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FiLmviSning  varje hel- och halvtimme under öppettider. 
 Första filmen startar kl 11.00.

viSning av  visning inne kl 10.30. Den pågår i ca 15 min. 
UtStäLLning/ håvning söndagar kl 14.00. Den pågår i ca 1 h. 
håvning av Småkryp båda aktioviterna är gratis.

gUiDaD tUr guidad vandring med fokus på flyttfåglar
LörDagar och våtmarker. Lördagar kl 10.00 - 11.30.
 pris 60 kr/vuxen, 30 kr/barn. 

gUiDaD tUr guidad vandring med fokus på tåkerns
SönDagar natur och kultur. Söndagar kl 11.00 - 12.00.
 pris 60 kr/vuxen, 30 kr/barn.  

gåS- Och tran- Söndagar står det en guide i fågeltornet i  
mOrgOn hov (ObS!) kl 7.00-9.00. gratis. 

gåS- Och trankväLL i SväLinge 
SönDag 1 OktOber

tillsammans med motala biologiska förening upplever vi de stora lyftet med 
gäss och tranor. Denna gång från Svälinge besöksområde i tåkerns norra 
sida. Samling vid naturum kl 16.30.

mOSSOrnaS Dag 
SönDag 15 OktOber

Denna söndag riktar vi blickarna neråt och tittar närmare på mossornas värld. 
pris 60 kr/vuxen, 30 kr/barn. kl 11-12.

prOgram OktOber 2017

mera på natUrUm

SkOgSmULLe beSöker natUrUm 
SönDag 8 OktOber

Friluftsfrämjandet firar 125 år och Skogsmulle firar 60 år! 
kom och möt Friluftsfrämjandet vadstena och ta del av deras firande. kl 13.00  

FöreDrag Om JönS JacOb berzeLiUS 
SönDag 22 OktOber

”Den svenske kemins fader”. kom och lyssna på ett föredrag om tåkern sonen 
och dennes spännande liv. pris 60 kr/vuxen, gratis för barn. kl 14.00.

SimFågLar Och beckaSiner 
LörDag 14 OktOber

på tåkern ligger det flera tusen simfåglar om höstarna. Följ med och lär dig 
mer om alla våra simfåglar. pris 60 kr/vuxen, 30 kr/barn. kl 11.00-12.00. Det 
finns fåglar som väljer att flyga på natten. tåkerns fältstation ringmärker i 
mörkret! Från kl 18.

öringSveckan 

ta med pannlampa/ficklampa och 
varma kläder! 

Lördag 28 oktober kl 15.00
öringen och rödingens dag.  
Föredrag i hästholmens bygde-
gård, följt av öringssafari i ålebäck-
en. Samåkning från naturum 14.30.
Onsdag 1 november kl 17.00
öringssafari för barn i ålebäcken. 
Samåkning från naturum kl 16.30
Lördag 4 november kl 14.30
Föredrag: vätterns fiskar - lek och 
allvar.  Sedan samåkning till åle-
bäcken för öringguidning i lam-
pors sken.
samarr: vattenvårdsförbundet och ödeshögs 
kommun.

texaS FågLar - inte bara öken! 
tiSDag 7 nOvember

bildföredrag av peter berglin. 
pris 60 kr/vuxen, gratis för barn. 
kl 19.00

örnenSDag 
LörDag 9 December

kom och upplev naturum på vintern!
Dagens fokus ligger på den majestä-
tiska havsörnen som det brukar fin-
nas gott om på vintern. guide i tornet 
kl 10.00-14.00. gratis. en guidad 
vandring med fokus på havsörnen kl 
11.00-12.00. kostnad 60 kr/vuxen och 
30 kr/barn. naturum har öppet kl 
10.00-16.00.välkomna!

glänås besöksområde 
tel 0144-53 51 55   

 naturum tåkern

info@naturumtakern.se
www.naturumtakern.se

      naturumtakern


