
 
 

Program Naturnatten lördag 5 juni 2010, i Uppsala 
 
 
Aktiviteterna utgår från eller pågår inne på Biotopia, som kommer att ha öppet 17-22 under 
kvällen. Ta chansen och ät något gott ute i parken under kvällen, mellan programpunkterna. 
Ta med egen picknick eller köp något från Hugos i parken. 
 
  
Kl. 17-22 Stig in i fladdermössens värld! Undersök hur sonar fungerar och lyssna på hur
 de olika fladdermössens ljud låter. Testa vår fladdermusrobot.
 Fladdermusexperten Johan Eklöf finns på plats. Om du vill kan du få pyssla din
 egen fladdermuskoloni. Plats och arrangör: Biotopia. Obs! Pågår redan från kl.
 11.00. 
 
Kl. 17-20 Textiltryck: Tryck en fladdermus på en tröja. Ta med en egen tröja (Obs! i
 en ljus färg). Plats: Biotopia. Arrangör: Naturskyddsföreningen Uppsala och
 Biotopia. 
 
Kl. 17-22 Utställning: Hållbart Uppsala - Beyond Carbon. Om hur en stad med 

bestående livskvalitet och utan fossil energi, och även utan kärnkraft, kan bli av 
med alla sina utsläpp av koldioxid. Och på sikt också ta bort all sin koldioxid 
som tidigare släppts ut. Plats: parken utanför caféet. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Uppsala. 

 
Kl. 17-20 Naturfotografering. Vill du lära dig mer om naturfoto? Ta med dig din
 kamera och skapa din egen naturbild i parken bredvid Biotopia. Få tips och
 ”feedback” på dina bilder av en naturfotograf och delta samtidigt i vårt lotteri. I
 museet kan du även titta på en utställning med naturfotografier skapade i
 närområden kring Uppsala. Alla är välkomna att delta oavsett förkunskaper och
 kamerautrustning! Plats: Biotopia. Arrangör: LNVfoto. 
 
 

 



Kl. 17-21 Tipspromenad  ”biologisk mångfald”. Plats: Biotopia och parken utanför.
 Arrangör: Naturskyddsföreningen Uppsala län.  
 
 
Kl. 17-21 Poesi i naturnatten. Låt dig inspireras av naturen och skriv en egen naturdikt. 

Tips och råd från fristadsförfattaren Anisur Rahman med vänner. Workshop kl. 
17-18. Kl. 19-21 kända och okända författare läser sina naturdikter. Plats: 
Biotopia och i parken utanför. Arrangör: Studiefrämjandet. 

  
 
Kl. 20-20.45 Awaken your senses and get in touch with nature. We will practice 

mindfulness in Vasaparken, outside Biotopia. Mindfulness is a way of 
connecting with your inner self and to become more aware of the present. We 
meet up at the entrance to Biotopia at 20.00. The exercise will be held in 
English. Övningen kan även hållas på svenska. Guide, Charlotte Sköld. 
Arrangör: Upplands Naturguider. 

  
 
Kl. 21.30 Nattsångartur på cykel utmed Fyrisån. Vi lyssnar på fåglar och njuter av
 försommarnatten! Utgår från Biotopia kl. 21.30. Uppsamling för nya
 tillkommande vid stora parkeringen vid Arrheniusplan, Ultuna, kl. 22.30.
 Därefter promenerar vi ner till Ultuna källa. Beräknad sluttid kl. 23.30-24.00,
 men beror lite på väder och vind. Guide är Mattis Jansson. Arrangör: Upplands
 ornitologiska förening. 
 
 
Kl. 22 - 23 Blomsternatt - följ med på upptäcktsfärd i juninattens mytomspunna
 blomstervärld! Någonting för alla sinnen utlovas. Guide är Ellen Salomonsson.
 Samling Biotopias entré kl. 22.00. Arrangör: Upplands Botaniska förening. 
 
 
Kl. 22 Fladdermusguidning i stan. Vi letar fladdermöss med ultraljudsdetektorer i 

Uppsala stad med guidning av Johan Eklöf. Turen utgår från Biotopia och 
genomförs om vädret tillåter. Anmälan till Biotopia, tfn 018-727 63 70 tidigast 
fre. 4/6 kl.15.00, max 30 pers. Arrangör: Biotopia.   

 
(Med reservation för ev. ändringar) 

 

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Uppsala, i 
samverkan med Biotopia, Hugos Café, LNV foto, Studiefrämjandet, 
Upplands Botaniska förening, Upplands Naturguider och Upplands 

ornitologiska förening. 

 

 


