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På naturum inleds maj med en långhelg fylld av aktiviteter med fokus
på fåglar och fågelskådning. Vi firar fågelskådningens dag ”World
Migratory Bird Day” och Fågeltornskampen går av stapeln.
Hornborgasjöns fältstation visar när de ringmärker fåglar och det nya
fågeltornet vid Ore Backar invigs tillsammans med fågelexperten
Kent-Ove Hvass.

Mer eller mindre relaterat
Historien om en fågelsjö – ny
utställning
Fåret Shaun och naturfoto lockar till
Hornborgasjön
Stora möjligheter se örnar vid
Trandansen
Bevingad mångfald – fotoutställning
vid Hornborgasjön
Ny växtart hittades i Hornborgasjön
De senaste kommentarerna
rödgrönrebell Det
kanske visar på att den
Nato-kritiska opinionen inom S är
större än den verkar vid första
anblick. Men med tanke på att S
är ett så toppstyrt och auktoritärt
parti lär det knappast ändra
något....

Hornborgasjön bjuder besökarna på ett fenomenalt fågelliv. Denna årstid sjuder sjön av liv då många
flyttfåglar kommit åter och häckningarna börjar ta fart på allvar.
Hela helgen 5-8 maj kan du testa dina fågelkunskaper i vårt roliga och kluriga fågelquiz för både barn och
vuxna som leder fågeludden runt. Inne på naturum flödar kreativiteten när vi pysslar och gör egna små
fåglar. Förutom detta bjuds det på tranteater ”Tranan Taras äventyr” för barn varje dag kl. 10 och 12.
Fredag 6 maj kl. 10 har du chansen att få se fåglar på mycket nära håll. Kunniga personer från
Hornborgasjöns fältstation visar hur ringmärkning går till. Under förmiddagen lördag 7 maj kl. 6-13 pågår
landskampen Fågeltornskampen. Kämpa tillsammans med fältstationen och räkna så många olika
fågelarter du bara kan från utsiktsbyggnaden på fågeludden. Fågelhelgen avrundas vid en av
Hornborgasjöns allra vackraste platser – Ore Backar. Ett nytt fågeltorn invigs söndag 8 maj kl.14 med
alkoholfritt bubbel och fågelskådning tillsammans med fågelproffset Kent-Ove Hvass.
Naturum öppet 10-17 . Alla aktiviteter är gratis.
Torsdag- söndag 5-8 maj kl. 10-17 Fågelquiz och Fågelpyssel

Värdlandsavtalet och
försvaret – enligt
Vänstern · 7 hours ago
perpen Ett fullvärdigt
medlemskap i Nato är att
föredra.
Så Skåne, Göteborg och
Stockholm samt ett regionalt
kvinnoförbund är emot, alltså
fyra stycken. Är de i majoritet
inom S?
Värdlandsavtalet och
försvaret – enligt
Vänstern · 20 hours ago
perpen Det ena
utesluter väl inte det andra.
Och å andra sidan har
Skatteverket avsatt 200 personer
till att granska
panamahandlingarna. Sedan är
det ju svårt att veta hur mycket
skatt som undanhållits...

Torsdag- söndag 5-8 maj kl. 10 och 12 Tranan Taras äventyr. Dockteater.
Fredag 6 maj kl. 10 Ringmärkning av fåglar
Lördag 7 maj kl. 6-13 Fågeltornskampen
Söndag 8 maj kl. 14 Guidning- Invigning av nytt Fågeltorn vid Ore Backar.
Bilder: Lidköpingsnytts arkiv – foto Björn Smitterberg

Fria bloggen (41) – öppen för
debatt · 20 hours ago
Skriv ut artikel

Tillbaka till framsidan
Civilkurage Läste just
det du anknyter till i
Blekinge, personen i fråga skulle
ju ev kunna byta till någon av de
turer som har hastigheter 70 kmh
eller högre, då de inte skall ha
flaggor. Alla borde bli...
Fria bloggen (41) – öppen för
debatt · 22 hours ago
Anders I så fall tycker
jag att man ska avstå från
utsmyckning av bussarna, om
det inte direkt har med driften att
göra. Sen kan man ju undra vad
som står i vilkoret för
anställningen och vad som är...
Fria bloggen (41) – öppen för
debatt · 1 day ago
Civilkurage Tror det
skulle vara svårt att hitta
reklam eller liknade utstyrsel som
alla anställda skulle godkänna.
Alltså någon anställd skulle
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kanske vägra köra bussen om
den hade reklam för mp Kd eller
hör...
Fria bloggen (41) – öppen för
debatt · 1 day ago
Redaktören Det just det
som är hemligt... Eller?
Vid Lidan är det livsfarligt
vara fisk i dag · 1 day ago
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Vid Lidan är det livsfarligt vara fisk i dag

Oroligt bland flyktingar

2 kommentarer • för 2 dagar sedan

2 kommentarer • för 12 dagar sedan

Redaktören — Det just det som är
hemligt... Eller?

Civilkurage — Läste någonstans att de
ångrade att de sökt asyl i Sverige och inte
i Iran eller något liknande land, så om …

Debatt: Lärarna är grunden för
framtiden

Skylt mot rasism sprids över landet från
Lidköping

1 kommentar • för 12 dagar sedan

8 kommentarer • för 9 dagar sedan

OveNordstrom — När kommer ett förbud
mot religiösa friskolor?
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Lägg till Disqus på din webbplats

Nisse — Finns inget folkligt med
främlingsfientlighet...

Sekretess

Anders Köra bussen är
nog inga problem om
bussen får vara buss. Men att
behöva köra omkring med flaggor
på bussen för något som man
inte kan stå för blir något annat,
flaggorna har ingen praktisk
funktion...
Fria bloggen (41) – öppen för
debatt · 1 day ago
misterT Hur kan firrarna
se betet i det skitbruna
vattnet?
Vid Lidan är det livsfarligt
vara fisk i dag · 1 day ago
Anders Jag håller inte
med dig, arbetsgivaren har
också ett ansvar att inte sådana
konflikter uppstår.
Om tex ägaren heter Milton då
kan du räkna ut vilken reklam som
sitter på den bussen.
Fria bloggen (41) – öppen för
debatt · 2 days ago
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