NATURUM TROLLSKOGEN
Nyfiken på naturen i Trollskogen på norra Öland?
Börja i naturum, här matar vi myrlejon, går på
småkrypsjakt eller håvar vid stranden.
Hos oss är du alltid välkommen,
liten som stor!
TALLSKOG

KLAPPERSTEN
MYRLEJON

ÖPPETTIDER NATURUM
13 - 30 april torsdag-söndag 10-16
Maj torsdag-söndag 10-17
1-22 juni dagligen 10-18
23-24 juni STÄNGT
25 juni - 13 augusti dagligen 9-18
OBS: 14 - 31 augusti STÄNGT
September fredag-söndag 11-15
Skogen kan man alltid gå i!

KONTAKT
www.naturumtrollskogen.se
naturum.trollskogen@lansstyrelsen.se
070-215 08 63
naturumtrollskogen
@naturumtrollskogen
Grupper och skolor kan boka sitt besök för en bättre
upplevelse!

Ill. Ingrid Arnell

Gilla naturen är ett läromedel och en tävling för alla
barn i årskurs 4-6 om att upptäcka, uppskatta och
uppmärksamma barnens natur. Det är ett samarbete mellan Centrum för naturvägledning (SLU) och
Naturhistoriska riksmuseet.
Läs mer på: www.gillanaturen.se

APRIL

JUNI

13 april
För alla barn: spela Trollskogsbingo under turen
i skogen, alla med bingo
får göra sin egen badge

3 juni kl.11
Naturen genom linsen - tips
och trix kring naturfotografering med Naturfotografen
Tomas Järnetun, medtag
gärna egen kamera om du
har

22 april
Gillar du korsord? Vi har
Trollskogskorsord för stor
och liten
29 april kl.10-12
Vårfåglarnas symfoni
i Trollskogen med Flax
naturguider

MAJ
6 maj
För alla barn: spela Trollskogsbingo under turen
i skogen, alla med bingo
får göra sin egen badge
13 maj
Gillar du korsord? Vi har
Trollskogskorsord för stor
och liten

10 juni
Gillar du korsord? Vi har
Trollskogskorsord för stor
och liten
17 juni
För alla barn: spela Trollskogsbingo under turen i
skogen, alla med bingo får
göra sin egen badge

JULI
4 juli kl.13
Bokstund under eken sagor för de minsta
6 juli kl.13
Bokstund under eken sagor för de minsta

20 maj kl.10-12
Vårfåglarnas morgonkonsert i Trollskogen med
Flax naturguider

12 juli kl.11-12, kl.13-14
Naturskola - världens
största organism, med Flax
naturguider

27 maj kl.11
Orkidéguidning med Björn
Lüning, 1,5-2 tim, samåkning med egna bilar från
naturum, bra skor

18 juli kl.10-12, kl.13-15
Upptäck Östersjön - snorkla
i Grankullaviken med
Markus Nord från Västerviks
vattenskola. Från 6 år och
uppåt. Medtag badkläder
och handduk, drop-in
19 juli kl.11-12, kl.13-14
Naturskola - livet under
ytan, med Flax naturguider

JULI forts.

AUGUSTI forts.

20 juli kl.11-15
Björn Lüning visar växtfärgning, svarar på frågor.
Prova på. Drop-in

8 augusti kl.19
Kvällsvandring i Trollskogen då allt kan hända, för
stora och små, med Flax
naturguider

23 juli kl.11 och kl.13
Humlespaning med Göran
Holmström
26 juli kl.11-12, kl.13-14
Naturskola - förfölj en
insekt, med Flax naturguider
27 juli kl.11-15
Björn Lüning visar växtfärgning, svarar på frågor.
Prova på. Drop-in
30 juli kl.13
På upptäcktsfärd i skogen vi går på småkrypsjakt och
ser vad vi lyckas fånga

AUGUSTI
2 augusti kl.18-20
Vadarfågelsguidning i
Böda hamn med Flax
naturguider, OBS platsen
3 augusti kl.13
På upptäcktsfärd i skogen vi lär oss några vanliga
buskar och träd och gör
enbärsdricka
5 augusti kl.11 och kl.13
Vattenskola med marinbiologen Patrik
6 augusti kl.13
På upptäcktsfärd i skogen vi går på småkrypsjakt och
ser vad vi lyckas fånga

11 augusti kl.21
Tissel tassel i Trollskogen
Vi utforskar skymningen
och nattens djur med Dave
och Pav från Station Linné.
OBS: Föranmälan 0485385 84, begränsat antal
platser!
13 augusti
Nygammalt! Sista öppetdagen i naturum Trollskogen
innan ombyggnationen.
Aktiviteter och guidningar
- se separat affisch eller
hemsidan
19 augusti kl.10-13
Rovfågelspaning med Flax
naturguider, drop-in på
Trollskogens parkering

SEPTEMBER
9 september kl.13
Kulturarvsdagen: guidad
tur om kulturens spår i
trollens skog
16 september kl.11-14
Svampar med Flax naturguider, drop-in
23 september kl.10-12
Höstfåglar och flyttfåglar
i Trollskogen med Flax
naturguider

MER ATT GÖRA
• Gratis inträde i naturum
• Gratis guidningar i naturum och Trollskogen på
svenska och engelska
• Utställningar om Ölands
natur och kultur på
svenska, engelska och
tyska
• Vandringsleder, även tillgänglighetsanpassade
• Håva vid stranden
• Holksnickeri
• Tipsrunda
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ÅTERKOMMANDE
AKTIVITETER
Dagligen under säsongens öppetdagar
Guidningar i naturum och
Trollskogen på svenska och
engelska
Dagligen under septembers öppetdagar
Trollskogsbingo och Trollskogskorsord

OMBYGGNATION AV NATURUM TROLLSKOGEN
Från och med den 14 augusti är naturum Trollskogen
stängt för ombyggnation men skogen kan man alltid gå i.
14 - 31 augusti är det inga guidningar
i naturum eller Trollskogen och
utställningarna monteras ner.
Under september finns det personal på
plats för guidade turer, frågor och utlyfta
aktiviteter i naturreservatet Trollskogen.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
Vad är det? Varför bryr sig?
Utan dem skulle inte vi människor överleva. Det är allt
det vi får från naturen; dricksvatten, frukt, fisk och
alla annan mat. Men det är också de tjänster naturen
ger oss i form av skogar att gå i och
sjöar att simma i. Ska vi då bry oss?
Det är upp till var och en, men vill vi
fortsätta att leva så behöver vi bry oss!
I naturum finner du mer information om
dessa Ekosystemtjänster.

