
LÄR DIG MER OM FÅGLAR 
I VÅR SKÅDARSKOLA!
SKÅDARSKOLAN 2019

FLYTTFÅGLAR PÅ FÅGELSTATIONEN              
OCH PÅSKPYSSEL                                                                            
27 april kl. 10 - 12                                                                                                                                              

Årets skådarskola startar! Vi besöker Ottenby fågelstation och 
tittar närmare på de fåglar som anländer till landet nu. Vi skådar 
dessutom längs med stränderna på udden innan vi besöker 
naturum. Medtag fika! Samling vid fågelstationens svarta 
grindar med rödhakar på. Efter guidningen kan du besöka 
naturum och påskpyssla.                                                                                                                                     

GÖKOTTA                                                                    
18 maj kl. 9 - 11                                 

Vi upplever de tidiga morgontimmarnas fågelsång i Ottenby 
lund. Nu får vi njuta av de sena flyttfåglarna och lövskogsfåglar-
na. Vi samlas vid Södra lundparkeringen i Ottenby naturres-
ervat. Ta gärna med fikakorg och fågelbok. Kikare finns att låna. 
Turen är barnvagnsvänlig. Lämna hunden hemma eftersom vi 
går bland betesdjur.                                                                                                                                   

STRANDENS FÅGLAR                                               
15 juni kl 10-12   

Den här tiden på året kan man njuta av vadarfåglarna på 
stränderna. Skådarskolan hjälper dig att se skillnad på de olika 
arterna. Dessutom får du lära dig mer om vad som står på 
vadarfåglarnas meny. Ta med fikakorgen. Vi samlas vid          
parkeringen till Beijershamns naturreservat. 

VADARFÅGLAR                                                          
18 augusti kl. 10-12

Nu kommer den riktiga utmaningarna i fågelvärlden. Så här på 
sensommaren ser vadarfåglarna annorlunda ut. Kärrsnäppan 
kanske saknar sin svarta mage. Vi hjälps åt att reda ut proble-
men. Handkikare finns att låna. Ta gärna med fika. Samling vid 
Sandby borgs parkering. Nerfart vid stor skylt rastplats Norra 
Kvinneby.  

ROVFÅGLAR                                                                                                               
7 september kl. 11-13                                     

Nu börjar rovfåglarna sitt höststräck, i år hoppas vi lite extra på 
att få se ängshöken som är tidigast av alla. Även falkar, hökar 
och nån örn med lite tur. Vi samlas vid Södra lundparkeringen i 
Ottenby naturreservat. Kikare finns att låna. Medtag fikakorg. 

RINGMÄRKNING                                                                                                 
26 oktober kl 10 - 12                                                                                           

Vi besöker Ottenby fågelstation och får följa arbetet med 
ringmärkningen av de fåglar som är på väg söderut nu. Vi 
spanar även av läget längs stränderna och passar på att göra 
ett besök på naturum Ottenby. Här kollar vi närmare på utställn-
ingen men passar också på att pyssla lite. Temat är fåglar.                    
Samling vid Blå museet på stora parkeringen på Ölands södra 
udde. Medtag gärna fika/lunchkorg så bjuder vi på något extra 
till fikat! 

Pris per guidning: 80 kr/familj med barn, annars per person                                                              
Arrangör: ÖOF och naturum Ottenby


