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Klubblokal: 
Drottninggatan 34 a 
582 27 Linköping 
 
Telefon: 013-13 39 86 
Postgiro: 87 26 50 – 7 
 
Hemsida: 
http://hem.fyristorg.com/linkopings.fagelklubb 

 
Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk förening för Linköpingstrakten, med uppgift att 
främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för 
fågellivet, samt hos medlemmarna bidraga till ett ökat ornitologiskt kunnande. 
 
Medlemmsavgift för 2007: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. 
 
 
Klubbens styrelse: 
 
Ordförande: Kjell Carlsson, 013-17 45 13, kjeca@ifm.liu.se 
 
Vice ordförande: Olof Hjelm, 013-10 56 83, olof.hjelm@telia.com 
 
Sekreterare: Karl-Martin Axelsson, 070-393 66 29, karl-martin.axelsson@e.lst.se 
 
Kassör: Arne Carlsson, 013-21 30 75, arne.carlsson@vti.se 
 
Ledamöter: Per Törnquist, 013-605 40, per.tornquist@edu.motala 
 
Claes Nilsson, 0703-73 63 63, claes.nilsson@corren.se 
 
Adam Bergner, 013-803 21, adam.bergner@telia.com 
 
 
Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, 013-14 54 24, anderzmejl@hotmail.com. 
 
 
Per Törnquist är biblioteks- och lokalansvarig och ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Nybro. Olof 
Hjelm ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Kungsbro och Claes Nilsson för fågeltornet  i Sättunaviken.  
 
Vid skadegörelse eller dylikt ring till respektive ansvarig!  
 
 
Rödspoven utkommer med två nummer per år. 
 
Redaktion: Per Törnquist, 013-605 40, per.tornquist@edu.motala 
 
Omslag Klippsvalor, Linköping , foto Claes Nilsson 
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Ordföranden har ordet. 
 

 
Julen närmar sig. Det är snart lucia, och 
ute är det åtta plusgrader, gräsmattan ser 
ut att behöva klippas en gång till och på 
strandängarna utanför vårt hus flyger 
starar, skrattmåsar och tofsvipor bland 
horder av gäss. Om man inte visste 
bättre skulle man gissa att det var mars. I 
Umeå plockades kantareller i helgen! 
Biologisk kuriosa, kan tyckas, men i 
perspektiv av vad vi vet om det 
mänskliga bidraget till växthuseffekten 
känns värmen närmast skrämmande. 
Hoten mot människor och miljö är stora, 
och tyvärr verkar handlingskraften för 
att komma till rätta med problemen vara 
svag. Miljöfrågorna fick inte mycket 
genomslag i höstens riksdagsval, och nu 
leds den svenska regeringen av ett parti 
som under lång tid haft miljöfrågor långt 
ned på prioritetslistan. En av de första 
åtgärder den nya regeringen genomförde 
var att slopa skatten på inrikesflyg, trots 
att flygtrafiken kraftigt bidrar till 
växthuseffekten. Där socialdemokraterna 
i sin senaste budget – stöttade av 
vänsterpartiet och miljöpartiet – ville 
höja de årliga anslagen till arbetet med 
biologisk mångfald från en och en halv 
miljard till två, ville moderaterna sänka 
anslaget till hälften. Kärnkraften, då? 
Flera av högeralliansens partier är ju 
positiva till kärnkraft, och det borde väl 
vara bra för att minska utsläppen av 
växthusgaser? Visst är det så. Samtidigt 
väljer kärnkraftsförespråkarna att bortse 
från problemen med denna energikälla. 
Uranbrytningen är ett stort problem för 
hälsa och miljö, som vi knappast hör 
talas om eftersom det inte sker i Sverige. 
Det användbara uranet är begränsat. 
Exakt när det kommer att ta slut vet vi 
inte, men säkert inom en 

hundraårsperiod, och kärnkraften är 
därför inte förnyelsebar energi.  
 
Slutligen är problemet med förvaring av 
kärnavfall fortfarande absolut inte löst; 
det blir helt enkelt något som vi ganska 
ansvarslöst överlämnar till kommande 
generationer att försöka ta hand om. En 
okritiskt positiv syn på kärnkraft är helt 
enkelt inte genomtänkt. Sammantaget 
hopar sig mörka moln på den 
miljöpolitiska himlen. En tröst kan vara 
att åtminstone en miljöfråga – 
växthuseffekten – äntligen fått 
genomslag i media och i allmänhetens 
medvetande. Kanske kan den folkliga 
opinionen styra utvecklingen mot en mer 
långsiktigt hållbar politik. Om det inte 
blir så under de fyra kommande åren får 
vi istället ställa vårt hopp till en ny 
regering 2010, och stilla önska att det 
inte är för sent att ta krafttag mot 
miljöproblemen då. 
 
Denna min sista lilla krönika som 
ordförande för Linköpings fågelklubb 
blev en allvarlig historia, men jag vill då 
påminna om att jag till förra julen skrev 
en hel sida om hur man bäst angriper en 
chokladask. Miljöhoten till trots hoppas 
jag att ni fått många chokladaskar även 
denna jul, och att ni också får ett fint 
fågelår 2007. Eftersom jag avgår som 
ordförande vid årsmötet i februari, vill 
jag passa på att tacka för förtroendet jag 
fått under fyra år. Jag tycker att klubben 
har en väl fungerande verksamhet, 
entusiastiska medlemmar och därmed 
framtiden för sig. 
 
 Kjell Carlsson 
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Gåsräkning vid Västra Roxen 16 september 
 

LFK deltog i den internationella 
grågåsräkningen som hölls 16 september. 
Denna dag räknades även tranor, men då 
Linköpingstrakten inte har några större 
antal rastande tranor var fokus helt på 
grågås. Vi räknade i ett område kring 
Västra Roxen från Kungsbro i norr till 
Stångåmynningen i sydväst. I år var 
grågässen starkt koncentrerade till 
Härnaviken och på eftermiddagen fanns 
2026 grågäss på platsen. Samtidigt fanns 
750 grågäss i Sättunaviken. Övriga 
platser saknade grågäss. Totalt omfattar 
detta 2776 grågäss. Detta kan jämföras 
med drygt 1500 i samma område förra 
året. Det året var gässen mer jämt 

fördelade mellan Härnaviken, fälten 
väster Härnaviken och Stångåmynningen. 
Samma år sågs även knappt 600 grågäss 
vid Östra Skrukeby. Den platsen 
besöktes inte i år. 
 
I landet i övrigt bör nämnas 2200 ex 
Gröningen ängar i Halland, 2600 ex 
Dettern, Västergötland  2700 ex Hovby-
Skepparslöv  Skåne, 3000 ex 
Svensksundsviken, 11100  ex Hjälsta-
viken i Uppland och 15 100 Tåkern. 
 
Alla som medverkade vid räkningen 
tackas hjärtligt. 
Olof Hjelm 

 
 
 

Fågelfrågan. 
 
Dags för en ny omgång av Rödspovens fågellek! Vi presenterar tre utdrag ur Rendahls 
Fågelboken från 1949, och du klämmer snabbt fram vilka tre fågelarter texterna handlar 
om. Svaren finns längst ned på sista sidan. 
 

1) Han är en de öppna markernas fågel, som anträffas i buskrika ängar, vilka 
omväxla med betesmarker. Man ser honom mest på marken, där han antingen 
kliver omkring eller rör sig springande. Till sin natur är han orolig och skygg. 
Närmar man sig honom, flyger han vanligtvis undan men giver sig tillkänna 
genom sitt egendomliga och synnerligen karakteristiska läte ”opp opp opp”.  

 
2) I vårt land häckar … mer eller mindre regelbundet längs fjällkedjan ned till 

Härjedalen. Under flyttningarna söker han sig obetydligt utmed kusten och är 
sålunda ej funnen vid Öland. Däremot draga, framför allt under vårsträcket i slutet 
av maj och början av juni, små flockar över Sveriges slättbygder, vid Närkes 
slättsjöar visar han sig sålunda under flyttningstiden tämligen allmänt.  

 
3) … är en storätare. Födan utgöres av frön av tall och gran, al, björk samt bär, 

såsom rönn-, oxel- och enbär, vilkas frön han förtär, medan han försmår de 
köttiga delarna. Den granna fågeln är till sin natur rätt trög … varför han i vissa 
landsändar erhållit namnet ”dummerjöns”. 
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Naturvård och fågelskydd: är alla fåglar lika mycket värda? 
 

 
Ur ett etiskt perspektiv är det självklart 
att alla arter har samma värde. Politiskt 
är frågan också okontroversiell – eller 
borde åtminstone vara – då vi har skrivit 
under den internationella 
Bernkonventionen och därmed 
garanterat att bevara alla i landet 
förekommande arter i hållbara 
populationer. Tyvärr kan ändå inte alla 
arter ges samma uppmärksamhet ur ett 
praktiskt naturvårdsperspektiv. Trots 
konventioner vi skrivit under är 
naturvårdens resurser är alltid 
begränsade, och vi måste prioritera. Vad 
är det då vi behöver tänka på när vi gör 
detta? 
 
Global utbredning och hotstatus. 
 
Två arter som försvunnit från landet i 
sen tid är svartbent strandpipare och 
tofslärka. Jag vill hävda att dessa 
regionala utdöenden inte behöver 
betraktas som katastrofer. Båda arterna 
har stora utbredningsområden och stora 
populationer globalt. Även om 
förändringar i det svenska landskapet 
säkert till del låg bakom arternas 
försvinnanden, handlade det också om 
att våra populationer helt enkelt utgjorde 
den absoluta nordgränsen för arternas 
utbredning. Det är ett normalt mönster 
att utbredning precis i en kantzon går lite 
fram och tillbaka. Även om vi saknar 
dessa arter är det alltså knappast värt att 
spendera mycket av naturvårdens pengar 
på att aktivt försöka få dem tillbaka. 
Andra i Sverige hotade arter har en helt 
annorlunda sits globalt. Dubbelbeckasin 
och fjällgås är exempel på fåglar som 
finns med på den globala hotlistan. Här 
är värt att satsa! En del arter, som inte är 
så ovanliga i Sverige, är också  

intressanta ur ett globalt perspektiv. Till 
exempel finns en ganska stor del av 
världens storlomspopulation i landet, 
och gällande storlom kan alltså direkt 
skydd och även förebyggande åtgärder 
vara av stort värde, eftersom vi har ett 
internationellt ansvar för arten.  
 
Hur genetiskt unik är populationen?  
 
En genetisk aspekt som är viktig i 
naturvårdssammanhang är hur genetiskt 
unik en population är. Om en grupp 
individer har varit isolerade från resten 
av populationen under lång tid är 
chansen stor att denna grupp via 
slumpfaktorer och naturligt urval 
utvecklats annorlunda än resten. I 
förlängningen leder detta till artbildning. 
Biodiversitetskrisen handlar ju inte bara 
om artutdöenden, utan också om att 
mänskliga aktiviteter bromsar 
nybildning av arter då lokala och 
isolerade populationer försvinner. I 
dagens Sverige kan vi i detta perspektiv 
med sorg betrakta spillran av vitryggiga 
hackspettar. Spettar är ju i stor 
utsträckning stannfåglar, och därmed 
mer benägna att bli genetiskt unika då de 
inte beblandar sig med individer från 
andra populationer under flyttning och 
på övervintringsplatser. Utifrån detta 
resonemang kan man alltså hävda att det 
i vissa fall är hög relevans i 
bevarandeåtgärder för en art på en plats, 
trots att arten finns i höga numerärer på 
andra platser. Man behöver helt enkelt 
veta (eller åtminstone starkt misstänka) 
något om populationens genetiska 
sammansättning innan man avgör hur 
viktiga skyddsåtgärder för en viss art är. 
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Hur stor är sannolikheten att 
bevarandeåtgärderna lyckas? 
 
 Det är givetvis tveksamt att lägga ned 
stora summor på åtgärder som man ändå 
inte tror kommer att räcka, vilket 
givetvis i sin tur beror på orsakerna till 
hotet. Vit stork försvann delvis från 
Sverige på grund av brist på våtmarker, 
och man kan ifrågasätta om det har 
återskapats tillräckligt många våtmarker 
idag för att långsiktigt behålla arten i 
landet trots storkprojektet. På 
motsvarande sätt lider vitryggen brist på 
sumpskogar med mycket död ved, och 
det är tveksamt om vi lyckas hålla liv i 
vår vitryggspopulation tillräckligt länge 
för att arealen sådan skog ska hinna bli 
tillräckligt stor igen. Det är värt att 
diskutera om resurserna istället borde 
läggas på till exempel mindre hackspett 
– en art som också är hotad, men som 
ännu finns i så stora antal att 
bevarandeåtgärderna har större chans att 
lyckas. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
trots att vi givetvis vill ha så många 

fågelarter som möjligt i landet, är vi 
tvungna att prioritera eftersom 
resurserna är begränsade. Vi får försöka 
att göra detta förutsättningslöst på bästa 
möjliga sätt. Mycket kunskap behövs för 
att prioritera rätt, och vissa studier 
behöver göras av experter – till exempel 
de som handlar om populationers 
genetiska sammansättning. Annan 
kunskap kan vi hobbyskådare glädjas åt 
att bidra med lite till mans och kvinns. 
Vår vardagsskådning och vårt flitiga 
rapporterande på Svalan ger stor 
kunskap om numerärer, flyttrörelser, 
invandringar och liknande. På detta sätt 
hjälper vi faktiskt alla till med små 
pusselbitar av information som 
underlättar bevarandearbetet. 
 
Kjell Carlsson 
 
 
 
 
 
  

 
 
Du som inte har betalat medlemsavgiften för detta år bör… 

 
rusa till datorn, girot eller banken 
och omedelbart göra det…  
 
annars blir det inga inbjudningar till föredrag och exkursioner och annat smått och gott! 
 
Tänk på att dina pengar bidrar till naturvård och fågelskydd! All information du behöver 
för inbetalningen finns på första sidan.  
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Häradsskär 7/10 
 

Resorna till Häradsskär om höstarna har 
börjat bli en tradition. Denna gång 
anordnade LFK resan ihop med FiNk 
(fågelföreningen i Norrköping). Efter 
flera år av relativt magert sträck 
hoppades vi nu alla på en förändring. 
Regnet duggade och sydvinden slet tag i 
en när man klev i land på Stångskär vid 
kvart i sju på lördagsmorgonen. 
Väderförhållandena kunde ha varit 
bättre, men tyvärr hade prognoserna 
pekat på samma väder under större delen 
utav dagen. Vi fick helt enkelt hoppas att 
vädergudarna var med oss. 
Precis som vanligt inleddes resan med 
sträckskådning ifrån Stångskärs 
nordsida. Sikten var inte den bästa och 
regnet ihop med vinden gjorde det svårt 
att skåda. Men efter en stund ropades de 
första sträckande sjöorrarna ut och 
småflockar av ejdrar drog förbi mot 
söder. En och annan alfågel och svärta 
visade sig också. En flock med två 
ringduvor och en skogsduva kämpade 
sig tappert söderut i motvinden. Regnet 
gjorde dock att tubkikare och handjagare 
immade igen och snart gick de flesta ner 
till stugorna för att söka lä och hugga in 
på matsäcken. 
Häradsskärs buskage kom att bli nästa 
område för genomsökning. Denna gång 
var det väl ändå dags för en ostlig 
sångare med vingband? Tyvärr fick vi, 
ju längre tiden gick, ta tillbaka vad vi 
sagt, för snart stod det klart att det 
knappt fanns en enda tätting på hela ön. 
Kungsfåglar och rödhakar brukar ju 
vanligtvis finnas i tonvis på ön, men 
denna gång var det helt tyst. I området 
kring alkärret, vilket brukar ha en hög 
fågeltäthet, hittades bara något tiotal 

kungsfåglar, två rödhakar och en 
järnsparv. Mediokert! Några personer 
företog en rejäl promenad Häradsskär 
runt, men kom snart tillbaka till stugorna 
på Stångskär med tråkiga nyheter. Det 
var dött på ön. Visserligen hade några 
sett en flock rastande prutgäss och några 
andra en kustlabb, men av tättingar bara 
någon enstaka mes. Regnet tilltog och 
många började be reseledaren om att få 
åka hem tidigare. Fixat och klart! Till 
sist bestämdes att båten skulle hämta 
hem oss kvart över två, nästa två timmar 
tidigare än vanligt. Men innan dess hann 
man ju med lite skådning och listan 
kunde utökas när en ung silltrut visade 
upp sig fint och en subadult havsörn 
landade på ett litet skär alldeles intill. 
Ute över havet passerade fler svärtor och 
sjöorrar och större flockar med ejdrar 
sågs också. En och annan alka svirrade 
förbi långt ut, men på grund av den 
dåliga sikten gick de inte att 
artbestämma. En flock med 24 bläsgäss 
tvärade också över ön mot sydväst. 
Strax före klockan 14 såg det till sist ut 
att spricka upp borta i sydväst, och visst, 
snart sken solen ifrån en nästan klarblå 
himmel. Tyvärr var det då dags att åka 
hem, så någon skådning i det vackra 
vädret blev det inte. Några noterade dock 
större rörelser av småfågel på ön när det 
sprack upp och hade det inte varit för 
regnet skulle det säkert kunnat ha 
upptäckts någonting skoj. 
Troligen var inte alla för besvikna ändå. 
Sträcket var trots allt helt okej och de 
som senare kom hem och knäppte på 
TV: n fick se ett formstarkt Sverige 
besegra Spanien i EM-kvalet i fotboll. 
Adam Bergner 
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Klippsvalorna i Linköping hösten 2006 
 

Nu har jag slutat titta uppåt Gamla 
Vattentornet. Nästan. 
 
Efter ett tidigt drag till Vaggeryd lördag 
morgon hade jag, Druiden och Peter 
Olofsson ”hängt in” fyra utlarmade 
Klippsvalor i en fönsterglugg på den 
sjaskigt fula betongkolossen inne på 
pappersbrukets område. Vi hade åkt de 
sexton milen i mörker och regn för att få 
se de förflugna medelhavssvalorna. Och 
det fick vi. Det ljusnade bara tillräckligt 
för en artbestämning och lite 
flyktupplevelser, sedan hällde regnet ner 
och fronten på den uppåtriktade tuben 
blev vattenfylld. Under hemresan fick vi 
reda på att svalorna försvunnit mot 
nordost ungefär när vi gav upp. 
Nordost? Där ligger ju Linköping. Tänk 
om? Nej, aldrig. Glöm det, Mankan! 
Och det gjorde jag. 
 
Dagen efter försökte jag varva ner med 
lite söndagsskådning i Rosenkälla. Min 
son cyklade dit. Det blev dock en 
promenad i hällregn och hukande fika 
under lutande träd för att kaffet inte 
skulle spädas ut för mycket. När regnet 
upphört framåt eftermiddagen, skjutsade 
jag ut min son som fått lämna sin cykel i 
Tinnerö när det inte ville sluta regna. Nu 
var cykelvädret bättre och solen stod 
alldeles över horisonten. Bråttom hem 
till kvällsmaten.  
 
Jag körde in på min parkering vid 
vattentornet och öppnade bildörren. 
Något fångade min uppmärksamhet. 
Svisch! Svisch igen! En svala, och en, 
två till. Högt kring tornet. Klippsvala. 
Klockrent! Men det är inte sant! Väck 
mig! 
 

Jag hade inte ens min kikare med mig. 
Jag hade ju gett upp. Men andrajagaren 
låg i bilen, så jag klev ur, försiktigt. Jag 
trodde ju inte att det kunde vara annat än 
några sena backsvalor. Sån’t här händer 
inte mig. Pulsstegring.  
Flykten hela tiden högt med stela vingar, 
raka som starar, men kvicka som 
tornseglare. Helt tysta. Jag försökte se 
karaktärer, men de var så kvicka. Nu 
började jag röra mig mot tornet och 
ängen framför. Hela tiden svischar 
svalorna förbi över huvudet på mig. Jo, 
bara lite ljust på strupen, men inte fram 
till näbben. Inga ljusa övergumpar. Det 
ÄR klippsvalor. Men bara tre. Samma? 
Förvirring. 
 
Nu försvann de runt dungen. Jag 
genskjuter över lekplatsen, ser hur de 
drar sig bort mot Folkungaskolan. Nu 
börjar jag springa. Borta! En skådare till 
vill jag ha hit för att bekräfta fyndet. Jag 
ringer Druiden. Han är ju i alla fall 
rutinerad skådare och dessutom min bror, 
så jag behöver inte känna mig dum om 
jag hetsobsar. Han är på cykel på väg till 
Resecentrum. Han får problem. Han 
måste ju bevaka sin östgötalista men ska 
hålla kurs i Stockholm hela veckan.  
Han bestämmer sig för att spana av de 
höga byggnader som finns i området 
kring Resecentrum, medan jag cyklar till 
Folkunga och letar. Tomt.  
Jag ringer Club300-svararen för att 
larma ut. Min symbian 9.1-telefon 
fungerar ännu inte med BMS (efter ett 
halvår). Jag söker av Domkyrkan, gamla 
brandstationen, men ger sedan upp för 
att äta kvällsmat. Skriver in obsen på 
Svalan, men med brasklappen osäker 
artbestämning. Fegt! Jag vet. Men efter 
flera underkända Rrk/Rk rapporter 
känner jag mig lite stukad och är hellre 
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försiktig. Jag kollar också med 
backsvalor, men endast enstaka, 
kommenterat sena, rapporter finns från 
oktober i Falsterbo. Sträckande. De här 
fåglarna verkade ju inte ha särskilt 
bråttom. 
 
Jag sitter som på nålar och äter. Efter 
maten gör jag mig ärende ut igen. Mest 
för att skingra tankarna, men jag ringer 
Peter (Olofsson) och Jussi (Tranesjö) för 
att diskutera och få lite debriefing. 
Bägge är överraskande övertygade om 
att jag verkligen sett klippsvalor. 
Otroligt – men sant!  
 
Nästa morgon är det verkligen måndag. 
X2000 06.40 mot Flemingsberg. 
Kopplar upp mig mot Internet och – yes 
- Där satt den! C3:s larmsida flammar 
upp. Dan Lindmark har spanat in 
svalorna i en glugg på tornet. Han följde 
inte mitt ”villospår” om att fåglarna 
dragit mot Folkunga utan rotade fram 
dem i en liten glugg i tornet. En eloge till 
honom. Min hjälte! 
 
Jobbet har för dagen bara ett mål. Ett 
tidigare tåg hem för att kunna spana bara 
lite till. Jag har ännu inte sett det vita på 
stjärten. Full rulle på mottagningen hela 
dagen, sparar allt pappersarbete till 
imorgon. Personalen, som sett mig zappa 
mellan journalprogrammet, C3 och 
Dagens Fågel hela dagen, ställer 
helhjärtat upp. Svalorna är kvar kl 14.51. 
Jag hinner precis med det enda tåg som 
kan ta mig till Linköping innan det blir 
mörkt, bara för att ombord stå öga mot 
öga med Druiden, som fortfarande är 
svettig efter språngmarschen mot 
Centralen.  
 
Resten är historia nu, men fredagen, som 
var den första dagen då jag var hemma 

när det var ljust, är värd ett omnämnande. 
Både på förmiddagen och eftermiddagen 
hämtade jag upp små grupper av envisa 
skådare som frös i stormen till min 
loftgång, i skydd för vind och regn. Vi 
fick flera fantastiska flyguppvisningar, 
även på bara någon meters håll. Bägge 
gångerna efter lång väntan, där jag 
nästan gett upp och just bjudit på 
värmande fika. Jag serverade för 
säkerhets skull i gamla muggar, som 
kunde kastas om det blev panik. Det är 
något som uppenbarligen klippsvalorna 
är känsliga för, ty de valde att visa upp 
sig just som alla stod med kaffemuggar i 
händerna och mumsade på mina torra 
kex. En tidigare ej beskriven egenhet hos 
denna art som numera tillhör mina 
tomtkryss, tillsammans med kaja och 
talgoxe. 
 
Lördag och söndag agerade jag guide för 
tillresta skådare. Det var folkfest. Härlig 
stämning med glada miner, även hos 
dem som bara sett svalorna sitta i en 
glugg för att plötsligt rasa ner och 
försvinna. Och söndagen, då en stackars 
engelsman stått och väntat sedan kl 11. 
Hans glädje när svalorna återkom efter 
solnedgången vid 16.30 var inte att ta 
miste på. Men de som bara klev ur bilen 
då, kryssade och drog, verkade också 
nöjda. 
 
Som sagt, nu är det klent med annat än 
kajor kring tornet på morgnar och 
kvällar, men klippsvaleperioden kommer 
varken jag, eller de boende att glömma. 
Den stora frågan kvarstår dock: Var höll 
de till på dagarna? Var fanns maten när 
det var åtta minusgrader? 
Jag bara u-undrar, var är dom nu? 
 
Magnus Lundberg 
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AKTUELLA OBSERVATIONER 

i Linköpings kommun juni till december 
 

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

 
Spetsbergsgås 
4 ex Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 7.10. 1 ex Gamla 
vattentornet, Linköping 25.10. 
 
Bläsgås 
Observerades ovanligt talrikt vid Västra 
Roxen under främst oktober. Maxantal 
rastare blev 150 ex Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 25.10. 
 
Fjällgås 
1 adult Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 20.9. 
 
Prutgås 
Uppträdde nästintill invasionsartat i hela 
södra Sverige under september och 
oktober och Roxen var inget undantag. 
Första observationen var 41 ex som 
sträckte västerut vid Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 28.9. 
Därefter fanns en rastande flock på max 
37 fåglar i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 30.9-
4.11. Slutligen sträckte 13 ex vid 
Sättunaviken och senare Plattformen, 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
21.10. 
Troligen rörde det sig om ett drygt 
hundratal fåglar vid Västra Roxen under 
hösten, eftersom det verkade som om 
fåglarna bytte av varandra efter en tid. 
 
Ljusbukig prutgås 
En prutgås av rasen hrota, så kallad 
ljusbukig prutgås, höll ihop med de 
vanliga prutgässen i Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 3-9.10. 
Se separat artikel i tidningen! 
Stripgås 
2 ex spenderade sommaren i 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat och sågs 1.6-20.8. 
Stripgåsen brukar inte betraktas som 
spontan eftersom den är vanlig i 
fågelparker. 
 
Gravand 
1 adult Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 20.8. 1 
adult + 1 1K Svartåmynningens 
naturreservat 9.9-28.10. 
 
Bläsand 
Den milda förvintern gjorde att många 
fåglar stannade kvar och 3.12 
rapporterades fortfarande 50 ex ifrån 
Svartåmynningens naturreservat. 
 
Bergand 
1 hona Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 24.7. 2 ex samma lokal 
20.11. 
 
Alfågel 
1 honfärgad Kungsbro, Roxen 10.11. 
 
Sjöorre 
1 hona Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 28.6. 10 ex rastande 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
9.9. 25 ex rastande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 15.10. 
10 ex samma lokal 29.10. 
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Svärta 
3 ex Svartåmynningens naturreservat 
9.9. 2 ex rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 9.10. 1 
hona Stångåmynningen, Roxen 3.12. 
 
Salskrake 
Högsta antal var 210 ex 
Svartåmynningens naturreservat 30.11. 
En mycket hög siffra! 
 
Järpe 
4 ex Ullstämmaskogen, Linköping 6.8. 
 
Vaktel 
1 spelande Värö, Kärna kyrka 9.6. 1 
spelande Sjögestad kyrka 10.6. 1 
spelande Skeda kyrka 13.6 & 15.7. 1 
spelande Bron över Svartån, Flistad 
kyrka 14-17.6. 1 spelande Lagerlunda, 
Malmslätt 16.6. 1 spelande 
Hasselbacken, Vikingstad 16.6. 1 
spelande Ledberg kyrka 17.6. 1 spelande 
Maspelösa 19.6. 1 spelande Västerlösa 
kyrka 2.7. 1 spelande Södra Lund, 
Flistad kyrka 9.7. 1 spelande Gistad 
kyrka 15.7. 
 
 
Smådopping 
Maximalt sågs 21 ex i Rosenkällasjön, 
Tinnerö eklandskap 29.8. Dessutom: 2 
ex Stavsätter naturreservat 12.7. 1 ex 
Sträp 16.6 & 26.7. Max 8 ex 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 1.8-25.10. 1 1K rastande 
Plattformen, Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 28.9. 1 ex Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 17.10. 2 
ex Nykvarn, Linköping 24.11. 
 
Gråhakedopping 
1 ex Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 9.6. 
 
 

Svarthakedopping 
Som mest sågs 28 adulta och 26 pullus i 
Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap i 
månadsskiftet juni- juli. 
Övriga fynd var: Max 10 ex Sträp 7.6. 1 
adult Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 2.7. 3 ex Skeda Stora 
Stensätter, Skeda udde 13.7. Max 6 ex 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 24.7-10.9. 
 
Röd glada 
1 ex Törnevalla kyrka 23.6. 1 ex 
sträckande SV Skeda Stora Stensätter, 
Skeda udde 4.7. 1 adult Ullälva, Rystad 
kyrka 13.7. 1 adult Brokinds tätort 19.7. 
1 adult Ledbergs kyrka 25.7. 1 2K+ 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 28.7. 
 
Ängshök 
2 par häckade på slätten väster om 
Linköping och fick ut 8 ungar som 
ringmärktes. 
 
Kungsörn 
1 2K+ Ledbergs kyrka 8.9. 1 ex 
sträckande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 2.11. 
 
Jaktfalk 
1 1K hane observerades vid Nykvarn, 
Linköping 19.11. 
 
Pilgrimsfalk 
Observerad i Svartåmynningens 
naturreservat under perioden 17.8-28.10, 
med som mest 3 ex samtidigt. Dessutom: 
1 adult hona Natestad, Slaka kyrka 11.9. 
1 ex Slaka kyrka 19.9. 1 ex sträckande 
Rökinge, Vreta Kloster 9.10. 
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Kornknarr 
Spelande fåglar hördes enligt följande: 1 
ex Värö, Kärna kyrka 9.6. 1 ex Sjögestad 
kyrka 10.6. 1 ex Vallaskogen, Linköping 
11-14.6. 3 ex Lambohov, Linköping 
12.6. 1 ex Kungsbro, Roxen 13-18.6. 
 
Trana 
Högsta antal var 1450 sträckande vid 
Rökinge, Vreta Kloster 9.10. 
 
Sandlöpare 
1 adult Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 20.8. 
 
Myrsnäppa 
1 adult rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 25.7. 1 
1K rastande samma lokal 31.8. 
 
Dvärgbeckasin 
1 ex rastande Kungsbro, Roxen 28.10. 
 
Rödspov 
1 par fick ut 3 ungar i Svartåmynningens 
naturreservat. 
 
Dvärgmås 
Då sista observationen i 
Svartåmynningens naturreservat gjordes 
20.7 genomfördes aldrig någon häckning 
i år. 
 
Småtärna 
Vid Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat sågs en adult tillsammans 
med en 1K-fågel 14-17.8. 
 
Svarttärna 
2 par häckade i Svartåmynningens 
naturreservat och 5 ungar kom på 
vingarna. 
 
 
 
 

Ringduva 
Hela 38 600 ex sträckte vid Rökinge, 
Vreta kloster 9.10. En mycket hög 
sträcksumma med östgötamått mätt! 
 
Jorduggla 
Observerad i Svartåmynningens 
naturreservat under perioden 19.9-20.11. 
Som mest sågs två fåglar samtidigt. 
 
Nattskärra 
3 hanar spelande Ormstensmossen, 
Rådsla 11-13.6. 1 ex Sjöliden, Berg 
28.8. 
 
Kungsfiskare 
1 ex Stjärnorpsravinen 7.6. 1 ex Ledberg 
kyrka 26.8 & 13.9. 1 ex Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 30.10 & 
29.11. 1 ex Nykvarn, Linköping 4-22.11. 
1 ex Dammen intill E4:an, 
Segelbåtshamnen, Linköping 1.12. 
 
Berglärka 
1 ex Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 1.12. Senast berglärka 
observerades i kommunen var i oktober 
2001. 
 
Klippsvala 
Årets största fågelhändelse i 
Östergötland! Hela 3 ex upptäcktes vid 
Gamla vattentornet, Linköping 22.10 
och kunde beskådas av hundratals 
skådare fram till den 2.11. Första fyndet 
för såväl Linköpings kommun som 
Östergötland! Läs separat artikel i 
tidningen. 
 
Rödstrupig piplärka 
Uppträdde relativt vanligt vid Västra 
Roxen under perioden 2.9-4.10. Några 
fynd gjordes även i slättlandskapet 
utanför Linköping. 
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Skärpiplärka 
1 ex rastande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 16.9. 1 
ex rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 4-8.10. 
1 ex Kungsbro, Roxen 8.10. 1 ex 
Parkeringen, Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 15.10. Normalt antal fynd. 
 
Forsärla 
Under sommaren sedd på 5 möjliga 
häcklokaler. Övriga observationer var: 1 
1K rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 5.8. 2 
ex sträckande SV och 1 ex rastande 
Rökingestigen 38, Ljungsbro 11.8. Max 
2 ex Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap 
19.8-20.9. 1 ex sträckande Plattformen, 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
16.9. 1 ex Parkeringen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 18.9. 1 
ex sträckande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 14.10. 
Max 4 ex Nykvarn, Linköping 14.10-
27.11. 1 ex Vidingsjö, Linköping 12.11. 
1 ex Universitetet, Linköping 6.12. 
 
Svart rödstjärt 
1 sjungande Värmeverket, Linköping 
14.6. 1 adult sjungande Tornbyområdet, 
Linköping 9.10. 
 

Flodsångare 
Den sjungande fågeln vid 
Smedstadammarna, Tinnerö eklandskap 
hördes t.o.m. 3.7. Dessutom: 1 spelande 
Sjöliden, Berg 6-15.6. 1 spelande Bjärka 
Säby 12.6. 
 
Trastsångare 
1 sjungande Stora Rängen 25.6. 1 ex 
rastande Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 26.7. 
 
Mindre flugsnappare 
1 honfärgad Stjärnorpsravinen 7.6. 1 
sjungande Bromön, Järnlunden 11.6. 
 
Pungmes 
1 adult hona Gärstad schakttipp, 
Gärstadverken, Linköping 5.6. 2 ex 
sträckande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 16.9. 1 
ex Stångåmynningen, Roxen 22.9. 2 ex 
sträckande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 1.10. 
 
Tallbit 
10 ex Flamman, Gottfridsberg, 
Linköping 7.12. 
 
Ortolansparv 
1 sjungande Tuna gård, Roxen t.o.m. 
16.6. 

 
Klippsvala, Linköping Foto: Hans-Olov Bond 
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Exkursion till Öland 8 – 10 september 

 

Fredagen den 8 september 

Sju skådarsugna personer tog sig ner till 
Öland, närmare bestämt till ett par 
mysiga stugor med havsutsikt söder om 
Gåssten som förvaltas av Per Törnquists 
och hans släktingar. Det var också Per 
som var ledare för exkursionen. 
Eftersom vi kom ner efter mörkrets 
inbrott ägnades kvällen åt planering av 
morgondagen och lite stjärnskådning 
under Pers sakkunniga ledning. 

 

 Lördagen den 9 september 

Uppstigning 05:00 för avfärd till 
Ottenby där dagen inleddes med 
sträckskådning. Morgonen bjöd på flera 
fina observationer av bivråk, och 
sparvhökar kunde detaljstuderas när de 
jagade kring vindskyddet. En stenfalk 
drog förbi med björktrastliknande flykt, 
ett beteende stenfalken ibland tar till för 
att smyga sig närmare sina bytesdjur. 
Totalt sju kustlabbar sågs under 
morgonen. De flesta flög förbi långt ute 
vid horisonten, men en av dem visade 
upp sig ganska fint.  

När solen börjat värma på allvar och 
sträcket avtog drog vi oss mot 
parkeringen för att äta frukost. På väg dit 
gjorde vi ett stopp i fyrträdgården för att 

leta efter stor dagsvärmare som setts där 
under de senaste dagarna. Efter en liten 
stund hittade vi ett exemplar som flög 
runt bland blommorna som en liten 
kollibri.  

Efter en stärkande frukostfika begav vi 
oss till Grönhögen där en hårt ruggande 
alförädarhane uppehållit sig under en tid. 
Förhoppningarna om att få se den var 
stora eftersom de senaste rapporterna 
uppgav att den hade stora ruggluckor i 
vingarna och troligen saknade 
flygförmåga. Det dröjde heller inte lång 
stund innan även vi fick se den ligga och 
guppa ute på dammen och många av 
exkursionsdeltagarna fick därmed stifta 
bekantskap med en ny art. Förutom 
alförrädaren innehöll denna lilla damm 
inte mindre än sju smådoppingar samt en 
rörhöna och en blandad flock med 
dykänder. 

 

Glada i hågen fortsatte vi färden mot 
Schäferiängarna där vi spenderade någon 
timma för att leta efter vadare och 
rovfåglar. Förhållandena för 
vadarskådning var dock inte de bästa. 
Högt vattenstånd gjorde att det mesta av 
de fina dybankar som annars brukar 
finnas längs stränderna här låg under 
vatten. Uppe på ängen marscherade i alla 
fall en 400-hövdad ljungpipararmé. För 
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rovfågelskådning var förhållandena 
bättre och vi fick bland annat se en 
ängshök, 3-4 tornfalkar, några bivråkar 
och en mycket ljus ormvråk.  

Efter Schäferiängarna gjorde vi det 
obligatoriska besöket på Stenhusa bod 
för att än en gång konstatera att det finns 
tubkikare som är betydligt bättre än den 
man själv har och att det finns hundratals 
spännande titlar att komplettera 
bokhyllan med. Av privatekonomiska 
skäl var det dock bäst att hålla för 
ögonen och gå ut.  

När vi kom ut från bokhandeln var det 
hög tid för lunch, men restaurangen vid 
Stenhusa var stängd så vi blev 
rekommenderade ett annat ställe, 
Eksgården, längre norr ut. Där var det 
dukat för bröllop, men vi serverades 
lunch i trädgården. Här begick samtliga 
deltagare ett litet, men retligt, misstag. 
Vi frågade nämligen inte om priset innan 
vi försåg oss. Det visade sig att de 
visserligen goda men synnerligen små 
anrättningarna kostade mer än vad några 
deltagare avsatt som dagsbudget. Nåväl 
resans enda lärkfalk kunde hängas in 
medan vi satt i de förfallna 
trädgårdsmöblerna. 

På eftermiddagen besöktes ytterligare 
två vadarlokaler, Stenåsabadet och 
Sebyläge. Även på dessa lokaler låg 
dybankarna dessvärre under vatten, men 
några gluttsnäppor, svartsnäppor, 
kärrsnäppor och småsnäppor lyckades vi 
ändå se. På väg ner till Sebyläge 
stannade vi för att gå igenom en samling 
stenskvättor som födosökte på ett fält. 
Mitt ibland stenskvättorna stod en 
svårbestämd fältsparv som en kort stund 
fick gå under artnamnet ortolansparv, 
men fågeln visade sig till slut vara en 
hämpling. 

 

Dagens sista stopp gjordes vid Eckels 
udde. Där fanns det lite fler vadare än på 
de lokaler vi dittills besökt under dagen. 
Förutom vadare sågs även en stripgås 
som hängde ihop med en skock grågäss. 
En vattenrall hördes även grymta i 
solnedgången. 

De lite mer hygieniskt lagda 
exkursionsdeltagarna avslutade dagen 
med bastubad och ett dopp i 
Kalmarsund, andra gick noggrant 
igenom dagens artlista.  

Söndagen den 10 september 

Söndagen börjades på liknande sätt som 
gårdagen med skådning vid Ottenby. Det 
var lite bättre fart på sjöfågelsträcket 
denna morgon, men lite mindre rovfågel. 
Det flög förbi ganska många 
blandflockar med vadare och änder som 
var roligt att gå igenom för att bena ut 
artsammansättningen i. Även några 
lommar sträckte förbi vållade huvudbry 
bland exkursionsdeltagarna. Efter en 
trög start började till slut även 
artikelförfattaren få lite kläm på artandet. 

När vi tröttnat på sträckskådning 
promenerade vi till västra reveln för att 
titta på vadare. På väg dit sågs en liten 
flock med lappsparvar och en rödstrupig 
piplärka dra förbi. Vi hittade snart några 
större grupper med småvadare som vi 
började gå igenom. Efter lite letande 
hittades två sandlöpare och en 
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spovsnäppa bland alla kärrsnäppor och 
småsnäppor, vilket uppskattades extra 
mycket av några av deltagarna som 
aldrig sett sandlöpare förut.  

Innan vi åkte tillbaka till stugorna för att 
städa gjordes ett nytt besök vid 
Grönhögen för att få bättre bilder på 
alförädaren. Försöket lyckades för den 
här gången låg han inte med huvudet 
under vingen större delen av tiden som 
han gjort vid gårdagens besök. 

Efter att ha städat åkte vi till Beijers 
hamn för ett sista försök att hitta några 
tunga vadare. Inga rariteter visade sig, 
men vi fick flera fina obsar av kärr-, 
kust- och småsnäppor som trippade runt 
i fint medljus på mycket nära håll. Ett 
par myrspovar, som under några minuter 
fått prova på livet som rödspovar, sågs 
också. En brushane kutade runt på 
stranden med ett säreget 
födosöksbeteende. Den for runt bland 
vegetationen och snappade efter insekter 

nästan som en säderärla, dock utan 
luftsprång.  

Efter Beijers hamn löstes skaran upp för 
hemfärd till Östergötland i egen takt. 
Totalt sågs 116 arter under exkursionen 
och jag tror att de flesta av deltagarna 
var mycket nöjda med helgens övningar. 
Det var i alla fall jag.  

 
  

Karl-Martin Axelsson  

  

 

Storskraksräkning november 2006. 
 

 
I år var det för fyrtiosjätte året i följd 
som Linköpings Fågelklubb räknade 
rastande storskrake i Roxen under 
november. Räkningen har i stort gått till 
på samma sätt varje år. I år rapporterades 
6 100 rastande storskrakar den nittionde 
november. Den tolfte observerades 5 240 
st.  
 
De senaste åren har 4 000 – 8 000 
storskrakar rapporterats. Detta är en 
minskning jämfört med det antal fåglar 
som rastade i Roxen speciellt under 
åttiotalet, då mer än 20 000 rastande 

storskrakar rapporteras. Även under 
sjuttiotalet och det tidiga nittiotalet fram 
till 1997 rapporterades ca 10 000 fåglar 
årligen. 
 

Lördagen den elfte november 

På morgonen var flera plusgrader och 
regn. Antalet rapporterade storskrakar 
var 5 240. 5000 storskrak låg i en flock 
vid Näsby - Ekängen. Vi var många som 
inte såg en enda storskrake i regnet. 
Liksom de närmast föregående åren 
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rapporterades en hel del salskrakar från 
flera vikar, sammanlagt 306 fåglar. 
Övriga observationer var havsörn från 
flera lokaler, troligen rör det sig om 2 - 3 
havsörnar, ett femtiotal skäggdoppingar 
och 1 snösparv vid Nybro.  
 

Lördagen den artonde november 
Denna morgon rapporterades 6 100 
storskrakar. Det var fortfarande varmt + 
6°C, vindstilla, disigt på marknivå och 
ca 1.5 km sikt. Även denna lördag 
befann sig storskrakarna i en stor flock. 
6000 storskrak låg mitt ute i sjön mellan 
Tvärskogsudde och Roxenbaden. Övriga 
observationer var 75 salskrake, 165 
skäggdopping,  1 havsörn, 1 tornfalk och 
en tallbit vid Klevberget. Av däggdjur 
observerades fyra råddjur vid Frö på 
Roxens sydöstra sida. Ungefär samtidigt 
passerade en varg Hunnstorpinfarten 
tvärs över sjön, troligen störd av Nils-

Åke Andersson, som var på väg till sin 
observationsplats på Klevberget. Vargen 
observerades kl 08.30 (andrahands-
uppgift). 
 
Vill du läsa om tidigare års 
storskrakeräkningar i Roxen rekom-
menderas ”Höstuppträdande av stor-
skrake Mergus merganeser i Roxen 
1961 – 1995” av Henrik Druid och Jussi 
Tranesjö i nr 4 av Vingspegeln 1995. För 
de senaste åren har en sammanfattning 
av det årets räkning i november lämnats 
i decembernumret av Dendrocopos och 
sedan 2003 i Rödspoven nr 1. 
 
I år räknades storskrake från 10 ob-
servationsplatser runt sjön den första 
lördagen och på 14 den andra av 16 
skrakräknare.  
Samtliga som deltog skall ha ett stort 
tack!  
Barbro Nordström  
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Ljusbukig prutgås anträffad vid Roxen 

 

 
Den 3/10-2006 studerade Mattias 
Östblom en flock prutgäss och fick 
misstankar om att en av dem kunde vara 
en ljusbukig prutgås. Det visade sig 
stämma och så småningom  kunde Lasse 
Linde fånga den på bild (se nedan). 
Prutgåsbesök i Roxen är inte så vanliga, 
den ljusbukiga rasen är ännu mer 
sällsynt i inlandet. Att just den, är mer 
sällsynt här, beror på att de närmaste 
bestånden av den ljusbukiga prutgåsen 
häckar på Grönland, Svalbard och Frans 

Josefs Land, dvs. betydligt längre 
västerut än nominatrasen. Det troligaste 
är att vår prutgås kommer från något av 
dessa bestånd och har kommit ur kurs, 
antingen på sydresan eller på vår-
flyttningen, och slagit följe med sina 
mera östliga släktingar. Hursomhelst var 
det trevligt att flocken hittade till Sättuna. 
Den ljusbukiga prutgåsen sågs sista 
gången den 9/10.  
Per Törnquist 

 

 
foto: Lasse Linde 
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Kallelse till årsmöte! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Linköpings fågelklubb, 

söndagen den 4.3 klockan 15:00 i Naturcentrum, Linköping. Mötet 
samarrangeras med ÖLOFs årsmöte som går av stapeln 15:30. 

 
 
 

Efter mötesförhandlingar och kaffe ungefär klockan 16:00, tar 
 
 
 

Samuel Hansson 
 
 

med oss på en resa i ord och bild till Amazonas regnskogar. 
Samuel Hansson är reseledare och skribent i bl.a. Vår Fågelvärld. Under 

denna naturskildring får vi följa med till, Pantanal (våtmark i halva Sveriges 
storlek) med dess myller av liv, den hotade Atlantskogen samt cerradon, den 

brasilianska savannen. 
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PROGRAM FÖR VÅREN 2007 

 
 
  

13.1: Miljövänligt artrally! 
En tradition bland östgötska skådare. 
Mitt i smällkalla vintern letar lagen de 
vanliga året-runt-fåglarna och oväntade 
övervintrare i markerna. Bilåkning är 
strängt förbjuden, endast miljövänliga  
transportmedel och kollektivtrafik är 
tillåtna. Start när som helst på lördags-
morgonen på valfri plats i Östergötland 
och samling på Linköpings station 
klockan 16.00. Efter rallyt samlas vi för 
middag och traditionell artgenomgång. 
Lagen består av minst två personer och  
anmälan görs senast 11 januari till Olof 
Hjelm, 013 01 56 83 eller olof. 
hjelm@telia.se. 
 
25.2 Projekt vitryggig hackspett 
Projektledare Kristoffer Stigshäll från 
Naturskyddsföreningens kansli i Stock-
holm visar bilder och berättar om det 
intensiva arbetet med att rädda vitryggig 
hackspett kvar som häckfågel i Sverige. 
Under 2006 häckade endast ett par i 
landet. Samarrangemang med ÖLOF. 
Naturcentrum 15:00. 
 
4.3: LFK:s årsmöte samt 
föredraget ”Natur och fåglar i 
Brasilien” 
Även i år samarrangerar vi årsmötet med 
Östergötlands ornitologiska förening 
(ÖLOF). LFK:s årsmöte börjar 15:00, 
medan ÖLOF:s årsmöte börjar 15:30. 
Platsen är naturcentrum i Linköping. 
Efter avslutade mötesförhandlingar, 
ungefär 16:00 blir det kaffe och ett 
föredrag av Samuel Hansson. 
Samuel Hansson är reseledare och 
skribent i bl.a. Vår Fågelvärld. Under 
denna naturskildring får vi följa med till 

Amazonas regnskogar, Pantanal 
(våtmark i halva Sveriges storlek) med 
dess myller av liv, den hotade 
Atlantskogen samt cerradon, den 
brasilianska savannen. 
 
10-11.3 Västkustresa 
Vi upprepar våra försök att möta våren 
på västkusten. I skarven mellan vinter 
och vår kan mycket spännande dröja sig 
kvar eller vara nyanlänt. Vi har Varberg 
som bas och anpassar exkursionerna 
efter väder och fågeltillgång. Begränsat 
antal platser. Anmäl Er senast 2007-02-
10 till Per Törnquist 013-605 40 eller 
per.tornquist@edu.motala.se 

31.3 Häradskär Vi gör ett nytt försök 
att ta oss ut i kustbandet för att titta på 
ejdersträck och andra vårfåglar. Vem 
vet, kanske hittar vi en praktejder i 
flockarna? Bilresa från Linköping kan 
samordnas. Vi åker med båt från 
Fyrudden tidigt på morgonen, om isläget 
tillåter, och kommer tillbaka dit sen 
eftermiddag. Detaljer om avresetid, pris 
med mera får du i samband med 
anmälan som görs till Karl-Martin 
Axelsson (013-17 60 07) senast 24.3.  

 
2.5 Änder och vadare vid Sättuna 
Våren har förhoppningsvis kommit till 
Roxen och därmed också änder och 
vadare. Kvällsexkursion till Sättuna för 
att beskåda änder i praktdräkt och ras-
tande vadare. Samling vid parkerings-
platsen i Sättuna 18:00. Ansvarig Arne 
Carlsson 
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6.5 Exkursion till Ryningen  
Ryningen är ett hävdat våtmarksområden 
utmed Emån ca 10km söder om 
Mörlunda längs väg 34 mellan Mörlunda 
och Högsby. Många har säker passerat 
området på väg till Öland utan att veta 
att man passerar ett fint fågelområde. I 
området ses så här års änder, gäss, 
vadare och rovfåglar. Vissa år har även 
riktiga rariteter såsom skäggtärna och 
tjockfot setts! Vi ägnar morgonen och 
förmiddagen på att utforska området. 
Avfärd från Linköping kl 05.00. 
Anmälan till Olof Hjelm 013-10 56 83 
eller olof.hjelm@telia.com senast fredag 
4 maj. 
 
Besök gärna Ryningens hemsida 
www.rynigen.se. 
 
 

9.6: Nattsångare 
Försommaren är tiden för nattens fåglar - 
vi lyssnar efter vaktel, kornknarr och 
gräshoppssångare i de utmärkta 
markerna runt Linköping. Har vi tur blir 
det något ännu mer sällsynt som 
busksångare eller flodsångare. 
Samling vid Sättunavikens parkering kl 
22.30. Anmälan till Claes Nilsson  
(070-3736363). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skådartipset 

 
Nu på vintern är det läge att titta på 
strömstare i Linköpingstrakten och jag 
tänkte komma med lite lokalförslag. Bäst 
är Glyttingebäcken, bakom Skäggetorp, 
där så många som fem st. har noterats 
samtidigt. Att det rör sig om olika 
individer kan Karl-Martin Axelsson veta 
eftersom han ringmärker strömstarar. I 
höst har det även setts en vid fallet i 
Tannefors. Den lokalen är inte lika säker. 
En bättre lokal är i Berga, vid 
Bäckskolan, nedanför dammen. Där har 
flera exemplar setts. Om man inte vill 
lämna centrala Linköping kan det löna 
sig att gå längs Tinnerbäcken och då 
speciellt kring den nya gångbron, som 

ligger ganska nära Tinnis. Här har det 
förresten häckat forsärla, vid fallet. Om 
Ni inte har hittat någon på dessa platser 
brukar det finnas strömstarar lite överallt 
i kommunen där det är tillräckligt strömt 
vatten. Dessutom ska det ju finnas mat, 
såklart. Andra bra platser är: gångbron 
över Svartån vid Vallby, (spana också 
efter smådopping här), bäcken vid 
Drabbisdal (ligger i Berg) och om Ni 
helt säkert vill se strömstare: 
Stjärnorpsravinen. Lycka till och tänk på 
att de ibland är ganska skygga, så smyg. 
 
Per Törnquist 

 
Rätt svar: härfågel, fjällpipare och tallbit 

 
 


