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Velkommen til et nyt år i foreningen

Vi præsenterer i dette nyhedsbrev en række turtilbud
gennem foråret, som vi håber, at rigtig mange af vores
medlemmer vil benytte sig af.
Er du en af dem, der kan lide at færdes på egen hånd i
kohaven, vil vi anbefale, at du slår et smut ned omkring
krattet nord for avlsgården. På foreningens initiativ er
der her sket en rydning af dele af krattet, så vi nu har fået
et ’sjapvandsområde’. Du kan du læse meget mere om i
Allan Høxbroes artikel om Barfods Sø andetsteds i bladet,
og hvad det kommer til at betyde for dyrelivet i Hellebæk
Kohave.
En anden nyskabelse, vi vil arbejde med i det kommende
år, er i højere grad at få børn- og børnefamilier til at deltage
i aktiviteter i kohaven og få glæde af de muligheder, som
området rummer. Arrangementerne skal henvende sig til fx
bedsteforældre, der gerne vil have nogle gode oplevelser
med deres børnebørn eller forældre, som sammen med
deres børn og eventuelt nogle kammerater sætter pris på
en naturoplevelse. Skoleklasser og daginstitutioner vil
være andre målgrupper. Foreningen vil bestræbe sig på at
arrangere ture, der især appellerer til børn såsom søsafari,
skovsafari og fokus på indholdet i en kokasse.
For at gøre opmærksom på foreningens arrangementer vil
der blive omdelt et nyhedsbrev til kommunens institutioner,
hvoraf det fremgår hvilke arrangementer, der afholdes samt
tider og steder. Vi kan i forbindelse med aktiviteter, hvor
vi selv er med, tilbyde brug af vores lokale, køkken og
toilet. Desuden kan gæster altid anvende madpakkehuset,
som er beliggende ved siden af samt grillpladsen. Det er
foreningens håb, at disse tiltag kan bidrage til at udbrede
kendskabet til området, og at mange dermed får lejlighed
til at nyde det smukke naturområde Hellebæk Kohave.
Som en slags introduktion til alt dette har vi til vores
generalforsamling søndag den 15. marts inviteret biolog
og naturvejleder Thor Hjarsen, der vil fortælle om
naturaktiviteter med socialt udsatte børn og familier.
Esther Møller og Steen Søgaard

Velkommen til Barfods Sø

Hellebæk Kohave har fået endnu en særligt dejlig plet til
glæde for natur og publikum. En smuk og ganske speciel sø
i baghaven til Avlsgården, stor som halvanden fodboldbane
og kun et stenkast fra vores forenings samlingssted ved
nordfløjen.
Det er Hellebæk Kohaves Venner, der er gået i samarbejde
med Naturstyrelsen om et fauna-projekt med fjernelse af
uønsket busk- og trævækst. Helsingør Kommune har givet
den nødvendige dispensation fra Naturbeskyttelseslovens
§3, der ellers ville forbyde sådan et indgreb.

På søsafari, hvad findes der mon i søen?

Foto Erik Banke Jensen

Resultatet er, at halvdelen af pilebuskadset, som hedder
Barfods Krat, kunne fjernes her i den mest skånsomme årstid.
Inklusive de mange rødder, som ellers var skudt hurtigt op
igen.
Det lave vand, som gemte sig under buskadset, viser sig
nu i fuld sol mod Hellebækvej og med den bevarede halvdel
af krattet som baggrund mod nord. Enkelte større træer
står klædeligt tilbage. Der kan også tyndes yderligere ud i
bevoksningen på solsiden, hvis det viser sig ønskeligt. Når
jorden til foråret bliver mere fast at køre på, vil der blive
ryddet op i de store bunker af kvas og rødder, som endnu ses
på søbredden.
Formålet med det hele har været at skabe lysåbne forhold
og et sjapvandsområde. Det bliver til stor gavn for områdets
gæs, viber, rastende og trækkende ænder, vadefugle,
lappedykkere og småfugle som gul vipstjert og engpiber.
Forskellige rovfuglearter vil også kunne ses, når de jager her,
ligesom forholdene skulle blive fine for stor vandsalamander
og planter, der holder af lysåben mose og sjapvand.
Med tiden vil den bevarede del af pilekrattet så sine frø i
søen igen. Så kan det komme på tale at holde træk-et-træ-

Kalender/oversigt
Traneture i Kohaven
Søndag d. 22. marts kl. 13.00
Søndag d. 29. marts kl. 14.00
Fototur - løvspring
Søndag d. 26. april kl. 10.00-14.00
De Vilde Blomsters Dag i Norden
Søndag d. 14. juni kl. 11.00

Barfods Sø - ny skøn plet lige i Avlsgårdens baghave.							

kampagne i god tid før, de vokser sig for store til vores
armkræfter.
Hvad er nu ”sjapvandsområde” for noget, vil mange
spørge. Det skal forstås som lavt vand, hvor det ofte vil
myldre med liv, men hvor vandet kan forsvinde efter en
god sommer. Kun en fordel. Derved bliver fisk nemlig slået
tilbage til start, inden de når at udrydde stedets padder og
sjældne smådyr. Næste forår vil det myldre så meget desto
mere med liv igen.
Tekst og foto Allan Høxbroe

Traneture i Kohaven

Søndag den 22. marts kl. 13.00
Søndag den 29. marts kl. 14.00

Steen Søgaard og Henrik Schurmann

Tryk

PhotoCare v/Jens Clemmensen,
Torvegade 3, 3000 Helsingør

Fototur – Løvspring

Søndag den 26. april kl. 10.00

Bøgetræerne er sprunget ud, og mange planter blomstrer
i skovbunden. Vi går en tur i Teglstrup Hegn, hvor vi
finder nogle fine forårsmotiver. Henrik Schurmann, som
er en kendt fotograf med fotoatelier på Kronborg, vil
instruere os i, hvordan vi tager bedre billeder.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

De Vilde Blomsters Dag i Norden
Søndag den 14. juni kl. 11.00

Kom med på tranetur i kohaven. Turene vil vare 2-3 timer
afhængig af, hvor godt fugletrækket er den pågældende
dag. Vi vil gå en lille tur ud i kohaven og spejde efter traner
og rovfugle, som netop nu flyver nordpå. Hvis vinden er
i øst, er der rigtig gode chancer for at se flokke af traner
i løbet af eftermiddagen. Er vi heldige, kan vi også se
rovfugle, der trækker forbi. Det kan være musvåger, glenter,
spurvehøge, fiskeørne og måske den sjældne havørn. Svigter
fugletrækket, går vi en tur ned og kigger på kolonien af
skarver i Bøgeholm Sø.
Turleder: Peter Rodemann/Steen Søgaard
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Kikkert kan lejes for kr. 10,Fornuftig påklædning efter vejret anbefales
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-

Redaktion

Foto: Allan Høxbroe

Foråret er ved at indhente os, og snart myldrer det overalt.
Som tidligere år fejrer Dansk Botanisk Forening forår
og sommer med De vilde Blomsters Dag i Norden, og
Hellebæk Kohaves Venner er med. Vi går på opdagelse
i Hellebæk Kohave anført af Gunnar Rylander Hansen,
der som sædvanlig har posen fuld af historier og gode
oplysninger, hvad enten det gælder snapseopskrifter eller
indsigtsfulde oplysninger om planternes mindste detaljer.
Medbring gerne lup, tag gummestøvler på – vi skal måske
en tur i højmosen efter den kødædende plante, soldug –
og medbring proviant til den hyggelige solterrasse på
avlsgården. Øl og sodavand kan købes. Vi mødes på
gårdspladsen til en kort orientering.
Turledere: Gunnar Rylander Hansen og Margrethe Tjalve
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Medbring: Gummistøvler eller gode travesko og evt. lup
og florabog

Elektronisk nyhedsbrev

Hjælp os med at spare på portoudgiften.
Tilmeld dig på:
Mail: kohavensvenner@gmail.com.
Fremover modtager du Nyhedsbrevet
som vedhæftet PDF-fil. De, der ikke
bruger computer, vil stadig modtage Nyhedsbrevet pr. post.

Kontakt til foreningen:

Formand Steen Søgaard
Tlf. 20 30 35 56
Mail: steogmag@hotmail.com
Kasserer Børge Olsen
Tlf. 49 26 18 80 / 21 19 45 38
Mail: zita1606@gmail.com

www.kohavensvenner.dk
Mail: kohavensvenner@gmail.com

Tranetur til Vattenriket og Pulken i det østlige Skåne
torsdag den 2. april 2015
Hellebæk Kohaves Venner indbyder igen til en stor naturoplevelse i det smukke landskab syd for
Kristianstad i Skåne.
Vi starter med at besøge Naturrum Vattenriket ved Kristianstad, hvor der er mulighed for at nyde den
medbragte madpakke, købe kaffe og kage, vaske hænder m.m.
Vi nyder den fine udsigt ud over byen og vådområdet, inden vi kører ud i landskabet med god chance for
at finde fouragerende traner. Som på tidligere ture prøver vi at indlægge en lille spadseretur ved Høga
Vägen.
Kl. ca. 17.00 ankommer vi til turens højdepunkt ved fugletårnet ved Pulken for at se tranernes ankomst til
overnatningspladsen. Der vil også være mulighed for et kort besøg på naturkunstneren Carl Christian
Toftes udstilling.
Når tranerne omkring solnedgang er faldet til ro, lyset er blevet for svagt til foto, og deltagernes længsel
efter et bussæde er stort, vender
vi næbbene mod Helsingborg og
færgen hjem.
Turleder:
Peter Rodemann.
Tilmelding til: Willy Poulsen
kohavensvenner@gmail.com
eller på tlf. 20582246.
Mødetid og -sted:
Kl. 11.00 Helsingør station ved
færgeterminalen udenfor den
tidligere ’Sundkroen’.
Hjemkomst: ca. kl. 22.00 samme
sted.
Pris pr. person kr. 260,Tilmelding og betaling inden den Fouragerende traner
10. marts efter ”først til mølle
princippet” (45 deltagere).
Inviter gerne familie og venner med på turen.

Foto: Jette Cold Ravnkilde

Indbetaling skal ske inden 10. marts til foreningens konto: reg. 1551 konto 10015413
Tilmelding / betaling er bindende, dog ikke ved foreningens aflysning af turen.
Husk: Madpakker til hele dagen, termokande m/varm drik, varm påklædning,
kikkert, fotoapparat og evt. fuglebog. (En lille kikkert kan evt. lejes for kr. 10,- ).
Venlig hilsen og på gensyn til en dejlig naturoplevelse
Hellebæk Kohaves Venner

