Nyhedsbrev
6. august 2012
Diverse ture i mosen
Det er nu længe siden sidste nyhedsbrev blev
sendt og mosen har ikke stået stille siden da. Der
har været afholdt to ture. Den 23. maj viste Søren
Højager fuglene fra Geding og Kasted Mose.
Desværre er Geding Mose mindre artsrigt på fugle
i år, da lodsejeren har fået lov til at genåbne en
grøft, som resulterer i at det førhen vådområde,
som tiltræk mange fugle, er blevet meget mere
tørt. Der deltog ca. 20 medlemmer på tur. Ud over
det sædvanlige par rørhøg, kunne man se
bynkefugl, jernspurv, lille præstekrave o.m.a.

Fordelingen af engblommer(gul) – og majgøgeurt (pink)
Under tællingen fandt Jesper Erenskjold
Moeslund vores anden maj-gøgeurt. Maj-gøgeurt
er den mest almindelige orkidé fra den danske
våde natur, men når man ser at den ikke har været
fundet inden for indhegningen de sidste mange år,
er det en meget velkommen genkomst. Så nu kan
vi prale med at vi har hele to og vi kan muligvis
glæde os til at se flere i de kommende år.

Der lyttes intenst ved pumpehuset…
Den anden tur blev holdt den 17. juni hvor Jesper
Erenskjold Moeslund fra vores forening fortalte
om planterne i mosen i forbindelse med de vilde
blomsters dag. På grund af dårligt vejr dukkede
kun fire mennesker op. Men turen var meget
spændende for deltagerne, som fik vist og fortalt
om almindelige og lidt mere spændende planter,
som gør at Kasted Mose er unikt naturområde i
Aarhus omegn.

Engblommetælling
Lige inden fugleturen var fem botanikere ude at
tælle engblomme i mosen for andet år i træk. Det
er spændende at se om der sker en positiv/negativ
udvikling for engblomme under græsning af vores
stude. Tælling foregik ved at inddele mosen i
områder, hvori fire hold gik med GPS og
markerede planterne. Der var 245 engblomme”klumper”, hvilket er lidt flere end sidste år.

”Vores” maj-gøgeurt nr. 2

Kofangst og pedicure
En af vores ægte sort gallowaystude har haft lidt
ballade med lange klove. For at undgå problemer i
form af betændelse eller lignende blev der aftalt
med Claus Corneliusen, vores Gallowayforhandler, at han vil komme og ordne den lange
negl, hvis det kunne lykkes os at lokke studene i
fangfolden. Så bestyrelsen gik i gang med at
lokketræne studene med æbler, gulerødder, pærer
og lokkefoder.

kunne konstateres, at nr. 060 stadig var i
fangfolden!
Næste dag kom Claus og hans makker Hans Chr.
Riggelsen og tog affære. Nr. 060 fik lagt grime på
vha. vores fanggitter (første gang det har været i
brug) og blev bastet og bundet i en
klovbeskæringsboks, hvor de lange klove blev
skåret af.
Helene Larsson forsøger sig som ko-hvisker
Næsten hver dag blev der brugt et par timer på at
se hvor langt man kunne lokke studene. De sidste
dage inden fangsten blev køerne lukket i foldene
nærmere indgangen og den sidste aften blev der
arbejdet på at lukke dem ind i fangfolden med hø,
vand og foder. Dyrene var ikke helt tamme endnu
og der gik flere forsøg og hjælp udefra på at lukke
dem ind. De tre trætte bestyrelsesmedlemmer var
lige ved at give op og drak gravøl (skulle have
været sejrsøl) ved siden af folden, mens halvdelen
af flokken gik ind for at spise ind i fælden. Da
stud nr. 060 med de lange klove var inde, blev der
hurtigt besluttet at man skulle lukke dem inden,
og det lykkedes!!!

Så bliver der klippet negle! Claus og Hans Chr.
havde lånt en gammel klovbeskæringsboks, som
de havde med på en trailer.
Stor tak til Claus og Hans Chr. for hurtig og
veludført indsats – ovenikøbet i silende regn!

Arbejdsdag
Den 10. juni blev årets første arbejdsdag afholdt.
Og som hver eneste gang der skal mødes i mosen,
var vejret helt perfekt. De sædvanlige fire opgave,
slå under hegn, bekæmpe bævreasp og kæmpebjørneklo og spise frokost med øl og vand, blev
næsten fuldført. Ret flot hvad et dusin mennesker
kan opnå på nogle få timer.

Hans Chr. får lagt grime på nr. 060. Det er første
gang vi har haft brug for fanggitteret, heldigvis
virkede det perfekt!
Nr. 060 skulle tilbringe natten i fangfolden
sammen med 4 andre stude. I løbet af natten var
der imidlertid to, der længtes så meget efter deres
kammerater udenfor, at det lykkedes dem at
kæmpe sig ud af fangfolden! Heldigvis blev de
inde i folden!!! Ingen forstår helt hvordan det
kunne lade sig gøre, og lettelsen var stor da det

Hyggesnak i mosen efter veludført arbejde…
Det mest imponerende var vores andelshaver
Etekamba Willie, som viste sig noget effektiv med

at slå under hegn med machete, måske skulle vi
overveje at anskaffe os nogle til at supplere
leerne. Dog må det siges at det ikke er lige så
nemt med machete som det ser ud til…
Nogle medlemmer kom frivilligt senere ugen efter
for at slå under hegnet det sidste stykke. For alle
dem som ikke nåede at være med, kan I glæde jer
til et aftenarrangement torsdag den 16. august,
hvor det hele bliver gennemgået igen. Så kom
glad.

SIDSTE NYT
Der har hele tiden været en sti fra stenten i vores
fold (fold 1) til en stikvej, der fører ind til en
vandboring. Men denne sti har været næsten helt
tilgroet i pilekrat, og broen over Egåen var rådden
og på det nærmeste livsfarlig at passere.

”Boardwalk” gennem rørsump og pilekrat.

Arrangement eftersommer 2012
Torsdag den 16. august
Fælles arbejdsdag
 kl. 17-?. Slåning under hegnet, bekæmpe
bjørneklo og bævreasp mm.
Medbring mad, foreningen giver øl/vand!
Mødested: Ved fangfolden.
VEL MØDT

Den nye bro over åen og stien gennem vildnisset
Nu har kommunen lavet en ny bro, ryddet stien og
ydermere placeret ”boardwalks” på de mest
sumpede partier. Så nu er stiforbindelsen åben for
alle og giver mulighed for en sjov lille rundtur.

/Bestyrelsen

