Inventera fåglar i Norrland i sommar!
Många inventerare behövs 2008!
Kommande försommar görs en stor satsning på att täcka så många som möjligt av Svensk
Fågeltaxerings standardrutter i norra Sverige. Förutom de ordinarie rutterna ska dessutom ca
75 extra rutter av samma typ (utanför det ordinarie systemet) inventeras i större skyddade
områden i norr. Tillsammans utgör detta grundmaterial utgångspunkten för fortsatt
uppföljning av hur det går i landet för ett flertal av de arter som ingår i EU:s Fågeldirektiv och
som i Sverige har sin huvudsakliga utbredning i de norra delarna av landet. Miljöerna som
kommer att täckas är alltså framför allt skog, myr och fjäll. För att lösa denna uppgift behövs
många inventerare.
Kanske vill du och dina kompisar spendera några försommarveckor i Norrland med
inventering och naturupplevelser av det mer ovanliga slaget, samtidigt som ni gör en
synnerligen värdefull insats för övervakningen av vår fågelfauna och får betalt för det?
Vi söker personer med goda fågelkunskaper. Du bör kunna identifiera samtliga vanligt
förekommande arter i landet både till utseende och läte. Dessutom bör du ha stor fältvana,
såsom att vistas ute i fält flera dagar i sträck och att finna vägen i obanad terräng. I första hand
söker vi personer som kan tänka sig att spendera en eller flera veckor med att inventera ett
större antal rutter, men även ett mindre antal rutter kan komma ifråga. Vi ser gärna grupper
om två personer (fler går möjligen också bra) som åker/vandrar tillsammans men inventerar
olika, närliggande rutter. Aktuell period för inventeringarna är 10 juni-10 juli, något tidigare i
skogslandet och den senare delen av perioden endast i högre fjällterräng. Flyg- eller
helikoptertransport kan komma ifråga för mer avlägset liggande rutter.
För personer som inventerar flera rutter betalar vi arvode, reseersättning och övriga
omkostnader.
Låter detta intressant? Kontakta då så snart som möjligt:
Martin Green
Ekologihuset
223 62 Lund
e-mail: martin.green@zooekol.lu.se
tel: 046-222 38 16
Läs mer om Svensk Fågeltaxering och standardrutterna på:
http://www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring/

