
SKÅDARSKOLAN 2018
SKÅDARSKOLA; SIM- OCH SJÖFÅGLAR
Med skådarskolan kan hela familjen lära sig mer om fåglar. I 
den första delen sätter vi upp holkar och tittar närmare på de 
sim- och sjöfåglar som nu sträcker. Samling vid hamnen i 
Stora rör för kort promenad till Stora rörs Obsplats. Ta gärna 
med er fika och klä er varmt! 

7 april kl. 10-13 
75 kr / vuxen, gratis för barn (upp till 16 år) i vuxet sällskap                       
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby  

SKÅDARSKOLAN; GÖKOTTA                                   

Vi upplever de tidiga morgontimmarnas fågelsång i Ottenby 
lund. Nu gäller det de sena flyttfåglarna, lövskogsfåglar och 
strandängsfåglar. Vi samlas vid Södra lundparkeringen i 
Ottenby naturreservat. Ta gärna med fikakorg och fågelbok. 
Kikare finns att låna. Barnvagnsvänligt. 

5 maj kl. 7 - 9                                                                                                                                              
80 kr/familj med barn, annars per person                                                             
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby

SKÅDARSKOLA; NATURNATTEN                        
Vi tar oss ut i sommarnatten. Varje år arrangerar Ölands 
naturskyddsförening en naturnatt vid Gråborg. Kvällen är full 
av spännande programpunkter med naturtema. Skådarskolan 
hänger på! Samling vid Gråborgs parkering. 

5 juni med start kl 18 för Skådarskolan                                                                                                                                     
Fri entré!                                                                                                                                
Arrangör: Ölands naturskyddsförening och naturum Ottenby    

SKÅDARSKOLA; VADARFÅGLAR
Vadarfåglarna kommer från norr och rastar hos oss. Vi samlas 
vid parkeringen vid Seby läge för att sedan spana efter vadar-
na. Dessutom får vi njuta av några av sydöstra Ölands vackra 
stränder. Medtag gärna en fikakorg! 

18 augusti kl. 10-12 
80 kr /familj med barn, annars per person                                                            
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby

SKÅDARSKOLA; ROVFÅGLAR                             

Nu sträcker rovfåglarna förbi. Vi samlas vid Södra lundparker-
ingen i Ottenby naturreservat. Förhoppningsvis får vi njuta av 
vråkar, kärrhökar, falkar och kanske även en och annan örn 
som svävar förbi. Håll tummarna för vackert väder! Medtag 
gärna fikakorg. 

15 september kl. 11-13                                                                                                                                         
80 kr/familj med barn, annars per person                                                        
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby

SKÅDARSKOLAN; RINGMÄRKNING! 
Vi besöker Ottenby fågelstation och får följa arbetet med 
tingmärkningen av de fåglar som just nu är på väg söderut. Vi 
spanar även av läget längs stränderna och hinner med ett 
besök på naturum Ottenby. Samling vid Blå museet vid stora 
parkeringen på Ölands södra udde. Vi avslutar dagen och 
Skådarskolans år med att bjuda på fika på Restaurang Fågel 
Blå.         

20 oktober kl 10-12                                                                                                                                            
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby                                                                 
80 kronor/familj med barn, annars per person.


