Nyhet!

Naturen är ett äventyr - och det börjar
här!
I Sveriges 33 naturum får du kunskap,
inspiration och tips för att uppleva
landskapet runt omkring på bästa sätt.
Välkommen in för att ta dig ut!

Upptäck naturen tillsammans!
Natursnokarna välkomnar barn och
deras vuxna ut i naturen.
Tillsammans lär vi oss om
naturen genom att leka, upptäcka
och undersöka.
Vi är ute i ca 2 timmar, tag med egen
matsäck. Samling vid naturum.
För barn i åldern 4-10 år.
Föranmälan till naturum.
Deltagandet är gratis!
Datum och tema:
22 april kl. 10 Vårtecken
20 maj kl. 10 Livet i vattnet
17 juni kl. 10 Minimonster

Stenshuvuds nationalpark
277 35 Kivik

Arrangör: Stenshuvuds nationalpark
och Österlens naturskyddsförening.

Tel: 0414-708 82
E-post: naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.stenshuvud.se

20 maj kl. 12 invigning
av utställningen “barnens bi-hörna!”

PROGRAM
VÅREN 2017

GUIDADE TURER
Guideturen tar ca 1,5 timme.
Samling vid naturum.
Kostnad: 25 kr för vuxna och 10 kr för barn.
Vi tar tyvärr inte betalkort.
9 april kl. 10 Knoppar
Nationalparksguide Johanna Schroeder guidar
om knoppar på träd och buskar. För hela familjen!

14 maj kl. 10 Vårvandring
Natur och kultur har alltid gått hand i hand.
Förr läste bönder och fiskare av naturen
för att veta när fisken steg och när det var tid att
så. Nationalparksguide Simon Lundin pekar på
vårtecken av olika slag.
Biologiska
21 maj kl. 10 Grod- och småkrypsafari
mångfaldens
Per Nyström guidar om grodor, paddor
dag!
och krypen vi hittar i vatten.
Från naturum går vi via alkärret till
Nationalgroddammarna i Hällevik.
parkernas
Safarin tar ca 2 timmar.
dag!

Naturum är nationalparkens besökscentrum.
Det ligger vid huvudentrén, mitt i nationalparken. I naturum finns en utställning om
nationalparken och kunnig personal som
hjälper dig med frågor och tips på vad som
är sevärt just nu.
I utställningen kan du lära dig mer om
nationalparkens växter och djur. Texterna är
korta och lätta att läsa.
För barn finns mycket att göra! Rita något ni
sett vid målarbordet, läs en saga eller lös den
kluriga tipspromenaden. De som vill pyssla
kan bygga ett litet bihotell och ta med hem.

16 april kl. 10 Vårblommor
Följ med en nationalparksguide
ut bland vårens blomster.
Nu blommar både vitsippa och blåsippa.
Med lite tur har även den
sällsynta vätterosen
stuckit upp sin näsa under hasseln.

28 maj kl. 10 Dockteater ute i skogen
Selma Hasselmus ska ha kalas, vi får följa med när
hon ska bjuda sina kompisar i skogen på tårta.
För barn i åldern ca 3-6 år.

23 april kl. 10 Kulturvandring
Dafvid Hermansson från Kiviks museum och
nationalparksguide Ann-Sofie Pellas guidar
ut bland stenmurar och blomsterängar.
Kostnad: 80 kr, enklare fika ingår.
30 april kl. 10 Träd
Följ med en nationalparksguide ut bland
avenbok, ek, bok, hassel och al.

Öppet 2017:
Mars- april: tis-sön kl 11-16
Maj-22 juni: alla dagar kl 10-16
Midsommarafton (23 juni) stängt
24 juni-augusti: alla dagar kl 10-18
September: alla dagar kl 11-16
Oktober: tis-sön kl 11-16
November: tis-tors kl 11-15
Gratis inträde!
Välkommen!

7 maj Fågelskådningens dag!
Kl. 06 Gökotta
Nu är det full fart på fåglarna i parken.
Följ med Agne Paulsson på gökotta
och njut av den tidiga fågelkören!
Gratis
Tag gärna med egen kikare.
guideturer
Kl. 10 Fågelvandring
Biologen och fågelskådaren Agne
Paulsson berättar om
luftens alla akrobater och snårens
skönsjungande kör.
Tag gärna med egen kikare.

idag!

4 juni kl. 10 Heden
Mellan enar och hassel kryssar vi ut på heden.
Här sker spännande ekologiska intriger mellan
växter och djur och vi hittar många spår efter
människan.
5 juni kl. 21 Naturnatten: Näktergal och nattviol
Sommarnatten är magisk, fylld med doft och
sång. Liekarlen och pigan berättar om folktro,
läkeväxter och om när Linné var på besök.
11 juni kl. 10 Upp på Stenshuvud
Berget bjuder på härlig utsikt och vid klart väder
kan vi skymta den danska ön Bornholm.
Följ med nationalparksguiden genom den krokiga
avenbokskogen upp på berget Stenshuvud.
18 juni Vilda blommornas dag
Kl. 10 Växtvandring
Stenshuvud är känt för sin rika flora och
nu står parken i full blom.
Följ med en nationalparksguide för en
närmare titt på sommarens sköna
blomster.

Gratis
guideturer
idag!

