Augusti

ÖPPET PÅ
NATURUM
10 - 17
MÅN – SÖN

Tillfälliga utställningar:
FN´s 17 globala mål för en hållbar
utveckling och klimatförändring
Plast i havet
Fjärilar
1/8 kl. 11.00-14.00

5/8 kl. 10.00-12.00

Västerhavsveckan, invigning på naturum Kullaberg

Sveriges nya djur- och växtarter på land och i havet

Naturum Kullaberg med utställningen ”Porten till Kullaberg” visar
Kullabergs naturreservat från himmel till hav. Denna dag finns också Mitt
Hav -Skäldervikens och Kattegatts vatten samt Kattegatts
Kustvattenråd på plats för att köra igång Västerhavsveckan 2020. Vi finns
utanför naturum med flera olika aktiviteter så som utställning om
”Sinnena hos havsdjuren”, du kan bland annat höra på olika ljud
inspelade i havet. - Hur låter en torsk eller en tumlare? Hur låter det i
havet när man kör en motorbåt?
Tävla mot dig själv eller varandra i vårt stora havsmemory, tumlarspelet,
eller på en tipspromenad.

Naturvägledare berättar om och visar olika ”nya” djur
och växtarter i Sverige och dess påverkan.
Samlingsplats: Utanför naturum Kullaberg. Drop in.

Praktiska saker:
Aktiviteterna är utomhus och man håller avstånd för alla välmående.
Länk till hemsida: www.mitthav.nu, www.kullabergsnatur.se

6/8 kl. 12.00-15.00

Tumlartorsdag
Tumlarspaning från naturum Kullabergs altan med naturvägledare.
Samlingsplats: naturum Kullabergs altan. Drop in.
15/8 och 18/8 kl. 14.00-15.30

Snigel- och snäcksafari
Vi går en runda för att se vilka sniglar och snäckor som lever vid naturum
Kullaberg och lär oss mer om dem.
Samlingsplats: utanför naturum Kullaberg
16/8 och 23/8 kl. 07.30-09.30

1/8 12:30-14.00

Fåglar vid Kullabergs spets

Är alger ätliga?

Vi rör oss i markerna vid naturum. Det kan alltid bjuda på någon
överraskning nu när höststräcket börjar anas lite.
Välkommen till en härlig fågelmorgon!
Samlingsplats: naturum Kullaberg

Naturvägledare visar olika alger och hur de kan användas. Drop in.
Samlingsplats: naturum Kullaberg
1/8 kl. 10.30-14.30

Arild-Nabben-Himmelstorp-Bergahusen-Strandhagen

16/8 och 19/8 kl. 10.00-13.00

Följ med på en 8 km lång spännande vandringsrunda i vacker natur på
östra delarna av Kullaberg samt genom pittoreska Arild. Överlag
lättvandrad tur i skiftande terräng, förutom en sträcka i brant terräng
utanför de markerade stigarna mellan Himmelstorp-Bergahusen.
Samlingsplats: Arilds busstation (stora parkeringen) senast kl 10.15.
(Regionbuss 223 avgår Höganäs Stadshus kl 9.42.)
Arrangemanget är gratis och från 10 år.
Guide: Mats Sjöberg
Kontakt: mats.l.sjoberg@gmail.com

Insektshotellbygge för barn

2/8 kl. 18.00-21.00

Topptur 3 på Kullaberg

Vadarfåglar vid Sandön

Barnvänlig familjeaktivitet. Gör en egen biholk.
Samlingsplats: Barnens Trädgården bakom naturum Kullaberg. Drop in
17/8 kl. 12.00-15.30

Trädvandring
Lär dig mer om trädens spännande liv. Medtag fika.
Samlingsplats: utanför naturum Kullaberg kl. 12.00
22/8 kl. 11.00-14.30

En kväll i början av augusti vid Sandön kan vara magisk med vadare och
stora starflockar som kommer för att övernatta i vassen vid Vegeå
Samlingsplats: Bryggan vid Sandön i Utvälinge

6 km tuff och strapatsrik topptur på Kullaberg, där du får uppleva
fascinerande utsikter över landskap och hav längs Öresundssidan.
Kontakt: mats.I.sjoberg@gmail.com
Samlingsplats: utanför naturum kl. 11.00

5/8 och 19/8 kl. 14.00-15.30

22/8 kl. 08.45-15.00

Fjärilsvandring

Yoga Hiking

Naturvägledare berättar om och vi tittar på fjärilar runt naturum.
Samlingsplats: utanför naturum kl. 14.00

Vandringen varvas med stopp för yoga och meditation.
Samlingsplats: Stora parkeringen, Kullaberg kl. 08.45
Kostnad: 395:- Läs mer och boka på yogaovanner.se

4/8 kl. 11.00-15.00

Strandhugg i Fågelviken, Mölle
Naturums naturvägledare Johanna Ugander finns på plats med håvar
m.m att låna ut för att se vad vi kan få upp vid bryggan. Medtag fika och
badkläder..
Samlingsplats: Fågelviken i Mölle

Tumlarsafari med Kullabergsguiderna
Bokas på kullabergsguiderna.se

Italienska vägen 323, 263 77 Mölle
Tel 042-34 70 56
www.kullabergsnatur.se

Kullabergs naturreservat
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