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Jag kommer ihåg hur jag blev medlem i Linköpings Fågelklubb. Det var en 
släkting som gav mig medlemskapet i present. Jag tror till och med det var i julklapp. Själv 
hade jag precis börjat skåda lite mer på allvar, men tanken slog mig inte att gå med i en 
fågelklubb. Då satt jag helt plötsligt där som medlem när medlemsbladet dök upp med 
intressanta exkursionsmål både i när och fjärran. Jag följde lite trevande med på den första 
utflykten, men trivdes med både fåglarna och fågelskådarna, så därefter har det blivit många 
minnesvärda exkursioner. Speciellt minns jag berglärkorna vid Galtabäck med ett stormigt 
marshav som inramning. Det blir inte mycket vackrare än så. Jag minns även den första 
nattskärran jag hörde på en nattsångarexkursion som avslutades vid Ämten. Det skulle bli en 
lång lista att rada upp alla arter vi sett och biotoper vi besökt. Men bra kan bli bättre. Därför 
behöver vi Era tips om vad Ni vill att vi ska göra. Har Du någon önskeföreläsare, har Du 
något exkursionsförslag eller övrigt tips hör av Dig till mig. Det har glädjande nog hört av sig 
några ungdomar och blir det några till kan vi dra igång en ungdomskurs igen. Så fortsätt att 
höra av Er, men framförallt:  
 
Ge bort ett medlemskap i LFK i julklapp, nyårspresent eller födelsedagspresent till en 
presumtiv fågelskådare så lovar vi att presentmottagaren ska få se fåglar.  
 
Gott Nytt År! 
 
Per Törnquist, ordförande 
__________________________________________________________________________ 
 
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 bidra till ett ökat ornitologiskt 
kunnande. 
 
Klubblokal:  Drottninggatan 34 a 

582 27 Linköping 
Telefon: 013-13 39 86 
Postgiro: 87 26 50 – 7 
Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 
Medlemsavgift för 2008: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. 
Klubbens styrelse: 
Ordförande:  Per Törnquist, 013-605 40, per.tornquist@edu.motala.se 
Vice ordf:  Olof Hjelm, 013-10 56 83, olof.hjelm@telia.com 
Sekreterare:  Claes Nilsson, 0703-73 63 63, claes.nilsson@corren.se 
Kassör:  Arne Carlsson, 013-21 30 75, arne.carlsson@telia.com 
Ledamöter: Ellen Hultman, 0703-77 65 99, ellen.hultman@e.lst.se 

Agnetha Annerud, 0706-98 71 77, annerud.agnetha@telia.com 
Adam Bergner, 013-803 21, adam.bergner@yahoo.se 

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! 
Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, 013-14 54 24, anderzmejl@hotmail.com. 
Rödspoven utkommer med två nummer per år. 
Redaktör:  Claes Lundkvist, 0702-24 59 81, lundkvist.claes@telia.com 
 
Omslagsbild: Stefan Svensson, fjällgäss vid Roxen.
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Foto: Barbro Nordström 
 

Båttur med skärsnäppa  
 
8 deltagare från Linköping mötte upp till 
båtturen i skärgården med start i Arkösund 
12 december. Det klart uttalade målet var 
att hitta skärsnäppa. 
 
Båten lade ut strax efter kl 9 med sikte 
främst på kobbar i yttre delen av 
skärgården sydöst om Arkösund. Sikten 
var god, den ostliga vinden svag och 
temperaturen några plusgrader. Att vi 
dessutom klarade oss från nederbörd 
gjorde att dagen ur vädersynpunkt var 
riktigt behaglig trots den helmulna himlen. 
Att hitta skärsnäppa var som sagt 
huvudmålet för exkursionen och alla 
kobbar inom lämpligt håll avspanades noga 
inkl den kobbe strax söder om Ö 
Kopparholmen där 2 ex sågs 2002.  
Färden fortsatte mot S/SO medan vi kunde 
konstatera att det var rätt fågeltomt. Bl a 
sågs en del mindre alfågelflockar, en liten 
sjöorreflock, knipor, viggar, 4 honfärgade 
bergänder, storskrakar, 2 småskrakar, 1 
skäggdopping (i sommardräkt!), 1 smålom, 
1 storlom, 1 ob lom och ett par små 
storskarvflockar. Några (minst 3) 

havsörnar och en stenknäck i en 
björktrastflock hittades också. Men så 
slutligen upptäcktes en möjlig vadare på en 
kobbe sydöst om Dromhals i St Anna 
skärgård. Den försvann genast men 
upptäcktes flygande intill båten med 
rikting mot en annan kobbe. Vi styrde dit 
och snart hittades den ensamma 
skärsnäppan på kobben där den ibland höll 
sig osynlig i någon stenskreva. Vi rörde 
oss runt kobben med båten och alla fick se 
skärsnäppan ganska bra på hyfsat avstånd 
trots stundom lite besvärande sjögång 
beroende på vilken sida av kobben vi var. 
Härligt! Visserligen endast en individ men 
1 är oändligt många gånger fler än 0 så det 
fick räcka. 
 
På vägen tillbaka gick vi iland på Melskär 
för intag av matsäck och återvände efter en 
framgångsrik färd till Arkösund vid 13-
tiden. Ett kort stopp på hemvägen gjordes 
vid Marviken där en mesflock med bl a 
tofsmes och stjärtmesar drog förbi. Ute på 
Bråviken fanns lite alfågel och på en ö satt 
en adult havsörn.         DAN LINDMARK
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Falsterbo – alltid 
värt ett besök 
Med hopp om många och sällsynta 
rovfåglar var vi fem tappra själar från 
fågelklubben som åkte till Falsterbo i 
mitten på september, just då säsongen för 
sträckande rovfåglar är som bäst.  
Under resan fick vi emellertid lära oss det 
inte bara är tiden som ska stämma. Vädret 
ska helst vara det rätta också . . . 
 
Undertecknad och Hans Widell hade 
möjlighet att åka lite tidigare på fredagen 
och hann fram till Falsterbo för lite 
kvällsskådning. Förutom de utmärkta 
rovfågelslokalerna finns det även gott om 
ställen att titta efter änder och vadare på 
vilket Hasse och jag snart märkte. Via en 
kort promenad från vårt boende på 
Ljungens camping nådde vi fina 
vadarstränder där bland annat kustsnäppa, 
kustpipare och sandlöpare kunde räknas in. 
En kråkstor svart fågel flög förbi och 
genast tänker man ”råka”. Men här, i allra 
sydligaste Sverige, är svartkråka ganska 
vanlig och det var just en sådan vi såg.  
 
Vinden från fel håll 
Barbro, Gunborg och Per anslöt senare på 
fredagskvällen och på lördagsmorgonen 
steg vi upp tidigt för avfärd till Nabben, ett 
klassiskt ställe för sträckande småfågel och 
rastande vadare. Här var vi inte direkt 
ensamma, Falsterbo är ett populärt resmål 
för skådare från hela Europa och många 
hade nog höga förväntningar på dagen. 
Men hoppet kom snart på skam, vädret var 
i finaste laget (kallt och blå himmel) och 
dessutom blåste det en envis ostlig vind,  

sämsta tänkbara i Falsterbo! Nåja, en hel 
del järnsparvar och enstaka forsärlor 
sträckte ändå över och i lagunen fanns det 
vadare och änder att titta på. Roligast hade 
nog Hasse som fick kryssa några nötkråkor 
som drog förbi. 
 
Vadarskådning 
Den ostliga vinden gav inte med sig och 
senare under förmiddagen när 
rovfågelskådandet tog vid märkte vi snart 
det inte skulle bli någon toppdag. Visst, 
sparvhökar drog förbi och vi fick goda 
möjligheter att studera skillnaderna mellan 
orm- och fjällvråk, men Falsterbo kan 
mycket bättre än så här! 
Stora delar av eftermiddagen ägnades åt 
vadarskådning och vi fick fina obsar på 
sandlöpare, småsnäppa och flera andra 
arter. Dessutom sågs ytterligare en 
svartkråka. 
 
Islandsrödspov 
Söndagen var i princip en kopia på 
lördagen, fint väder men ostliga vindar 
som gjorde att sträcket var magert. På 
morgonen fanns en rödspov av rasen 
islandica på Nabben och det rastade trots 
allt en del tättingar. Ringmärkarpersonalen 
vid Falsterbo fyr visade bland annat upp en 
gräshoppsångare för intresserade skådare 
Tidig eftermiddag lämnade vi Falsterbo för 
besök på andra lokaler i närheten, och 
typiskt nog drog det då förbi en större 
skrikörn på Ljungen där vi precis stått och 
spanat… 
Trots allt gick det inte att vara missnöjd, 
Falsterbo är alltid värt ett besök. Men till 
nästa gång vill vi själva bestämma vädret! 
 
CLAES NILSSON 
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Exkursion: Stora Lund och Tåkern 
Stora Lunds naturreservat vid Vätterns 
strand har visat sig var en intressant 
sträcklokal både vår och höst.  
 
Det har inte minst Claes Nilsson visat 
genom tät rapportering av 
fågelobservationer och genom en 
sammanfattande tidskriftsartikel i 
Vingspegel. Nu inbjöd han till exkursion, 
men bara fem medlemmar hade lockats av 
erbjudandet. Nu var inte vindarna 27 
september helt idealiska; det var mer 
sydsydväst än väst för att fåglarna skulle 
komma riktigt nära land om de händelsevis 
tänkt sig att dra söderut. Och sträcket var 
magert i den ganska hårda vinden. Ett par 
storlommar och en skäggdopping rastade 
visserligen, en lom flög förbi, två 
knölsvanar stretade i motvinden och 
fiskmåsar gjorde uppvisningar. Men det 
var nästan allt. 
 
Havsskådning i inlandet 
Efter en stunds östgötsk 
innanhavsskådning utan anmärkningsvärt 
resultat förde Claes oss i stället in bland 
enar och törnrosbuskar i reservatets 
nordöstra del. Där var det mindre vind och 
nästan varmt i morgonsolen och fåglarna 
livligare. Vi fick tillfälle att repetera minst 
fem olika trastars lockläten under 
vandringen i de styvmorsblommande 
hagarna. En gärdsmyg sjöng, ängspiplärkor 
lockade och hämpling visade upp sig, 
kungsfåglar, mesar och en del sparvar for i 
buskarna. Även om ingen direkt raritet 
kunde hittas var omväxlingen stor. Summa 
26 arter blev det innan vi lämnade Stora 
Lund för vidare färd mot Tåkern. 
 
Elegant gir 
Ett första stopp blev det redan vid 
Väversunda kyrka för att betitta dels en 
fjällvråk, dels en stor flock rastande fåglar 
på ett fält. Den bestod dock mest av 
tofsvipor och kråkfåglar. Vid 
Ramstadkanalen blev nästa stopp. En ny 
fjällvråk nu i samspel med ett par korpar 
och tre blå kärrhökar – en av de senare var  
 

 
 
 
 
en elegant hane som girade över fältet på 
utmärkt obsavstånd. 
 
Obligatoriska havsörnar 
Siktet var nu inriktat mot Glänåstornet och 
där var som väntat mängder av andfåglar. 
Vi fick tillsammans ihop nio andarter, 
bland annat tidiga salskrakar och 
snatterand, skedand och stjärtand. I övrigt  
lyste förstås knölsvanar vitt över hela sjön 
och de obligatoriska havsörnarna passerade 
på avstånd. När vi räknat de till antalet  
överblickbara arterna – alla gässen fick 
andra klara – for vi till Sjötuna udde.  
 
Fett med sothöns 
Där fanns det mera grå-, säd- och 
kanadagäss samt en hybrid grågås x 
kanadagås. Tranor och några gråhägrar 
flög förbi och minst 2000 – kanske det 
dubbla – sothöns rastade som en tät 
bisvärm i lä utmed en vasskant i väster. 
Fanns hela Tåkerns population samlad på 
ett ställe? En ung havsörn fick upp de 
flesta andfåglarna i luften och tycktes 
något överraskad dra sig tillbaka. Men 
målarterna här var nog i första hand 
vadare. Skörden blev en enkelbeckasin och 
minst tio brushanar. Strategiskt letande 
efter dvärgbeckasin i den blöta 
strandkanten gav inte resultat denna gång, 
men i stället kunde vi glädja oss åt dagens 
roligaste fynd: två unga gravänder 
upptäcktes bland krickor (280 stycken) och 
gräsänder!  
 
Tomt i termosen  
Nu började kaffe och smörgåsar ta slut. 
Efter att ha ”hängt in” dagens fjärde 
rovfågelart, en ormvråk, tackade vi Claes 
för god guidning och drog hemåt för att 
summera dagens anteckningar. Besöket vid 
Tåkern gav trots de korta punktnedslagen 
36 arter. 
ULF LINELL 
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Sträck i räkningen – tre höstar vid Nybro 
 
Att räkna sträck är väldigt intressant och 
utmanande eftersom det hela tiden finns 
något nytt att lära sig. Adam Bergner har 
under tre år lärt sig mycket om olika 
fåglars flyttvanor. 
 
Som de flesta av klubbens medlemmar 
säkert redan vet har jag under tre höstar, 
2006-2008, räknat och studerat 
fågelsträcken vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat vid Västra 
Roxenstranden. Många timmars räkningar 
av flyttfåglar har det blivit, närmare 
bestämt 592 stycken, smått imponerande så 
här i efterhand. Men varför beger man sig 
då ut till en plats som Nybro och nöter 
sträck timme ut och timme in, från gryning 
till långt in på eftermiddagen, i ur och 
skur? Jo, för att få underlag till ett 
spännande projekt. Att räkna sträck är 
väldigt intressant och utmanande eftersom 
det hela tiden finns något nytt att lära sig. 
Att känna igen en flock ringduvor som 
sträcker på över fem kilometers håll och 
dessutom kunna uppskatta dem till en 

rättvisande siffra inom loppet av tio – 
femton sekunder är något som man inte 
klarar av första gången, och knappast 
heller andra. Det krävs träning och åter 
träning och väldigt mycket tid innan man 
kan bli någorlunda duktig. Sedan kan man 
fortsätta, utan att aldrig riktigt lära sig för 
mycket. 
 
Stort intryck 
Sträckprojektet var första hösten något som 
jag tillsammans med Filip Larsson bedrev 
mest för skojs skull och för att se vad 
området hade för potential. En dag gjorde 
ett stort intryck på oss, nämligen den 8 
oktober. Ett mäktigt sträck av ringduva, 
finkar och massor av ormvråkar gjorde oss 
överväldigade. Det här var en plats som 
man bara var tvungen att återvända till fler 
höstar! Då Nybro ligger på behändigt  
avstånd från Linköping kändes det heller 
inte som en svårhet att ta sig dit. Första 
hösten var på många sätt lärorik. Vi lärde 
känna lokalen och visste snart var sträcket 
gick samt vad som skulle kunna dyka upp.  
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Ändå var vi att vi inte riktigt nöjda med det 
materiel som vi fått ihop när säsongen 
slutade den 20 november. Därför 
planerades en mer omfattande satsning 
under översvämningsåret 2007. Redan i 
mitten av juli 2007 började 
rekognosceringen inför detta projekt. 
Framförallt undertecknad, men i viss mån 
även Filip Larsson, besökte Nybroområdet 
nästan dagligen för att öva på förmågan att 
räkna sträck, se vad som fanns på lokalen 
samt träna på artbestämning av framförallt 
sträckande vadare.  
 
Högre sträcksiffror 
När säsongen satte igång den 1 augusti var 
vi mer än förberedda och hade inga större 
bekymmer med att räkna flyttfåglarna. 
Tyvärr var vi under augusti månad till 
största del tvungna att vara placerade i 
närheten av parkeringen för att kunna 
räkna de rastande vadarna när de sträckte 
iväg från området. Därmed missades 
troligen en del annat sträck som gick ute 
över sjön. Resten av hösten fortsatte sedan 
planenligt med besök vid plattformen 
minst varje helg, ibland även på 
eftermiddagar mitt i veckorna. 
Sträcksiffrorna blev betydligt högre 
jämfört med hösten innan, men ändå kände 
vi att det fanns mer att utforska och 
kartlägga. Bland annat finksträcket, som 
oftast går längs västra Roxens strand, 
lyckades vi inte få riktigt bra grepp om. 
 
Projektarbete 
Som stundande tredjegradare på gymnasiet 
i maj 2008 var det inte svårt att veta vad 
man skulle välja för ämne till sitt 
projektarbete kommande läsår. Vad kunde 
vara mer passande än att fortsätta med det 
jag redan hade forskat på under två höstar? 
Filip hade redan blivit tillfrågad om att 
ingå i ett arbete med att bygga en kamera, 
så därför fick jag själv ta mig an arbetet 
med att räkna sträcket. Det kändes  
utmanande, men samtidigt fantastiskt 
roligt. Jag lade återigen upp en plan för 
arbetets gång. Rekognosceringen blev ännu 
mer omfattande än under sommaren 2007  
och gav värdefull information, som jag 
sedan hade stor nytta av. Sträcket av tärnor 
och måsar var för mig en okänd historia  

 
 
här ute, men ganska snabbt lärde jag mig 
var på himlen man skulle spana för att få in 
flockarna.  
 
Många tärnor 
När den riktiga säsongen inleddes den 1 
augusti började den på allra  
bästa sätt. Första kvällen bjöd på fint 
tärnsträck, och den tredje augusti var det 
dags för kustpipare som sträckte i 
förbluffande höga antal. Hela 150 stycken 
inräknades på 4 timmar, och troligen var 
summan betydligt högre ändå. Många 
vadarflockar fick nämligen lämnas 
obestämda denna kväll på grund av långa 
avstånd! Vädret kunde under augusti ha 
varit bättre, men då hade förmodligen inte 
så många vadare sträckt. Flera kvällar bjöd 
på häftiga skurar så att man fick fly ner i 
vindskyddet under plattformen. Ibland 
hade man tur och befann sig i plattformen 
så att man snabbt kunde söka skydd. Ibland 
hade man otur och befann sig på 
cykelsadeln på väg till eller från Nybro, 
och då kunde man liknas vid någon som 
fallit över relingen på ett fartyg. Nåja, 
hösten 2008 blev i sin helhet riktigt lyckad 
och bjöd på mer fåglar än jag någonsin 
vågat gissa: hela 18 280 stycken. 
 
Svårt att slita sig 
Sträckförloppen hos olika arter har börjat 
skönjas och flyttningsvägarna är nu mer 
uppenbara än de var hösten 2006. Det har 
varit underhållande höstar. Man har 
upplevt fantastiska dagar och dagar då man 
helst skulle velat befinna på sydligare 
breddgrader. Men mest av allt har man sett 
mycket fåglar, och att nu lämna Nybro 
efter så lång tid känns svårt. Lokalen har 
bjudit på stora överraskningar och nu vet 
jag varför Berndth Gustafsson inte kunde 
slita sig ifrån den på 90-talet. Man dras till 
platsen som av en osynlig hand och har 
man en gång bevittnat soluppgången över 
strandängarna så är man fast! 
ADAM BERGNER 
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Lärkfalk i stan 
 
Marianne Hök rapporterar om en lyckad 
häckning av lärkfalk i bostadsområdet 
Johannelund mitt i stan. 
 
Häckningen gick bra och det var 
spännande kunna ha dem så nära inpå 
knuten. Vi var bortresta en tid mitt i 
sommaren men när vi återkom kunde vi se 
en unge i boet. Enligt uppgift skall det ha 
funnits två från början, men en klarade sig 
i alla fall och vi hoppas den skall återvända 
nästa år.  
Lovade Jussi att skicka några bilder som 
han ev kunde använda i artikeln (hoppas 
det inte är för sent, har haft lite datatrassel 
hemma).  
Dessa två är våra egna bilder (Foto: Lars-
Gunnar Hök). Väntar på några bilder från 
en granne som har bättre kamera, men 
skickar dessa så länge. Bilden på ungen är 
tagen med min mobil genom tuben. 
 

 

 
 
 
 
 Lyssna  

efter 
berguv  
i vinter 
 
Under 2009 är berguv 
riksinventeringsart. Det 
rapporteras berguv regelbundet 
från några lokaler i Linköpings 
kommun varje år, men ingen vet 
nog hur många berguvar det 
egentligen finns.  
 
Under 2009 är det meningen att vi 
ska försöka hitta alla hoande 
berguvar i kommunen. Kunskap 
om lokaler med berguv är viktigt 
då arten trots en stark ökning 
under 80- och 90-talet ändå tillhör 
de mest skyddsvärda fågelarterna 
vi har i kommunen. För 
verkningsfulla naturvårdsinsatser 
är det viktigt att veta var 
berguvarna finns så att olika 
störningar som bergsklättring och 
täktverksamhet kan minimeras.  
 
För inventeringen behövs 
inventerare; så anmäl gärna ditt 
intresse till undertecknad. Om du 
känner till gamla lokaler som hyst 
berguv så tar jag gärna emot tips. 
All information kommer att 
behandlas ansvarsfullt och inte 
spridas till obehöriga.  
Mer info om inventeringen kan 
fås på SOF:s hemsida: 
http://www.sofnet.org/index.asp?l
ev=5422&typ=1 
 
Olof Hjelm, 
olof.hjelm@telia.com, 070-670 
64 18. 
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Aktuella observationer i Linköpings 
kommun juni – december 2008
 
Observationerna är hämtade ifrån 
rapportsystemet Svalan och är inte granskade 
av Raritetskommittén (RK) eller Regionala 
rapportkommittén (RRK). 
 
Spetsbergsgås 
Endast två fynd gjordes i kommunen under 
hösten: ett ex rastade vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 4.10 och 
ett ex sågs i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 19.11. 
Bläsgås 
Uppträdde sparsamt i Svartåmynningens 
naturreservat under perioden 4.10–19.11. 
Som mest sågs fyra rastande fåglar 
samtidigt. 
Fjällgås 
7 adulta fåglar rastade först kortvarigt vid 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
och sträckte sedan vidare mot sydväst på 
eftermiddagen den 12.10. 
Prutgås 
Vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat sågs fem förbiflygande fåglar 
den 8.9. 
Snögås 
En fågel av vit morf rastade i 
Svartåmynningens naturreservat 20.10. I 
månadsskiftet oktober – november sågs 
också två helt vita grågäss i området, som 
av flera uppfattades som snögäss. 
Gravand 
Totalt 7 ex sågs samtidigt vid Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat i slutet av 
juni. Någon häckning genomfördes dock 
troligen inte eftersom resten av sommaren 
bjöd på få fynd rörande som mest 3 fåglar. 
Rödhuvad dykand 
En adult hane sågs vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat den 19.10. 
Första fyndet i Roxen sedan 1987. 
Bergand 
En sommarobservation gjordes i 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 16.7. Under hösten rastade 
enstaka fåglar i Västra Roxen mellan 27.9 
och 16.11. Som mest sågs 8 exemplar 
samtidigt. 
 

 
 
Sjöorre 
En flock på 22 ex sträckte västerut vid 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
21.7 och 9 ex sågs förbiflygande vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 30.8. 
Svärta 
En hane rastade i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 28.7. Den 
8.9 sågs 13 sträckande och två rastande 
fåglar vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat och på samma lokal 
observerades 8 ex som gjorde sträckförsök 
den 27.9. 
Vaktel 
5 spelande fåglar hördes mellan 7.6 och 
26.7. 
Smådopping 
Mellan en och två fåglar observerades i 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat i slutet av juli samt den 23.9. 
I Rosenkällasjön noterades som mest 8 
adulta och 3 ungfåglar under häckningstid, 
men senare under hösten observerades 
ytterligare några rastande ungfåglar. I 
närbelägna Edhaga våtmark sågs 7 1K 
under häckningstid, vilket tyder på att det 
nyskapade viltvattnet direkt har attraherat 
arten. Under hösten noterades enstaka 
rastande fåglar vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat. 
Svarthakedopping 
Vid Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat sågs ett par och två ensamma 
adulta individer under försommaren. 
Någon säker häckning kunde inte 
konstateras, men däremot fick ett par ut en 
unge vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat. Ungfågeln sågs fram till 
23.9, företrädesvis i Sättunaviken. 
Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap 
fortsätter att vara artens största tillhåll i 
kommunen och i början av juli räknades 
som mest 57 adulta och 33 1K in av 
kommunekolog Anders Jörneskog. Det är 
en ny toppnotering! Från Sträp i södra 
kommundelen saknas heltäckande siffror, 
men någon enstaka häckning torde ha ägt 
rum. 
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Rördrom 
Två fynd från hösten: En sågs vid 
Stångåmynningen 17.9 och 3 fåglar flög 
förbi Nybroplattformen, Svartåmynningens 
naturreservat i gryningen den 27.9. 
Ägretthäger 
En fågel observerades i Rosenkällasjön 
26.9–2.10 och en rastade vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 27–28.10. 
Kan mycket väl röra sig om samma fågel. 
Vit stork 
Ett omärkt exemplar rastade på en åker vid 
Skeda kyrka 12–13.6. 
Röd glada 
Ett par gjorde häckningsförsök strax norr 
om Roxen, men detta misslyckades tyvärr. 
Paret, och möjligen ytterligare någon 
individ, rörde sig under sommaren över ett 
större område väster och nordväst om 
Linköping. 
Ängshök 
Enstaka fynd av både hanar och honor 
gjordes i Roxenområdet samt på slätten 
mellan Ledbergs kyrka och Björkeberg 
under sommaren. 
Pilgrimsfalk 
Visade sig bli en av de mest lättsedda av 
fåglar ute vid Svartåmynningens 
naturreservat under sommaren och hösten. 
Minst tre fåglar var involverade, en adult 
hane och hona samt en 1K hane. 
Småfläckig sumphöna 
En spelade vid Nybroparkeringen, 
Svartåmynningens naturreservat på natten 
den 2.7. 
Korknarr 
Denna årets riksinventeringsart hördes med 
11 olika exemplar i kommunen under 
sommaren. Läs mer om arten i separat 
artikel i detta nummer! 
Trana 
Vid Vreta kloster golfbana inräknades 
1200 sträckande fåglar den 14.10. 
Fjällpipare 
En ensam ungfågel rastade på ett fält vid 
Stångåmynningen, Roxen 2.10. 
Kustpipare 
Uppträdde tämligen talrikt vid Västra 
Roxen under sträcket i augusti. Högsta 
antal noterades på eftermiddagen och 
kvällen den 3.8 med 150 exemplar. 
Roskarl 
 

 
 
Vid Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat rastade ett ex 12.7 och 2 ex  
20.7. En fågel sågs sträckande vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 10.8 och 
ett förbiflygande ex noterades där 18.8. 
Rödspov 
I månadsskiftet juni/juli fanns 7 fåglar 
inom Svartåmynningens naturreservat, 
men det är inte troligt att alla genomförde 
häckning. 3 ungar kom på vingarna och 
sista observationen gjordes 9.8. 
Rödspov, rasen Islandica 
En ungfågel sågs förbiflygande vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 18.10. 
Storspov 
En hög sträcksiffra noterades vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat: 145 
sträckande mot väster 27.6. Tidpunkten 
talar för flyttande adulta honor. 
Smalnäbbad simsnäppa 
En rastade i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 12.6. I 
Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat sågs en adult hona rastande 
3.7. 
Kaspisk trut 
En 1K-fågel sågs vid Trutdammen, 
Gärstadverken, Linköping 6-8.10. Andra 
fyndet i kommunen om det godkänns av 
RK. 
Småtärna 
2 ex rastade i Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 18.7 och 1 
1K födosökte vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 5.8. 
Skräntärna 
En mycket hög notering gjordes i 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 13.7 med 65 rastande fåglar. 
Tyvärr brukar ett uppträdande av denna 
kaliber så pass tidigt på sommaren 
innebära att häckningarna gått dåligt. Så 
var också fallet i många delar av Sverige 
sommaren 2008. 
Svarttärna 
Ett par häckade och fick ut en unge i 
Svartåmynningens naturreservat i juli. 
Vitvingad tärna 
En 1K-fågel sågs födosökande vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 5.8. 
Tyvärr bjöd den inte på några närstudier 
utan sågs för det mesta på över 500 meters 
avstånd. 
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Ringduva 
Under höstens sträckräkningar vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat gjordes 
flera höga noteringar. Högsta antal var 
6100 ex mot söder och sydväst den 4.10. 
Skatgök 
En ungfågel sågs en kort stund på 
strandängen vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat vid lunchtid den 6.7. Ett stort 
eftersök startade, men tyvärr kunde den 
inte återfinnas. Första fyndet i 
Östergötland om det godkänns av RK! 
Berguv 
En fågel sågs i Gottfridsberg, Linköping 
30.8. Först avfärdades den som en 
nyuppsatt bulvan, men observatören 
tvingades att ändra uppfattning då den 
plötsligt tog till vingarna. 
Jorduggla 
En individ fanns kvar vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat ända in i 
juni månad. Därefter lyste arten med sin 
frånvaro fram till den 15.8 då en fågel 
återigen sågs, denna gång vid Nybro. 
Under hösten, från början av oktober och 
in i november, gjordes sedan enstaka fynd 
av en rastande fågel. Det är dock oklart hur 
många individer som varit inblandade. 
Nattskärra 
3 spelande fåglar hördes vid 
Ormstensmossen, Rådsla 29.6. 
Kungsfiskare 
Arten är rapporterad från 6 möjliga 
häckningslokaler under sommaren och 
förhösten. Dessutom gjordes några 
ströfynd: 1 ex i Svartåmynningens 
naturreservat, Roxen mellan 8.8 och 29.10, 
1 ex vid Viggeby naturreservat, Järnlunden 
20.8, 1 ex vid Ekängen, Linköping 24.9 
och 1 ex vid Stångåmynningen, Roxen 
18.10. Fåglar som av allt att döma kommer 
att övervintra sågs längs Stångån vid 
Nykvarn och Tannefors i november. 
Härfågel 
En fågel rastade i närheten av Glyttinge 
reningsverk, Linköping på eftermiddagen 
den 14.9. 
Större piplärka 
En fågel flög förbi vid Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 27.10. Ej 
årlig i kommunen! 
 
 

 
 
Skärpiplärka 
1 ex flög förbi Nybroparkeringen, 
Svartåmynningens naturreservat 20.9. 
Forsärla 
Arten rapporterades från sju lämpliga 
häckningslokaler under sommaren och 
häckningar konstaterades på tre av dessa. 
Under hösten observerades rastande och 
sträckande fåglar på flera platser i  
kommunen. Trenden med ökade antal 
häckningar ser ut att hålla i sig. 
Mindre flugsnappare 
Tre sjungande hördes i kommunen under 
sommaren: En på Bromön, Järnlunden 
14.6, en i Stjärnorpsravinen 15.6 och en 
vid Högtomta, Brokind 20.6. 
Ortolansparv 
Den sjungande hanen vid Sättuna by, 
Roxen hördes sista gången den 21.6. 
 

Kornknarr ökar 
i Linköpings kommun  
Under 2008 var kornknarr 
riksinventeringsart. I Östergötland 
rapporterades totalt 33 spelande 
fåglar. Linköpings kommun var med 
elva rapporterade fåglar den 
kommun som hade flest spelande 
kornknarrar.  
Några fynd kan röra sig om samma 
fågel som bytt till en närliggande 
lokal.  Strax söder om Linköpings 
stad (Tinnerö-Lambohov) noterades 
spelande fåglar på tre lokaler och 
även trakterna runt Skeda udde hyste 
tre kornknarrar. 
Kring södra roxenstranden fanns två 
kornknarrar och enstaka fåglar 
hördes utanför Linghem, Lunnevad 
och Ledberg. Inga speciellt 
avvikande fynd gjordes i år även om 
det kan konstateras att det flera år 
har hörts betydligt fler kornknarrar 
på Tinneröområdet och ute på slätten 
väster om Linköping.  
Kornknarr hörs nu mer frekvent i 
Linköpingsområdet än vad som var 
normalt under 60-80-talet. En 
liknande utveckling har noterats 
såväl i Östergötland som Sverige 
som helhet.  
OLOF HJELM 
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Rekordmånga 
rapporter under 
fågelrik hösthelg 
 
Hela 14  olika fågelarter observerades i 
Östergötland i helgen 4-5 oktober. 
Fågelräkningen gjordes i samband med att 
den första helgen i oktober varje år är 
World Bird Watch. I Östergötland gjordes 
cirka 800 observationer enligt det digitala 
rapporteringssystemet Svalan. Så många 
observationer har troligen inte rapporterats 
tidigare från landskapet.  
 Östergötland kom med 141 arter på 6:e 
plats i landskapslistan. Skåne toppar listan 
med 175 arter. Öland noterade 168 arter 
och Halland 165.  Jämfört med tidigare år 
gjorde Östergötland en framryckning på 
landskapslistan. 2007 blev placeringen 
11:e plats med 120 arter.  

Rapporter kom in från såväl de stora 
skogarna i norr och söder, slättbygden och 
kusten. De största mängderna i 
Östergötland avsåg gäss, änder, tranor och 
sothöns som rapporterades i flera tusental 
från olika platser. Därtill sträckte tusentals 
med bofinkar och bergfinkar. I höstluften  
 
 

 
hördes också oavbrutet sträckande 
sånglärkor och ängspiplärkor. 
Från Tåkern rapporterades ägretthäger, 
dvärgbeckasin och rödstrupig piplärka. 
Från Fyrudden i Gryt rapporterades 
skärsnäppa. Mindre flugsnappare från 
Häradsskär. Pilgrimsfalk från Omberg och 
Svartåmynningen. Från Rimforsatrakten 
rapporterades tacksamt nog in orre och 
tjäder. Från Trolleflod rapporterades den 
enda domherren. Och så sågs de sista 
ladusvalorna sträcka ut från 
Svartåmynningen.  

Några exempel på höga antal rastande 
och/eller sträckande fåglar under lördagen 
4 oktober, då flest rapporter kom in: 
 Sädgås: 1000 Svensksundsviken, 4000 
Tåkern 
Grågås: 8000 Tåkern, 2000 
Svensksundsviken, 3000 Härnaviken, 
Roxen. 
Vitkindad gås: 2000 Leonardsberg, Glan 
Sothöna: 5000 Tåkern 
Trana: 3000 Tåkern 
Ringduva: 6100 Svartåmynningen 
Bofink: 3500 Tåkern, 200 Leonardsberg, 
200 Klockartorpet, Norrköping. 
Bergfink: 1000 Tåkern 
Grönfink: 200 Tjällmo 

          CLAES LUNDKVIST 
 

Foto: Stefan Svensson 
 

1
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Program Linköpings Fågelklubb våren 2009 
17 januari 
 Kravrally i fjärde storstadsregionen 
Traditionen lever vidare och rallyt 
anordnas nu för elfte året i rad. Ta chansen 
att få komma ut och kämpa i skog och 
mark, och man har chansen att koras till 
Östergötlands bästa vinterskådare! Endast 
miljövänliga fortskaffningsmedel som 
cykel, buss, tåg o.s.v. är tillåtna. Vi tävlar i 
lag om mellan 2 och 4 personer och startar 
på valfri plats i landskapet tidigast vid 
00:00. Målgången kommer som vanligt att 
vara vid Linköpings resecentrum klockan 
16:00. Poängavdrag för sen ankomst! Efter 
återsamlingen beger vi oss till 
Hemslöjdens lokaler för bastubad, middag 
och sedvanlig artgenomgång. Anmälan 
sker senast den 10 januari till Adam 
Bergner, telefon 0739-26 00 57 eller 
adam.bergner@yahoo.se. 
 
18 januari 
Internationella midvinterinventeringen 
av sjöfågel. 
Denna dag försöker vi räkna alla 
övervintrande sjöfåglar i Stångån från 
Tannefors till Stångåmynningen. 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 070-670 64 18. 
 
26 januari 
Fåglar “In the middle of nowhere” 
Magnus Elfwing kommer och visar bilder 
på spännande nordamerikanska fåglar från 
North Dakota, en del av USA som sällan 
besöks av fågelskådare. 
Naturcentrum kl 19.15. Information Olof 
Hjelm 070-670 64 18 
 
3 februari 
Ringmärkning vid Stångån 
Vi får en översikt av ringmärkning av 
häckfåglar som bedrivs vid 
Stångåmynningen. Kjell Carlsson,  

ordförande i ÖGOF, visar bilder, berättar 
om verksamheten, vilka resultat som man  
kan få och hur dessa resultat användes. 
Sammankomsten arrangeras av  
Östergötlands Naturalhistoriska 
Föreningen men medlemmar i Linköpings 
Fågelklubb är mycket välkomna.  
Naturcentrum kl 19.30. 
 
21 februari  
Vinterfåglar vid Stångån 
Följ med på en tur längs med Stångån och 
studera fågellivet vid Nykvarn och 
Reningsverket. Vi hoppas få se 
kungsfiskare, forsärla och smådopping. 
Har vi tur dyker kanske en exotisk häger 
upp precis som förra året. Klä dig varmt 
och ta med kikare.  
Arne Carlsson och Adam Bergner från 
Linköpings Fågelklubb guidar. Detta är ett 
samarrangemang Linköpings kommun och 
Linköpings Fågelklubb. För frågor ring 
Arne Carlsson 0708-80 30 75. 
Samling vid Nykvarns sluss vid Tekniska 
Verkens Kontor (Runstensgatan) kl  
09.30. 
 
1 mars 
Årsmöte 
Se separat kallelse på  baksidan av 
tidningen. 
 
21 mars 
Trummningar i Trolleflod 
Vi upprepar förra årets succé! Idag besöker 
vi ett antal spännande skogsområden i 
Tjällmotrakten och lyssnar efter 
hackspettar, skogshöns och annat som 
storskogen kan bjuda på. Förra året hittade 
vi 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 070-670 64 18 senast 18.3. 
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18 april 
En sjö som heter Sträp 
Följ med på vandring och fågelskådning 
runt sjön Sträp. Vi spanar efter vårfåglar. 
Kanske svarthakedopping, enkelbeckasin, 
drillsnäppa, sävsparv m.fl. har anlänt. Vi 
får även besök av någon ur föreningen 
Sträps Vänner som följer med och berättar 
om sjön. Samling vid parkeringen Sträp 
klockan 07.00 Anmälan till Agnetha 
Annerud, Mobitel. 070 69 87 177. 
 
10 Maj 
Fågelskådningens dag Sättunaviken 
Andra söndagen i maj är det sedan 20 år 
tradition med Fågelskådningens Dag. 
Evenemanget vänder sig till allmänheten, 
men vi hoppas att många skådare vill 
hjälpa och visa besökare. Arne Carlsson 
står i plattformen vid Sättunaviken mellan 
kl 13 och 17. 
 
15-17 maj 
Vårkänslor på Häradskär 
För första gången på flera år finns nu en 
möjlighet att bo över en eller flera nätter på 
skäret. Ett vandrarhem har öppnat vilket gör att 
man kan bo både bekvämt och riktigt nära 
fåglarna. Kanske upprepas fjolårets fantastiska 
besök på skäret som då bjöd på både 
halsbandsflugsnappare, nattskärra och 
blåhake? Vid denna tid på året finns chans att 
precis vad som helst dyker upp. Om morgnarna 
spanar vi sträck från fyren och när solen har 
börjat värma letar vi efter rastande tättingar i 
buskagen. Anmälan sker till Adam Bergner, 
telefon 0739-26 00 57 eller mejl 
adam.bergner@yahoo.se, senast den 8 maj. 
Kostnad för resan meddelas vid anmälan. 
Samåkning med bil från och tillbaka till 
Linköping kan ordnas. 
 
5 juni 
Nattsångare 
Försommaren är bästa tiden för nattens fåglar, 
så häng med fågelklubben ut på en spännande 
tur i utmärkta nattsångarmarker. Vi lyssnar 
efter arter som kärrsångare, kornknarr och 
vaktel, men med lite tur hör vi också 
flodsångare och kanske också busksångare.  
Samling på Sättunavikens parkering kl 22.30 
för vidare avfärd. Anmälan görs till Claes 
Nilsson på 070/3736363 eller 
claes.nilsson@corren.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fågelklubben 
drar till 
Spanien! 
 
Den 28 april 2009 är det dags för 
fågelklubbens första resa till 
Spanien. Under en vecka kommer 
åtta LFK-are att finkamma många 
av de bästa lokalerna i landets 
södra delar och leta efter arter 
som skatgök, blåkråka och 
svartvingad glada.  
Vi ska hinna med att besöka både 
bergen runt Rhonda och 
Grazalema med hökörn, stentrast 
och svart stenskvätta som några 
av målarterna, vi ska 
havsfågelskåda i Tarifa och 
förhoppningsvis se både 
rödnäbbad trut och gulnäbbad 
lira.  

Men den mesta tiden kommer 
förstås att läggas i Coto Doñana, 
den världsberömda 
nationalparken och förmodligen 
hela Europas bästa fågellokal. 
Runt månadsskiftet april-maj 
finns här sanslöst mycket fågel, 
bronsibis, svartvingad vadarsvala 
och styltlöpare är några arter vi 
kommer att se mängder av.  
En del arter kräver hårdare 
insatser för att få syn på. Spansk 
kejsarörn är en sådan man bara 
kan hoppas ska dyka upp. Efter 
mörkrets inbrott tänker vi försöka 
på rödhalsad nattskärra och 
tornuggla. 

Intresset för resan var stort, 
informationen hann inte ligga ute 
på hemsidan särskilt länge innan 
åtta ressugna medlemmar anmält 
sig. Nu väntar vi bara på att 
vinter ska bli vår så vi får komma 
i väg till sydligare breddgrader! 
CLAES NILSSON 
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Pekinganka – skåda i Norrköping 
 
För att öka fågelutbudet i fjärde 
storstadsregionen så publicerar vi även ett 
urval av aktiviteter ur Fågelkubben i 
Norrköpings program. Exkursioner utgår, 
om inget annat sägs, från hörnet 
Tegelängsgatan-Östra Promenaden. 
Föreningsmöten hålls i klubblokalen i 
källaren Rådmansgatan. 7, ett kvarter från 
hörnet Östra Promenaden-Lindövägen. 
 
3 februari 
Från Penningskären till Torrö 
Länsstyrelsen har genomfört tre 
fågelinventeringar i den östgötska 
skärgården. Vesa Jussila och Lars Gezelius 
har medverkat vid de senaste 1997 och 
2007. Vesa visar bilder och berättar om 
förändringar i fågelfaunan dessa år. Kl. 
19.00 i klubblokalen.  Ansvarig: Anders 
Törnqvist tel. 0704-41 887. 

 
7 februari 
Fågelskådning vid Marviken 
Vid Bosöfjärden och Marsundet kan det 
finnas både alfågel och bergand. I 
strandskogen huserar alltid småfåglar och 
havsörnar patrullerar regelbundet i 
området. Samling kl. 09.00 hörnet 
Hospitalsg./Östra Promenaden för 
samåkning till Marviken där Björn Skalare 
tar emot. Klä dig varmt! Medtag matsäck. 
Korvgrillning. En titt på kraftverket kan 
ordnas. Hemfärd cirka kl. 14.00. Ledare: 
Göran Esbjörnsson 011-18 93 12                       
Arrangör: Naturskyddsföreningen. 
 
25 februari 
Smådopping anfaller brun kärrhök 
Kom och se bevisen! Ingemar Karlström 
visar bilder och berättar. Ornitologisk 
frågesport med Juhani Vuorinen. Del 2. 
Klubblokalen kl. 19.00. Ansvarig: Anita 
Nilsson tel. 011-54 369. 
 
20 mars 
Ugglesafari  
Nattresa med Ekoturen Miljö och 
Naturbussen till olika lokaler. Anmälan via 
www.studieframjandet.se. el. e-post till 

anette.aspengren.guldorff@studieframjand
et.se , el. tel. 011-29 09 07. 
 
4-5 april 
Tvådagarstur till Västkusten 
Ejderstrecket på Gubbanäsan är en sann 
upplevelse – tusentals sjöfåglar på väg till 
sin häckning! Vitfågel och änder i stora 
antal. Gubbanäsan ligger vid Getteröns 
Naturcentrum i Varberg. Avfärd tidigt 
lördag i egna bilar. Vandrarhemsboende 
med möjlighet till självhushåll. Återresa 
söndag efter lunch. Deltagare minst 3 max. 
8 pers. Bindande anmälan senast 28 
februari till Anders Törnqvist tel. 0704-41 
88 78. Ledare: Lennart Lander. 
 
10 maj 
Fågelskådningens Dag  
Öppet hus vid fågeltornet vid 
Svensksundsviken kl 8.00-12.00. För den 
tävlingsinriktade finns möjlighet att följa 
med Robert Petersén på ”artjakt”, vilket 
även passar barn och ungdomar. Ledare: 
Lennart Lander 0706-77 48 83 & Anders 
Törnqvist 0704-41 88 78. 
 
17 maj 
Strandängsfåglar 
På uppdrag av Länsstyrelsen har det röjts 
på Röskär vid Fågeltornet vid 
Svensksundsviken för att gynna häckande 
och rastande strandängsfåglar. Vi spanar 
av strandängarna och tittar på vårfåglarna. 
Samling kl. 7.00. Ingen föranmälan. 
Medtag matsäck. Ledare Göran 
Esbjörnsson, tel. 011-18 93 12 och Fredrik 
Lindmark. Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen. 
 
11 juni 
Tjejskådning på Vikbolandet 
Vi åker till Gårdsjön på Vikbolandet – en 
fågelsjö i miniatyr. Vattenrall, kärrhök, 
svarthakedoppning och havsörn är arter vi 
kan få uppleva. Vi träffas kl. 18.00, 
Tegelängsgatan. Ledare: Marianne 
Karlsson, 073-814 51 06, Monica 
Ehrendahl 011-39 29 38 



16 
 

 
 

Kallelse till årsmöte! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Linköpings fågelklubb, 

söndagen 1 mars klockan 15:00 i Naturcentrum, Linköping. Mötet samordnas 
med Östergötlands ornitologiska förening ÖgOF:s årsmöte kl 15:00. 

LFK:s årsmöte startar ca 15:30. 
 
 
 
 
 

Efter mötesförhandlingar och kaffe möter vi naturfotografen: 
 
 
 

Jan-Michael Breider 
 
 
 

en välkänd fotograf, som ofta förekommer i ”Vår Fågelvärld”. 
Han visar oss bilder och berättar om fågelmöten i Spanien.

 


