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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. 

 

Linköpings Fågelklubb 

c/o Stefan Desai 

O G Svenssons Väg 20  

590 71 LJUNGSBRO 

 

Plusgiro: 87 26 50 – 7 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

 

Medlemsavgift för 2012: 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 2012 

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

och betala in avgiften för 2012. 

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. 
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  Vår ordförande 

Per har ordet 
Hej alla medlemmar! 

Sitter och tänker på ett år som gått och vilken tur vi har 

haft på våra exkursioner. I våras såg vi t.ex. rostgumpsva-

la på Häradskär och på samma ö såg vi flera taigasångare 

på höstexkursionen. Välkommen på årets exkursioner. 

 

Nu har annars fågelflytten avslutats. Klubben har äntligen 

lämnat sitt ohälsosamma källarhål på Drottninggatan och 

då fick vi flytta en hel del fåglar men framför allt ett di-

gert obs-material, vars värde knappast kan överskattas. 

Fåglarna förvaras nu på Katedralskolan hos deras rättmä-

tiga ägare, Östergötlands Naturalhistoriska Förening. Allt 

arkivmaterial förvaras i källaren hos vår kassör, Stefan 

Desai. Så en undran till Er: är det någon av Er som har 

lämpligt lagringsutrymme, där vi kan förvara obsböcker 

så får Ni gärna höra av Er. 

 

2012 kommer säkert att bli ett bra skådarår. Fågelmatningen vid Fröberget är i full gång och kom-

mer säkert att attrahera både skådare och fåglar. Vi kommer att flytta fågeltornet från Stångåmyn-

ningen till Härnaviken. Vi behöver hjälp med det. Det vi behöver hjälp med är speciellt glada till-

rop, uppmuntran, grävarbeten, snickerier, fixa god matsäck, gjuta fundament och planera det nyss 

uppräknade. Hör gärna av Er.  

 

Gott Nytt Skådarår. 

 

Per Törnquist 

 

 

 

Söndagen den 19 februari ordnar klubben guidning vid Fröbergets matning kl 13.00. Missa inte det-

ta tillfälle att kanske få se en raritet vid en av matlådorna. Vi hälsar särskilt barn och ungdomar väl-

komna till denna guidning! Se vidare artikel på sid 10 längre fram i detta nummer. 
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  Norrbysjön, 
 förbisedd fågelsjö mellan 

 skog och slätt 
I serien om underskådade och bortglömda lo-

kaler i Linköpings närhet och omnejd har nu 

turen kommit till Norrbysjön. Faktum är att 

rent geografiskt ligger sjöns östra del inom 

Linköpings kommun, men kommuntrogna 

skådare missar förmodligen ofta den västra 

delen som i flera avseenden är mer intressant, 

trots att den ligger i Motala kommun. 

 

Att ta sig dit 

Norrbysjön ligger strax norr om riksväg 34, 

mittemellan Motala och Linköping. Sjön är 

enkel att nå med bil, men besöksområden och 

fågeltorn saknas, varför en guide till de intres-

santaste områdena kan vara på sin plats. Sjön 

är lätt att köra runt, men helt nära kommer 

man aldrig. Därför kan det vara en bra idé att 

parkera nära sjön för att promenera en bit. Det 

är enkelt att ställa bilen vid Brunneby musteri, 

nära sjöns västra del, eller vid Ljungsjöns bad-

plats, en bit ifrån mynningen i sjöns östra del. 

 

Sjöns biotoper och fåglar 

Motala ström rinner rakt igenom sjön med 

inlopp i väster vid Kungs Norrby, Brunneby 

socken, och utlopp i öster vid Ekholmen, 

Ljungs socken. Sjön är vasskantad vid båda 

mynningarna och omges av både skogs- och 

odlingsbygd i ett slags övergångslandskap 

mellan slätt och skog. Strax söder om sjön 

skär Göta Kanal genom landskapet och dess 

kanalbank går att utnyttja som observations-

punkt. Den ganska rika biotopvariationen 

kring sjön gör att även antalet fågelarter är 

relativt högt och varierat över året. Rapportsy-

stemet Svalan anger att det i och kring sjön 

setts cirka 150 arter, men givet sjöns under-

skattade position jämte andra östgötska vas-

sjöar så kan man med säkerhet säga att siffran 

är lägre än vad den kunde vara.  
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Sjön under årstiderna 

Om vintern erbjuder det strömma, isfria vatt-

net genom sjön ofta en bred ränna i isen där 

änder och dess predatorer, i det här fallet ett 

ofta stort antal havsörnar, brukar ansamlas. En 

sådan ränna kan observeras vid in- och utlop-

pen. Vid Ljung är det svårt att komma åt den, 

men vid Kungs Norrby kan man se den från 

den vackra träbron över strömmen. Från trä-

bron kan övervintrande strömstarar, forsärlor 

och kungsfiskare observeras med lite tur.  

Vid vårens ankomst kan delar av södra stran-

dens åkrar mellan Kungs Norrby och Sörby 

blötläggas och bli attraktiva rastplatser för 

gäss, änder och vadare. Här har mindre sång-

svan och amerikansk kricka setts. I vassbandet 

mellan åkern och sjön hörs senare om våren 

rördrommen böla och över den ses ofta bruna 

kärrhökar. Längs den ovan nämnda sträckan 

går en stig längs ett dike precis i vasskanten. 

Stigen kan nås från traktorvägen från Kungs 

Norrby allé, och erbjuder fågelupplevelser på 

närhåll för den som har tur.  

 

Under försommaren ljuder sångarnas toner 

runt hela sjön. Rör- och sävsångare dominerar, 

men trast- och kärrsångare bör också kunna 

höras. De sanka beteshagarna mellan Kungs 

Norrby gård och den gamla kungsgårdens ruin 

någon kilometer öster därom borde kunna 

gömma ännu fler sångararter. Här går boskap 

långt in på höstkanten, och området är därför, 

tillsammans med ekhagarna i sjöns östra del, 

värt ett besök när tättingarna flyttar. 

 

Hösten och fågelflyttningens intåg gör art-

sammansättningen runt sjön särskilt spännan-

de. Från kungsgårdsruinen kan rovfågelsträck-

et observeras. Flera flyttande rovfåglar sänker 

sig här från skogslandskapets troliga trans-

portsträcka till slättbygdens möjliga jaktmar-

ker, och då utgör området kring Norrbysjön en 

första anhalt. Gässen och änderna gör åter åk-

rarna till sina och ljungpiparflockar kan ses 

och höras runt sjön. Salskrakarna börjar sam-

las i sjön igen med andra sim- och dykänder. 

De ibland ganska stora flockarna kan dock 

vara svåra att se.  

 

Väl värt ett besök  
Nackdelen med att skåda kring Norrbysjön är 

att ingen av ovan givna platser ger en bra 

överblick över sjön. Motalaskådare har ibland 

viskat om ett fågeltorn, men än är det bara 

önskningar. Min övertygelse är hur som helst 

att ett torn skulle dra fler skådare till denna 

förbisedda fågelsjö. Nog skulle vi snart ha fler 

intressanta upptäckter i Linköpings kommuns 

direkta närhet. Varför inte redan nu planera in 

en vårresa till sjön som oftast bara passeras på 

väg till eller från Motala? 

 

Text: Peter Berry 

Karta: Martin Berry 
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Daglediga drar till Ammarnäs 

 

Reserapport 12-18 juni 2011 

Vi var 11 skådare ur Daglediga gruppen som 

gjorde en fjällresa till Ammarnäs. Med 10 ! 

timmars försening steg vi av tåget i Vännäs 

och några åkte vidare och hämtade tre bilar i 

Umeå. 

En blåstjärt var rapporterad vid Bocktjärn nära 

Sorsele och eftersom det inte var någon längre 

avstickare, bestämde vi oss för att göra ett för-

sök att se den. Dessutom är den ju en natt-

sångare. Vi kom fram till blåstjärtlokalen vid 

midnatt och började gå längs en skogsväg mot 

den plats där den skulle finnas. Redan efter c:a 

300 m hörde vi den starka och arttypiska 

sången under flera minuter. Vi försökte sedan 

gå lite närmare. Just då kom tyvärr några loka-

la skådare farande i bil nerför vägen och så var 

den borta eller om det var vi som skrämde 

den. Larm hade precis gått ut att den inte åter-

hittats, när Ulf i gruppen larmade ut den. Upp-

täckaren Urban Grenfors kom till vår plats och 

fortsatte letandet och lyckades finna fågeln en 

timme senare drygt 500 m längre norrut. Vi 

var dock trötta och nöjde oss med att få ha 

hört den. Vilken start på resan! Tänk vad för-

senade tåg kan innebära! VärldsX för de fles-

ta! 

Men turen var med oss fler gånger under kväl-

len. Några mil norr om Sorsele flög en stor 

uggla över vägen. Vi hann inte artbestämma 

den men de höga bergsbranterna strax efter 

indikerade berguv. Bara ett par mil innan 

Ammarnäs kom nästa överraskning, en fjäll-

uggla. Den flög över vägen och vi hann stanna 

och få en skymt av den i kikaren innan den 

flög iväg. Inte direkt i fjällugglemiljö, men 

den är ju omisskännlig.  

 

Vi kom fram vid 3-tiden på morgonen till 

Ammarnäs vandrarhem och hann sova några 

timmar innan nästa dag. Medan vi lastade bi-

larna på morgonen sjöng en rosenfink. Vi åkte 
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bara några km och på parkeringen vid Stor-

Tjulträsket kom två kungsörnar svepande över 

toppen på Gajsatje. Mäktigt! Vi gick efter 

Tjulträskstranden och där dominerade rödvin-

getrastar och bergfinkar. Dessutom många 

svartvita flugsnappare, då man satt upp holkar. 

En härmsångare, som ju inte så vanlig i dessa 

trakter, sågs och hördes. Under fikarasten vid 

stranden lyckades några få se en jaktfalk över 

toppen Stor-Aigert. Kul! 

På tillbakavägen handlade vi lunchmat i affä-

ren och åkte till hembygdsgården och åt me-

dan vi skådade vid Vindelndeltat. Lite änder 

och vadare, silver- och fisktärnor och två 

dvärgmåsar. När vi var nöjda besökte vi 

forskningsstationen och fick tacknämligt tips 

om var ugglor och annat kunde ses. Vi for di-

rekt till kyrkan där pärluggla skulle finnas. 

Det blev dock gråsiska och andra småfåglar 

istället. Kanske för tidigt på dygnet. Kort vila 

innan artgenomgång och middag på vandrar-

hemmet med prisbelönt kock. Idag renkötts-

biff med tillbehör.  

 

Till frukostbordet nästa dag visade en horn-

uggla upp sig fint. Ungarna pieehade i närhe-

ten. Sedan avfärd till N Ammarnäs där vi gick 

stigen mot Örnboet (ett mänskligt nybygge). 

Många viggar och en lom fanns i Gautsträsket 

och även en liten flock sjöorrar som kom fly-

gande och landade mitt framför oss. Därefter 

bar det uppåt tillsammans med åtskilliga myg-

gor mot Bissan och sjöarna där. Större kors-

näbb, grå flugsnappare, talltitor, järnsparv och 

rödstjärt längs stigen. Gott om fjällämlar och 

sork, överallt myllrade det av liv i marken. Ett 

riktigt lämmelår! Paus vid Bissajaure med 

storlom, skogssnäppa och många vackra berg-

finkar. Bergfink verkar vara den vanligaste 

fågeln. Vandringen fortsatte och vi stötte på 

en familj varfågel. Roligt att se dem i sin rätta 

miljö. Föräldrarna varnade ihärdigt. Lunch vid 

nästa sjöstrand med en silvertärna på en sten 

och den sedvanliga lommen. Det var torrt i 

markerna och jätteskönt väder, vindstilla och 

sol. Inte alls det rusk SMHI förutspått i veck-

an. Nu började nedstigningen och myggen var 

lite besvärande. Det gällde att gå hela tiden. 

Vi såg spår av tretåig hackspett på en stam, 

som den ringat. Spanade hela tiden efter hök-

uggla, men istället kom tre lavskrikor förbi. 

Ett par bändelkorsnäbbar sågs även. Vid 17-

tiden var vi tillbaka till parkeringen. Strax in-

nan kom en hökliknande fågel flygande över 

oss. Sparvhök trodde vi men efter att ha kon-

sulterat Fågelguiden måste det ha varit en 

hökuggla. Inte samma läte, inte samma flykt 

och inte samma jizz heller men höklik. Det är 

väl därför den heter hökuggla. 

På kvällen åkte vi upp till renslakteriet vid 

Biergienas. Innan vi kom iväg såg vi tre söta, 

duniga hornuggleungar utanför vandrarhem-

met. Vid Renslakteriet hade vi en alfågelhane 

i en vattensamling, tre jordugglor och roligast 

av allt en kacklande dalripa som flög undan. 

Fjällbjörkskogen var så vacker i kvällsljuset. 

Påminde om en grekisk olivlund. Sent hem 

och i säng efter över 1,5 mils vandring idag.  

Kl 23 sken solen fortfarande över topparna. 

 

Åkte iväg kl 7 som vanligt nästa dag och till 

Stor-Tjulträsket. Gick rakt upp mot Gajsatje-

toppen 1008 m öh. Uppe på fjällheden var det 

fikapaus. Där hördes lite sång i buskarna och 

vi spelade upp blåhake med mobilen och vips 

hade vi tre sjungande blåhakar runt oss. Fint! 

Fortsatte vidare mellan snöfälten. Nu lätt-

gånget, myggfritt och relativt torrt. Mycket 

vackra vyer och mjuk härlig växtlighet under 

fötterna. Vi såg bl a rosenrot och isranunkel i 

knopp. Snart svepte den första fjällabben för-

bi. Den var mycket orädd. Vi såg honan ligga 

på sitt rede en bit bort och hanen gjorde lite 

utfall mot oss. Häftig fågel med sitt långa ak-

terspröt och sin eleganta flykt. I en vattensam-

ling fanns det lite vadare som rödbena, kärr-

snäppa och mosnäppa. Hörde ett annorlunda 

tju och Leena fick syn på en lappsparv. Spela-

de upp lätet och fick se hanen fint på närhåll. 

Mycket vacker fågel med sitt svarta huvud och 

sin roströda nacke och sin gula kraftiga näbb. 

Riktig höjdarobs!  

Lunchpaus i lä bakom en liten kulle och sedan 

tog vi en tupplur i solen. Nu styrdes kosan mot 

toppen av Gajsatje. Vi såg fler lappsparvar, 

fjällabbar, en massa ängspiplärkor och några 

ljungpipare. Uppe på toppen flög en fjäril, en 

amiral! Dock inga fjällpipare eller fjällripor. 
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På nervägen såg några en svart trast flyga un-

dan och när den sågs igen kunde den artbe-

stämmas till ringtrast. 

Strålande god renskav till middag! Sedan var 

vi pigga igen och åkte ner till deltat och kolla-

de läget en stund. Inga nya arter och då tiden 

var sen åkte vi till en fisketillsynsman, som 

sades ha hökugglor på tomten, men det var 

inte hökuggla utan pärluggla. En stor unge 

tittade ut och fint så ändå.  

 

Sista morgonen och det blev tidig tur till få-

geltornet vid Gautsträsket.  Att döma av obs-

boken där hade vi missat dubbelbeckasinspel 

igår kväll. Nya arter vid tornet blev tre smal-

näbbade simsnäppor och ett par svärtor. Hann 

även med en sväng till Nolavan med bleke 

över vattnet och bara en lom, men en mycket 

vacker plats. Tog vårt förmiddagsfika där. Se-

dan var det bara packning, städning, nota och 

avfärd kvar. Vi fick fyra arter till under resan 

bl. a en tjäder snabbt sedd av Caroline och en 

gråhakedopping som Ingemar upptäckte i 

Umeälven i Lycksele. Alla observerade inom 

Lycksele lappmark och det blev totalt 103 ar-

ter, vilket vi så klart var helt nöjda med. 

Nattåg hem till Östergötland utan förseningar. 

 

Antecknat av Gunilla Wetterling 

 

 
Fjällabb över Ammarnäsfjällen Foto   Ingemar Ander 

 
Deltagare i resan: 

Olle Abered, Ingemar Ander, Caroline Bogren, 

Gunilla Derefeldt, Bodil Engdahl, Ralf Holmér, 

Bengt-Olov Forsberg, Leena Forsberg, Gunborg 

Rapp, Ulf Linnell och Gunilla Wetterling. 
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  Taigaresan 
 Häradskär 1-2 oktober 2011 
 

Mitt under ringmärkningsveckorna under hös-

ten besökte LFK traditionsenligt Häradskär för 

att uppleva höstens fågelflytt och bistå ring-

märkarna i det de inte alltid hinner, nämligen 

att dammsuga varje buske på ön efter fågel. 

Ett glatt gäng om tio skådare mötte upp vid 

Tommys båt i Fyrudden tidigt på lördagsmor-

gonen.  

 

Vårt besök hade föregåtts av ett par veckor av 

västliga vindar, vilket resulterat i en ganska 

mager märkningsstatistik. Något större väder-

omslag hade inte skett även om vinden vänt 

något. På det hela taget visste vi inte vad vi 

skulle förvänta oss. När vi anlände till skäret 

ställde vi som vanligt upp oss för att skåda 

sträcket från fyren på Stångskär. I solupp-

gången födosökte hundratals nätta dvärgmåsar 

på sitt eleganta, snappande manér. Förutom de 

givna skärgårdsarterna kunde flera stenfalkar 

räknas in på sträck, liksom en strömstare på 

rak västlig kurs.  Den nådde ett snöpligt slut 

några hundra meter från land när en gråtrut 

slog den och svalde den hel. 

 

Runtomkring fyren bubblade det av tättingar. 

Skådarskaran spred snart ut sig på ön i väntan 

på att en signal från mobiltelefonen skulle 

meddela en upptäckt av något speciellt. Vi 

behövde inte vänta särskilt länge. Reseledaren 

Olof Hjelm höll oss på halster ett tag, men en 

bit in på den nu soliga lördagen gick larmet – 

taigasångare på Norrudden! Snart stod öns 

skådare runt en mycket liten dunge och för-

sökte förgäves hitta vingband, eller någonting 

alls. Olof hade hört den locka, men nu ville 

den inte ge ljud ifrån sig. Fågeln bjöd istället 

endast på en kort uppvisning i en grantopp, 

och alla fick inte se den bra. Trots detta sum-

merade vi en mycket bra dag på Häradskär 

som gett 76 arter. I den stjärnklara natten hör-

des endast pärlugglans uppspelade sång från 

hoppfulla ringmärkares stereoutrustning.  

 

På söndagsmorgonen drev dimman runt skäret 

och det blev inte mycket till sträckskådning. 

En ensam prutgås gladde många men alla blev 

desto gladare när Olof återigen hittade en tai-

gasångare, den här gången på Häradskärs syd-

udde. Den här fågeln fick samtliga både se och 

höra när den följde en flock kungsfåglar i låg 

buskvegetation på ett angenämt avstånd. Nu 

kunde man tänka sig att vi var mätta på taiga-

sångare, men det var åtminstone inte Olof. 

Lockläten kunde under lunchtimman registre-

ras på flera ställen på ön och strax innan båten 

skulle komma för att hämta oss gick Olof ett 

varv kring ön och kunde räkna in fyra lockan-

de taigasångare. Summan borde vara den 

högsta registrerade för en och samma östgöta-

lokal, under samma dag. Tidigare under hös-

ten hade dessutom två andra fåglar observe-

rats, den ena hade även märkts, så hösten 2011 

blev taigasångarens på Häradskär. När art-

summan för resan dessutom höjts till 86 med 

bl a ringtrast och dubbelbeckasin kunde vi på 

båtresan tillbaka till Fyrudden sammanfatta en 

mycket lyckad Häradskärsresa.   

 

Peter Berry    
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Efterlängtad fika på Skäret Foto Olof Hjelm 
 

 
Febril jakt på taiga i skönt höstväder Foto Olof Hjelm 
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Fågelmatning vid Fröberget 
 

Den 6 November invigdes äntligen Fröbergets 

fågelmatning och besöktes under några tim-

mar av omkring 50 fågelintresserade personer! 

Dessförinnan hade matningen uppmärksam-

mats i en stor artikel i Corren, vilket förhopp-

ningsvis gjort att Fröbergets fågelmatning bli-

vit känd även utanför den relativt lilla kretsen 

aktiva fågelskådare i Östergötland.  

 

Med Järvafältets vinterfågelmatning som för-

laga har Fröbergets fågelmatning planerats 

och organiserats för att både ge födosökande 

fåglar gott skydd och samtidigt göra det lätt att 

se dem, med eller utan kikare. Fröbergets mat-

ning har därför placerats i sluttande terräng 

dominerad av slånbärsbuskar i direkt anslut-

ning till stora parkeringen vid Tinneröområ-

det. Vill man skulle man kanske kunna kalla 

matningen för en drive-in plats, vilket för-

hoppningsvis visar sig vara en bra idé i och 

med att grundtanken är att väcka ett intresse 

för fåglar och fågelmatning hos en bredare 

allmänhet. 

 

Själva matningen består av fem matlådor med 

25 liters kapacitet vardera, samt fem talgbolls-

störar med vardera fyra armar och totalt åtta 

karbinhakar avsedda för talgbollar, jordnöts-

matare eller dylikt. Denna första säsong matar 

vi med avrens från ekologisk sädesodling (vil-

ket i praktiken innebär havre, vete och mäng-

der av olika ogräsfröer), konventionellt solros-

frö med skal, jordnötter, talgbollar samt skala-

de solrosfröer och hirs. Utöver detta kommer 

matningen efterhand som snö och kyla infin-

ner sig att kompletteras med äpplen samt rik-

ligt med talg.  

 

Sannolikt kommer det att dröja en säsong eller 

två innan vi hittar bästa möjliga balans i mat-

utbudet, vilket innebär en del experimenteran-

de med blandningar och frösorter. Linköpings 

fågelklubb har som mål att en så stor andel av 

fågelmaten som möjligt ska vara ekologisk 

redan i år – för att till kommande år satsa på 

en helt ekologisk vinterfågelmatning. Troligt-

vis kommer Fröbergets fågelmatning då att 

vara den största, och kanske till och med den 

första, helt ekologiska matningen i landet! 
 

 
Matlåda vid Fröberget 

 

Matningen ligger i en landskapsmässig bryt-

punkt – mellan skog, våtmark och stora betade 

hagmarker, vilket på sikt borde kunna innebä-

ra en spännande mix av arter bland slånbärs-

buskarna. Artmässigt har dock matningen än 

så länge inte inneburit några utropstecken. Det 

tål dock att tänkas på att det faktiskt tog ca 30 

år på Järvafältets matning innan den gulbry-

nade sparven plötsligt satt där. Det är bara att 

hålla tummarna för att Fröbergets matning blir 

mer framgångsrik när det gäller rariteter. Fram 

till skrivande stund har pilfinken utan tvekan 

varit den dominerande arten med någonstans 

mellan 100 och 200 individer som dagligen 

vistas vid matningen. Hösten och vintern har 

emellertid som bekant varit mild hittills, så 

fåglarna har sannolikt inte haft några större 

svårigheter att hitta mat på andra ställen. När 

snön och kylan väl kommer så kommer även 

artantalet med största sannolikhet att öka vid 

Fröbergets matning! Tills dess skvallrar det 

faktiska antalet individer om att matningen har 
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kapacitet att försörja en stor mängd fåglar, 

vilket självklart ökar chansen för att se någon-

ting utöver det vanliga. 

 

Fröbergets fågelmatning kommer att vara år-

ligt återkommande och vara igång oktober-

april. Under detta första år kommer informa-

tionen om matningen och dess besökande fåg-

lar att utformas och utvidgas successivt för att 

underlätta för en intresserad allmänhet att se 

vad vi matar med och, med hjälp av planscher, 

kunna identifiera vilka fåglar som besöker 

matningen. Samtliga matlådor är öppna så att 

det går utmärkt att se vilken mat som finns i 

vilken låda – och kanske till och med bidra 

med egna frön hemifrån! Vi uppmuntrar alla 

som besöker Fröbergets fågelmatning att rap-

portera de fåglar man ser på artportalen. På så 

sätt får Linköpings fågelklubb hjälp med art-

statistiken för varje säsong, vilket efterhand 

kommer att kunna ge ett intressant jämförel-

sematerial för både arter och individantal över 

tid. 

 
Talgbollsstör vid Fröberget 

 

Vi ses vid Fröberget! 

 

Martin Berry 

 

Guidning vid Fröbergets fågelmatning 19/2 

klockan 13:00, se sid 3. 

 

 

Naturum Tåkern slår upp portarna 25 maj 
 

Det unika bygget av ett nytt naturum vid vår 

östgötska stolthet Tåkern går enligt plan och 

kommer att invigas den 25 maj 2012. Det blir 

ett hus fullt med roliga utställningar, filmsal, 

lab och kunnig personal. Öppettiderna blir 

troligtvis dagligen 10-17 till slutet av septem-

ber och sedan vinteröppet tisdagar och sönda-

gar 10-16. Det kommer även att finnas ett 

program med guidningar ute och inne och oli-

ka evenemangsdagar. 

Även innan invigningen planerar vi förstås att 

vara med på Fågeltornskampen 5 maj och Få-

gelskådningens Dag 12-13 maj i nya fågeltor-

net vid Glänås som ingår i Naturumanlägg-

ningen. 

Under invigningshelgen 25-27 maj (och kan-

ske även vid andra tillfällen) ser vi gärna att 

länets fågelklubbar och ÖGOF visar upp sin 

verksamhet i eller vid naturum t.ex. med bok-

bord eller trevliga medlemmar som pratar med 

besökarna om fåglarnas fantastiska värld. 

Kontakta gärna mig för att planera deltagande 

under invigningshelgen eller andra frågor om 

naturum. 

 

 

Ellen Hultman 

Naturumföreståndare, tel 013-19 65 61 
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 Tomtskådartävling 
 

En trend inom skådningen har under många år 

varit microbirding. Med det menas att man 

tonar ner "Sverigelistan" och fokuserar mer på 

kommunlistan, listan för den lokala skådarlo-

kalen och inte minst sin tomtlista. Totallistor, 

årslistor, dagslistor. Ibland tävlar närstående 

kommuner med varandra om vem som ser 

flest fåglar på ett år. Oftast är det dock de per-

sonliga listorna som dominerar. Det jag tycker 

är kul med allt detta är att det ger en uppsving 

till skådande på flera lokaler i skådares närhet. 

Förhoppningsvis kan det också bidra till något 

mindre bilåkande. En riktig pionjär på det här 

området är Bengt Stridh utanför Västerås. Han 

har skapat hemsidan clubTomt100 där alla 

som nått upp till 100 tomtkryss kan registrera 

sig. Långt över 300 tomter finns med som 

medlemmar. Bengt har även definierat alla 

regler runt tomtskådningen samt har en hel del 

tips på sin hemsida. Sedan många år hålls ock-

så Riksmästerskap i tomtskådning på initiativ 

av samme man.  

 

Mitt barndomshem Härna ligger just på andra 

sidan Bergsvägen vid Härnaviken och är ett 

dunderläge för tomtskådning. Där har jag ak-

tivt tomtkryssat under ett tiotal år. Lika många 

år har jag haft någon form av förhinder från att 

delta i endagarstävlingen i RM i tomtskåd-

ning. Men i år klaffade allt. Den 10 september 

skulle årets bästa skådartomt koras! Reglerna 

var att man fick skåda alla dygnets 24 timmar 

och endast de arter som sågs av den som hade 

tomtlistan godkändes. Att stå en hel dag själv 

kunde bli tråkigt så jag tillkallade hjälp och 

blev bönhörd.  

 

Just när jag packat upp vid 05:20 och börjat 

kryssa de första fåglarna i ett perfekt väder 

insåg jag att handkikaren inte kommit med. 

Det tog dock bara 15 min innan jag var tillba-

ka igen med handkikaren i högsta hugg. Plat-

sen där vi stod mesta delen av dagen var inne i 

fårhagen just där man svänger av mot Rökinge 

från Bergsvägen. Exakt där stod jag när ett 

litet pärlband på himlen drog uppmärksamhe-

ten till sig ungefär vid 6-tiden. I tuben visade 

de sig vara 13 sträckande svärtor - dagens ab-

soluta höjdpunkt - och tomtkryss nr 199! 

 

Stämningen var på topp när medhjälparen Mi-

kael Hagström anlände någon minut senare. 

Andra medhjälpare under dagen var Martin 

Larsson, Adam Bergner och Olof Hjelm. 

Morgonen var halvmolnig och lugn, den bjöd 

på en mängd sträckare som inte var självklara 

att vi skulle få in. Exempelvis bergfink, sten-

knäck och gråsiska. Resten av dagen var fort-

satt halvklar med en aning stark västlig vind 

för helt avslappnat skådande. Kryssen ramlade 

in i en rask takt, oväntat många luckor av de 

halvsvåra och svåra arterna täpptes till. Bi-

vråk, lärkfalk och fiskgjuse sträckte, det var 

bra med vadare, en ung svarttärna jagade över 

sjön liksom en del fisktärnor. Båda arterna 

skrake jobbades envist in med tuben. Den sista 

arten på listan blev en svarthakedopping som 

låg långt bort vid Pålstorp. Då vara klockan ca 

17:30 och det kändes inte sannolikt att något 

mer kunde jobbas in. Ganska nöjt konstaterade 

vi att de "enkla" skammisarna rymdes på en 

hand: Koltrast, grönfink, steglits och duvhök. 

Samt att arterna de andra skådarna sett som 

jag lyckades missa också rymdes på en hand: 

Nötskrika, trädkrypare, duvhök, hussvala och 

spovsnäppa. Till detta ska läggas att Adam 

Bergner hade sett en sträckande spillkråka rakt 

över Härna från Plattformen i Nybro. På något 

sätt hade den undgått våra jagande blickar.  

 

Slutresultatet blev 88 arter och med det blev vi 

den fjärde bästa tomten i landet! Bara en tomt 

på Öland (ja - segerstad fyr såklart!) och två i 

Halland hade högre resultat i år. Stort tack till 

er som skådade med mig under dagen! 

 

Jan Wester 
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Prärielöpare, ny art för Öster- 

 götland och Linköping 
 

På förmiddagen lördagen 29 oktober ringde 

Jonas Ekström och berättade att han trodde 

han hittat en prärielöpare på en åker i närheten 

av Rökinge väster om Roxen. Snabbt larmade 

jag ut fyndet på BMS-systemet och begav mig 

till lokalen. Flera skådare hade redan hunnit 

fram och på en åker mellan Rökinge och Hög-

by sprang en liten vadare tillsammans med en 

mindre flock ljungpipare. Ingen av oss hade 

någon större erfarenhet av prärielöpare men 

undan för undan kunde vi konstatera att alla 

karaktärer stämde. Det var en ung prärielöpare 

som Jonas hittat! Med tiden anlände flera skå-

dare och vi kunde i lugn och ro njuta av den 

lilla vadaren och gratulera Jonas till ytterligare 

en skojig upptäckt. (Jonas hade redan tidigare 

i år hittat en svartpannad törnskata vid Tå-

kern.) Prärielöparen fanns kvar under hela 

lördagen men kunde tyvärr inte återfinnas da-

gen efter. 

Detta var en sedan länge väntad ny östgötaart. 

Fram till 2010 hade 86 fynd av 89 fåglar 

gjorts. De flesta fynden är gjorda på klassiska 

vadarlokaler på Öland och i Skåne. Men då 

arten är anträffad på flera inlandslokaler t.ex. 

på Visingsö och vid Kvismaren var vi många 

som hade den som en av de mer troliga nya 

östgötaarterna.. Arten ses nu årligen i Sverige 

(7 fynd 2010) och har anträffats mellan slutet 

av april till början av november. Fyndet vid 

Rökinge är ett av de senaste påträffade i Sve-

rige och slås bara av 1 ex som rastade vid Sto-

ra Ören på Öland 7-10.11 1982. Höstfynden 

dominerar och speciellt slutet av augusti till 

mitten av oktober verkar vara den bästa tiden 

att hitta en prärielöpare i Sverige. 

 

Olof Hjelm 

 

 

 

 
Östergötlands första prärielöpare. Foto Elis Ölvingsson 
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Vinterfåglar in på knuten 
 

Det årliga evenemanget ”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomförs under den förlängda helgen 27 janu-

ari till 30 januari 2012 för sjätte gången av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Vi brukar få in 

tusentals (19000 år 2010 och 2011) rapporter från landets alla hörn – och hoppas på ännu bättre 

uppslutning 2012. Evenemanget genomförs både för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid 

och för att på sikt kunna följa trender av ökningar och minskningar bland ett antal av våra övervint-

rande fågelarter. Du kan alltså bidra genom att räkna ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i den "miljööver-

vakning" som genomförs av SOF och massor av intresserade frivilliga. 

 Varje bidrag är viktigt! Du behöver verkligen inte vara ett fågelproffs för att delta. 

 Det viktiga är inte att hitta de ovanliga arterna utan att räkna de vanliga fåglarna! 

 Rapportera allra helst via SOFs hemsida om du har möjlighet. 

Om du inte har tillgång till internet så skicka in rapportblanketten eller skicka ett vykort till Sveriges 

Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga. 

 

 
Sidensvans Foto Torbjörn Arvidsson 
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Aktuella observationer 

i Linköpings kommun 

juni-december 2011 
 

 
 
Observationerna är hämtade från rapport-

systemet Svalan och är i många fall ännu 

inte granskade av Raritetskommittén eller 

Regionala rapportkommittén. 

 

Bläsgås 

Fågeln med skadad vänstervinge som upptäck-

tes i Svartåmynningens naturreservat i början 

av juni sågs fram till 25.6. Under hösten var 

arten ovanligt fåtalig och som mest noterades 

endast 2 ex vid Västra Roxen. 

 

Spetsbergsgås 

1 ex rastande Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 2.10. 

 

Prutgås 

En flock på nio fåglar rastade utanför Nybro, 

Svartåmynningens naturreservat 4.11. 

 

Gravand 

Under flyttningstid gjordes två observationer i 

Svartåmynningens naturreservat: hela 10 ex 

rastande i Sättunaviken 15.7 och 2 rastande 

ungfåglar i Härnaviken 3.9.  

 

[Stripgås] 

I Svartåmynningens naturreservat observera-

des en fågel regelbundet under perioden 22.8–

29.9, och sannolikt var det samma fågel som 

också sågs i Rosenkällasjön, Tinnerö ekland-

skap 3.10. 

 

Skedand 

Ett sent fynd utgjorde de tre ex som sågs i Ro-

senkällasjön, Tinnerö eklandskap 23.11.  

 

 

 

Bergand 

Kontinuerligt från mitten av oktober och en bit 

in i december gjordes fynd av rastande flockar 

i Västra Roxen. Högsta antal var 25 ex 7.11.  
 

Sjöorre 

2 ex rastade i Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 25.9 och en flock på tio ex låg 

på vattnet utanför Nybro, Svartåmynningens 

naturreservat 2.10. 

 

Svärta 

En flock på 13 ex sträckte västerut högt över 

Härnaviken, Svartåmynningens naturreservat 

10.9. Rastande fåglar sågs i Västra Roxen, 

dels 1 ex den 2.10 och dels 3 ex 25.11. En få-

gel rastade mellan Toftaskär och Tallön på 

gränsen till Kinda kommun i sjön Järnlunden 

28.10.   

 

Vaktel 

Rekorduppträdande! Vaktlar hördes snart sagt 

överallt på slätten i sommarnätterna. Minst 80 

fåglar spelade i kommunen, men viss dubbel-

räkning kan inte uteslutas.  

 

Kornknarr 

Under sommaren ringmärkte Joakim Wallin 

totalt 17 individer i kommunen i ett projekt att 

kartlägga utbredningen av arten i landskapet 

och insamla data om artens flyttningsvägar. 

Ytterligare minst 8 ex snärpte i kommunen, 

men dessa undgick att infångas. Årets resultat 

är det bästa på flera år.  

 

Smålom 

1 ex flög förbi Smedstaddammarna, Tinnerö 

eklandskap 14.6. 

 

Svarthakedopping 

Denna årets riksinventeringsart inventerades 

noggrant i hela kommunen. Antalet häckande 

par slutade på strax under trettio. I Rosenkäl-

lasjön avbröts de flesta häckningar och de få 

som ändå genomfördes gav ett svagt resultat – 

fyra par lyckades endast producera en enda 

unge! I Edhaga våtmark häckade tre par, men 

även här var utfallet svagt och endast en unge 

blev flygg. I Frökärret genomfördes fem 
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häckningar och totalt fem ungar kom på ving-

arna. I nyskapade Ekängsdalgångens våtmar-

ker, Ullstämmaskogen, häckade tio par och 

20-25 ungar producerades, vilket är ett mycket 

bra resultat. En trolig häckning genomfördes i 

Sträp, och i Södra dammen, Gärstadverken, 

häckade två par som fick ut två ungar. Slutli-

gen häckade ett par vid Sättunaviken, Svartå-

mynningens naturreservat med resultatet två 

ungar.  

Svarthakedoppingen tycks ha svårt att lyckas 

med häckningarna i sjöar där rovfiskarna bli-

vit alltför många, något som är fallet i Rosen-

källasjön. Ytterligare en bidragande orsak till 

det svaga häckningsutfallet i Rosenkällasjön 

var troligen att sjön växte igen mycket kraftigt 

med vattenpest under sommaren. Därmed fick 

doppingarna svårt att dyka efter föda. Efter 

häckningssäsongen 2012 ska Rosenkällasjön 

helt tömmas på vatten, som ett steg i att starta 

om systemet och återställa sjön till det läge 

som rådde efter restaureringen. För mer info 

om resultaten från årets inventering hänvisas 

till Nygårds, M. Svarthakedopping och gråha-

kedopping i Östergötland 2011. Vingspegeln 

nr. 4/2011.     

Under hösten gjordes ett sent fynd i Svartå-

mynningens naturreservat: 1 ex i vinterdräkt 

rastade utanför Nybro 9-11.11.   

 

Svarthalsad dopping 

En långstannande fågel låg i Södra dammen, 

Gärstadverken 19.6–21.8.  

 

Smådopping 

Ett överlag dåligt år för arten med få konstate-

rade häckningar. För första gången sedan våt-

markerna i Tinnerö eklandskap började restau-

reras 2003 konstaterades ingen häckning i om-

rådet. Istället var årets två häckningar båda 

förlagda till Södra dammen, Gärstadverken 

där totalt 4 ungar producerades.  

I november dök en övervintrande fågel upp i 

Stångån vid Tannefors i Linköping.  

 

Gråhakedopping 

Ett par sågs tillfälligt i Södra dammen, Gärs-

tadverken 25.7. Under hösten gjordes två fynd 

av rastande fåglar i Svartåmynningens natur-

reservat: 2 ex 6.10 och 1 ex 13.10. Oktober-

fynd är sällsynta i kommunen! 

 

Ägretthäger  

1 ex upptäcktes i Svartåmynningens naturre-

servat 19.11 och stannade till denna tidnings 

pressläggning i slutet av december.  

 

Kungsörn 

1 1k sågs vid Nykil kyrka 22.10 och 1 2k sågs 

vid Ljungsbro 6.12. 

 

Röd glada 

Ett flertal fynd gjordes under sensommaren i 

trakten av Nykil och Skeda udde. En fågel 

sågs också vid Björkeberg kyrka 22.7.  

 

Stäpphök 

En ungfågel upptäcktes i Svartåmynningens 

naturreservat 25.9. Därefter föreligger regel-

bundna rapporter om en ungfågel (samma?) i 

reservatet fram till 16.10.  

 

Bivråk 

En hög sträcksumma rapporterades från Vall-

by, Kaga kyrka där 108 ex sågs sydsträckande 

31.8.  

 

Pilgrimsfalk 

Observerad regelbundet i Svartåmynningens 

naturreservat under hela sensommaren och 

hösten. Minst tre fåglar har varit inblandade, 

en adult och två ungfåglar.  

 

Roskarl 

En ungfågel sågs sträckande vid Nybro, 

Svartåmynningens naturreservat 10.9.  

 

Rödspov 

Fyra par häckade i Svartåmynningens naturre-

servat och minst sex ungar kom på vingarna.   

 

Isländsk rödspov 

1 ex rastande Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 9.8. Kommunens andra fynd om 

det godkänns! 
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Dubbelbeckasin 

Ett ex stöttes på strandängen vid Härnaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 12.8. 

 

Dvärgbeckasin 

Sågs vid fyra tillfällen i Svartåmynningens 

naturreservat i september och oktober. I samt-

liga fall har fåglarna stötts under strandängs-

promenader.  

 

Prärielöpare 

Första fyndet i Östergötland! Ett ex rastade 

under några eftermiddagstimmar på en åker 

vid Högby, Vreta kloster kyrka 29.10, se arti-

kel på sid 14.  

 

Kaspisk trut 

Vid Gärstadverken gjordes tre fynd av ungfåg-

lar under hösten: ett ex 21.9, ett ex under peri-

oden 25.9–7.10 och ett ex 28–30.10. Därtill 

sågs en trolig hybrid mellan kaspisk trut och 

gråtrut 29–30.9.   

 

Småtärna 

1 ex rastade i Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 22.6 och ytterligare ett ex rasta-

de på samma lokal 11.7. Två fynd är en nor-

mal siffra.  

 

Svarttärna 

Sannolikt spolierades häckningen vid Svartå-

mynningens naturreservat då inga ungfåglar, 

vilka bedöms ha kläckts på lokalen, sågs i slu-

tet av sommaren. Sista observationen gjordes i 

Härnaviken 10.9.  

 

Jorduggla 

Ett ex sågs i Svartåmynningens naturreservat 

27.9–2.10 och ett ex sågs på samma plats 

21.11.  

 

Härfågel 

Två fynd gjordes under perioden: 1 ex sågs 

och fotograferades i Malmslätt 9.10 och ett ex 

observerades vid Flistad kyrka 30.10.  

 

Större piplärka 

Ett ex av denna sällsynta fågel sågs kortvarigt 

i Svartåmynningens naturreservat 25.9. 

Rödstrupig piplärka 

Observerades under perioden 30.8–3.10, med 

en stark dominans av fynd från Svartåmyn-

ningens naturreservat.  

 

Blåhake 

En ung hane rastade vid Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 3.9 och minst 

två ex rastade vid Södra dammen, Gärstadver-

ken 17.9. 

 

Svart rödstjärt 

Runt Värmeverket och Södra Oskarsgatan, 

Linköping noterades flera fåglar under som-

maren samt i oktober månad. Troligen genom-

fördes en häckning i området. En honfärgad 

fågel noterades även i Vikingstad tätort 7.10.  

 

Ringtrast 

1 1k rastande Gumpekullarondellen, Linkö-

ping 13.11. Höstfynd är ovanliga i Östergöt-

land! 

 

Flodsångare 

En hane sjöng vid Meandern, Stångån strax 

norr om Nykvarn 14–16.6. En hane hördes 

också i södra delen av Ekängen 17.6–8.7.  

 

Vassångare 

En sjungande fågel hördes vid Jonstorp, Hä-

radskärret i sydöstra delen av Roxen 24–29.6. 

 

Trastsångare 

Två sjungande Rosenkällasjön, Tinnerö ek-

landskap 5.5–6.5, en sjungande Säbyviken, 

Roxen 12.5, en sjungande Kungsbro, Roxen 

24.5, en sjungande Sibborpesjön, Ljung sock-

en 4.6 och en sjungande Landeryds golfbana 

6.6. Årets uppträdande är något mer omfattan-

de än vanligt. 

 

Mindre flugsnappare 

De båda hanarna vid Kärna mosse, Malmslätt 

hördes sista gången 21.6. Den sjungande få-

geln på ön Åttingen i Järnlunden hördes igen 

den 2.7. Slutligen gjordes ett sent höstfynd av 

ett ex i Vidingsjö, Linköping 2.10. 
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Stare 

Stora flockar tog under sommaren nattkvist i 

buskagen på Röudden i Svartåmynningens 

naturreservat. Den 30.6 räknades de till hela 

10 900 ex, en siffra som skvallrar om att 2011 

måste ha varit ett mycket bra häckningsår för 

arten. 

 

Snösiska 
En hane rastade vid Parkeringen, Nybro, 

Svartåmynningens naturreservat 24.11. 

 

Bändelkorsnäbb 

En art som uppvisade kraftiga invasionsrörel-

ser i hela landet under sensommaren och hös-

ten 2011! De första fynden i kommunen gjor-

des nästan samtidigt den 29.7 och därefter har 

regelbundna observationer gjorts fram till de-

cember. Högsta antal var 15 ex i en flock vid 

Återvinningscentralen mellan Malmslätt och 

Jägarvallen 29.7–11.8 och max 25 ex i en 

flock vid ett lärkbestånd nära Västerby natur-

reservat fr.o.m. 19.11. 

 

Lappsparv 

Hösten inleddes med en rastande fågel vid 

Nybro, Svartåmynningens naturreservat 3.9. 

Därefter dök en flock med max 10 ex upp i 

Svartåmynningens naturreservat 25–28.9. Ett 

ex sågs därefter vid Folåsa, Rappestad kyrka 

29.9 och ett ex vid Solmark, Slaka kyrka 4.10. 

Slutligen sågs en rastande individ vid Nybro, 

Svartåmynningens naturreservat 21.10.      

 

Adam Bergner 

 

____________________________________________________ 
 

Kallelse till årsmöte! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Linköpings fågelklubb, söndagen den 4.3 

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

 

Efter mötesförhandlingar och kaffe möter vi ringmärkaren: 
 

 

Juhani Vuorinen 
 

en välkänd skådarprofil, tillika ordförande i FiNk.  

Han visar oss bilder och berättar om ringmärkning av östgötaarter.  
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Aktiviteter 

våren 2012 
 

 

14 januari 

Internationell vinterinventering av sjöfågel 

Vi återupptar räkningen av övervintrande sjö-

fåglar. Räkningen koncentreras till Stångån 

men då isläggningen antagligen blir sen i vin-

ter kommer vi också försöka räkna på andra 

lokaler. Anmäl ditt deltagande till Olof Hjelm, 

olof.hjelm@telia.com eller 070-670 64 18 se-

nast 12 januari, så tilldelas du en sträcka att 

räkna. 

 

21 januari 

Kravmärkt artrally 

Kallt välkomna till årets KRAV-rally! Av er-

farenhet vet vi att det kan bjudas på strålande 

sol, sånglärkor, stormbyar, vattenpiplärkor, 

styren som lossnar, hoande uvar, spektakulära 

vurpor, tofsvipor, immiga kikare, pedaler som 

ramlar av, vattenrallar, ymniga snöfall, varma 

pizzerior o gäckande rödhakar. Bara egen 

muskelkraft och kollektiva färdmedel är tillåt-

na.  

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

arter i inom Östergötlands gränser mellan kl 

00-16 lördagen den 21/1. Alla i laget måste ha 

sett/hört arten för att den ska räknas. Vi sam-

las utanför Linköpings järnvägsstation kl 16. 

Sen ankomst kan leda till poängavdrag men 

det är ok att komma senare om man avslutar 

på annan ort, om möjligt utan bil. Middag och 

artgenomgång i hemslöjdens lokaler. Kanske 

bastu i huset mittemot - tag med handduk. Öl 

och starka drycker ingår ej men får tas med. 

Meddela om allergi/specialkost.  

Deltagande är gratis för medlemmar i ÖgOF, 

annars kostar det 100 kr/pers.  

Anmälan ditt lag (eller bara dig själv så kan 

jag förmedla lagkamrater) till Jan Wester 

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

 

 

27-30 januari 

Vinterfåglar in på knuten 

Se artikel på sidan 15 

 

12 februari 

Fågelvandring vid Stångån 

Följ med på klubbens traditionsenliga fågel-

vandring längs Stångån där vi tittar på över-

vintrande änder, hägrar och andra fåglar. Har 

vi tur kanske vi får se en färgsprakande kungs-

fiskare flyga förbi. Klä dig varmt och ta gärna 

med kikare. Samling vid Nykvarns sluss ne-

danför Tekniska verkens kontor (Runstensga-

tan) kl. 09:30. Detta är ett samarrangemang 

med Linköpings kommun. Kostnad 20 kr, för 

medlemmar i fågelklubben kostnadsfritt. Ing-

en anmälan, men vid frågor kontakta Adam 

Bergner, adam.bergner@yahoo.se eller 0739-

26 00 57. Varmt välkommen!  

 

19 februari 

Guidning vid Fröberget 

Linköpings fågelklubb guidar vid Fröbergets 

fågelmatning klockan 13:00, se artikel på sid 

11. 

 

4 mars 

LFK årsmöte 

Årsmöte kl 15.00, se kallelse på sid 19 

 

Fågelguidning i Svartåmynningens natur-

reservat våren 2012 

Följ vårens intåg i klassiska östgötska fågel-

marker med Linköpings fågelklubb. Här rastar 

och häckar stora mängder fågel och under vå-

ren har du chansen att upptäcka änder, vadare, 

gäss, rovfåglar m.m. från reservatets plattfor-

mar. Stora fågelupplevelser ges i Svartåmyn-

ningens naturreservat. Vi guidar söndagarna 

1/4, 6/5 samt 3/6. Besök hemsidan  

www.linkopingsfagelklubb.se för närmare 

mailto:olof.hjelm@telia.com
mailto:jan.wester@gmail.com
mailto:adam.bergner@yahoo.se
http://www.linkopingsfagelklubb.se/
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information om tid och plats. Kontaktperson: 

Peter Berry, 0705-57 35 75 

 

13-15 april 

Exkursion till Hornborgasjön 

Följ med till en svensk fågelklassiker, Horn-

borgasjön i april! Inget kan väl väcka en slum-

rande skådare efter en lång vinter som en helg 

vid Hornborgasjön. Här finns mer än bara tra-

nor. Vem vet, bland alla krickor och bläsänder 

döljer sig kanske en amerikanare eller annan 

långväga gäst? Vi besöker kända och förbi-

sedda lokaler runt sjön under en intensiv få-

gelhelg mitt i den vackra april. 

 För mer information kontakta Peter Berry tel 

0705-57 35 75, peter.berry1983@gmail.com 

Anmälan senast 1 mars till Peter. 

 

21 april 

Naturguidning vid Sättunaviken 

Upplev det rika fågellivet på strandängarna 

vid Västra Roxen. Adam Bergner guidar och 

berättar också om naturreservatets historia och 

den rika floran – sådant man inte alltid tänker 

på vid ett besök i området. Samarrangeras 

med Linköpings kommun. Kostnad 20 kr, 

kostnadsfritt för medlemmar i fågelklubben. 

Samling vid Sättunavikens parkeringsplats kl. 

10:00 för vidare promenad ut mot fågeltornet. 

Ingen anmälan, men för eventuella frågor kon-

takta Adam på 0739-26 00 57 eller 

adam.bergner@yahoo.se.       

 

5-6 maj 

Vårexkursion till Häradsskär 

Denna helg hoppas vi kunna återupprepa förra 

årets succé då skäret var fullt av rastande 

sångare och en rostgumpsvala födosökte över 

alkärret. Avfärd tidigt på lördagsmorgonen 

och åter på söndagskvällen. Vi bor en natt på 

ön. Anmälan senast 28 april till 

olof.hjelm@telia.com eller 070-670 64 18. 

Begränsat antal platser. 

 

5 maj 

Fågeltornskampen 

Aktiviteter planeras denna dag men är ännu 

inte fastställda. Gå in på hemsidan i början på 

maj www.linkopingsfagelklubb.se för närmare 

information om vad som skall ske. 

 

6 maj 

Fågelskådningens dag 

Aktiviteter planeras denna dag men är ännu 

inte fastställda. Gå in på hemsidan i början på 

maj www.linkopingsfagelklubb.se för närmare 

information om aktiviteter denna dag. 

 

10 maj 

Kvällsutflykt till Beteby 

Vi samåker till Betebyviken utanför Norrkö-

ping och letar vadare, sumphöns och andra 

spännande arter. Innan vi skiljs i sena maj-

kvällen lyssnar vi på dubbelbeckasiner vid 

Sättuna. Samling vid Sättunavikens p-plats kl 

18. Ingen föranmälan. 

Kontakta Gunilla Wetterling för frågor 0707-

88 12 26 eller gunilla.wetterling@linkoping.se 
 

29 maj 

Nattsångare 

Följ med Linköpings fågelklubb ut till kända 

nattsångarmarker strax utanför staden! Vi hör 

vanliga fåglar som sävsångare och näktergal, 

och hoppas på mer sällsynta arter som vaktel, 

kornknarr och kärrsångare. Följ med på denna 

LFK-klassiker! Samling på Sättunavikens 

parkering kl 22.30. Info och anmälan till Claes 

Nilsson, 0708/280 547, eller 

claes.nilsson@corren.se 

 

 

 

  

mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:adam.bergner@yahoo.se
mailto:olof.hjelm@telia.com
http://www.linkopingsfagelklubb.se/#_blank
http://www.linkopingsfagelklubb.se/#_blank
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