Välkomna till en av Flyinges pärlor - Flyinge ängar
Är du en av dem som brukar promenera omkring på Flyinge ängar
eller har du kanske aldrig varit där? Oavsett vilket bjuder vi dig på en
spännande vandring och kanske kommer du att upptäcka saker du
inte sett eller lagt märke till tidigare.
Flyinge ängar har använts och brukats under mycket lång tid och
detta tillsammans med en stor variation av naturtyper har skapat en
unik miljö för flora och fauna. Här hittar du arter alltifrån dem som
trivs i sandiga torra miljöer till dem som lever i mer fuktiga område.
Flyingeborna har en ”pärla” att vara stolta över som snart också är ett
naturreservat.
Tid: Onsdagen 11 maj kl. 18.00- ca 21.00 (inklusive fikapaus)
Plats: Flyinge ängar, se karta nästa sida. Samling vid ”Lilla grusan” vid
Ljungbjersvägens slut.

Planerat program:
Tillsammans med Mikael Sörensson som är insektsexpert och Karl Holmström från
Ekologgruppen och vattenexpert kommer vi att vandra genom området. Personal från
Länsstyrelsen och Eslövs kommun kommer dessutom att delta och berätta om det
kommande naturreservatet samt ge en kort historisk tillbakablick över området.
Vi kommer att göra en paus under kvällen så vi rekommenderar att ta med en liten
kaffekorg.

Praktiskt och bra att veta om kvällen:
Kursen är kostnadsfri för alla och ingen föranmälan krävs.
Vi kommer att röra oss i landskapet så tänk på att ha bra skor och ”kläder efter väder”.
Parkeringsmöjligheterna är något begränsade vid Flyinge ängar så om du har
möjlighet gå, cykla eller samåk dit. Det finns möjlighet att parkera några bilar vid
samlingsplatsen samt vid idrottsplatsen.
Har du frågor eller funderingar om kvällen är du välkommen att kontakta:
Kamilla Persson tel 044-25 22 65 alt kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Välkomna!
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Samling vid ”Lilla grusen” klockan 18.00

