UPPTÄCK NATUREN

ÖPPET PÅ
NATURUM
11 - 16
MÅN – SÖN

Tillfälliga utställningar:
FN´s 17 globala mål
för en hållbar
utveckling och
klimatförändring
Plast i havet
Fjärilar

13/9 kl. 11:00-15:00

Kulturarvsdagen

Följ med på en fågelvandring med ornitolog Lars Göte
Nilsson i naturum Kullabergs omgivningar för att se vilka
fåglar som finns här just idag.
Begränsat antal kikare finns för utlåning.
Ingen föranmälan krävs.
Kontakt: Lars Göte Nilsson, tel. 0706 34 11 13
Samlingsplats: naturum Kullaberg kl. 8:30
Målgrupp: Nybörjare och erfarna fågelskådare i alla åldrar.

Följ med på en forntidsvandring
från Möllehässle upp till Backahögar
med arkeologen Kristina Jennbert, Helen Thorn Jönsson
från naturum och KullaVikingarna.
Vandringen går längs vägen upp till Björkeröds by
och in i hagen till Backahögar. Vi kommer att stanna till
och berätta om Kullabergs sten-, brons- och järnålder. Om
man har svårt att gå upp för backen till Björkeröd kan man
parkera på Björkeröds parkering och ansluta till vandringen
därifrån. Skyltinvigningen kommer att ske på Backahögar
kl 13:00. Ta gärna med egen fika.
Samlingsplats: Möllehässle, vid First Camp kl. 11:00.
Invigning vid Backahögar: kl. 13:00.
Kostnadsfritt: Ingen föranmälan krävs.
Målgrupp: Från 8 års ålder.

12/9 kl. 11:00-15:00

20/9 kl. 10:00-13:00

6/9, 13/9, 27/9 kl. 8:30-10:30

Fåglar på Kullaberg

Kulturarvsdag på Himmelstorpsgården

Himmelstorps hembygdsgård ligger naturskönt på
östra Kullaberg där forntidens mystik möter den skånska
bondekulturen. Kullamanen är inspelad 1967 på gården och
dess omgivningar.
Caféet på Himmelstorp öppet kl. 11:00-15:00.
Aktiviteter: Guidad visning av Himmelstorpsgården med
Henrik Ranby.
Vandringar: Kullaledens vänner gör vandringar runt
gården i Kullamannens fotspår. Drop in.
Målgrupp: Från 5 år.
12/9 kl. 11:00-13:00

Geologins Dag – Grottur på Kullaberg

En smått äventyrlig och spännande tur! 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 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. Vid regn ställs turen in
av säkerhetsskäl. Kostnadsfri aktivitet. Obligatorisk anmälan.
Kontakt: Mats Sjöberg från naturum Kullaberg.
Samlingsplats: Josefinelust parkering.
Målgrupp: Från 10 år
Anmälan: mats.l.sjoberg@gmail.com (Max 30 personer)

Invasiva arter – Vandring mellan Höganäs och
Viken i samarbete med Kullaledens vänner.

Vandringen som är 7,3 km, leds av kommunekologen
Richard Åkesson. Det växer vresrosor, som är en invasiv
växt, i långa stråk utmed stigen. På några platser bekämpas
parkslide som också är en invasiv växt. Vandringen avslutas
med egen medhavd fika på Galleri Viken. Fika kan köpas på
plats.
Samlingsplats: Vid Kvickkiosken i Höganäs hamn kl. 10:00
Kostnad: Medlemmar i Kullaledens vänner 20:-.
Övriga deltagare över 18 år 50:-.
Målgrupp: Från 7 år.
Anmälan: info@kullaleden.se
26/9 kl. 9:00-15:00

Yogatrekking på Kullaberg

Vandringen varvas med stopp för yoga, andningsövningar
och meditation för att vända fokus inåt och uppleva balans,
närvaro och naturen starkare. Någon del av sträckan sker i
tystnad. Vi tar the/kaffepaus och ett härligt lunchbrake med
utsikt över havet.
Vi bestiger tre toppar - Sadeln, Håkull och Gregers Backar.
Någon del är med rejäla stigningar med stenar och rötter
och andra delar är enklare på jämn mark.
Samlingsplats: Björkeröds parkeringsplats.
Pris 395:- läs mer på och boka på yogavanner.se
5/9 och 12/9

Kullabergsguiderna erbjuder tumlarsafari

För mer info och bokning: www.kullabergsguiderna.se

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

Kullabergs naturreservat
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