Välkommen till BioFoto Syd fototräff den 4 april 2020
Fulltofta strövområde och Naturcentrum
https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta

Store damm
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Vi börjar med att träffas kl 9.00 vid Fulltofta Naturcentrum
Från väg 13 mellan Höör och Hörby är det skyltat till Fulltofta Naturcentrum.
Här möter vi ett omväxlande landskap – djupa skogar, öppna gläntor och hagmarker, små
och stora dammar och flera bäckar som ringlar fram.
Områdets hjärta är Fulltofta Naturcentrum med utställning, café, inglasat uterum,
grillplatser. Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder fjorton olika markerade vandringsleder
för korta och långa vandringar.
Just nu, under nov-juni, pågår fotoutställningen "Makroinsekter" av fotografen David
Janglöv.
I Fulltofta kan man också vandra ända uppe i trädkronorna längs en 50 meter lång
trädpromenad, på 7 meters höjd.
Vid Naturcentrat kan det vara lämpligt att grilla sin medhavda korv.

En bit norrut, fortfarande i Fulltofta strövområde, tar vi oss till

Bjeveröds dammar
Vid Bjeveröds fiskdammar i
Fulltofta strövområde finns en
1.6 km lång slinga utmed
Kvesarumsån. Våren 2019
restaurerades den östra delen
av Fiskestigen. Här vandrar du
på en tillgänglighetsanpassad
rundslinga på bred träspång.
Den västra slingan är ännu av
äldre modell och är planerad att
byggas 2021-2022.
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Vid sista anhalten är det tänkt att vi ska leta efter blåsippor och andra vårblommor.

Allarps bjär N 55.994333, E 14.426750
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/hoor/allarps-bjar.html
Norr om Hallaröd höjer sig Allarps bjär över omgivningen. Allarps bjär är en av flera
mellanskånska basaltkupper, rester av forna vulkaner. I reservatet finns en av Skånes
mest värdefulla ädellövskogar. På våren blommar blåsippa, gulsippa, hålnunneört, ramslök
och inte minst mattor av vitsippor.
Allarps bjär ligger mellan Höör och Röstånga. Från väg 13 mellan Höör och Stockamöllan
tar man norrut vid Munkarp mot Hallaröd. Ca 500 meter efter avtagsvägen mot Norra
Rörum i Hallaröd leder en mindre väg norrut som är skyltad till reservatet. Efter ca 2
kilometer är man framme vid parkeringen.
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