Guidade turer vid
Bulls måse

2003-2004

Ingegerd Ljungblom
På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Beskrivning av projektet
Under 2003-2004 har 234 personer besökt Bulls måse under organiserade
informationsturer. Av dessa är 151 grundskoleelever, 66 gymnasieelever, 27
lärare/föräldrar och 6 företagsanställda. Grupperna har kommit från Helsingborg,
Landskrona, Svalöv och Bjuvs kommun.
Turerna har organiserats och genomförts av biolog Ingegerd Ljungblom på uppdrag
av Rååns Vattendragsförbund. Under turerna har deltagarna deltagit i aktiviteter och
fått information om våtmarksprojektet längs Råån. De har fått en inblick i hur
våtmarker påverkar viktiga förlopp i naturen och kan vara till glädje för hotade såväl
som vanliga arter av djur och växter.
Projektet hoppas kunna fortsätta under våren 2005.

Vi har sett den bruna kärrhöken!

Gymnasieklass studerar sin fångst!

Bakgrund
Sedan början av 1700-talet har en mycket stor del av våtmarkerna i Sverige dikats ut
för att öka odlingsarealen. Man har också rätat ut och kulverterat vattendrag för att
vinna mark. Detta gör att de naturliga processer som renar vattnet till stor del har
satts ur spel och mycket näringsämnen och föroreningar följer med åarna ut i havet.
Där bidrar de till övergödning, syrebrist och bottendöd. På Öresunds bottnar råder
syrebrist årligen och livet i de grunda vikarna, de viktiga ”barnkamrarna” för fisk
och bottendjur, har påverkats mycket negativt av utsläppen.
För att hjälpa naturen att återhämta sig har Rååns Vattendrags-förbund, som är en
sammanslutning av de kommuner som Råån passerar igenom, anlagt ett 50-tal
våtmarker sedan 1991 och Bulls måse är en av dem. Bulls måse är med sina 17 ha den
största anlagda våtmarken längs ån och har blivit ett mycket lyckat projekt. Vid
våtmarken finns ett flitigt besökt fågeltorn och där häckar bl a gråhakedopping och
brun kärrhök.
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Personalutflykt med guidning!

Hur hänger våtmark och algblomning ihop?
Ett antal lappar ska läggas i rätt ordning
och förklaras…

Bulls måse är på 17 ha! Fin utsikt från fågeltornet!

Gråhakedoppingen ligger på ägg på
holmen…

Vi har hittat massor av nattsländelarver,
dykare och grodyngel!

Nej, inte så!!
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Brun kärrhök sitter och spanar från björkstubben!

Sothöna.

Gråhakedoppingar på simtur.

Grupper som är intresserade av att delta i projektet skickar e-post till
i.ljungblom@sverige.nu eller vänder sig till Peter Göransson,
Miljökontoret, Helsingborgs stad, tel 042-10 50 03.

Gruppfoton: Ingegerd Ljungblom
Naturfoton samt foto på fågeltorn: Mats Svensson
Text: Ingegerd Ljungblom
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