Vadare vid Äspet
Många fåglar sträcker söderut längs kusten.
Vid naturreservatet Äspet, söder om Åhus, kan du på sensommaren och tidig höst
se uppåt 20 olika arter vadare på en dag.
Labbar och tärnor är regelbundna gäster.
Lagunen ger mat och vila inför fortsatta färder mot värmen.

Foto: Sven-Erik Magnusson

Gäss på ån och strandängarna
Senhösten är gässens tid.
På Helge å och strandängarna
rastar vitkindade gäss, grågäss,
kanadagäss, bläsgäss och sädgäss.
Om vädret är milt
kan de stanna kvar
hela vintern.

Kanadagäss. Foto: Kristianstads kommun, Claes Sandén

Flyttfågelforskning
Forskare vid Lunds universitet följer fåglarnas flytt
från Vattenriket till Afrika.
Fiskgjusar och tärnor har försetts med satellitsändare.
Kunskap om vart, varför och hur fåglar flyttar
är till hjälp för att skydda och bevara dem.
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Foto: Åsa Pearce

Foto: Patrik Olofsson/N

Fiskgjuse som jus
t fått en
satellitsändare på
ryggen (2010).

WORLD BIRDWATCH DAY I FRISEBODA
Söndag 6 oktober kl 7–11 i Friseboda
Skåda tillsammans med fågelklubben som finns på plats vid skådarplattformen. Arrangeras av Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Fåglarnas kläder och verktyg
Söndag 29 september kl 13–15 drop-in
Fågelfjädern är en fantastisk ”uppfinning”. Men hur fungerar den egentligen? Och har fåglar verkligen underkläder? Fågelns näbb avslöjar vad
fågeln äter – hur då? Det här och mycket mer tar vi reda på när vi forskar
om fåglarnas kläder och verktyg. Ta gärna med egna fjädrar som vi kan
undersöka!

Forskarfredag
Fredag 27 september kl 11.00–15.00
Forskarfredag arrangeras runt om i Europa för att visa hur spännande och
kul forskning är. Högskolan Kristianstad flyttar in på naturum för en dag,
med aktiviteter för alla nyfikna. Därefter blir det After Work på Fredholms
restaurang kl 16 -19 i samband med den underhållande tävlingen ”Forskar Grand Prix”. Läs mer på http://kristianstad.forskarfredag.se.
Arrangemang med Högskolan Kristianstad.

Prat efter mat - SAFARI SKÅNE
Onsdag 11 september kl 12.15–13.00
Varje höst flyttar 500 miljoner fåglar söderut förbi Falsterbo. Några av
dessa fastnar i ringmärkarnas nät. Fotografen och biologen Johan Hammar har dokumenterat ringmärkningen på nära håll. Dessutom tar han
dig med på en fascinerande resa till andra naturupplevelser runt om i
Skåne. Visste du till exempel att man kan titta på valar i Skåne?

Sträckfågelskådning
Söndag 8 september kl samling 06.00
Skåda sträckande flyttfåglar med fågelklubben. Samling vid naturums parkering för avfärd till fågellokal som bestäms efter väder och vind. Arrangeras av Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Sädesärlan Stig
Lördag 7 september klockan 15.00
Stackars Stig. Han har försovit sig och missat hela fågelflytten. Hur ska
det gå? Erik Magntorn, barnboksförfattare från Lund, berättar fritt ur sin
nyaste saga. Efteråt får små och stora hjälpa till att illustrera den ännu
opublicerade sagan.

På vingar genom svensk poesi
Lördag 7 september klockan 13.00
Lyrikvännens redaktör Erik Magntorn samtalar med fågelskådaren och
författaren Lennart Nilsson om fåglarna i den svenska poesin. En spännande blandning av dikt och bevingade funderingar utlovas.

Solglitteråar och lergyttjepölar
- om Vattenriket i litteraturen.
Fredag 6 september klockan 15.00
Lyssna på ett samtal om hur landet kring
Helge å fått liv i litteraturen. En rad berättare har fascinerats av Vattenriket. Författare
Eva Ström och frilansjournalist Per Erik Tell möts i ett samtal om några av
dem och tipsar om böcker.

Fåglar som flyttar, fåglar som hamnar på efterkälken… eller väljer att
stanna kvar. Följ våra bevingade vänner genom poesi och sagor till forskningens värd. Mät sedan dina förmågor i höstlovets fågelolympiad och
fågelkonst. Och glöm inte att ge dig ut och skåda höstfåglar i Vattenriket!

Biosfärbuss med fokus på gäss
Söndag 10 november 13.00–16.30
Tillsammans med ”gåsapågar” från Naturskyddsföreningen och Fågelklubben åker vi ut och tittar på rastande gäss. Hos Göran Frisk får vi veta
mer om skadeförebyggande åtgärder och dessutom provsmaka rökta
gåsbröst. Biljetter 50 kr. Förköp på naturum eller via
vattenriket.kristianstad.se/naturum/biljetter.

Gässen i Vattenriket
Söndag 10 november 11.00
Vi firar Mårten gås med att lära mer om de rastande gässen i Vattenriket,
som blivit allt fler de senaste årtiondena. Till glädje för naturintresserade
och matglada, men också med skador på lantbruket och naturvården
som följd. Naturvårdssamordnare Hans Cronert berättar vilka de olika
gässen är och om gåsgruppens biosfäriska arbete i Vattenriket.

Laga mat över öppen eld
Ons–tor 30–31 okt kl 12–15 utanför naturum Naturums personal lagar
mat över öppen eld vid skärmtaket utanför naturum. Smaka och låt dig
inspireras!

Höstfåglar för kropp o själ - fågelolympiad och fågelkonst
Lör-tis 26, 27, 28, 29 okt
kl 11–14 drop-in utanför naturum
Kan du springa lika fort som en fasan? Är du lika bra på att hitta småkryp
som en koltrast? Tävla mot fåglarna och varandra i naturums fågelolympiad! Medan vi kämpar i olympiaden, förvandlas hasselpinnar till fina kolkritor i vår eld. Efter avslutad fågelkamp varvar vi ner och skapar höstinspirerade fågelteckningar med kolkritorna. Tag gärna med något att grilla.

Filmbionalen 25-27 september
Fredag 25 oktober
15.00–17.00 In Transition 2.0
Arrangeras av Kristianstads FN-förening.
Lördag 26 oktober
Mikael Kristersson
13.00 Starens inre liv (30 min)
15.00 Falkens öga (86 min)
Söndag 27 oktober
Patrik Olofsson
11.00 Vingar över Vattenriket (52 min)
13.00 Med kärrhökarna till Afrika (30 min)
15.00 Kroknäbbarnas tid (52 min)

Fåglar runt knuten
Söndag 13 oktober kl 13.00–15.00
Vandra till fågeltornet vid Härlövsborg längs Linnérundan och spana efter
fåglar med naturums naturvägledare. Vi samlas kl 13 vid naturum och är
tillbaka kl 15.

Prat efter mat - Projekt tärnor
Onsdag 9 oktober kl 12.15–13.00
Möt våra svenska tärnor vid kuster och insjöar. Patrik Olofsson berättar
om sitt nya filmprojekt. Vi får en inblick i den aktuella flyttfågelforskningen
vid Lunds Universitet, där tärnornas extrema flyttning studeras med hjälp
av senaste teknik.

Höstfåglar på naturum

