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Julikväll i Jordbodalen

2017

Fågelskådning vid Hasslarps dammar

v 33

onsdag

Vi går in i Jordbodalens avskilda värld, i en av
Helsingborgs raviner vid Landborgen. Här finns
dammar och vattenfall, dramatiska branter och ett
rikt växt- och djurliv – mitt bland bebyggelsen.
Mötesplats: Höjdpunkten på Närlunda,
onsdag 12 juli klockan 18:30.

Hasslarps dammar är en klassisk fågelskådningslokal
där över 200 olika fågelarter har setts genom åren.
Ikväll tittar vi i tubkikare och Kullabygdens ornitologiska
förening visar hur man ringmärker fåglar.
Mötesplats: Parkeringen intill dammarna,
onsdag 16 augusti klockan 18:30.

16
augusti

Park- och skogspromenad i Dalhem

2017

Fornlämningar och vackra vyer
i Ättekulla skog

v 35

onsdag

Vi promenerar i de tre grönområdena Gubbaparken,
Kojakparken och Silvåkraskogen, och upptäcker
djur och växter som trivs i Dalhems natur.
Mötesplats: Dalhemsgården,
onsdag 26 juli klockan 18:30.

30

Vi vandrar bland bronsåldersgravar, ekhagar och njuter
av den vackra sundsutsikten.
Mötesplats: Svenska kyrkans parkering,
onsdag 30 augusti klockan 18:30.

augusti

Ny och gammal natur i Bruces skog

2017

Vi vandrar i Helsingborgs största naturreservat,
Bruces skog, som är ett område vi har fått till skänks.
Här upplever vi både gammal ekskog och ny natur.
Mötesplats: Ridhusets parkering,
onsdag 2 augusti klockan 18:30.

Bland bokar och gastar
i Duvestubbe skog
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onsdag

13

september

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
ihop med Trivas på Råå och Naturskyddsföreningen.
Mötesplats: Esket, nedanför Råå vattentorn,
lördag 5 augusti klockan 14:00. Pågår till klockan 17:00.

2017

Invigning av Pålsjö naturreservat
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lördag

30

september

Mångfald i Filborna skogspark *

Vi upptäcker Filborna skogsparks olika naturmiljöer
– tänk att det bara är 25 år gammalt!
Mötesplats: Utanför Filborna arenas entré,
onsdag 9 augusti klockan 18:30.

2017
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onsdag
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oktober

*

Vi upplever den vackra, över hundra år gamla bokskogen och letar gastar. Skogen, som ligger i utkanten
av Ödåkra, har ett intressant förflutet som begravningsplats i korsningen av tre socknar.
Mötesplats: Vid Starke Tufves stuga,
onsdag 13 september klockan 18:30.

Under festliga former inviger vi Pålsjö naturreservat. Vi
bjuder på sång och musik, guidade turer, tipspromenad
och massor av andra roligheter. Mer information om
programmet kommer på helsingborg.se när det närmar
sig datumet för invigningen.
Mötesplats: Vid vindskydden intill Drömskogen,
lördag 30 september klockan 11:00.
Pågår fram till klockan 14:00.
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Härlig höstpromenad i Rååns dalgång

Råådalen är en njutning året om. Vi promenerar från
Gantofta längs med Råån till Görarps mölla och tillbaka.
Kanske får vi se havsöring vandra upp!
Mötesplats: Gantofta station,
onsdag 4 oktober klockan 18:30.

Filborna Skogspark جوله توجيهيه في حديقه
ترجمه للغه العربيه كاظم تركي الفيصل
Guidningen i Filborna skogspark språktolkas
till arabiska av Kadhim Turki Al Faisal.

Får vi visa dig
ditt uterum?
Följ med ut på guidade turer
i Helsingborgs vackra natur!
helsingborg.se/naturguidningar

Naturguidningar maj – juni (juli – oktober på baksidan)
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Ditt uterum är grönt, ljust och fräscht, inrett med buskar
och träd, rinnande vatten och fullt av blommor. Här finns
småkryp och fåglar, lite större kompisar och gott om
smultronställen. Och en och annan havsöring.
Under våren, sommaren och hösten bjuder vi ut dig på
guidade turer i Helsingborgs vackra naturområden. Vi
går i lugnt tempo med kortare stopp, och insuper frisk
luft och nya kunskaper.
Vandringarna tar cirka två timmar och leds under
guidning av Ulrik Alm från Studiefrämjandet eller av
guider från stadsbyggnadsförvaltningen.
• Alla platser är lätta att nå till fots, cykel eller
med kollektivtrafik.
• Turerna är gratis, utom Fågelskådningens dag
på Fredriksdal den 7 maj. Entréavgift 70 kronor.
• Välj skor och kläder efter väder!

Välkommen att följa med!
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Är du inte van att vara ute i naturen?
Då är du extra välkommen!
v 26
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onsdag

Naturguidningarna genomförs
i samarbete med Studiefrämjandet och med stöd av
Lokala Naturvårdssatsningen.

28
juni

Fågelskådningens dag på
Fredriksdal museer och trädgårdar

Vi upptäcker Fredriksdals fågelliv med Kullabygdens
ornitologiska förening. Ta chansen att gå med riktiga
fågelkännare och lär dig mer om våra bevingade vänner.
Mötesplats: Vid huvudentrén till Fredriksdal museer och
trädgårdar, söndag 7 maj klockan 8:45.
Att tänka på: Entrén kostar 70 kronor. Fri entré med
Kulturkort och för unga till och med 18 år.

Lövsprickningstider i Pålsjö skog

Vi vandrar längs landborgskanten och njuter
av ett ljusgrönt lövtak i gamla Pålsjö skog.
Kanske vitsipporna fortfarande blommar?
Mötesplats: Pålsjöbadens parkeringsplats
vid kinesiska muren, onsdag 10 maj klockan 18:30.

Skönsång i natursköna Borgen

Vi lyssnar på fågelsång i naturreservatet Borgen och
försöker att lära oss några nya fågelläten. Med pågatåg
tar det bara 15 minuter från Knutpunkten att ta sig hit.
Mötesplats: Vallåkra station,
onsdag 24 maj klockan 18:30.

Sandiga småkryp på Planteringen

Vi utforskar de sandiga markerna i södra Helsingborg
och lyssnar på insektsspecialisten Mikael Sörensson
från Lunds universitet. Han berättar om insekternas
hemliga liv och hjälper oss att tyda tecknen i sanden.
Mötesplats: Utegymmet vid Tallskogen,
onsdag 7 juni klockan 18:30.
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v 18

2017

De vilda blommornas dag

Vi gör en blomstervandring i Äppelskogen i Kattarp
tillsammans med floraväktaren Jan-Erik Hederås och
lär oss mer om vanliga och ovanliga blommor. De vilda
blommornas dag arrangeras av Naturskyddsföreningen.
Ta gärna med fika.
Mötesplats: Kattarps station,
söndag 18 juni klockan 10:00.

Sommarnatt i Pålsjö skog

Vi upplever naturen en svensk sommarnatt
och fascineras av hur många som är vakna …
Mötesplats: Parkeringen intill krematoriet,
onsdag 28 juni klockan 21:00.
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E-post: ulrik.alm@studieframjandet.se
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