
    
 

Kurspaket -  Nybörjare på fågelskådning
Denna aktivitet vänder sig främst till dig som är intresserad av fåglar och skulle vilja lära dig fågelskåd-
ning. Det innebär att det primära inte är att få en så diger artlista som möjligt. Du kommer att få uppleva 
Ölands fågellokaler i ett lugnt tempo där målet är att befästa kunskap om dels fåglarna och dels de olika 
biotoper de finns i. Målet är att befästa kunskapen om de fåglar vi möter och det är alltid möjligt att 
ställa frågor, vilka som helst. Syftet är alltså inte att ”kryssa” så många arter som möjligt. Och då vi befin-
ner i ett Världsarv finns ju mycket övrigt att se. 

Efter tidig frukost ger vi oss ut på exkursion, se preliminärt program. På kvällen äter vi en gemensam 
måltid på Allégården. En av kvällarna kan det bli en kvällsexkursion efter middagen. För miljöns skull 
försöker vi samåka så långt möjligt.

Kursen hålls under perioden 1-4 maj år 2023. Ankomst eftermiddag 15-17:30 och avresa efter lunch den 
sista dagen.

Pris 2023 är 5 095 kronor per person, vilket inkluderar kursavgift med guide, boende i hotellrum (3 nät-
ter), med wc och dusch och TV på rummet, frukost & lunch (dag 2- dag 4), middag (kvällens husman 
med lättdryck, sallad, bröd samt dessert och kaffe (dag 1-3).

Boendet på Allégården utgörs av del i hotellrum (2-personer i varje rum, wc och dusch på rummet, TV). 
Enkelrumstillägg 750 kr.

Peter Norell, fältornitolog från Yrpa Natur är er kursledare ute i fält.

Anmälan
Anmälan sker till Allégården senast 1 april 2023. (eller i mån av plats därefter) Först till kvarn gäller. 
Telefon: 0485-421 75 Mobil: 072-302 21 75 E-post:info@kastlosa.se 
Kursen ges för minst 4 och max 8 personer. 

Att ta med förutom praktiska kläder: handkikare, termos, boken Fågelguiden och gärna tubkikare.
Telefon: 0485-421 75
Mobil: 072-302 21 75
E-post:  info@kastlosa.se  

VÄLKOMNA! 
Katrine & Håkan Rietz

Kurspaket -Ölands fågelliv
Ölands ornitologiska förening i samarbete 
med  Allégården Kastlösa håller nybörjarkurs. 
Följ med till alvar, våtmarker, strandängar 
och Ottenby lund på Södra Öland



Preliminärt program, anpassas efter årsförutsättningar:

Dag 1 
15.00-17.30 incheckning Allégården Kastlösa
18:00 Middag, Allégården.
19:00 Välkomstträff med programgenomgång

Dag 2 - kommer vi att vandra i de öländska lundarna, stanna och lyssna 
till sångarna och träna för att skilja dem åt. Vi äter lunch tillsammans på 
Fågel Blå nere på södra udden, vid Långe Jan.
06:00 Frukost
06:30 Avfärd exkursion. 
ca 16:00 Egna aktiviteter.
18:00  Middag, Allégården.

Dag 2 eller 3- Kvällsexkursion vid Penåsa om vädret är lämpligt

Dag 3 -  ägnar vi oss åt kusten, våtmarkerna och strandängarna. Vid 
denna tid brukar vikarna vara fulla av vadare och de är tacksamma 
att artbestämma i sina fina sommardräkter. I våtmarkerna kan vi 
hitta flera arter doppingar och andra fåglar, bundna till den miljön.
Lunch tar vi med oss att ätas på någon vacker lokal.
06:00 Frukost
06:30 Avfärd exkursion. 
ca 16:00 Egna aktiviteter.
18:00  Middag, Allégården.

Dag 4 - (halvdag) besöker vi biotoper på 
Alvaret, bl.a. stenbrottet med omgivningar i Degerhamn.
06:00  Frukost och utcheckning av rum, Allégården. 
06:30 Avfärd exkursion 
12:30  Gemensam avslutningslunch, Allégården.


