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Ugglor 
Fredag 3/3, kl 17.00-21.00. Pris 100 kr. 
Föranmälan. Samling vid naturum.
Chans att höra kattuggla och sparvuggla, som har spelat på platsen tidigare vintrar. Vi tar oss upp till Bylsjön. 
Varma kläder rekommenderas, ta gärna med fika och ficklampa! Mats Gothnier från naturum och nationalpark-
schef Jonas Ekstrand guidar.  

Eldskola 2, fortsättning
Söndag 12/3 kl 12.00-14.30. Pris 120 kr. 
Föranmälan. Samling vid naturum.
Vandring till en av Tyrestas eldplatser där vi lär oss göra upp eld under svårare omständigheter, som kyla, fukt 
och blåst! Vi kommer också lära oss att använda tändstål. Vi bjuder på fika, värmande brasa och gemenskap. 
Passar vuxna och ungdomar från 15 år, som redan vet hur man gör eld. 
Ledare: Anna Rönnelöw från Levalife.nu

Påsklov - tema ägg!
Måndag 7/4-söndag 16/4. Drop-in och gratis!
Ägg kan vara jättestora eller pyttesmå. Vita eller blå. Slemmiga eller hårda. 
Och det är inte bara fåglar som lägger ägg! 
Äggpyssel, tipspromenad och annat kul under påsklovet i Tyresta by.

    Groddjur i dammen
 Fredag 21/4, kl 19.00-22.00. Pris 120 kr. Föranmälan.
 Samling vid naturum.
 Vi letar efter groddjur i Tyresta bys vatten och lär oss mer om deras 

liv. I april leker både paddor och grodor. Och har man tur kan man 
höra deras sång! Kanske även en och annan salamander dyker 

upp. Guide: Biolog Jonas Hedlund. 
Ta med fika, varma kläder och ficklampa.

Tyrestas forntid - vandring i Tyresta by
Söndag 23/4, kl 13.00-15.30. 120 kr. Föranmälan.
Samling vid naturum.
Guidad tur med arkeolog Mattias Pettersson. Tyresta by 
har bebotts under minst tusen år. I det öppna landskapet 
finns spåren kvar. Vi kommer bland annat besöka en forn-
tida gravplats, där Mattias har hållit i utgrävningarna. 
 
Trädens knoppar och vårens blommor
Lördag 29/4- söndag 30/4. Drop-in och gratis!

Hur långt har våren kommit? Under valborgs-
helgen inträffar den årliga ”Vårkollen”! Vi har pyntat naturum 

med olika slags vårblommor och trädknoppar. Tillsammans 
tränar vi på att art-

bestämma och rapportera in hur långt blomningen har kommit. 
Fynden rapporteras in till Svenska Botaniska föreningen. Vårkollen 

sker över hela landet denna helg.


