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 Biosfärambassadör något
för dig!

Trana vid Pulken. Foto Patrik Olofsson/N

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 föreningen
genom att kontakta vattenriketsvanner@gmail.com. Välkommen att utbilda
dig till ambassadör för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike!

Naturum Vattenriket. Foto: Magnus Larsson

Preliminärt program
1. Från vattensjukt till Vattenrike – detta är ett biosfärområde
Lördagen den 18 mars kl 13.00-15.30 i naturums hörsal
Biosfärkoordinator Carina Wettemark berättar hur Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike fungerar som ett 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
Tisdagen den 18 april kl 18.00 – 20.00 i naturums hörsal
Vattenrikets ekolog Karin Hernborg berättar om biosfärområdets många
projekt för att både bevara och använda landskapets värden. Efter fikat
tipsar informationsansvarig Åsa Pearce och naturvägledare Josefin
Svensson om Vattenrikets 21 besöksplatser.

Humlor på väddklint.Foto Patrik Olofsson/N

. Håvning i värdefulla vattendrag. Foto: Aina Bjerstedt

3. Natur och kultur vid Lillö med Vattenrikets vänner
Torsdagen den 18 maj kl 18.00-20.00 samling Lillös parkering
Tillsammans med Vattenrikets vänner bjuder vi på en naturhistorisk utflykt vid
Lillö borgruin. Hör historiens vingslag från tiden innan Kristianstad grundades
och möt det rika fågellivet på strandängarna runt omkring. Tag med egen fika!
4. Utflykt med Biosfärbussen från källa till hav och diplomering
Fredagen den 2 juni kl 16.00-20.00, start och slut på naturum
Vi firar nationella Biosfärdagen med en bussresa med Vattenrikets ekologer till
olika projekt som de driver. Vi provar ett lugnande ”skogsbad” i grönskan och
avslutar med diplomering och fika vid Vattenrikets nya utemuseum Äspet.
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Välkommen!
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