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Välkommen till naturum Ottenby! 
På naturum Ottenby på Ölands södra 
udde erbjuder vi spännande och lärori-
ka skolguidningar ledda av våra guider. 
Lär dig mer om fåglarnas värld - eller 
Östersjöns utmaningar. Vi anpassar 
våra guidningar för hela gymnasiet. 

Naturum Ottenby är Ölands södra uddes be-
sökscenter. Naturumet här drivs av BirdLife Sverige 
på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län. Här finns 
naturums kunniga personal tillgänglig för att ta med 
er ut på guidning. Dessutom finns det en pedago-
gisk utställning där ni kan lära er mer om fåglar och      
naturen i området. Naturum Ottenby tar emot besök 
från skolor från april till mitten av juni och från andra 
halvan av augusti till slutet av oktober. Vi erbjuder 
två olika skolprogram Fåglarnas migration och Öst-
ersjöns utmaningar. Större grupper delas upp mel-
lan flera olika aktiviteter. 

FÅGLARNAS MIGRATON
Ottenby är en fågellokal i världsklass! Närmare 400 
arter har noterats i området och dagar med bra vä-
derförhållanden kan tusentals fåglar passera udden, 
och ofta observeras sällsynta arter. Ert besök startar 
klockan 11. Vi välkomnar Er då till Ottenby och berät-
tar om aktiviteterna som väntar under dagen. Under 
dagen får ni följa med in på Ottenby fågelstation 
och se hur ringmärkningen går till. Vi svarar också 
på varför flyttfågelforskningen är extra viktig när kli-

matet förändras. Därefter får ni följa med ut och skå-
da efter fåglar. Vår guide ger er en större förståelse 
för hur fåglarnas flyttning går till. Vilka sinnen är ex-
tra viktiga? Och vilka utmaningar möter fåglarna på 
vägen? I ert besök ingår också en tur till fyren Långe 
Jan och ett besök inne på naturum Ottenby. Mer om 
aktiviteterna på följande sida. 

ÖSTERSJÖNS UTMANINGAR
Vatten är en ständigt aktuell fråga. Vårt skolpro-
gram om Östersjön skapar en förståelse för vad som 
händer med vårt livsviktiga vatten idag och varför. 
Östersjön är ett speciellt hav med sitt bräckta vat-
ten och låga vattenomsättning. Havet har också en 
unik blandning av både saltvattens- och sötvattens-
arter. Vi välkomnar Er till naturum Ottenby klockan 
11. Eleverna får sedan ge sig ut med vadarstövlar och 
samla in några av Östersjöns många vattenlevande 
djur. De sätter vi sedan ihop i en näringsväv för att 
skapa en djupare förståelse för Östersjön som eko-
system. Vi spanar också på de sälar som finns på 
Ölands södra udde. Vilken är deras roll i ekosyste-
met? Mer om aktiviteterna på kommande sida. 
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AKTIVITETER SOM INGÅR I 
FÅGLARNAS MIGRATION: 
 

BESÖK PÅ OTTENBY FÅGELSTATION                             
                                                   
På Ottenby fågelstation har man ringmärkt fåglar                                                   
sedan 1946. Här bedrivs omfattande forskning
om flyttfåglar. Omkring 25 000 fåglar ringmärks 
varje år.   Forskningen här har gjort att vi vet mer                                                       
om fåglarnas flyttvägar, övervintringsområden 
och vilka arter som minskar eller ökar i antal.                                                                               
Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation 
och möt fåglar på riktigt nära håll! 

FÖLJ MED PÅ FÅGELSKÅDNING 

Vi kliver ut på Ölands sydligaste spets. En av landets främsta fågel-
lokaler. Tack varesitt strategiska läge väljer många fåglar att stanna 
till just här under sin flytt. Naturums kunniga personal                                              
tar med er på en guidning in i fåglarnas värld. Vi 
spanar tillsammans efter de fåglar som flyttar 
just nu. Guiden berättar också mer om hur det
egentligen går till när fåglarna flyttar så långa 
sträckor och vilka som är de största utmaningarna 
som de möter. Eleverna får låna kikare.                                                                                   

                                                                                                                                                  
UTFORSKA NATURUMS UTSTÄLLNING

Naturums personal välkomnar er in på naturum.                                                    
Här får ni sedan utforska den pedagogiska ut-
ställningen. Prova att flytta som en ladusvala 
i vår flyttsimulator eller titta närmare på hur en                                                                                                             
fjäder egentligen är uppbygd. Vi sammanfattar 
det som eleverna fått lära sig under dagen och ger
eleverna egna interaktiva uppgifter. 

BESÖK I FYREN LÅNGE JAN 

Långe Jan är Sveriges högsta fyr. Utsikten från                                               
fyren är fantastisk. Här blickar ni ut över Öster-                                                           
sjön och Ottenbys naturreservat. Besök i fyren                                        
Långe Jan sker utan guide.

INFORMATION OM DAGEN

Varje aktivitet beräknas ta ca 45 minuter med förflyttning. Lunchpaus 
kan läggas till. Om ni tar med egen lunch att servera till eleverna har 
ni möjlighet att duka upp detta i vår matsäcksstuga. Här finns tyvärr 
inte plats för större grupper av elever att sitta, men ni får mer än
gärna sprida ut er på de sittplatser som finns i fyrbyn samt på gräset 
framför matsäcksstugan. (Vänligen respektera att restaurangens 
utemöbler är till för restaurangens gäster).

PRIS OCH BOKNING
95 kr/vuxen, 55 kr/elev. 
En lärare per klass medföljer utan kostnad. 
Bokning sker via e-post, men detaljer dis-
kuterar vi gärna via telefon. Kontakta oss via 
naturum@ottenby.se alternativt                                   
070-184 96 47 så planerar vi ert besök                 
tillsammans.

AKTIVITETER SOM INGÅR I 
ÖSTERSJÖNS UTMANINGAR: 

VAD FINNS UNDER YTAN?                                                                              
Med vadarstövlar och håvar i högsta hugg får                                                         
eleverna göra en fältstudie och samla in,                                                                         
artbestämma och studera några av de små                                                     
vattenlevande djur som gärna gömmer sig i                                                             
tången på Ölands södra udde.  Vi lär oss om 
arternas roll i ekosystemen och hur förändringar 
i en arts population kan påverka hela artsamman-
sättningen i Östersjön. 

HOTEN MOT HAVET

Vilka är Östersjöns största problem just nu? Vi 
vandrar längs kusten och pratar om de störningar
i havet som människan skapat. Utrustade med 
kikare tittar vi närmare på de knubbsälar och grå-
sälar som finns vid Ottenby. Hur kommer det sig 
att sälarna ökar igen efter att de varit så få? 
Vi diskuterar också hur en hållbar utveckling kan vända 
situationen i Östersjön. 

BLI FORSKARE FÖR EN STUND
                                                                                                                         
Ni tar er in på naturum. Här får eleverna i uppgift att                                                  
sammanställa den kunskap de fått om Östersjön 
och de arter som de tidigare har sett.  Med hjälp 
av den informationen ska de nu lösa olika upp-
gifter. Bland annat ska eleverna ta reda på 
varför ejdern minskar. Genom  att koppla samman 
organismerna som vi tidigare mött i en näringsväv 
får eleverna en större förståelse för hur Östersjön fungerar.  

BESÖK I LÅNGE JAN 

Långe Jan är Sveriges högsta fyr. Utsikten från                                               
fyren är fantastisk. Här blickar ni ut över Öster-                                                           
sjön och Ottenbys naturreservat. Besök i fyren                                        
Långe Jan sker utan guide.

INFORMATION OM DAGEN

Varje aktivitet beräknas ta ca 45 minuter med förflyttning. Lunchpaus 
kan läggas till. Om ni tar med egen lunch att servera till eleverna har 
ni möjlighet att duka upp detta i vår matsäcksstuga. Här finns tyvärr 
inte plats för större grupper av elever att sitta, men ni får mer än
gärna sprida ut er på de sittplatser som finns i fyrbyn samt på gräset 
framför matsäcksstugan. (Vänligen respektera att restaurangens 
utemöbler är till för restaurangens gäster). 

PRIS OCH BOKNING
95 kr/vuxen, 55 kr/elev. 
En lärare (vuxen) per klass medföljer utan 
kostnad. Bokning sker via e-post, men de-
taljer diskuterar vi gärna via telefon. Kontakta 
oss via naturum@ottenby.se alternativt                                   
070-184 96 47 så planerar vi ert besök                     
tillsammans.



VÄLKOMMEN TILL 
NATURUM OTTENBY!

Naturen är ett äventyr - och det börjar 
här! I Sveriges 33 naturum får du kun-

skap, inspiration och tips för att uppleva 
landskapet runt omkring på bästa sätt. 

Välkommen med din bokning till                  
naturum@ottenby.se 

WWW.NATURUMOTTENBY.SE                                              
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