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BirdLife Sverige

Fågelskådning
Ringmärkning
Evenemang
Lägerverksamhet
Mentorskap

Är du intresserad av fåglar
och natur? Häng på och lär
dig mer med oss!

UNGDOMSSKÅDARNA

Vänder sig till ungdomar mellan 12-25 år
ungdomsskadarna@birdlife.se

www.ungdomsskadarna.birdlife.se

Ungdomsskådarna

birdlifesverigeungdom

Fina möjligheter
till nya kompisar!

BirdLife Sverige

UNGDOMS
SKÅDARNA

Vi finns både i naturen och på
sociala medier. På Facebook kan du
ställa frågor, visa dina fågelbilder och
lära dig mer. På Instagram lägger vi
upp både fågelbilder och bilder
på våra aktiviteter.

Ungdomsläger på Landsort
På bilden ovan syns fyren på Landsort, en vacker
plats i Stockholms södra skärgård. Här sker
ringmärkning, skådning och korvgrillning i god
gemenskap. Detta är exempel på läger som vi
utför årligen. Vill du följa med?

MEDLEMSKAP

Du behöver inte kunna något om fåglar för att
bli medlem. Ett ungdomsmedlemskap i BirdLife
Sverige kostar 165 kr om året.
Surfa hit: birdlife.se/medlem/ny-medlem

SNABBGUIDE TILL ATT
BLI UNGDOMSSKÅDARE
1

Titta på en fågel

2

Fascineras!

3

Köp eller låna en fågelbok
och en kikare

4

Gå med i Facebookgruppen

5

Grattis, du är nu en skådare,
ge dig ut i naturen!

VI ÄR MED PÅ FLERA EVENEMANG
I SVERIGE, BL.A. TRANDANSEN
OCH FALSTERBO BIRD SHOW.
BirdLife Sverige

RÖDSPOV

Riksföreningen med tillhörande 25 regionala föreningar
och ytterligare ett 80-tal klubbar över hela landet. BirdLife Sverige arbetar med intresset för fåglar, fågelskydd
och forskning.
Missa inte en av Sveriges absolut största Facebookgrupper; Fåglar inpå knuten!

UNGDOMSSKÅDARNA

är en viktig del av BirdLife Sverige. Det är vi tillsammans
som ska fortsätta arbetet mot en ljusare framtid för
fåglar och människor.
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VOLONTÄRARBETE
Många unga skådare bidrar genom att volontärarbeta på ställen som Ottenby fågelstation
eller Falsterbo fågelstation, inventera arter, vara
med som guide och hjälpa till i den regionala
föreningen.
Om du bara visste hur spännande det är att få
träffa en rovfågel på nära håll!

FJÄLLVRÅK

Fåglarna finns till för alla! Ditt medlemskap hjälper BirdLife Sverige att arbeta för fåglarnas bästa
och för att bevara den biologiska mångfalden!

UNGDOMSSKÅDARNA
ungdomsskadarna@birdlife.se

www.ungdomsskadarna.birdlife.se

