NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI — 16 JUNI 2019
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Ut och njut i Vattenriket!
Vandra, skåda, spana efter utter eller
bara ta en fika. Det finns många sätt att
uppleva vårt fina Vattenrike! Följ med
till vårskogar, strandängar och tranornas
Pulken. I vår har vi flera nyheter att se
fram emot - nytt utemuseum i naturumsjön, Vattenriketleden tar form och
Linnérundan får en gångbro över
Härlövsängaleden. Välkommen ut!

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

Februarilov på naturum
Djurolympiad

Kom och bygg skrotdjur

Tisdag 19 februari drop-in kl 11-14.
Kan du hoppa lika långt som en groda?
Utmana några av våra svenska djur i vår
djurolympiad. Förskole- och fritidsverksamheter är välkomna även kl 9-11. Kontakta
då sam.peterson@kristianstad.se.

Fredag 22 februari drop-in kl 11-15.
Låt fantasin flöda och skrot bli till fantastiska
djur tillsammans med skrotkonstnärerna
Niklas och Jessica Fännick. Allt material
finns på plats.

Pizzor som är bra för planeten

Vinterliv i Vattenri
ket

Vinter

Onsdag 20 februari kl 11.30-13.
Hanna Olvenmark från bloggen och Instagramkontot Portionen under tian finns på
plats vid elden utanför naturum. Här hjälper
hon oss att göra pizzor som är bra för både
planeten och plånboken. Samarr. Folkuniv.

Portionen under tian

Örnprat för små öron

Örndag i Tosteberga hamn

Alla lördagar i januari kl 12.
Naturvägledaren berättar om örnar och visar
filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

Sönd 20 januari kl 9-13 i Tosteberga hamn.
Skåda örnar med Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Onsdag 20 februari kl 14 i hörsalen.
Hanna Olvenmark, dietisten bakom Portionen under tian, lär ut sina bästa tricks för att
laga mat som är god och bra för dig, planeten och plånboken. Samarr. Folkuniv.

Alla söndagar i januari och februari kl 14.
Häng med naturvägledaren ut i naturums
närområde på vintern. Kanske får vi se
en kungsfiskare, utterspår eller lära känna
fåglarna vid fågelmatningen.

Örnarna i Vattenriket

Från glöd till pinnbröd

Vinterns fåglar längs kusten

Örnbuss till Tosteberga

Söndag 13 januari kl 9 samling Äspet.
Skåda vinterfåglar med Nordöstra Skånes
fågelklubb och Studiefrämjandet. Läs mer på
www.spoven.com.

Söndag 27 januari kl 9-13 avgång från
naturums parkering. Ta bussen till örnarna
vid kusten. Biljett 100 kr. I priset ingår
bussresa, guidning, dricka och grillad korv.
Ta med varma kläder och kikare. Samarr.
Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Vinterliv i Vattenriket
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Lördag 26 januari kl 14-15.
Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare,
visar fantastiska bilder från sina år med
örnarna i Vattenriket. Samarr. Folkuniv.

Torsdag 21 februari drop-in kl 11-14.
Kan du göra upp eld? Kan du göra det utan
tändstickor? Kom och testa att få fyr med
flinta, fnöske och eldstål. Lär om eld och
prova att göra pinnbröd vid vår brasa utanför naturum. Allt material finns på plats.

Utekul vid brasan
Alla lördagar i februari drop-in kl 12-14.
Bli en naturdetektiv! Kom och lös våra kluriga
uppdrag och lär dig känna igen olika djurspår
i naturen. Vi är vid naturums grillplats, så ta
gärna med korv att grilla!

Bli naturdetektiv i vinter!

Trantider
Snart är tranorna här
Söndagar i mars klockan 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.

Från Vattenriket till vinterkvarteren
Lördag 9 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.
Samarrangemang med Folkuniversitetet.

Tranornas b&b till glädje för alla
Lördag 16 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.

Våra älskade tranor

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. Väder och vind avgör hur
transäsongen blir, men preliminära dagar
med tranvärdar är 24 mars-7 april. Håll
utkik på Vattenrikets hemsida och
Facebook för aktuella tider. Transkådning är roligt för hela familjen.

Naturvägledarna flyttar ut

Tranbuss till Pulken och tranorna

Skogsbad på Norra Lingenäset

Lördag 30 mars kl 14-17 avgång naturum.
Biljett 100 kr. Förköp på naturum eller via
Swish. Ring receptionen 044-13 23 30 för
instruktion. I priset ingår bussresa, guidning,
dricka och grillad korv. Klä dig varmt. Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Transkådning vid Pulken

Lördag 23 mars kl 14.
Naturfotograf Karlo Pesjak låter oss följa
ett tranpar och deras ungars uppväxt. Vi får
uppleva tranorna i Vattenriket och Hornborgasjön och även höra om alla femton
tranarter i världen. Samarr. Folkuniversitetet.

Onsdag 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.

Trandagen

Påskpyssel - Invecklade djur

Söndag 24 mars 15-17.
Vi inleder årets transäsong vid Pulken. Tranvärdar finns på plats och vi bjuder på fika!

Vår i Vattenriket

Tisd-sönd 13-21 april drop-in kl 11-14.
Under påsklovet viker vi papperstranor och
andra invecklade djur.

Möt våren vid Vattenrikets besöksplatser
och upplev naturen på olika sätt tillsammans med naturvägledarna!

Måla natur vid Ekenabben
Söndag 14 april kl 11-13.30 samling
Ekenabbens parkering.
Upptäck naturen med hjälp av pensel,
papper och färger. Ekenabbens trolska
sumpskog och mäktiga ekar ger oss motiv
och inspiration. Allt material finns på plats.

Söndag 5 maj drop-in kl 11-13.30
vid gamla badplatsen i Gärds Köpinge.
Vramsåns strömmande vatten myllrar av liv.
Vi håvar och lär känna krypen under ytan.
Familjeaktivitet för alla åldrar.

Söndag 28 april kl 11-13.30 samling
Norra Lingenäsets parkering.
Norra Lingenäsets fågelkör och hav av
sippor är en fröjd för alla sinnen. Vi promenerar i lugnt tempo och varvar tystnad med
fokuserande sinnesövningar.

Invigning av
Utemuseum Årummet
Fredag 3 maj kl 8.30 vid naturums entré.
Vi upplever våren i våtmarkerna med en
promenad till Utemuseum Årummet på
den nya spången i naturumsjön. Efteråt
bjuder vi på frukost vid naturums entré.

Spångsafari
Lörd 4 & 11 maj kl 14 start naturums entré.
Den nya spången vid naturum tar oss rakt ut
i vass- och videdjungeln. Vi vandrar genom
sävsparvens och kungsfiskarens rike och
stannar till vid det nya Utemuseum
Årummet.

Fågelskådningens dag
Söndag 5 maj kl 7-12 på Håslövs ängar.
Skåda tillsammans med Nordöstra Skånes
Fågelklubb Samarr. med Studiefrämjandet.

Foto: Mattias Roos/Kristianstads kommun

Myllrande mångfald vid Vramsån

Foto: Patrik Olofsso

Utsikt från nya
Utemuseum Årummet

n/N

Du ädla mö

Två plus en blå
Vandra tillsammans med en naturvägledare på några riktigt fina platser i Vattenriket. Vi lånar
den norska traditionen att gå på blåtur - en tur ”ut i det blå” till en hemlig plats. Alla turer
startar med buss från naturum. Pris 50 kr. Förköp på naturum eller på distans via Swish. Ring
receptionen för instruktioner. Max antal 20 personer. Ta med fika!

Degeberga backar och Forsakar
Söndag 12 maj start kl 9 naturums parkering.
Vi vandrar över Degebergas sagolika backar till Forsakars trolska ravin och vattenfall.
Vandring 6 kilometer i kuperad terräng. Åter vid naturum senast kl 14.

Söndag 12 maj kl 13.30 vid Lillöborgen.
Följ med till en värld full av jungfrur och
riddare i en dockteater baserad på medeltida ballader. Arrangeras av Regionmuseet.

Invigning av Linnérundebron
Onsdag 22 maj kl 14 start naturums entré.
På Kristianstads födelsedag och biologiska
mångfaldens dag firar vi den nya gångbron
över Härlövsängaleden med promenad och
fika. Se detaljerat program på vattenriket.
kristianstad.se/naturum/program/.

Ny bro längs Linnérunda
n

Provgå Vattenriketleden
Söndag 19 maj start kl 9 naturums parkering.
Bussen tar oss till Norra Lingenäset där vi börjar vår vandring tillbaka till naturum.
Vandring 7 kilometer genom skog och över strandängar. Åter vid naturum senast kl 14.

Blåtur
Söndag 26 maj start kl 9 naturums parkering.
Följ med till en hemlig pärla i Vattenriket! Vandring 4 kilometer i kuperad och bitvis brant
terräng, men vi lovar att det är värt mödan. Åter vid naturum senast kl 14.

Biosfärbuss Smaka på Vattenriket
Söndag 2 juni klockan 9–14 start naturum.
Fira nationella biosfärdagen med en busstur
i Vattenriket! Vi promenerar en bit på nya
Vattenriketleden, testar skogsbad, besöker Vattenrikets första utemuseum och en
lantbrukare som odlar hållbart. Bussen
avgår från naturum. Biljett 50 kr. Förköp på
naturum eller via Swish. Ring receptionen
044-13 23 30 för instruktion. Glöm inte fika!

Musik i redet – nationaldagen
Händels Water Music
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Torsdag 6 juni kl 15 i utanför naturum.
Christianstad Symfoniker ger Händels Water
Music i redet. Arrangeras med Kultur- och
fritidsförvaltningen och Studiefrämjandet.

Musik i redet

De vilda blommornas dag
Söndag 16 juni på flera platser och tider.
Arrangeras av Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet. Se programmet på
kristianstad.naturskyddsforeningen.se.

Storkdag i Viby
Lördag 8 juni
kl 11 vid gårdsbutiken i Viby.
Lär om Storkprojektet och se på
när årets ungar ringmärks.
Arrangeras av Naturskyddsföreningen, Nordöstra
Skånes Fågelklubb,
Storkens vänner och
Studiefrämjandet.

ÖPPEN BORG PÅ LILLÖ
Alla söndagar och röda dagar
1 maj-8 september
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.

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 serverar
Café Årum fika och mat lagad 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
Stängt nyårsafton och nyårsdagen.
Januari-mars: Tisdag-söndag kl 11-16.
Vecka 2-4 stängt måndag-fredag och öppet
lördag och söndag kl 11-16.
April-maj: Tisdag–söndag kl 11-17.
Juni: Månd–sönd kl 10-17. Stängt 21-22 juni.
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
Telefon 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

