NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI — 12 JUNI 2022
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Naturum är stängt
vardagarna vecka 2-4.
På helgerna är det
öppet som vanligt.
Vi ses då!

Det våras i Vattenriket!

Djurolympiad

Vi inleder året med örnskådning och utekul i naturums närområde.
I mars-april samlas vi och tranorna vid Pulken och för de minsta blir det
sagovandring längs Vättestigen på Norra Lingenäset. Vi gör en kombo av
yoga och naturguidning i vandringarna ”Naturligt vis med yoga” på vårfina
besöksplater i Vattenriket. Till påsk blir det ”äggstra” roligt på naturum
och lite senare i vår riktar vi fokus mot havet. Skåda och vandra längs
kusten och kom till vår bioblitz på Äspet. Välkommen ut i Vattenriket!

Örnprat för små öron

Örndag i Tosteberga hamn

Lördagar 8 - 29 januari kl 12.
Naturvägledaren berättar om örnar och visar
filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

Söndag 23 januari kl 9-13 i Tosteberga
hamn vid bodarna.
Skåda örnar med Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Vinterliv i Vattenriket
Alla söndagar 9 januari - 27 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
Lördag 15 januari kl 14-15.
Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare,
visar fantastiska bilder från sina år med
örnarna i Vattenriket. Anmäl dig på www.
timecenter.se/naturumvattenriket/.

Söndag 30 januari kl 9-13 avgång från
naturums parkering.
Följ med till de övervintrande örnarna vid
kusten! Ta med varma kläder, kikare och fika.
Bussresa och guidning ingår. Turen är gratis
men boka din plats på www.timecenter.se/
naturumvattenriket/. Samarrangemang med
Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

15.00 Från husmask till sarv

Filmer
Visas på begäran när hörsale
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Havsörn
n är ledig.

Bygga bo
Torsdag-fredag 24-25 februari
drop in kl 11-14.
Bygg en holk och hjälp fladdermössen
att få fler boplatser. Vi spikar och snickrar
tillsammans vid skärmtaket utanför naturum.
Brasan är igång så ta gärna med något att
grilla. Vi tillhandahåller virke och verktyg.

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 och håller brasan igång. Ta gärna
med något att grilla.

Kluriga uppdrag utomhus

tenriket

Varje lördag och söndag

Tisdag-onsdag 22-23 februari
drop in kl 11-14.
Kan du hoppa lika långt som en hare?
Utmana några av våra svenska djur i vår
djurolympiad. Vi har brasan igång så ta
gärna med något att grilla. Förskole- och fritidsverksamheter är välkomna även kl 9-11.
Kontakta då sam.peterson@kristianstad.se.

Örnbuss till Tosteberga

Varje vardag på naturum
11.30 Värt att veta om Vat

Februarilov på naturum

Trantider
Far och flyg med tranorna
Lördag 5 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.

Trantider i Vattenriket
Söndag 6, 13, 20 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 12 mars kl 14.
Naturfotograf Patrik Olofsson visar bilder
och berättar om tranorna i Vattenriket. Vi får
följa med tranorna till korkekarnas landskap
i vinterkvarteren i Spanien.

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 22 mars-3 april. Håll
utkik på Vattenrikets hemsida och
Facebook för aktuella tider. Transkådning är roligt för hela familjen.

Naturligt vis med yoga
Följ med på vandringar där vi både stannar upp för att yoga och för att lära
oss mer om det vi ser och hör längs vägen. Med på vandringen finns naturums
naturvägledare och Tin Josefsdotter från Yoga o Vänner. Ta med yogamatta,
kläder efter väder som är lätta att röra sig i, stadiga skor, lunch, fika och vatten.
Gratis men du behöver anmäla dig på www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Näsby fält
Söndag 24 april kl 10 – senast kl 15,
start från parkeringen på Norra Lingenäset.
Vandring cirka tre kilometer på stigar och i hagmark.

Forsakar och Degeberga backar
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.

Söndag 1 maj kl 10 – senast kl 15, start från
Forsakars parkering. Fysisk utmanande vandring
cirka sex kilometer i kuperat landskap.

Södra Äspet
Söndag 8 maj kl 10 – senast kl 15, start från
Vantamansvägens badparkering. Vandring cirka fyra
kilometer på stigar i kuperad skog och sandstrand.

Trankalas
Söndag 27 mars 15-17 vid Pulken.
Vi firar tranornas ankomst till våra trakter.
Tranvärdar finns på plats och vi bjuder på fika!

Tranbuss till Pulken och tranorna
Söndag 3 april kl 14-17 avgång naturum.
Följ med till tranornas Pulken! Ta med
varma kläder, kikare och fika. Bussresa och
guidning ingår. Turen är gratis men boka
din plats på www.timecenter.se/naturumvattenriket/. Samarrangemang med Nordöstra
Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen
och Studiefrämjandet.

Äggstra kul
på naturum
Tis-sön 12 april-1 maj
kl 11-16
Leta ägg längs spången,
vik en påskhare i origami
och bli äggspert på olika
djurägg.

Fåglar för stora och små
Lördag 9, 16, 23, 30 april kl 12-14
utanför naturum.
Kråka, blåmes, kaja... Vilka fåglar kan du?
Vi hjälper dig att känna igen fåglarna i
vår närhet. Låna en fågelryggsäck, titta
på fjädrar, skelett och modeller eller lös
vårt sångmysterium.

Natur för de minsta
Torsdag 7, 14, 21, 28 april kl 10-10.40.
Färger, former, ljud och dofter – världen
är full av spännande saker att upptäcka.
Vi utforskar, undersöker och pratar om
det vi hittar i naturums närområde. Passar
för barn mellan 1-3 år. Ta med en filt eller
annat att sitta på. Anmäl dig på www.
timecenter.se/naturumvattenriket/.
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Vilken fågel är det?
Vättesagan på Norra Lingenäset
Lördag 7 maj kl 11-12 och 13-14 start
från parkeringen på Norra Lingenäset.
Det var en gång en liten vätte som bodde
i skogen. En dag var vätten på ett uselt
humör. Han hade tappat bort sin älsklingsblomma. Följ med på jakten efter
blomman. På vägen möter vi
flera av skogens invånare.

Till havs i Vattenriket
Vackra stränder, svalkande dopp, fiske eller bara en plats för återhämtning. Kusten
och havet är viktiga för oss på många sätt. Kommande år har vi ett särskilt fokus på
havet. Följ med på fågelskådning, vandringar och artjakt!

Vad har fåglarna vid Äspet i kikaren?

Litterär strandvandring

Söndag 15 maj kl 10-12
start vid Utemuseum Äspet i Åhus.
Vilka fåglar ser vi som rastar vid havet?
Och vad har de för sig? Tillsammans hittar
vi likheter och skillnader i färg och form på
fåglarna. Ta med fika och kikare om du har.
Anmäl dig på www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Söndag 5 juni kl 11-13.30
start vid Utemuseum Äspet i Åhus.
Vi vandrar tre kilometer och njuter av vågbrus och barrskogssus. Längs vägen läser vi
naturskildringar från dikter och böcker. Ta
med fika och gärna något att själv läsa upp
om du vill! Anmäl dig på www.timecenter.
se/naturumvattenriket/.

Havsbad (skogsbad)
Lördag 21 maj kl 11-13.30
start vid Utemuseum Äspet i Åhus.
Upptäck naturens lugnande verkan med alla
dina sinnen i Äspets härligt lummiga omgivningar. Ta gärna med ett liggunderlag. Start
vid Utemuseum Äspet. Anmäl dig på
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Fladdermusvandring kring naturum
Söndag 5 juni kl 21.30-23 utanför naturum.
När mörkret sänker sig går vi på spaning
efter fladdermöss kring naturum och i
Tivoliparken. Till hjälp har vi fladdermusdetektorer och fladdermuskännaren Stefan
Viktorsson. Arrangeras tillsammans med
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Anmäl dig på www.timecenter.se/
naturumvattenriket/.

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

Vacker musik i fin miljö

Bioblitz i havet
Söndag 22 maj vid Snickarhaken i Åhus.
Vi firar biologiska mångfaldens dag med
en artjakt längs Äspets strand. Vilka växter och djur finns under ytan runt Snickarhaken? Välkommen till en familjedag vid
havet. Se hela programmet på hemsidan
vattenriket.kristianstad.se/bioblitz/.

Vandra med andra

Följ med på de lokala föreningarnas aktiviteter runt om i Vattenriket!
Läs mer på deras hemsidor.
Svenska Turistföreningen STF Östra Skåne
Vintervandring Bockeboda 15 januari
Vandring Balsberget 5 mars
Vandring Åbjärs naturreservat 12 mars
Skruvsvängen med Lägsta Punkten 21 april
Vandring Bockeboda 2 april
Onsdagscykling från och med 4 maj
Skogsbad i Bockeboda 17 maj
Vandra Linnérundan och laga pannkakor
vid Lillö 28 maj
Vandring och grillafton på Balsberget 2 juni
Nordöstra Skånes fågelklubb
Fågelklubben har fågelskådning på flera
platser i Vattenriket. Se programmet på
deras hemsidan.

Naturskyddsföreningen
Floravandringar
De vilda blommornas dag
Friluftsfrämjandet
Vintervandring Fårabäck 9 januari
Cykeltur i Vattenriket 3 april

ÖPPEN BORG PÅ LILLÖ
Alla söndagar
1 maj- 4 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 Bistro Årum fika och mat. Utanför restaurangen finns en härlig takterrass med
vacker utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din medhavda matsäck eller
bara njuta av utsikten.
Öppettider januari- juni
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 24-25 juni.
Coronatider
Vi följer rådande restriktioner. Öppettider
kan ändras och aktiviteter ställas in. Titta
alltid på hemsidan för aktuell information.
Bokade grupper och hyra av hörsalen
Guidning av grupper och skolklasser förbokas. Se vattenriket.kristianstad.se/naturum.

Biljetter
Alla aktiviteter är gratis men till flera
behöver du anmäla dig i förväg på
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.
Kontakt
Telefon receptionen: 044-13 23 30
E-post: naturum@kristianstad.se
Hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum
Adress: Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad
Bistro Årum
På andra våningen serveras mat och fika.
Telefon: 070 485 00 43
E-post: bistroarum@gmail.com
Hemsida: bistroarum.se

