Fåglar
i Oset och Rynningeviken, sida 1

Naturreservaten Oset och Rynningeviken ligger bara
några kilometer från centrala Örebro. Oset ligger söder
om Svartån. Rynningeviken med Naturens hus och
Vattenparken ligger på åns norra sida. Örebro naturskola
finns i Naturens hus.
Oset är sedan länge en välkänd och viktig fågellokal.
Både Oset och Rynningeviken är rastplats för flyttande
fåglar på väg norrut på våren och tillbaka söderut på
hösten. Efter restaureringarna de senaste åren har mängden häckande fåglar ökat – det har blivit så bra här att
fåglarna väljer att stanna i stället för att fortsätta norrut.
Det finns god chans att se stora rovfåglar som havsörn, fiskgjuse och brun kärrhök. Alldeles säkert
kan ni få se häger, den är relativt vanlig i området från
april–oktober.
Allra bäst är områdena i slutet av vårterminen, under
april–juni. Då myllrar områdena av liv. Fågelhannarna
visar upp sig i sina tjusiga speldräkter och vassarna och
skogarna fylls av spelande hannar som frenetiskt försöker
överträffa varandra.
Området är stort och fåglarna är oftast ganska långt
bort. Ta gärna med en tubkikare, den gör upplevelsen
mycket större.
Det finns några särskilt bra ställen där ni kan titta
på fåglar, se kartan på sida 2!

Att ta med på utﬂykten
• Skriv ut och ta med vårt ”fågelkryssarblad”. Det heter
Finn fåglarna och finns på www.orebro.se/naturskolan
• Skriv ut och ta med naturskolans ’’näbblösa’’ fågelblad.
• Matsäck!
• Tubkikare, annan kikare och gärna kamera.
• Papper och penna.
Förslag på saker att göra i Oset
och Rynningeviken
• Låt eleverna kryssa i de fåglar de ser på varsin
”fågelkryssarlista”. Det är roligt att samla kryss
och kanske väcker man några blivande fågelskådare.
• Låt eleverna stå tysta, gärna blundande, i en minut och
räkna hur många olika fåglar de hör. Ofta är det ganska
ljudligt där klassen drar fram, då tystnar fåglarna. Det
räcker att vara tysta en liten stund så börjar fåglarna
sjunga igen.
Prova gärna på flera olika platser. Är det någon
skillnad?
• Gör ett stapeldiagram när ni kommer hem. Hur många
fåglar såg ni på ängen, vid parkeringen, i dungen vid
ån? Då kommer matten in!

Foto: Torbjörn Arvidsson

• Låt eleverna titta efter olika typer av näbbar. Använd
naturskolans ’’näbblösa’’ fågelblad, rita av näbbarna
och fundera vad de används till.

Mindre hackspett

Bläsand

Knipa

www.orebro.se/naturskolan
Örebro naturskola, Naturens hus, Örebro. E-post: niklas.jarl@orebro.se
Telefon: 019-21 68 50. Mobil: 070-289 40 70. Hemsida: www.orebro.se/naturskolan

Fåglar i Oset och Rynningeviken, sida 2
Tips
på bra ställen:
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Här ser man mycket gäss,
sothöns och andra fåglar
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Här kan du se och höra
mindre hackspett
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Bron är lätt att nå och
härifrån ser man ofta en
hel del fåglar
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Bra utsikt över
strandängarna

8

Rasta gärna i stugan
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Här, vid Snötippen, längst
med ån och på Högen
finns många sångfåglar

10

Bra utsiktspunkt när isen
lagt sig. Här finns oftast
en vak där många fåglar
samlas
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I gömslet kommer man
nära fåglarna
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Lagunen

Venamaden

Stentornet
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Rävgångsmaden

På våren finns det mycket
fåglar i alla dungar och
skogar. Gå dit och titta
och lyssna!
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Parkering
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Fågeludden
Ormesta holme
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Näsbyängen
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