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MAJ
NATURUM FÄRNEBOFJÄRDEN

NATURUM
FLYTTAR UT!
Träffa en naturumvärd vid
nationalparkens huvudentré,
3 km sydost om Gysinge.

LÖRDAG - SÖNDAG
KL. 11-15
fr o m 15/5

DIGITAL ORMSAFARI

DIGITAL BIOBLITZ GÄVLEBORG

Lör 8/5 kl. 11-12

Mån 17/5 - sön 23/5

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!

Den 17 - 23 maj kan du fota eller filma arter du hittar i
Gävleborg, och som du vill veta mer om! Posta i vår Facebookgrupp (Digital Bioblitz Gävleborg 2021) eller mejla
oss, så hjälper våra experter dig att identifiera fynden.
Arr: Länsstyrelsen Gävleborg, Färnebofjärdens nationalpark och Åtgärdsprogrammet för hotade arter, i samarbete
med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan senast 6/5.

DIGITAL FÅGELKVÄLL
Ons 19/5 kl. 18.30-19.30

BLOMMANDE VÄGKANTER

Följ oss via livesändning när vi går ut och lyssnar till
vårkvällens alla spännande fågelsånger tillsammans med
ornitologen och naturvägledaren Anders Arnell. Vi hoppas
möta drillsnäppa, gärdsmyg, rödhake, sångare och trastar
av olika arter – och i älven fiskar storskrake och fisktärna.
Vi ses via skärmen!

Ons 26/5 kl. 18.15-19.30. Digital föreläsning

Kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan senast 17/5.

TIPSPROMENAD - FRILUFTSLIV
Mån 3/5 - sön 30/5
Barn- och vuxenfrågor. Gå den utanför naturum eller vid
nationalparkens huvudentré, 3 km sydost om Gysinge.

Eldsjälen Ebba Werner berättar om hur viktigt det är att
vi tar tillvara vägkanterna. Sveriges samlade vägsträckor
motsvarar cirka 164 000 hektar, vilket är en yta lika stor
som Öland. Ebba delar med sig om hur en medveten
slåtter kan gynna en mångfald av växter och djur.
2020 utsågs Ebba Werner till Årets Pollinatör av
nätverket Pollinera Sverige.

Kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan senast 25/5.
Arr: Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven,
Färnebofjärdens Nationalpark och Studiefrämjandet.

KRYSSA FLYGFÄN
Skriv ut uppdraget från vår hemsida och ge dig ut och
leta efter fjärilar, sländor och andra flygfän!

FOTOTÄVLING
Har du frilufsat i Färnebofjärdens nationalpark?
Då är du välkommen att vara med i vår fototävling!

Mer information om alla aktiviteterna hittar du
på vår hemsida, under Upplevelser:
www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden

Naturen håller alltid öppet, även i annorlunda tider, visst är det härligt? Kom ihåg att hålla avstånd bara. Ut och njut!
Benedicks väg 3, 811 97 Gysinge
Tel: 010-225 15 16 • E-post: farnebofjarden@lansstyrelsen.se
www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden
farnebofjardensnationalpark
farnebofjardens_nationalpark

