KULLABERGS NATUR
FEBRUARI 2017
BERGET OCH NATUREN BÖRJAR VAKNA
Nu börjar berget vakna till liv och ljuset är på väg tillbaka efter vinterns mörker. På
sina ställen syns redan vårens första tecken i naturen. En snödroppe som tittar upp ur
den hårda marken och några fåglar som kvittrar bland trädens kala grenar.
Här på Kullaberg har januari precis som vanligt flugit förbi i rasande fart. Vi har blickat
tillbaka på ett givande och utvecklande 2016 och ser nu fram emot ett nytt år med
nya utmaningar och spännande äventyr!

ÖPPET
TISDAG - SÖNDAG

11 - 16

AKTUELLT PÅ KULLABERG
ÖSTRA OCH VÄSTRA KULLABERG SLÅS IHOP
Under slutet på 2016 förhandlade Länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket fram ett
avtal gällande intrångsersättning med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, som äger
Östra Kullaberg och området strandhagen i Arild. Avtalet gör det möjligt att låta hela
Kullaberg bli ett naturreservat med samma regler. – Det är till stor glädje för
naturvärdena på Kullaberg, och för alla besökare. Nu kommer Kullaberg att bli ännu
intressantera som besöksmål, säger Per Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på
Länsstyrelsen Skåne. Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsenskane

NYTT MARINT NATURA 2000-OMRÅDE
I december meddelade regeringen att ett drygt 134 000 ha stort område i havet kring Kullaberg, kallat Nordvästra
Skånes havsområde, ska skyddas som Natura 2000-område. Syftet är att skydda värdefulla marina miljöer och hotade
arter såsom tumlare och havsfågel. Skyddet inrättas sedan Länsstyrelsen Skåne under året inkommit med förslag på
skyddsvärda områden för tumlare. Läs mer här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden

ÅRETS MEST BESÖKTA NATURUM
Sveriges 33 naturum lockar varje år fler och fler besökare. Under 2016 besökte
över 1,7 miljoner människor ett naturum. På naturum Kullaberg tog vi emot
drygt 123 000 besökare, vilket gör oss till Sveriges mest välbesökta naturum!
Läs mer här: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden

NOMINERING TILL ÅRETS BESÖKSNÄRING I HÖGANÄS KOMMUN
Den 25 januari mottog vi den glädjande nyheten att naturum Kullaberg blivit
nominerat till årets besöksnäring i Höganäs Kommun. Övriga nominerade i
kategorin är Höganäs Bryggeri och Kullaledens vänner. Vinnare utses på
företagsgalan den 3 mars. Spännande!

PLAST I HAVET OCH AQUALIENS
VISSTE DU…
…att en sjöfågel i
genomsnitt har
40 små plastbitar i
sin mage?!

Under februari – april visar vi en tillfällig utställning i naturum som belyser
problemen med nedskräpning av plast i havet och de främmande arter som
finns i våra svenska vatten.
Vad händer när vi människor fyller havet med skräp som inte hör hemma där?
Hur påverkar det havets invånare?
Välkomna att på ett lustfyllt sätt lära er om vikten av att vi tar hand om havet!
För barnen finns fiskedamm, rithörna och tipspromenad.

HÖJDPUNKTER I FEBRUARI

HANTVERKSCAFÈ

UGGLEKVÄLL

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN

Lör 18 februari, kl. 13 - 16
Plats: naturum Kullaberg

Tis 21 februari, kl. 20 - 22.30
Samling: naturum Kullaberg

Lör 25 februari, kl. 11 - 15
Plats: naturum Kullaberg och
den stora parkeringen

Prova på nålbindning med
Christine Palmblad från
Skånska Hantverksinstitutet
och enkel träslöjd med
KullaVikingarna. Allt material
tillhandahålls av arrangörerna.
Ingen föranmälan krävs.

Föredrag och spännande
mörkerupplevelse! Start i
naturum för föredrag om
ugglor (ca 45 min) med Ulrik
Alm från SNF Kullabygden.
Därefter tar vi oss till
Josefinelust för att lyssna på
kattugglor. Ta med egen
ficklampa. Ingen föranmälan
krävs.

Mer information om våra aktiviteter
hittar ni i programbladet på vår
hemsida www.kullabergsnatur.se

Italienska vägen 323, 263 77 Mölle Tel 042-34 70 56 www.kullabergsnatur.se

Friluftsfrämjandet och
naturum Kullaberg bjuder in till
en djurtemadag med
inspiration till ett aktivt
friluftsliv för barn-familjer (alla
åldrar). Prova-på-aktiviteter
mellan kl. 11 - 15.
Arrangörerna håller grillen
varm. Ta gärna med fika och
korv.

Kullabergs naturreservat

kullabergsnaturreservat

