Biosfärambassadör

Bli vattenrikare – bli Biosfärambassadör!
Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av
kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill
du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike och komma med i
ett nätverk för hållbar samhällsutveckling? Då är utbildningen till Biosfär
ambassadör något för dig!
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Utbildningen är gratis och består av fyra träffar under våren. Du får lära
dig om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara
och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt.
Anmäl dig senast den 28 februari till asa.pearce@kristianstad.se eller ring
till 0733-13 64 62. Begränsat antal platser, först till kvarn! Utbildningen är
ett samarbete med föreningen Vattenrikets vänner. Du blir medlem i för
eningen genom att kontakta vattenriketsvanner@gmail.com. Välkommen!
Preliminärt program
1. Från vattensjukt till Vattenrike – detta är ett biosfärområde
Lördagen den 16 mars kl 13.00-15.30 i naturums hörsal
Biosfärkoordinator Carina Wettemark berättar hur Biosfärområde Kristi
anstads Vattenrike fungerar som modellområde för hållbar utveckling. Vi
ser filmen ”Biosfär” och lyssnar till naturvårdssamordnare Hans Cronerts
föredrag om tranorna vid Pulken och trangruppens biosfäriska arbete. Vi
bjuder på fika i slutet.
2. Vattenrikets besöksplatser och biosfärprojekt i vått och torrt
Torsdagen den 11 april kl 18.00 – 20.00 i naturums hörsal
Vattenrikets limnolog Andreas Jezek berättar om biosfärområdets många
projekt för att både bevara och använda landskapets värden. Vi bjuder
på fika och därefter tipsar informationsansvarig Åsa Pearce och natur
vägledare Erik Kohlström om Vattenrikets besöksplatser.
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3. Våtmarkens fåglar vid Hercules
Tisdagen den 7 maj kl 18.00-20.00, samling besöksplats Hercules
Vi spanar och lyssnar efter kärrhök, rördrom och rörsångare tillsammans
med Evert Valfridsson från Nordöstra Skånes Fågelklubb. Ta med egen
kvällsfika och kikare om du har.
4. Biosfärbuss med smak av Vattenriket och diplomering
Söndagen den 2 juni kl 09.00-14.00, start och avslut på naturum
Vi firar nationella biosfärdagen med en busstur ut i Vattenriket. Vi vandrar
läng Vattenrikeleden, testar skogsbad och besöker en lantbrukare med
hållbart jordbruk. Vi avslutar utbildningen med diplomering och tårta.
Ta med egen lunch.
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Välkommen!
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