
UTARMANDET AV DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN ÄR EN AV VÅR TIDS VIKTIGASTE FRÅGOR
”Det handlar inte bara om kärleken till växter och djur. Våra arter renar luften, tar hand om 
avfallet,  håller skadegörare i  schack, bidrar till  att  vi får mat på bordet och utgör en stor 
resurs för framtiden. Utan dessa tjänster skulle vi inte överleva.”

DN debatt 20130501

INTERNATIONELLA DAGEN
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
Biologiska mångfaldens dag är utlyst av FN:s sekretariat för konventionen om biologisk mångfald (CDB) och 
infaller den 22 maj. Syftet är att uppmärksamma bevarandet av naturens mångfald. Mängder med aktiviteter 
ordnas i Sverige och världen och Station Linné är givetvis också med.

VÄLKOMMEN TILL EN DAG FYLLD MED HÄFTIGA ÖVERRASKNINGAR OCH SPÄNNANDE KVALITÈER!

FORSKNING FÖR FOLKET!

Vi öppnar upp vårt lab där du kan mingla med våra forskare, titta i mikroskop och uppleva livets små underverk. 
Tid och plats: Station Linné klockan 10:00 – 17:00 (lunchstängt 12:00 – 12:30)

HELLRE MÅNGFALD ÄN ENFALD!

Minisymposium med öppna kvällsföreläsningar om biologisk mångfald i tre olika perspektiv
Pav Johnsson (Det stora fågeläventyret mm): Busenkelt och jätteroligt om ekosystemen
Dave Karlsson (forskare, Station Linné): Busenkelt och jätteroligt om arterna
Lena Wennersten (forskare, Linnéuniversitetet): Busenkelt och jätteroligt om artvariationer

Tid och plats: Ölands folkhögskola, Strömstedtssalen klockan 18:00 – 20:00

ÅRETS HÄFTIGASTE NATTEXKURSION! Dave och Pav leder en spännande nattexkursion där vi för en gång 
skull lämnar Öland och tar oss till den klassiska järnvägsvallen vid Grytsjön utanför Bäckebo. Utöver 
fladdermusspaning med ultraljudsdetektorer blir det insektsstudier och massor av annat spännande i en av 
landets mest välkända biotoper välkryddad med det bästa i nattens natur. Väderberoende! Först till kvarn!
Tid och plats: Vi startar för gemensam färd från Ölands folkhögskolas parkering klockan 20:15 och är tillbaka 
innan gryningen. Frivillig avgift betalas kontant eller med Swish i efterhand.

OM INTE NU, NÄR? OM INTE VI, VILKA?

Årets tema för Biologiska mångfaldens dag den 22 maj är ”Biologisk mångfald och hållbar turism”.

För ytterligare information, kontakta info@stationlinne.se eller 0485 – 358 84    www.stationlinne.se


