Fulltofta är storkprojektets största anläggning. Den är tillgänglighetsanpassad och utrustad för att ta emot besöksgrupper. Informationshuset, med utsikt över storkhägn,
vattendammar och kohagar, har plats för cirka 30 personer inomhus. Vid dåligt väder
tänder vi vedkaminen och håller föredragen inne i värmen. I anslutning till Informationshuset finns parkeringsplatser, tillgänglighetsanpassad toalett och sittplatser.
Tio minuter från hägnet ligger Fulltofta Naturcentrum med café och utställning..
Läs mer på www.fulltoftanaturcentrum.se
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Fulltofta ligger vackert beläget mellan Hörby och Höör. Storkhägnet är en 2 500 m2 stor
flygvoljär med uppsatta boplatser i form av ”vagnshjul” för bobyggnad och häckning. Ett
trettiotal storkpar lever nu i hägnet och det är ungarna som kläcks och föds upp i hägnet
som senare ska släppas ut för att utgöra grunden till en ny svensk storkpopulation.
Storkarna verkar trivas utmärkt i hägnet i Fulltofta och det är en imponerande syn när ett
tiotal storkar samtidigt flyger runt i den stora voljären. Storken är en tyst fågel men de
håller kontakt med varandra genom ett ljudligt klapprande med näbben. Klapprandet
såväl som den imponerande storleken gör att man inte kan vara opåverkad av denna
mytomspunna fågel.

Vi tar emot sällskap året runt, men den bästa
perioden är då det finns storkungar i hägnet, det
vill säga från maj och fram till juli. Då är handmatningen av ungarna igång. En spektakulär
händelse och en upplevelse som ni sent kommer
att glömma!
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Storkprojektet erbjuder ett flertal bokningsbara guidningar. Ett mäktigt möte och en
fantastisk möjlighet för den lilla gruppen att få komma riktigt nära denna ståtliga fågel.
Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet, om projektets arbete och
förstås om den spektakulära flyttningen.

Ta gärna med en picnickorg och njut av den i vår
fina omgivning. En kikare kan också vara bra att
ha tillhands.
Boka guidning: info@storkprojektet.se
Huvudmän för Storkprojektet i Skåne är Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening.
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Storken är en social fågel. I Fulltofta märks det tydligt, då frilevande storkar väljer att häcka
bland annat på storkhägnets tak.

HJÄLP STORKARNA
OCH BLI FADDER
Att bli fadder till ett djur innebär att du bidrar till
att bland annat bekosta storkarnas mat och husrum, ringmärkning och inhägnaderna.
Det var vi människor som en gång drev den
vita storken på flykt från Skåne. Arbetet med att
hjälpa den tillbaka är inte bara en angelägenhet
för naturälskare. När storken trivs vet vi att landskapet har återhämtat sig och att det finns gott
om liv och smådjur. Även människor mår gott av
detta vackra Storklandskap, – de som lever idag
och de som kommer i framtiden!
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Läs mer om storkprojektet www.storkprojeket.se

