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Sång och dans i Vattenriket
Vi ser fram emot melodifestival och trandans som några av vårvinterns höjdpunkter.
Inne på naturum möter du Vattenrikets vassaste sångare, så kom och rösta! Men
först på scen är förstås havsörnarna. När februarilovet kommer håller vi oss varma
med olympiad, ull och bobygge.
I mars-april dansar tranorna in våren vid Pulken. Längre fram i vår
uppmärksammar vi Vramsåns nya utställning och gläds åt
invigning av naturreservatet Mosslunda.
Välkommen ut i Vattenriket!

VINTER I VATTENRIKET
Vintern bjuder på såväl besök av små gäster
vid fågelbordet som skådning av mäktiga
örnar.
VINTERLIV I VATTENRIKET
Söndagar 7 januari–25 februari kl 14
Häng med en naturvägledare ut i naturums
närområde på vintern. Kanske får vi se
en kungsfiskare, utterspår eller lära känna
fåglarna vid fågelmatningen.
ÖRNPRAT FÖR SMÅ ÖRON
Alla lördagar i januari kl 12
Naturvägledaren berättar om örnar och visar
filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.
VINTERNS FÅGLAR LÄNGS KUSTEN
Söndag 14 januari kl 9 samling Äspet
Skåda vinterfåglar med Nordöstra Skånes
fågelklubb. Läs mer på www.spoven.com.

ÖRNDAG I TOSTEBERGA HAMN
Söndag 21 januari kl 9–13 i Tosteberga hamn
Skåda örnar med Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
ÖRNARNA I VATTENRIKET
Lördag 27 januari kl 14–15
Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare,
visar fantastiska bilder från sina år med
örnarna i Vattenriket.

Februarilov på naturum
DJUROLYMPIAD
Tis–ons 20–21 februari kl 11–14 drop-in
Kan du hoppa lika långt som en groda? Har du
lika skarp blick som en falk? Utmana några av
våra svenska djur i vår djurolympiad.
Förskole- och fritidsverksamheter är välkomna
även kl 9–11. Vill ni komma då, kontakta
sam.peterson@kristianstad.se.

PROVA TOVA
Fredag 23 februari kl 11–14 drop-in
Prova tova in en tvål, flaska eller liten sten.
Vi använder mjuk och härlig svensk ull i naturfärger. Material finns på plats, men ta gärna
med en liten sten om det är det du vill tova in.

BYGGA BO
Torsdag 22 februari kl 11–14 drop-in
Fågelholkar, humleholkar eller bihotell. Vi
spikar och snickrar tillsammans för att hjälpa
djuren i trädgården. Om vädret tillåter håller vi
till utomhus, annars flyttar vi in i hörsalen.
Virke och verktyg finns på plats.

VINTERFÅGLAR
Lördag 10 februari kl 14
Konstnären, fågelskådaren och författaren
Lars Jonsson besöker naturum Vattenriket.
Med utgångspunkt från boken Vinterfåglar,
berättar Lars om fåglar och sitt konstnärskap.
Biljetter 50 kr*.

Ta chansen

Melodifestivalen kommer till
Kristianstad 2-3 mars. Vi tar chansen
att låta Vattenrikets egna sångfåglar
ta plats på scen.
VATTENRIKETS
VASSASTE SÅNGARE
Lördagar 3 feb–10 mars kl 12
Hör om Vattenrikets egna artister
och rösta på din favorit.

ÖRNBUSS TILL TOSTEBERGA
Söndag 28 januari kl 9–13 avgång från
naturums parkering. Ta bussen till de övervintrande örnarna vid kusten. Biljetter 100 kr*.
I priset ingår bussresa, guidning, dricka och
grillad korv. Ta med varma kläder och kikare.
Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Naturum är stängt vardagarna vecka 2-4.
På helgerna är det öppet som vanligt.
Vi ses då!

Varje dag på naturum

11.30 Värt att veta om Vattenriket

Varje lördag och söndag
15.00 Från husmask till sarv

Filmer

Visas på begäran när hörsalen är ledig:
Biosfär - en film av Patrik Olofsson/N
Qigong i Vattenriket
Ekosystemtjänster i Vattenriket

TRANDAGEN
Söndagen 25 mars kl 15–17
Vi inleder årets transäsong vid Pulken. Tranvärdar finns på plats och vi bjuder på fika!
PÅSKPYSSEL– INVECKLADE DJUR
Dagligen 27 mars–6 april kl 11–14 drop-in
Vik papperstranor och andra invecklade djur.
Foto: Kristianstads kommun/Mattias Roos

TRANSKÅDNING VID PULKEN

I mars-april rastar tusentals tranor vid Pulken. När det är som mest tranor finns tranvärdar
på plats med kikare och information. Ett besök vid Pulken är roligt för hela familjen!
Se hemsidan och Facebook för aktuell information www.vattenriket.kristianstad.se/naturum.

TRANOR I VATTENRIKET
I månadsskiftet mars - april fascineras vi av
tusentals tranor som rastar i Vattenriket.
SNART ÄR TRANORNA HÄR
Söndagar i mars kl 14
Varför dansar tranorna, vad är det som är så
bra med Pulken och hur mjuk är egentligen
en tranfjäder? Naturvägledaren berättar om
tranorna i Vattenriket.
NÄRA FÅGLAR
Lördag 3 mars kl 14
Roine Magnusson, naturens egen studiofotograf, visar bilder från Augustprisnominerade
boken Nära Fåglar. Vi får lära känna fåglarna
på ett helt nytt sätt i knivskarpa bilder som
avslöjar de olika fågelarternas karaktärer.

FAR OCH FLYG MED TRANOR
Lördag 10 mars kl 11 & 13
Naturums pedagog berättar om tranornas
spännande liv. Vi viker papperstranor och
tar oss fram längs tranans flyttväg från
Spanien till Vattenriket.
FRÅN VATTENRIKET TILL VINTERKVARTEREN
Lördag 10 mars kl 14
Naturfotograf och filmare Patrik Olofsson visar
bilder och berättar om tranorna i Vattenriket.
Vi får följa med tranorna till korkekarnas landskap i vinterkvarteren i Spanien.
TRANORNAS B&B TILL GLÄDJE FÖR ALLA
Lördag 17 mars kl 14
Naturvårdssamordnare Hans Cronert berättar
om trangruppens arbete med att mata tranor
på ett fält intill Utemuseum Pulken. Till glädje
för tranor, bönder och fågelskådare.
TRANBUSS TILL PULKEN OCH TRANORNA
Lördag 24 mars kl 14–17 avgång naturum
Biljetter 100 kr*. I priset ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Klä dig varmt.
Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

TRANSKÅDNING VID PULKEN
Tisdag 3 april kl 11–15 vid Pulken
Vi hälsar äldre och rullstolsburna särskilt
välkomna och ser till att det finns plats för er
i tornet. Ange adressen Pulken, Härnestadsvägen 155, om du kommer med färdtjänst.

VÅR I VATTENRIKET
Vi tittar närmare på ekosystemtjänster som vi
mår bra av - vårliga naturupplevelser och saker
som smakar gott från Vattenriket.
FÖRSTA VÅRFÅGLARNA PÅ HÅSLÖVS ÄNGAR
Måndag 2 april kl 8 Håslövs ängars parkering
Skåda tillsammans med Nordöstra Skånes
Fågelklubb. Samarr. Studiefrämjandet.

VANDRA LINNÉRUNDAN

Evert Valfridsson tar dig
med längs
rundan som är ca 6 km. Sam
ling vid
naturum. Ta med kikare och
fika!
20 jan kl 10
22 april kl 8
4 feb kl 10
25 april kl 8
18 feb kl 10
1 maj kl 8
4 mars kl 9
10 maj kl 7
14 mars kl 9
13 maj kl 7
21 mars kl 9
16 maj kl 7
30 mars kl 8
23 maj kl 7
4 april kl 8
27 maj kl 7
8 april kl 8
30 maj kl 7
11 april kl 8
6 juni kl 8
15 april kl 8
13 juni kl 8
18 april kl 8
16 juni kl 8

Arrangeras av Fågelklubben
och Studiefrämjandet

HÅVA BLAND KLODYVLAR OCH FISKIGLAR
Lördag 5 maj kl 14–15 drop-in
Leta småkryp i vattnet vid naturums håvningsbrygga! Familjeaktivitet för alla åldrar. Barn
håvar i vuxens sällskap och det finns flytväst
att låna.

SKOGSBAD PÅ NORRA LINGENÄSET
Söndagarna 22 och 29 april kl 11–13.30
samling Norra Lingenäsets parkering
Vi promenerar i lugnt tempo och varvar tystnad
med fokuserande sinnesövningar. I Japan
kallas detta shinrin-yoku som betyder skogsbad. Genomförs vid minst tre deltagare.

Koppla av med skogsbad på Norra Lingenäset

MÅNGFALDSBINGO
Upptäck livet runt naturum.
Hämta en bingobricka och
börja kryssa!

FÅGELSKÅDNINGENS DAG FIRAR 30 ÅR
Söndag 6 maj kl 7–12 på Håslövs ängar
Skåda tillsammans med Nordöstra Skånes
Fågelklubb. Samarr. Studiefrämjandet.

SKEPP O’HOJ!
Lördag 26 maj kl 13 och 15
Musik i syd låter oss kasta loss med dragspel,
klarinett och slagverk. Kika också på riktiga
jazzräkor! Naturvägledaren visar spännande
kryp från havet i naturums hörsal.

EN TIDSRESA PÅ LILLÖ
Söndag 6 maj kl 13.30 på Lillö
Häng med på en resa i tid och rum. Regionmuseet Kristianstad bjuder hela familjen på
ett möte med medeltiden vid Lillöborgen.
Naturums bihote
ll har plats för må
nga gäster

VILDA BIN I VATTENRIKET
Lördag 19 maj kl 14 start i hörsalen
Naturfotograf Kristian Gärdsborn berättar om
vilda bin i hörsalen. Därefter går vi med
Kristian ut till naturums bihotell för att se om
några bin har hittat hotellrum.

Foto: Sven Persson/N

Storken är tillbaka i Skåne

VÅRMORGON VID VRAMSÅN
Tisdag 22 maj klockan 9–11 Gärds Köpinge
Vi firar Biologiska mångfaldens dag vid besöksplats Vramsån. Se den nya utställningen, hör
berättelser om ån och lär känna krypen under
ytan. Vi bjuder på fika om du anmäler dig
senast 15 maj till vattenriket@kristianstad.se.

Foto: Kristianstads kommun/M

attias Roos

pinge
platsen i Gärds Kö
Möt våren vid bad

Varje söndag 6 maj-2 sept
samt 6 och 23 juni
kl 11.30-15

Kom till Lillö och upptäck den
medeltida borgruinen. Ta med
fikakorgen, njut av omgivningen
och Isternäsets fågelliv.
Arrangeras av
Vattenrikets vänner.

MUSIK I REDET - NATIONALDAGEN
HÄNDELS WATER MUSIC
Onsdag 6 juni kl 15 på naturum
Christianstad Symfoniker ger Händels Water
Music i Redet. Arrangeras med Kultur- och
fritidsförvaltningen och Studiefrämjandet.
STORKDAG I VIBY
Lördag 9 juni kl 11 vid gårdsbutiken i Viby
Lär mer om Storkprojektet och se på när årets
ungar ringmärks. Arrangeras av Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes Fågelklubb,
Storkens vänner och Studiefrämjandet.

Mosslunda är en vacker plats rik på orkidéer

MOSSLUNDA BLIR NATURRESERVAT
Tisdag 5 juni kl 13 på Mosslunda
Vi firar Världsmiljödagen med invigningen av
naturreservatet Mosslunda. Upplev orkidéer
och lyssna på historien om hur området som
skulle bli soptipp på 1980-talet fick bli naturreservat år 2017. Arrangeras av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

STORKENS ÅTERKOMST
Lördag 12 maj kl 14
Naturfotograf Sven Persson lyfter fram historien
om storken - en av våra mest mytomspunna
och karaktärsfulla fåglar. Hans fantastiska
bilder berättar hur den till slut återvände hem
till Skåne.
HIMLALJUS MED KÖREN TREKVART
Fredag 18 maj kl 19–20 i Lillöborgen
Kören Trekvart ger en vårkonsert i Lillöborgen.
Vattenrikets vänner håller borgen öppen från
kl 17 till 20.30.

BIOSFÄRBUSS MED SMAK AV VATTENRIKET
Lördag 2 juni klockan 9–14
Vi firar Nationella Biosfärdagen med en
bussresa ut i Vattenrikets odlingslandskap.
Möt lantbrukare som producerar vår mat på
ett hållbart sätt. Bussen avgår från naturum.
Biljett 50 kr*. Glöm inte ta med fika.

ÖPPEN BORG PÅ LILLÖ

DE VILDA BLOMMORNAS DAG
Söndag 17 juni på flera platser och tider
Arrangeras av Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet. Se programmet på
www.kristianstad.naturskyddsforeningen.se.
MUSIK I REDET
ELDIGA TONER MED AMADEAKVARTETTEN
Söndag 17 juni kl 15
Amadeakvartetten spelar eldig tangomusik
och folkliga valser hämtade från Sydamerika
och Sverige. Låt dig ryckas med av smäktande
toner från dessa fyra damer med sina
stråkinstrument.
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Foto: Patrik Olofsson/N

Välkommen till naturum Vattenriket
Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket ligger naturum likt ett rede i vassen. Här finns Vattenrikets
besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal. En trappa upp severar Café
Årum fika och mat lagade av lokala råvaror. Utanför caféet finns en härlig takterrass med vacker
utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din matsäck eller bara njuta av utsikten.
ÖPPETTIDER
Januari–mars: Tisdag–söndag kl 11–16.
April–17 juni: Tisdag–söndag kl 11–17.
Vecka 2–4 stängt måndag–fredag och öppet
lördag och söndag kl 11–16.
Stängt nyårsafton och nyårsdagen.

* BILJETTER

De flesta aktiviteter är gratis och öppna för
alla. När biljett krävs anges det i programmet.
Biljetterna säljs på naturum. Det går bra att
förköpa med Swish. Ring då receptionen.
Alla inomhusaktiviteter har begränsat antal
platser (60) om inget annat anges.

BOKADE GRUPPER OCH HYRA AV HÖRSALEN
Guidning av grupper och skolklasser förbokas.
Se vattenriket.kristianstad.se/naturum.
KONTAKT
Tel receptionen 044–13 23 30
E-post naturum@kristianstad.se
Hemsida vattenriket.kristianstad.se/naturum
Adress Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad
CAFÉ ÅRUM
På andra våningen serveras mat och fika.
Tel 044–12 10 01
E-post info@cafearum.se
Hemsida cafearum.se

Gilla oss på facebook!

