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         Svamputställning på Svampens dag

Naturum Vattenriket fyller 10 år i november

Naturum 10 år 
i Vattenriket
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Naturum 10 år 
i Vattenriket

LÅNA EN 
UPPTÄCKARRYGGSÄCK

Våra fågel- och  småkrypsrygg-
säckar är fullpackade med allt du 

behöver för att upptäcka livet runt 
naturum. Ta med dig nyfikenheten 

och ge dig ut!

Svampens dag 
Söndag 6 september kl 12-16
Kremla, trattkantarell eller smörsopp? Lär 
dig mer om höstens alla svampar. Svamp-
konsulenterna Anne-Karin Mikonaho och 
Mats Karlsson dukar upp en svamputställ-
ning på naturum. Ta gärna med egna fynd 
för artbestämning. 

Vandringens dag
Lördag 12 september  
samling kl 9.30 på naturums parkering
Vandringens dag arrangeras av Svenska 
Turistföreningen för att få hela Sverige att 
vandra. I Kristianstad utgår fyra vandringar 
av olika längd från naturum. Läs på hemsi-
dan www.svenskaturistforeningen.se/enga-
gemang/lokalavdelningar/stf-ostra-skane/

Spana på spännande spindlar
Lördagen 19 september kl 12 och 13. 
Spindlar med telefontråd i näten, finns det? 
Kan man se skillnad på hon- och hanspind-
lar? Följ med på spindeljakt runt naturum 
och upptäck finurligheter i spindlarnas värld. 
Samling utanför naturums entré.

Tack bina för äpplet!

Storstädning i Vattenriket
Lördag 19 september kl 11-14
I staden, i naturen och i havet. Överallt finns 
det skräp. Under Framtidsveckan storstädar 
vi i Vattenriket. Vi börjar på Håll Sverige 
Rent-dagen med att plocka skräp i naturums 
närområde. Samarrangemang med Region-
museet och Tekniska förvaltningen. Se Vat-
tenrikets hemsida för detaljerat program.

SKROT-konsert och instrumentfix 
Lördag 26 september start kl 12 och 13.30
Vi bygger musikinstrument av återbruksma-
terial och musikgruppen SKROT bjuder på 
musik med egentillverkade skrotinstrument. 
Vi håller till utanför naturum. Ingen föran-
mälan men på grund av covid-19 är antalet 
platser begränsat. 

Vad är det för svamp?

Framtidsveckan

Sagan om det lilla äppelträdet
Lördag 17 oktober kl 12 och 14
Alla äppelträd i trädgården hade äpplen. 
Alla utom det lilla äppelträdet. Varför var 
det så? Kunde trädet få hjälp av någon? 
Var med i den interaktiva sagan som blir ett 
äventyr för både små och stora.

Stora blå, hur kan vi hjälpa dig? 
Söndag 18 oktober kl 15-16
Vi hyllar havet i naturums hörsal tillsammans 
med marinbiolog Ann-Marie Camper och 
Kören Trekvart. Det blir en föreläsnings-
konsert där kunskap om havets utmaningar 
varvas med Kören Trekvarts finaste sånger 
om havet. Antalet platser i naturums hörsal 
är begränsat och biljetter (50 kr) måste kö-
pas i förväg i naturums reception. Konserten 
kommer också att Live-sändas via Facebook.

Den 27 november 2010 slogs naturum Vattenrikets dörrar upp för 
första gången. Vi firar jubileet med festligheter och nya inslag i ut-
ställningen. Innan dess har vi fina höstmånader att njuta av. Följ med 
naturvägledarna till höstskogarna på Balsberget och Äspet eller gör 
en resa tillbaka i tiden vid Lillö. På höstlovet förvandlas hörsalen till 
en undervattensvärld där du kan möta småkryp i storformat. 
Välkommen ut i Vattenriket!



Naturvägledarna fyttar ut
Hitta ut till Vattenrikets besöksplatser 
och upplev naturen på olika sätt!

Äspet

Balsberget

Lillö borgruin

Litterär strandvandring
Söndag 13 september kl 11-13.30 
start vid Utemuseum Äspet i Åhus
Följ med på en stillsam vandring 5 kilometer 
genom tallskogen och över stranden. Vi 
njuter av vågbrus och barrskogssus. Längs 
vägen gör vi högläsningspauser och tar 
del av fina naturskildringar från dikter och 
böcker. Ta med fika och gärna något att själv 
läsa upp om du vill!

Skapa och upptäck på Lillö
Söndag 20 september drop in kl 12-15 
på Lillö
Vi använder material från naturen till histo-
riskt hantverk, skapande och utforskande. 
Prova på luffarslöjd och tillverka smycken, 
lek arkeolog, upptäck borgen och njut av 
omgivningarna.

Livet på Lillö
Söndag 27 september kl 12 och 14
För länge sedan var Lillö en ståtlig borg där 
traktens mäktigaste familjer bodde. Följ med 
på en fartfylld resa genom Skånes historia 
och hör om några av alla de människor som 
levt på Lillö. Det blir en berättelse kantad av 
makt och krig, glädje, flärd och överdådigt 
gille!

Höst på Balsberget
Söndag 4 oktober kl 11-14
Vi njuter av den härliga höstskogen på Bals-
berget och vandrar bland stock och sten. 
Kanske ser vi både svamp och någon fågel 
som drar förbi? Vi vandrar ca 5 km i kuperad 
terräng och går även upp på utsiktsplatsen. 
Ta med fika! Samling på parkeringen.

Upplev Vramsån under ytan
Tisdag-fredag 27-30 oktober, drop in kl 11-16 
Håll andan och dyk ner i Vramsåns virvlande vatten tillsam-
mans med vår naturpedagog! I naturums hörsal möter du 
en två meter lång sötvattensgråsugga, gammelgäddan 
och andra fantastiska ”stor-kryp” och fiskar som elever i 
Nosabyskolans bild- och formklasser skapat.

Djurolympiad
Tisdag-onsdag 27-28 oktober drop in kl 11-14 
Kan du hoppa lika långt som en groda? Utmana några av 
våra svenska djur i vår djurolympiad. Förskole- och fritids-
verksamheter är välkomna även kl 9-11. Kontakta då  
sam.peterson@kristianstad.se.

Utekul vid brasan
Torsdag-fredag 29-30 oktober 
drop in kl 11-14 
Bli en naturdetektiv! Kom och lös 
våra kluriga uppdrag och lär dig 
känna igen olika djurspår i naturen. 
Vi håller till vid brasan utanför 
naturum.

Höstlov på naturum

Se hur Lillöborgen såg 
ut i sin glans dagar!



Jul på naturum
Naturligt julpyssel 
Tisdag-söndag 1-22 dec drop in kl 11-16
Pyssliga barn i vuxet sällskap är välkomna 
att pyssla på naturum. Vi har laddat med 
nötter, kottar och annat naturligt pyssel-
material.

Hållbara julklappar
Fredag-lördag 4-5 december 
drop in kl 13-16
Wax on, plast off! Välkommen att göra egna 
bivaxdukar för ett mer hållbart hem. Perfekta 
julklappar! Till självkostnadspris. 
Allt material finns på plats.

Spindeljakt i julgranen
Lördag 12 december drop in kl 12-15
Det är inte bara tomten som kommer på jul-
afton. Vet du egentligen vem som gömmer
sig i granen? Kom och leta spindlar och 
andra kul kryp i våra julgranar.

Familjeforskning om gråsuggan
Lördag 14 november drop in kl 11-13 
Hur snabbt kan en gråsugga springa? Och 
vad händer när den äter morötter? Detta 
och mer om den flitige ”renhållningsarbe-
taren” tar vi reda på tillsammans med vår 
naturpedagog.

Naturum firar 10 år
Fredag 27 november kl 11-16

FLER AKTIVITETER 
finns i de lokala  

föreningarnas program:
Nordöstra Skånes Fågelklubb

Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet
STF Östra Skåne

En kylig dag för 10 år sedan invigdes naturum Vattenriket. Sedan dess har naturum fått en 
plats i hjärtat hos många. Vi firar naturums 10 års dag med rolig teknik, tillbakablickar och 
framtidstro.

Premiär för appen Silurus kl 11-16 
Kom och prova den interaktiva appen Silurus! Under dagen släpper vi appen som ger 
kungsfiskaren, uttern och tranan liv i din mobiltelefon. Hitta djuren, 
se vad de har för sig och följ med dem ut i närområdet. 

Hjärtligt firande i redet
Dagen avslutas med att naturum lyser upp 
på ett alldeles nytt sätt i höstmörkret. Håll utkik 
på Vattenrikets hemsida för detaljer om övriga
inslag i firandet när det närmar sig.

HÄNSYN I CORONATIDER

Gör egna bivaxdukar

En krickas memoarer 
Lördag 14 november kl 14-15 
Krickan är vår minsta and, men högljudd 
och färgstark. I detta föredrag tar Johan 
Elmberg, professor i zooekologi, oss med
genom krickans liv sett ur fågelns per-
spektiv. Antalet platser är begränsat till 
25 personer. Föredraget livesänds via 
Facebook.

Vem gömmer sig i granen?

Naturligt julpyssel

VI HÅLLER 

HAVSÖRNS AVSTÅND



Coronatider
Hösten 2020 är svår att planera med 
anledning av coronapandemin. Vi följer 
myndigheternas råd och anpassar 
verksamheten efter hand.

Öppettiderna kan ändras och program-
punkter ställas in eller tillkomma. Antalet 
besökare begränsas så att vi kan hålla 
avstånd. Se aktuell information på hemsidan 
vattenriket.kristianstad.se/naturum/

Bokade grupper och hyra av hörsalen 
Guidning av grupper och skolklasser förbo-
kas. Se vattenriket.kristianstad.se/naturum

Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket ligger naturum likt ett rede i vassen. Här finns Vatten-
rikets besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal. En trappa upp ser-
verar Café Årum fika och mat lagad av lokala råvaror. Utanför restaurangen finns en härlig 
takterrass med vacker utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din matsäck 
eller bara njuta av utsikten.

Biljetter
De flesta aktiviteter är gratis och öppna för 
alla. När biljett krävs anges det i program-
met. Biljetterna säljs på naturum. Det går att 
förköpa med Swish. Ring då receptionen. 

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

Välkommen till naturum Vattenriket!
Foto: Patrik Olofsson/N


