Insamling till
renovering på
Landsort !

Ringmärkning
Bättre en fågel i
handen…
Ringmärkningen på Landsort
ingår i ett riksomfattande nät av
fågelstationer och andra
fångstplatser.
Från början var ringmärkning
främst ett sätt att få veta vart
fåglarna flyttar och hur gamla de
blir. Idag kan vi från
ringmärkningsdata få reda på
betydligt mer, bl a om hur
fågelpopulationerna varierar
mellan åren och hur vissa fåglar
ändrar sitt flyttbeteende beroende
på variationer i klimatet.

Fågelövervakning

Landsort bidrar även med
sträckräkning till
miljöövervakningen i landet.
Fåglarna tillhör de artgrupper
som brukar reagera snabbast på
förändringar i miljön. Att
systematiskt räkna antalet
sträckande flyttfåglar som
passerar Landsort ger information
om långsiktiga trender för
populationerna av olika arter, bl a
tättingar, rovfåglar och sjöfåglar.
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På Landsorts fågelstation, den
enda i länet, bedrivs
ringmärkning och
sträckräkning av flyttfåglar helt
ideellt sedan 1970-talet.
Hittills har över 150 000 fåglar
passerat ringmärkarlabbet, som
är inhyst i militärens gamla
sjukstuga på ön Öja i
Stockholms södra skärgård
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Stöd förnyelsen av
Landsorts fågelstation!
PG. 60 20 53 - 1

1
2
3

Kontakta oss!
Om du vill stödja verksamheten även
på andra sätt får du gärna kontakta
styrelsen för föreningen Landsorts
Fågelstation. Vi har behov av fler
ringmärkare, assistenter, sträckräknare
m.m., i synnerhet under veckorna på
vår- och höstsäsongen. (Anmäl intresse
på birds@landsort.com)

Renovering planeras av Landsorts fågelstation
Många fågelskådare har året runt kunnat
övernatta på stationen till ett lågt pris och
samtidigt bidra till verksamheten.
Idag är lokalerna näst intill fallfärdiga, och
den fortsatta ringmärkningen är beroende av
att vi kan renovera fågelstationen.
Förbättrade lokaler skulle också göra det
möjligt att satsa mer på utåtriktad verksamhet
som utställningar, guidningar och utbildning
samt på forskning och miljöövervakning.
Föreningen Landsorts Fågelstation har tagit
fram förslag till en successiv helrenovering av
den nuvarande stationen. Ambitionen är att
byggnaden ska bli energisnål, miljöanpassad
och tillgänglig för rörelsehindrade.
Ännu återstår dock att lösa finansieringen.
Förutom stöd från ett antal större sponsorer
och bidragsgivare behöver fågelstationen ett

ökat engagemang hos den fågelintresserade
allmänheten.
Vi har öppnat ett särskilt plusgirokonto för
att samla in pengar.

Vill du vara med och bidra till förnyelse
av Landsorts fågelstation?
Alla bidrag, små som stora, är varmt
välkomna! En redovisning av namn på alla
de personer som bidragit till den nya
fågelstationen kommer att ske. Sätt in ditt
stöd på föreningens insamlingskonto:
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Ungdomssektionen brukar ordna
särskilda aktiviteter för unga
fågelskådare som vill lära sig mer om
ringmärkning och fåglar ute på
Landsort, s k ungdomshelger. (För mer
information, kontakta Liam Martin, tel.
070-38262 16)

Vi ordnar guidningar om ringmärkning
och öns fågelfauna för besökare i mån
av tillgänglig personal, lättast helger
efter kl.11.00. Barn och skolungdomar
20:- per elev, övriga grupper enligt
överenskommelse, dock minst 600 kr.
Boka via Per Johansson, 0703-05 36 36.

