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Ordföranden har ordet!
Första advent och utanför fönstret singlar
små snöflingor från den gråa himlen.  Man
riktigt känner att vintern och kylan är i
antågande på allvar. Det har ännu inte fru-
sit till på sjöarna så många änder har valt
att stanna kvar ytterligare ett par dagar.
Säkert till glädje för de havsörnar som
oförtrytligt fortsätter att jaga runt bland de
allt till storlek minskande skrakflockar som
finns kvar ute på Roxen. Hundratals hägrar
har redan samlats utmed Stångåns kanter.
Likt kamoflagefärgade vaktposter står de
stilla allt tätare desto kallare det blir. Här
finns det gott om mat även när kylan
kommer. Kungsfiskaren har också visat sig
flera gånger utmed åkanten.

De dignande rönnbärsbuskarna ger
mycket mat och nödvändig energi åt trastar
och sidensvansar. Så naturen har återigen
på sitt sätt förberett sig för den kalla årsti-
den. Vi själva behöver ju inte gå ner i
dvala men lite långsammare tempo är helt
OK.

När man besöker en stormarknad av
något slag är det fascinerande att se hur
mycket med fågelmat som erbjuds. Talg-
bollar, säckar, påsar, och frön av allehanda
slag bärs ut i strid ström genom kassorna.
Kan det vara så att fågelintresset ökar med
kylan? Nej säkert inte, det finns andra
krafter som styr, men i detta fall så gynnar
det ju i alla fall naturen. Njutning, avkopp-
ling och glädje är det vad småfåglarna ger
oss vid våra fågelbord och utfordringsplat-
ser. Så koppla av, njut och gläd er med
fåglarna. En riktigt skön helg till er alla.

Uffe Samuelsson, ordförande

Storskraksräkning november
2002
I år var det för fyrtioandra året i följd som
Linköpings Fågelklubb räknade rastande
storskrake i Roxen. Räkningen har i stort
gått till på samma sätt varje år. I år rap-
porterades 7 600 rastande storskrakar den
nionde november. Den sextonde sågs ca
5 500 storskrak trots dimman.

De senaste åren har 4 000 – 6 000
storskrakar rapporterats, så årets räkning
visar på en liten ökning. Det kan ju bero på
den kallaste hösten sedan 1993. Under
sjuttiotalet och det tidiga nittiotalet fram
till 1997 rapporterades ca 10 000 fåglar
årligen. Under åttiotalet rapporterades mer
än 20 000 rastande storskrakar.

Lördagen den elfte november
På morgonen var det någon plusgrad, disigt
(sikt på upp till 5 km), en svag nord/ nord-
västlig vind. Antalet rapporterade storskra-
kar var 7 600. I östra Roxen fanns ca 2 700
storskrakar och i västra Roxen ca 3 700.
Övriga observationer var ca 430 salskra-
kar, varav ca 400 från Hamra och Dym-
lingen, 2 sångsvanar från Sandvik och
Nyckelbergen, 1 havsörn och 2 fjällvråk
från Svartåmynningen.

Lördagen den sextonde november
Vid detta räkningstillfälle rapporterades ca
5 500 storskrakar. Temperaturen låg strax
över 0�C, lugnt och dimmigt. Sikten var
upp till 1 km, så stora delar av sjön kunde
ej ses. Denna lördag rapporterades flest
storskrakar i Norsholm nämligen 4 300.
Samma dag rapporterades 380 storskrakar i
Motala ström mellan Kimstad och Glan.
Övriga observationer var 130 salskrakar, 2-
3 havsörn, 30 skäggdoppingar, 30 siden-
svansar och som ett minne från sommaren
20 sothönor i Ekängen.

Vill du läsa om tidigare års storskra-
keräkning i Roxen rekommenderas
”Höstuppträdande av storskrake Mergus
merganeser i Roxen 1961 – 1995” av Hen-
rik Druid och Jussi Tranesjö i nr 4 av
Vingspegeln 1995.

I år räknades storskrake från sexton
observationsplatser runt sjön den första
lördagen och på fjorton den andra av tju-
gotre rapportörer. Samtliga som deltog
skall ha ett stort tack!

Barbro Nordström
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Staffan Widstrand
Grattis till er (250!) som kom - det var som
utlovat höstens stora begivenhet. Fem na-
turföreningar gick samman för att försöka
locka ut er ur stugorna och bjuda på något
av det allra bästa i naturfotoväg Sverige
kan erbjuda just nu: Staffan Widstrand,
årets naturfotograf. Det skulle bli något
som man bara inte får missa. Och visst var
bilderna helt fantastiska. Många bilder var
från årets Pandabok som handlar om de
fem stora vilda djuren i Sverige. Fågelbil-
der från arktis med bland annat ismåsar,
praktejdrar och jaktfalk. Man har lite svårt
att fatta; hur gör man för att komma så nära
och hur vågar man det? Staffan bjöd på ett
”uppfostrande” föredrag om djurens hot-
bild.  Något som ytterligare fler borde ha
varit och lyssnat och sett på.

Uffe Samuelsson

Bändelkorsnäbben - ”årets
vingband”!
En första antydan om vad som komma
skulle fick jag i ett tält i södra Skåne i
början av augusti. Vi var ett glatt semes-
tergäng som hade tittat på blåkråkan vid
Vomb, ätit rökt fisk i Kåseberga och slutli-
gen lyckats sätta upp vårt tält vid en stor
hög ruttnande tång. Jag vaknade i ottan när
det sträckte förbi en grupp korsnäbbar -
”kanske kan det vara någon bändel med”,
tänkte jag och masade mig upp. Jag fick stå
länge och kalsongskåda korsnäbbar den
morgonen; flera hundra mindre korsnäbbar
passerade bara under den första timmen, i
en jämn ström. Sedan höll det på hela da-
gen. Korsnäbbsinvasion! Några dagar
senare slogs det svenska dagsrekordet i
antal sträckande mindre korsnäbbar: 6020
sträckande fåglar vid Grötvik i södra
Halland.

Det skulle dock dröja någon vecka
innan jag fick höstens första observation av
bändelkorsnäbb. Det var en strålande dag
på Omberg, och på bergets västsida var det
förstås tjockt av korsnäbbar ett år som
detta. Luften var full av ”kippanden”, och

bland alla de mindre urskilde sig en individ
som sa ”tjyyp tjyyp”, kombinerat med ett
mjukt ”blytt-blytt-blytt”. Det hade redan
rapporterats om sträckande bändelkorsnäb-
bar från Alviks ängar strax söder om Om-
berg, och när detta skrivs i början av de-
cember finns det fortfarande bändlar kvar
på berget.

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) häck-
ar dels i Nordamerika och dels över hela
Sibirien in i Europa. Arten är känd som
födospecialist: lärkkottar är favoritföda,
medan grankottar också fungerar bra. Jag
har också sett bändlar hänga upp och ned
som siskor och äta björkfrön i Härjedalens
fjällbjörkskog, medan näbbens utformning
däremot förhindrar effektiv insektsfångst.
Orsaken till de invasionsartade rörelserna
hos både mindre, större och bändelkors-
näbb har diskuterats i många år, och nu
finns en ganska klar bild av mönstret.
Barrträdens kottsättning varierar mellan
åren. Ett gott kottår följs med stor sanno-
likhet av ett dåligt, och denna dynamik har
påverkat korsnäbbarnas rörelser. Efter en
lyckad häckning lämnar korsnäbbarna i
regel häckningsområdet snarast - chansen
att det kommer att finnas mycket mat även
nästa år är ju liten. År med mycket god
kottsättning ger stora korsnäbbspopulatio-
ner och följdriktigt stora rörelser. Om fåg-
larna inte hittar områden med tillräckligt
god kottsättning i närheten, fortsätter de
rörelsen och kan dyka upp i stora antal i
Västeuropa. Varför de fortsätter så långt
kan man dock bara spekulera i: ringmärk-
ning av mindre korsnäbbar visar att de un-
der invasionsår kan fortsätta till Sydfrank-
rike, Spanien och Portugal, för att sedan
återvända norrut året därpå. Årets invasion
av mindre korsnäbbar och bändlar kan allt-
så misstänkas hänga ihop med mycket god
kottsättning av gran och lärk i vissa delar
av häckningsområdet, men dålig i omgi-
vande trakter.

Att lärkkottar inte är bändelkorsnäb-
bars enda föda visade sig tydligt av hur en
av årets långstannande flockar i Östergöt-
land valde vistelseort: i norra delen av det
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forna övningsområdet i Linköping, i ett
förhållandevis neutralt område av gran-
dungar - inte en lärk i sikte. På denna plats
(som f ö snart kommer att vara del av ett
stort naturreservat) hittades den 23:e au-
gusti en flock om fyra bändlar. Ända fram
till månadsskiftet september-oktober rap-
porterades denna flock, och som mest sågs
upp till 10 fåglar i området. Totalt har mer
än 100 bändelkorsnäbbar rapporterats från
Östergötland under hösten, från ungefär 15
platser. Ett stort glädjeämne under denna i
övrigt relativt lugna fågelhöst! På Natur-
vårdsverkets fågelrapporteringsplats Sva-
lan (http://svalan.environ.se/ rapp-
syst/index.htm) kan man studera hur bän-
delinvasionen har fortlöpt genom Sverige,
månad för månad. I mitten av oktober
bromsades den, efter en topp i andra hal-
van av augusti.

Framförallt sträckte många individer in
österifrån vid Sörmlandskusten på sen-
sommaren, till exempel 342 individer mot
väst vid Torö 17/8. De flesta bändlarna
verkar ha kommit österifrån in i Mellan-

sverige, rört sig mot sydväst, för att sträcka
ut vid Falsterbohörnet av Skåne. Förhopp-
ningsvis besöker de oss igen på vägen till-
baka - eller kan kanske till och med något
par stanna och häcka? Spridda rapporter
om arten kommer fortfarande, från många
delar av landet. Efter bändelinvasionen i
norra Sverige 1996 stannade många tusen
par och häckade, framförallt i Västerbot-
ten.

Det hör hösten till att leta efter östli-
ga tättingar med vingband. Och trots
många observationer av små, gröna säll-
syntheter med vingband i Sverige denna
höst - bland annat taigasångare på Härads-
skär - är det ingen tvekan om att vi måste
utse bändelkorsnäbben till ”årets ving-
band”.

Kjell Carlsson

Vadarkurs på Öland 17-18
augusti
I ett strålande sensommarväder, med
dagstemperaturer uppåt 25 grader, genom-
förde vi vår minikurs i vadarkunskap hos
Christian Cederroth och Cecila Johansson i
Segerstad fyr på sydöstra Öland.

Efter att alla deltagare lyckats ta sig
ner via den mycket gropiga körvägen ner
till fyren under fredagskvällen, startade vi
på lördagsmorgonen med sträckräkning på
stranden utanför fyren. Där passerade di-
verse sydsträckande änder och vadare; bl.a.
stjärtänder, skedänder, bläsänder, krickor,
en flock (!) med femton drillsnäppor m.m.
Fram på förmiddagen satte vi oss i bilarna
och åkte tvärsöver över ön till Eckelsudde,
eller Västerstadsviken som lokalen rätteli-
gen bör benämnas enligt Christian. Där
hade vågor och vind drivit upp en stor
tångbank inne viken. På den fick vi, där vi
stod, perfekta ljusförhållanden på de kryl-
lande vadarna. De finaste obsarna var en
myrsnäppa, en smalnäbbad simsnäppa
plus givetvis alla andra småvadare man ska
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ha på Öland i augusti dvs. snäppor av ty-
perna: kärr-, spov-, kust-, skogs- m.m. samt
sandlöpare. Dessutom såg vi en ung ängs-
hök, samt två havsörnar och ett antal
knubbsälar på de uppstickande stenarna
längre ut i viken.

Efter en glasspaus i Degerhamn drog
vi oss österut till Seby läge, där kärrsnäp-
porna kryllade. Bland dessa såg vi dessut-
om fyra småsnäppor och några kentska
tärnor flög förbi.
Mitt på blanka eftermiddagen, efter att vi
förgäves hade farit iväg efter en misstänkt
grön biätare uppe i Stenåsa, höll Christian
och Cecilia inomhuslektion. De visade
diabilder på vadare, och gav oss många
nyttiga fältbestämningstips.

På kvällen hade vi grillparty ute ko-
hagen bredvid fyren, medan solen gick ner
över alvaret.

Söndagsmorgonen började på samma
sätt som lördagen, alltså med sträckräkning
nere på stranden. Bland alla sträckare
märktes bl.a. storlommar, sjöorrar, myr-
spovar. Sedan när solen stigit upp ett
stycke, drog vi oss utmed stranden i nord-
lig riktning. Där i den grunda viken bland
myllret av olika vadare, fick vi tillfälle att
praktisera de kunskaper vi fått dagen in-
nan. Snäppor av Calidris- och Tringa-
m.m. typ visade upp sig.
Sedan small det till med säsongens första
kaspiska trut! Det var ett juvenilt exemplar
av  cachinnans. Det var mycket intressant
att få den så föredömligt demonstrerad av
Christian, en av dem ledande svenska trut-
experterna.

Kortkursen avslutades med en rund-
vandring i fyrträdgården. Det som vid för-
sta anblicken såg ut som allmän igenväx-
ning och rishögar, visade sig vara en massa
finesser där värdparet förbättrat för fåglar-
na och fågelskådningen. Några av oss hade
dessutom tid och lust att gå upp i fyren för
att beundra utsikten över en rejäl bit av
Öland.

Medan de flesta av oss drog direkt i
riktning hem mot Linköping, passade Kjell
och Lisa på att göra svängen förbi Beijers-

hamn, där de fick tillfälle att se en adult
rosenstare.

Det blev en mycket trevlig och läro-
rik helg med förvånansvärt mycket fåglar,
trots värmeböljan.

Mats Berggren

LFK och SOF delar ut tid-
ningen Fågelvännen och satsar
på fågelfröförsäljning i sam-
arbete med Coop!
Sveriges Ornitologiska Förening har startat
ett samarbetsprojekt med lokala fågelföre-
ningar och Coop, för att sprida fågelintres-
set genom att dela ut tidningen Fågelvän-
nen. På Coop Forum i Linköping kommer
du därför under slutet av december och
början av januari att kunna ta ett gratisex-
emplar av tidningen, och ett informations-
blad om LFK och SOF. Materialet kommer
att finnas vid försäljningen av SOF-
rekommenderat fågelfrö. På eftermidda-
garna fredag-lördag 10-11 januari kommer
också representanter för LFK att finnas på
plats på Coop Forum för att dela ut materi-
alet till intresserade - kom gärna förbi och
växla några ord om fåglar i markerna och
ta ett ex av Fågelvännen!
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med

 Linköpings Fågelklubb
söndagen den 23 februari klockan 15:00

i Naturcentrum, Linköping

Program:
Mötesförhandlingar
Kaffe
Bildvisning: Jan Gustafsson, naturfotograf från Tibro - ”Från tjäder till grön biätare”

VÄLKOMNA !

Styrelsen
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Aktuella observationer
Smålom:1 ex Tornet, Svartåmynningen
Roxen, 29.9 och 30.10.

Smådopping: Ett par häckade framgångs-
rikt vid Sättunaviken, Roxen. Där sågs
sedan fåglar fram till 27.10. Dessutom 3
adult Flådradammen, Stavsätter, 20.5.

Svarthakedopping: I Sättunaviken fanns
upp till 4 fåglar hela perioden. Bl.a. sågs
som vanligt flera ungfåglar i augusti.
Dessutom 1 adult Flådradammen, Stavsät-
ter, 20.5. 1 Ekenäs slott, 26.5.

Svarthalsad dopping: 2 fåglar sågs i Sät-
tunaviken, Svartåmynningen Roxen, 21.5-
22.5. Dessa fåglar höll sig sedan dolda
ända fram till 17.7 då det upptäcktes att de
hade häckat. En juvenil fågel matades in-
tensivt under några veckor i juli och som
mest fanns dessutom tre adulta fåglar på
lokalen. Häckningen är den första på loka-
len och i Linköpings kommun.

Mindre sångsvan: 1 1K Tornet, Svartå-
mynningen Roxen, 30.10.1 adult Västerlö-
sa, 30.10.

Prutgås: 11 str Sättunaviken, Svartåmyn-
ningen Roxen, 28.9.

Årta: Hela 30 par fanns i Svartåmynning-
ens naturreservat, Roxen, i slutet av maj.

Bergand: 1 adult hane Sättunaviken,
Svartåmynningen Roxen, 19.6. 1 hona
Sättunaviken, Svartåmynningen Roxen,
13.8. 1 Hona  Tuna gård Roxen, 28.8. 5 ex
Bergs hamn, Roxen, 3.11.

Svärta: 4 str O Tuna gård Roxen, Roxen,
19.6. 2 hona Svartåmynningen Roxen,
30.10-1.11.

Röd glada: 1 str E4 vid Herrbeta, 21.7.

Ängshök: 1 hane Ledberg kyrka,5.6. 1
adult hane Västerlösa 28.7. 1 adult hane
Västerlösa, 23.8.

Pilgrimsfalk: Ett 20 tal observationer av
troligen nio individer gjordes främst vid
Svartåmynningens naturreservat under från
mitten av juli och framåt.

Vaktel: Ovanligt få rapporter om enstaka
spelande fåglar väster om Roxen. Dessut-
om 1 Skälv, Rystad kyrka, 5.6. 1 Överstad,
5.6 0ch 21.8.

Småfläckig sumphöna: Upp till 8 (!) in-
divider hördes i Svartåmynningens natur-
reservat inklusive Kaga k:a. Dessutom sågs
1 och 4 1K vid Sättunaviken 22.8.

Kornknarr: Runt Ledberg-Björkeberg
spelade upp till 4 fåglar 2.6-1.7. 1
spel/sång Tinnerö, 2.6-24.6. Upp till 2
spelande N Sturefors SlottSundsbron 2.6-
22.6. 1 spelande Drabbisdal, Berg, 3.6. 1 4
km NV Slaka kyrka, 3.6. 1 Mutebo, Skeda
udde, 5.6. 1 Skälv, Rystad kyrka, 5.6. 1
Ljungsbro, 13.6. 1 Korpvallen Vidingsjö,
Linköping, 20.6. 1 spelande FOI, 20.6. 1
spel/sång Djurgården fd övningsområdet,
Linköping, 5.7. Runt Maspelösa hördes
upp till tre ex i mitten av juli.

Skärfläcka: 1 ex Sättunaviken, Svartå-
mynningen Roxen, 11.7. Samma ex Här-
naviken, Svartåmynningens naturres, Rox-
en, 13.7-14.7.

Kustpipare: 1 ad Sättunaviken, Svartå-
mynningen Roxen, 2.6. Under höststräcket
gjordes sedan enbart observationer av en-
staka fåglar.

Kustsnäppa: Under hösten som mest 17
str vid Sättunaviken 29.7.

Tuvsnäppa: 1 1K rast Sättunaviken,
Svartåmynningen Roxen, 6.9-7.9. Andra
fyndet såväl i Östergötland som Sättunavi-
ken.
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Myrsnäppa: 1 adult Sättunaviken, Svart-
åmynningen Roxen, 2.6-3.6. 1 ex Sättuna-
viken, Svartåmynningen, Roxen 13.8.

Dubbelbeckasin: 1 ex Kungsbro, Roxen,
8.9.

Rödspov: Häckade framgångsrikt i Svart-
åmynningens naturreservat.

Dammsnäppa: 1 1K Sättunaviken, Svart-
åmynningen Roxen. Denna fågel kom dock
inte från någon häckning i reservatet.

Roskarl: 2 rast Sättunaviken, Svartåmyn-
ningen Roxen 21.7-22.7 1 ex Sättunaviken,
Svartåmynningen 24.7. 1 adult Sättunavi-
ken, Svartåmynningen Roxen 4.8.

Smalnäbbad simsnäppa: 1 ex Sättunavi-
ken, Svartåmynningen Roxen 25.6-28.6

Silltrut: 1 adult Gärstadverken 19.6.

Tretåig mås: 1 1K str S Bergs hamn, Rox-
en 6.11.

Kentsk tärna: 1 adult Härnaviken, Svart-
åmynningens naturres, Roxen 29.6.

Småtärna: 1 ad Sättunaviken, Svartåmyn-
ningen Roxen, 21.6.

Svarttärna: Upp till 6 ex höll till i Västra
Roxen under juni-juli utan att någon häck-
ning kunde påvisas.

Jorduggla: 1 ex Sättunaviken 2.6-30.6.

Nattskärra: 1 sp Ormstensmossen 7.6 1 sp
Grytstorp 7.6.

Skärpiplärka: 1 ex Tornet, Svartåmyn-
ningen Roxen, 29.9-30.9.

Forsärla: Paret i Tinnerbäcksravinen, Lin-
köping hade en unge 20.6. 1ex Bjäsätter
Stjärnorp 27.7. 1 ex Nykvarn, Linköping
1.9-8.9. 1 ex Nykvarn, Linköping 2.12. 2
ex Nykvarn, Linköping 7.12.

Kärrsångare: Runt Ledbergs kyrka sjöng
upp till 3 fåglar 2.6-10.6. 1 sj Kapellån
bron 3 km V Malmslätt, 2.6. 1 sj N Sture-
fors slott, 2.6. Upp till 2 sj runt Flistad
kyrka, 3.6-5.6. 1 sj Ekängen, 5.6. 1 sj Gun-
narstorp, Ljungsbro, 13.6-15.6. 1 sj Kränge
Ledberg, 15.6.

Trastsångare: 1 sj Nybro, Svartåmyn-
ningens naturreservat 1-20.6.

Mindre flugsnappare: 1 2K sj Stjärnorps-
ravinen, 9.6.

Pungmes: 2 ex Nybro, Svartåmynningens
naturreservat, Roxen, 1.6. Bo funnet vid
Säbyviken, Roxen, 7.9. 1 rast Kungsbro,
Roxen, 8.9.

Rosenstare: 1 1K alternerade mellan
Gärstadverken och åkrarna runt Stångån 4-
14.9. Första fyndet för kommunen.

Bändelkorsnäbb: 4 str V Stjärnorpsravi-
nen, 11.8. Upp till 10 rast Skjutbanorna,
Övningsområdet 23.8-21.10 2 Malmens
flygplats Linköping 11.9. 1 ex Tinner-
bäcksdammen (US), Linköping 28.9. 1 str
Tobo, Skeda udde 3.10. 2 ex Haninge,
18.10-19.10. 4 ex Sträp 20.10. 1 ex Träd-
gårdsföreningen, Linköping, 31.10-2.11.

Lappsparv: 1 ex Sättunaviken 28.9.
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Något om riksinventeringsar-
ter
Under 2002 var skrattmås riksinventer-
ingsart. Med reservation för att jag inte fått
in alla lokaler ännu så kan följande kon-
stateras. Kolonin i Svartåmynningens na-
turreservat har fortsatt att öka och under
året inledde ca 2500 par häckning och 700
ungar kom på vingar. Kolonin är en av de
större i Sverige. Därutöver är det relativt
magert med rapporter. Vid Flådradammen,
Stavsäter fanns 75  par och en mindre ko-
loni fanns i norra Järnlunden. Inga skratt-
måsar rapporteras från tätorten och de ko-
lonier som funnits i Tinnerbäck-
en/Smedstadammen var i år borta. En viss
osäkerhet råder om det fanns några koloni-
er i de östra delarna av Roxen. Sammanta-
get ger detta bilden av att antalet kolonier
har minskat sedan senaste inventeringen
1993. Då fanns 11 kolonier i kommunen.
Däremot har antalet par ökat kraftigt från
1100 till ca 2600.

Under 2003 kommer backsvalan att
inventeras. Tips om lokaler och anmälan
om deltagande i inventeringen tas tacksamt
emot av undertecknad.

Olof Hjelm, 013-10 56 83 eller
olof.hjelm@telia.com.

Rosenstare för första gången
anträffad i Linköpings kommun
Under de senaste höstarna har allt fler fynd
gjorts av unga rosenstarar i Sverige. Så var
också fallet denna höst och på kvällen 4
september åkte jag, Kjell Carlsson och Lisa
Johansson ut en sväng just med avsikt att
leta igenom de stora starflockarna som
brukar hålla till i Roxentrakten under sen-
sommar-höst. Vi hade tillbringat en tid runt
Gärstadverket när vi bestämde oss för att
avsluta kvällen vid Sättunaviken. Då vi
åkte över E4 vid Ikea-avfarten såg jag en
flock med flera tusen fåglar som höll till på
ett fält. Vi åkte in på en lantgård och gick
ut och började spana. Efter ett tag får jag
syn på en avvikande fågel som hoppar på

en åker ca 200 m framför mig. Jag slås
direkt av det ljusa huvudet och den ljusa
buken; är det inte en rosenstare?! -Jag har
något här!, säger jag till Kjell och Lisa som
jag tror står jämte mig. Tystnad. Då lyfter
jag blicken och ser att de försvunnit ur
synhåll. Fram med mobiltelefonen men
inget svar. Jag tappar nu bort fågeln bland
alla starar och går istället runt en lada där
Kjell och Lisa står. Jag berättar om vad jag
sett och vi spanar nu febrilt bland tusentals
starar som börjar bli allt mer oroliga inför
att de ska flyga ned till sjön och övernatta.
Vi hittar till slut fågeln på ganska långt håll
och ljuset börjar bli besvärligt. Dels börjar
det skymma, dels är luften fylld av brand-
rök från skogsbränder i Ryssland! Vi för-
söker se så många detaljer som möjligt och
är snart överens om att det är en rosenstare
vi ser. Rosenstaren springer mycket aktivt
bland andra starar och är ibland borta långa
stunder. Efter ett tag lyfter alla stararna och
flyger ned mot Gärstadverket. Det är nu
inte många minuter kvar innan solen går
ner och vi inser att vi inte kommer hinna
leta reda på fågeln igen innan det är mörkt.
Vi skickar nu ut ett larm på Club 300:s
personsökarsystem, men det är tyvärr för
sent för att några andra ska hinna ut och
leta.

Dagen efter är flera linköpingsskåda-
re ute och letar efter rosenstaren. Till vår
stora lättnad hittas fågeln vid Gärstadver-
ket. Rosenstaren ses sedan till och från till
den 14 september. Fyndet var det tredje i
Östergötland och de tidigare har bägge
gjorts i Tåkernbygden.

 Olof Hjelm
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Häradskär 4-6.10
Som traditionen bjuder genomfördes en
exkursion till Häradskär. Lördagsmorgo-
nen bjöd på ett bra sträck av framförallt
ejder men även svärta sträckte med för-
hållandevis bra siffror (ca 400). Några
tordmular flög åt norr och en gråhakedop-
ping sträckte åt söder. Två lappsparvar höll
till runt Fyrvaktarbostaden och minst två
stenfalkar jagade småfåglar över havet.
Tillgången på rastande fåglar var annars
ganska mager men efter grundligt letande
kunde några gransångare, en grå flugsnap-
pare, en rödstjärt samt en extremt skulkan-
de mindre flugsnappare läggas till listan.
En pinande NO-vind gjorde skådandet
mindre behagligt och påverkade fågeltill-
gången negativt. I skymningen upptäcktes
en avvikande lärka vid Alkärret men den
fick förbli obestämd. Kvällen ägnades åt en
indisk kycklinggryta samt att samla kraf-
terna och inspirationen till morgondagen.
Även söndagsmorgonen bjöd på ejder-
sträck, även om det inte var lika intensivt
som gårdagen. Tobisgrissla och en nord-
sträckande svarthakedopping var nya arter
för dagen. Såväl lappsparvarna som den
mindre flugsnapparen var kvar på ön och
fram på dagen bjöds det på flera magnifika
uppvisningar av traktens allt vanligare
havsörnar. Fram på dagen åkte vi med en
trött stationspersonal tillbaka till fastlandet.
Denna Häradskärsexkursion bjöd inte på
någon speciell observation som många
hoppats, men en helg på Häradskär är ändå
ett måste på hösten.

Olof Hjelm

Medlemsavgift år 2003
Som vanligt är det nu hög tid att förnya
medlemskapet i Fågelklubben för år 2003.
Använd helst bifogat inbetalningskort så
fort som möjligt innan du glömmer bort
det. Medlemsavgiften är oförändrad 125 kr
för enskilda och 200 kr för familj. Ungdom
under 21 år betalar 50 kr. Om du nyligen
har ändrat adress så ange den nya adressen
på inbetalningskortet. Tyvärr har en del
medlemmar inte betalat för år 2002. Titta
längst ner till höger på adressetiketten. Står
där 01 innebär det att ingen betalning har
erlagts för år 2002. Den som inte har beta-
lat för år 2002 och inte ganska snart betalar
för år 2003 kommer att strykas ur med-
lemsregistret.

Arne Carlsson
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Program för våren 2003

11/1: Kravrally
Åter dags för den traditionella hårdskådarda-
gen i Östergötland. Denna dag tävlar vi i tre-
mannalag om att se så många fågelarter i Ös-
tergötland. Endast kollektiva färdmedel, cykel,
fötter och andra miljöanpassade färdsätt är
tillåtna. Efter rallyt är det bastu, mat och art-
genomgång. Anmälan till Tobias Jern senast
10/1 (mail<tobias.jern@white.se>).

19/1: Båttur till skärgården
Vi återupprepar de senaste årens succé med en
båtexkursion mitt i smällkalla vintern. Förra
årets exkursion gav bl.a. det andra fyndet av
skärsnäppa i Östergötland. Vi ska försöka be-
söka områden NO om Arkösund som vi inte
lyckades nå förra året. Anmälan sker till Mats
Hjelte. Detta kan göras via telefon, 011-
318415 (b), 0705-648170 (m), 011-363705 (a)
eller e-post till någon av följande adresser:
<mats.hjelte@norrkoping.mail.telia.com> eller
<mats.hjelte@a2h.se>. Priset för båtresan är
250:-. Av denna summa ska anmälningsav-
gift=50:- betalas till FiNk:s postgiro 343950-2
senast den 13 januari. Anmälan blir inte slutligt
registrerad förrän anmälningsavgiften betalats
in. Anmälningsavgiften betalas INTE tillbaka
vid uteblivet deltagande. Resterande 200:-
betalas kontant vid resans början. Reservdag
för denna resa är 9 februari.

23/2: Årsmöte
Kom till Naturcentrum kl 15.00 för årsmötes-
förhandlingar, samt därefter kaffe och bildvis-
ning med naturfotograf Jan Gustafsson: ”Från
tjäder till grön biätare”.

22-23/3: Hackspettar och ugglor i Nord-
uppland
Vid lokalen Tre Backar Lång ges goda förut-
sättningar att höra t.ex slaguggla och se tretåig
hackspett samt gråspett. Vi åker på lördagför-
middagen, ägnar kvällen åt ugglor och sön-
dagmorgonen åt hackspettar. Vi övernattar i
stugor i närheten av lokalen. Anmälan till Olof

Hjelm (tel. 013-10 56 83 eller mail
<olof.hjelm@telia.com>) senast 16.3.

29/3: Sjöfågelsträck  på Häradsskär
Tillsammans med övriga skådare i Östergöt-
land gör vi en exkursion ut i östgötaskärgården
för att titta på sträckande ejdrar, med förhopp-
ning om att också kunna få se t ex praktejder.
Preliminär dag: lör 29/3 2003 (reserv 5/4).
Linköpingsskådarna ses vid Cupolen, Linkö-
ping 04.45 för samåkning till Fyrudden, där-
ifrån båt till Häradsskär; hemkomst ca 17.00.
Kostnad för båttransport ca 200 kr, dock starkt
beroende på antalet deltagare. Intresseanmälan
till Kjell Carlsson (013-174513) senast 15/3.
Eftersom denna exkursion beror både på vå-
rens framskridande och det tillfälliga vädret, är
det av största vikt för intresserade att skaffa sig
aktuell information inför resan. Info kan fås av
Kjell C, via Östgötasvararen (tel. 013-133986)
och via östgötalarms mailinglista.

3-4/5: Spelande dvärgbeckasin och små-
spov vid Stora Mosse
Har du hört en spelande dvärgbeckasin? Nu
har du chansen att uppleva vildmarken mitt i
Småland. Store Mosse bjuder så här års även
på många andra fina fågelupplevelser. Avfärd
på lördag förmiddag och hemresa på söndag
kväll. Anmälan till Dan Lindmark senast 27/4
(tel. 013-17 42 44 eller mail
<dan.lindmark@visit.se>).

14/5: Simänder och vadare i Sättunavi-
ken
En möjlighet för dig som vill lära dig lite mer
om hur man känner igen olika vadare och än-
der på hemmaplan. Samling vid Parkerings-
platsen vid Sättunaviken kl 18.00. Ansvarig
Thomas Wallin (tel. 013-332260).

16/6: Nattsångarexkursion
Vårprogrammet avslutas som alltid med en
nattsångarexkursion i Linköpingstrakten. Vi
lyssnar efter kornknarrar, vaktlar, kärrsångare
och annat i sommarnatten. Samling vid Cupo-
len 21.30 för samåkning. Anmälan till Kjell
Carlsson (tel. 013-174513) senast den 12/6.


