
Vandringar i skånsk natur

Hjortdjuren – blickfång i våra skogar

Två föredrag med bildspel och film av Göran Johannesson
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Vandringar i skånsk natur
Föredrag med bildspel, naturljud och film. Ca 60 min.

Den skånska naturen har många smultronställen. Vi besöker vackra naturområden 
som Börringe, Havgård, Häckeberga, Romeleåsen, Krankesjön, Fyledalen, Brösarp, 
Stenshuvud, Tosteberga, Söderåsen, Kullaberg m m. Programmet börjar under vin-
tern och vi fortsätter sen under våren, sommaren och ända fram till sent på hösten.

Under våra vandringar studerar vi det storslagna landskapet, vårblommor, insekter, 
groddjur, fåglar och även flera av de däggdjur som man kan se i vår skånska natur.

Hjortdjuren – blickfång i våra skogar
Föredrag med bildspel, naturljud och film. Ca 45 min.

De skygga hjortdjuren ute i våra skogar är ofta svåra att komma nära. I det här 
programmet skall vi följa rådjur, älg, dovvilt och kronvilt under en hel säsong ute i 
markerna. Djuren är vackra men orsakar också stora skador både på odlade fält och 
på skogen.

Vi börjar med att se hur djuren klarar den hårda vintern och följer sen hjortarna från 
hornfällning under våren och fram tills de nya hornen är klara. Kalvar och kid som 
föds under försommaren lever ett bekymmersfritt liv ända fram till vintern då det 
blir ont om mat. Under hösten är skogarna en arena med brölande hjortar som under 
brunsttiden kämpar om hindarnas gunst.

Fakta om programmen:
Bilder och film presenteras med datorprojektor på en stor filmduk. Naturljud spelas 
upp via trådlösa högtalare. Jag har med mig all nödvändig utrustning. Smakprov ur 
de båda programmen finns på nedanstående webbplats under fliken Föredrag.

www.naturfilmare.se 


