Naturguidningar 2019

Upptäck
ditt uterum!
Följ med ut på guidade turer i vår vackra natur.

Välkommen med ut på vandringar och aktiviteter i Helsingborgs vackra naturområden. Turerna tar cirka två timmar,
leds av kunniga guider och är gratis, utom Fågelskådningens dag 5 maj. Välj bra skor och kläder efter väder.
Brukar du inte vara ute i naturen? Då är du extra välkommen! Ta gärna med hela familjen.
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Ugglevandring i Pålsjö skog

När mörkret har lagt sig ger vi oss ut för att
spana och lyssna efter våra kvällspigga
vänner – kattugglorna. Begränsat till max
50 deltagare. Vi ses: Kvällstid. Detaljer om
tid och plats får du när du anmäler dig.
Anmälan via kontaktcenter: Ring 042-10 50 00
eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se

Groddjurssafari i Rydebäck

Vilka olika groddjur gömmer sig i Rydebäcks
våtmarker? Vi ger oss ut på äventyr
tillsammans med Jan Pröjts, biolog hos
Ekologigruppen. Vi ses: Klockan 19.00 på
parkeringen vid stranden i Rydebäck.

Fågelskådningens dag
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Vilda blommornas dag

Vi ger oss ut på en blomstervandring i norra
delen av Laröd och studerar växter på kustheden och i backarna. Ta gärna med matsäck.
Vi ses: Klockan 10.00 på parkeringen vid
juni
Larödbaden nedanför Serpentinbacken.
Samåkning för de som vill med bil från parkeringen vid
Fredriksdals friluftsmuseum, klockan 09.30.
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Sommarnatt i Pålsjö skog

Vi upplever naturen en svensk sommarnatt
och fascineras av hur många som är vakna.
Vi ses: Klockan 22.00 vid naturreservatsskyltarna bredvid krematoriet.

Vi tittar närmare på livet i ån och får se vilka
som trivs på botten. Biolog Mikael Svensson
visar hur elfiske går till och Martin Sommar
från Rååns Fiskevårdsområde berättar om
juli
fiskevård. Ta chansen att prova flugfiska!
Vi ses: Klockan 18.00 vid naturpunkt Råån.
För er som inte hittar till naturpunkten går vi gemensamt
från Görarps mölla klockan 17.45.

Mera liv i täppan

2019

Vilka växter gillar fjärilar och humlor? Var
bor igelkotten egentligen? Och varför är det
bra med en risig hörna? Vi reder ut detta,
bygger holkar och lär oss hur vi kan få fler
vilda grannar i trädgården.
Vi ses: Klockan 16.00 hos Miljöverkstaden
i Gubbhyttan vid Sundspärlan.

Invigning av naturpunkt Eken

Vi planerar att inviga en helt ny naturpunkt
med tema eken i Bruces skog!
Mer information kommer på
helsingborg.se/naturguidningar

Cykla till fågelsång

Börja dagen med att lyssna in rösterna i
vårens fågelkör. Vi cyklar gemensamt från
Fredriksdal till Pålsjö skog för att njuta av
fågelsång och ljusgröna blad. Vi ses:
Klockan 08.00 utanför Fredriksdals
huvudentré med cyklar.

Småkrypssafari
på Söders sandmarker

Vi går på jakt efter insekter och spindlar på
de sandiga markerna i södra Helsingborg.
Insektsspecialisten Mikael Sörensson från
Lunds Universitet visar och berättar för oss.
Vi ses: Klockan 18.30 vid naturpunkt
Sandmark på Råå ljung längs Tallskogsleden.

Läs mer och se karta på

helsingborg.se/naturguidningar
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Hasslarps dammar är en klassisk plats för
fågelskådning, där över 200 olika arter setts
genom åren. Kullabygdens ornitologiska
förening visar oss hur ringmärkning går till.
Vi ses: Klockan 18.30 på parkeringen intill dammarna. Samåk gärna, det är få parkeringsplatser.
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Fladdermusvandring
i Jordbodalen
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Vi ger oss ut i skymningen och spanar efter
vårt enda flygande däggdjur – fladdermusen.
Vi ses: Klockan 16.30 hos Miljöverstaden i
Gubbhyttan vid Sundspärlan och tillverkar holkar
och fladdermöss av naturmaterial. Guidningen
startar vid Höjdpunkten klockan 19.00.

september

Vad finns under Rååns yta?

Vi upptäcker Fredriksdals fågelliv med Kullabygdens ornitologiska förening. Ta chansen
att lära dig mer om våra bevingade vänner.
Vi ses: Klockan 08.45 vid huvudentrén till
Fredriksdals museer och trädgårdar. Entrén
kostar 80 kr. Fri entré med kulturkort och för
unga till och med 18 år.
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Fågelskådning och ringmärkning
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Strandhåvning

Vad finns under fötterna när du badar? Vem
simmar i ålgräsängen? Kom och var med
på strandhåvning med miljöförvaltningens
kunniga marinbiologer. Vi ses: Klockan 10.00
vid naturpunkt Råå vallar.

Strandstenar

Runda och släta, kantiga, vassa och vissa till
och med glittriga. Helsingborgs geologiklubb
visar och berättar om alla de sorters stenar
du kan hitta på stranden. Begränsat till
max 50 deltagare. Vi ses: Klockan 18.00
på stranden norr om Råå kallbadhus.
Anmälan via kontaktcenter: Ring 042-10 50 00
eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se

Ängens dag

Slåtter på Örby ängar är sannolikt en tusenårig
tradition. Vi inleder med en blomstervandring
och därefter får du chans att prova på att
slå med lie och räfsa. Arrangeras med Råå
biblioteks vänner och Naturskyddsföreningen.
Vi ses: Klockan 13.30 vid Esket, nedanför Råå
vattentorn. Dagens avslutas cirka 17.00.
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Vandring på Kullaleden:
Domsten till Hittarp

Vi upplever hav och land när vi vandrar en
del av Kullaleden från Domsten till Hittarp.
Fokus är på den fem kilometer långa
vandringen, men med några stopp på
vägen. Ta gärna med vatten och en frukt.
Vi ses: Klockan 18.00 vid Domsten Norra
(busshållplats). Åk gärna buss! Vandringen
avslutas i Hittarp.

Svampvandring i Kungshultsskogen
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Vi ger oss ut i och lär oss mer om
svamparnas eget rike. Hur många sorter
hittar vi? Finns det knep för att hitta de
bästa svampgömställena? Och hur vet man
er
emb
sept
om en svamp är ätlig? Vi ses: Klockan 18.00
vid Kungshults sjukhemsparkering.
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Upptäck Öresund 27 maj – 22 juli
Följ med undersökningsfartyget
Sabella ut på Öresund. Med hjälp
av en marinbiolog tittar vi på vilka
djur och växter som finns på sundets botten.
Begränsat till 25 platser per tillfälle. Alla turer utgår
från Norra hamnen klockan 18.00 och pågår till 20.30.
Anmäl dig via kontaktcenter: Ring 042-10 50 00 eller
mejla kontaktcenter@helsingborg.se
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Rena rama forntiden på Ättekulla

Kring Ättekulla finns det fullt av historiska
spår. Vi tillverkar musikinstrument av naturmaterial och lär oss mer om den spännande
historien. Museipedagog Ricky Wrentner, från
Fredriksdals museer och trädgårdar, ger en
guidad tur (start klockan 18.30).
Vi ses: Klockan 17.30 vid naturpunkt Ättehögen.
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