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kunnande.

Medlemsavgiften för 2004: Familj 200:-, enskild medlem 125:-, under 21 år 50:-

Klubbens styrelse 2003:

Ordförande: Kjell Carlsson 013-17 45 13
Vice ordförande: Olof Hjelm 013-10 56 83
Sekreterare: Mats Berggren 013-13 23 57
Kassör: Arne Carlsson 013-21 30 75
Ledamöter: Thomas Wallin 013-28 95 67

Per Thörnqvist 013-6 05 40
Magnus Elfwing 0702-19 51 45

Biblioteks & lokalansvarig: Mats Berggren

Fågeltornet i Nybro Per Thörnqvist
Fågeltornet i Kungsbro Olof Hjelm
Fågeltornet i Sättunaviken Arne Carlsson

RÖDSPOVEN - medlemsblad för Linköpings Fågelklubb.
Utkommer två nummer per år.

Redaktion: Lisa Carlsson 013-17 45 13
Mail: lisa.carlsson@edu.mjolby.se

Ulf Samuelsson 013- 7 06 74

Omslagsbild: Rödspovar vid Roxen av Lisa Carlsson

mailto:lisa.carlsson@edu.mjolby.se


RÖDSPOVEN 2004/1

2

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Att intressera sig för fåglar kan vara ett
utmärkt sätt att kombinera nöje med nytta.
På nöjessidan ligger saker som estetik
(tänk till exempel på en flock utfärgade
myrspovar som kommer insträckande i
milt eftermiddagsljus), rekreation och na-
turkänsla (kanske en promenad i svårge-
nomtränglig gammelskog full av hack-
spettar och korsnäbbar) och utmaning (för-
slagsvis att försöka urskilja och bestämma
en snösiska i en flock av gråsiskor som
oroligt drar runt). På nyttosidan ligger gi-
vetvis miljö- och naturvården. Den globala
artutdöendetakten är idag skrämmande
mycket högre än det historiska utdöende-
tempot, och även artbildningstakten brom-
sas då lokala och isolerade populationer
försvinner. Vad kommer växthuseffekten
att innebära för våra nordliga arter? Vi ser
redan sydliga arter som sprider sitt utbred-
ningsområde norrut, men vad händer med
nordliga arter som till exempel berglärka
om temperaturen fortsätter att öka och are-
alen fjällnatur minskar? En förutsättning
för att vi ska kunna motverka dessa nega-
tiva trender är ett stort folkligt engagemang
för artbevarande och naturvård. Fåglarna
och de andra arterna kan inte tala i egen
sak. För att dessa frågor ska få politiskt och
socialt genomslag krävs inte minst att vi
fågelintresserade verkligen gör våra stäm-
mor hörda. Under våren kommer klubben
på flera sätt att knuffa för naturvårdsfrågor.
Kommunen håller på att restaurera Rosen-
källasjön (i Tinnerö eklandskap) i natur-

vårdssyfte. Dämmet är redan gjort, och
sjön beräknas så småningom bli upp mot
40 hektar stor - ett välkommet inslag av
vatten i markerna söder om Linköping.
Detta kan bli en viktig rast- och häckplats
för fåglar i ett landskap som under århund-
raden har dikats och avvattnats. Klubben
kommer att delta i exkursioner till den ny-
gamla sjön, och sköta en inventering av
området åt kommunen. LFK har också
bjudit in forskaren Åke Berg från Centrum
för biologisk mångfald i Uppsala. Han
kommer till Naturcentrum den 19 april för
att prata om hotade fåglar i jordbruksland-
skapet. Åke har lång erfarenhet av fågel-
forskning, och kommer att förmedla
mycket intressant omkring vad vi vet om
jordbrukslandskapets fåglar, vad som kan
göras för dem, och vilka frågor som ännu
kvarstår att lösa. Välkommen att delta i
vårens viktigaste sammankomst!

Det har varit en händelserik höst för Lin-
köpings fågelklubb. Vår nybörjarkurs har
inneburit trevliga möten och diskussioner
med fågelintresserade, vi har haft klubbex-
kursioner till Falsterbo, Bohuslän och Hä-
radsskär, och den raritetsintresserade har
kunnat titta på långstannande vattenpip-
lärka och härfågel i Linköpingstrakten.
Mer finns att upptäcka och uppleva. Förena
nöje med nytta - ut i markerna och skåda!

Kjell Carlsson, ordförande

Häger blir riksinventeringsart 2004

Årets riksinventeringsart är häger. För att få en så bra bild som möjligt av förekomsten av
häger i kommunen vill jag ha in tips på möjliga häcklokaler. Såväl äldre som nyare lokaler är
av intresse. Dessutom går det bra att anmäla sig som inventerare. Hör av dig via följande
kanaler: e-post olof.hjelm@telia.com, telefon 013-10 56 83.

Olof Hjelm

mailto:olof.hjelm@telia.com
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Betala medlemsavgiften för 2004

Vill du fortsätta att vara medlem i Linköpings fågelklubb - få Rödspoven, bli inbjuden till
föredrag & exkursioner och bidra till naturvård och fågelskydd? Javisst! Betala
medlemsavgiften för 2004 genom att använda bifogat inbetalningskort! Medlemsavgiften är
(fortfarande) 125 kr för enskilda och 200 kr för familj. Ungdom under 21 betalar 50 kr. Om
du nyligen har flyttat kan du också ange den nya adressen på inbetalningskortet. Varmt
välkommen till ett nytt spännande år med Linköpings fågelklubb!

Dendrocopos har blivit Rödspoven!

Som ni har märkt har LFK:s medlemsblad
bytt namn, från Dendrocopos till
Rödspoven. Tävlingen som utlystes i förra
numret av Dendrocopos vanns av Dan
Lindmark , som därmed får mottaga
Staffan Widstrands bok ”Rovdjur” som
förstapris.

Vi hoppas att Rödspoven kommer att
kännas tilltalande för er medlemmar. Vi i
styrelsen tycker att det är ett väl valt namn

- lätt att relatera till, och dessutom en art
som förknippas med en av kommunens
karaktärsmiljöer: västra Roxens
strandängar. Ett annat bra namnförslag
som kom in var ”Flax”. Fåglarna flaxar,
och LFK är klubben som har flax på sina
exkursioner… Trots att detta förslag var
fyndigt så tyckte vi att Rödspoven kändes
mer gediget. Styrelsen kan också meddela
att förslaget ”Undergumpen” aldrig på
allvar övervägdes.

Fotofrågan

Det är inte alltid som man tydligt ser färgerna på små tättingar som skulkar bland löven. Träna
på den här fångade tättingen, här avbildad i svart-vitt! Ser man inga färger får man använda
kroppsbyggnad, näbbform med mera som bestämningskaraktärer…
Svaret står på sista sidan!

Foto: Kjell Carlsson
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NATURVÅRD OCH FÅGELSKYDD

Restaureringen av Rosenkällasjön – en nygammal sjö i eklandskapet!

Det är inte ofta jag hoppas på oväder och
mycket nederbörd – men just nu vore det
inte fel! Ett gediget betongdämme är nyli-
gen färdigställt vid Rosenkällakärrets ut-
lopp så nu finns förutsättningarna för sjön
att återta den utbredning den hade under
järnåldern. Redan första veckan har
rastande sångsvanar upptäckt detta nya
vatten och de är nog inte de enda fåglarna
som kommer att hitta hit. Återskapandet av
Rosenkällasjön är en del av ”projekt Tin-
nerbäcken”, ett av Linköpings kommuns så
kallade LIP-projekt (Lokalt Investerings-
program för ekologiskt hållbar utveckling)
som får statligt stöd för genomförandet och
genomförs åren 2002-2004. Ansvarig för
projektet inom Linköpings kommun är
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.
Syftena är i första hand biologiska. Det
handlar om att skapa vattenmiljöer med
goda förutsättningar för ett rikt växt- och
djurliv i en del av eklandskapet, att för-
bättra lågvattenflödet i Tinnerbäcken ge-
nom att konstant tappa en viss volym ur
sjön. På köpet får vi upplevelsevärden ge-
nom ett större vattendrag i det annars vat-
tenfattiga landskapet söder om Linköpings
tätort.

Sjön får en utbredning som kommer att
variera mellan ca 35 och 45 hektar. Voly-
men vid högsta flödet uppgår till ca 750
000 kubikmeter. Betongdämmet har byggts
vid den smalaste sektionen i utloppet mot
Halshöga. Dämningsgränsen i sjön är satt
till +49,40 m över Roxen. I dämmet kom-
mer dessutom att finnas en 0,15 m bred
spalt ner till nivån +48,10 och nära botten
en cirkulär utloppsöppning på 70 mm.
Detta kommer att medföra en vatten-
ståndsvariation som är relativt naturlig
mellan 1-1,5 m under ett normalår. Sjön
blir grund med ett maxdjup på ungefär 3
m. Historiskt återskapas sjön till den om-

fattning den tros ha haft under järnåldern.
Sänkningar av sjön har skett i flera etapper.
Redan på en lantmäterikarta från 1687
hade sjön en begränsad utbredning på
250x150 meter. Sjön har sänkts i olika
omgångar, bl a på 1840-talet då man vann
ca 100 tunnland åker. Byggandet av däm-
met klassas som vattenverksamhet och ett
äldre dikningsföretag har delvis släckts ut.
Miljödom beviljades av miljödomstolen i
april 2003. Denna dom är överklagad av en
privatperson till miljööverdomstolen. Byg-
gandet har dock beviljats ”verkställighet”
och därför har arbetet kunnat genomföras
under hösten.

Rosenkällasjön bedöms få stor positiv be-
tydelse för växt- och djurlivet i området
och bli ett spännande nytt utflyktsmål sö-
der om Linköping inom det blivande
kommunala naturreservatet ”Tinnerö ek-
landskap”. Skogen i Rosenkällakärret har
avverkats men ett par hektar värdefull löv-
skog närmast Rosenkälla har lämnats helt
orörd. Strandmiljöerna i den västra delen
av sjön kommer att skötas genom slåtter
och bete. För att få lättskötta stränder har
stubbarna ner till beräknat lägsta lågvatten
frästs bort. För att förbättra förutsättning-
arna att få hög diversitet och ”god biolo-
gisk funktion” kommer stödinsatser att ske
vad gäller vegetationsetablering, genom bl
a plantering av våtmarksväxter i begränsad
omfattning. Ett par mindre öar har anlagts
liksom en boplattform för fiskgjuse. An-
läggningar för besökare i form av t ex få-
geltorn, spänger etc kommer att uppföras
på lämpliga platser när vi har lite erfaren-
het av sjön. En liten parkering har anlagts
vid utsiktsberget på södra sidan. Inventer-
ingar av fågelliv, fladdermöss, vegetation,
fisk och bottenfauna har skett under 2002-
2003 och kommer att upprepas framöver.
Vad gäller sjöns fågelliv hoppas vi från
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kommunen på ett samarbete med Linkö-
pings fågelklubb och att klubben kan
hjälpa till att dokumentera och samman-
ställa det som händer från första början.

Mer information kan du fortlöpande få på
webbplatsen www.tinnerbacken.nu men
också på kommunens nya webbplats som
innehåller mer om natur och naturvård – du
hittar fram via www.linkoping.se. Här får
du även information om annat som händer

inom Tinnerö eklandskap. Kontaktpersoner
inom kommunen är undertecknad
(Claes.Svedlindh@linkoping.se eller 013-
20 67 13) samt Anders Jörneskog
(Anders.Jorneskog@linkoping.se eller
013-20 65 57).

Alltså: Ut och skåda vid Rosenkällasjön
redan i vinter!

Claes Svedlindh, kommunekolog

Ny art för Östergötland anträffad vid Sättunaviken i november:
vattenpiplärka!

Efter skrakräkningen lördagen den 8 no-
vember 2003 begav jag mig till Sättunavi-
ken, Roxen, för att leta efter rastande tät-
tingar. Morgonen var dimmig och hade
endast bjudit på tio storskrakar. Ute vid
plattformen hittade jag ganska direkt en
piplärka som sprang omkring på den nu
blottlagda sjöbottnen. Piplärkan lät några
gånger och jag kunde konstatera att det var
en skärpiplärka. Strax därefter hittade jag
åter en piplärka. Den gick på ett kalt om-
råde ca 25 m ifrån mig och jag tittade på
den i tubkikaren. Direkt slogs jag av att
denna piplärka såg mer kontrastrik ut, med
två tydliga vingband och ett tydligt ögon-
brynsstreck. Direkt tänkte jag: Där går ju
en vattenpiplärka! Jag tog upp telefonen
och ringde Kjell Carlsson som jag visste
var på väg till Sättunaviken. En snabb titt i
Fågelguiden och genomgång av mina tidi-
gare observationer av vattenpiplärka be-
kräftade mina misstankar. Jag plockade
fram videokameran och tog några korta
sekvenser på fågeln genom tubkikaren
innan jag fortsatte att leta karaktärer samti-
digt som jag ringde några fler lokala skå-
dare. När Kjell äntligen kom fram gick
fortfarande fågeln kvar och jag hade sett

alla karaktärer förutom kontrasten mellan
nacke och rygg. Jag var dock inte riktigt
nöjd med de korta glimtar jag fått av de
vita yttersta stjärtpennorna. Kjell höll med
mig om att fågeln såg bra ut. Efter en
stunds skådande lyfte fågeln och flög ner i
nästa vik. Vi var egentligen helt säkra på
bestämningen men ville få dit fler skådare
då det ändå rörde sig om en ny art för Ös-
tergötland. Vi larmade därför vattenpiplär-
kan som ”Osäkert bestämd” samtidigt som
vi gick för att leta upp den igen. Nu hade
Joakim Gustafsson anlänt, och efter en
stunds letande hittade vi den rätta piplär-
kan igen och fick nu mycket goda obser-
vationer av fågeln och kunde se alla ka-
raktärer. Efter ny utlarmning (nu som sä-
kert bestämd) började flera skådare an-
lända. Vattenpiplärkan som höll ihop med
minst tre skärpiplärkor var dock ganska
rörlig och fågeln sågs inte mellan 12.00
och 15-tiden, varför flera tillresta skådare
missade den. Som tur var höll sig vatten-
piplärkan och upp till sex skärpiplärkor
kvar i området en längre tid (ca två veckor)
och sågs av ett stort antal ornitologer.

Olof Hjelm

mailto:Claes.Svedlindh@linkoping.se
mailto:Anders.Jorneskog@linkoping.se
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EXKURSIONSRAPPORTER JUNI -DECEMBER 2003

Falsterbo 5-7/9.

Åtta personer följde med på LFK:s Fals-
terboresa denna höst. Vi bodde på ett vand-
rarhem någon mil norr om Falsterbo - alla
närmre belägna vandrarhem var fullbe-
lagda med omväxlande golfare och fågel-
skådare. Den första morgonen på Nabben
började med lätt dimma, men den försvann
i gryningssolen och dagen såg lovande ut.
Redan innan solen hade gått upp anade vi
sparvhökarna som strök förbi - just sparv-
hök blev verkligen en av resans arter! Un-
der den första dagen uppskattade vi mycket
ungefärligt antalet sträckande sparvhökar
till 700. Det var ett fascinerande skådespel
när hökar ständigt luftakrobatiserade i jakt
på ärlor och piplärkor över golfbanan! Nu
är det ju inte säkert att alla sparvhökar man
ser vid Falsterbo denna tid sträcker. An-
samlingen av flyttande tättingar måste ut-
göra ett formidabelt smörgåsbord för rov-
fåglar, och en del av sparvhökarna är sä-
kert stannande individer, som bara väljer
Falsterbo som matställe under en period.
Till exempel rastande gulärlor bör vara
frestande byten: de är på en rastplats som
de inte känner i detalj, och de är fullmatade
med fett inför flyttresan som ska leda dem
söder om Sahara. Detta innebär att de var-
ken vet riktigt vart de ska fly när sparvhö-
ken attackerar eller är särskilt ”snabba i
starten”.

Förutom sparvhökar, stenfalkar, tornfalkar
och andra rovfåglar bjöd Nabben på en del
rastande vadare, bland annat 8 kustpipare,
25 kustsnäppor, ett fåtal sandlöpare, 2
småsnäppor och 23 myrspovar. Kentska
tärnor for omkring överallt, och 40 skogs-
duvor sträckte bestämt mot Danmark. Tät-
tingsträcket dominerades av trädpiplärkor,
tre arter svalor samt gul- och sädesärlor.
Några av oss hade också turen att få höra
en översträckande gulhämplings ljusa
lockläte.

Förmiddagen på Ljungen blev tyvärr väl
blåsig. Vinden gjorde att rovfåglar som
utnyttjar termikuppvindar var fåtaliga. Vi
såg hursomhelst en blåhökshona, en glada,
två vita så kallade börringevråkar, 10 lärk-
falkar samt lite annat smått och gott. Vid
14-tiden lämnade vi Ljungen och sökte oss
norrut i Skåne för att försöka vaska fram
någon skrikörn. Vi hamnade på en kulle
med god överblick, ganska riklig före-
komst av den sällsynta växten hedblomster
och - tyvärr - också två små men mycket
närgångna hästar. Hästbrottning är nog i
och för sig minst lika sällsynt som skrikör-
nar för de flesta fågelskådare, men vi hade
nog ändå gärna bytt hästarna mot en större
skrikörn. Nu visade sig inte någon sådan,
men dock en fin pilgrimsfalk.

Söndagen blev ännu blåsigare än lördagen,
så skruvande rovfåglar var det bara att
glömma. Sparvhökarna var något fåtaligare
än dagen innan. Trädpiplärkesträcket var
mattare, medan grönsiskorna och gulär-
lorna var desto talrikare. En ung gråhake-
dopping rastade på nära håll. Till unge herr
Gustafssons stora förtjusning - alla har vi
våra arter som det går troll i - gjorde fyra
nötkråkor tappra sträckförsök i den hårda
vinden. Söndagens finaste obs var nog
annars två unga labbar som drog förbi på
nära håll. Den ena av dem hade vingens
vita teckningar förvånansvärt begränsat till
de yttre handpennornas spolar, men den
varmt bruna färgen och siluetten uteslöt
tyvärr ändå fjällabb.

Utan skrikörn och lätt utblåsta, men ändå
nöjda, styrde vi vår kosa hemåt framåt
söndagens eftermiddag.

Kjell Carlsson
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Häradskär 11/10

Årets höstresa till Östergötlands Fair Isle
blev enbart en dagsutflykt. På grund av
oklarheter mellan hyresgäst och hyresvärd
på ön, kunde vi i år inte hyra de stugor som
vi hyrt i snart 20 års tid. Ett besök på
”skäret” är dock en nödvändighet under
skådarsäsongen så vi var ändå sex personer
som till slut gav oss iväg med taxibåten
från Fyrudden tidigt på lördagsmorgonen.

Väderprognosen visade på regnskurar och
vind från västsektorn så förutsättningarna
för rastande rariteter eller sträckande sjöfå-
gel var inte de bästa. Väl iland på ön kunde
vi notera att det i alla fall fanns ganska gott
om fåglar som rastade på skäret. Ute över
havet var det ganska lugnt men vi bjöds
som vanligt på lite sträckande ejdrar,
svärtor, sjöorrar och alkor. Alfåglarna hade
börjat samlas för övervintringen ute vid de
grundare partierna. Vi hittade också några
rastande tobisgrisslor samt två svarthake-
doppingar.

Efter några timmars sträckskådning bör-
jade vi leta efter rastande tättingar. Det var
mycket gott om rastande mesar (främst
blåmes och talgoxe) och en hel del kungs-
fågel, rödhake och gärdsmyg. Tyvärr bör-
jade det snart att regna varför såväl vår
som fåglarnas aktivitet avtog. Efter ett par

timmar upphörde regnet, och Lisa Carlsson
hittade då en fågel som satt ute på Flatlo-
gen (ca 1,5 km bort). Det var en liten falk,
men vi kunde inte riktigt få kläm på vilken
art det var. Vi lutade mest åt en ung afton-
falk men avståndet var för långt. Falken
lyfte snart och flög in mot Häradskär. Efter
ett tag kom den sträckande över Lotsutki-
ken innan den flög vidare ut över havet.
Allt tydde på att det var en ung aftonfalk,
men Rrk valde senare att inte godkänna
observationen för publicering. Strax efter
att den förmodade aftonfalken sträckt ut
från ön upptäckte vi en rastande pilgrims-
falk på Flatlogen, dessutom fanns fem
havsörnar på samma skär, och efter ett tag
skrämde örnarna upp en jorduggla! Det var
trångt med rovfåglar på Flatlogen den da-
gen.

Fortsatt skådande gav några gransångare,
en snösparv, skärpiplärkor, närobsar på
hasvörn och en sträckande gråhakedop-
ping. På eftermiddagen tilltog också
sträckaktiviteten för ejder under ett par
timmar. Vid kl 16 kom sedan båten och vi
for tillbaks till fastlandet efter en trevlig
dag på Skäret.

Olof Hjelm

Bohuslän 1-2/11

Det började som sagan om de tio negerpoj-
karna. En efter en hoppade de anmälda av
– skulle resan överhuvudtaget bli av? Jodå,
till sist var vi fyra som på fredagskvällen
checkade in på det mysiga vandrarhemmet
strax utanför Hamburgsund.

Lördagen grydde med lätt duggregn. Vi
skulle ut till Väderöarna. Att komma ut i
havsbandet är alltid kittlande för en fågel-
skådare, speciellt som det handlar om öar
man aldrig besökt. Vår taxibåt lämpade av

oss vid öns helårsöppna (!) vandrarhem
och vi traskade upp till en utsiktsplats i
närheten. Trots gråvädret var sikten nå-
gorlunda och vid ett första svep med tu-
barna sågs ett femtiotal skarvar. Men det
var inte den vanliga ålakråkan, utan topp-
skarv! Denna art häckar inte i Sverige, men
kommer till norra Bohuslän från de norska
fågelbergen för att övervintra. Totalt såg vi
kring 200 toppskarvar idag, men bara nå-
gon enstaka storskarv.



RÖDSPOVEN 2004/1

8

Skärsnäppor flög i små flockar mellan skä-
ren närmast huvudön där vi stod. Enstaka
alkor av de tre vanliga arterna (sill- och
tobisgrissla, tordmule) svirrade förbi och
bland diverse vitfågel sågs ett par tretåiga
måsar. Annars var det ganska fågeltomt på
vattnet kring denna arkipelag. Vi tog en
runda på en del av den kuperade ön, det
var faktiskt lite jobbigt att ta sig fram. El-
vakaffet intogs i regnskydd inuti en sjöbod.
Regnet tilltog dessvärre. Fukten började
sippra in mellan handskar och ärmarna på
regnjackorna. Det var 6 timmar kvar till
hemresan – hur skulle vi nu fördriva tiden?
Räddningen blev vandrarhemmet. Trots att
där var ganska fullt välkomnades vi in i
värmen. Otroligt nog har man ett trestjär-
nigt kök härute! Så det blev så småningom
en utsökt fiskmåltid med ett glas vitt vin.
Medan den intogs kunde vi titta på dyng-
sura talgoxar, rödhakar och koltrastar som
hukade mellan buskarna utanför. Tiden
gick snabbt och eftersom regnet i stort
upphörde kunde vi ta en skådarrunda till.
Artlistan blev dock inte längre, men vi var
nöjda när vi bordade den livräddningskrys-
sare som tog oss tillbaka till Hamburgsund.
På vandrarhemmet hade vi sedan några nya
arter att fira…

Vädergudarna stack emellan med ett
högtryck på söndagen, det var bara att
tacka och ta emot! Solen sken när vi läm-
nade vandrarhemmet vid halvniotiden.
Bohuskusten visade upp sig från sin vack-
raste sida: blått hav, rosagrå klippor, en låg
buskvegetation som gav en känsla åt fjäll-
hedshållet. Vi ägnade en heldag åt Rams-
vikslandet. Första obsplats var Sote huvud,
en plats högt över vattnet, med milsvid
utsikt över havet. Här spanar man efter
havsfåglar vid rätta vindar. Nu blåste det
visserligen från sydväst, men vinden var
för svag för att ge oss några större för-
hoppningar om havsfåglar. På väg mot
obsplatsen sågs ett par småflockar med
vinterhämplingar. Vi klättrade upp och
riggade upp tuberna. Det var klar sikt och
perfekt medljus – i tuben kunde man se
skådare ute på Väderöarna en halvmil ut.

Enstaka alkor och tretåiga måsar passe-
rade, för en landkrabba gav det god träning
att titta på dem. En snösparv lockade i luf-
ten ovanför. Per hade lämnat sin matsäck
vid bilen och hade jouren vid tuben medan
vi andra efter en stund tog fikapaus. Denna
fick hastigt avbrytas då Jourhavande Or-
nitolog ropade: havssula! En gammal fågel
passerade söderut och visade upp sig or-
dentligt. Nöjda återvände vi andra till det
nu kalla kaffet i muggarna. Men ingen rast,
ingen ro. Jourhavande hördes mumla något
om några väldigt små svartvita saker mel-
lan skären utanför. Och visst, två ex av
alkekung, en av jordens mest talrikt häck-
ande fågelarter, svirrade förbi, nästan löj-
ligt små, modell stare. Tiden försvann
snabbt på denna natursköna lokal. Vi åter-
vände till bilen och Per fick välförjänt
hugga in på sin matsäck. Vi åkte sedan en
bit söderut till Haby bukt. Några toppskar-
var slöade på skäret utanför och på vattnet
sågs bland annat storlom och gråhakedop-
ping. Två lokala skådare som vi sett redan
på morgonen berättade om att de noterat en
trolig större piplärka nära vår första mötes-
plats, vid Grosshamn. Vi beslöt att besöka
den som sista lokal på denna bohusländska
odyssé.

Grosshamn. En samling hus med grönt
gräs runtom. Alldeles rosa stenhällar utan-
för. Femtio meter längre inåt land högt
gräs, en liten våtmark och buskrika hed-
marker. Vi gick på linje. Barbro höll på att
trampa på en dvärgbeckasin bland blöta
tuvor. Plötsligt lyfte något ur det höga grä-
set, och en tätting med ett hårt rullande
varningsläte drog i bågflykt en bit bort och
störtdök i vegetationen. Denna manöver
upprepades några gånger. Vi kunde så
småningom lägga ihop så pass mycket av
fältkännetecken att vi var överens om art-
bestämningen: större piplärka. Vid tretiden
var vi tillbaka till bilen och startade hem-
färden. Arrividerci Bohuslän! Ta chansen
att följa med om fågelklubben på nytt
skulle ordna en resa hit. Eller varför inte
prova ett par dagar på egen hand på Väde-
röarna? Vandrarhemmet därute är lite dyrt,
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men miljön en solig dag tillsammans den
goda maten är en femstjärnig kombination! Jussi Tranesjö

LFK:s nybörjarkurs hösten 2003.

Linköpings fågelklubbs nybörjarkurs för
fågelskådare har börjat bra! Intresset för
kursen var stort, och vi lät deltagarantalet
gå upp till 15 trots att vi från början satt
gränsen vid 12. Under hösten har vi haft tre
inneträffar och två exkursioner. Vi har
försökt följa fågelåret, och pratat om fågel-
grupper och fenomen som man för tillfället
kan uppleva ute i markerna. En startträff i
slutet av augusti, då vi pratade om fågelto-
pografi, de viktigaste fågelgrupperna och
lite allmänt om hur man skådar fågel, följ-
des av en exkursion till Sättunaviken där vi
kunde nöta på en del rovfåglar, vadare och
simänder i eklipsdräkt. I september pratade
vi om ringmärkning och fågelflyttning,
samt exkurerade till Tåkern. I samarbete
med Lars Gezelius och Tåkerns fältstation
fick vi vara med på en ringmärkningsmor-
gon vid Kvarnängen. Vi fångade rör- och
sävsångare, sävsparvar och inte minst
skäggmesar. Att hålla en skäggmeshane i
handen kan inspirera vem som helst till ett
liv av fågelskådning! Rastande gäss, tät-

ingsträck och andra oktoberbegivenheter
stod på tapeten under oktober, och i no-
vember behandlades invasionsarter och
regelbundna övervintrare i Linköpings-
trakten. Detta kommer att följas upp med
en exkursion längs Stångån i mitten av
januari. Spännande att se om någon kungs-
fiskare övervintrar i staden i år!

Våren kommer bland annat att omfatta
uggleexkursion, vårens sångfåglar, simän-
der i vackra praktdräkter samt nattsångar-
exkursion. Mycket att se fram emot, såle-
des! Vi som har deltagit från LFK:s sida
vill passa på att tacka deltagarna i kursen
för en trevlig termin. Om du som läser
detta inte är med på kursen, men tycker att
det låter intressant, hör gärna av dig till oss
under våren. Om det verkar finnas intresse
är det nämligen möjligt att även nästa år ha
en liknande kurs.

Kjell Carlsson

Foto: Kjell Carlsson
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AKTUELLA OBSERVATIONER LINKÖPINGS KOMMUN JUNI TILL
DECEMBER 2003

Smålom
1 ad str V Härnaviken Roxen 16.8.

Smådopping
1ad Sättunaviken Roxen 1.6-24.8, 1 1K
Sättunaviken Roxen 10-21.8. Vid lokalen
för svarthalsad dopping vid Gärstadverken
finns rapporter 9.7-5.10. Vid något tillfälle
noterades även en ungfågel vilket visar på
häckning också där.

Gråhakedopping
1 ex Sättunaviken Roxen 1.6.

Svarthakedopping
1 ad Gärstadverken 7.6-12.7, 2 ad Svartå-
mynningen Roxen 1-9.7, 1 ex Sättunaviken
Roxen 22.11.

Svarthalsad dopping
Förutom på häcklokalen vid Gärstadverken
gjordes ett fynd: 2 ad Sättunaviken Roxen
7-9.7.

Storskarv
Största siffran under hösten var 2500 ex
Svartåmynningen Roxen 10.8.

Vit stork
1 ex Bankekind kyrka 16-17.8 och senare
vid Spärringe Västerlösa 21-24.8.

Mindre sångsvan
3 ex Sättunaviken Roxen 14.10.

Prutgås
1 ad Sättunaviken Roxen 29.8, 1 ex Sättu-
naviken Roxen 20-25.9.

Rödhalsad gås
2 ex Sättunaviken Roxen 15-16.6, 1 ex
Svartåmynningen Roxen 6-28.8. Fåglarna
härrör med all säkerhet från den flock om
fem individer som sågs i Roxen i maj.
Fåglarna som var ringmärkta kommer san-

nolikt från någon form av fågelpark, även
om ursprunget inte är känt.

Gravand
1 hane Härnaviken Roxen 11.6.

Snatterand
Största antal rastande var 90 ad Sättun-
aviken Roxen 25.6.

Stjärtand
Största antal rastande var 30 ex Sättunavi-
ken Roxen 15.10.

Årta
Vid inventering av reservatet uppskattades
ca 20 par i Svartåmynningen Roxen 7.6.

Brunand
Största antal rastande var 3000 ex (mest
hanar) vid Bergs slussar Roxen 19.10.

Bergand
1 ad hane Stångåmynningen Roxen 9.6, 3
ex Bergs slussar Roxen 13-17.10, 2 ad i
par str SV Sättunaviken Roxen 17.10, 8 ex
Bergs slussar Roxen 18.10, 30 ex Bergs
slussar Roxen 19.10, 1 ex Bergs slussar
Roxen 21.10.

Mindre bergand
Återigen låg en hane i Sättunaviken,
Roxen, under sommaren (21-25.6). Detta
är säkert samma individ som setts sedan
1999 och som alternerar mellan Vadstena
och Roxen. Sannolikt var det samma fågel
som besökte Hornborgsjön under 2003.

Alfågel
1 ex Sättunaviken Roxen 15-18.10, 1 ex
Bergs slussar Roxen 19.10-21.10, 1 ex
Sättunaviken Roxen 11-22.11.

Sjöorre
110 ex Bergs slussar Roxen 21.10.
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Svärta
1 ex str Sättunaviken Roxen 10.9.

Salskrake
2 ex Sättunaviken Roxen 28.7, 1 ex Sättu-
naviken Roxen 3-31.8, ca 300 i främst Ö
Roxen under november.

Röd glada
1 ex Gärstadverken 13.7, 1 ex str O Kaga
Kyrka 15.8.

Stäpphök
1 ad hane rapporteras från Sättunaviken
Roxen 1.10.

Ängshök
1 hane Sättunaviken Roxen 7.6, 1 hane
Västerlösa kyrka 7.6 samt 27.6, 1 ad hane
Flistad kyrka 3.8, 1 ad hane Spärringe
Västerlösa 23.8. Det kan mycket väl röra
sig om samma hane som hållit till en
längre period i Roxentrakten.

Kungsörn
1 ex Sturefors slott Ärlången 15.11.

Pilgrimsfalk
Som vanligt observerad med enstaka ex-
emplar främst runt Roxen i september.

Vaktel
1 spelande Maspelösa 9.6, 1 spel/sång
Björkeberg kyrka 22.6, 2 spel/sång Vårds-
berg kyrka 19.7 samt 3.8.

Småfläckig sumphöna
2 spelande Sättunaviken Roxen 4.6-12.7.

Kornknarr
5 spelande Ledberg kyrka 5-16.6, 1 spe-
lande Drabbisdal Vreta Kloster 6.6, 1 spe-
lande Heda ängar S Ljungsbro 16.6, 1
spelande Linköping 20.6, 1 Björkeberg
kyrka 22.6, 1 spelande Tinnerö gård Lin-
köping 4.7.

Fjällpipare
2 juv Svartåmynningen Roxen 28.8.

Sandlöpare
1 1K Härnaviken Roxen 7-8.9.

Småsnäppa
Vårfynd: 2 ex Svartåmynningen Roxen
7.6, 3 ex Sättunaviken Roxen 15-18.6.

Tuvsnäppa
Ovanligt många obsar av sammanlagt tre
individer. 1 ad Sättunaviken Roxen 23-
24.7, 2 1K Härnaviken Roxen 12.9. En av
dessa fåglar sågs sedan alternerande mellan
Sättunaviken och Härnaviken Roxen 13-
15.9.

Dvärgbeckasin
1 ex Kungsbro Roxen 27.9 samt 1 ex
samma lokal 4.10.

Rödspov
Höstfynd: 1 1K Härnaviken och Sättunavi-
ken Roxen 21.9, 2 1K Härnaviken Roxen
5-6.10. Åtminstone oktoberfåglarna visade
karaktärer som tydde på att fåglarna var av
den isländska underarten.

Myrspov
Största sträcksiffran var 128 ad str SV
Sättunaviken Roxen 28.7.

Dammsnäppa
Från förra perioden fanns en fågel kvar i
Sättunaviken Roxen 5.6. Ingen häckning
genomfördes i år.

Roskarl
1 ex Sättunaviken Roxen 16.6.

Smalnäbbad simsnäppa
1 ex Sättunaviken Roxen 1.6.

Dvärgmås
Fynd av en ungfågel i Sättunaviken Roxen
22.7 tyder på att dvärgmåsen lyckats med
en häckning i reservatet. Därutöver gjordes
som vanligt ett stort antal fynd under peri-
oden, en bit in i september.
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Silltrut
1 ad Tornet Svartåmynningen Roxen 1.6, 1
ad Nykvarn Linköping 4.6, 1 yngre fågel
Gärstadsverken 1-3.7, 1 ad Svartåmyn-
ningens naturreservat Roxen 11-12.10.

Svarttärna
1 ad Sättunaviken Roxen 2.6, 1 1K Bergs
slussar Roxen 24-26.9.

Jorduggla
Som mest sågs 3 ex i Svartåmynningens
naturreservat 1.6-16.7.

Nattskärra
2 hanar spelade vid Ormstensmossen 1.6.

Kungsfiskare
Rapporter finns från två häcklokaler.
Dessutom: 1 ex Sättunaviken Roxen 8-
24.9, 1 ex Svartåmynningen Roxen 9.10.

Härfågel
1 ex Lambohov Linköping 29.10, och se-
nare i Slaka 10.11-3.12.

Skärpiplärka
1 ex Sättunaviken Roxen 20.9, max 7 ex
Sättunaviken Roxen 8-22.11

Vattenpiplärka
1 ex i vinterdräkt Sättunaviken Roxen 8-
22.11. Ny art för Linköpings kommun och
Östergötland.

Forsärla
1 ex Kungs kvarn Ledberg 13.8, 1 ex Sät-
tunaviken Roxen 12.9.

Sädesärla
Sena fåglar var 2 ex Sättunaviken Roxen
18-22.11.

Dubbeltrast
En sen fågel rapporterades från Slaka 1.12.

Kärrsångare
1 sjungande Kränge Ledberg 1-20.6, 1
sjungande Gärstadverken 3.6, 1 sjungande
Ledberg kyrka 5-8.6, 1 sjungande Stångå-
mynningen Roxen 8.6, 1 sjungande Ny-
kvarn Linköping 3-5.7.

Trastsångare
1 sjungande Nybro Roxen 1.6.

Skäggmes
Rapporterade från följande lokaler i
Roxen: Sättunaviken, Svartåmynningen,
Säbyviken, Stångåmynningen, Björkhol-
men Östra Skrukeby och Lillkyrka.

Pungmes
7 ex Gärstad schakttipp Gärstadverken
13.6, 8 str S Härnaviken Roxen 12.9, 2 ex
Stångåmynningen Roxen 18.9.

Lappsparv
1 ex Sättunaviken Roxen 8.9, 1 ex Tobo
Nykil 17.9, 1 ex Kungsbro Roxen 4.10, 1
ex Nybro Roxen 21.10.

Snösparv
Som mest 60 ex Sättunaviken Roxen
16.11.

Foto: Herman Drotz
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APTITRETARE

Följ med till Härjedalen i juni 2004!

På bara tio timmars resavstånd med bil från
Linköping finns ett eldorado för den som
är intresserad av fjällens fåglar. För all del,
Härjedalen går inte att jämföra med Am-
marnäs eller Abisko när det gäller artrike-
dom, men här finns de flesta av fjällets och
den fjällnära skogens vanligare fåglar. Så-
väl nybörjaren som den mer erfarne skåda-
ren har stor behållning av en resa hit. Att
området är naturskönt och att man bor be-
kvämt och billigt i fina stugor gör inte sa-
ken sämre. Är det dåligt väder någon dag
kan man ägna sig åt lite kultur i form av
Härjedalens Museum eller det norska
världsarvet Röros.

Ett citat ur min obsbok från 2002 kan kan-
ske vara en aptitretare: ”Månskäran lyste
blekt i sommarnatten bakom Mittåkläppens
skarpa silhuett. Vi gick från den vackra
fäbodvallen mot dubbelbeckasinernas myr.
En dalripa skrattade inne i fjällbjörksko-
gen, en blåhake sjöng extatiskt. När vi kom
till myren gled en jagande jorduggla över
den. Tubkikarna riggades upp och snart
sågs den första beckasinen spela på sin
tuva. Den som bara upplevt dubbelbecka-
sin spela vid Svartåmynningen där arten
rastar på sträcket, med brummande bilar
och motorcyklar i bakgrunden, har inte
upplevt the real thing”! Eller från året in-
nan då vi tog bilen på en av de få vägar i
Sverige som går upp på kalfjället: ”Vi hade
bara hunnit ett par hundra meter från par-
keringen då något rörde sig vid mina fötter.

En fjällpipare hade rest sig från sitt bo och
tittade förtroligt på oss. Bara att se denna
otroligt vackra fågel på armlängds avstånd
var värt resan hit! Vi gick undan för att inte
störa. Strax hördes lappsparvens härliga
kontaktläte, ti-ly. Nere i dalen svepte några
korpar i luftrummet och kraxade missnöjt.
Ett jamande läte avslöja orsaken: en hand-
full patrullerande fjällabbar hade oroat
dem.”

Fågelklubben ordnar en resa till Härjedalen
16-20 juni 2004. För dem som önskar
stanna några dagar extra kan detta ordnas.
Max 12 deltagare. Logi i bekväma stugor i
Ljusnedal (se www.sormonsstugby.z.se)
strax intill Funäsdalen (med affärer, mack
och annan service). Stugorna är så pass
billiga under lågsäsong att man kan bo två-
tre i varje. Med tre personer i varje stuga
blir logikostnaden för fyra nätter ca 600
kr/person. Med tre i varje bil kommer total
milkostnad att hamna på omkring 1000
kr/person. Vi kommer mestadels att röra
oss i ganska lättgången terräng. En och
annan stigning måste givetvis klaras av,
likaså blir turerna långa i timmar räknat om
vädret är bra. Anmälan till reseledaren
Jussi Tranesjö på telefon 013-13 55 57
eller epost jussi.tranesjo@telia.com senast
den 15 maj 2004.

Jussi Tranesjö

Storskraksräkning hösten 2003:
 4 500 storskrakar observerades 15 november

I år var det fyrtiotredje året i följd som
Linköpings Fågelklubb räknade rastande
storskrakar i Roxen. Räkningen har i stort
gått till på samma sätt varje år. I år rap-
porterades 4 500 rastande storskrakar den

femtonde november. Den åttonde låg
dimman tät, och det var inte alla observatö-
rer som överhuvudtaget kunde se Roxen
från sina observationsplatser. De senaste
åren har 2 300 – 7 600 storskrakar rappor-

mailto:jussi.tranesjo@telia.com
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terats under dessa novemberhelger. Det är
vanligt att delar av sjön inte kan inventeras
under en av helgerna beroende på disigt
eller dimmigt väder. En del av variatio-
nerna i antalet storskrakar under de senaste
åren verkar bero på om hösten varit varm
eller om vintern börjat visa sig. I år hade vi
haft en köldknäpp så antalet borde ha kun-
nat bli högt. Under sjuttiotalet och det ti-
diga nittiotalet (fram till 1997) rapportera-
des ca 10 000 fåglar årligen. Under åt-
tiotalet rapporterades mer än 20 000
rastande storskrakar.

Lördagen den åttonde november
På morgonen var det någon plusgrad och
dimmigt. Flera rapportörer såg inte vattnet
och än mindre någon storskrake. Sikten
varierade från några m till 500 m vid Gren-
sholm. Förutom  60 storskrake rapportera-
des 20 salskrakar i Norsholm och 3 sång-
svanar i Ekängen.

Lördagen den femtonde november
Vid detta räkningstillfälle rapporterades ca
4 500 storskrakar. Temperaturen var +3°C

med en måttlig sydlig vind och lätt dis. De
flesta storskrakarna låg i den västra delen,
endast ca 100 rapporterades öster om Göt-
udden. P g a sjukdom saknades en obser-
vatör på Nyckelbergen, så de centrala de-
larna var inte tillräckligt väl täckta. Övriga
observationer var 53 salskrakar, 3 havsör-
nar och en tornfalk.

Vill du läsa om tidigare års storskrakeräk-
ningar i Roxen rekommenderas
”Höstuppträdande av storskrake Mergus
merganser i Roxen 1961 – 1995” av Hen-
rik Druid och Jussi Tranesjö i nr 4 av
Vingspegeln 1995. De senaste åren har
årsvisa sammanställningar presenterats i
decembernumren av Dendrocopos (numera
Rödspoven!). I år deltog 19 personer och
den femtonde november räknades stor-
skrake från tretton observationsplatser runt
sjön. Samtliga som deltog skall ha ett stort
tack!

Barbro Nordström

PROGRAM FÖR VÅREN 2004

10/1: Miljömärkt artrally
Traditionsenligt Kravmärkt vinterrally där
bilåkning inte är tillåten, endast miljövän-
liga transportmedel! Start varsomhelst i
Östergötland 9.00 och återsamling vid
Linköpings station senast 16.00. Efter ral-
lyt samlas vi och bastar, äter middag och
går igenom vad som setts under dagen.
Anmälan av lag (2-3 personer) till Lars
Gezelius, 070-325 12 28 senast 8.1.

25/1: Båtskådning i Arkösunds skärgård
I skärgården finns ofta mycket fågel, även
på vintern! Vi letar skärsnäppor, islommar
och alförrädare från båt under detta samar-
rangemang med Fågelklubben i Norrkö-

ping. Båten går 9.00 från Arkösunds fiske-
hamn och återkommer dit ungefär klockan
15.00. Anmälan till Mats Hjelte senast
19/1. Anmälan kan göras via telefon (hem
011-318415, arb 011-363705) eller mail
(mats.hjelte@norrkoping.mail.telia.com).
Priset ligger runt 275 kr, och av detta ska
50 kr betalas som anmälningsavgift till
FiNk:s postgirokonto (343950-2) senast
19/1. Resten av priset betalas kontant vid
resans början. Vädersituationen är givetvis
viktig, och om turen inte går att genomföra
den 25/1 är 8/2 reservdatum. Ring till Öst-
götasvararen (013-133986) eller till Mats
Hjelte dagen före resan om du har funder-
ingar om vädersituationen.
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FORTSÄTTNING PROGRAM FÖR VÅREN 2004

22/2: Årsmöte
Välkommen till LFK:s årsmöte på Natur-
centrum 15.00. Efter mötesförhandlingar
och kaffe visar Lars-Gunnar Lundquist sin
film ”Rariteter på Utlängan” - kanske får vi
både se bergstaigasångare, trädmås och
dvärglärka?

19-21/3: Ugglor och hackspettar i Nord-
uppland
Vi upprepar förra årets succé med en ex-
kursion till områdena runt lokalen Tre
Backar Lång. Här ges goda förutsättningar
att höra t.ex slaguggla och se tretåig hack-
spett samt gråspett. Vi åker på fredags-
kvällen och stannar till söndag. Räkna med
sena kvällar och tidiga morgonar; sover
gör vi på dagarna! Vi bor i stugor i närhe-
ten av lokalen och anpassar sovandet och
skådandet till vädret. Anmälan till Olof
Hjelm senast 14.3 (tel. 013-10 56 83 eller
mail olof.hjelm@telia.com).

27/3: Sjöfågelsträck på Häradsskär
Ejdersträck och nyanlända tättingar längst
ut i havsbandet. Har vi tur med praktejdern
i år? Båten avgår från Fyrudden 06.00, och
vi kommer tillbaka dit ca 17.00. Samåk-
ning med bil från Linköping kan ordnas!
Kostnad för båtresan är ca 200 kr (dock
starkt beroende på antalet deltagare), och
detta betalas kontant vid resans start. An-
mälan till Kjell Carlsson senast 15/3 (tele-
fon 013-174513, mail: kjeca@ifm.liu.se).
Eftersom denna exkursion är ganska vä-
derberoende uppmanas deltagarna att
skaffa aktuell information om resan - ring
Kjell Carlsson eller Östgötasvararen (013-
133986) dagen före resan!

19/4: Fåglar i jordbrukslandskapet -
resultat från naturvårdsforskning på
åkrar och strandängar
Fågelforskaren Åke Berg från Centrum för
biologisk mångfald i Uppsala kommer och
berättar om sin forskning. Föredraget be-
handlar forskning om storspov, tofsvipa,

kornknarr och ortolansparv. Hur påverkas
fågelfaunan av trädor, energiskogsodlingar
och skogsbryn? Vilka skillnader finns
mellan att häcka på åker istället för strand-
äng? Förslag på åtgärder för att gynna få-
gelfaunan i jordbrukslandskapet kommer
att ges. Missa inte detta högaktuella före-
drag! Tid och plats: 19.00 på Naturcent-
rum.

4/5: Våren vid Sättunaviken
Simänder i praktdräkt, rastande vadare och
nyanlända tättingar. Exkursion till Sättuna-
viken som är en av Sveriges finaste in-
landslokaler! Samling vid Sättunavikens
parkeringsplats 18.00. Ansvarig Thomas
Wallin (013-332260).

15/5: Tinnerödagen med fågelskådning
vid Rosenkällasjön
Mellan kl 10-15 visar Linköpings kommun
kommuninvånarna vad som hänt och hän-
der i det blivande naturreservatet Tinnerö
eklandskap! En chans att få skåda vid den
nygamla Rosenkällasjön, som eventuellt
också invigs under dagen. Tanken är att
Linköpings kommun i samarbete med na-
tur- och miljöföreningar som är aktiva i
arbetet med att utveckla området presente-
rar det för intresserade. Mer information
kommer att annonseras bl a i lokalpressen.

16-20/6: Fjällabbar och fjällpipare på
Flatruet i Härjedalen
Se aptitretaren inne i tidningen! Boende i
stugby i Ljusnedal; boendekostnad ca 600
kr/person. Anmälan till reseledaren Jussi
Tranesjö på telefon 013-13 55 57 eller e-
post jussi.tranesjo@telia.com senast den 15
april 2004. Anmälan är bindande. I sam-
band med den ska du sätta in en anmäl-
ningsavgift på 200 kronor på Fågelklub-
bens postgirokonto 87 26 50-7. Din plats
blir reserverad först när vi fått anmälnings-
avgiften.
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