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Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk före-

ning för Linköpingstrakten, med uppgift att främja utforskan-

det och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och 

underhålla intresset för fågellivet, samt hos medlemmarna bi-

dra till ett ökat ornitologiskt kunnande. Vårt klubbmärke är 

mellanspetten, som i kommunen hade sin enda häckningslokal 

fram till början av 1980-talet. 

 

Klubblokal: Drottninggatan 34 a 

582 27 Linköping 

Plusgiro: 87 26 50 – 7 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

 

Medlemsavgift för 2011: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. 
 

Klubbens styrelse: 

Ordförande: Per Törnquist, 0736-72 53 71, per_33@hotmail.com 

Vice ordf:  Olof Hjelm, 013-10 56 83, olof.hjelm@telia.com 

Sekreterare: Claes Nilsson, 0703-73 63 63, claes.nilsson@corren.se 

Kassör:  Stefan Desai, 013-465 70 12, stefan@desaiekonomi.se 

Ledamöter: Adam Bergner, adam.bergner@yahoo.se 

 Peter Berry, peter.berry1983@gmail.com 

 Martin Berry, martin.s.berry@gmail.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 Sättu-

naviken. Vid skadegörelse eller dylikt ring till respektive ansvarig! 

Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, anderz.karlsson@swipnet.se 
 

Rödspoven utkommer med två nummer per år. 

Redaktör:  Arne Carlsson, 013-21 30 75, arne.carlsson@comhem.se 

 

 

Omslaget: 
Fredric Ilmarson/ BiLDFOBi.se. Hemsida: www.ilmarson.com 

               Kontakt: fredric@bildfobi.se 

 

 

 
 

Medlemskap 2011 

Du vill väl gärna kvarstå som medlem i Fågelklubben även fortsättningsvis. Skynda därför 

och betala in avgiften för 2011. 

Använd gärna bifogat inbetalningskort för plusgirot eller spring till datorn och betala digi-

talt till plusgironr enligt ovan. Ange namn och adress. 

Avgiften är som vanligt oförändrad, 125 kr per år, 200 kr per år för familj eller 50 kr för 

ungdom under 21 år. 

  

http://www.linkopingsfagelklubb.se/
mailto:per_33@hotmail.com
mailto:olof.hjelm@telia.com
mailto:claes.nilsson@corren.se
mailto:stefan@desaiekonomi.se
mailto:adam.bergner@yahoo.se
mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:anderz.karlsson@swipnet.se
mailto:arne.carlsson@comhem.se
http://www.ilmarson.com/
mailto:fredric@bildfobi.se


3 

 

   Vår ordförande 

Per har ordet 
Nytt år, nya möjligheter. Tänk att vi hade besök av den 

större skrikörnen Tönn 2010. Det var bara lite otur att 

ingen såg honom. Men hans färd gick att följa på nätet 

och nu i december är han 4 mil sydväst om Alicante. 

Tönn är född 2008 i Estland och har övervintrat samtliga 

år på samma ställe som nu. Ett ganska lämpligt val att fira 

nyår på alltså. 

 

Annars har det ju varit mest trutar året 2010. Men så här 

års är det ju som vanligt lite stiltje på fågelfronten. Spana 

lite örnar på slätten, leta kungsfiskare vid Stångån, titta på 

kartor och tänka ut var det kan vara läge att åka när våren 

kommer. Det är sådant man kan sysselsätta sig med och 

glädjas när det kommer fåglar till fågelmatningen. Vi 

borde även få in en taigatrast, eller rättare sagt svarthalsad 

trast som den ena av den splittade arten numera heter, i 

Linköping på någon fågelmatning.  

 

Vi har som vanligt plockat fram, vad vi tycker är ett digert och varierat program, där vårens lite 

längre tur går till Skåne och Österlen. Om Ni har förslag på exkursioner eller spännande föreläsare 

får ni gärna tipsa oss.  

 

Annars har vi något spännande på gång. Om alla pusselbitar faller på plats kommer vi i Linköpings 

Fågelklubb kanske att ha ett eget fågeltorn i norra Härnaviken. Men det är mycket som ska stämma 

innan det blir verklighet, men fatta vad spännande. 

 

Jag längtar redan efter sånglärkan och tofsvipan men jag kan nöja mig med en fjälluggla tillsvidare. 

 

Ha ett riktigt bra skådarår! 

 

Per Törnquist 
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 Borgarberget- en 

okänd fågellokal 
I förra numret av Rödspoven rapporterade vi 

om Missmyra våtmark, en lokal strax söder 

om Björsäter i Åtvidabergs kommun med stor 

potential för bland annat doppingar och sånga-

re. I detta nummer vill vi gå vidare i ambitio-

nen att tipsa om lite udda, eller åtminstone 

väldigt underskattade och underskådade fågel-

lokaler i Linköpings närområde. Vi vill här slå 

ett slag för Borgarberget – ett naturreservat i 

direkt anslutning till den nyligen restaurerade 

våtmarken Sträp, ca 2 mil söder om Linkö-

ping. 

 

Storslagen utsikt 

Borgarberget erbjuder en mycket njutbar och 

storslagen utsikt som ger lokalen karaktär – 

och stor potential! Från toppen av berget ser 

man 180 grader i sydlig riktning vilket gör 

Borgarberget till en lokal som vore mycket 

spännande att sträckskåda från. Vid vårt sena 

höstbesök passerade mycket riktigt stora 

mängder gäss, och då framförallt sädgäss, i 

talrika flockar.  

 

Sparsamt med obsar 

Inom Linköpings fågelklubbs styrelse brukar 

Borgarberget refereras till som en lokal som 

med säkerhet levererar nötkråka, en annars 

relativt svårobserverad art. Den totala artlistan 

för Borgarberget är kanske ingen imponerande 

läsning (79 arter 2010, 58 arter 2009), och 

saknar helt rariteter, men precis som på många 

andra platser i Östergötland så kan detta åt-

minstone delvis förklaras med för få och för 

oregelbundna besök på lokalen. 

 

Borgarberget ligger i ett skogslandskap som 

bryts av åkerlyckor, hagmarker, våtmarker 

samt otaliga större och mindre sjöar. Här finns 

således en stor biotopvariation som med lite 

tålamod och flitiga återbesök säkerligen kan 

leverera både spännande arter och njutfull få-

gelskådning. 

 

Vi åkte till Borgarberget i hopp om nötkråka, 

men tvingades återvända hem utan att varken 

se eller höra någon sådan. Men i gengäld hade 

vi upptäckt en för oss ny och spännande lokal 

– ett skogslandskapets Omberg – och kände 

oss följaktligen mycket nöjda ändå. 

 

Martin & Peter Berry 
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Milsvid utsikt från Borgarberget. Foton: Martin Berry  
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   Sol, vind och fågel 

även på Gotland 
 

Åtta klubbmedlemmar begav sig en septem-

berhelg till Gotland för att besöka öns många 

fina fågellokaler. Förväntningarna var höga 

och under den tre timmar långa båtresan bygg-

des stämningen upp så att den var på topp när 

vi väl började på fredagsmorgonen. Gotland är 

i jämförelse med Öland inte alls särskilt välbe-

sökt av fågelskådare. Öns fågelförening gör 

mycket för att öka intresset men det är talande 

att vi under helgen endast kom att möta en 

handfull skådare förutom ringmärkarna i 

Sundregruppen vid Hoburgens fågelstation. 

Detta gjorde naturligtvis sitt till spänningen 

med resan – möjligheten att på egen hand upp-

täcka något speciellt kittlade alla deltagare.  

 

Fredag  
På fredagsmorgonen åkte vi tidigt tvärs över 

ön från vårt logi vid Tofta strand till Öster-

garnslandet och sträcklokalen Kuppen. Från 

klinten kunde vi trots dåligt ljus och hård vind 

se stora sjöorreflockar passera i gattet mellan 

udden vi stod på och Östergarnsholm. Kust-

labbar, storlommar, svärtor och alfåglar sträc-

kade bl a medan en pilgrimsfalk och några 

havsörnar patrullerade området. Vi drog däref-

ter söderut mot Lausviken, en långsträckt 

havsvik som kan vara ett vadareldorado om 

höstarna. Vid vårt besök drev det förvisso ett 

förmörkande regn i eldoradot men ett mycket 

stort antal vadare kunde trots det observeras. I 

de mycket stora kärrsnäppeflockarna sprang 

enstaka sandlöpare och kustpipare, kustsnäp-

por och skärfläckor var i övrigt talrika. Myr-

spovarna bidrog med färg i den annars gråa 

förmiddagen. Vi åkte sedan ännu en bit söder-

ut mot Närsudden där vi i uddens få dungar 

och buskage hittade en förvånande mängd tät-

tingar, bl a flera mindre flugsnappare och röd-

stjärtar. På kvällen kunde vi summera den för-

sta dagens hyfsade artskörd och konstatera att 

östsidan på grund av gynnsamt väderläge var 

mycket fågelrik. 

 

Lördag  
Lördagens resmål var Storsudret, halvön som 

utgör Gotlands sydspets. Vi började nere vid 

Hoburgsklippan där fågelstationens personal 

hade varit igång sedan några timmar. De kun-

de visa upp en nymärkt gök och berätta om 

vad vi redan misstänkt, att flugsnapparna haft 

en mycket bra häckning. Den här dagen hade 

vi fint väder och hoppades därför mycket på 

rovfågelsträck. Morgontimmarna gick åt till 

att leta i buskagen och bevaka sträcket förbi 

Rivet, Hoburgens sydspets. Där huserade mest 

ett stort antar skarvar men vår puls höjdes när 

en stor mörk labb passerade helt nära stran-

den. Vi ville så gärna bestämma den till bred-

stjärtad, men med hjälp av Sjöfågelguiden och 

personalen på fågelstationen fick vi ge oss. 

Det var ”bara” en kraftig kustlabb. Nu var pul-

sen uppe och strax därefter fick vi larm om en 

stäpphökshane vid Hoburgsklippan. Vi befann 

oss en bit därifrån och spanade intensivt av 

området för att ganska snart få en hastig men 

fin obs av en 2K-fågel. Efter många fina när-

obsar på de många piplärkor och rödstjärtar 

som rastade runt Hoburgsklippan drog vi en 

bit norrut mot Skoge där vi fick fina observa-

tioner på ett av öns kungsörnpar. Ytterligare 

en bit åt nordost besökte vi Faludden där tät-

tingarna rasat ner i dungarna. Här fick vi se 

alla fyra flugsnappare samlade på ett och sam-

ma ställe. Nu befann vi oss i Lars Jonssons 

hjärtland och besökte därför den strand från 

vilken han målat otaliga akvareller på skär-

fläckor, Aurriv. Här kom vi vadarna nära och 

fick ett mycket fint medljus på sandlöpare, 

myrsnäppa, storspov och småsnäppa för att 

nämna ett fåtal vadararter i viken. Nöjda och 

belåtna styrde vi kosan tillbaks mot Tofta där 

vi firade dagens observationer med middag 
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Vandring mot kungsörn vid Skoge 

 
Koncentrerad skådning vid Aurriv 
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Söndag 

Söndagen ägnade vi åt skådning i närområdet 

runt Tofta. Vi började vid det numer inaktiva 

Tofta skjutfält som sträcker sig över en mil 

norrut mot Visby. Området har en säregen 

blandning av alvarmark, myrar, orörd skog 

och höga kalkstensklintar. Ett stort antal torn-

falkar jagade på de öppna områdena, ett sex-

tiotal trädlärkor drog flockvis mellan de låga 

tallarna och med björktrastarna flög enstaka 

dubbeltrastar. Västsidan visade sig vara fatti-

gare på fåglar än östsidan men vi höll ut och 

kunde när diset lättat något på förmiddagen 

avnjuta lärkfalkarnas sländjakt i Paviken. Vid 

Vivesholm stod vi och räknade gäss när larmet 

om en biätare i Visby nådde oss. Vi tog oss 

snart dit och ägnade de sista timmarna innan 

färjan lämnade hamnen att eftersöka denna. Vi 

hade ingen framgång men kunde som plåster 

på såren komplettera reslistan med en udda 

observation på rapphöna på en industritomt. 

Väl på båten kunde vi summera en lyckad resa 

genom ett vackert landskap med besök på lo-

kaler som gav mersmak. Även om vi inte hit-

tade alla de rariteter vi på förhand drömt om 

vägde andelen fina observationer på våra van-

liga och mindre vanliga flytt- och häckfåglar 

upp helhetsintrycket. Allt som allt blev det 

140 arter under denna septemberhelg då Lin-

köpings fågelklubb gjorde sitt för att höja rap-

portantalet från ön med Sveriges största fågel-

potential. Det bevisades om inte annat veckor-

na efter vårt besök då Gotland förärades med 

besök av blåstjärt, brednäbbad simsnäppa och 

prärielöpare på de lokaler vi besökt.        

 

Martin och Peter Berry 

 
 

 
Samling för frukost på Hoburgsklippan.  Alla foton:  Martin Peter Berry 
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   Blöta försommarda- 

gar i Abiskofjällen 

 
Lapporten – en klassisk vy vid Abisko  Foto:  Olof Hjelm 
 

Midnattsol, sjungande blåhakar och förhopp-

ningen om nordsångare och andra exotiska 

norrlandsarter lockade åtta LFK:are att ta fly-

get till Kiruna för fyra dagars intensiv skåd-

ning 17-20 juni. Vi anlände till Kiruna runt 

lunchtid torsdagen 17 juni och efter att ha 

packat in oss i vår minibuss och intagit lunch i 

Kiruna begav vi oss öster ut i riktning mot 

Vittangi för att leta skogsfågel. Några stopp på 

vägen gav inget speciellt utan första riktiga 

skådarstoppet blev vid Kyrksjön i Vittangi. 

Sjön var ganska tom men de obligatoriska 

svarthakedoppingarna fanns på plats. 

Vid bron över Torne älv var det desto mer 

fågel. Flockar av bläsänder rastade och några 

vackra svartsnäppor gick i strandkanten och 

födosökte. I en knipflock hittade vi också det 

buffelhuvud som hade setts i Kyrksjön veckan 

innan. Det var en mycket vacker hanne och 

alla var överens om att det kändes som att den 

mycket väl kunde kommit dit spontant. Även 

om buffelhuvud rutinmässigt bedöms som 

förrymd. Kul var det i alla fall. Vi larmade 

fågeln och det dök faktiskt upp ett annat skå-

dargäng för att titta på buffelhuvudet. De hade 

tips om en lokal med videsparv så vi slog följe 

med dem till skogarna SO Nedre Soppero. 

Ingen videsparv behagade visa sig men vi såg 

bl.a. två lavskrikor, sidensvans och de första 

blåhakarna. 

Kvällen och de först timmarna på natten ägna-

de vi åt myrlandskapet och vid Vuoksuvaara 

lyckades vi riktigt bra med spelande dvärg-

beckasin och minst tre spelande myrsnäppor. 

Efter denna fina avslutning körde vi raka vä-

gen till Abisko som skulle bli vår utgångs-

punkt för resten av resan. I Abisko lyste mid-

nattsolen över Lapporten och vädret var så där 

perfekt som det kunde bli. Det var dock för 

sent att ge sig ut och skåda mer den dagen 

utan vi inkvarterade oss och tog en välbehöv-

lig vila. 

 

Fredag 18 juni 

Fördelen med Abisko är att en komfortabel 

linbana går ända upp på fjället Njulla. Men 

just idag var den trasig så i väntan på att den 

skulle lagas åkte vi till Björkliden och vandra-

de upp på kalfjället. Vandringen var behaglig 

och vi fick fina obsar av ruvande smålom, fle-
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ra fjällabbar och spelande småspov. Det var 

dock rätt dåligt med småfågel och vi letade 

förgäves efter lappsarv och vinterhämpling. 

Fram på dagen började det regna och tyvärr 

fortsatte det blöta och kalla vädret resten av 

resan. Vi gjorde senare på dagen flera försök 

att hitta till Stordalens naturreservat. Vi hade 

dock oerhört svårt att hitta till rätt plats, men 

på tredje försöket lyckades vi i alla fall. Stor-

dalen bjöd på bergand, brushane, småspov och 

flera fjällabbar. Martin Berry såg en jorduggla 

(resans enda uggla) och Ellen Hultman hittade 

en skedand. Då vi tillsluta hittade rätt plats var 

myrlandskapet lättskådat då långa spänger 

gick över de öppna markerna och bjöd på 

goda möjligheter att närstudera vadarna. Vi 

gjorde också under dagen försök att hitta 

sjungande nordsångare vid Njulla men utan att 

lyckas. 

 

Lördag 19 juni 

Vår förhoppning om att liften upp på Njulla 

skulle komma igång grusades även denna dag. 

Vi bestämde oss istället för att gå hela vägen 

upp på Njullas topp. Per Törnquist och Peter 

Berglin stannade dock i Abisko och skådade 

istället längs Abiskojaure. Stigningen upp på 

Njulla var kall och blöt och när vi nådde top-

pen möttes vi av såväl några snösparvar som 

snöfall. Det var dimmigt och blåste medan vi 

intog kaffet i skydd av utedasset samtidigt 

som snön föll. Kanske inte de bästa förutsätt-

ningarna för skådning! Kaffet stärkte oss dock 

och en ringtrast sjöng långt in i dimman. Vi 

fortsatte vandringen upp mot toppen och belö-

nades snart med flera fjällabbar, en förbifly-

gande fjällpipare och några fjällripor. Efter lite 

letande hittade vi ytterligare en fjällpipare som 

visade upp sig på nära håll. Nedstigningen till 

Abisko gick sedan mycket lättare och i den 

klassiska ravinen på Njullas sluttning kunde vi 

höra ringtrast i den täta dimman. 

Peter hade under tiden vi varit på vår vandring 

fått tips om en lokal för smalnäbbad simsnäp-

pa. Vi åkte dit, Vassijaure station, och i en pöl 

med mängder av plast och annat skräp snurra-

de tre vadarjuveler omkring. Inte den vackras-

te biotopen, men desto vackrare fåglar. En tur 

till Riksgränsen gav en snabb obs av kungsörn 

innan vi åkte tillbaka till Abisko och åt en 

festmåltid på Turiststationen. Maten var su-

perb, men då många ville gifta sig samma dag 

som kronprinsessan så var ordinarie ser-

veringspersonal upptagen med bokade säll-

skap. Så vi fick nöja oss med fjällguidernas 

minst sagt bristfälliga restaurangerfarenheter 

vilket ledde till en hel del dråpliga situationer.  

 

Söndag 20 juni 

Mitt i natten gjorde vi ett sista försök på nord-

sångare vid tågtunnlarna på Njulla. Gransång-

are och flera trädgårdssångare blev den enda 

utbytet utöver det vanliga. Efter utcheckning 

lämnade vi Abisko och for mot Kiruna för att 

leta lappmes. Vi hade tips om en häckning av 

lappmes vid en holk vid Institutet för Rymdfy-

sik. Mycket riktigt var holken bebodd och vi 

kunde studera lappmesparet när det tappert 

matade sina ungar i regnet. 

Inne i Kiruna såg vi flera salskrakar och i myr-

landskapet vid Kalixfors flygplats såg vi flera 

nya resarter såsom buskskvätta och mindre 

hackspett. Mest överraskande var den fiskgju-

se som jagade över några mindre sjöar. Sista 

skådarstoppet blev skogarna norr om Jukka-

sjärvi. Några korsnäbbar, dubbeltrast och tall-

titor blev utdelningen innan vi kalla och blöta 

checkade in på planet som tog oss till sydliga-

re nejder. I bilen från Arlanda hade den norr-

ländska kylan släppt och vi planerade redan 

nästa resa till Norrbotten som självklart inte 

skulle bli lika kall och regnig som den här. 

Trots att vädret var emot oss lyckades vi se 94 

arter på resan. 

 

 

Olof Hjelm 
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Lunchpaus på fjället i delvis snöklätt Njulla.  Foto:  Olof Hjelm 

 

 

Höstutflykt till Häradsskär 
Den 16 oktober anordnade fågelklubben en 

utflykt till Häradsskär och då fick vi följa 

med. Vi, förresten, är Edvin och Ellen Norr-

man och vi är 9 år. Mamma och Pappa väckte 

oss jättetidigt, redan klockan 4 på morgonen. 

Vi packade bilen med kikare och matsäck och 

for i väg de 10 milen från Linköping till Fyr-

uddens brygga där en båt väntade på oss. Det 

var alldeles mörkt och stjärnklart på himlen 

när vi klev ombord på båten. När vi väl kom 

fram till Häradsskärs brygga var det ganska 

ljust. Vi började med att knalla upp till ett litet 

vindskydd och spana efter sträckande fågel, 

men efter ett tag blev det ganska tråkigt att stå 

där och glo, så vi struntade i Mamma, Pappa, 

Olof och de andra och gick ner till ringmär-

karna. Där var det roligare för de hade just 

varit ute och kollat näten de spänt upp och 

hämtat en massa fåglar. Vi fick följa med in i 

labbet där Claes satt och kollade på alla fåglar. 

Först så mätte han vingarna, sen kollade han 

fettet genom att blåsa dem på magen och så 

stoppade han dem uppochner i en burk och 

vägde dem. När han var färdig med det så sat-

te han på en ring på dem. Han skrev också upp 

alla fåglar i ett protokoll och det fick vi hjälpa 

till med. När allt var klart fick vi klappa varje 

ny art som vi hittade och vi fick hålla i några 

och släppa dem också. Den första vi fick släp-

pa var en domherre och han var jättekul för att 

han bara gapade hela tiden. Blåmesarna ville 

vi inte hålla i för dom var jätte arga och hack-

ade på fingrarna, men bofinkarna och kungs-

fåglarna var ganska snälla.  
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Domherre på Häradsskär, infångad och beskådad.    Okänd fotograf 

 

Efter ett tag ropade dom där uppe vid vind-

skyddet så vi sprang dit. Pappa hade fått syn 

på en uggla som kom över havet söder ifrån 

och den visade sig vara en jorduggla. Japp nytt 

lifers X! Han var jättefrän och flög ganska 

nära och måsarna jagade honom. Det var 

spännande. Mamma, Pappa, Olof och de andra 

hade sett en hel del fåglar där uppe. Det 

sträckte bland annat änder, knipor, tordmular, 

svärtor, ejdrar, lommar och en del gäss. När vi 

stått där ett tag kom ringmärkarna och frågade 

om vi ville följa med på en runda och kolla 

näten och det ville vi naturligtvis. På den för-

sta rundan hittade vi ingenting, men på den 

andra hittade vi en ringmärkt kungsfågel och 

en koltrast.  

 

Tre dagar innan vi var där hade de sett en 

starrsångare och den gick vi runt och letade 

efter. På vägen dit där starrsångaren hade setts 

såg vi en amiralfjäril och en vårtbitare, men vi 

hittade ingen starrsångare. Det var många som 

hade letat efter den där starrsångaren för bus-

karna var alldeles nedtrampade. När vi var ute 

och gick så såg vi i alla fall sidensvansar, tall-

titor och en gransångare. 

 

Det var jättekul på Häradsskär, vi käkade mat-

säck och lunchmat, såg havsörnar och så fick 

vi tårta. Olof hade tagit med en till ringmär-

karna för att fira att de hade fångat starrsånga-

ren och den var jättegod. Mamma, Pappa, 

Olof och de andra fortsatte att skåda fågel, 

men vi gick på upptäcktsfärd i stället. Vi hit-

tade jättegrytor på ett ställe och en massa 

dammar på ett annat ställe. (P.S. se upp, för vi 

täckte vattenytan på en jättegryta med mossa 

för att den skulle bli en fälla.) Häradsskär är 

roligt! Vi såg ett underligt ljusfenomen också. 

Det såg ut som om öarna svävade ovanför 

vattnet. När klockan blev fyra kom båten till-

baka och då åkte vi hem, men vi kommer till-

baka – lita på det för Häradsskär äger! Ni som 

inte var med kan kolla korten som vi tog, så 

kanske ni också vill hänga med på nästa tur. 

 

Ellen & Edvin Norrman  
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Trilskande trutar 

tättintill trist tipp 
 

Den tid då en gråtrut var en gråtrut och inget 

annat är förbi. Nu gäller det att även plocka ut 

kaspiska trutar och medelhavstrut i flockarna, 

samt hålla ögonen öppna för en hel massa for-

mer av silltrut, hybrider och annat. Sen måste 

man ha bilder på alla karaktärer och förvänta 

sig långa diskussioner på artportalen Svalan 

om artbestämningen egentligen är helt korrekt. 

 

Trutskådning har inte tidigare lockat speciellt 

många östgötar men några entusiaster har 

gång på gång lyckats plocka fram den ena 

trutarten efter den andra, medan vi andra inte 

lyckats hitta något. För de flesta har det be-

hövts direkt guidning av de mycket duktiga 

trutkännarna Christian Williams och Herman 

Drotz för att känna sig säker. Sommaren och 

hösten 2010 kom dock att bli en tid då även vi 

andra med säkerhet och på egen hand kunde 

hitta i alla fall en kaspisk trut i de stora trut-

flockarna vid Gärstadverken. 

 

Den så kallade trutdammen utanför huvuden-

trén har visat sig bjuda på goda möjligheter att 

studera trutar under utmärkta betingelser och 

vid ett par tillfällen har det observerats kaspisk 

trut i dammen. Under augusti och september 

2010 rapporterades det om minst fyra olika 

individer kaspisk trut och två medelhavstrutar! 

Medelhavstrut var också ny art för Linköpings 

kommun. De fina i kråksången (eller trutsång-

en om det nu finns någon sådan) var att en av 

de kaspiska trutarna var märkt med en stor gul 

ring med texten PDNZ som lyste lång väg! 

Dessutom behagade den stanna en hel månad 

på lokalen. Äntligen kunde vi vanliga dödliga 

gå igenom flockarna och lära oss hur en riktig 

kaspisk trut skulle se ut och inte minst ”kän-

nas”. Handen på hjärtat: Har du koll på tertia-

lernas utseende på en ung kaspisk trut? 

 

Truten PDNZ kläcktes under maj månad i Ko-

zielno Reservoir, Sydvästra Polen nära den 

tjeckiska gränsen. 27 maj försågs den med den 

stora gula ringen som skulle underlätta trut-

skådningen för oss Linköpingsskådare. Någon 

gång under sommaren bestämde den sig turligt 

nog för att utforska världen och flög norr ut 

till den svenska kusten och den 25 juli befann 

den sig i Simrishamn, 59 mil hemifrån. Den 

22 augusti hittades den sedan vid Gärstadver-

ken ytterligare 40 mil norr ut och det sista jag 

vet om den var att den sågs på Herrebrotippen 

i Norrköping 8 oktober.  

 

Vad den har för sig nu vet väl ingen, men om 

några år när den är könsmogen kommer den 

kanske tillbaka till Kozielno och får sina ungar 

märkta av samma ringmärkare som den själv 

blev märkt av i somras. Förhoppningsvis gjor-

de PDNZ:s besök i Linköping så att även vi 

som inte kallar oss trutexperter lärde oss kän-

na igen en ung kaspisk trut. För nog var det 

inte helt omöjligt att hitta PDNZ utan att fusk-

titta på högerbenet? 

 

Olof Hjelm 
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Truten PDNZ (i mitten) står på sin favoritplats och sover. Kolla in tertialerna och lär dig hur de skil-

jer sig mot en typisk gråtrut.       Foto:  Olof Hjelm 
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Skärsnäppa på Östgötaskär 
 

Av totalt 12 anmälda blev det så småningom 6 

tappra fågelskådare som trotsade vädrets mak-

ter och ägnade större delen av lördagen den 6 

december åt att åka runt i Gryts skärgård. Ef-

tersom Arkösund hade frusit sedan någon 

vecka avgick turen från Fyrudden i stället. 

Vädret var inte det bästa men det gjorde inte 

så mycket eftersom skeppet Fyrskär hade tak 

över akterdäck och sikten var hyfsad. Där stod 

vi och spanade när skepparen Roine styrde 

kosan ut mot Lökskären, nordost om Harstena. 

Direktiven var tydliga: vi vill se kala klippor i 

ytterskär-gården.  

 

På vägen ut såg vi några havsörnar och det var 

en hel del alfågel och tobisgrissla i området. 

Dessutom såg vi en storlom. Till slut fick jag 

se den; björktrasten som lekte skärsnäppa och 

höjde pulsen ett par snäpp. Klockan elva slog 

Peter Berry till med att hitta en flock med 15 

stycken på en liten kobbe vid namn Lilla Ebå-

den. Lyckan var total och Roine manövrerade 

skickligt fram oss så att vi kunde närstudera 

dessa tåliga vadare. Vi kunde till och med 

höra deras läte när de födosökte på den iskalla 

vattenöversköljda klippan. En riktig njutobs 

alltså. 

 

Roine hade nu fattat galoppen och körde rätt 

på nästa ställe där Peter slog till igen med 21 

stycken. Vatingarna heter det skäret. Vi såg 

ytterligare en flock med 16 individer som höll 

till på Långskär. Eftersom det är ganska nära 

Lilla Ebåden kan det röra sig om samma flock 

som den första. Hursomhelst såg vi åtskilliga 

skärsnäppor med tanke på att det tidigare år 

som mest setts 2 individer samtidigt 

 

 

 
Det snöar i Östgötaskärgården    Foto  Per Tufvesson 
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Ett gäng frusna men nöjda skådare av skärsnäppa     Foto  Roine 

 

Lugn höstmorgon 

   i blåsigt Stora Lund 
 

Stora Lund utanför Ödeshög är en lokal som 

kan bjuda på fantastiskt tättingsträck om hös-

tarna. Själv har varit där då grönsiskorna väl-

ler in från norr, när bofinkens ”bjupp” hörs 

överallt och järnsparvarnas fina ringande lju-

der i skyn. 

 

Vi kan bara konstatera att en sådan dag var det 

INTE när LFK kom på besök den 9 oktober. 

Stora Lund är, liksom många andra sträcklo-

kaler, känslig för vädret och med en ganska 

rejäl ostvind var det inte många tättingar som 

valt att dra söderut just denna dag. Men vi fyra 

som ändå fanns på plats kunde i alla fall be-

kanta oss med de vanliga locklätena, plus någ-

ra järnsparvar som drog förbi, en dubbeltrast 

hördes och i buskarna knäppte det rödhake. 

 

Så mycket mer fanns inte att yvas över, så vi 

drog vidare till Tåkern där dagens höjdpunkt 

infann sig. Strax före avfarten till Glänåstornet 

stannade vi och spanade in en flock gäss på 

åkern, och där, mitt ibland grå- säd- och vit-

kindad gås gick ett antal spetsbergsgäss! Vi 

kunde tyst smyga oss ut ur bilarna och fick på 

så vis riktiga närobsar av en ganska sällsynt 

art. Alla blev nöjda och glada och den något 

magra utdelningen på morgonen var snabbt 

glömd! 

 

Claes Nilsson 
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Aktuella observationer 

i Linköpings kommun 

juni-december 2010 
 

 
 
Observationerna är hämtade från rapport-

systemet Svalan och är i många fall ännu 

inte granskade av Raritetskommittén eller 

Regionala rapportkommittén. 

 

Mindre sångsvan 

Ett tidigt höstfynd var den fågel som rastade 

på fältet vid Nybble, Vikingstad kyrka 16-18.9 

 

Tundrasädgås 

4 ex rastade i Svartåmynningens naturreservat, 

Roxen 5-10.10. 

 

Spetsbergsgås 

Två ex sträckte mot SV vid Svartåmynningens 

naturreservat, Roxen 27.9. I samma område 

sågs sedan max 3 ex rastande 9-12.10. 

 

Bläsgås 

Arten uppträdde i något högre antal än vanligt 

vid Västra Roxen från mitten av september till 

mitten av oktober. Som mest sågs 23 ex sam-

tidigt 9.10. 

 

Prutgås 

Två stora sträckflockar passerade området i 

slutet av september: 100 ex mot SV vid Rök-

inge, Vreta kloster kyrka 26.9 och 125 ex mot 

SV vid Ledberg kyrka dagen därpå. Sju ex 

flög förbi Nybro, Svartåmynningens naturre-

servat 6.10 och en ensam individ uppehöll sig 

vid Västra Roxen 6-25.10. 

 

Vitkindad gås 

Verkar bli allt vanligare som höstrastare i 

kommunen. Som mest uppehöll sig 200 ex i 

Svartåmynningens naturreservat, Roxen i bör-

jan av oktober.  

 

Kricka 

I början av december sågs två honfärgade fåg-

lar som sannolikt inledde övervintring vid 

Tannefors, Linköping.  

 

Amerikansk kricka 

En hane observerades vid Sättunaviken, Rox-

en 20-28.6.  

 

Bergand 

Ett augustifynd utgjordes av de tre fåglar som 

sågs i Sättunaviken, Svartåmynningens natur-

reservat 22.8. Under perioden 22.9-16.10 ras-

tade som mest 5 ex, de flesta honfärgade, vid 

Svartåmynningens naturreservat, Roxen. 

 

Svärta 

En flock på 5 ex sträckte på hög höjd mot väs-

ter över Vallby, Kaga kyrka 27.9. 

 

Vaktel 

Spelande vaktlar hördes på nio olika lokaler, 

totalt rörande tolv exemplar. Högsta antal no-

terades vid Sättuna rusthåll, Västra Roxen,  

3 ex i slutet av juni.  

 

Svarthakedopping 

Häckningsutfallet i Rosenkällasjön var magert 

och troligen blev inte en enda unge flygg i 

sjön denna sommar. I närliggande Frökärret 

häckade två par och i Edhaga våtmark ett par. 

Ytterligare ett par häckade i Sträp och två 

ungar blev resultatet. I Sättunaviken, Svartå-

mynningens naturreservat sågs såväl adulta 

och juvenila fåglar under sensommaren. Tro-

ligen genomfördes dock ingen häckning där i 

år. 

 

Svarthalsad dopping 

En adult sågs tillsammans med en ungfågel i 

Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat 

3-12.8. Fyndet är intressant och tyder på att en 

lyckad häckning ägde rum någonstans i närhe-

ten. Frågan är bara var? 

 

Smådopping 

En usel sommar för arten! Inga säkra häck-

ningar konstaterades i kommunen. Under hös-

ten sågs som mest fyra rastande fåglar i 
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Svartåmynningens naturreservat mellan 4.8 

och 22.10. I november och början av decem-

ber sågs upp till tre fåglar som inledde över-

vintring vid Stångån i Linköping.    

 

Gråhakedopping 

Två fåglar sågs rastande i Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 3.8. 

 

Ägretthäger 

Två ex rastade vid Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 12.8. 

 

Kungsörn 

Fem observationer under hösten, vilket är en 

bra siffra: 1 ex flög förbi Nybroplattformen, 

Svartåmynningens naturreservat 9.10, 1 2k+ 

passerade Sättuna samhälle, SV Roxen 11.11,  

1 2k+ sågs vid Svartåmynningens naturreser-

vat, Roxen 16.11, en adult observerades i 

Stjärnorp socken 26.11 och slutligen flög en 

yngre fågel förbi Brokinds slott 5.12. 

 

Röd glada 

De 17 observationer som gjordes under perio-

den fördelar sig geografiskt tämligen jämnt 

över kommunen. Två observationer rör ung-

fåglar, men inga häckningar konstaterades. 

 

Brun glada 

En adult fågel sträckte mot SV över Tanne-

fors, Linköping 5.8. 

 

Ängshök 

En observation finns från häckningstid i när-

heten av Ledberg kyrka 23.7. I augusti gjordes 

flera fynd: en hona vid Högby, Vreta kloster 

kyrka 13.8, en hane sträckande mot S Gärs-

tadverken 22.8, 2 hanar vid Björkeberg kyrka 

29.8 och 1 1k sträckande mot SV vid Bom-

mingedal, Spellinge samma datum.  

 

Pilgrimsfalk 

Ett par sågs regelbundet i Svartåmynningens 

naturreservat, Roxen under sommaren. Ensta-

ka ungfåglar observerades i området under 

hösten, men det är osäkert hur många indivi-

der som varit inblandade.  

 

Småfläckig sumphöna 

Två av totalt tre fåglar från förra perioden 

fanns kvar i Svartåmynningens naturreservat, 

Roxen och hördes spela en bit in i juli månad. 

Under perioden 8-10.7 hördes även två fåglar i 

närbelägna Härnaviken. 

 

Kornknarr 

Tio kornknarrar hördes i kommunen under 

sommaren från 15.6-4.7. En hane ringmärktes 

vid Lambohov, Linköping 30.6.  

 

Kustpipare 

Sparsamt uppträdande vid Västra Roxen under 

sommaren och förhösten. Som mest sågs en-

dast 5 ex samtidigt. Höstens sista fåglar ob-

serverades 10.10.  

 

Kustsnäppa 

Rastade med som mest 9 ex i Svartåmynning-

ens naturreservat, Roxen i juli. Höstens sista 

observation gjordes redan 10.8. 

 

Sandlöpare 

1 adult rastande Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 15.8. 

 

Kärrsnäppa 

Högsta antal var 60 ex som rastade i Härnavi-

ken, Svartåmynningens naturreservat 26.7.  

 

Myrsnäppa 

En fågel rastade i Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 26-27.7 och en annan 

individ sågs i Södra dammen, Gärstadverken 

3-4.8. 

 

Dubbelbeckasin 

En fågel rastade i Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 7.8. 

 

Rödspov 

Två par häckade i Svartåmynningens naturre-

servat, Roxen och fyra ungar blev flygga.  

 

Myrspov 

Även myrspov uppträdde relativt sparsamt vid 

Västra Roxen under sommaren och förhösten. 
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Högsta antal var 13 ex i Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 1.8. 

 

Småspov 

Som mest sågs 15 sträckande vid Sättunavi-

ken, Svartåmynningens naturreservat 13.8. 

 

Storspov 

En flock på 70 ex rastade i Härnaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 28.6. 

 

Roskarl 

Tre observationer från Svartåmynningens na-

turreservat, Roxen under sommaren: 2 adulta i 

Sättunaviken 14.7, 1 1K på översvämmad åker 

vid Nybro 11-12.8 och 2 ex vid Sättunaviken 

18.8.  

 

Svarthuvad mås 

1 1K rastade på ett fält nära Rystad kyrka 

11.9. Tredje fyndet i kommunen! 

 

Dvärgmås 

Upp till fyra fåglar sågs i Svartåmynningens 

naturreservat i juli. Inga höstfynd gjordes.  

 

Kaspisk trut 

Vid kommunens trutlokal nummer ett, Gärs-

tadverken, sågs hela fyra olika 1K-fåglar un-

der perioden 2.8-20.9. En av dessa var färg-

märkt och således lättare att urskilja i det stora 

myllret av andra trutar. Se separat artikel i 

detta nummer!  

 

Medelhavstrut 

Vid Gärstadverken, Linköping gjordes två 

fynd av 1K-fåglar: den 14.8 och 21.8. En 2K-

fågel observerades på tippen 22.8.  

 

Svarttärna 

Minst ett par häckade vid Härnaviken, 

Svartåmynningens naturreservat och två ungar 

kom på vingar. I augusti sågs en flock med 

som mest en adult och sex 1K-fåglar i Sättu-

naviken, Svartåmynningens naturreservat.  

 

Turkduva 

En stor ansamling var de 35 ex som sågs vid 

Gärstadverken 21.11. 

Jorduggla 

En fågel upptäcktes vid Nybro, Svartåmyn-

ningens naturreservat 5.10. Fem dagar senare 

sågs två ex i området. I slutet av oktober gjor-

des återigen en observation, liksom 30.11. Ett 

decemberfynd av 1 ex Vallby, Kaga kyrka 

2.12 föreligger också. 

 

Nattskärra 

Vid Ormstensmossen, Rådsla hördes sjungan-

de fåglar fram till 26.6. En fågel sågs förbifly-

gande vid Drögshult, Ulrika kyrka 24.6. Slut-

ligen rastade 1 ex vid Kärrsjö, Ledberg kyrka 

29.8. 

 

Kungsfiskare 

Tre observationer från möjliga häckningsloka-

ler gjordes under sommaren. En hane sågs 

rastande vid Nybro, Svartåmynningens natur-

reservat 2.10-16.11 och en fågel sågs vid Mo-

tala ström i Ljungsbro 20.11. 

 

Rödstrupig piplärka 

Regelbundna observationer gjordes i Svartå-

mynningens naturreservat, Roxen under peri-

oden 1-24.9. Ett ex rastade vid Björkeberg 

kyrka 13.9 och ett ex vid Södra dammen, 

Gärstadverken 19.9. 

 

Skärpiplärka 

En individ rastade på Stenholmen i Svartå-

mynningens naturreservat 20.9 och ett ex flög 

förbi Nybroplattformen, Svartåmynningens 

naturreservat 5.10. 

 

Gulärla 

En sen fågel sågs vid Nybro, Svartåmynning-

ens naturreservat 2.10. 

 

Forsärla 

En fågel inledde övervintring vid Nykvarn, 

Linköping. I övrigt fynd i vanlig omfattning 

under sommar och höst.  

 

Sädesärla 

Vid Nykvarn, Linköping sågs en fågel 12.11-

1.12. Så sena höstfynd är mycket ovanliga i 

Östergötland. 
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Blåhake 

I Svartåmynningens naturreservat, Roxen 

gjordes tre fynd: 1 ex vid Sättunaviken 28.8-

6.9, 1 ex vid Härnaviken 4.9 och 1 ex vid 

Nybro 22.9. Nästintill dagliga observationer 

av minst två ex gjordes dessutom vid Ny-

kvarn, Linköping under perioden 7-27.9. 

 

Flodsångare 

En sjungande hördes vid Tinnerö kärr, Tinne-

rö eklandskap 22-23.6. 

 

Vassångare 

En spelade på Gärstad schakttipp, Gärstadver-

ken 5.5. 

 

Busksångare 

Den sjungande individen vid Södra Lund, 

Flistad kyrka från förra perioden hördes t.o.m. 

14.6. 

 

Trastsångare 

En säker häckning genomfördes i Säbyviken, 

Roxen då en hona med färsk ruvfläck ring-

märktes 30.6 och därefter två ungfåglar på 

samma plats i augusti.  

 

Hämpling 

Max 3 ex sågs i en stor flock med blandade 

finkfåglar vid Härnaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 6-12.12. Decemberfynd är ovan-

liga. 

 

Vinterhämpling 

Största flocken som sågs under hösten var 55 

ex vid Sättunaviken, Svartåmynningens natur-

reservat 13.10. 

 

Snösiska 

En hane rastade på (!) plattformen vid Sättu-

naviken, Svartåmynningens naturreservat 

14.11 och en adult sågs i en gråsiskeflock vid 

Slaka kyrka 27.11.  

 

Lappsparv 

1 ex sträckte över Vidingsjö, Linköping 4.9, 1 

ex hördes vid Ånestadlund, Vikingstad kyrka 

9.9 och 1 ex flög förbi vid Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 30.10. 

 

Ortolansparv 

En hane sjöng vid Kvarntorp, Bjärka säby 

27.6 och samma datum hördes även en hane 

vid Sundsbro, Ärlången.  

 

 

Adam Bergner 
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Aktiviteter 

våren 2011 
 

 

15 januari 

Kravmärkt artrally  

Ännu en gång - kallt välkomna till årets 

KRAV-rally! Av erfarenhet vet vi att det kan 

bjudas på strålande sol, sånglärkor, stormbyar, 

vattenpiplärkor, spektakulära vurpor, tofs-

vipor, immiga kikare, pedaler som ramlar av, 

vattenrallar, varma pizzerior och gäckande 

rödhakar. Bara egen muskelkraft och kollek-

tiva färdmedel är tillåtna.  

Vi tävlar i lag om 2-3 personer om att se flest 

arter i inom Östergötlands gränser mellan kl 

00-16 lördagen den 15/1. Alla i laget måste ha 

sett/hört arten för att den ska räknas. Samling 

utanför Linköpings järnvägsstation prick kl 

16. Sen ankomst kan leda till poängavdrag. 

Middag och artgenomgång i hemslöjdens 

lokaler. Öl och starka drycker ingår ej men 

kan tas med. Meddela om allergi/specialkost. 

Anmälan ditt lag (eller bara dig själv så kan 

jag förmedla lagkamrater) till Jan Wester 

0738-32 22 23  jan.wester@gmail.com 

 

9 februari 

Nostalgikväll på Naturcentrum 

"Föredrag med ljusbilder" var en ymnigt före-

kommande rubrik på olika föreningars pro-

gram 10+ år tillbaka i tiden. Det betydde att 

någon riggade upp en surrande diaprojektor 

och visade mer eller mindre rispiga/dammiga 

bilder och höll låda om något som hon/han 

varit med om. Nu är det dags för da capo! 

Diabilder från Fågelklubbens resor på det gla-

da 1900-talet kommer att dammas av och vi-

sas under förhoppningsvis många glada skratt 

denna kväll. 

Jussi Tranesjö håller i trådarna. Om du har 

några resebilder som du tror skulle väcka all-

mänt jubel så kontakta honom för samordning 

senast en vecka innan på epost  

jussi.tranesjo@telia.com 

 

19 februari 

Vinterfåglar vid Stångån 

Följ med på den traditionsenliga vandringen 

där vi studerar det myllrande fågellivet vid 

Nykvarn. Här finns goda chanser att övervint-

rare som rörhöna, forsärla och smådopping. 

Har vi tur flyger en färgsprakande kungs-

fiskare förbi. Varma kläder rekommenderas. 

Adam Bergner guidar. Detta är ett samarran-

gemang mellan Linköpings kommun och 

Fågelklubben. Ingen föranmälan behövs, men 

om frågor, kontakta Adam Bergner på 0739-26 

00 57. Samling vid Nykvarns sluss vid Teknis-

ka verkens kontor (Runstensgatan) kl. 09:30. 

 

6 mars kl 15 

LFKs årsmöte, se kallelse på nästa sida 

 

26 mars  

Hackspettar vid Gölmossen 

Årets hackspettexkursion går till Gölmossen. 

Det är en spännande biotop som delvis består 

av resterna efter den stora skogsbranden i juni 

2008. Under 2010 häckade tretåig hackspett i 

området. Denna är målart nummer ett. Vi kan 

om vi har tur räkna in mindre hackspett, spill-

kråka , större hackspett och gröngöling. Av-

färd från Linköping kl 04:00 för att inte missa 

gryningstrumningarna. Anmäl till Per Törn-

quist, per_33@hotmail.com, eller ring 013- 

605 40 senast 20 mars. 

 

Fågelguidning i Svartåmynningens natur-

reservat våren 2011 

Följ vårens intåg i klassiska östgötska fågel-

/mc/compose%3Fto=jan.wester@gmail.com#_blank
mailto:jussi.tranesjo@telia.com
mailto:per_33@hotmail.com
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marker med Linköpings fågelklubb. Var med 

och hälsa  de första sädesärlorna välkomna 

och upplev rödspovespel och svarttärnornas 

insektsjakt. Kanske får vi se något udda? Vi 

guidar 10/4, 15/5, 12/6. Besök hemsidan för 

närmare information om tid och plats. Kontakt 

Peter Berry: 0705-57 35 75 

 

28 april 

Vårfågeltur till Sättunaviken 

Vi tittar på nyanlända simänder och andra vår-

fåglar från plattformen vid Sättunaviken. Sam-

ling på parkeringen 18.00. Ingen föranmälan 

behövs. Adam Bergner och Peter Berry gui-

dar. Kontakt: 0705-573575 

 

7-8 maj 

Vårexkursion till Häradsskär 

Denna helg hoppas vi att skäret är fullt av ras-

tande tropikflyttare och att lomsträcket är i full 

fart. Avfärd tidigt på lördagsmorgonen och 

åter på söndagskvällen. Vi bor en natt i fyr-

byn. Anmälan senast 2 maj till 

olof.hjelm@telia.com; 070-670 64 18. Be-

gränsat antal platser. 

2-5 juni 

Österlen Skåne 

Vilken plats är vackrare så här års? Och vilken 

plats har bättre fågelskådning att erbjuda på 

försommaren? Linköpings fågelklubb drar till 

Skåne och Österlen för några dagars intensiv 

fågelskådning bland sommargyllingar, fältpip-

lärkor och kornsparvar. Boende på vandrar-

hem. Anmälan är bindande och görs senas 1 

maj till Claes Nilsson på 

claes.nilsson@corren.se, eller 0703 73 63 63.  

 

9 juni  

Nattsångare 

Fågelklubbens klassiker – alltid lika populärt 

bland våra medlemmar att ge sig ut i Linkö-

pingsnatten och lyssna på de fåglar som 

sjunger efter mörkrets inbrott. Vaktel, kärr-

sångare och kornknarr står på programmet. 

Samling på Sättunavikens parkering kl 22.30. 

Anmälan till Claes Nilsson på 

claes.nilsson@corren.se eller 0703-73 63 63 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kallelse till årsmöte! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Linköpings fågelklubb, söndagen den 6 

mars klockan 15:00 i Naturcentrum, Linköping. Mötet samarrangeras med ÖgOFs årsmöte 

som går av stapeln ca 15:00. LFK:s årsmöte startar därpå ca 15:30. 

 

Efter mötesförhandlingar och kaffe möter vi ca 16:00: 

 

Magnus Elfwing 
 

en välkänd fågelskådare och fotograf. 

Han visar oss bilder och berättar om tiger-och fågelmöten  

från sin senaste resa till Indien.   

mailto:olof.hjelm@telia.com
mailto:claes.nilsson@corren.se
mailto:claes.nilsson@corren.se


23 

 

Extra bonus tillbaka - 

      kom och skåda med FiNK 
 

Vi publicerar ett urval av aktiviteter ur  

Fågelklubben i Norrköpings vårprogram. 

 
EXKURSIONER utgår, om inget annat sägs, 

från hörnet Tegelängsgatan-Östra Promenaden. 

Alla exkursioner är lämpliga för både nybörjare 

och vana skådare. Om inte annat anges sker re-

sorna med bil. Vid samåkning rekommenderas 

att passagerare betalar 6 kr/mil till chauffören. 

FÖRENINGSMÖTEN har vi i klubblokalen i 

källaren Rådmansgatan 7 – ett kvarter från hör-

net Östra Promenaden-Lindövägen. Ingen av-

gift. Vid föreningsmötena serveras kaffe, te el. 

saft med tilltugg. Pris 20 kronor.  

 

JANUARI  

Söndag 16/1 Vinterfågelräkning 

Från Leonardsberg i östra Glan till Lindö och 

Pampushamnen räknar vi övervintrande vat-

tenbundna fåglar. Sträckan indelas i åtta om-

råden som fördelas mellan inventerarna (se 

karta över inventeringsområdena i FiNk nr 1, 

2008). Vinterfågelräkningen ingår i den årliga 

internationella sjöfågelräkningen. 

Anmäl dig gärna i förväg till Fredrik Sahlin, 

076-104 97 00 eller Ulf Larsson 070-668 44 

55 eller kom till Saltängsbron kl. 09.00. 

 

Onsdag 26/1 Tornsvalor – nya intressanta 

rön 

Åke Jönsson kommer åter till klubblokalen. Vi 

får se en kortfilm och höra om intressanta ny-

heter från den europeiska konferensen i Berlin 

våren 2010. Åke Jönsson kommer också att ta 

med sig olika typer av kameror lämpliga för 

övervakning av fåglar.  

Klubblokalen kl. 19.00. Ansvarig: Anita Nils-

son, 011-54 369. 

 

FEBRUARI 

Tisdag 8/2 Svensksundsvikens utveckling 

och framtid 

Lars Gezelius och Dan Nilsson från Länssty-

relsen kommer och berättar om skötselplaner 

och framtida visioner om vårt fina naturreser-

vat och fågelparadis Svensksundsviken. 

Klubblokalen kl. 19.00. Samarrangemang med 

Naturskyddsföreningen. Ansvarig: Lennart 

Lander, 070-677 48 83. 

 

MARS 

Söndag 13/3 Årsmöte 

Medlemmar kallas till föreningens årsmöte i 

klubblokalen, Rådmansgatan 7, kl. 16.00. 

Därefter: Skogsfåglar och tjäder 

Föreläsning av Hans Svensson som under 

många år umgåtts med våra skogsfåglar, i 

synnerhet tjädern, som han inventerat i fram-

för allt Kolmården. Bildvisning. 

Ansvarig: Anders Törnqvist, 0704-41 88 78. 

 

APRIL 

Lördag/söndag 2-3/4 Uggle- och hackspett-

safari 
Resan går till Färna Ekopark för en uggle- och 

hackspettsafari i de västmanländska Berg-

slagsskogarna. Vi hoppas få uppleva kattugg-

la, sparvuggla, pärluggla, slaguggla samt kan-

ske även lappuggla som i år häckat i anslut-

ning till parken. Gråspett och tretåig hackspett 

skall vi även försöka att hitta. Varg- och bä-

verupplevelser hoppas vi också på. Guidning 

av lokal fågelskådare och naturfotograf som 

även kommer att visa bilder. Övernattning 

med vandrarhemsstandard. Samåkning i bilar. 

Beräknad kostnad cirka 800 kr. 

Anmälan senast 20 mars till någon av ledarna 

Anita Nilsson, 011-54 369 eller Marianne 

Karlsson, 073-814 51 06. 

 

MAJ 

Söndag 8/5 Fågelskådningens dag i Svensk-

sundsviken 

Vi har öppet hus vid fågeltornet vid Svensk-

sundsviken kl. 8.00-12.00. Du är välkommen 

att betrakta och lära dig de arter (vadare, and- 



24 

 

och rovfåglar) som brukar finnas kring tornet 

vid den här tiden på året. 

Ansvarig: Lennart Lander, 070-677 48 83, 

Anita Nilsson, 011-54 369. 

 

Tisdag 10/5  Dubbelbeckasinspel 
Lars Johansson kommer att guida oss i sina 

hemmamarker: Lillkyrkakärret, Grensholm 

och Skärblacka. Vi kommer förhoppningsvis 

att bjudas på spelande dubbelbeckasin och 

småfläckig sumphöna m.m. 

Samling kl. 18.00, Östra Promenaden/-

Tegelängsgatan för gemensam färd. Åter cirka 

kl. 22.00. Ansvarig: Anders Törnqvist, 0704-

41 88 78. 

 

Torsdag 19/5 Tjejskådning i Ljusfors Na-

turreservat 
Vi, ”Tornsvalorna”, träffas kl. 17.30 vid Östra 

Promenaden/Tegelängsgatan för samåkning 

till Skärblacka.  

Ledare: Monika Ehrendahl, 011-39 29 38, 

Anita Nilsson, 011-543 69. 

 

 

 

JUNI 

Söndag 5/6 Nattsångare under Naturnat-

ten.  

Naturupplevelser med synintryck, ljud och 

dofter, värme och kyla. Mest en njutning av 

fågelsång och läten.  

Vi startar kl. 21.00 från Tegelängsgatan för 

samåkning. Hemkomst vid tvåtiden på mån-

dags-morgonen. Vi försöker finna nattens van-

ligaste sångare men även rariteter. Medtag 

matsäck och klä dig varmt med mössa, vantar 

och värmande skodon. Arrangör: Natur-

skyddsföreningen i samarbete med FiNk. 

Ledare och föranmälan till Göran Esbjörns-

son, 011-18 93 12 

 

Torsdag 9/6 Sparvugglan – taigans dvärg 

Vi gör ett hemma-hos-besök hos storskogens 

charmiga troll –sparvugglan. Möt denna 

dvärguggla öga mot öga! 

Kl. 18.00-21.00. Obligatorisk föranmälan tel. 

070-396 39 97 senast tisdag 7 juni. Ledare: 

Juhani Vuorinen. Naturguidning i samarbete 

med Tekniska Kontoret, Norrköpings Kom-

mun. 
 

 

 


