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Årligen guidas mellan 3 000 och 5 000 personer. De
flesta är skolbarn i alla åldrar men vi har också grupper
från Friluftsfrämjandet samt pensionärsföreningar,  få-
gelskådare, företag, golfare, invandrargrupper, politiker
och många andra besökarkategorier.

Guidningarna hålls vid fyren och varje grupp får en
dryg timmes förevisning. Guiden berättar om fågelflytt-
ning, med särskilt fokus på Falsterbo, om fågelstation-
ens verksamhet och resultaten från denna, speciellt mil-
jöövervakningen. Det mest uppskattade momentet är
utan tvekan ringmärkningen av nyinfångade fåglar, som
ger en unik närkontakt mellan fågel och åskådare. Trak-
tens skolor är måna om att ta vara på denna möjlighet
till levande biologiundervisning och Vellinge kommun
har sedan 1984 årligen välvilligt bidragit ekonomiskt till
guidningarna.

Guidning
Ett visst intresse eller nyfikenhet för fågelstationens
verksamhet har alltid funnits hos allmänheten. Särskilt
gäller det ringmärkningen, som till sin natur är en aning
spektakulär i och med att fåglar fångas in. Alla gillar
förvisso inte åsynen av fåglarna som hänger i näten.
Desto viktigare är det att informera om varför de häng-
er där och vilka syften det tjänar att ringmärka dem.

När ringmärkningen vid Fyren etablerades på 1960-
talet var antalet besökare litet och ringmärkarna ställde
upp i mån av tid och visade fram några fåglar. Men i
och med att natur- och miljöintresset vaknade hos allt
fler människor, samtidigt som befolkningen i regionen
ökade kraftigt, blev det till sist nödvändigt att utöka
personalen med någon som tog sig an besöksgrupperna
och guidade dem.

Alla kategorier av besökare kommer på guidning...  Foto: P-G Bentz.
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Flera avsevärda förbättringar inträffade när Vellinge
kommun övertog hela fyrområdet 1993. En var att fyr-
ljuset åter tändes efter tre års mörker. En annan var att
kommunen upplät f.d. fyrmästarbostaden åt fågelstatio-
nen. Sedan dess kan vi hålla guidningarna inomhus vid
otjänlig väderlek. I lokalerna finns också en mindre
skärmutställning.

Jämte de traditionella guidningarna kan eventuellt
också hel- eller halvdagsexkursioner anordnas efter sär-
skild överenskommelse. Här som i övrigt gäller alltså att
förhandsbokning är obligatorisk (se sid. 160). Alla guid-
ningar genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

Allmän information
Trots alla moderna kommunikationskanaler fyller de
gamla anslagstavlorna söder om fyrträdgården fortfaran-
de sin funktion med senaste observationer, ringmärk-
ning etc. God kontakt med den fågelintresserade all-
mänheten är viktig och vi gör vårt bästa för att upprätt-
hålla och förbättra den. Vissa dagar är emellertid arbets-
belastningen på personalen mycket hög p.g.a. god fågel-
tillgång och då måste tömningen av näten gå före prat
med andra fågelskådare. Vi ber också alla besökare att
visa hänsyn och aldrig gå fram till eller uppehålla sig in-
vid uppsatta nät, vare sig det finns fåglar i dem eller ej.

P-G Bentz släpper iväg en nyligen ringmärkt sparvhök under en exkursion hösten 2008. Foto: Sophie Ehnbom.
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Vi visar gärna upp infångade fåglar (i mån av tid), men
vi vill ha arbetsro när vi lösgör dem ur näten.

Med de larm- och rapportsystem, som var och var-
annan fågelskådare numera är försedd med, sprids rap-
porter om observationer av sällsynta fåglar blixtsnabbt.
Det gäller förstås även infångade rariteter. Vi visar alltid
upp sådana för dem som för tillfället befinner sig på
platsen och i den närmaste omgivningen. Därefter släpps
fågeln på fångstplatsen. Enligt Ringmärkningscentralens
direktiv är det inte tillåtet att hålla kvar en sällsynt fågel
enbart för att visa upp den för tillresande fågelskådare.

Bivråkens Dag
Ett årligen återkommande arrangemang sedan 1992, i
vilket fågelstationen medverkar, är Bivråkens Dag, som
genomförs sista söndagen i augusti. Ett par tusen män-
niskor brukar då samlas i sydvästhörnet av Skanörs
Ljung, för att titta på rovfåglar, lyssna på föredrag, träffa
bekanta och ha en allmänt trevlig dag.

Syftet med Bivråkens Dag är bl.a. att skapa opinion
för och samla in pengar till fågelskydd. Bivråken har
blivit galjonsfigur p.g.a. den hänsynslösa jakt som arten
utsatts (och utsättes) för bl.a. på Malta och i andra delar

En nyligen ringmärkt fältsångare visas upp av Sophie Ehnbom, 12 september 2003. Foto: P-G Bentz.
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Ovan: Bivråkens Dag har vuxit till en riktig folkfest på
Ljungen. T.v.: Konstnären Peter Elfman, bl.a. upphovsman
till alla teckningar i denna bok, visar fågelmålandets
hemligheter på Bivråkens Dag. Foto: P-G Bentz.

av Sydeuropa. Om detta och annat fågelskyddsarbete
med anknytning till Bivråkens Dag kan man läsa på
evenemangets egen hemsida www.bivrakensdag.se, där
det också finns bildgalleri från tidigare tillställningar
och program för de kommande.

Det finns även lösa planer på att utöka Bivråkens
Dag till Bivråkens Veckoslut eller kanske t.o.m. ännu
mer men då under annat namn och med bredare inne-
håll.


