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Lördag 1/9 kl. 11.00-13.00
Tips hur du tar bättre foton
För er som vill inspireras till att ta bättre naturbilder och porträtt/helkropp
på enkelt sätt. Mats Sjöberg från naturum Kullaberg lär ut kamerans (även
mobilkamerans) grundläggande funktioner, optimerar inställningar för bästa möjliga bildkvalité och ger tips på hur du tar bättre bildkompositioner.
Samlingsplats: naturum vid Kullens
Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.
Målgrupp: vuxna och ungdomar
Lördag 8/9 kl. 13.00-16.00
Kulturarvsdagen och Geologins Dag
Kl. 13-15 föreläser arkeolog Kristina Jennbert om människorna som levde på
Kullaberg och Kullahalvön och hur de nyttjade havet och urberget under
järnåldern till tidig medeltid samt deras anknytning till Kattegatt, Europa,
mellanöstern. Kl. 15.15-16 blir det, om vädret tillåter, ett besök i Lahibiagrottan med naturvägledare Mats Sjöberg.
Plats: naturum Kullaberg
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Målgrupp: vuxna och ungdomar
Fredag 14/9 kl. 14.00-16.00
Föreläsning om fåglar med exkursion
Fågelexpert Lars-Göte Nilsson finns på plats i naturum och berättar om vilka fåglar som går att se för tillfället samt ger tips och svarar på frågor. Kl 14
finns möjlighet att följa med på en kortare fågelexkursion i naturums närhet.
Plats: naturum Kullaberg
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Målgrupp: Nybörjare och erfarna fågelskådare i alla åldrar.
Lördag 15/9 kl. 10.00-13.00
Fiska på Kullaberg
Sportfiskarna och naturum Kullaberg visar hur man fiskar, vilka fiskar man
kan fånga och vad man ska tänka på när man fiskar i ett naturreservat. Ni får
lära er olika fiskemetoder, hur man kastar med ett fiskespö och hur man tillreder fångsten samt lära er mer om allemansrätten och livet under havsytan.
Plats: Ablahamn, Kullaberg
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Målgrupp: Vuxna och barn från 4 år.
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Lördag 22/9 kl. 10.15-12.00
Skogens skafferi 1 av 2 i (norra) Bölsåkra-Tranekärr naturreservat
VI inleder med en kort information om vad som finns i skogens skafferi och
en guidad tur som leds av Gun Pfern och Mas Sjöberg från naturum Kullaberg. Efter turen som går längs med Kullaleden i södra Skäret sprider vi ut
oss i området för att under 1,5 timme plocka bär, svamp och nötter. Därefter samlas vi på ängen nedanför platån för picknick.
Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid Flickorna Lundgren i Skäret.
Kostnadsfritt. Ingen förnmälan krävs.
Målgrupp: Vuxna och barn.
Söndag 23/9 kl. 10.15-13.15
Vandring längs Kullaleden Skäret-Nabben-Arild
Turen på ca 8 km som beräknas ta ca 3 timmar sker i småkuperad terräng
på skogsstigar, klapperstenar, ängar, asfalt och grusvägar, till största delen
inom Nabbens naturreservat.
Vandringsturen leds av Mats Sjöberg från Naturum Kullaberg.
Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid Flickorna Lundgren kl 10.15.
Kostnadsfritt. Ingen förnmälan krävs. Medtag fika och dryck.
Målgrupp: Vuxna och barn.
Lördag 29/9 kl. 10.00-12.00
Skogens skafferi 2 av 2 i (södra) Bölsåkra-Tranekärr naturreservat
Vi inleder med en kort information om vad som finns i skogens skafferi och
en guidad tur som leds av Mats Sjöberg och Lovisa Cederström från naturum Kullaberg. Efter turen som går längs med Kullaleden mellan Svanshall-Bökebäck så sprider vi ut oss för att under två timmar plocka bär,
svamp och nötter. Därefter samlas vi vid Stenbrottsdammens norra grillplats för att äta medhavd matsäck och umgås.
Samlingsplats: parkeringen mellan hästhagarna strax norr om Svanshall.
Kostnadsfritt. Ingen förnmälan krävs.
Målgrupp: Vuxna och barn.
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