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APRIL

NATURUM FÄRNEBOFJÄRDEN

Naturum
håller stängt tillsvidare.
Nu erbjuder vi digitala
och
”På egen hand”-aktiviteter.
Håll i, håll ut och
håll avstånd!

ÄGGJAKTEN

FOTOTÄVLING –

Hanna Hare har gömt påskägg längs barnvagnsstigen vid
nationalparkens huvudentré. Kan du hitta alla?
Var med och tävla om nationalparkskåsor!

1/4 - 31/12

Mån 29/3 – sön 11/4

LIVESÄND ORMSAFARI
Lör 24/4 kl. 11-12

Följ oss via livesändning ute i nationalparken när vi letar
efter våra vanliga kräl- och groddjur tillsammans med
Mats Wiklund från Sveriges Herpetologiska Riksförening.
Tidigare år har vi hittat både huggorm, snok, kopparödla,
skogsödla och padda. I år får ni hänga med via skärmen!

Obligatorisk anmälan. Mer info om aktiviteten
och hur du anmäler dig hittar du på vår hemsida.

TIPSPROMENAD
Mån 29/3 – sön 2/5

Vet du hur lång en hackspettstunga är? Äter svalor ormar?
Barn- och vuxenfrågor med fågeltema utanför naturum.

VÅRUTMANINGEN &
KRYSSA VÅRTECKEN

FRILUFTSLIV I NATIONALPARKEN
Har du frilufsat i Färnebofjärdens nationalpark? Då är du
välkommen att vara med i vår fototävling! Skicka in din
bästa bild på ”friluftsliv i nationalparken”, senast den 31/12.
Tävlingsregler finns på hemsidan, under Upplevelser.

INVASIVA ARTER
Ons 28/4 kl. 18.15-19.30. Digital föreläsning
Mora Aronsson, expert på SLU Artdatabanken, Uppsala,
berättar om varför invasiva främmande arter är ett
problem, hur de påverkar vår inhemska flora och fauna,
och hur stort problemet egentligen är. Vad kan man som
privatperson göra för att hjälpa till att minska spridningen?
Mora tar också upp hur du rapporterar in fynd av invasiva
arter och varför det är viktigt.

Obligatorisk anmälan. Mer info om föreläsningen
och hur du anmäler dig hittar du på vår hemsida.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Färnebofjärdens
Nationalpark, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
och Studiefrämjandet.

När det passar dig. Skriv ut från vår hemsida.
Har du hittat tussilago än? Hört en koltrast sjunga? Skriv ut
våra två vår-uppdrag och ge dig ut och leta efter våren!

Naturen håller alltid öppet, även i annorlunda tider, visst är det härligt? Kom ihåg att hålla avstånd bara. Ut och njut!
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