Kom med i Landsorts Fågelvänner!
På ön Öja, Stockholms skärgårds sydligaste och yttersta utpost, finns Landsorts Fågelstation.
Här bor inte många människor, men här passerar fler flyttfåglar än på någon annan plats i
Stockholms skärgård. Ön är geografiskt unik, och ett eldorado för fågelskådare sedan många år.
Här ringmärker vi nästan 12 000 fåglar varje år och rapporterar fågelsdata varje dag till ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet. Två heltidsanställda ringmärkare arbetar
varje dag från början av april till början av november. Förutom att ringmärka, håller de guidade
turer för öns besökare, tar emot skolklasser, hjälper forskare från universitet att utföra sina
studier och gör många andra viktiga saker som alla handlar om två saker: bidra till forskning
kring flyttfåglar och övervakning av populationsförändringar.
Det arbetet är viktigare än man kanske kan tro. Flyttfåglars beteenden är tydliga indikatorer och
därmed pusselbitar för att förstå klimat- och miljöförändringar. Informationen som samlas in av
Landsorts Fågelstation används därför av många miljö- och klimatforskare.
I fjol kom våra ringmärkare från Isle of Man. I år kommer de från någon annanstans i världen.
För de riktigt insatta fågelentusiasterna i Europa är Landsort känt som en unik plats. Och
arbetet som bedrivs här betraktas som mycket viktigt.
Landsorts Fågelstation bedrivs på ideell grund. Våra inkomstkällor är medlemsavgifter,
sponsring från några företag och inkomster från guidade turer med turister.
Om vi får mer inkomster kan vi genomföra fler guidade turer, informera fler besökare på ön,
ta emot fler skolklasser, inspirera fler, ringmärka fler fåglar och bidra ännu mer till forskningen.
Om du vill bidra till allt detta kan du verkligen hjälpa oss. Vi behöver mer pengar för att fortsätta
med det som är så viktigt för oss. Vi har skapat ”Landsorts Fågelvänner” för de som stöder oss
med en slant. Du väljer själv hur mycket. Oavsett storlek på din gåva så garanterar vi att du gör
massor av nytta!
Du kan också bli medlem i föreningen. Det kostar bara 200:-/år. Då får du bl a övernatta på
fågelstationen för 100 kr/natt året om och förstås engagera dig i föreningen. Vi vill gärna ha
fler engagerade medlemmar!
Om du tycker att det vi gör känns viktigt och behjärtansvärt ber vi nu om din hjälp.
Du kan antingen skänka en valfri slant till föreningens arbete och bli en (”Landsorts Fågelvän”)
eller blir medlem i föreningen. Oavsett vad du väljer blir vi ytterst tacksamma.
Du kan betala med Swish på 123 539 8839 eller till plusgiro 404 25 44-9 (Landsorts Fågelstation).
Om du väljer att bli medlem, och alltså betalt 200 kr, vill vi gärna att du också mailar oss några
personuppgifter: namn, adress, e-postadress och personnr till nymedlem@landsort-birds.se.
Vi, och fåglarna på Landsort, tackar dig.
Vill du veta mer om oss?
Gå in på vår hemsida www.landsort-birds.se för att se vad vi gör.

