1

FÅGELAKTIVITETSDAG på LANDSORT
lördag 13/10 2018

Välkomna ut till Landsort på Öja den 13 oktober för att lära dig mer om fåglar.
Gemensam aktivitet genom Friluftsfrämjandet och Landsorts fågelstation. Heldagsutflykt för er som
är nyfikna på att lära er mer om fåglar och deras värld. Antingen är ni nybörjare eller har mer vana
vid fågelskådning. Tanken är att man ska få testa på flera olika sätt att titta på, kunna hitta och
identifiera fåglar. Så kallad sträckskådning, fågelskådning med handjagare (handhållen kikare) och
tubkikare, samt att få se vår ringmärkning. Om vädret tillåter och det finns fångst kommer det att ges
möjlighet att titta på fåglar på mycket nära håll när vi kikar in på ringmärkningen.
Vi tror att föräldrar och unga gärna delar upplevelser med varandra så även om aktiviteten riktar sig
till barn/ungdomar så uppmuntrar vi förälder eller vuxen att följa med. Aktivitetsdagen riktar sig till
dig som är 8-10 år och äldre.
Antal platser: Vi har plats för ca 15 ungdomar med varsin medföljande vuxen (30 platser totalt)
Kostnad: 75 kr för ungdom och 100 kr för vuxen. Betalas med Swish 123 539 88 39 eller till bg.
Packning: Ta med matsäck för lunch och mellanmål. Kläder efter väder och ev. kikare och fågelbok.
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Upplägg
Samling klockan 11:00 vid Fågelstationen (upphämtning vid Österhamn kl.10:45).
11:00 - Ringmärkningen. Visning av fågelstationens verksamhet, och ev. möjlighet att se fåglar på
nära håll.
12:00 - Sträckskådning. Vi tar oss upp till Landsorts fyr och spanar efter fåglar som flyttar söderut i
det s.k. flyttfågelsträcket. Här passar vi också på att äta lunch. Vi ger tips kring att identifiera fåglar
när man står på en utvald plats och därifrån identifierar och räknar fåglar som är i flykt och på längre
håll. Framförallt havs- och kustfåglar.
Här kan de som behöver åka tillbaka med båten 13:30 avvika.
14:00 - Fågelskådning. Vi vandrar runt delar av ön och letar efter fåglar som vi kan se och höra. Vi
pratar om hur man identifierar fåglar i skog och mark genom att lyssna efter läten, förstå hur fåglar
rör sig och var de brukar finnas i olika sorters natur.
Cirka 16:30 : Vi avslutar vid fågelstationen med att gå igenom det vi sett och hört tillsammans.
Avslut kring 17:00
Välkomna ut!
Vägbeskrivning: För att ta sig ut till Landsort kommunalt tar man pendeltåget till Nynäshamn. Där
ansluter buss 852 mot Torö. Vid ändhållplatsen Ankarudden tar man Waxholmsbolagets färja ut till
Landsort. Det finns också en större parkering vid Ankarudden för er som vill komma med bil.
Anmäl er till: aktiv@landsort-birds.se
För frågor kontakta Emma Karlsson ordforande@landsort-birds.se eller Liam Martin: 0703-82 62 16.

