Skåda fågel i Vattenriket
Skådning i vått och torrt

Balsberget

Vattenrikets varierade natur
bjuder
på fågelskådning året om.
Mest
känt är våtmarksområdet läng
s
Helge å med Araslövssjön
och
Hammarsjön. Här kan du skå
da
mitt i stan eller ge dig ut till
strandängarna och skogar
na.
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Runt om i Vattenriket finns
fågeltorn och besöksplatser där
det är
lätt att skåda. Välkommen
ut!
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SKÅDA FÅGEL ÅRET RUNT

På vintern kretsar havsörnar kring Helge å. På våren rastar tranor i tusental
vid Pulken. Lite längre fram sjuder strandängarna av liv. I Vattenriket finns
fåglar att se och höra året runt. Flera besöksplatser är utrustade med
fågeltorn. Häng på kikaren och ge dig ut!
VÅR
På våren rastar tranorna vid Pulken. Du ser dem bäst
från Utemuseum Pulken. Gravand och stork är andra
fåglar att hålla utkik efter. På Isternäset rastar änder och
tidiga vadare. Tofsvipa, rödbena och storspov, gulärla
och enkelbeckasin kan du njuta av på Håslövs ängar.
Rördromen tutar i vassruggarna vid Hercules. Lövskogen vid Norra Lingenäset, Ekenabben och Balsberget
fylls av sång från bofink, svarthätta och koltrast.
Rödspov

Trana

SOMMAR
Äggen har kläckts och det är full fart i fågelfamiljerna.
På Äspet kan du se skärfläckans söta små ungar och
mängder av vadarfåglar på flytt söderut. Fiskgjusen
häckar kring Araslövssjön och den ovanliga svarttärnan
vid Hercules. Har du tur kan du få se fältpiplärkan leta
småkryp på Sånnarna eller Gropahålet. Stilla kvällar
hörs näktergalens drillar vid Ekenabben och naturum.
Skärfläcka

HÖST
På hösten passerar många flyttfåglar genom Vattenriket. Bofink och bergfink kan uppträda i enorma flockar.
Håslövs ängar, Åsums ängar och lagunen vid Äspet kan
ge många spännande arter. Gäss och änder blir kvar
och övervintrar i stora flockar. Du kan se dem på Isternäset längs Linnérundan.

Grågäss

Bofink

VINTER
På vintern håller tiotusentals gäss till i Vattenriket. Då är
också chansen störst att få se havsörn. Prova vid Åsums
ängar, Isternäset, Pulken eller Kanalhuset. Har du tur får
du se Vattenrikets turkosa juvel, kungsfiskaren, vid Kanalhuset, naturum eller Vramsån. Kika efter strömstaren
som letar småkryp på botten i det forsande vattnet vid
Forskar och Vramsån.
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