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Ordföranden har ordet 
 

 
Jag fick ett paket i brevlådan häromdagen, som av utseendet att döma kunde innehålla en bok. 
– Härligt, tänkte jag, nu kommer ”Fågelåret 2006”, då är eftermiddagen räddad. Jag öppnade 
paketet i hallen och fick istället se en engelskspråkig bok med titeln ”Rare Birds Yearbook 
2008” utgiven av Birdlife International. Undertiteln löd ”the world´s 189 most threatened 
birds”. Med följde ett förklarande brev. Bokens nästan 300 sidor visar med härliga färgbilder 
och i vissa fall teckningar hur världens ovanligaste fåglar ser ut. Texten berättar lite om 
fåglarnas livsvillkor och populationstrender. Det är först efter en stunds läsning jag börjar bli 
lite lätt illamående, för fåglarna framställs lite som individer och när världspopulationen för 
en art har en numerär som är under t ex 50 med vikande föryngring förstår jag att arten 
oåterkalligen kommer att dö ut. Då skäms jag, för visst ska evolutionen ha sina 
återvändsgränder, men vi människor har ändrat på spelreglerna, så att artutarmningen har 
accelererat. För oftast är det just människans fel att en art har dött ut. Och fåglarna är bara 
toppen på isberget. De vanligaste orsakerna till utrotning är bl. a biotopförstöring, störning 
och införande av främmande djur. Och på ett globalt plan kommer även klimatförändringar att 
utrota fåglar. Det är ansvarslöst mot våra barn och barnbarn att fortsätta på det här sättet, vi 
måste göra något. Som tur är berättar boken också om några lyckade projekt där de negativa 
trenderna har brutits.  
 
Vad vi som fågelskådare kan göra är att få våra medmänniskor medvetna om vad naturen har 
att erbjuda och få dem att förstå att våra val i livet har betydelse utanför den egna vardagen. 
Vi är inget föregångsland vad gäller att värna om vår natur. 
 
Vill Ni göra en insats kan Ni t.ex. hoppa på Jan Westers eminenta förslag om återskapande av 
små våtmarker i jordbruksområdet. Det är inte en slump att en art som storspoven går kraftigt 
tillbaka. Andra insatser vi kan göra är att medvetandegöra naturvärdena hos våra bekanta och 
nästa generation. 
 
Så ta del av vårt digra vårprogram, bjud med gäster och värva nya medlemmar. Handla 
medvetet och varsamt. 
 
Gott nytt år önskar 
 
Per Törnquist 
 
 

 

Vill Ni beställa ovannämnda bok kan Ni skicka ett mejl till ingvar.ronde@magdig.com. 
Glöm inte att ange namn och adress så skickas boken direkt hem till Er. Skriver Ni i mejlet 
att Ni är med i Linköpings Fågelklubb får Ni köpa boken för 249 kr, annars kostar den ca 
280 kr i handeln. För varje såld bok går ₤4 direkt till BirdLife International. Redaktör för 
boken är Erik Hirschfeld. Bokens framsida är avbildad på den här tidningens baksida. 
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Nu bildar vi våtmarksgrupp för direkt aktion! 

Bakgrund 

Färdandes på räls genom det Polska 
landskapet kan man klocka en liten öppen 
vattenspegel var 20’e sekund i vissa 
områden. Tillsammans med alla små åkrar 
och ängsmarker är det inte så konstigt att 
landskapet fullkomligt vimlar av storkar o 
skrikörnar. Det är dags att visa att vi i vårt 
rika land också har råd med en sådan 
mångfald. Vi ska ha ett modernt jordbruk 
med moderna maskiner - där det finns plats 
för alla.   

Från tanke till handling.  

Efter alla resor i Östeuropa och 
djupdykningar i gamla lantmäterikartor är 
det lätt att bli lite bitter över vårt dränerade 
landskap. Under många år har jag 
misstroget studerat svackor i åkrar där det 
numer bara står en brunn istället för att 
vara en fin vattenspegel eller fuktig 
ängs/betesmark. Men det duger inte att 
bara iaktta. Nu börjar bitarna falla på plats! 
Länsstyrelsen ger ut bidrag för 
återskapande av våtmarker i 
jordbrukslandskapet. Miljömedvetandet 
känns bättre än på länge hos konsumeter 
och media hänger gärna på. Jag känner 
flera lantbrukare som vill anlägga 
våtmarker – men det blir inte av! Dels för 
att det måste ansökas om bidrag, att det 
kräver en del jobb och för att mycket av 
det man tänker helt enkelt inte blir av. Så 
är det för ju för oss alla. Här finns en 
ypperlig plats för Linköpings fågelklubbs 
våtmarksgrupp. Markägaren får hjälp med 
något han/hon vill men som inte blivit av 
och vi blir en slags naturens röst som kan 
ge creds åt progressiva markägare. Lyckas 
vi genomföra de jag redan känner till är 
nog chansen stor att fler uppgifter åt oss 
dyker upp!   

Vad ska vi göra? 

Identifiering av objekt – Tala med 
lantbrukare 

Hitta ställen i landskapet som enkelt kan 
omvandlas till små oaser! Tala med 

markägaren och hitta de som är positiva till 
vårt arbete. Om inte folk hör av sig själva 
förstås!  

Hitta finansiärer 

Vi skriver ansökan åt markägaren till 
länsstyrelsen. Täcker inte länsstyrelsen till 
100 % försöker vi hitta medfinansiärer i 
olika stiftelser, organisationer eller företag. 
Ett företag är då givetvis Slåttergubbens 
Bageri som jag driver vars enda mål 
egentligen är att verka för ett modernare 
landskap.   

Utföra med ideellt arbete 

Här kommer det roligaste! Även om det 
mesta kanske sker med maskiner så finns 
det antagligen plats för många att utföra 
riktiga arbeten vid själva restaureringen 
eller nyskapandet av våtmarken.   

Bilda grupp – första möte.  

Särskilt värdefull är du som besitter 
lantmäterikunskaper, kan måla den tänkta 
våtmarken till pengaansökningar, skriva 
ansökningar, gjuta betong, köra 
grävmaskin, traktor o dumper, eller har 
tillgång till sådana maskiner, ta bilder, 
skriva och dokumentera, baka gott 
fikabröd, kan flörta med finansiärer eller 
bara brinner för det här precis som jag!  

Vi kör ett upptaktsmöte som en exkursion 
längs en mycket påverkad bäck 
mellan Gullberg och Härnaviken. Det blir 
buss 620 från resecentrum klockan 09.35 
den 9/2 till Fornåsakorset. Hemfärd från 
Härnaviken kl 12.55 eller 13.54 med buss 
521/522. Kläder efter väder, medtag 
matsäck.  

Anmälan till: Jan Wester  0738-322223 / 
jan@slattergubben.se   . RING gärna! 

Hör också av dig om du vill vara med men 
inte kan komma just denna dag!  

mailto:jan@slattergubben.se


 
 

Det finns en del att göra! 
Kävlingeåns avrinningsområde 1815 och 1950. (Länsstyrelsen Malmöhus län 1995) 
 

Vadare i mängd 
 
Under sommaren och förhösten var 
Svartåmynningens naturreservat vid Roxen 
inte riktigt sig likt. Sjön hade till följd av 
de kraftiga regnen i början av juli stigit till 
en nivå som var mer än en meter över det 
normala. Detta ledde till att det inte fanns 
många landytor kvar i reservatet, men att 
de få som fanns var översållade med fågel. 
En speciell grupp med fåglar drog direkt 
uppmärksamheten till sig, nämligen de 
ovanligt talrika vadarna. Spanade man med 
handkikaren mot någon av de öppna 
landytorna kunde man snart konstatera att 
det kryllade likt myror där. Tog man fram 
tubkikaren kunde man se att dessa var 
kärrsnäppor, spovsnäppor, större strand-
pipare, brushanar och massor av tringa-
vadare, allt i en salig blandning. En känsla 
av välmående och rika strandängar infann 
sig direkt och fågelskådare upptäckte snart 
att det var riktigt underhållande att studera 
fågellivet i reservatet. Själv hade jag 
förmånen att vara vid reservatet nästan 
dagligen i slutet av juli och första hälften 
av augusti. Speciellt minns jag den härliga 
känslan av att se vadarna i sina vackra 
sommardräkter där de sprang omkring i 
leran på mycket behagligt avstånd. 
Myrspovar och kustpipare kom varje kväll 
förbisträckande och man kände att det hela 
tiden var en omgruppering bland vadarna. 
Medan vadarflockar sträckte iväg rakt över 
skallen på en mot väster kom nya 
insträckande och landade för födosök i 
reservatet. Helt underbart!  

Som om inte allt detta vore nog sågs också 
flera intressanta vadararter under 
sommaren. Minst tre juvenila smalnäbbade 
simsnäppor rastade i slutet av juli och 
början av augusti och runt den 20 augusti 
sågs inom loppet av några få dagar både en 
myrsnäppa och en sandlöpare. Flera 
roskarlar observerades också i juli.  
Grågässen i reservatet hade som vanligt 
lyckats mycket bra med häckningarna och i 
början av augusti trängdes omkring 2000 
stycken bland alla vadare. Enorma 
starflockar kom varje kväll inflygande till 
sjöns vassar för övernattning. Det 
högljudda vingsuset och småpratandet 
förkunnade när flockarna var på ingång. 
Som mest räknades de till omkring 10 000 
och det var mycket länge sedan sådana 
stora flockar kunde ses i området. 
Tofsvipor fanns det också gott om, minst 
1000 stycken och titt som tätt lyfte alla 
fåglar i hela reservatet då en havsörn eller 
pilgrimsfalk drog förbi på jakt.  
Naturligtvis fick det höga vattenståndet 
även negativa konsekvenser. I speciellt 
östra Roxen blev många åkrar 
översvämmade och bönder befarade länge 
att skyddsvallarna runt sjön skulle brista på 
grund av de stora vattenmassorna. 
Alla de som besökte Svartåmynningens 
naturreservat under sommaren måste hålla 
med mig om att man aldrig någonsin sett 
en sådan artrikedom på en så liten plats. 
Den bästa sommaren någonsin var helt 
klart den år 2007. 
Adam Bergner               



 
 
 

Grågåsräkning 15 september 
 
Att det ses fler och fler grågäss i 
Roxenområdet är nog bekant för de flesta. 
De senaste åren har vi därför deltagit i de 
nationella räkningarna som anordnas i 
mitten av september. Som tidigare år 
bevakades området från Kungsbro i norr 
till Stångåmynningen i SO. Gässen var 
som vanligt koncentrerade till 
Svartåmynningens naturreservat. Vid 
Kungsbro fanns inga och vid 
Stångåmynningen sågs 16 rastande fåglar 
och 113 ex som flög åt väster. Från 
Sättunaviken kunde hela 2600 ex räknas in 

på olika platser i reservatet. Samtidigt 
noterades 1800 ex i Härnaviken. Då 
räkningarna genomfördes samtidigt går det 
utesluta att det var samma fåglar som sågs 
på de olika lokalerna. Totalsumman blev 
därför drygt 4500 fåglar. Ett riktigt saftigt 
rekord. Detta kan jämföras med ca 2800 
förra året och 1500 året innan. Vid Tåkern 
fanns samma helg 14 900 ex och vid 
Svensksundsviken 3000 ex.  
 
Alla räknarna tackas för all hjälp. 
Olof Hjelm 

 
 

Svensksundsviken 16 september 
 
En tapper skara linköpingsskådare begavs 
sig denna frostnypta morgon till 
grannkommunens flaggskepp Svensksunds 
viken. Vid parkeringen slöt även ett par 
norrköpingsskådare upp. Vår första anhalt 
blev utsiktsberget i reservatets västra del. 
För flera av oss var det första gången vi 
besökte detta område . Vi kunde konstatera 
att det skulle bli fler besök då berget 
verkligen gav en fin överblick över 
området. Det var tyvärr ganska fågeltomt 
och exkursionsledaren misslyckades med 
att göra de andra uppmärksamma på en 
trädlärka som lockande flög förbi. Vi gav 
dock inte upp utan gav oss ut på en 
vandring på strandängarna i hopp om att 
kunna stöta upp någon rolig rastare. 
Promenaden gav utdelning i ett 20-tal 
skäggmesar, några mindre flockar med 
steglits och en mindre hackspett. En 
gluttsnäppa for förbi och vi såg en tornfalk 
och två lärkfalkar som jagade. I området 

innan fågeltornet rastade några kärrsnäppor 
och brushanar vilka bjöd på närobsar i fint 
medljus. Ett par enorma svampar fångade 
också vårt intresse och Barbro Nordström 
kunde efter konsultation på sin svampkurs 
senare i veckan meddela att det var 
jättetrattskivlingar. Uppe i tornet träffade 
vi bla Norrköpingsskådaren Colin Messer 
och han kunde visa oss den snögås som 
hade funnits på lokalen ett tag. Då vi 
tittade igenom gåsflockarna kunde vi också 
konstatera att det fanns två stripgäss bland 
alla grågäss och vitkindade gäss. Ständigt 
var också havsörnar närvarande och vi såg 
som mest sex exemplar samtidigt. Efter en 
stunds sökande efter andra gäss i flockarna 
bestämde vi att bege oss hemåt. Ett försök 
gjordes att se den härfågel som funnits vid 
Klinga utanför Norrköping, men de hade 
nu valt att ge sig av från lokalen. 
 

Olof Hjelm 
 
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! 
 
 



 
 
 

Riksinventeringsart 2008 
 

Under 2008 är kornknarr riks-
inventeringsart. Glädjande har vi kunnat 
höra fler och fler snärpande kornknarren de 
senaste åren, även om det antagligen är 
långt ifrån vad som var regel före 
jordbrukets modernisering. I vilket fall så 
uppmanas alla linköpingsskådare att ge sig 
ut och lyssna efter kornknarr i kommunen. 
Områdena runt Tinnerö och Ledberg 
brukar alltid bjuda på kornknarrar, men ta 
gärna en tur på lite mer udda platser. När 
du hör en kornknarr så försök att ta reda på 
exakt var den sitter. De kan höras på långa 
avstånd och i områden med flera 
kornknarrar finns det risk för fel-
bedömningar då felaktiga lokalangivelser 

anges. Det är kornknarrens placering som 
är intressant och inte skådarens! Ange 
också gärna vilken form av biotop som 
fågel sitter i (åker, våtmark, betesmark 
etc.). Skriv in dina obsar direkt på Svalan. 
Om det rapporteras flitigt lockar det andra 
att ta sig ut och lyssna i försommarnatten. 
Chansen att höra andra nattaktiva fåglar är 
också en extra krydda för den 
inventeringssugna. 
 
Om du har några frågor angående 
inventeringen så hör av dig till 
undertecknad.  
Olof Hjelm. 
 

 
 

Häftig start på raritetshösten 
 

Raritetshösten i Linköping går väl inte till 
historien som den mest intensiva, men 
starten gick i alla fall inte att klaga på. När 
sommar blev höst och augusti blev 
september visade västra Roxen upp sig 
från sin bästa sida. 1 september var en dag 
med mängder av rastande lärkfalk över 
Svartåmynningens naturreservat, och bland 
dessa upptäckte Kjell och Lisa Carlsson 
tillsammans med Magnus Elfwing en ung 
aftonfalk.  
Flera fågelskådare åkte ut för att möjligen 
få en skymt av aftonfalken, men den drog 
snabbt vidare. Istället belönades de tappra 
med ett sällan skådat labbsträck över 
Roxen. Sammanlagt räknades 14 (!) 
kustlabbar in under en kort period, 
samtliga sträckte målmedvetet mot 
sydväst. 
 
Den 30 september såg Claes Lundqvist den 
härfågel som ickeornitologer sett i området 
runt Sättuna samhälle under några dagar. 
Claes la in obsen på rapporteringssystemet 
Svalan, och många kunde sedan glädjas av 
den häftiga fågeln. 2 oktober var sista 
dagen härfågeln observerades. 
 
Oktober är normalt en bra månad för 
ovanliga fåglar i Sverige, men förutom den 
tretåiga hackspett som Lennart Gabrielsson 
såg utanför Ljungsbro den 20:e hände inte 

särskilt mycket. i Linköpingstrakten. 
Istället blev november riktigt bra. Den 4:e 
upptäckte Arne Ekström ett litet gäng 
bändelkorsnäbbar i lärkbeståndet vid 
Västerby naturreservat, som ligger söder 
om stan. Fåglarna är i skrivande stund 
fortfarande kvar och sällskapar med ca 30 
mindre korsnäbbar.   
Tre dagar senare såg Anna Strandberg en 
gråspett på sitt fågelbord strax utanför 
Stjärnorp. Gråspett är ytterst sällsynt i 
Östergötland och flera fågelskådare 
eftersökte fågeln de följande dagarna utan 
resultat. Hösten har annars visat på att både 
tretåig hackspett och gråspett dragit 
söderut i större mängder än normalt, så håll 
utkik i vinter!  
Samma dag, den 7 november alltså, nötte 
Christian Williams trutar vid 
Gärstadsverken och såg då en tretåig mås 
ligga och vila i vattnet.    
Innan månaden tog slut slog Kjell Carlsson 
till med en bredstjärtad labb från 
plattformen vid Svartåmynningens 
naturreservat. Tyvärr sågs fågeln bara en 
kort stund. 
Sen sänkte sig vinterdvalan så sakteliga 
över oss, hoppas vi blir väckta snart. 
Kanske av en taigatrast på ett fågelbord i 
stan? 
 
Claes Nilsson  

 



 
 

Aktuella observationer i Linköpings kommun juni – december 2007 
 

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

 
Mindre sångsvan 
1 adult sträckande SV Sjögesättersviken, 
Stora Rängen 20.10. 
 
Spetsbergsgås 
8 ex sträckande Svartåmynningens 
naturreservat 12.9. 3 ex rastande Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 27.10. 
Ovanligt få fynd under hösten! 
 
Vitkindad gås 
Vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat sågs hela 880 sträckande 
fåglar 10.11. 
 
Prutgås 
75 ex sträckande V Tuna gård och senare 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
28.9. 1 ex rastande Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 6.10. 2 1K 
rastande samma lokal 20-31.10. 
 
Gravand 
Under sensommaren sågs en 1K och en 
adult hona stationärt i Svartåmynningens 
naturreservat. Vid Nybro sågs även 4 
väststräckande fåglar 12.8. 
 
Bläsand 
Vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat noterades 1040 sträckande 
fåglar 30.9. En mycket hög siffra för en 
inlandslokal! 
 
Alfågel 
1 honfärgad Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 20-28.10. 
1 honfärgad Kungsbro, Roxen 9-14.11. 
 
Svärta 
En hane flög förbi Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 30.7. På 
samma lokal sågs under hösten även två 
sträckande fåglar 30.9 och en honfärgad 
rastande 17-18.11. 
 
Vaktel 
Totalt spelade 11 fåglar i kommunen under 
sommaren, de flesta på slätten runt 
Ledberg och Maspelösa. 
 
 
 

Smådopping 
I Sträp sågs som mest 3 ex 10.7. I 
Rosenkällasjön blev minst 6 ungar flygga 
under sommaren. Övriga fynd var: 1 ex vid 
Gärstad schakttipp, Linköping 23.6, som 
mest 2 adulta och 2 1K i 
Svartåmynningens naturreservat 4.8-2.11 
och 1 adult Kungsbro, Roxen 10.11. 
 
Gråhakedopping 
1 adult rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 8.9. 
 
Svarthakedopping 
Minst 7 ungar blev flygga i Rosenkällasjön 
och i Sträp 4 ungar. I övrigt sågs arten med 
max 6 ex i Sättunaviken, Svartå-
mynningens naturreservat 7-9.9 och 4 ex i 
Härnaviken, Svartåmynningens natur-
reservat 21.9. Generellt blev häcknings-
framgången för både svarthake -, och 
smådopping under sommaren mycket dålig 
i både Rosenkällasjön och Sträp, vilket 
säkerligen hänger ihop med att många bon 
blev översvämmade i de kraftiga regnen i 
juli. 
 
Svarthalsad dopping 
1 ex Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 6.6. Troligen samma fågel 
som sågs i Sättunaviken i maj. 
 
Ägretthäger 
1 ex rastande Svartåmynningens 
naturreservat 11.7. 
 
Obestämd skrikörn 
1 ex sågs sydsträckande över Hagaberg, 
Linköping 19.9. Troligen handlade det om 
den mindre arten. 
 
Röd glada 
1 ex Slaka kyrka 24.6. 1 ex Frackstad, 
Sjögestad 19.8. 
 
Ängshök 
I området kring Västerlösa och Flistad sågs 
ett par under sommaren, men 
häckningsutfallet blev troligen negativt. 
Den 23.8 sågs en rastande hane vid 
Ånestadlund, Vikingstad.  



 
 
”Stängshök” 
En 1K sågs kortvarigt vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 1.9. 
 
Ormvråk 
En hög sträcksumma var 233 ex mot SV 
vid Rökinge, Vreta kloster 19.9. 
 
Kungsörn 
1 ex flög förbi vid Kärna mosse, Malmslätt 
9.12. 
 
Aftonfalk 
1 1K sågs kortvarigt födosöka vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat för att 
sedan sträcka söderut den 1.9. 
 
Pilgrimsfalk 
Runt västra Roxen sågs under hösten minst 
en gammal hane och två 1K-fåglar relativt 
stationärt. 1 ex sträckte söderut vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 19.9. 
 
Småfläckig sumphöna 
En spelade vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat t.o.m. 
10.7. 
 
Kornknarr 
Totalt hördes minst 16 fåglar i kommunen 
under sommaren, varav 7 i Tinnerö 
eklandskap. Tinnerö verkar vara en mycket 
pålitlig plats för arten. 
 
Sandlöpare 
1 adult rastande Svartåmynningens 
naturreservat 22.8. 
 
Myrsnäppa 
1 ex rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 5.7. 1 ex 
rastande Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 18-20.8. 
 
Dvärgbeckasin 
3 ex rastande Kungsbro, Roxen 23.9. 1 ex 
rastande Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 22.10. 
 
Rödspov 
Ett par fick ut minst 2 ungar i 
Svartåmynningens naturreservat i juli. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roskarl 
1 ex Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 13.7. 2 ex Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 15.7. 1 ex 
sträckande V Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 19.7. 1 1K rastande 
Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat 1-8.9. Ovanligt många fynd under 
perioden, vilket troligen berodde på 
lämpligt vattenstånd i Roxen under 
sträcktiden. 
 
Smalnäbbad simsnäppa 
1 1K rastande Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 16.7. 1 1K rastande samma 
lokal 18.7. 1 1K rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 3-4.8. 
 
Bredstjärtad labb 
1 1K observerades vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 28.11. 
Arten är mycket ovanlig i Östergötland, 
men har denna höst uppträtt relativt vanligt 
längs Sveriges kuster. 
 
Kustlabb 
Under eftermiddagen den 1.9 räknades inte 
mindre än 14 sydväststräckande fåglar in 
vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat. Att arten förekommer i 
Roxen under höststräcket är känt sedan 
tidigare, men ett uppträdande av den här 
kalibern har aldrig någonsin noterats. 
 
Tretåig mås 
1 1K rastande Stora dammen, 
Gärstadverken, Linköping 7.11. Fågeln 
hittades i samband med flera dagars hårda 
västvindar. 
 
Småtärna 
En fågel sågs födosöka över maderna vid 
Svartåmynningens naturreservat 12.7. 
 
Svarttärna 
Som mest sågs 2 adulta i 
Svartåmynningens naturreservat under 
sommaren fram till 5.8. En 1K rastade 12.8 
och två sena fåglar sågs från 
Nybroplattformen 8.9. 
 
Vitvingad tärna 
1 1K rastande Svartåmynningens 
naturreservat 26-27.7. 
 



  
  
Turturduva  
Ett ex sågs i Ljungsbro 28.8. genomfördes en lyckad häckning och i 

slutet av juli sågs en hona mata en utflugen 
unge. 

 
Berguv 
1 hona Svartåfors kraftstation, Kaga kyrka 
30.10. 1 1K Nykvarn, Linköping 9.12. 

 
Flodsångare 

 1 spelande Tinnerö eklandskap 18-20.6. 1 
spelande Vallby, Kaga kyrka 7.7. Nattskärra 

I området runt Rådsla norr om Roxen 
spelade minst 9 fåglar under försommaren. 

 
Vassångare 

 En sjöng vid Gärstad schakttipp, 
Linköping 2-3.6. Kungsfiskare 

1 ex flög emot en glasruta och dog på Tage 
Rejmes, Linköping 21.8. 

 
Mindre flugsnappare 

Under sommaren sågs arten på en sedan 
tidigare känd häcklokal. Övriga fynd var: 1 
ex Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
17.7-20.10, max 2 ex Nykvarn, Linköping 
fr.o.m. 11.9 och in i december, 1 ex 
Smedstad, Tinnerö eklandskap 6.10 och 1 
ex strax nedströms Tannefors slussar, 
Linköping 17-25.10. 

1 spelande Tornhagen, Linköping 8.6. 1 
honfärgad rastande Gärstad schakttipp, 
Linköping 6.9. 
 
Snösiska 
1 1K rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 17.11. 
 
Bändelkorsnäbb  

Härfågel 3 fåglar sågs tillsammans med en flock 
mindre korsnäbbar vid Västerby 
naturreservat, Stora Rängen fr.o.m. 4.11 
och till denna tidnings pressläggning. 

En välstuderad fågel höll till i hästhagarna 
vid Sättuna by, västra Roxen 30.9-2.10. 
 
Gråspett  

Lappsparv Ny art för kommunen! En hona sågs på 
fågelmatning vid Eklundshov, Stjärnorp 
7.11. 

Endast en observation: 1 ex rastande 
Parkeringen, Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 9.9. Troligen var 
vattenståndet i reservatet för högt för att 
några lappsparvar skulle vilja rasta under 
hösten. 

 
Tretåig hackspett 
1 adult hane Tyttorp, Ljungsbro 20.10. 
 
Forsärla  

Ortolansparv Under sommaren sågs arten på 6 lämpliga 
häckningslokaler. 1 hane spelande Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 10.7.  
Svart rödstjärt  
1 spelande Fjärrbussterminalen, Linköping 
6.6. På Kolfallsgatan, Tornbyområdet  

 
 
 
 
 

Glöm inte att rapportera Era observationer på Svalan! 
http://www.artportalen.se/birds/

 
 

http://www.artportalen.se/birds/


 
 
 
 
 

Kallelse till årsmöte! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Linköpings fågelklubb, 

söndagen den 2.3 klockan 15:00 i Naturcentrum, Linköping. Mötet 
samarrangeras med ÖgOFs årsmöte som går av stapeln ca 15:30. 

 
 
 
 
 

Efter mötesförhandlingar och kaffe möter vi 
 
 
 

Niklas Holmström, 
 
 
 

en av författarna till den eminenta ”Sjöfågelguiden”. 
 

Han berättar och visar bilder om 
havsfåglar och labbar i Västra Palearktis 

 
 

 
 



 
 

PROGRAM 
FÖR VÅREN 2008 

 
13 januari. Internationella midvinter-
inventeringen av sjöfågel. 
Denna dag försöker vi räkna alla 
övervintrande sjöfåglar i Stångån från 
Tannefors till Stängåmynningen. Om det är 
öppet vatten och finns tillräckligt med 
inventerare kan vi även komma räkna på 
andra platser i kommunen. Om du är 
intresserad av att hjälpa till så hör av dig 
till Olof Hjelm, olof.hjelm@telia.com 
alternativt 013-10 56 83. 
 
19 januari Kravrallyt 
Ny helg för kravrallyt 
Dags igen för en klassiker bland 
Östergötlands fågelskådare – kravrallyt. 
Denna gång avgörs tävlingen den 19 
januari med start klockan 00.00 och 
målgång kl 16.10 vid Motala busscentral. 
Därefter förflyttar vi oss till Motala 
Biologiska Förenings lokal på Norrängs-
gatan 2 där sedvanlig mat och art-
genomgång följer. Bussar går åter till 
Linköping med jämna mellanrum fram till 
01:00. 
Anmälan görs till förra årets segrare, 
Anders Elf på telefon 0141-21 11 86, eller 
lofstrand.elf@telia.com 
 
Kravrallyt är en traditionsrik tävling där 
det handlar om att se så många arter som 
möjligt på en dag. Bil är förbjuden, endast 
kollektiva färdmedel är tillåtet. Cykel går 
också bra, såklart. 
Om Du inte har någon att bilda ett lag med, 
går det bra att höra av sig till någon i 
styrelsen så placerar vi Dig i ett lämpligt 
lag. 

25-28 januari Fåglar inpå knuten 2008 
Den 25-28 januari är det dags för ”Fåglar 
inpå knuten”, den nationella räkningen där 
svenska folket noterar vilka och hur många 
fåglar som finns vid fågelbordet. 
Det är tredje vintern i rad som Sveriges 
ornitologiska förening (SOF) arrangerar 
och projektet har redan blivit en succé. 
2007 kom mer än 11 000 rapporter in och 
ca 640 000 fåglar räknades vid landets 
fågelbord.  
Ta chansen och bidra du också! 
Rapporterar gör man enklast via 
www.sofnet.org
 
 
8-10 feb OBS NYTT DATUM Skåne 
Nu är bästa tiden att hänga in årets udda 
örnar, kanske Stäpp- och Större Skrik. 
Svartnäbbad islom är också ett hopp. Vi 
samåker i egna bilar och bor på 
vandrarhem. En lokal skådare hjälper oss 
att hitta lokalerna och arterna. Avresa 
fredag em., åter söndag kväll. Anmäl 
er senast 11 januari 2008 till Ellen 
Hultman på 0703-776599. 
 
9 feb Upptaktsmöte Våtmarksgrupp 
För fullständig beskrivning se inne i 
tidningen. 
Anmälan till: Jan Wester  0738-322223 / 
jan@slattergubben.se   . RING gärna! 

Hör också av dig om du vill vara med men 
inte kan komma just denna dag!  

 
2 mars Årsmöte 
Naturcentrum kl 15:00 
Sedvanligt årsmöte som avslutas med 
gästföreläsaren Niklas Holmström. Han 
berättar och visar bilder på labbar och 
havsfåglar från Västra Palearktis. För mer 
information kan Ni besöka hans utmärkta 
hemsida: http://www.seawatching.net/, som 
handlar om, just det, havsfåglar.  
 
 
 
 
 
 

29 mars. Hackspettar och andra 
skogsfåglar i Norra Östergötland 
Vi besöker ett antal spännande 
skogsområden i Tjällmotrakten och lyssnar 
efter hackspettar, skogshöns och annat som 
storskogen kan bjuda på. Kanske har vi 
turen att springa på en tretåig hackspett och 
chansen är också stor att vi får se 
kungsörn. Vi kommer att åka från 
Linköping kl 04.00 för att vara på plats när 
solen går upp. Anmälan till Olof Hjelm 
olof.hjelm@telia.com alternativt 013-10 56 
83 senast 27.3. 
 

mailto:olof.hjelm@telia.com
http://www.sofnet.org/
mailto:jan@slattergubben.se
http://www.seawatching.net/
mailto:olof.hjelm@telia.com


 
 
 
30 mars alternativt 6 april Exkursion till 
Häradskär   (FiNk-arrangemang) 
Vi skådar fågelsträck och rastande fåglar i 
sydöstra delen av Östergötland. Vi åker 
tidig morgon med båt från Fyrudden och är 
åter på eftermiddagen.  
Datum för båttur blir söndag 30/3 eller 6/4, 
håll koll på FiNk:s hemsida under våren: 
http://hem.passagen.se/fink.norrkoping/ 
alternativt kontakta Fredrik Sahlin, tel. 
076-1049700 för mer information. 
 
 
12 april Rådsla 
Vi ser vad de härliga skogarna runt 
Korsmossen har att erbjuda en vårkväll. Vi 
riktar såklart in oss på skogsfåglar. Järpe, 
tjäder, orre, sparv- katt- och pärluggla 
finns i området. Samling kl 17:00 vid 
Nybroparkeringen för samåkning. 
Anmälan till Per Törnquist 
per.tornquist@edu.motala.se alternativt 
013-605 40 senast 10. 
 
 
28 april Sättunaviken 
Vi tittar på nyanlända simänder och andra 
vårfåglar i ett lugnt tempo. Samling på 
parkeringen kl. 18:00. Ingen föranmälan 
behövs. Vid frågor kontakta Per Törnquist 
enligt ovan. 
 
11 maj Fågelskådningens Dag 
Välkomna ut i naturen och rapportera extra 
mycket. Vi har i dagsläget inte bestämt 
något program för den här dagen, men titta  
 
 
 
 

 
 
 
på hemsidan när det börjar brännas. 
http://hem.fyristorg.com/linkopings.fagelkl
ubb
 
17 maj Exkursion till Häradskär 
Vi skådar fågelsträck och rastande fåglar i 
sydöstra delen av Östergötland. Vi åker 
tidig morgon med båt från Fyrudden och är 
åter på eftermiddagen. Anmälan, och för 
mer information kontakta Karl-Martin 
Axelsson senast 10/5 till, 070-393 66 29 
 
31/5 Nattsångarexkursion 
Årets inventeringsart, kornknarren, blir en 
av målarterna vid denna exkursion. Andra 
nattaktiva fåglar vi kan hoppas att få höra 
är vaktel (lite tidigt kanske), kärrsångare 
och kanske småfläckig sumphöna.Samling 
vid Sättunavikens parkering kl 22.30. 
Anmälan till Per Törnquist 
per.tornquist@edu.motala.se alternativt 
013-605 40 
 
6 juni Arla fågelmorgon i bokskogen 6/6 
kl. 06 
"En tidig morgon i Ombergs bokskogar ger 
öronbedövande pladder från Sylvia och 
Phylloscopus-sångare, skogduvor, 
spillkråkor med mycket mer. Målet är 
också att se alla Sveriges (fastlandet) 
flugsnappare: Svartvita, grå och mindre 
(finns vissa år). Samling P-platsen vid 
Naturrum Omberg, Stocklycke kl. 06:00 
fredag den 6/6 (nationaldagen). Vi försöker 
organisera samåkning i egna bilar från 
Linköping kl 05. Anmälan till Ellen 
Hultman tel. 0144-33245 eller epost 
naturum.omberg@e.lst.se senast den 28 
maj." 

 
 
Glöm inte att vi i Linköpings Fågelklubb är varmt välkomna till FiNks exkursioner. Dessa 
hittar Ni på http://hem.passagen.se/fink.norrkoping .  

http://hem.passagen.se/fink.norrkoping/
mailto:per.tornquist@edu.motala.se
http://hem.fyristorg.com/linkopings.fagelklubb
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http://hem.passagen.se/fink.norrkoping


 
 
 
 

 
 
Kungsfiskare Stångån 24/11 Foto: Herman Drotz 
 

 
 
– 

Gynna fåglarna både sommar o vinter.  
Nu finns Slåttergubbens ekologiska fågelfröblandning! 
Läs mer på www.slattergubben.se vart du finner den! 
Eller ring Jan Wester 0738-322223 
 

http://www.slattergubben.se/

	Vill Ni beställa ovannämnda bok kan Ni skicka ett mejl till ingvar.ronde@magdig.com.

