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3 Linköpings fågelklubb - information

Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är 
intresserad av fåglar. Målsättningen med vår verksamhet är främst att 
genom ett allsidigt program underhålla och utveckla fågelintresset hos 
våra medlemmar. Föreningen skall vara till för både nybörjaren och den 
rutinerade. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och leder därför 
exkursioner som vänder sig till allmänheten och håller föredrag och 
kurser.
Ytterligare en uppgift är att utforska fågellivet i Linköpingstrakten.

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se

Linköpings Fågelklubb
c/o Stefan Desai
O G Svenssons väg 20
590 71 Ljungsbro

Medlemsavgift för 2013:
• familj: 200 kronor
• enskild medlem: 125 kronor
• enskild medlem under 21 år: 50 kronor

Plusgiro: 87 26 50 - 7

Rödspoven utkommer med två nummer per år.
Redaktör: Sofi Linder, 073-848 23 27, linder.sofi@gmail.com

Illustration omslaget: Fredric Ilmarson/BILDFOBI.se
hemsida: www.ilmarson.com
kontakt: fredric@bildfobi.se
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Gott Nytt År!

Äntligen är det dags  att börja på 
ett nytt  skådarår. December är lite 
av fågelskådarens  semestermånad. 
Det kan förvisso vara skönt att ha 
lite ledigt för att bygga upp ett 
rejält skådarsug och nu ska det bli 
spännande att se vad 2013 har att 
erbjuda. 2012 var ett bra skådarår 
i Linköpingstrakten,  där mina 
personliga favoriter nog måste bli 
skedstorkarna i Sättuna. Även 
kommunkampen var mycket 
angenäm,  med en hökuggla,  som 
passande nog, behagade att visa 
upp sig i kommunen under 
tävlingshelgen. Trevligt med 
tallbit också och skärsnäpporna 
också förstås, även om de inte var 
i kommunen.

Undrar om någon pilgrimsfalk 
hittar till holken vi satte upp? Vad 
kommer att  hittas vid Fröbergets 
vinterfågelmatning? Kommer det 
att ses  dammsnäppa från nya 
tornet i Härnaviken? Dessa frågor 
kommer att få sitt  svar under året 
och dessutom kommer vi troligtvis 
bli överraskade när det hittas 
någon udda art på ett udda ställe. 
Då kanske vi ses,  eller möts vi 
kanske på slätten en stilla förs-
ommarkväll när vaktlarna står 
som spön i backen. Det känns 
avlägset nu, men tids  nog börjar 
talgoxarna hälsa våren och helt 
plötsligt är lärkorna och viporna 
på plats  igen. Jag längtar. Till dess 
får vi hålla ut och spana kungs-

fiskare vid snöbryggan och hoppas 
att  det övervintrar någon kungs-
örn på slätten. 

Håll ut!

Per Törnquist
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3 R i k s i n v e n t e r i n g e n a v 
rördrom

Dvärgmås och rördrom var riksin-
venteringsarter 2012. Vid några 
tillfällen har dvärgmås  häckat vid 
Svartåmynningens naturreservat. 
Så dock inte 2012 varför inget 
finns att rapportera om den arten. 
Ett antal tutande rördromar 
hördes  dock i kommunen vilka 
redovisas  här. Om du känner till 
ytterligare rördrommar så går det 
fortfarande bra att rapportera 
dem till undertecknad så att 
bilden av rördrommens uppträd-
ande blir så komplett som möjligt.

Västra Roxen har tidigare varit ett 
område med flera tutande rör-
drommar. I och med restaure-
ringen av strandängarana har 
vassens utbredning minskat 
radikalt och i Svartåmynningens 
naturreservat gjordes  bara några 
ströfynd av arten. Märkligt  nog 
fanns  de inte heller någon rör-
drom i Kungsbro i år. I Roxen 
fanns i alla fall rördrom i 
Säbyviken, Häradskärret samt i 
närheten av Berga,  Östra Skruke-
by kyrka. På senare år har trakt-
erna runt Sturefors  hyst flera 
rördrommar. Så också i år då en 
fågel hördes vid Sundsbron,  N 
Ärlången,  en vid Prästgårdskajen/

Penemünde och ytterligare en i 
vassarna nedanför Sturefors IP. 
Från Sjögesätersviken hördes en 
rördrom liksom Kalven,  Storsjön. 
I trakterna kring Skeda udde 
hördes  en eller två fåglar i 
Gårasjön respektive Rödsjön. 
Sammanlagt landar detta på 9-11 
hörda rördrommar 2012. Det kan 
jämföras med 2000 då arten 
senast inventerades. Då hördes 9 
fåglar i Roxen men endast en 
utanför sjön;  N Ärlången.  Så en 
enkel analys blir att  rördromen 
har minskat  i Roxen i och med att 
bladvassen minskat radikalt. 
Däremot verka fler sjöar utanför 
Roxen hyst rördrom i år vilket gör 
att totalantalet  är detsamma. 
Jämför man fyndbilden de senaste 
12 åren stämmer årets  fynd rätt 
bra men en minskande population 
i Roxen men flertalet lokaler 
utanför sjön.

Olof  Hjelm
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3 Granna besök i Roxen-
trakten

Att se rariteter kan innebära lång 
väntan på fula fåglar vid oestetiska 
lokaler och där detaljstudier av 
enskilda fjädrar krävs  för att  kunna 
säkerställa arttillhörigheten. Så var 
också fallet i år då de sedvanliga 
rariteterna medelhavstrut och 
kaspisk trut sågs vid Gärstad. Men 
det är inte de fåglarna som den 
här krönikan handlar om,  utan lite 
mer lättbestämda färggranna och 
spektakulära fåglar.

Kavalkaden av inleddes 9 augusti 
då Elias  Ranka hittade en rostand 
vid Nybro. Den sågs bara kort-
varigt i reservatet innan den 
upptäcktes igen vid Södra damm-
en, Gärstad av Lena Radler 
(ovetandes av den tidigare obs-
ervationen samma dag). Rost-
anden gäckade sedan suktande 
linköpingsskådare genom att lite i 
periferin följa grågåsflockarnas 
rörelser mellan Gärstad,  Roxen 
och slättlandskapet. Många fick 
göra flera försök innan de fick se 
den granna honfärgade fågeln. 
Ofta gick den i Härnaviken eller 
ute på strandängarna vid Nybro 
för att efter ett tag dra ut  på 
slätten. Sista datum den sågs  var 
23 augusti.

Roständer ses  några gånger per år 
i Sverige och det  leder alltid till 
diskussioner om det rör sig om 
spontant  uppträdande fåglar eller 
ej. Fyndet i Roxen passar dock bra 
in i ett större uppträdande i 
Sverige 2012 och sammanfaller 
med artens  rörelser i samband 
med ruggningen. Foton visar också 
på att fågeln var i full fart med 
ruggningen men att den inte hade 
några synliga skador, slitage eller 
märkningar som tyder på att  den 
rymt från fångenskap. Rostand har 
setts  i Linköpings  kommun tidi-
gare. Senast det begav sig var 1990 
då en fågel rastade i Sättunaviken 
20-25 juli. Vintrarna i slutet av 70-
talet  sågs en övervintrande fågel i 
Linköping. Antagligen samma 
fågel häckade några år med 
gravand i

Rostand, Svartåmynningens naturreservat. 
Foto: Olof  Hjelm
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3 Svensksundsviken och vid något 
tillfälle observerades en hybrid från 
de häckningarna i Linköpings- 
trakten.

Johan Jenssen behövde inte heller 
slå upp fågelboken för att kunna 
bestämma de två unga skedstorkar 
han upptäckte 19 oktober mellan 
Sättunaviken och Stora tornet. 
Skedstorkarna var dock mycket 
oroliga och stannade bara på 
lokalen några timmar innan de 
försvann åt öster bortom Tvär-
skogsudde. En handfull skådare 
hann dock fram i tid och fick 
glädjas  åt de granna storkarna. 
Som tur var återupptäcktes  de 
redan dagen efter i Beteby, 
Norrköping där de stannade ca en 
vecka. 

Det var andra gången som Roxen 
fick besök av skedstork. Förra 
gången var 25 september 1998 och 
även den gången var det en 
ungfågel som bara stannade kort 
på lokalen innan den bestämde sig 

för att  tillbringa hösten vid Tåkern. 
Kan inte nästa skedstork be-
stämma sig för att stanna lite 
längre vid Roxen!

Höstens  grannaste och kanske 
mest märkliga fågelfynd var dock 
de tre nordliga karminbiätare som 
Joakim Wallin upptäckte på Vreta 
Klosters golfbana. På efter-
middagen 5 oktober passerade 
Joakim golfbanan och fick se en 
biätare som flög förbi bilen. Han 
kunde snabbt konstatera att det 
rörde sig om nordlig karminbiätare 
och ingen av våra europeiska 
biätare. Arten hör normalt  hemma 
i östra Afrika söder om Sahara. . 
Under sommaren sågs dock 
karminbiätare några gånger i 
norra Tyskland, Öland,  Småland 
och Skåne (samma fåglar som hos 
oss?). Det var en minst sagt 
annorlunda upplevelse att i gnist-
rande solsken en oktoberdag se de 
färggranna fåglarna jaga getingar 
över hagmarkerna. 

Skedstorkar över Roxen. Foto: Magnus Elfwing

Skedstorkslycka! Magnus Bergvall



7

RÖ
DS

PO
VE

N 
N

um
m

er
 1

, 2
01

3 Fåglarna var stationära i området 
kring golfbanan under resten av 
helgen innan de drog vidare norr 
ut och dök upp i Uppland till 
glädje för stockholmsskådarana.

Olof  Hjelm

Hungrig nordlig karminbiätare. Foto: Magnus Bergvall
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3 F å g e l g u i d n i n g a r i 
Sättunaviken hösten 2012

Söndagen den 9 september var 
klar och luften krispig. Intressanta 
flyttfågeltider i en förstklassig lokal 
lockade ett tjugotal skådare. Vi 
hade besök i närmsta alen av 
gransångare med flera tättingar på 
flytt. Det var gott om vadare på de 
dyiga stränderna och kärrsnäppor, 
brushane samt mosnäppa kunde 
räknas in. Tre stycken lärkfalkar 
delade jaktmarker med pilgrims-
falk,  tornfalk och bruna kärrhökar. 
Det tog aldrig slut med fåglar att 
titta på och nöjda och belåtna 
skildes vi åt vid tolvtiden.

Extra spänning låg i luften den 7 
oktober då en ung stäpphök hade 
rastat i reservatet under den 
gångna veckan. Kanske var det 
därför så många lockades ut till 
Sättunaviken denna söndag. 25 
skådare spanade igenom varje 
handpenna på de passerande 
kärrhökarna,  men tyvärr kunde vi 
endast se blå kärrhökar av hon- 
eller ungfågeltyp. Vi vände vår 
uppmärksamhet mot vadarna och 
funderade ett  tag över vad en 
rödspov gjorde i Sättunaviken så 
sent som oktober? Fågeln be-
stämdes  senare till isländsk röd-
spov, en ras som har en senare och 

längre flyttning än rödspoven som 
häckar vid Roxen. 

Guidningarna fortsätter under 
2013. Se programmet för mer 
information!

Peter Berry 
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3 Gotlandsresan – en lyckad 
repris

Senast  det begav sig, i september 
2010,  besöktes  Gotland av Fågel-
klubben i mitten av sep-tember 
och 147 arter sågs,  med stäpphök 
på topp. Nu var läget annorlunda. 
Oktober hade inletts  med en minst 
sagt giftig första vecka. Från ön 
rapporterades  blåstjärt,  en miss-
tänkt fläckdrillsnäppa samt flera 
vitnäbbade islommar. Det var 
alltså med högt ställda förvänt-
ningar som resesällskapet om nio 
Linköpingsskådare reste från 
Nynäshamn torsdagen den 11 
oktober. 

Redan på båten inleddes  skåd-
andet  över Östersjön. Dvärgmås 
och en udda observation av en 
båtliftande blåmes  toppades endast 
av larmet om taigasångare i 
botaniska trädgården i Visby 
knappt tjugo minuter innan vi 
äntrade hamnen. Tyvärr bom-
made vi taigasångaren och fick 
istället räkna in ett par basarter i 
ett Kovik med ovanligt högt 
vattenstånd. 

På fredagsmorgonen styrde vi 
kosan så långt söderut man kan 
komma och inledde skådningen 
från Hoburgsklippan. Från 

telefonstolpar lösgjorde sig stora 
mörka klumpar som över stora 
flockar av vitkindade gäss 
materialiserade sig till jagande 
kungsörnar. 

Vi räknade till fyra individer av 
denna imponerande rovfågel, 
utöver jagande pilgrimsfalk och 
sparvhökar. Det var god fart på 
sträckande tättingar, däribland en 
stor flock vinterhämplingar som 
kämpade sig förbi kalkklinten och 
ut över Östersjön, riktning Öland. 
Vi tog lunch vid Muskmyrs utkant, 
nära Skoge medan termiken tilltog 
och ett trettiotal ormvråkar. 
Många intressanta förslag på icke-
ergonomiska ställningar intogs för 
att samtidigt som matsäcken åts 
kunna följa flödet av rovfåglar. 

Kungsörn ovan Hoburgsklippan, Gotland. 
Foto: Inge Frid
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3 Sedan följde promenad i strand-
ängen vid Flisviken,  där lappsparv 
och dvärgbeckasin kunde stötas  för 
reselistan. Efter denna mycket 
lyckade inledning på resan 
avslutade vi starkt vid Faludden, 
där Gunilla Wetterling på ett kav 
lugnt hav upptäckte en mycket stor 
lom. Skådargänget 

tillkallades och snart var det 
avgjort. Vitnäbbad islom! Fyndet 
firades  med gemensam middag 
hemma i Tofta.

Genom den första frosten åkte vi 
på lördagen rakt österut mot 
Nabben,  ett fiskeläge i Lau socken 
där blåstjärten suttit veckan före. 
Stora mängder kungs fåg lar 
genomsöktes  i talldungen vid 
Nabben utan särskilt spännande 
resultat. Istället belönades vi med 
regn och fick bryta upp från 
Närsholmen där röd glada och 
svart rödstjärt upptäckts. Efter 
improviserad lunch på verandan 

till Lau hembygdsgård körde delar 
av sällskapet ifrån regnet och med 
hjälp av den utmärkta Fågellokaler 
på Gotland kunde flera mindre 
kända inlandslokaler besökas  och 
viktiga resarter räknas  in. Mindre 
sångsvan vid Laus  myr,  små-
dopping vid Stånga returvatten-
dammar samt blå kärrhökar en 
masse jämte stenfalk, tornfalk  och 
ljungpipare vid Mästermyr. Lör-
dagens  regnskådning firades ändå 
med den improviserade drinken 
islom (rom och frysta blåbär efter 
Gunilla Wetterlings recept). 

På söndagen återvände vi till 
Hoburgen där det var bra fart på 
sträckande lom. Tidiga siden-
svansar och en sen törnskata 
rastade i området. Över Hoburgs-
klippan hängde kungsörnar på 
uppvinden och de väldiga fåglarna 
fick fjällvråkar och ormvråkar att 
se ut som kråkor i jämförelse.

Från Hoburgen styrde vi återigen 
åt nordost och området kring 
Faludden. I vassarna vid Stock-
vikens  fågeltorn tog det inte lång 
tid innan skäggmesarna började 
locka. Storspovar och brushane 
blev  några av resans mycket få 
vadare. De födosökte 

Skådargänget på Faludden, Gotland. Foto: Inge Frid
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3 lugnt runt två mätta havsörnar. 
Från Stockviken körde vi den lilla 
biten till den mycket lilla 
talldungen på Faluddens nordsida. 
Regn var på ingång och vi gick 
runt dungen ett par varv och 
trodde nog att vi sett alla 
kungsfåglar vi ville se under en 
livstid när en liten sångare skiljde 
ur sig ur mängden. 

Nu gjorde reseledaren det fatala 
misstaget att skrika ”Taiga!” varpå 
efterspelet till observationen blev 
en lång diskussion om 
vittnespsykologins inverkan på 
fågelskådare. Var det taigasångare 
eller kungsfågelsångare? Nåväl, 
fågeln hade mittbena, men inte en 
övertygande sådan och närobsar i 
tio minuter avslöjade ingen ljus 
övergump. Vi reste mot Visby med 
taigasångare i tankarna när ett 
larm gick ut: kungsfågelsångare 
strax norr om Visby. Skulle vi 
hinna? Det var värt försöket. Vi 

fick tio minuter i strandskogen vid 
Gustavsiks camping. En nötkråka 
flög förbi, men tyvärr ingen 
kungsfågelsångare. Vi lämnade 
alltså ön som vi anlände till den, 
med bom på vingband. Nöjda och 
glada summerade vi resan runt 
färjeresturangens bord. 127 arter 
med god spridning över dagarna. 
En mycket stark oktobersiffra!

Peter Berry

Kungsfågel - en vanlig art i gotländska talldungar.
Foto: Inge Frid
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3 Att flytta ett torn

LFK har tidigare i Rödspoven 
berättat  om och hur fågelklubbens 
torn vid Stångåmynningen flyttats 
till norra Härnaviken. I denna 
avslutande artikel berättar vi om 
hur projektet gick till från A till Ö 
och med hjälp av vilkas insatser 
och bidrag tornet idag står på sin 
nya plats!

Idén att flytta tornet föddes  ur en 
frustration över att tornet knappt 
användes  – och i ärlighetens  namn 
inte heller var särskilt användbart 
– där det stod placerat  mellan 
jolleklubbens två huskroppar, 
utkonkurrerat av kommunens 
större och bättre placerade 
fågeltorn vid Stångåmynningen. 
LFK gjorde då, med god hjälp av 
kommunekolog Gunnar Ölving-
sson,  en ansökan om att göra 
flytten av tornet till ett LONA-
projekt. LONA står för lokala 
naturvårdssatsningen och är ett 
initiativ  från Naturvårdsverket  som 
administreras regionalt av Läns-
styrelsen. Glädjande nog beviljades 
LFK medel för att  delvis  finansiera 
tornflytten under 2012!

Då LONA-ansökan blivit  beviljad 
vidtog ett omfattande arbete med 
att kontakta markägare och 
reservatförvaltare samt ansöka om 
bygglov och strandskyddsdispens. 
Samtliga markägare ställde sig 
mycket positiva till idén och såväl 
bygglov som strandskyddsdispens 
beviljades av respektive kontroll-
myndighet. Helt avgörande för 
projektets  genomförande var att 
ägarna till Sjöviks blommor,  vars 
väg och parkeringsplatser vi ville 
nyttja,  ställde sig bakom projektet. 
LFK och Sjöviks  blommor nådde 
här en fruktbar lösning för båda 
parter, där LFK finansierade 
gatubelysning från Bergsvägen till 
Sjövik mot att få nyttja såväl väg 
som parkeringsplatser. När väl 
pappersexercisen var avklarad och 
samtliga kontakter tagna hade året 
dock hunnit fram till juni månad 
vilket innebar att det började bli 
brådskade med den praktiska 
delen av projektet. 

Nu vidtog en febril aktivitet för att
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3 konkretisera den faktiska flytten av 
tornet. Hur var det förankrat i 
marken vid Stångåmynningen och 
hur borde fundamentet se ut i 
Härnaviken? Var vi tvungna att 
demontera tornet helt och hållet 
eller räckte det med att lossa 
trappan? Vad väger egentligen ett 
fågeltorn? Frågorna var många, 
men lyckligtvis  kunde samtliga 
besvaras  med hjälp av  sakkunniga 
åkare och flexibla markägare och 
entreprenörer.

Vid ett planeringsmöte i juni fann 
LFK:s styrelse att vi gärna ville 
hitta sponsorer för att  täcka delar 
av kostnaderna för demonteringen, 
flytten och återmonteringen av 
tornet. Glädjande nog fick vi snart 
positiva besked om sponsring från 
Målerihantverkarna, Desai eko-
nomi och åkariet Slesab. Med 
hjälp av sponsorernas  bidrag 
kunde tornet demonteras  och 
flyttas under augusti månad. 
Sedan passerade en månads  tid i 
väntan på att entreprenörerna, 
CG’s  Naturvård, skulle få tid och 
t i l l f ä l l e a t t byg g a e t t ny t t 
fundament samt montera tornet, 
vilket i dessa väntans tider befann 
sig på kundparkeringen vid Sjöviks 
blommor. Den 21 september kom 
så ett glädjande meddelande från 
entreprenörerna om att tornet nu 
var monterat på sin nya plats!

Men än återstod arbete innan 
LFK kunde offentliggöra att tornet 
var på plats  och gick att besöka. 

Tornets  trappa behövde monteras 
och en spång och en stätta byggas 
för att  möjliggöra skådning. Allt 
detta kunde genomföras  under en 
frenetisk arbetshelg i oktober,  då 
LFK:s styrelse med ovärderlig 
hjälp från frivilliga lade sista 
handen vid detta omfattande 
projekt.

Tornet i norra Härnaviken kallas 
numera LFK-tornet och kommer 
att invigas  på storartat manér 
lördagen den 4 maj klockan 
11:00. LFK-tornet kommer under 
samma dag att delta i fågeltorns-
kampen genom att  vara bemannat 
i minst tolv timmar! Är du intre-
sserad av att delta i detta skådar-
maraton är du välkommen att 
höra av dig till Martin Berry 
(martin.s.berry@gmail.com).

Att hitta och parkera rätt: På 
Bergsvägen,  i backen upp mot 
Vreta Kloster,  svänger du in vid 
skylten Sjöviks Blommor. Precis  vid 
vägen finns en busshållplats  och 
det går också bra att cykla hit via 
den utmärkta cykelvägen mellan 
Linköping och Vreta Kloster. Efter 
cirka 150 meter på grusvägen 
kommer en parkeringsficka med 
cirka 5 parkeringsplatser på höger 
sida – detta är de enda parkeringsplatser 
som får nyttjas vid skådning  i LFK-
tornet! Titta ner mot Roxen och 
Härnaviken – förmodligen kan du 
i kikaren se en stätta över ett 
stängsel omkring 2-300 meter 
söder om parkeringsfickan. Följ

mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:martin.s.berry@gmail.com
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3 åkerkanten längs vallen mot 
Sjöviks  Blommor,  här finns  en liten 
stig som leder fram till stättan. Väl 
över stättan fortsätter du rakt fram 
genom alridån, över spången och 
efter 50 meter är du framme! 
Tornet är väl placerat,  men vidtag 
försiktighet när du närmar dig 
tornet så att du inte skrämmer 
häckande och/eller rastande fåglar 
i och vid Härnaviken. Lycka till 
med skådandet!

Martin Berry

Sista handen läggs vid LFK-tornet 28/10 2012. 
Foto: Martin Berry
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3 Å r e t s o m g å t t m e d 
Daglediga Skådare

Året med gruppen Daglediga 
skådare kan sammanfattas med 
mycken glädje och stor tur eller 
kanske skicklighet i gruppen. Vi 
har gjort två utflykter i månaden 
och nästan alla har varit väl-
besökta med upp mot oftast 20-
talet skådare.

Några highlights  från dessa 
utflykter är smådoppingen i 
storskrakens näbb i Stångån. De 
vackra gråsiskorna och en och 
annan snösiska i den solbelysta 
busken i Norrköping. Tretåig 
hackspett vid Trolleflod som visade 
upp sig  så fint. Den stackars 
hägern som försvarade sig energ-
iskt från havsörnens attack vid 
Sättuna. 
Uggleutflykten till Hästhumla 
minns vi som ihärdigt lockande på 
pärluggla utan att få ett enda svar. 
Många minns nog också den 
strapatsrika men vackra skogs-
vandringen vid Rödgölens  natur-

r e s e r va t i Ko l m å rd e n . E n 
spektakulär utflykt var slotts-
visningen på Linköpings  slott med 
initierad guidning av lands-
hövdingens make. 
Alla utflykter finns dokumenterade 
på fågelklubbens hemsida. Vi har 
oftast åkt till Roxen eller slätten. 
Norrköpings  fågellokaler har också 
besökts. En tur i höstas gick till 
Häradskär med övernattning och 

god middag med ugglelyssning 
som underhållning från ring-
märkargänget. Årets  sedvanliga 
resa gick till Österlen i slutet av 
maj och vi kom hem med en 
diger artlista i baggaget.
Sista utflykten snöade in och vi 
avslutade året med lussekaffe på 
Naturcentrum och bildvisning 
från en fågelresa i Turkiet som 
Ingemar och Gunilla precis 

kommit hem ifrån.

Gunilla Wetterling

Uppmärksamt fikande daglediga. 
Foto: Gunilla Wetterling
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3 Kommunrally 2012

Om någon missade det gick årets 
kommunrally för Östergötlands 
kommuner helgen 17-18 nov-
ember. Med över 100 anmälda 
fågelskådare för nio kommuner 
varav 32 för Linköpings räkning 
var förutsättningarna perfekta för 
något stort. Förra årets  oavgjorda 
ställning mellan stor kommunerna 
Norrköping och Linköping förde 
upp spänningarna och för-
beredelserna inför årets rally till 
max. Med tanke på årstiden fanns 
det fortfarande mycket fågel kvar i 
markerna och höstens  invasioner 
av tallbit och hökuggla bäddade 
för att artlistan skulle kunna bli 
ganska lång och rolig i år. 

Under lördagen var vädret riktigt 
bra och skådaraktiviteten hög 
vilket ledde till att artlistan 
hamnade på hela 96 arter vilket 
gjorde att Linköping hade en fem 
arters  ledning mot Norrköping. 
Någon riktig raritet saknades på 
listan men tyngre arter var tallbit 
och silltrut för Linköpings  del. 
Under söndagen behövdes dock 
några lite lättare luckor täckas om 
Linköping skulle behålla led-
ningen.

Vädret var inte lika tillmötes-
gående under söndagen som 

dagen innan. Detta var dock inget 
som hindrare skådare från att 
dammsuga kommunen på fåglar 
vilket snabbt lede till att den ena 
nya arten efter den andra kunde 
bockas av. Helgens  tyngsta art kom 
även under söndagen i form av en 
hökuggla som hittades  vid Värö 
precis  utanför Linköping mot 
Malmslätt och kunde avnjutas av 
många skådare. På kvällen var det 
bara att konstatera att  mycket slit 
hade resulterat  i en artlista på hela 
110 arter för Linköping vilket 
räckte för att  ta hem vinsten i 
kommunrallyt mot Norrköpings 
106 arter. 

Vilket otroligt  rally och i hela 
landskapet observerades  totalt 132 
arter under helgen vilket är otroligt 
bra för att ha varit i mitten på 
november. Få se hur detta står sig 
mot kommunrallyt 2013 och om 
Linköping kan försvara titeln.

Erik Stensman
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3 Fröbergets fågelmatning 
vintern 2012-2013.

Nu är Östergötlands största 
fågelmatning,  och sannolikt  Sve-
riges största helt  ekologiska fågel-
matning,  igång igen! Fröbergets 
fågelmatning i Tinneröområdet 
startade sin andra säsong i 
november 2012 och kommer att 
hålla fågelmatarna fulla fram till 
slutet av mars  2013. I år är 
satsningen helt ekologisk och sker i 
nära samarbete med Linköpings 
kommun och Slåttergubbens 
fågelfrö.

Under november och december 
2012 rapporterades, precis  som 
under föregående säsong,  om en 
stark dominans  av pilfinkar. 
Flockar på mellan 100 och 250 
individer välkomnade tjattrande 
besökare av Tinneröområdet. Kol- 
och björktrastar,  större hackspett 
och gröngöling,  talgoxar, blåmesar 
och entitor hörde också till 
matningens frekventa gäster,  om 
än i mindre numerär än pil-
finkarna. Dessutom har över-
flygande tallbit rapporterats, vilket 
bådar gott  för denna andra 
matningssäsong!

Besök gärna matningen och hjälp 
oss  att rapportera de fåglar ni ser! 
Claes Nilsson guidar vid Fröberget 
lördagen 2 februari klockan 
11:00-13:30. Varmt välkomna! 

Martin Berry
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3 Skärsnäppor i vintrig 
Östgötaskärgård

Söndagen den 9 december begav 
sig 13 exkursionsdeltagare ut med 
båt i den yttre delen av  Gryts 
skärgård för att  leta efter den,  i 
Östergötland, svårsedda skär-
snäppan. Vid en liknande resa för 
två år sedan hade deltagarna turen 
att  få se två större flockar med 
skärsnäppor på nära håll. Lagom 
till årets  exkursion hade vintern 
kommit med med mycket snö och 
många minusgrader. Båten strä-
vade först  österut förbi Harstena 
mot de små kobbarna Vatingarna 
och Ebådarna,  där skärsnäpporna 
sågs  i förfjol. Här var det dock helt 
tomt,  med undantag för en ensam 
storskarv. Med vetskap om att 
skärsnäppor ibland håller till på de 
allra yttersta och mest avlägsna 
öarna fortsatte färden österut till 
Sandsänkan,  en liten klippa med 
en fyr på. Redan på håll möttes vi 
av en stark fisklukt, och mycket 
riktigt uppehöll sig en stor flock 
om drygt 75 gråsälar kring 
klippan. Området ligger nämligen 
inom ett sälskyddsområde och får 
normalt sett inte besökas, men vår 
skeppare hade specialtillstånd. 
Några skärsnäppor stod inte att 
finna, utan det ornitologiska 

utbytet begränsades till en havsörn 
och en tordmule.
Själbådarna, ett par kilometer 
söderut i ytterskärgården, stod näst 
på tur. Vi hade knappt hunnit fram 
till första kobben innan Stefan 
Desai utropade ”skärsnäppor” och 
en flock om cirka 30 ex 
uppenbarade sig på klippan. 
Gruppen fick sedan fantastiska 
observationer av fåglarna då de 
sprang runt över de vågöversköljda 
delarna på kobben och då och då 
flög runt mellan två närbelägna 
kobbar. Själbådarna bjöd också på 
fina observationer av rastande 
alfåglar och tobisgrisslor samt en 
sträckande flock med svärtor och 
sjöorrar. Med den röda 
Heidenstamsfyren på Häradsskär 
som riktmärke fortsatte vi söderut 
bland de yttersta kobbarna. Tre 
skärsnäppor hittades först på den 
lilla klippan Råtoppsankan och 
bara en kvart senare ytterligare tre 
på Sörbåden i närheten. Även 
dessa individer var mycket oskygga 
och visade upp sig på nära håll, till 
alla kamerautrustade deltagares 
stora förtjusning. Fortsatt färd ned 
mot Häradsskärs norrspets gav 
endast ett fåtal flockar med 
alfåglar. Dagens enda lom, en 
smålom, flög förbi framför båten i 
närheten av ön Kviholmen på 
vägen tillbaka mot Fyruddens 
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3 hamn. Det var sedan en mycket 
nöjd skara skådare som äntrade 
fastlandet igen efter en halvdag på 
sjön. Med snygga närobsar på 
skärsnäppor,  vackra isvidder och 
en blek decembersol som speglade 
sig i det lugna vattnet var det nog 
många som blev inspirerade till 
framtida turer i den östgötska 
ytterskärgården vintertid. 

Adam Bergner 
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3 Aktuella observationer i 
Linköpings kommun juni – 
december 2012

Observationerna är hämtade från 
rapportsystemet Svalan och  är inte 
granskade av  Raritetskommittén eller 
Regionala rapportkommittén.

Mindre sångsvan
En flock med två adulta och två 
ungfåglar rastade i Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
31.10. Höstfynd är inte årliga!

Bläsgås
Ett sommarfynd gjordes vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat där en fågel obs-
erverades  under perioden 1–13.6. 
Under hösten gjordes en stor 
mängd fynd vid Västra Roxen, och 
det totala antalet fåglar är svårt att 
uppskatta. Som mest sågs  50 ex 
23.10. 

Fjällgås
En fågel,  sannolikt 2k, tillbringade 
delar av  sommaren i Svartå-
mynningens  naturreservat,  Roxen 
och sågs  från början av juni till 
11.7. Inga höstfynd gjordes.

Spetsbergsgås
En rastande fågel sågs  tillfälligt vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 13–21.7. I oktober 
gjordes enstaka observationer vid 
Västra Roxen och som mest sågs 
fem ex 15.10.  

Vitkindad gås
En ny rekordnotering för Västra 
Roxen-området gjordes  under 
hösten då som mest 1300 ex 
inräknades i början av oktober. 
Arten har ökat kraftigt som rastare 
de senaste höstarna. 

Prutgås
Uppträdde ovanligt talrikt vid 
Västra Roxen från 25.9 till början 
av november. Som mest sågs  300 
sträckande fåglar vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
27.9.

Rostand
En honfärgad fågel sågs  först 
kortvarigt vid Svartåmynningens 
naturreservat,  Roxen innan den 
återupptäcktes i en damm nära 
Gärstadverken,  Linköping 9.8. 
Redan senare samma dag var 
fågeln dock tillbaka vid Svartå-
mynningens  naturreservat där den 
stannade ytterligare två dagar. 
Efter nästan en vecka utan 
observationer dök fågeln upp i
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3 Härnaviken,  Svartåmynningens 
naturreservat 17.8 och sågs fram 
till den 23.8.

Bergand
En hane sågs  i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
4 .6 . Under hös ten g jordes 
regelbundet observationer av 
enstaka fåglar i västra delen av 
Roxen; som mest 7 ex 24.11.

Sjöorre
Två sommarfynd: två ex i 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 13.7 och 1 ex utan-
för Nybro,  Svartåmynningens 
naturreservat 11.8. I oktober och 
november sågs  enstaka rastare i 
Västra Roxen. 1 ex observerades 
också i Ljungsjön 27–28.10.

Svärta
Ett  sommarfynd: 5 ex sågs vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 11.8. I oktober och 
november gjordes  enstaka fynd av 
rastande fåglar i Västra Roxen; 
som mest 7 ex 23.10.

Vaktel
Mins t 22 vak t la r hördes  i 
kommunen under sommaren från 
början av juni och en bit  in i juli. 
Likt tidigare år stod slättområdena 
väster och nordväst om Linköping 

för flest obsar. En hane fångades 
och ringmärktes  vid Rökinge, 
Vreta kloster 7.7. 

Kornknarr
Under sommaren ringmärkte 
Joakim Wallin totalt 14 korn-
k n a r r a r i n o m k o m m u n e n . 
Ytterligare ett fåtal fåglar not-
erades. Merparten av fåglarna 
hördes  i ett område från Lambo-
hov och Tinnerö ekland-skap i 
öster till Vikingstad i väster. 

Smålom
Ett  ex observerades vid Sättuna-
viken, Svartåmynningens  natur-
reservat 2.11.

Svarthakedopping
Populationen i Tinnerö eklandskap 
har succesivt minskat de senaste 
åren,  och är numera nere på den 
lägsta nivån sedan Rosenkällasjön 
blev  till för nio år sedan. I Ekängs-
dalgångens  våtmarker lyckades 
minst åtta häckningar och ytter-
ligare minst tre par påbörjade 
häckning. I Frökärret  sågs  som 
mest 6 par varav fyra fick ut ungar. 
I Edhaga våtmark och Rosen-
källasjön gjordes  endast enstaka 
observationer och sannolikt ge-
nomfördes där aldrig några 
häckningar. Två par inledde 
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3 häckning vid Södra dammen, 
Gärstadverken men endast någon 
enstaka unge blev flygg. I Sättuna-
viken, Svartåmynningens  natur-
reservat sågs  fåglar regelbundet 
under sommaren och hösten,  men 
ingen säker häckning kunde 
påvisas.

Svarthalsad dopping
Det par som dök upp i Södra 
dammen,  Gärstadverken i mitten 
av april genomförde ett misslyckat 
häckningsförsök och sågs  på 
lokalen fram till mitten av augusti.

Smådopping
Revirhävdande fåglar noterades i 
Ekängsdalgångens  våtmarker,  Ull-
stämmaskogen under sommaren. 
Ett  par häckade i Södra dammen, 
Gärstadverken och fick ut tre 
ungar. I övrigt endast ströobs-
ervationer från Svartåmynningens 
naturreservat samt Frökärret och 
Rosenkällasjön, Tinnerö ekland-
skap. I december sågs en fågel på 
övervintringsplats i Stångån vid 
Tannefors, Linköping.

Rördrom
Till de sju ex som hördes i 
kommunen under våren och för-
sommaren kan ytterligare ett ex 
läggas: en hane som ropade i 

Kalven, Storsjön 15.6. Lokalen är 
sedan tidigare känd för arten.

Skedstork
Två ungfåglar sågs  kortvarigt vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 19.10 innan de drog 
vidare österut. Andra fyndet i 
kommunen!

Kungsörn
Ett ex flög förbi Smedstad-
dammarna,  Tinnerö eklandskap 
8.10 och ett ex sågs  strax norr om 
Ljungsbro 12.11.

Röd glada
Enstaka observationer gjordes runt 
Linköping under sommaren. Från 
mitten av  augusti till slutet av 
september uppehöll sig minst två 
adulta och två ungfåglar i trakten 
kring Rökinge, Härnaviken och 
Vreta kloster. En lyckad häckning 
genomfördes sannolikt i när-
området. 

Brun glada
En fågel,  förmodligen samma som 
observerades väster och söder om 
Linköping i maj,  observerades  vid 
ytterligare några tillfällen under 
sommaren: trakten av  Vikingstad 
och Slaka kyrka 3-15.6,  Tinnerö 
eklandskap 19.6, Viggeby natur-
reservat, Järnlunden 24.6, 
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3 Gärstadverken,  Linköping 5.7 och 
slutligen Åsmedstad, Stora Aska 
14.7.

Ängshök
Endast  ett fåtal observationer 
gjordes i slättområdet väster om 
Linköping under sommaren. Ingen 
häckning konstaterades.

Stäpphök
En hane observerades  längs  E4 
cirka 4 km väster om Herrbeta 9.9. 
Dessutom fanns  en stationär 1k-
fågel i Svartåmynningens  natur-
reservat,  Roxen under perioden 
24.9–7.10. 

Trana
Hela 2 400 sydsträckande ex 
inräknades vid Vallby, Kaga kyrka 
7.10.

Roskarl
Två observationer från Sättuna-
viken, Svartåmynningens  natur-
reservat i augusti: ett ex 12.8 och 
en ungfågel 19.8. 
    
Myrsnäppa
En adult rastade i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
10.7.

Dammsnäppa
Ett ex rastade i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
16.8.

Rödspov
3-4 par inledde häckning i Svartå-
mynningens  naturreservat,  Roxen 
men med ett tämligen magert 
resultat. Inte mer än tre ungar 
bedöms ha blivit flygga. 

Isländsk rödspov
Max två ungfåglar av denna 
ovanliga underart rastade i Svartå-
mynningens  naturreservat 23.9–
8.10. Kommunens andra fynd!

Dvärgbeckasin
Två fynd från Svartåmynningens 
naturreservat,  Roxen under hö-
sten: 1 ex i Härnaviken 4.10 och 
ett ex mellan Sättunaviken och 
Nybro 10.11.

Kaspisk trut
Minst fem olika fåglar sågs  vid 
Gärstadverken,  Linköping under 
sommaren och förhösten: 1 2k 
20.7–22.8,  1 1k 7-9.8, en 1k hona 
12.8, 1 1k 19–22.8 och slutligen en 
adult hona 26.9. 
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3 Medelhavstrut
Två olika 1k-fåglar observerades 
vid Gärstadverken,  Linköping 
under perioden 23–31.7.

Småtärna
1 ex Sättunaviken,  Svartå-
mynningens naturreservat 27.6.

Ringduva
En hög sträcksumma rapport-
erades från Nybro, Svartå-
mynningens  naturreservat med 
14 120 ex 6.10.

Lappuggla
Ett  ex noterades  vid Hellgrens-
hagen,  Malmslätt 7.10. Troligen 
samma fågel som observerades på 
platsen i våras.

Hökuggla
Ett  ex sågs  vid Värö, Tift mellan 
Linköping och Malmslätt 18–
19.11.

Jorduggla
Observationer av uppemot tre ex 
gjordes vid Mörtlösa,  Linköping i 
juli, vilket  skulle kunna indikera 
häckning. Under hösten noterades 
enstaka individer vid Västra 
Roxen. Två decemberfynd: 1 ex 
vid Snickaregatan,  Linköping 5.12 
och 1 ex i Lambohov, Linköping 
samma dag.

Kungsfiskare
En häckning konstaterades  vid 
Bjärka Säby under sommaren. 
Dessutom sågs  fåglar på ytterligare 
tre möjliga häcklokaler. En fågel 
observerades  vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
10.10. 
I november och december sågs 
minst en övervintrande fågel i 
Stångån vid Nykvarn, Linköping.

[Nordlig karminbiätare]
3 ex av denna färgsprakande 
afrikanska art sågs vid Vreta 
kloster golfbana, Ljungsbro 5-7.10. 
Fåglarna hade sannolikt rymt ur 
fångenskap.

Skärpiplärka
1 ex sågs vid Nybro,  Svartå-
mynningens naturreservat 18.11.

Svart rödstjärt
En häckning konstaterades  vid 
Värmeverket,  Linköping. Två 
ströobsar gjordes  också: en hane i 
Tannefors, Linköping 22.6 samt en 
hona i Tornhagen, Linköping 2.8.

Flodsångare
Sjungande fåglar hördes  på fyra 
lokaler: Ljungdammarna, Ljungs 
kyrka 11–20.6, Valla fritidsområde 
12.6, Lambohov, Linköping 26.6– 
10.7 och Gålstad, Slaka kyrka 7–
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3 8.7.

Busksångare
Den sjungande hanen vid Tinner-
bäcken,  Linköping hördes t.o.m. 
23.6. En fågel hördes  vid Gärstad-
verken,  Linköping 2.7 och en 
annan fågel sjöng vid Pålstorp, 
Roxen 5–8.7.

Mindre flugsnappare
Ett ex rastade i Skäggetorp, 
Linköping 8.9. Höstfynd i kom-
munen är ej årliga!

Pungmes
En fågel sågs  t i l l fäl l igt vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 28.9.

Tallbit
Arten uppträdde invasionsartat  i 
Sydsverige under senare delen av 
hösten. Första fyndet i kommunen 
gjordes 8.11. Fram till mitten av 
december registrerades  22 fynd i 
rapportsystemet Svalan,  de flesta i 
Linköpings närområde.

Lappsparv
Två fynd gjordes  vid Svartå-
mynningens  naturreservat,  Roxen i 
slutet av september. Dessutom sågs 
en fågel vid Golfbanan,  Västerby 
5.10.

Adam Bergner
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3 Aktiviteter våren 2013

19/1 KRAV-rally. Dags för 
vinterns viktigaste fågelaktivitet – 
det miljövänliga rallyt!

N ä r ?  L ö r d a g 1 9 j a n u a r i , 
00.00-16.00. 

Var? Alla tillgängliga platser i 
landskapet Östergötland. Åter-
saml ing v id Resecentrum i 
Linköping 16.00. 

Tillåtna fortskaffningsmedel: 
apostlahästar,  cyklar och kollektiv-
trafik. 

Regler: laget ska bestå av minst 
två personer,  och båda/alla i laget 
måste ha observerat en art för att 
den ska räknas på listan. 

Anmälan: t i l l Olof Hje lm 
(olof.hjelm@telia.com) eller Kjell 
Carlsson (kjeca@ifm.liu.se)  senast 
15 januari 2013. 

Även om du är ensam kan du 
anmäla dig till oss,  så hjälper vi till 
med förmedling av lagkamrater. 
Efter återsamlingen vid Rese-
centrum tar vi oss  till Hemslöjdens 
lokaler i Linköping,  för gemensam 
middag och artgenomgång. ÖgOF 
bjuder på KRAV-märkt  middag. 
Öl/vin eller dylikt ingår ej,  men 
kan tas  med. Meddela allegier/

specia lkost i samband med 
anmälan. Möjligen kan bastu 
finnas tillgänglig före middagen. 
Om så är fallet kommer det – och 
eventuell annan information – att 
kommuniceras via forumet på 
ÖgOF:s hemsida, www.ogof.se.

2/2 11:00-13:30 Guidning vid 
Fröbergets fågelmatning. Claes 
Nilsson leder en initierad drop-in 
guidning om vinterfåglar och 
fågelmatning.

17/2 Vandring vid Stångån. 
Följ med på klubbens  traditions-
enliga fågelvandring längs  Stångån 
där vi tittar på övervintrande 
änder,  hägrar och andra fåglar. 
Har vi tur kanske vi får se en 
färgsprakande kungsfiskare flyga 
förbi. Klä dig varmt och ta gärna 
med kikare. Samling vid Nykvarns 
sluss nedanför Tekniska verkens 
kontor (Runstensgatan)  kl. 09:30. 
Detta är ett samarrangemang med 
Linköpings  kommun. Ingen 
anmälan, men vid frågor kontakta 
A d a m B e r g n e r , 
adam.bergner@yahoo.se eller 
0739-26 00 57. 

3/3 15:00 Årsmöte i Natur-
c e n t r u m . A d a m B e r g n e r 
föreläser om vassångare i Tåkern. 
Se separat kallelse!

mailto:adam.bergner@yahoo.se
mailto:adam.bergner@yahoo.se
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3 22-24/3 Tidig vår i Dalarna - 
hackspettar och ugglor. 
Besök  Siljansbygden den 22 - 24 
mars. Runt Siljansringen möts 
åker mark,  ängar och s tora 
skogar  med mycket vilt.  Dalarna 
har flest häckande fågelarter i 
Sverige och i mars  har hackspettar 
och ugglor börjat sina förbe-
redelser. Vi åker upp fredagen 22:e 
mars  och installerar oss.Lördag 
morgon följer vi med Leksands 
Fågelklubb ut  på hackspetts-
exkursion under ledning av Staffan 
Müller. Lördag eftermiddag och 
kväll beger  vi oss ut för att lyssna 
efter ugglor, och beroenda av 
utfallet kan en gryningstur på 
söndagen behövas  för gråspett, 
slaguggla och andra vinterfåglar. 
Snöläget och väder avgör hur 
planeringen i detalj kommer att se 
ut. Övernattning sker naturnära, 
men inomhus,  och självhushåll 
gäller. Bindande anmälan till  Per 
T ö r n q u i s t p å : 
per_33@hotmail.com senast 3/3.

7/4 Guidning vid Sättuna-
viken. Välkommen på guidning 
från Sättunavikens plattform i 
Svartåmynningens  naturreservat. 
Fågelklubbens guider finns på plats 
mellan 9-12 och du droppar in när 
det passar dig. Vi hoppas  på att få 
se mycket gäss  och änder. Kontakt: 

Pe t e r B e r r y,  0 7 0 5 5 7 3 5 7 5 , 
peter.berry1983@gmail.com.

10/4 Fågelskådning – det bästa 
som finns! Föredrag av  Gigi 
Sahlstrand. För mer information, 
håll koll på hemsidan.

14/4 Guidning vid Sättuna-
v i ke n i s a m a r b e t e m e d 
Linköpings kommun. Upplev 
det rika fågellivet på strand-
ängarna vid Västra Roxen. Adam 
Bergner guidar och berättar också 
om naturreservatets  historia och 
den rika floran – sådant man inte 
alltid tänker på vid ett besök i 
området. Samarrangeras  med 
Linköpings kommun. Samling vid 
Sättunavikens parkeringsplats  kl. 
10:00 för vidare promenad ut mot 
fågeltornet. Ingen anmälan, men 
för eventuella frågor kontakta 
Adam på 0739-26 00 57 eller 
adam.bergner@yahoo.se

4/5 11:00 Invigning av LFK-
tornet och Fågeltornskampen! 
Tornet i norra Härnaviken kallas 
numera LFK-tornet och kommer 
att invigas  på storartat manér 
lördagen den 4 maj. LFK-tornet 
kommer under samma dag att 
delta i fågeltornskampen genom 
att  vara bemannat i minst tolv 
timmar! Fågeltornkampen startade 
2011 efter en finsk evenemangs-

mailto:per_33@hotmail.com
mailto:per_33@hotmail.com
mailto:adam.bergner@yahoo.se
mailto:adam.bergner@yahoo.se
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3 modell - "Battle of Towers".  I 
korthet går det  ut på att under den 
första lördagen i maj bemanna 
svenska fågeltorn med lag som ska 
räkna alla fågelarter som hörs  och 
ses. Evenemanget utformas  som en 
tävling mellan fågeltornen och en 
landskamp med Finland.  Men 
meningen med evenemanget är att 
sprida fågelintresse till en inbjuden 
allmänhet och göra dem delaktiga 
i kampen.  Här finns  alla möjlig-
heter att  diskutera fåglar,  fågel-
skydd och biologisk  mångfald 
exempelvis. Det är också ut-
märkt  tillfälle att  möta lokal 
media.  Fågeltornskampen ska 
därför ses  ett  verktyg för lokal-
klubbar och regionalföreningar i 
deras  verksamhet.  Är du intre-
sserad av att delta i detta skådar-
maraton är du välkommen att 
höra av dig till Martin Berry 
martin.s.berry@gmail.com För 
mer info, håll koll på hemsidan.

5/5 Guidning vid Sättunaviken 
på fågelskådningens dag. 
Välkommen på guidning från 
Sättunavikens plattform i Svartå-
mynningens  naturreservat. Fågel-
klubbens  guider finns  på plats 
mellan 9-12 och du droppar in när 
det passar dig. Vi hoppas  på att få 
se många genomflyttande arter 
som rastar på väg norrut. Kontakt: 
Pe t e r B e r r y,  0 7 0 5 5 7 3 5 7 5 , 
peter.berry1983@gmail.com

18-19/5 Vårfåglar på Härads-
skär. Sträck- och tättingskådning 
över hav och i buskage i Östgöta-
skärgården. Anmälan till Martin 
Berry martin.s.berry@gmail.com 
senast 30/4!

2/6 Guidning vid Sättuna-
viken. Välkommen på guidning 
från Sättunavikens plattform i 
Svartåmynningens  naturreservat. 
Fågelklubbens guider finns på plats 
mellan 9-12 och du droppar in när 
det passar dig. Vi hoppas  på att få 
se de första fågelungarna och njuta 
av  rödspovens spel mot bak-
grunden av tusentals häckande 
skrattmåsar och gäss. Kontakt: 
Pe t e r B e r r y,  0 7 0 5 5 7 3 5 7 5 , 
peter.berry1983@gmail.com

5/6 Nattsångar tur. Fågel-
klubbens klassiker är tillbaka även i 
år. Följ med Linköpings  fågelklubb 
ut till kända nattsångarmarker 
strax utanför staden! Vi hör 
vanliga fåglar som sävsångare och 
näktergal,  och hoppas  på mer 
sällsynta arter som vaktel,  korn-
knarr och kärrsångare. Samling på 
Sättunavikens parkering kl 22.30. 
Info och anmälan till Peter Berry,  
pe ter.ber ry1983@gmai l . com 
0705573575.

mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com


29

RÖ
DS

PO
VE

N 
N

um
m

er
 1

, 2
01

3 24-27/6 Abiskoresa. Följ med till 
Abisko med omnejd för att 
bekanta dig med den norrländska 
fågelfaunan. Dvärgsparv  och 
nordsångare hoppas  vi på och 
därutöver finns en mängd arter att 
njuta av. Detta är en långresa med 
högt skådartempo. Resan har ett 
begränsat antal platser om 8 
p e r s o n e r o c h a n m ä l a n ä r 
bindande. Anmälan lämnas senast 
15 februari till Peter Berry: 
peter.berry1983@gmail .com, 
0705573575. 

mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com
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3 Kallelse till årsmöte!

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Linköpings 
Fågelklubb, söndagen den 3.3 klockan 15:00 på Naturcentrum, 

Linköping. 

Efter mötesförhandlingar och kaffe möter vi Adam Bergner, 
ringmärkare vid Tåkerns fältstation. Han kommer att berätta om sin 

forskning kring vassångaren, en nyetablerad art i Tåkerns vida 
vassar med en ännu till stora delar okänd häckningsbiologi.  



31

RÖ
DS

PO
VE

N 
N

um
m

er
 1

, 2
01

3 FiNk:s vårprogram 2013

Januari

Söndag 13/1 Vinterfågel-
räkningen 2013. 
Vi räknar övervintrande vatten-
bundna fåglar. Från Leonardsberg 
i östra Glan till Pampushamnen 
delar vi in sträckan i olika 
områden som fördelas mellan 
inventerarna. Detta arrangemang 
ingår i den årliga nationella 
sjöfågelräkningen. Anmäl dig 
gärna i förväg till Ulf Larsson, tel. 
070 668 44 55 eller Fredrik Sahlin, 
tel. 076  104 97 00 eller kom till 
Saltängsbron kl. 09.00 på söndags-
morgonen.

Lördag 19/1  KRAV-rallyt 2013
Tävlingen gäller att se flest arter 
inom Östergötlands  gränser 
mellan kl. 00.00-16.00. Endast 
allmänna kommunikationer och 
cykel får användas. Detaljer om 
tävlingen kommer att  finnas på 
www.ogof.se. Lag (2-3 personer) 
skall anmäla sig i förväg till Kjell 
Carlsson tel. 013-17 45 13  alt. e-
post: kjeca@ifm.liu.se.

Fredag  25/1- Vinterfåglar inpå 
knuten
måndag 28/1Sveriges  Ornito-
logiska Förenings  (SOF:s)  kampanj 
för att räkna fåglar vid den egna 
fågelmatningen har blivit  en succé 
med många engagerade männi-
skor. Delta du också och bidra till 
ett bra resultat för Östergötland. 

Alla bidrag är värdefulla. Upp-
lysningar och rapporterings-blank-
ett finns på www.sofnet.org.

Februari

Tisdag 5/2  B i l d e r f r å n 
Galapagos 
Per-Erik Wigh, FiNk,  visar bilder 
och berättar om Galapagos. Åk 
med på en båttur bland dessa 
speciella öar med många en-
demiska arter. 
Ansvarig: Anders Törnqvist tel. 
070-441 88 78. 
Lokal: Klubblokalen,  Rådmans-
gatan 7 i Norrköping, kl. 19.00.

Onsdag 27/2 Tåkerns nya 
Naturum
Ellen Hultman,  som är förestånd-
are för Tåkerns  nya Naturum, 
kommer och berättar om denna 
satsning och de fina omgivning-
arna. Till våren anordnar vi en 
utflykt till Tåkern. Alla,  gärna även 
icke medlemmar,  är välkomna till 
denna kväll för att lära mer om en 
av Östergötlands finaste fågel-
lokaler. 
Ansvarig: Karin Forsell. 
Lokal: Rådmansgatan 7, kl. 19.00.

Mars

Söndag 10 /3 ÅRSMÖTE.  
Observera lokal och tid! 
Alla medlemmar ka l las  t i l l 
föreningens  årsmöte i Hem-
gårdens lokaler Saltängs-
gatan 7 i Norrköping kl 14.30.  

http://www.ogof.se
http://www.ogof.se
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3 Ef te r vå ra egna å r smöte s -
förhandlingar följer årsmöte 
med Östergötlands Ornito-
logiska förening (ca kl. 15.15).
Därefter: Hotade fåglar i Sve-
rige. Anders Wirdheim, känd 
profil från SOF och tidigare 
redaktör för Vår fågelvärld, 
kommer att tala om hur tillståndet 
är för fåglarna i Sverige just nu. 
Servering av kaffe/te och ostfralla. 
Ansvariga: Karin Forsell och Kjell 
Carlsson kjeca@ifm.liu.se.

Söndag 31/3  Exkursion till 
Arkösunds skärgård.
(måndag 1/4)  Lövskären består av 
två relativt små öar, som ligger 
allra längst ut i Arkösunds  skär-
gård. Vi har faktiskt  precis 
upptäckt denna fina fågellokal som 
visat sig hysa stor potential för 
såväl alkor som andra kustfåglar. 
Beroende på vädret åker vi söndag 
eller måndag. De som anmäler sig 
får besked någon dag innan. 
Avfärd Arkösunds  hamn kl. 07:00. 
Hemfärd bestäms av gruppen men 
räkna med en heldag. Kostnad 
bilresa samt båtkostnad (minst 200 
kr. och beror på antalet deltagare). 
Samling hörnet Tegelängsgatan/
Ö. Promenaden kl. 06.00. För-
anmälan till Robert Petersén tel. 
073-708 35 45; 
petersen-robert@hotmail.com 
senast 25 mars.

April

Tisdag 9/4Jorden runt på 80 
minuter
Vår kringresande fågelentusiast 
Lennart Lander visar bilder och 
berättar från några av sina resor 
runt om i världen de senaste åren. 
Ansvarig: Lennart  Lander,  tel. 
070-677 48 83. 
Lokal: Klubblokalen,  Rådmans-
gatan 7, kl.19.00.

Lördag 27/4   Fågelresa till 
Angarnssjöängen, Uppland
-söndag 28/4 Vi gör en tvådagars-
tur med Angarnssjöängen,  en av 
Upplands bästa fågellokaler,  som 
huvudmål. Avfärd lördag morgon 
med stopp på vägen vid plats  där 
det just  då är mest intressant att 
fågelskåda. Övernattning på 
vandrarhem i Vallentuna. Sön-
dagen ägnas åt vandring runt An-
garnssjöängen (ej över 8 kilometer) 
under ledning av kunniga skådare 
från Angarn-gruppen,  för att hitta 
de änder,  vadare och rovfåglar som 
brukar anlända vid den här tiden 
(in-formation om lokalen se 
www.angarngruppen.se. Hem-
komst sent söndag efter-middag. 
Samåkning i egna bilar. Kostnad 
cirka 700  kronor exkl. mat. 
Reseledare och mer info: Ulf 
Linnell 070 69 68 691 
Anmälan senast 15 april till Karin 
Forsell 0730 91 73 01 eller 
karinforsell@telia.com

mailto:petersen-robert@hotmail.com
mailto:petersen-robert@hotmail.com
http://www.angarngruppen.se
http://www.angarngruppen.se
mailto:karinforsell@telia.com
mailto:karinforsell@telia.com
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Lördag 4/5 Fågeltornskampen 
2013
Du inbjuds att delta i den årliga 
nationella tävlingen att ha sett 
mest arter från ett fågeltorn. 
Välkommen att se och höra fåglar 
någon gång  mellan kl. 05.00 och 
13.00 eller under alla de åtta 
timmarna vid något av Norrköp-
ings  fågeltorn som anmäls  till 
tävlingen. Ansvariga räknare vid 
Svensksundsviken blir Magnus 
Bergvall (tel. 070 220 48 16) och 
Fredrik Sahlin, vid Leornads-
berg  Robert Petersén,  (tel. 073 
 708 35 45)  och vid 
Åby gård, Norsholm,  Nils-Åke 
Andersson och Ulf Linnell (tel. 
070 69 68 691). Anmäl gärna 
deltagande i förväg och ange när 
du kan vara med eller kom på 
spontanbesök. All skådarhjälp 
under förmiddagen är välkommen 
och du kan självfallet besöka alla 
tornen under dagen. Sistaminuten-
information om arrangemanget 
kommer att  finnas på FiNk:s  
hemsida dagarna innan.

Söndag 5/5  Fågelskådningens 
dag
Det blir ”öppet hus” vid fågel-
tornet vid Svensksundsviken kl. 
07.00-12.00. Ta med vänner och 
bekanta för en fin dag vid fågel-
tornet. Du får all tänkbar hjälp 
med att bestämma de fåglar du ser. 
Promenad från parkerings-platsen 
vid riksväg 209. För de som önskar 

kommer guidad tur att utgå från 
parkeringen k1. 07.00 och 09.00. 
Ansvariga: Lennart Lander 070 
677 48 83,  Colin Messer och 
andra FiNk-are.

Lördag 18/5 Tåkern och dess 
Naturum
Vi åker till Tåkern och får 
guidning på plats  av de som 
arbetar där och vet vad det finns 
att  spana in. Det är säkert full fart 
på fågellivet och många spännande 
naturupplevelser att se fram emot. 
Samling kl. 06.30 hörnet Tegel-
ängsgatan/Ö. Promenaden för 
samåkning. Räkna med en heldag 
vid Tåkern. Information får du av 
Karin Forsell 0730 917301 el. 
karinforsell@telia.com 

Lördag 25/5 Exkursion till 
Svensksundsviken.
 Vi får besök av Fågelföreningen 
Tärnan i Nyköping och självklart 
inbjuds  även FiNk:s  medlemmar 
att  delta i exkursionen vid vår 
bästa hemmalokal. Start kl. 07.00 
vid parkeringen utmed Arkösunds-
vägen. 
Ansvarig: Anders Törnqvist tel. 
070-441 88 78.

Juni

Onsdag 5/6 N a t t s å n g a r e 
under Naturnatten. Ljud,  
dofter, synintryck,  värme och kyla 
är vad som möter i försommar-
natten i naturen. Största njut-
ningen är nog ändå fågelsången



34

RÖ
DS

PO
VE

N 
N

um
m

er
 1

, 2
01

3 och olika läten som når våra öron. 
Vi startar kl. 21.00 från Tegelängs-
gatan för samåkning. Beräknad 
hemkomst ca kl. 02.00  på tors-
dagsmorgonen. Vi försöker finna 
nattens  vanligaste sångare men 
även  rariteter. Ta med mat-
säck och varma kläder;  även 
mössa,  vantar och varma skor kan 
behövas.Arrangör Naturskydds-
föreningen i Norrköping i sam-
arbete med FiNk. 

Ledare och föranmälan till Göran 
Esbjörnsson,tel. 011 18 93 12.

Vårens  program för andra för-
eningar är lättast att finna via 
deras  hemsidor.
Alla dessa adresser går också lätt 
att  nå via länkar från Östergötlands 
Ornitologiska Förenings hemsida: 
www.ogof.se.
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3 Klubbens	  styrelse:

Ordförande:
Per	  Törnquist
per_33@hotmail.com
073-‐672	  53	  71

Vice ordförande: 
Olof  Hjelm 
olof.hjelm@telia.com

Kassör 
Stefan Desai 
stefan@desaiekonomi.se

Ledamöter 
Adam Bergner
adam.bergner@yahoo.se
Peter Berry
peter.berry1983@gmail.com
Martin Berry 
martin.s.berry@gmail.com

Suppleanter
Gunilla Wetterling 
Erik Stensman

Webredaktör:
Anders Karlsson
webmaster@linkopingsfagelklubb.s
e


