
Möt våren 
i Vattenriket

NATURUMS PROGRAM 1 JANUARI — 11 JUNI 2023
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Utmana en vän i Grodleken på Ekenabben!



Möt våren i Vattenriket!

Naturum är stängt 
vardagarna vecka 2-4. 

På helgerna är det 
öppet som vanligt.  

Vi ses då!

Varje vardag på naturum 

11.30 Värt att veta om Vattenriket 

Varje lördag och söndag 

15.00 Från husmask till sarv

Filmer 
Visas på begäran när hörsalen är ledig: 

• Biosfärområde Vattenriket - bra för 

   natur och människa 

• Qigong i Vattenriket 

• Ekosystemtjänster i Vattenriket

Vi inleder året med örnprat, knoppkunskap och utekul i naturums närom-
råde. I mars-april samlas vi och tranorna vid Pulken och till påsk blir det 
”äggstra” roligt på naturum. Vid Ekenabben väntar Grodleken på skut-
tiga barn och på Norra Lingenäset kan vi följa den arga vättens sökande 
efter sin älsklingsblomma i bästa vitsippetid. Framåt maj njuter vi av yoga 
i nyutslagen bokskog, smakar på havets läckerheter och ger oss in i ett 
spännande möte mellan fågelsång och flöjt. Välkommen ut i Vattenriket! 

Örnprat för små öron 
Varje lördag 7–28 januari kl 12-13.
Naturvägledaren berättar om örnar och visar 
filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

Vinterliv i Vattenriket 
Varje söndag 8-29 januari kl 14. 
Häng med naturvägledaren ut i naturums 
närområde på vintern. Kanske får vi se en 
kungsfiskare, utterspår eller lära känna 
fåglarna vid fågelmatningen.

Den fantastiska uttern
Lördag 28 januari kl 14–15.
Börje Gunnevik, naturfotograf och hängiven
utterfantast, berättar om uttern i dess olika
livsmiljöer och om vad som görs för att 
bevara arten. Gratis. Boka din plats på 
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Utekul vid brasan
Alla lördagar i februari drop in kl 12-14 
vid naturums grillplats.
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.

Träden på vintern  
Varje söndag i februari kl 11-12.
Kanske känner du igen eken, aspen och 
lönnen på deras blad, men känner du igen 
dem på vintern? Följ med vår naturvägled-
are ut på tur i naturums närområde och lär 
dig känna igen träd och buskar med hjälp av 
deras knoppar. 



Februarilov på naturum
Havsolympiad
Tisdag-onsdag 21-22 februari 
drop in kl 11-14. 
Kan du hoppa lika långt som en tångräka? 
Utmana några av havets djur i vår havs-
olympiad. Vi har brasan igång så ta gärna 
med något att grilla. Förskole- och fritids-
verksamheter är välkomna även kl 9-11. 
Kontakta då sam.peterson@kristianstad.se.

Bygga bo
Torsdag-fredag 23-24 februari 
drop in kl 11-14.
Bygg en holk och hjälp fladdermössen att 
få fler boplatser. Vi skruvar och snickrar 
tillsammans vid grillplatsen utanför naturum. 
Brasan är igång så ta gärna med något att 
grilla. Vi tillhandahåller virke och verktyg.

Påsklov på naturum
Från husmask till sarv 
Tisdag-söndag 7-16 april kl 15.
Fiskprat vid akvariet.

Äggstrakul på naturum 
Tisdag-söndag 7-16 april kl 11-16. 
Leta ägg längs spången, vik en påskhare i 
origami och bli äggspert på olika djurägg.

Äggsklusiv guidning
Tisdag-fredag 11-14 april kl 14.
Ett är litet och blått, ett annat stort och 
prickigt. Varför ser fågelägg så olika ut, och 
vilka har lagt dem? Det och mycket annat 
kul om ägg får du veta i en 20 minuter lång 
guidning under påsklovet.



Trantider
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 20 mars-7 april. Håll 

utkik på Vattenrikets hemsida och 
Facebook för aktuella tider. Transkåd-

ning är roligt för hela familjen.

Far och flyg med tranorna
Lördagarna 4 & 11 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 
Söndagarna 5, 12 & 19 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
Onsdag 15 mars kl 18-19. 
Naturfotograf Patrik Olofsson visar bilder 
och berättar om tranorna i Vattenriket. Vi får 
följa med tranorna till korkekarnas landskap 
i vinterkvarteren i Spanien. Gratis. Boka 
din plats på naturums bokningssida www.
timecenter.se/naturumvattenriket/.

Trankalas
Lördag 25 mars 15-17 vid Pulken.
Vi firar tranornas ankomst till våra trakter.  
Tranvärdar finns på plats och vi bjuder på fika!

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

Tranbuss till Pulken 
Söndag 2 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/naturumvat-
tenriket/. Samarrangemang med Nordöstra 
Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen 
och Studiefrämjandet.

Tranvärdar sökes!
Tusentals besökare kommer till Pulken varje vår för att njuta av tranorna. Vi är många som tillsammans hjälps åt att ge dem en härlig tranupplevelse. Vill du vara med? Kontakta: 

sussie.soderlundh@kristianstad.se.



Natur till lunch
Onsdagarna 19, 26 april och alla onsdagar 
i maj kl 12-12.30 utanför naturum.
Vad är på gång i Vattenriket? Vad kan vi se 
och höra i naturen just idag? Häng med på 
en kort lunchpromenad i naturums närområde.

Hav, penslar och ord
Lördag 29 april kl 14-15.
Möt en biolog, konstnär och författare! 
Häng med Peter Larsson på en resa genom 
landskapet, färgerna och litteraturen. Peter 
ger oss insikter och utblickar genom sina al-
ster och naturupplevelser från hav och land. 
Gratis. Boka din plats på www.timecenter.
se/naturumvattenriket/.

Yogavandring i Åbjär 
Lördag 6 maj kl 10-14 samling på natur-
reservatet Åbjärs parkering.
Njut av nyutslagen bokskog och sköna rörel-
ser tillsammans med naturums certifierade 
yogalärare. Vandring i långsamt tempo i 
kuperad terräng varvas med dynamisk yoga 
och balansyoga. Ta med matsäck och en 
yogamatta om du har. Gratis. Boka din plats 
på www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Vättesagan på Norra Lingenäset
Söndag 23 april kl 11-12 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 älsklings-
blomma. Följ med på jakten efter blomman. 
På vägen möter vi flera av skogens invånare.
Gratis. Boka din plats på www.timecenter.
se/naturumvattenriket/. 

Utegott vid brasan
Söndag 30 april drop in kl 11-14 
vid naturums grillplats
Vi upptäcker våren med enkla och kul natur-
uppdrag och bjuder på något gott vid vår 
lilla Valborgsbrasa. Gratis. 

Vårkul för hela familjen
Grodleken på Ekenabben
Sön 7 maj kl 10-13 drop in på Ekenabben.
Kan du hoppa som en groda eller krypa 
som en mätarlarv? Grodleken är en aktivi-
tetsslinga med naturutmaningar för både 
kropp och sinnen. Vår naturvägledare finns 
på plats och berättar spännande fakta om 
djuren längs banan. Alla barn som deltar får 
medalj. Gratis.

Yoga och vandra i vårskog

Bli biosfärambassadör!
Vill du lära dig mer om biosfärarbetet och 
Vattenrikets natur? Håll utkik efter vårens ut-
bildning till biosfärambassadör på hemsidan.



Fåglar och Flöjt 
Söndag 14 maj kl 9-11 på Ekenabben
Biologen Agne Paulsson och blockflöjtisten 
Cecilia Kjelldén tar oss med på ett spännan-
de möte mellan fågelsång och flöjt. Det blir 
en kunskapsrik vandring där det inte bara 
är fågelsången vi får njuta av utan också 
blockflöjtsstycken inspirerade av fågelsång. 
Ta med fika. Gratis. Boka din plats på natu-
rums bokningssida.

Väsen och sägner i Forsakar 
Söndag 21 maj kl 10-12.30 samling på 
Forsakars parkering.
Forsakar sägs vara hem åt pysslingar, jät-
tar och skogsrå. Följ med på natur- och 
sägensvandring! Vandringen är 1,7 km och 
går i kuperad terräng över rötter, stenar och 
trappor. Ta med fika. Gratis. Boka din plats 
naturums bokningssida.

Tillgänglighetsanpassat skogsbad 
Tisdag 23 maj kl 13-15 samling på 
Ekenabbens parkering. 
Vi tar oss fram i lugnt tempo på grusstigar
och träbryggor som är tillgängliga för rull-
stol. Upplev naturens lugnande verkan med 
hjälp av sinnesövningar. Ta med fika. Gratis. 
Boka din plats på naturums bokningssida.

Havssafari med tångmatlagning
Söndag 28 maj kl 10-13 vid Snickarhaken 
på Äspet i Åhus.
Redo att testa nya tilltugg till fredagsmyset? 
Efter ett besök i tångskogens spännande 
värld fixar vi sockertångschips, färskoströra 
med rörhinna och annat smått och tånggott. 
Gratis. Boka din plats på naturums bok-
ningssida.

Friluftsdag på Ekenabben 
Lördag 3 juni på Ekenabben 
Prova på friluftsliv i nya naturreservatet 
Ekenabben med Kvarnnäs. Mer information 
på Vattenrikets hemsida under våren. 

Teckna vid havet
Söndag 4 juni kl 10-13 samling vid  
Utemuseum Äspet i Åhus.
Himmel och horisont, tångruskor och mus-
selskal. Stranden är full av inspiration. Prova 
att teckna vid havet! Passar såväl nybörjare 
som erfarna konstnärer. Aktiviteten är gratis 
och material finns att låna. Ta med fika. Boka 
din plats på naturums bokningssida.

Fladdermusvandring 
Måndag 5 juni kl 21.30-23 start naturum. 
När mörkret faller går vi på spaning efter 
fladdermöss i naturums närområde. Till hjälp 
har vi fladdermusdetektorer och Biosfärkon-
torets ekolog. Arrangeras med Naturskydds-
föreningen och Studiefrämjandet. Gratis. 
Boka din plats på naturums bokningssida.

Havssafari i tångskogen

Fåglar och flöjt



Musik i redet – nationaldagen
Händels Water Music
Tisdag 6 juni kl 15 utanför naturum.
Christianstad Symfoniker ger Händels Water 
Music i redet. 

Artig vandring vid Hercules
Söndag 11 juni kl 10-13 samling vid 
Hercules parkering.
Vi njuter av vårens växter och fåglar i Hercu-
les härligt varierade kulturlandskap. Vad kan 
vi se och höra för olika arter? Rundan är fyra 
kilometer. Ta med fika. Gratis. Boka din plats 
på naturums bokningssida.

Naturskyddsföreningen
Storkringmärkning i Viby 10 juni 
Floravandringar 
De vilda blommornas dag 18 juni

Svenska Turistföreningen STF Östra Skåne
Vintervandring Bockeboda 14 januari 
Vandring Norra Åsum 18 februari 

Friluftsfrämjandets vandringar
Fårabäck 8 januari  
Furuboda 19 februari
Nosaby 23 mars
Åbjär 18 maj
Degeberga backar 28 maj
Torsebro 4 juni
Mosslunda 6 juni

Vandra med andra
Nordöstra Skånes fågelklubb
Kustfåglar vid Äspet 15 januari
Örndag i Tosteberga 22 januari
Vinterfågelräkning 27-30 januari
Fågelskådningens dag 7 maj

Följ med på de lokala föreningarnas aktiviteter runt om i Vattenriket! 
Läs mer på deras hemsidor. Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. 

ÖPPEN BORG PÅ LILLÖ 
Alla söndagar 

7 maj- 10 september 
kl 11.30-15

Kom till Lillö och upptäck den 
medeltida borgruinen. Ta med 
fikakorgen, njut av omgivning-

en och Isternäsets fågelliv. 
Arrangeras av 

Vattenrikets vänner.

Boka plats 
Alla aktiviteter som ska förbokas finns på
www.timecenter.se/naturumvattenriket/



Öppettider januari - juni
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: Mån-sön kl 10-17. Stängt 23-24 juni.

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

Biljetter - platsbokning
Alla aktiviteter är gratis men till flera  
behöver du anmäla dig i förväg på  
www.timecenter.se/naturumvattenriket/. 

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 
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.

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

Välkommen till naturum Vattenriket!


