PO

E
RT

N

L
TI

L

TU
A
N

N
E
R

FÅGELGUIDNINGAR - SÄLSPANING - RINGMÄRKNINGSTURER

Skolguidningar hos
naturum Ottenby

WWW.NATURUMOTTENBY.SE

AKTIVITETER SOM INGÅR I

AKTIVITETER SOM INGÅR I

F A N TA S T I S K A F Å G L A R :

VARKEN SÖTT ELLER SALT:

BESÖK PÅ OTTENBY FÅGELSTATION

VAD FINNS UNDER YTAN?

På Ottenby fågelstation har man ringmärkt fåglar
sedan 1946. Här bedrivs omfattande forskning
om flyttfåglar. Verksamheten har resulterat i
viktiga kunskaper om fåglarnas flyttvägar,
häcknings- och övervintringsområden.
Omkring 25 000 fåglar ringmärks varje år och
i september 2007 ringmärktes den miljonte fågeln
– en rödhake. Det är också den art som ringmärks i
störst antal vid fågelstationen varje år. Följ med in bakom kulisserna
på Ottenby fågelstation och möt fåglar på riktigt nära håll!

FÅGEL- OCH SÄLSPANING MED NATURUM
Följ med naturums kunniga personal på en guidning
in i fåglarnas- och sälarnas spännande värld.
Eleverna får låna kikare och tillsammans tittar vi
närmare på både fåglar och de knubbsälar och
gråsälar som trivs på stenarna utanför udden.
Vi får lära oss mer om fåglarnas fascinerande liv
och hur länge en säl kan hålla andan. Guiden passar
också på att berätta mer om fyrens historia.

Välkommen till naturum Ottenby!
På naturum Ottenby på Ölands södra
udde erbjuder vi spännande och lärorika skolguidningar ledda av våra guider.
Lär dig mer om fåglarnas fantastiska
värld - eller Östersjöns liv. Vi anpassar
våra guidningar för alla årskurser.
Naturum Ottenby är Ölands södra uddes besökscenter. 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 pedagogisk 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 Fantastiska fåglar och Varken
sött eller salt. I programmen får eleverna uppleva
allt från ringmärkning till sälspaning. Guidningarna
och aktiviteterna anpassas alltid efter elevernas
ålder. Större grupper delas upp mellan flera olika
aktiviteter.
FANTASTISKA FÅGLAR
Ottenby är en fågellokal i världsklass! Närmare 400
arter har noterats i området och dagar med bra
väderförhållanden kan tusentals fåglar passera udden, och ofta observeras sällsynta arter. Vi välkomnar er till Ottenby och berättar om aktiviteterna som
väntar under dagen.

UTFORSKA NATURUMS UTSTÄLLNING
Naturums personal välkomnar er in på naturum.
Här får ni sedan utforska den pedagogiska
utställningen. Bland annat finns det en flyttsimulator där eleverna kan prova på att flytta
som en ladusvala. Naturums utställning berättar
om hur det går till när fåglarna flyttar - men också om
Ölands unika natur och mångfald.

BESÖK I FYREN LÅNGE JAN

Under dagen får ni följa med på allt från ringmärkning till en guidad fågelskådning. I besöket ingår
också en tur till fyren Långe Jan och ett besök
inne på naturum Ottenby. Mer om aktiviteterna på
följande sida.
VARKEN SÖTT ELLER SALT
Vatten är en ständigt aktuell fråga. Vårt skolprogram om Östersjön skapar en förståelse för vad som
händer med vårt livsviktiga vatten idag och varför.
Östersjön är ett speciellt hav med sitt bräckta vatten och låga vattenomsättning. Havet har också en
unik blandning av både saltvattens- och sötvattensarter. Ur pedagogisk synvinkel är Östersjön även ett
utmärkt tema för att följa och förstå sambanden i
naturen. Vi välkomnar er till naturum Ottenby och
berättar om de guidningar och aktiviteter som ingår
under dagen. Bland annat får eleverna med vadarstövlar ge sig ut och samla in några av Östersjöns
många vattenlevande djur. En guidad tur om Östersjön och ett besök i fyren Långe Jan och inne på
naturum Ottenby ingår också i besöket. Mer om aktiviteterna på kommande sida.

Långe Jan är Sveriges högsta fyr. Utsikten från
fyren är fantastisk. Här blickar ni ut över Östersjön och Ottenbys naturreservat. Besök i fyren
Långe Jan sker utan guide och kräver att minst
en vuxen per grupp följer med eleverna upp i fyren.

Med vadarstövlar och håvar i högsta hugg får
eleverna samla in och studera några av de små
vattenlevande djur som gärna gömmer sig i
tången. Eleverna får turas om att håva och att
artbestämma fynden. En guide från naturum
finns med och hjälper till att berätta mer om livet
under havsytan.

AKTIVERA FLERA SINNEN
Eleverna får till uppgift att vandra längs en förutbestämd slinga runt Ölands södra udde. Utrustade med kikare ska de sedan utforska udden
med alla sinnen. Hur luktar det längs stränderna?
Och hur ser gråsälarna ut? Med utgångspunkt i
några diskussionsfrågor får eleverna själva samla in
information om Östersjön.

BLI FORSKARE FÖR EN STUND
Ni tar er in på naturum. Här får eleverna i uppgift att
ta reda på mer information om Östersjön och de
arter som de tidigare har sett. 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 OCH NATURUM OTTENBY
Naturums personal välkomnar er in på naturum.
Här får ni sedan utforska den pedagogiska
utställningen. Här kan ni lära er mer om Ölands
unika natur och några av de arter som finns här.
Efter ert besök inne på naturum Ottenby får ni
också ta er upp i fyren Långe Jan för att blicka ut
över området från ett fågelperspektiv. Besöket i fyren
sker dock utan guide. Därför måste minst en vuxen per grupp följa
med eleverna upp.

INFORMATION OM DAGEN
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).

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). I samband med er bokning
får ni tillgång till en lärarhandledning och mer material.

PRIS OCH BOKNING

PRIS OCH BOKNING

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

95 kr/vuxen, 55 kr/elev.
En lärare (vuxen) per klass medföljer utan
kostnad. Bokning sker via e-post, men detaljer diskuterar vi gärna via telefon. Kontakta
oss via naturum@ottenby.se alternativt
070-184 96 47 så planerar vi ert besök
tillsammans.
På denna guidning har vi inte möjlighet att ta emot fler än 32
elever per tillfälle. Är ni en större grupp hänvisar vi till
“Fantastiska fåglar” eller att gruppen delas på två dagar.

VÄLKOMMEN TILL
NATURUM OTTENBY!
Naturen är ett äventyr - och det börjar
här! I Sveriges 33 naturum får du kunskap, inspiration och tips för att uppleva
landskapet runt omkring på bästa sätt.
Välkommen med din bokning till
naturum@ottenby.se
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