


Guidningar och evenemang

Dagligen
10.30 Visning     13.15 Dagens Art     14-14.30 Håva småkryp

Mer information finns på 

  www.naturumtakern.se samt 

facebook.com/naturumtakern

Fri entré! Gratis aktiviteter om inte pris anges
Guidningar kostar i regel 60kr/vuxen, gratis för barn

*arrangemang som görs i samarbete med föreningen Tåkerns 
fältstation. Ringmärkning visas enligt program om vädret tillåter.

Foto: Utmaningen! Kom in på naturum och anta utmaningen att fota, 
posta med #naturumtåkern.

Alla öppna dagar
kl 10.30 Visning om Tåkern 
inne i naturum
kl 13.15 Dagens Art: Vi visar 
en livs levande art i naturum

Lördagar
kl 9.30-10.30 Guide på vift 
i besöksområdet. Passa på 
att ställa frågor! 

Februari-6 juni 
kl 11-12 Guidning Tåkerns 
mångfald, 60 kr/vuxen
 
13 juni-15 augusti  
kl 11-12 Familjeguidning i 
Tåkerns natur

Söndagar 
2/2-25/10  
kl 9.15-10 Guide i fågeltornet, 
drop-in
 
kl 10.15-11.45 TEMA-guid-
ningar OBS! Tid kan variera, 
se kalender, i regel 60 kr/
vuxen 

2/2-29/3 samt 4/10-25/10  
kl 14-14.30 Sago/pyssel-
stund

5/4-14/6 samt 16/8-27/9  
kl 14-14.30 Håva småkryp

Februari
Sportlov
Öppet kl 10-15 lör-sön samt mån-ons v.7 + v.8

Lördag 15/2 Rovdjur och spårning 
kl 10-13 Miniutställning,
kl 11-12 Spårning 
kl 13-14 Föredrag om Östergötlands rovdjur
 
Söndag 16/2 Däggdjur och spår efter vilda djur
kl 10.15-11.45 Guidning med spårning

Måndag 10 och 17/2 
kl 10-13 Bygg stekelhotell, ett per familj, materialkostnad 
50 kr/hotell 

Tisdag 11 och 18/2  
kl 10-13 Eldkunskap
 
Onsdag 12 och 19/2  
kl 10-13 Odla svamp i  
stock och i halm pellets, 
materialkostnad 50kr/påse

Lördag 22/2  
kl 11-12 Spår efter vilda djur
 
Söndag 23/2 Friluftsliv vid Tåkern 
kl 11-13 Familjevandring, upptäck naturen och grilla korv. 
Samarr. STF Folkunga. OBS Föranmälan till stffolkunga@
stfturist.se Begränsat antal platser. Kostnadsfritt.

 

Mars
Söndag 1/3 
kl 10.15-11.45 Guidning Finkar och fågelsång

Lördag 14/3 
kl 13-14.30 Lägg ett Ägg, Så ett Frö, pyssel på lab 

Söndag 15/3 Vintriga och giftiga svampar 
kl 10.15-11.45 Guidning Svampar om vintern 
kl 13.30-14.30 Föredrag Giftsvampar av Monica Andersson

Söndag 22/3 Geologi i Tåkernbygden Miniutställning
kl 10.15-11.45 Guidning Berg och jord omkring Tåkern
kl 13.30-14.30 Föredrag Berg och jord

Lördag 28/3 Earth Week 
kl 11-12 Klimatguidning

Söndag 29/3 Grodor och groddjur 
kl 10.15-11.45 samt kl 13.30-14 Grod- och snokguidning

 
April
Söndag 5/4 
kl 10.30  Invigning av gästutställning  
 Spindlar av Monika Sunhede
kl 11-12 Spindelguidning  

Påsklov på naturum Tåkern  
6-13/4 öppet alla dagar kl 10-17  
Visningar och guidningar enligt ordinarie program, dess-
utom: Tema Djur som lägger ägg. Alla dagar kl 11-11.30 visning 
av kycklingar och djur som lägger ägg, kl 14-15 Påsklovsäventyr 
i strandskogen.

Lördag 11/4 Påskafton med Tåkerns fältstation*
kl 10-ca 14 Guide i fågeltornet, kl 10.30 Visning i naturum, 
kl 11-12 Guidning Påskfåglar, kl 13.15 Dagens Art i naturum,
kl 11-14 Våffelkafé, kl 14 Påsklovsäventyr

Söndag 12/4 Påskdagen* 
kl 10.15-11.45 Guidning Påskfåglar, 
samt ord.program

Lördag 18/4 Fåglar i Östergötland med ÖgOF
kl 8.30-10.30 Ringmärkning visas hel och 
halv timme om vädret tillåter
kl 11-12 Guidning Östgötafåglar

Söndag 19/4 
kl 10.15-11.45 Guidning Tillbaka från Afrika

Söndag 26/4 
kl 10.15-11.45 Guidning Snokar och reptiler

Program hela säsongen

Sommar 15/6-10/8



Söndag 14/6 
kl 10.15-11.45 Guidning Vilda blommornas dag 
Samarr. Föreningen Östergötlands flora

Lördag 20/6 Midsommarafton 
kl 11-12 Guidning Sju blommor under kudden

Söndag 21/6 
kl 10.15-11.45 Guidning Orkidéer och rara växter

Söndag 28/6 Grön infrastruktur 
kl 10-12 Guidning OBS! Ombergslidens naturreservat 
Hur sprider sig arterna i naturen?

 Juli 
Söndag 5/7 
kl 10.30 Invigning Gästutställning Det sjätte massutdöendet  
– och vad kan vi göra åt det? 
kl 11-12 Guidning Arter dör ut – men går att rädda!?

Söndag 12/7 Fisk och fiske i Tåkern. Utställning under 
dagen av fisk och fiskeredskap. 
kl 10.15-11.45 Guidning Fisk och fiske i Tåkern Samarr. 
Linköpings universitet

Lördag 19/7 
kl 11-15 Vandring Älvarumsleden – den gröna vägen 
7,5 km lång vandring på Omberg. Samarr. Länsstyrelsen  
och Sveaskog. Samling: Stocklycke p-plats. Medtag matsäck 
och vatten. Föranmälan naturum.takern@lansstyrelsen.se

Lördag 25/7 Småkrypens dag 
kl 11+14 Guidning om småkryp  Kl 15 Håva småkryp 

 
Augusti
Lördag 1/8 
kl 16-18 Ringmärkning visas 
av Tåkerns fältstation om vädret 
tillåter*

Söndag 9/8 Vattenväxtdagen 
utställning under dagen
Kl 10.15-11.45 Guidning Tåkerns växtliv under ytan Samarr. 
Linköpings universitet, Föreningen Östergötlands flora m.fl.

Söndag 16/8 Vassfågeldag*
Ringmärkning visas hel och halv timme 8.30-10.30
kl 10-ca 14 Guide i fågeltornet
kl 10.15-11.45 Guidning Vassens fåglar

September
Lördag och söndag 5-6/9 Östgötadagarna
kl 10-17 Öppet hus på naturum Tåkern. Se ord. program

Söndag 6/9 Svampens dag, miniutställning på naturum 
kl 10.15-11.45 Guidning Svampar i Tåkernbygden – går de 
att äta eller använda? 

Lördag 12/9 Vandringens dag, kl 11-ca 13 Vandring till 
Svanshals udde. Medtag matsäck. Samarr. STF Folkunga  

Söndag 20/9 Skäggmesens dag* 
kl 8.30-10.30 Ringmärkning visas hel och halv timme om vädret 
tillåter, kl 10-ca 14 Guide i tornet, kl 10.15-11.45 Guidning 
Tåkerns skäggmesar i vassen 

Söndag 27/9 
kl 17.30-19.30 Gås- och trankväll i Svälinge, samåkning från 
naturum kl 17, samling p-plats Svälinge kl 17.30. Samarr. 
Motala biologiska förening

 

Oktober
Söndag 11/10 Simfågeldag* 
kl 10.15-11.45 Guidning Simfåglar i Tåkern

Söndag 18/10 Tema Mossor Miniutställning 
kl 10.15-11.45 Mossguidning med Staffan Carlsson,  
kl 18.30 Ringmärkning av ugglor i skymningen* av Tåkerns 
fältstation
  
Höstlov v 44 på naturum Tåkern  
Öppet lördag-söndag kl 10-15 24-25/10 och 31/10-1/11 
samt mån-ons kl 10-15 med höstlovsaktiviteter

Mån-ons
kl 10.30-11.30 Äventyr med Tåkerntrollet, kl 11.30-12.30 Eld-
kunskap och grillning, kl 13.30-14.30 Höstpyssel på lab, 
kl 15.00 Mörkervandring

Maj
Söndag 3/5 
kl 10.15-11.45 Guidning Vassens sångare

Lördag 9/5 World migratory bird day
kl 11-12 Guidning Flyttfåglar

Söndag 10/5 Fågelskådningens dag* 
kl 8.30-10.30 Ringmärkning visas hel och halv timme 
kl 10-14 Tåkerns fältstation i fågeltornet
kl 10.15-11.45 Guidning Fågelskådning

Söndag 17/5 
kl 10.15-11.45 Guidning Jordlöpare och andra skalbaggar

Onsdag 20/5 
kl 19-22 Tåkernkväll* Exkursion från naturum Tåkern till 
strandskogar och vass i södra delarna av Tåkern. 
Föranmälan till naturum.takern@lansstyrelsen.se 

Fredag 22/5 Biologiska mångfaldens dag 
kl 11 Mångfaldsguidning. Gratis

Lördag 23/5 
kl 11-12 Guidning Biologisk mångfald

Söndag 24/5 
kl 10.15-11.45 Guidning Majvivor och rosett jungfrulin

Söndag 31/5 
kl 10.15-11.45 Guidning Tåkernekans användning och betydelse

kl 13 Sjösättning och invigning av Tåkernekan med 
Tåkerntrollet
 

Juni
Lördag 6/6 Nationaldagen
kl 11-12 Guidning Det biologiska kulturarvet vid Tåkern

Söndag 7/6 
kl 10.15-11.45 Guidning Arternas utveckling i naturen

Lördag 13/6 
kl 21.30 Nattsångartur* Föranmälan till naturum.takern@lansstyrel-
sen.se Samarr. Motala Biologiska förening och Tåkerns fältstation



Tillgängligt för personer med synnedsättning

Särskilt barnvänlig aktivitet

Tillgängligt för personer med rörelsenedsättning

Besöksområdet alltid öppet

Estelles sagostig

Fågeltorn

Grillplats

Toalett

Mer på naturum 
 
Bildspel på naturum
Från kl 11 visning av bildspel varje 
hel och halv timme under öppetdagar

Föredrag på naturum
Lördag 15/2 kl 13-14 
Rovdjur i Östergötland av Länsstyrelsens rovdjursspårare

Söndag 15/3 kl 13.30-14.30 
Giftsvampar av Monica Andersson

Söndag 22/3 kl 13.30-14.30 
Berg och jord omkring Tåkern av Ulf Ighe

Håll utkik efter fler föredrag som marknadsförs bland annat 
på Facebook

Utställningar på naturum     
Den fasta utställningen visas alla öppna dagar, se öppettider 

Blombordet – miniutställning
Varje öppetdag visas aktuella växter som blommar, eller annat 
beroende på tema

Gästutställningar 2020
5/4-28/6 Spindlar – en fotoutställning av Monika Sunhede

5/7-1/11 Det sjätte massutdöendet – och vad kan vi göra åt 
det? Av Länsstyrelsen Östergötland

KUL för barn på naturum
Det mesta vi gör är anpassat för barn. Ni är alltid välkomna!

Dagens Art, dagligen kl 13.15 sommar 15/6-15/8
Håva småkryp, dagligen kl 14-14.30 sommar 15/6-15/8, 
samt söndagar 5/4-14/6 samt 16/8-27/9

Barn och Familjeguidning, lördagar kl 11-12, 27/6-15/8

Barnkalas bokningsbart vissa tider, se Boka guidning

Paket med natur, mat och logi
Fasta datum eller bokningsbara för mindre grupper. Paketen 
börjar på naturum Tåkern. Passa på att ta del av naturums 
programutbud i samband med paketen!

28-29/3  Grodpaket 13.30-16.00
 
19-20/9  Skäggmespaket 13.30-16.00
 
Bokningsbart Gås- och tranpaket 14-ca 17 
(sept-10 okt) (tills det blivit mörkt)
 
Bokningsbart  Örnpaket 12-15 
 
30-31/1 2021 Vinterfågelpaket kl 12-15 
  (ej på Borghamn Strand)

Paketen inkluderar:
• Kort kurs och guidning ute, kikare/utrustning, visning av natu-

rum Tåkern samt film
• Smörgåslunch alt. eftermiddagsfika, guidning, middag, 

frukost, logi
Paketen bokas hos resp. boende.  
 
Tåkerns vandrarhem 0142-71022 info@takernvandrarhem.se 
Läs mer på www.takernvandrarhem.se
 
Ombergs turisthotell 0144-33002 info@ombergsturisthotell.com 
Läs mer på http://ombergsturisthotell.com/package
 
Borghamn Strand 013-81000 info@borghamn.com  
Läs mer på https://www.borghamn.com

Boka guidning
Guidning i naturum eller ute i Tåkerns naturreservat går att 
boka året runt och passar lika bra för födelsedagsfirare som 
företag eller föreningar. Bokningsförfrågan görs via formulär 
på sidan naturumtakern.se flik Boka guidning.
Prisexempel under öppettid: 
• Guidad visning i utställningen 30 min 1000 kr/grupp
• Natur- och kulturguidning/Fågelskådning/Floravandring/

småkrypssafari ute ca 1 timme 2000 kr/grupp
• Längre guidning samt kvällsbokning 3000 kr
• Barnkalas på naturum! Leta småkryp, naturäventyr, saft, bulle 

och glass, 1500 kr/grupp max 12 barn

Naturum Tåkern för SKOLAN
Det är gratis att besöka naturum under öppettid. Säg till när ni 
kommer så bjuder vi på en kort gratis introduktion i mån av tid. Ni 
kan också boka naturvägledning för skolklassen eller lärarlaget.

Skolvisning Tåkerns djur och natur, guidning ute och visning 
inne. 1000 kr/klass, 1,5 timme 

Naturpedagogisk Utedag Naturvägledning ute samt visning av 
naturum, en skoldag, valfritt tema efter önskemål, 2000 kr/klass 

Fortbildning för lärare fasta datum 23/4 eller 15/9 alt boknings-
bart. Lär er arter, ekologi, biologisk mångfald, håva småkryp, 
skåda fågel och prova uppdrag och undersökningar som passar 
att göra med barn.  Pris: 700 kr/person inkl guide, utrustning, fika, 
exkl lunch. Min/maxantal.

Skolresan Omberg-Tåkernbygd Guidningar 1,5 timme vid 
Tåkern & 1 timme vid Alvastra Klosterruin samt lärarmaterial för 
rundtur till Rökstenen och Omberg, 2000 kr/klass. 
Bokas via Åse Wännerstam ase@wettersaga.se
 

Lokal och konferens
Naturum går att boka för möten och konferenser. Det finns ett 
konferensrum för drygt 20 personer (från 500 kr under öppet-
tid) och en filmsal som rymmer 50 personer (3000 kr utanför 
öppettid).

OM naturum
Det finns 33 naturum i Sverige. De ligger alla vid ett större 
värdefullt naturområde, ofta nationalpark eller naturreservat. 
Alla naturum är en port till bygdens natur- och kulturvärden, 
sevärdheter och aktiviteter. 

Varumärket naturum ägs av 
Naturvårdsverket. Naturum 
Tåkern drivs av Länsstyrelsen 
Östergötland. Här finns ut-
ställningar, film, lab, dagliga 
aktiviteter, en enkel butik 
och kaffehörna. Naturum-
värdarna är välkomnande 
och kunniga. 

Glänås besöksområde där naturum Tåkern ligger är alltid öppet 
för besökare. Det mesta är tillgängligt med rullstol. Det finns 
grillplatser och ved, toaletter, fikabord, Tåkerns naturlek, längre 
och kortare vandringsleder samt Prinsessan Estelles sagostig. 
Kring sjön finns också tre andra besöksområden: Svälinge, Hov 
och Väversunda.

Tänk på att du måste hålla hunden kopplad! Det går betesdjur på 
strandängarna. Den 1/4-30/6 är det tillträdesförbud i reservatet. 
Då är det endast de markerade lederna du får gå på. 
Självklart är fågeltornen alltid öppna!

Inför besöket
Vi ber er att minimera mängden skräp för miljöns skull. Packa 
matsäck i kärl som diskas och återanvänds. Ta hem och 
källsortera det skräp som blir: pappers- och plastförpackningar, 
glas, metall osv, var för sig. Vi ber er också att inte använda 
engångsgrillar, vi erbjuder ved.

Möjlighet att åka till naturum med kollektivtrafik 
Det går att boka resa till naturum Tåkern via Östgötatrafikens 
Närtrafik.

Fri entré



Öppettider 2020
Februari – mars 
Lördagar och söndagar samt mån-ons  
sportlov v.7 + v.8 kl 10-15

4 April – 27 september
Dagligen kl 10-17

Oktober – 1 november
Lördagar och söndagar samt mån-ons 
höstlov v. 44 kl 10-15

November – december
Öppet mot förbokning för grupper och skolor

Program, se inuti folder

Följ oss på facebook.com/naturumtakern

Följ oss på Instagram - naturumtakern

Kontakt
Hemsida: www.naturumtakern.se
E-post: naturum.takern@lansstyrelsen.se
Telefon: 0144-535 155 

Adress
Naturum Tåkern
Glänås besöksområde 1
59636 Väderstad
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