NATURUMS PROGRAM 15 AUGUSTI - 31 DECEMBER 2022
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Till havs i Vattenriket
Vi sätter fokus på havet! Hörsalen har bytt
skepnad till en undervattensvärld och vi låter
havet som tema skölja genom flera av höstens
aktiviteter. Följ med på Tångsafari, jazza loss
med Räkan Rut och se Östersjön genom naturfotograf Johan Hammars kameralins. Vi får veta mer om havet
som framtidens skafferi och allt vi inte visste att vi borde veta
om alger. Dessutom kopplar vi av med skogsbad i Vattenrikets
höstskogar och inför julen laddar vi som vanligt med naturligt
pyssel och vacker körsång.
Invigning av Södra Äspet
Lördag 27 augusti kl 10-12 samling på
Vantamansvägens badparkering
Följ med Biosfärkontorets ekolog på guidad
vandring i det nya naturreservatet Södra
Äspet. Bekanta dig med talltickor och myrlejon och njut av sanddynerna, tallskogen
och havet. Ta med fika. Samarrangemang
med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Konsert med Räkan Rut och
Havsbandet
Lördag 10 september kl 14-15
Vi firar Kristianstad Bokfestival i ord och
toner och med hjälp av boken ”Vem vill
Leka med Räkan Rut?” och Havsbandet.
Möt Räkan Rut, Kalle Krabba, Spättan
Nettan och några till.

8-10 SEPT 2022

Södra Äspet
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vat

Tångsafari
Söndagarna 11, 18 och 25 september
kl 11-13 samling vid Snickarhaken i Åhus
Upptäck tångens spännande värld med vår
naturvägledare! Vi ger oss ut i tångskogen i
vadarbyxor och bekantar oss med tigerstrimmiga tångräkor, småfiskar och den
romantiska blåstången. Vi avslutar med en
kulinarisk tångupplevelse med alla sinnen.
Utrustning finns att låna. Boka din plats på:
timecenter.se/naturumvattenriket/.

Alger i stort och smått
Lördag 8 okt kl 14-15
Forskarna Ellen Schagerström och Angela
Wulff delar ett stort intresse: alger. Tillsammans driver de Algpodden. Nu kommer de
till naturum för att berätta om hur spännande alger är och vad man kan göra med dem.

Spana på spännande spindlar
Lördag 17 september 12 och 13
Spindlar med telefontråd i näten, finns det?
Kan man se skillnad på hon- och hanspindlar? Följ med på spindeljakt runt naturum
och upptäck finurligheter i spindlarnas värld.
Samling utanför naturums entré.

Framtidsveckan:
Framtiden finns i havet
Lördag 24 september kl 14-15
Nygamla fiskarter, alger och musslor.
Det kan bli framtidens mat, gödning, bioenergi eller kanske till och med läkemedel.
Östersjön ger både utmaningar och stora
möjligheter för utveckling av dessa produkter. Josefin Larsson är forskningskoordinator
vid Marint Centrum i Simrishamn och bjuder
på spännande nya insikter kring framtidens
mat och produkter ur ett Östersjöperspektiv.
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Skogsbad
Hitta ut till Vattenrikets härliga höstskogar!
Upptäck skogens lugnande verkan. Vi promenerar i varierat tempo, varvar tystnad
med sinnesövningar och pratar om varför vi
mår bra av att vara i naturen. I Japan kallas
detta shinrin-yoku som betyder skogsbad.
Vandringarna går i kuperad terräng över stenar och rötter. Samling kl 11 och avslutning
senast kl 13.30 på respektive plats.

Forsakar

Skogsbaden är gratis men du behöver boka
din plats på:
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.
Forsakar
Söndag 2 oktober
Samling vid Forsakars parkering.
Äspet
Söndag 9 oktober
Samling vid Utemuseum Äspet vid
Snickarhakens parkering.

Äspet

Åbjär
Söndag 16 oktober
Samling på Åbjärs parkering.
Balsberget
Söndag 23 oktober
Samling på Balsbergets parkering.

Åbjär
LÅNA EN
FÅGELRYGGSÄCK
Upptäck fågellivet runt naturum!
Låna en ryggsäck med kikare,
fågelbok och våra bästa fågeltips
att ta med dig ut. Och kom ihåg att
packa ner nyfikenheten!

Balsberget

Höstlovet på naturum
Upplev havet under ytan
Tisdag-söndag 1-6 november
drop in kl 11-16
Håll andan och dyk ner i havet tillsammans med vår naturpedagog! I naturums
hörsal möter du gigantiska tångmärlor,
sandräkor, spiggar och andra ”storkryp” och fiskar som elever i Nosabyskolans bild- och formklasser skapat.

Havsolympiad
Tisdag och onsdag 1-2 november
drop in kl 11-14 vid naturums grillplats.
Kan du hoppa lika långt som en tångräka?
Utmana några av havets djur i vår havsolympiad. Förskole- och fritidsverksamheter är välkomna även kl 9-11. Kontakta då
sam.peterson@kristianstad.se.

Höstkul vid brasan
Torsdag och fredag 3-4 november
drop in kl 11-14 vid naturums grillplats.
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.

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

En effektiv renhål
lare

Östersjön från sött till salt
Lördag 19 november kl 14-15
Biologen, fotografen och filmaren Johan
Hammar visar bilder och berättar om
Östersjön från Bottenvikens skärgård till
Öresund. Ett innanhav som brottas med stora problem men där vi börjar se vissa tecken
på förbättring och där det bildas nya arter i
en rasande takt. Vårt svenska Galapagos!

BIOSFÄR 2022
Måndag 21 november kl 9-17
En konferens fullspäckad med aktuella rön
från forskarvärlden med anknytning till
Vattenriket. Läs programmet med anmälan
och kostnad på vattenriket.kristianstad.se/
biosfarkonferens/. Samarrangemang med
Högskolan Kristianstad.

Uppåt och nedåt
Lördag 26 november kl 14-15
Hur går det för våra fåglar? Anders
Wirdheim, BirdLife Sverige, berättar om
fågelarter som ökar och minskar i den sydsvenska naturen och vad förändringarna kan
bero på. Samarrangemang med Nordöstra
Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet.
Boka din plats på:
www.timecenter.se/naturumvattenriket/

Helge å möter havet - från
Johan Hammars fotoutställning
om Östersjön

Jul på naturum
Naturligt julpyssel
Tisdag-söndag i december 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 pysselmaterial.

Naturligt julpysse
l

Kören Trekvart sjunger in julen
Lördag 3 december kl 14 och 16
Kören Trekvart ger sin traditionella julkonsert på naturum. Konserten är gratis men
du behöver boka din plats på:
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Spindeljakt i julgranen
Lördag-söndag 10-11 dec drop in kl 12-15
Det är inte bara tomten som kommer på julafton. Vet du egentligen vem som gömmer
sig i granen? Kom och leta spindlar och
andra kul kryp i våra julgranar.

Vandra med andra

Följ med på de lokala föreningarnas aktiviteter runt om i Vattenriket!
Läs mer på deras hemsidor. Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.
Svenska Turistföreningen STF Östra Skåne
Guidning Ballingstorpsgården 27/8
Åhus runt 1/10
Kanelbullens dag på Ekenabben 4/10
Bockeboda-Ovesholm 29/10
Kanalbrinken-Prästaskogen 12/11
Månskensvandring Åhus 8/12
Nordöstra Skånes fågelklubb
EuroBirdwatch 1/10 kl 8 Norra Lingenäset
EuroBirdwatch 2/10 kl 8 Friseboda
Naturskyddsföreningen
Annandagjulpromenad till Ekenabben
26 december kl 10 start från naturums
parkering.

Friluftsfrämjandet
Se Friluftsfrämjandets alla aktiviteter på
deras hemsida.
Vattenrikets vänner
Öppen borg på Lillö 21/8, 28/8, 4/9 och
11/12 kl 11.30-15.

VINTERBORG PÅ LILLÖ

Söndag 11 december
Fira tredje advent i Lillöborgen
med Luciatåg från Fröknegårdsskolans musikklasser. Tid meddelas senare i höst. 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 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 augusti-december
Augusti: Måndag-söndag kl 10-17.
September: Tisdag-söndag kl 11-17.
Oktober - december: Tisdag-söndag kl 11-16.
Stängt 23-25 och 31 december.

Kontakt
Telefon receptionen: 044-13 23 30
E-post: naturum@kristianstad.se
Hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum
Adress: Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad

Bokade grupper och hyra av hörsalen
Guidning av grupper och skolklasser förbokas. Se vattenriket.kristianstad.se/naturum.

Bistro Årum
På andra våningen serveras mat och fika.
Telefon: 070 485 00 43
E-post: bistroarum@gmail.com
Hemsida: bistroarum.se

Biljetter
De flesta aktiviteterna är gratis men till flera
behöver du anmäla dig i förväg på
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

