31/10 - 6/11 kl. 11-16 Höstlovsaktiviteter –

Skattjakten på naturum Kullaberg

Gå på skattjakt och hjälp våra vilda grannar i trädgården.
Naturums verkstad i trädgården är öppen för att kunna
göra olika bon. Tipspromenad utanför naturum och höstpyssel inne på naturum.
Samlingsplats: naturum Kullaberg.

November

4/12 kl. 10:00-14:00 Advent på Himmelstorp

HÖSTPROGRAM

Helen Thorn Jönsson från naturum Kullaberg och sagoberättare Ulrika Hantell bjuder på sagor, sägner och julpyssel
från gamla tider.
Kom in på hembygdsgården på en god fika och träffa
Himmelstorpskommittén.

1/11 kl. 16.00-17.00 Skymningskväll på naturum

kalen

Kullaberg

Höstmys med sprakande eld i vedspisen. Om vädret
tillåter kan det bli popcorn och pinnbröd över öppen eld
utanför entrén. Varm dryck finns att köpa.
Drop in: Ingen anmälning krävs.
Kontakt: naturum Kullaberg, tel. 042-347056, 0102241674
26 och 27/11 kl. 12:00-14:00 Pinnbrödsgrillning
Du får prova att grilla pinnbröd över öppen eld. Ta gärna
med egen korv också om du vill stanna lite längre och äta
utomhus.
Samlingsplats: Drop in, naturum Kullaberg
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Läs mer på
Kalendariumet www.kullabergsnatur.se

Tillfälliga utställningar på naturum Kullaberg
• Mellan hav och bergKlättringens historia på Kullaberg
• Miljöhjälte
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Italienska vägen 323, 263 77 Mölle Tel 042-34 70 56 www.kullabergsnatur.se

• Aktiviteterna är gratis om inget annat anges
• Läs mer om alla aktiviteter på Facebook och i
kalendariumet på www.kullabergsnatur.se
• Två guidningar om dagen under helger på naturum
(11:30 och 13:30)

September
3/9 kl. 10:00-13:00 Slåtter vid Ransvik
Det är dags att slå ängen vid Ransvik och detta är ett
fint tillfälle att få prova på att använda en lie och få veta
mer om vad slåtter innebar och fortfarande innebär i
modern tid. Ransviks Havsveranda bjuder på fika till alla
hårt arbetande vid slåttertillfället. Ta med sittunderlag,
arbetshandskar och bra arbetsskor.
Anmälan: naturum.kullaberg@lansstyrelsen.se
senast 1/9.
Begränsat antal platser: max 25 pers.
Samlingsplats: Parkeringen ovanför Ransvik Havsveranda, Kullaberg
Målgrupp: Från 12 år
3/9 kl. 14:30-16:00 Mikrosafari
Utforska den mikroskopiska världen. Vi kommer att titta
på allt från fiskfjäll och insekter till mikroskopiska organismer och vävnader.
Samlingsplats: Drop in, naturum Kullaberg.
Målgrupp: Från 8 år
4/9 kl. 09:00-11:30 Fåglar på Kullaberg
Höststräcket är igång och vi spanar efter flyttande fåglar.
Vid lämplig vind tittar vi efter havsfåglar.
Ta med kikare och fika.
Samlingsplats: utanför naturum Kullaberg
Målgrupp: från 14 år
7/9 kl. 11:00-13:00 Smaka på naturen
Ätliga växter i matlagning på stormkök; vad får du
plocka i naturen i ett naturreservat? Naturvägledare har
med ingredienser. Ta med egen dricka, något att äta på/
med och gärna eget stormkök om du har.
Anmälan: naturum.kullaberg@lansstyrelsen.se
senast 5/9.
Begränsat antal platser: max 8 pers.
Samlingsplats: Farhults gamla skjutbana
Målgrupp: Alla

7/9 kl. 14:30-15:30 Håll koll på invasiva arter
Hur ser man om en krabba inte hör till miljön i vattnet eller
om en blomma inte är något man vill ha i sin trädgård? Lär
dig något om en eller flera arter som räknas som invasiva i
Sverige. Och vad innebär ordet ”invasiv”?
Samlingsplats: Drop in, naturum Kullaberg.
Målgrupp: Alla
10/9 kl. 11:00-14:00 Markens historia
Gå med på en landskapshistorisk vandring i Björkeröd
och Torremölla på Kulturarvsdagen med arkeolog Kristina
Jennbert, historisk-geograf Pär Connelid, naturvägledarna
Helen Thorn Jönsson och Ulrika Hantell.
Samlingsplats: Björkeröds parkering
Målgrupp: Från 12 år
10/9 kl. 11:00-13:00 Geologins Dag – Grottur
Guiden berättar om bergarterna, hur grottorna bildats,
vilka av grottorna som fungerat som tillfälliga bostäder
under stenåldern, fornfynd som gjorts och mycket mer.
Kullabergs längsta och kanske mest spännande grotta Trollhålet ingår. Medtag ficklampa! Terrängen är brant och
består till stor del av klippor och stenblock. Deltagande
sker under eget ansvar och på egen risk.
Samlingsplats: Josefinelust parkering
Minimiålder: 10 år. Vid regn ställs turen in av säkerhetsskäl.
Guide och kontaktperson: Mats Sjöberg
Anmälan: mats.m.sjoberg@lansstyrelsen.se (Max 35 personer)
10/9 kl. 19:00-20:30 Fladdermussafari
Lär dig mer om de mytomspunna fladdermössen under en
kvällspromenad i skogen. Tillsammans med naturvägledare går vandringen till Mölle Mosse för att spana efter och
avlyssna fladdermöss med hjälp av en ultraljudsdetektor.
Ha på dig lämpliga kläder och ta med en ficklampa, då en
del av vandringen kommer ske i skymningen.
Samlingsplats: Björkeröds parkering
Målgrupp: Vuxna och barn från 12 år
17 - 18/9 kl. 11:00-16:00 Svamputställning - Läckra

och lömska svampar i fokus.

Naturskyddsföreningarna i Kullabygden och Helsingborg
inbjuder till rådgivning särskilt om goda matsvampar,
som man tryggt kan plocka, men också om lömska giftiga
förväxlingssvampar. På plats har du möjlighet att själv försöka bestämma dina svampar med hjälp av de många utställda arterna, som alla är plockade i Skåne. Du kan också
få säker handledning och goda råd av svampkännare.
Försäljning av svampkorgar, svampknivar, svampböcker,
sittdynor och kåsor m.m. Det finns även en separat utställ-

ning av stickat och garner, som färgats av färgsvampar.
Dessutom en kortare tipspromenad med priser som är bra
att ha vid svampplockning. På utställningsborden finns
mikroskop med vars hjälp man kan studera svamparna i
detalj.
Samlingsplats: naturum Kullaberg.
Kontakt: Kerstin Bergelin, tel. 0705-41 14 14 och
Tom Svensson, tel. 0722-399919.
25/9 kl. 09:00-11:30 Fåglar på Kullaberg
Höststräcket är igång och vi spanar efter flyttande fåglar.
Vid lämplig vind tittar vi efter havsfåglar.
Ta med kikare och fika.
Samlingsplats: utanför naturum Kullaberg
Målgrupp: från 14 år
29/9 kl. 14:00-15:30 Tumlartorsdag
Kom och spana på Sveriges enda val! Är tumlare samma
djur som en delfin? Hur stora är de? Finns de här på speciella tider på året? Du får svar på detta och mycket mer.
Samlingsplats: Drop in, balkongen bakom naturum.
Målgrupp: Alla

Oktober
9/10 kl. 09:00-11:30 Fåglar på Kullaberg
Höststräcket är igång och vi spanar efter flyttande fåglar.
Vid lämplig vind tittar vi efter havsfåglar.
Ta med kikare och fika.
Samlingsplats: utanför naturum Kullaberg
Målgrupp: från 14 år
9/10 kl.13:00-15:00 Fluorescens workshop
Vad är fluorescens och hur får man syn på osynliga färger?
Tillsammans med en naturvägledare kommer vi att titta på
självlysande fenomen med hjälp av en UV-lampa.
Samlingsplats: Drop in, naturum Kullaberg
Målgrupp: från 8 år
13/10 kl. 14:00-15:30 Tumlartorsdag
Kom och spana på Sveriges enda val! Är tumlare samma
djur som en delfin? Hur stora är de? Finns de här på speciella tider på året? Du får svar på detta och mycket mer.
Samlingsplats: Drop in, balkongen bakom naturum.
Målgrupp: Alla
23/10 kl. 09:00-11:30

Fåglar på Kullaberg

Spännande tid för rariteter. Vid lämplig vind tittar vi efter
havsfåglar. Ta med kikare och fika.
Samlingsplats: utanför naturum Kullaberg
Målgrupp: från 14 år

