NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI — 14 JUNI 2020
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Naturum är stängt
vardagarna vecka 2-4.
På helgerna är det
öppet som vanligt.
Vi ses då!

Hitta ut 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. Till påsk blir det ”äggstra” roligt
på naturum och lite senare i vår inviger
vi den första delen av Skåneleden i
Vattenriket. Välkommen ut!

Djurolympiad
Tis-ons 18-19 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.

Konstiga pinnar
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Örnarna i Vattenriket

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

Lördag 25 januari kl 14-15.
Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare,
visar fantastiska bilder från sina år med
örnarna i Vattenriket.

Vinterliv i Vattenriket
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.

Örndag i Tosteberga hamn
Sön 19 januari kl 9-13 i Tosteberga hamn.
Skåda örnar med Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Varje dag på naturum

tenriket

Varje lördag och söndag
15.00 Från husmask till sarv

Filmer

Ons-tors 19-20 februari drop in kl 11-14.
Fågel, fisk eller fantasivarelse. Pinnar blir till
konst med hjälp av fantasi och kreativitet i
vårt pinn-pyssel. Allt material finns på plats.

Gör egna fågelmatare

Örnprat för små öron
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Örnbuss till Tosteberga
Söndag 26 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.

Vinterfåglar inpå knuten
Lördag 1 februari kl 14-15.
Niklas Aronsson, redaktör för Vår Fågelvärld, berättar om erfarenheter från 13 års
Vinterfåglar Inpå Knuten. Vilka ökar och
vilka minskar? Hur matar du bäst?

Fredag 21 februari drop in kl 11-14.
Vi blandar egen fågelmat och gör gamla
koppar till fina fågelrestauranger. 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 något att grilla!

På vingar genom konsthistorien
Lördag 7 mars kl 14-15.
Konsthistorien är full av fantastiska fåglar!
Karolina Nilsson, från konsthallen på Falsterbo Strandbad, tar oss med på fågelskådning
från antiken fram till dagens samtidskonst.

Kluriga uppdrag vid brasan

Stora blå, hur kan vi hjälpa dig?
Söndag 22 mars kl 15-16.
Vi firar Världsvattendagen med att AnnMarie Camper från Marint centrum pratar
om havets utmaningar varvat med Kören
Trekvarts finaste sånger om havet.

Fåglar i konsten

Trantider
Far och flyg med tranorna
Lördag 7 och 14 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 14 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.

Snart är tranorna här
Sön 15 mars och lör 21 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.

Trankalas
Lördag 28 mars 15-17 vid Pulken.
Vi firar tranornas ankomst till våra trakter.
Tranvärdar finns på plats och vi bjuder
på fika!

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 23 mars-5 april. Håll
utkik på Vattenrikets hemsida och
Facebook för aktuella tider. Transkådning är roligt för hela familjen!

Tranbuss till Pulken och tranorna
Lördag 28 mars kl 14-17 avgång naturum.
Köp biljett 100 kr i förväg via naturum. I
priset ingår resa, guidning, dricka och korv.
Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Tillgänglighet
Pulkens fågeltorn är tillgänglighetsanpassat. När tranvärdar är på plats har vi en
tubkikare för dig som sitter i rullstol. Adress
till färdtjänst: Pulken, Härnestadsvägen 155.

Naturvägledarna flyttar ut
Strandängar, lövskog och strömmande vatten. Runt om i Vattenriket finns ett
tjugotal besöksplatser med olika karaktär. Möt våren vid några av Vattenrikets
pärlor tillsammans med naturvägledarna!

Bland sippor och fågelsång

Livet på Lillö

Söndag 19 april kl 11-13.30
samling Norra Lingenäsets parkering.
Marken täcks av vitsippor och luften fylls av
fågelsång. Vi går 3 km och spanar med kikare och lupp för att se vilka växter och djur
vi upptäcker längs vägen. Ta med egen fika.

Söndag 24 maj kl 12 och 14.
Lillöhus var en gång en ståtlig borg där
traktens mäktigaste familjer bodde. Hur såg
byggnaderna och vardagslivet ut? Varför
revs borgen? Naturvägledaren visar och
berättar utanför och inuti borgruinen.

Skogsbad

Måla natur vid Vramsån

Söndag 26 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.

Söndag 31 maj kl 11-13.30 samling vid
gamla badplatsen i Gärds Köpinge.
Upptäck naturen med hjälp av pensel,
papper och färger. Vramsåns strömmande
vatten och lummiga omgivning inspirerar.
Allt material finns på plats.

Skapa och upptäck på Lillö

Fiska och håva vid Kanalhuset

Söndag 3 maj drop in kl 12-15 på Lillö.
Prova på luffarslöjd och tillverka smycken.
Lek arkeolog, upptäck borgen och njut av
omgivningarna. Roligt för hela familjen!

Söndag 7 juni drop in kl 11-13.30
vid Kanalhuset.
Vi provar fiskelyckan från bryggan och håvar
för att upptäcka livet under ytan. Utrustning
och flytvästar finns på plats. Barn upp till 16
år fiskar gratis.

Artig vandring vid Hercules
Söndag 17 maj kl 11-14
samling vid Hercules parkering.
Vi njuter av vårens växter och fåglar i Hercules härligt varierade kulturlandskap. Vad kan
vi se och höra för olika arter? Rundan är
4 km. Ta med egen fika.

Äggstra kul
på naturum
Tis-sön 7-12 april
Leta ägg längs spången,
vik en påskhare i origami
och bli äggspert på olika
djurägg.

Surr i busken
Alla lördagar 18 april–30 maj kl 14
start vid naturums entré.
Buskarna surrar av liv! Vilka är det som låter,
och varför just där? Spana och klura med
oss på spången och vid bihotellet.

Fotografera naturen med mobilen

Vandra med andra
Vandring i Uddarp och Bockeboda
Söndag 22 mars kl 10-13
samling vid Uddarps parkering.
Följ med på en härlig 10 km vandring i omväxlande natur längs stigar och skogsvägar.
Ta med egen fika. Arrangeras av Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet.

Furuboda till Åhus
Lördag 25 april kl 10 Furuboda kursgård.
Svenska Turistföreningen STF leder en vandring från Furuboda till Åhus med stopp vid
Gropahålet för att titta på floran. Arrangeras
av STF och Studiefrämjandet.

Floravandring vid Dunderbäcken
Tors 14 maj kl 18 Dunderbäckens parkering.
Floravårdsgruppen berättar om vårfloran i
det vackra naturreservatet. Arrangeras av
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Vandra Linnérundan
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18 jan kl 10
9 feb kl 10
23 feb kl 10
8 mars kl 9
11 mars kl 9
18 mars kl 9
22 mars kl 9
25 mars kl 9
29 mars kl 9
1 april kl 8
8 april kl 8
10 april kl 8
15 april kl 8
19 april kl 8

22 april kl 8
25 april kl 8
1 maj kl 7
3 maj kl 7
6 maj kl 7
13 maj kl 7
21 maj kl 7
27 maj kl 7
30 maj kl 7
3 juni kl 8
6 juni kl 8
10 juni kl 8
14 juni kl 8

Arrangeras av Fågelklubben

och Studiefrämjandet.

Premiärvandring på
Skåneleden i Vattenriket
Fredag 22 maj kl 10-15
Norra Lingenäset till naturum.
Vi firar Kristianstads födelsedag och biologiska mångfaldens dag med att inviga första
delen av Skåneleden i Vattenriket. Det blir
tal och fika vid Norra Lingenäset. Sedan
leder STF och Friluftsfrämjandet vandringen
tillbaka till naturum. En tur på 10 km längs
Araslövssjöns strand och fågelrika strandängar med flera stopp längs vägen.
Vattenriket bjuder på bussresa från naturum
till Norra Lingenäset med avgång kl 9.30
från naturums parkering. Samarrangemang
med Region Skåne och lokala föreningar.

Floravandring vid Mosslunda
Ons 3 juni kl 18 Mosslundas parkering.
Floravårdsgruppen berättar om den rika
floran i det nybildade naturreservatet.
Arrangeras av Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet.

Söndag 10 maj kl 11-14 på Ekenabben.
Fotografen Stefan Fallgren som driver instagramkontot Vandra i Skåne lär oss använda
mobilkameran på ett bättre sätt. Vi tränar
på komposition, ljus, filter och annat som
gör bilderna spännande. Ta med din egen
mobil med kamera och en matsäck.

Biosfärbåt
Tisdag 2 juni klockan 16.30–19.30
avgång från Tivolibryggan.
Fira nationella biosfärdagen med en båttur
i Vattenriket! Stora Safaribåten tar oss med
på en tur längs Helge å, förbi betande kor,
grönskande strandängar och spelande
vadarfåglar. Vi stannar till vid den medeltida
Lillöborgen och fikar. Biljett 180 kr. Förköp
ring Stora Safaribåten 0761 840 118, eller
maila info@storasafaribaten.se.

Fotografera med mobilen

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

Båttur i Vattenriket

Storkdag i Viby

De vilda blommornas dag

Lördag 13 juni kl 11 gårdsbutiken i Viby.
Lär om Storkprojektet och se på när årets
ungar ringmärks. Arrangeras av Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes
Fågelklubb, Storkens vänner och
Studiefrämjandet.

Söndag 14 juni på flera platser och tider.
Arrangeras av Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet. Se programmet på
kristianstad.naturskyddsforeningen.se.

Hitta fler aktiviteter i de lokala
föreningarnas program:
Nordöstra Skånes Fågelklubb
Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet
STF Östra Skåne

ÖPPEN BORG PÅ LILLÖ
Alla söndagar
3 maj-6 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.
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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 förutom
vecka 2-4 då det är stängt måndag-fredag
och öppet lördag och söndag kl 11-16.
April-maj: Tisdag-söndag kl 11-17.
Juni: Mån-sön kl 10-17. Stängt 19-20 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

