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

 
Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk förening för Linköpingstrakten, med uppgift att 
främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för 
fågellivet, samt hos medlemmarna bidraga till ett ökat ornitologiskt kunnande. 
 
Medlemmsavgift för 2007: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. 
 
 
Klubbens styrelse: 
 
Ordförande: Per Törnquist, 013-605 40, per.tornquist@edu.motala.se 
 
Vice ordförande: Olof Hjelm, 013-10 56 83, olof.hjelm@telia.com 
 
Sekreterare: Karl-Martin Axelsson, 070-393 66 29, karl-martin.axelsson@e.lst.se 
 
Kassör: Arne Carlsson, 013-21 30 75, arne.carlsson@telia.com 
 
Ledamöter: Ellen Hultman, 0703-77 65 99, ellen.hultman@e.lst.se 
 
Claes Nilsson, 0703-73 63 63, claes.nilsson@corren.se 
 
Adam Bergner, 013-803 21, adam.bergner@yahoo.se 
 
Suppleant: Ulrica Matz, 013-13 87 77, ulricamatz@hotmail.com 
 
 
Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, 013-14 54 24, anderzmejl@hotmail.com. 
 
 
Per Törnquist är biblioteks- och lokalansvarig och ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Nybro. Olof 
Hjelm ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Kungsbro och Claes Nilsson för fågeltornet  i Sättunaviken.  
 
Vid skadegörelse eller dylikt ring till respektive ansvarig!  
 
 
Rödspoven utkommer med två nummer per år. 
 
Redaktion: Per Törnquist, 013-605 40, per.tornquist@edu.motala.se 
 
Omslag Ägretthäger, Nybro, Roxen 2007-05-10 , foto Marcus Östman, Finspång 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
 
 

Äntligen är hösten här. Det innebär återigen att vi får möjligheten att göra nya tillfälliga 
bekantskaper eller om vi vill möjligheter att återse gamla kära bekanta. De som ligger mig 
varmast om hjärtat är nog vadarna. Att se de små gynnarna födosöka i Sättuna i augusti slår 
nog det mesta. Spovsnäppor, kärrsnäppor och kanske blir det någon sandlöpare eller smal-
näbbad simsnäppa som bonus. Nytt för i höst är att vi har tre exkursioner som är speciellt 
riktade mot nybörjare. Vi valde att göra detta istället för att starta en regelrätt nybörjarkurs. 
Den första av dessa styr kosan mot Sättunaviken och den har just vadare som målgrupp. 
 
En andra nyhet är att vi i höst ska samarbeta med våra likasinnade vänner i Norrköping och vi 
får tillgång till FiNKs program som därför bifogas i Rödspoven. (FiNK = Fågelklubben i 
Norrköping). Den andra av våra nybörjarexkursioner går just till Norrköping och den tredje 
går till Nykvarn på vintern. 
 
Vi är också stolta att ha fått hit Björn Olsén i höst. Missa inte den föreläsningen om 
fågelburna virus. Han är världsledande inom området, så pallra Er till Naturcentrum den 5:e 
november kl. 18:30. 
 
Är det något ni undrar så tveka inte att höra av Er till undertecknad eller någon annan i 
styrelsen på telefon eller per mail. Jag måste också slå ett slag för vår hemsida. Adressen står 
på sidan 1: Det Ni speciellt inte får missa är fliken ”De Juvenila” där några av föreningens 
unga stjärnskott har publicerat sin tidning på nätet för första gången. På hemsidan finns också 
senaste numret av Rödspoven och då helt i färg. 
 
Och hösten kanske inte riktigt är här, ut och lyssna efter sjungande fåglar och då speciellt natt-
skärror. Rapportera flitigt och ha det trevligt i fält!  
 
Glad sommar! 
 
Per Törnquist 
 

Bilden till vänster visar en 
sparvugglevette, med vars hjälp 
Karl-Martin Axelsson lyckades 
fånga en irriterad sparvuggla vid 
Rådsla. Ett annat hjälpmedel var en 
gammal bandspelare med sparv-
ugglesång på. Det tredje hjälp-
medlet var naturligtvis fångstnätet. 
Sparvugglan blev ringmärkt i 
vederbörlig ordning. En intressant 
detalj i sammanhanget är att fågeln 
på bilden troligtvis härstammar från 
Norrköping.
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Fågelskådare gör nytta 
på slätta  

Fågelarter knutna till jordbruks-
landskapet har minskat med omkring 
40% under min livstid. Antalet sång-
lärkor är nu bara en tredjedel av dem 
som fanns på 70-talet. Wretenberg et al. 
(2006) visar att mellan 1976 och 2001 har 
15 arter, eller 71% av det svenska 

jordbrukslandskapets fågelarter, minskat 
signifikant i populationsstorlek och den 
genomsnittliga minskningen bland de arter 
som minskat är 41%. Huvudorsaken är 
intensifieringen av jordbruket. Bland annat 
har jordbrukslandskapet blivit mindre 
heterogent, småbiotoper försvunnit, stubb-
åkrar plöjs upp tidigare och mer höstsådda 
grödor används.   

Nytt naturvårdsprojekt startat av SOF  

Som en reaktion på dessa dystra siffror har 
SOF och Hushållningssällskapet startat ett 
projekt med det långa namnet Fågel-
skådare och lantbrukare i samarbete för 
ökad biologisk mångfald. I projektansökan 
beskrevs syftet ”Att hitta en långsiktig 
modell för hur man genom ökat samarbete 
mellan lantbrukare och fågelskådare kan 
verka för en gynnsam utveckling för 
jordbrukslandskapets fåglar.” Arbetet går 
till så att en fågelskådare besöker en gård 
vid tre tillfällen under vår och försommar 
och därefter skickar sina inventerings-
resultat till SOF.   

Sönke Eggers, projektansvarig och fors-
kare på SLU:s institution för naturvårds-
biologi förklarar vad som händer med det 
material som kommer in: 

– Vi för in inventeringsresultatet på 
digitala kartor och lämnar sedan över dessa 
till lantbrukaren tillsammans med tips och 

råd om vad han kan göra på sin gård för att 
gynna fågellivet. 

– En hel del naturvårdsnytta kan 
åstadkommas genom små åtgärder på en 
gård. Det kan till exempel hjälpa att 
anlägga en "sånglärkeruta" där man inte sår 
höstvete. Då blir det lättare för lärkan att 
hitta föda när vegetationen på resten av 
markerna har växt för högt. Eller så kan 
kantzoner utformas annorlunda för att 
gynna fler fågelarter, t.ex. med insådd av 
vissa växter. Vi vill med inventeringen 
skapa ett beslutsunderlag för den enskilde 
lantbrukaren så att han kan bestämma var 
på gården han ska göra åtgärder, vilka arter 
han ska välja att gynna och vad han kan 
göra som är rimligt och fungerar 
ekonomiskt.  

Frivilliga gör jobbet  

De riktiga hjältarna i projektet är de aktiva 
ornitologer och engagerade lantbrukare 
som deltar och utför arbetet. Privatpersoner 
som engagerar sig ideellt i lokala fågel-
klubbar har anmält intresse för att in-
ventera och lantbrukare har anmält intresse 
för att få kunskap om tillståndet för 
fågellivet på sin gård. I hela landet är nu 50 
inventerare ute på totalt 81 gårdar.  

I Östergötland har dock inte många 
kommit igång. Sönke Eggers tror att det 
kan vara för att informationen gick ut så 
sent som inte så många inventerare hört av 
sig.  

– Tyvärr fick vi inte beviljat medel förrän i 
april.   

Engagerad lantbrukare i Motala 

Jag lyckades i alla fall leta upp ett objekt i 
Östergötland som inventerats i vår. Det är 
Nyckelby gård i Motala kommun. Lant-
brukaren som gärna ville förbättra sin 
gårds popularitet hos hotade fågelsläkten 
heter Sören Kälvesten. När jag ringer 
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honom är han mitt i höskörden: - Jag har 
hjärtat i halsgropen nu när vi slår vallen, 
hoppas att kornknarrarna hinner undan. Jag 
har haft 2 spelande på den här vallen i år. 
Mest i de höga nässlorna och hundkäxen 
längs bäckens skyddszon, så jag hoppas de 
håller sig där idag. Det har inte varit någon 
häckning av kornknarr här vad jag vet, 
men både 2004 och 2005 spelade de. 

– Varför anmälde du din gård till SOF:s 
projekt? frågar jag. 

– Jo, jag gick med för att se vad vi kan 
åstadkomma. Jag ville ha idéer om hur jag 
kan göra för att öka populationerna av arter 
som borde finnas i det här landskapet - 
tofsvipa, storspov, sånglärka, stare, 
rapphöns. Jag har inte haft en enda tofsvipa 
på höstrapsfältet i år. Det är ett enormt 
tryck på tofsvipan både från den 
mekaniska jordbearbetningen och från 
predatorer. Storspovarna försvann i början 
av 70-talet. Tio år tidigare hade vi slutat 
med kor. Idag har jag konventionell 
växtodling av raps, vete och rågvete. Och 
så har jag trädor, slåttervallar och några 
betesvallar där jag inte skördar hö. Jag 
kompletterar med lammproduktion. 
Imorgon ska jag släppa fåren på vallen. 

– Jag har varit med länge som lantbrukare 
och fågelintresserad och försöker göra vad 
jag kan. Bland annat har jag satt upp 
starholkar som jag ser direktverkan av. Det 
är större flockar nu. Det vill ju till att det är 
avläsbart det vi gör.   

Linköpingsskådare gör en insats 

Den som inventerat Nyckelby heter Anna 
Åman och är medlem i Linköpings fågel-
klubb. Anna anmälde sitt intresse när hon 
råkade få se en annons om projektet på 
Club300:s hemsida. Hon bekräftar några 
av Sörens farhågor.  

– Man blir förvånad över det låga antalet 
av arter som borde finnas i jordbruks-
landskapet. Jag har inte hört en enda 

storspov. Ett enda par tofsvipor har jag sett 
men det var på grannens mark.  

– Varför ville du vara med? frågar jag.  

– Jag har ju märkt att man ser mindre 
tofsvipor och starar i jordbrukslandskapet. 
Nu ville jag göra en miljöinsats och 
samtidigt vidga mitt fågelintresse, göra 
något nytt. Det har varit roligare än jag 
trodde. Man får aha-upplevelser om hur 
stationära individerna är. Buskskvättan har 
verkligen suttit på samma stolpar varje 
gång jag har varit där. Kärrhöken har jag 
sett över precis samma kant av åkern. 
Samtidigt är det beklämmande att se hur 
lite fågel det är, man förstår verkligen att 
projektet behövs.  

I stil med skjutjärnsjournalisterna på TV:s 
sportnyheter frågar jag till sist Anna: 

– Hur känns det? 

– Det känns bra! Roligare än förväntat. 
Rätt skönt att gå därute på slätten klockan 
halvfem på morgonen, bara sånglärkorna 
och jag. Jag vill verkligen uppmana fler 
fågelskådare att anmäla sitt intresse inför 
nästa säsong.   

Ellen Hultman  

Om du vill delta som inventerare: 
Kontakta projektansvarig Sönke Eggers på 
018-67 26 30 ; 070-733 91 88 ; eller 
sonke.eggers@nvb.slu.se   
  

Referenser  
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Eggers, S. 2007. Sökes: Inventerare till 
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http://www.club300.se/News/Default.aspx?nID
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Riksinventering Nattskärra 2007 

I år försöker SOF göra en satsning på att 
kartlägga det svenska beståndet av 
Nattskärra. I Östergötland kan säkert arten 
påträffas på fler lokaler än vad som 
rapporterats de senaste åren. Känner du till 
lokaler som är lämpliga för Nattskärra eller 
har uppgifter om gamla lokaler där arten 
påträffats vore det mycket bra om detta 
kommer fram så de kan återbesökas detta år. 
Antalet skådare är glest i vissa delar av länet, 
särskilt kusten och de södra delarna, men 
kanske har du en sommarstuga i en trakt där 
Nattskärran kan påträffas? Ju fler som är ute 
och noterar eventuella fynd desto bättre blir 
resultatet i vårt län. Förutom uppgifter om 
tidpunkt och plats för eventuella fynd 
önskas vissa översiktliga uppgifter om 
lokalen som skogstyp och eventuella 
öppningar i skogstäcket, se vidare SOFs 
hemsida eller Vår fågelvärd nr 3 2007. 
 
 
 
 
 

Du som inte har betalat medlems-
avgiften för detta år bör… 
rusa till datorn, girot eller banken 
och omedelbart göra det…  
annars blir det inga inbjudningar 
till föredrag och exkursioner och 
annat smått och gott! 
 
Tänk på att dina pengar bidrar till 
naturvård och fågelskydd! All 
information du behöver för 
inbetalningen finns på första 
sidan. Om du har 07 nederst till 
höger på adressetiketten har du 
betalt för i år.  
 
 
 

 

Rapportera dina fynd direkt på 
rapporteringssystemet svalan, till din lokala 
förening eller till undertecknad så kommer 
uppgifterna med i årets inventeringsresultat.  
Martin Larsson 

Inventeringsansvarig ÖLOF  

Vesslegatan 4 

587 23 LINKÖPING 

Tel: 013-10 16 26 eller 070-055 63 32 

E-mail: martin.larsson75@bredband.net 
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EXKURSIONSRAPPORTER 
 
 

Häradskär 31.3   

Efter en betydligt mildare vår än under 
2006 utgjorde inte isen några hinder för 
Linköpings fågelklubb att ta sig ut till 
Häradskär för att uppleva vårsträcket. 22 
personer, varav fyra från fågelföreningen i 
Norrköping, följde med på turen. I 
sedvanlig ordning åkte vi ut med båt från 
Fyrudden i gryningen. Som sig bör 
inleddes dagen med att spana in 
sjöfågelsträcket från Stångskär. De flesta 
ställde sig vid fyren, men en liten rutinerad 
skara ställde sig uppe vid pumphuset 
istället. Det var måttlig fart på sträcket 
denna morgon. Ejdersträcket kom inte 
riktigt igång. Desto roligare var det istället 
med de förhållandevis många alkor som 
drog förbi. Framförallt tordmule, men även 
sillgrissla och tobisgrissla sågs. Antalet 
sillgrisslor varierade dock kraftig beroende 
på om man frågade skådarna vid fyren eller 

de som stod vid pumphuset. Sjöorre och 
alfågel sträckte också i mindre antal och 
enstaka storlommar gick mot norr. Bland 
de tättingar som sågs under morgonen kan 
nämnas skärpiplärka och trädlärka. 
Efterhand som sträcket avtog började 
folket att röra sig in mot Häradskär för att 
spana efter rastande tättingar. Vädret var 
soligt och fint under hela dagen vilket hade 
en lite hämmande effekt på fågelaktiviteten 
men var mycket trivsamt ur t.ex. 
fikasynpunkt. Det rörde sig trots allt en del 
fågel på öarna och bland annat sågs en 
flock kvardröjande sidensvansar. Några 
hade dessutom turen att stöta på en 
hornuggla och en morkulla. På 
eftermiddagen kom båten och hämtade en 
till synes nöjd skara fågelskådare från en 
solig dag i skärgården.  

 
Nattsångarexkursionen 9.6  
Om man ska lyssna på nattsångare bör det 
vara vindstilla, varmt och det skadar inte 
om det är lite molnigt också. Alla dessa 
kriterier var uppfyllda den aktuella kvällen. 
Vi, hela 17 stycken, samlades kl. 22:30 vid 
Sättunaparkeringen och kunde njuta av den 
första gräshoppssångaren och det är svårt 
att förstå att för hundra år sedan fanns den 
inte i våra marker. Första fyndet var 1913. 
Därefter åkte vi till bron över Svartån vid 
Ledberg där en kornknarr satt och snärpte i 
fjärran, den hördes mycket bättre på 
hemvägen. Vi hörde vaktel vid bron över 
Svartån, strax söder om Flistad kyrka. Där 
satt det även, liksom vid flera andra stopp, 
kärrsångare och imiterade kända och 
okända fåglar där det roligaste var när 
strandskatelätet vävdes in. På nästan alla 
stopp hördes näktergal och sävsångare 
hördes också bra. Vi visste att det satt en 
småfläckig sumphöna vid Sättunaviken så 

trots att vi vid det laget var ganska trötta 
chansade vi och gick ut. Först hördes den 
bara svagt men sedan droppade den igång. 
Det var som vanligt en lyckad runda och 
jag tror inte det var någon som var 
missnöjd med Claes Nilssons eminenta 
rutt. 
Per Törnquist 
 
 
Glöm inte att kolla in FiNKs program i 
Rödspoven. Nu kommer vi tillsammans 
kanske hitta den kaspiska truten i 
Östergötland.  
 
The Big Sit borgar för Kommunkamp. 
Kan vi slå Norrköping? Upp till kamp, 
anmäl Er till Fredrik Sahlin 
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EXKURSION TILL VÄSTKUSTEN 9-11/3 2007 
  
Vi var åtta förväntansfulla skådare som 
gav sig av på fredagskvällen mot 
västkusten. Vi var alltifrån mycket erfarna 
skådare till glada nybörjare (dvs. jag själv). 
Resan arrangerades av klubbens 
ordförande Per Törnqvist, som bokat 
Getteröns vandrarhem i Varberg som bas 
under helgens resa. Vinterkylan under 
förra årets västkustresa kändes avlägsen 
när bilarna susade fram genom ett landskap 
med barmark och plusgrader. 
Väderutsikterna under årets resa var 
växlande med halvklart till mulet, inslag av  

 
regn och frisk vind. Förutsättningarna var 
inte perfekta, men ändå med goda chanser 
till fina obsar.  
  
Lördagen 10 mars 
  
Lördagsmorgonen inleddes tidigt vid 
Gubbanäsan, udden ytterst på västra 
Getteröns naturreservat. Vädret var 
strålande med en härlig soluppgång. 
Skådningen bjöd på vanliga tidiga vårarter 
som strandskator, ejder, svärtor och 
sånglärkor.   

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lördagsmorgon och soluppgång vid Gubbanäsan. 
 
 
Efter knappt två timmars skådning drog 
plötsligt kraftiga dimbankar in och sikten 
blev i det närmaste obefintlig. Vi beslöt oss 
för att flytta oss in mot land till en 
plattform i östra Getteröns naturreservat. I 
väldigt disigt väder skymtades gravänder, 
starar och storspov samt en orädd tornfalk 
som slog sig ned på busskylten invid 
plattformen. Från ett gömsle en bit längre 
bort i reservatet observerades arter som 
smådopping, kricka och bläsänder. Vid 10-

tiden passade vi på att värma oss inne i 
Naturrums fina café och butik. Efter att ha 
suktat över alla fina böcker och fågeloptik 
en stund lättade dimman plötsligt. Genom 
fönstren kunde vi på långt avstånd 
observera drygt sex skärfläckor som slagit 
sig ned på andra sidan viken. Samtidigt 
kom larm på BMS:en att en amerikansk 
bläsand observerats i Roxen, på 
hemmaplan! (senare konstaterades den 
vara en trolig korsning). 
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Tornfalken vid plattformen Getteröns 
naturreservat.  
  
En förflyttning till Galtabäcks hamn söder 
om Varberg gav arter som pilgrimsfalk, 
berglärkor, brunand, kärrsnäppa, större 
strandpipare och en fin stjärtand. Några 
vinterhämplingar sågs vid Glommens 
fiskehamn som annars bjöd på tilltagande 
vind och dis. Vid Morups tånge fortsatte 
det disiga och blåsiga vädret men gav i alla 
fall snösparv och två rapphöns som tryckte 
i ett dike.  
  
Vid 16-tiden kände vi oss klara med kusten 
och vi beslöt att försöka hitta en nilgås som 
rapporterats i närheten av Grimetons 
radiostation, som för övrigt är ett världsarv 
på FN:s lista, väl värd ett eget besök. Efter 
en stunds irrande i bil hittade vi till slut 
nilgåsen gående på ett fält med vitkindade-
, grå-, bläs- och kanadagäss. Vid det här 
laget var vi mätta på bilåkande och beslöt 
oss att ta oss tillbaka till vandrarhemmet. I 
stugvärmen fortsatte skådningen inifrån 
vandrarhemmets fina fönster mot Getterön, 
tills skymningen föll över naturreservatet. 
Trots den ganska dåliga sikten lyckades 
bl.a. Per få syn på en blå kärrhök innan det 
definitivt blev för mörkt. 

  
Skådning mot Getteröns naturreservat 
inifrån stugvärmen i vandrarhemmet. 
  
Söndag 11 mars 
  
Söndagsmorgonen inleddes i gryningen vid 
Gubbanäsan med småregn och dis. Hoppet 
om att få några fina obsar var inte så stort, 
och bara enstaka ejdrar och storskarvar 
syntes i den kraftiga sjögången. Plötsligt 
ropade Per att han hittat en toppskarv som 
dök ned i de skummande vågorna. Tack 
vare det fick fler syn på den, och strax 
därpå lyfte skarven och flög sedan revy 
rakt framför näsan på oss! På mycket nära 
håll syntes toppskarvens mindre huvud och 
slankare, rakare hals med blotta ögat. Att 
kameran var nedpackad pga. regnet kändes 
minst sagt förargligt. Men 
morgontröttheten, frusenheten och regnet 
var på ett ögonblick som bortblåsta.  
  
Vid ett nytt stopp vid plattformen invid 
Getteröns naturreservat syntes 
skärfläckorna återigen men sikten var inte 
den bästa. Efter lite matsäck och städning 
på vandrarhemmet var det dags att lämna 
Varberg för den här gången. Eftersom en 
praktejder observerats stationär några 
veckors tid vid Marstrandsön lockade det 
oss att ta omvägen över Marstrand på 
vägen hem. Efter en kort färjetur från 
fastlandet till ön vandrade vi över till 
herrarnas och damernas nakenbad på andra 
sidan ön. Turligt nog hade inte 
badsäsongen börjat än. Därifrån hade en 
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praktejderhanne observerats i området 
mellan Marstrandsön och Tollskär, längre 
ut mot havet. Duggregn, låga moln och 
hård pålandsvind med hög, skummande 
sjögång gjorde det svårskådat. Knappt 
någon annan än lotsbåten, som passerade 
förbi, ville ge sig ut i detta väder. Trots sju 
par ögons idoga spanande gick vi bet på 
praktejdern, men förutom gott om vanlig 
ejder hittade bl. a. Anders en sillgrissla. 
Den senaste rapporten av praktejdern var 
från tidigt samma morgon, men det blev 
också den sista för den har inte rapporterats 
återfunnen sedan dess. Lätt besvikna fick 
vi bryta upp och ge oss hemåt.  
Men halva gänget tog vägen över 
Göteborgs fiskehamn för att söka efter en 
vittrut som rapporterats där sedan en tid.  

Vi såg ingen praktejder men vår vanliga 

Efter en stunds spanande sågs huvudet av 
truten sticka upp ovanpå taket på en 
hamnbyggnad. Inte en perfekt obs, men då 
vi promenerade närmare lyfte den och vi 
hann få en skymt av den. På hemvägen 
under en kort rast nära Borås fick vi resans 
71:e & 72:a art, en entita och en större 
hackspett.  Resan hade gett oss fina 
exempel på västkustens karaktärsfåglar 
under vinter och vår, och jag tror de flesta 
var nöjda av oss, trots att vi missat 
praktejdern. Jag vill framföra ett stort tack 
till Per som arrangerat resan och agerat 
reseledare. Själv återvänder jag gärna till 
Västkusten fler gånger. 
  
Roland Erickson, och Marcus Erickson 
Andersson 

är väl så praktfull. Marstrandsön. 
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”Tillsammans är vi starka” säger LFK och FiNK 
Med start hösten 2007 startar fågelklubbarna i Linköping och Norrköping ett unikt samarbete, 
där vi helt enkelt välkomnar varandras medlemmar till respektive förenings program. 
Därför bifogas nedan FiNKs program.  

PROGRAM 
Hösten 2007 

FÖRENINGSMÖTEN har vi i föreningens rymliga klubblokal Rådmansgatan 7 
ett kvarter från Östra Promenaden-Lindövägen i källarvåningen. 
Ingen avgift tas ut av besökande. 
Vid våra föreningsmöten serveras kaffe, te eller saft med tilltugg, till ett pris av 
20 kronor. 
EXKURSIONER utgår om inget annat sägs i programmet från 
Tegelängsgatan-Östra Promenaden. Medtag gärna matsäck, oftast tar vi 
fikapaus på lämplig plats. Stövlar och regnkläder tas med vid behov. 
Alla föreningsexkursioner- eller utflykter är lämpliga för såväl nybörjare som 
för mer vana skådare. 
Vi ser gärna att nya medlemmar deltar!  
Om inte annat anges under resp. programpunkt, sker resorna till 
exkursionsmålet med bil. Vid samåkning rekommenderar styrelsen att 
passagerare betalar 6 kr/mil till chauffören. 
 
Sön 26/8 Big Sit 
 Big Sit är en typ av skådning där man från en fast lokal observerar så 

många arter som möjligt. Vi tävlar i lag med minst två personer i 
varje. Vi skådar mellan kl. 08.00 och 12.00, därefter samlas vi i 
klubblokalen för genomgång med fika. För mer information samt 
anmälan av lag kontakta Fredrik Sahlin, tel. 0733-666771 eller via e-
post: fredrik.sahlin@home.sol.se . Sista anmälningsdag 24/8. 

 
Sön 9/9 Exkursion till Herrbrotippen 
 Vi skådar vid den klassiska nattsångarlokalen Herrebrotippen och ser 

vad den har att erbjuda under tidig höst. Det rastar normal mycket 
fågel under flyttningen i området, piplärkor, sparvar mm. Blåhake 
brukar ses regelbundet. Vi startar kl. 08.00 med samling vid 
Tegelängsgatan. Ledare: Fredrik Sahlin, tel. 0733-666771. 

 
 
Sön 30/9 Mås och Trutskådning kring Norrköping 
 Mikael Eberhard tar oss med på en tur kring Norrköping för att titta 

på diverse trutar och måsar. Vi besöker bland annat Lövstadsjön och 
Norrköpings hamn. Samling vid Tegelängsgatan kl. 08.00. Ledare: 
Mikael Eberhard, tel. 011-169949. 
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Lör-Sön Euro Birdwatch 
6-7/10 Varje år arrangeras Eurobirdwatch första helgen i oktober. Det har 

utvecklats ur World Birdwatch, som gick av stapeln första gången 
1993. Idén med arrangemangen är att så många som möjligt skådar 
fågel samtidigt och man försöker se/höra så många av världens 
fågelarter samma helg. Vi rapportar under helgen in alla fåglar som 
ses i vårt området till Svalan: http://www.artportalen.se/birds Under 
lördagen finns FiNk vid fågeltornet i Svensksundsviken mellan kl. 
08.00 och 12.00.  

 
Sön 7/10 Exkursion till Hartsö Enskär 
 Vi besöker ön Enskär i södra delen av Hartsöarkipelagen i Sörmland 

där en av Sveriges fågelstationer finns. Verksamheten påbörjades 
1965 och drivs nu av Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO). Vi 
åker båt ut till ön från Studsvik, kostnad för båtresa ca 150 kr per 
person. Max deltagarantal är 12 st. Preliminärt är tiden för båtturen 
satt till kl. 08.00. Återfärd sen eftermiddag. För information och 
anmälan kontakta Anders Törnqvist, tel. 0704-418878. Sista 
anmälningsdag 1/10. 

 
Tis 23/10 Bildvisning 
 Lars Imby från Stockholm visar bilder och berättar om fågel- och 

djurlivet i Antarktis. Klubblokalen kl. 19.00. Ansvarig: Lennart 
Lander, tel. 0125-13405. 

 
Ons 14/11 Bildvisning 
 Ingemar Karlström visar bilder från fågelmarkerna kring Norrköping. 

Klubblokalen kl. 19.00. Ansvarig: Marianne Karlsson, tel. 011-
137603. 

 
Tor 29/11 Medlemmarnas bild/filmkväll 
 Nu är det medlemmarnas egen kväll, det går bra att ta med egna 

bilder eller filmer att visa, alla bidrag välkomnas. Vi ser till att det 
går att visa exempelvis diabilder, digitala bilder, video/dvd-film. 
Klubblokalen kl. 19.00 Ansvarig: Fredrik Sahlin, tel. 073-3666771. 

 
Sön 13/1 Vinterfågelräkning 
 Den ingår i den internationella räkningen. Vi räknar övervintrande 

vattenbundna fåglar längs Motala ström. Sedan 1980 har FiNk räknat antalet 
fåglar från Leonardsberg i östra Glan till Lindö och Pampushamnen. Sträckan 
delas i 8 områden. Anmäl dig gärna till Karl-Martin Axelsson tel. 013-176007 
eller 0703-936629 eller kom till Saltängsbron kl. 09.00. 
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Vårens besök kom från väster  

Vårvintern 2007 var vattenståndet i 
Svartåmynningens naturreservat vid Roxen 
ovanligt högt varför även förväntningarna 
hos många skådare var höga. Mycket vatten 
brukar betyda många rastande änder och 
vadare och med det chansen att få se något 
lite annorlunda. Förväntningarna kom att 
införlivas.  

Vårens trevligheter började med den 
amerikanska kricka som upptäcktes på 
söndagsmorgonen 18.3. Han var påfallande 
aggressiv mot sina östligare kusiner och 
kunde ofta ses attackera andra hanar. 
Krickan var kvar fram till 25.3. 23.4 var det 
åter dags för en amerikanska kricka i Roxen  
för att sedan följas av obsar ända fram till 4.6. Knappast var det någon som trodde att det 
skulle ses amerikanska kricka i Roxen så länge. Frågan är nu hur många individer det 
egentligen var? I alla fall två fåglar borde det dock ha varit.  

Kanske kan man hävda att vårens skörd av 
rariteter inleddes redan 10.3. Det 
rapporterades då om en hane amerikansk 
bläsand vid  Nybro. Viss tveksamhet 
infann sig dock hos observatörerna och 
när bilder dök upp på fågeln kunde det 
konstateras att det rörde sig om en hybrid 
mellan vår bläsand och dessa amerikanska 
kusin. På sitt sätt en trevlig obs, men 
samtidigt lite tråkigt med alla dessa 
andhybrider som simmar runt i sjöarna. 
Även denna fågel stannade en tid och sista 
obsen gjordes 25.3.  

Vita hägrar är alltid trevliga och Svartåmynningen fick i år åter besök av en ägretthäger. 10-
11.5 befann den sig i Svartåmynningen för att sedan åter dyka upp men då vid Kungsbro 15-
19.5. Den visade upp sig fint och som kan ses på omslaget till detta nummer av Rödspoven 
gavs goda fototillfällen.  

För att göra listan komplett över roliga fågelobservationer måste jag också nämna de tre 
skärfläckorna som rastade 16.4 och den engelska sädesärla som höll till i sommar-
stugeområdet från den 22.4 och en dryg vecka framåt. 

Text: Olof Hjelm 

Bild: Filip Larsson 
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Aktuella observationer i Linköpings kommun januari till juni 
2007  

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

Mindre sångsvan 
7 adulta Nybro, Svartåmynningens natur-
reservat 18.3., 1 adult Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 26.4. 
 
Spetsbergsgås 
Max 7 ex Stångåmynningen, Roxen 6-9.3. 
2 ex sträckande N Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 10.3. Max 
2 ex Nybro, Svartåmynningens natur-
reservat 21-26.3. 2 ex Stångåmynningen, 
Roxen 23.3. 
 
Bläsgås 
Observerades vid Roxen mellan 4.3 och 
22.3, med som mest 12 ex samtidigt. En 
sen 2K-fågel rastade vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 24.5.  
 
Prutgås 
En nattsträckande flock med minst 5 fåglar 
noterades vid Parkeringen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 20.5.  
 
Gravand 
Ett par som möjligen inledde häckning 
sågs i Svartåmynningens naturreservat 
under april och maj månad.  
 
Bläsand 
Minst 25 fåglar övervintrade i Svartå-
mynningens naturreservat och stannade 
t.o.m. 18.1 då kylan kom. 12 ex noterades 
också i Ljungsjön 1.1.  
 
Bläsand X Amerikansk bläsand 
En hanfärgad hybrid sågs i 
Svartåmynningens naturreservat 10.3-28.3. 
Fågeln skapade först en smärre 
anstormning av fågelskådare innan det 
visade sig att det inte var någon ren 
amerikanare.  
 
 

Kricka 
Ett vinterfynd gjordes: 1 honfärgad vid 
Nykvarn, Linköping 25.1. Märkligt att 
arten inte sågs mer med tanke på den milda 
vintern!  
 
Amerikansk kricka 
1 adult hane observerades i Svartå-
mynningens naturreservat under perioden 
18.3 t.o.m. början av juni. Är troligen 
fortfarande kvar i skrivande stund. Detta 
var landskapets sjunde fynd.  
 
Stjärtand  
Den honfärgade fågel som sågs vid 
Nykvarn, Linköping 24.2 utgjorde enda 
vinterfyndet.  
 
Årta 
En mycket tidig hane sågs vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat 13-14.3. Att fynd görs så tidigt får 
anses som exceptionellt, men den tidiga 
våren kan ha spelat in.  
 
Bergand 
1 par Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 12.5. 1 hane Nybro 24.5 och 
dagen efter Sättunaviken, Svartåmyn-
ningens naturreservat.  
 
Sjöorre 
2 ex rastande Sjöliden, Berg 24.3. 11 ex 
Parkeringen, Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 22.4. 5 ex nattsträckande vid 
Rökingestigen 38, Ljungsbro 27.4. 
Normalt antal fynd även om de två 
fåglarna vid Sjöliden var ganska tidiga.  
 
Vaktel 
Endast en rapport om en spelande fågel vid 
Vallby, Kaga kyrka 24-25.5. 
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Smådopping 
Max 3 ex övervintrade i Stångån strax 
nedströms Tannefors slussar, Linköping. 
Dessutom sågs en fågel vid Nykvarn under 
tre tillfällen i januari och februari. Övriga 
fynd var: 2 ex Stångåmynningen, Roxen 
10.3. Max 5 ex Rosenkällasjön, Tinnerö 
eklandskap fr.o.m. 29.3 och perioden ut. 
Max 4 ex rastande Svartåmynningens 
naturreservat 31.3-19.4. 1 par Kungsbro, 
Roxen 22.4. 1 spelande Sträp 27.4-19.5. 1 
ex Gärstadverken 19.5.  
 
Skäggdopping 
En magnifik vintersiffra var hela 169 ex 
vid Kungsbro, Roxen 11.1. Förutom i 
Roxen sågs övervintrande fåglar även i 
Järnlunden.  
 
Gråhakedopping 
1 ex rastande Svartåmynningens 
naturreservat 31.3. 1 ex Säbyviken, Roxen 
21.4. 1 adult Rosenkällasjön, Tinnerö 
eklandskap 16.5. Första fyndet av arten i 
Rosenkällasjön!  
 
Svarthakedopping 
I Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap sågs 
som mest hela 41 ex den 15.5. Det är en 
mycket hög siffra. Sjön torde vid det här 
laget ha landets högsta täthet av arten! I 
Sträp sågs 19 ex under häckningstid. 
Övriga fynd var: 1 par Sonebo, Järnlunden 
9.4. Max 2 ex Svartåmynningens 
naturreservat 18.4-24.5. 1 ex Gärstad-
verken 6-7.5. 1 ex Ljungdammarna 7.5. 2 
ex Tinnerbäcksdammen, Linköping 9.5. 1 
ex Kungsbro, Roxen 16.5.  
 
Svarthalsad dopping 
1 adult sågs i Sättunaviken, Svartå-
mynningens naturreservat 11-21.5.  
Rördrom  
Två vinterfynd gjordes: 1 ex förbiflygande 
vid Åbylund, Linköping 25.1 och 1 ex 
Nykvarn, Linköping i månadsskiftet 
februari- mars. Runt Roxen spelade under 
våren 6 fåglar. Från övriga kommunen 
endast ett fynd: 1 hane spelande Sturefors 
27.3.  

 
Ägretthäger 
1 ex sågs först vid Svartåmynningens 
naturreservat 10-11.5 och sedan vid 
Kungsbro, Roxen 15-18.5.  
 
Röd glada 
1 ex Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 17.3. 1 ex Hedborns gata, 
Ryd, Linköping 24.5.  
 
Ängshök 
Ett par återkom till fjolårets häckningslokal 
vid Västerlösa kyrka. Övriga fynd var: 1 
adult hane Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 16.4 (för 
övrigt ett mycket tidigt fynd) och 1 ex 
samma lokal 23.5.  
 
”Stängshök” 
En honfärgad fågel sträckte åt NO över 
Tinnerbäcksdammen, Linköping 3.5.  
 
Kungsörn 
1 5K+ Våxmossen, Ljung socken 1.1. 
Minst 2 yngre fåglar i området mellan 
Ledberg och Västerlösa 2.1-26.2. 1 2K 
Rådsla 4.1 och 1 2K samma lokal 3.2. 1 ex 
Kärna mosse 29.4.  
 
Aftonfalk  
En trolig hane aftonfalk flög förbi vid 
Älggatan, Åleryd, Linköping 31.5.  
 
Pilgrimsfalk  
1 adult hane sågs vid Ledberg kyrka 2.1 
och 1adult hane flög förbi Tornbyområdet, 
Linköping 13.4. Dessutom sågs 3 adulta 
och 1 2K i Svartåmynningens naturreservat 
under april och maj månad.  
 
Småfläckig sumphöna 
Max 3 spelande Svartåmynningens 
naturreservat 7-20.5. 1 spelande Kaga 
kyrka 25-27.5.  
 
Kornknarr  
3 spelande Halshöga, Tinnerö eklandskap 
16-20.5. 1 spelande Lambohov, Linköping 
19.5. 1 spelande Stora Aska, Slaka kyrka 
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 20.5. 1 adult hane spelande Säbyviken, 
Roxen 22.5. 1 hane spelande Vistkärret, 
Sturefors 24.5. 1 spelande Mjärdevi, 
Linköping 27-28.5.  
 
Skärfläcka 
3 ex rastade i Svartåmynningens 
naturreservat 16.4. Har börjat uppträda allt 
oftare vid Roxen. Om det beror på ändrat 
beteende eller att arten sprider sig är svårt 
att säga.  
 
Kustpipare 
Noterad tre gånger, samtliga vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat: max 5 ex 28.4, 1 ex 12.5 och 3 ex 
19.5.  
 
Tofsvipa 
13 ex övervintrade i Svartåmynningens 
naturreservat men försvann då kylan kom 
den 18.1.  
 
Kustsnäppa 
1 ex Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 20.5.  
 
Spovsnäppa 
1 ex rastande Gärstadverken 19.5.  
 
Myrsnäppa 
1 ex rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 25.5. 4 ex 
rastande Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat samma dag.  
 
Dvärgbeckasin 
1 adult spelande Svartåmynningens natur-
reservat 12.5.  
 
Dubbelbeckasin 
Som mest spelade två fåglar i 
Svartåmynningens naturreservat 7-19.5.  
 
Rödspov 
Som mest sågs 5 fåglar i 
Svartåmynningens naturreservat under 
våren.  
 
 

Myrspov 
En tidig fågel rastade i Svartåmynningens 
naturreservat 13.4-7.5. Ytterligare en fågel 
sågs vid Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 14.5.  
 
Smalnäbbad simsnäppa 
Max 2 honor rastande Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 22-25.5. 3 
ex sträckande Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 23.5. Ganska få fynd under 
perioden.  
 
Dvärgmås 
Maximalt sågs 7 ex i Svartåmynningens 
naturreservat i början av maj, men endast 
två av dessa stannade månaden ut.  
 
Silltrut rasen Graellsii/heuglini  
En misstänkt individ observerades 
cirklande över IKANO- huset, Linköping 
29.3. Rasen Graellsii förekommer i västra 
Europa medan Heuglini häckar på den 
ryska tundran. De båda raserna är mycket 
lika och de inlandsfynd av silltrut som görs 
i Östergötland rör oftast den i Östersjön 
häckande rasen Fuscus.  
 
Svarttärna 
Som mest sågs tre fåglar i Svartå-
mynningens naturreservat i maj. Inget 
tyder dock på att häckning påbörjades.  
 
Jorduggla 
Endast ett fynd av 1 ex vid 
Stångåmynningen, Roxen 2-6.3.  
 
Nattskärra 
1 spelande Tokorp, Stjärnorp 21.5.  
 
Kungsfiskare 
Längs Stångån mellan Stångåmynningen 
och Nykvarn, Linköping noterades som 
mest två fåglar under vintern. En av dessa 
hittades dock sedermera död i början av 
mars. Övriga vinterfynd gjordes vid 
Kungsbro, Roxen 1.1 och Brokinds slott 
22-25.2. Under våren är arten rapporterad 
från 3 möjliga häcklokaler. 
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Härfågel 
En fågel hördes spela vid Skeda kyrka 
27.5.  
 
Rödstrupig piplärka 
1 ex Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 8.5. Vårfynd är ganska 
ovanliga.  
 
Skärpiplärka 
2 ex rastade i Svartåmynningens 
naturreservat 15-23.3.  
 
Engelsk sädesärla 
En fågel, troligen 2K hane, observerades 
sporadiskt vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 22.4-7.5.  
 
Gulärla rasen Flavissima/lutea 
1 ex observerades vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 22.5. Om 
fyndet godkänns blir det Östergötlands 
fjärde, och dessutom tredje året i rad som 
rasen ses vid Roxen.  
 
Forsärla 
Vid Nykvarn, Linköping övervintrade 2 
fåglar. Andra fynd gjordes av 1 ex vid 
Plattformen, Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 25.3 1 hona rastande 
Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat 4.5. Från våren är arten dessutom 
rapporterad från 9 lämpliga 
häckningslokaler.  
 
Blåhake 
1 ex rastande Infarten, Nybro, Svartå-
mynningens naturreservat 15.5. 1 ex 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 17.5.  
 
Svart rödstjärt  
1 hane spelande Domkyrkan, Linköping 
18.4-4.5. 1 ex spelande Tekniska Verken, 
Linköping 4.5-31.5. 1 2K hane spelande 
Kolfallsgatan, Tornbyområdet, Linköping 
5.5-30.5. 1 adult hane spelande 
Arbetsförmedlingen, Linköping 25.5.  
 
 

Ringtrast 
1 hona rastande Parkeringen, Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 16-17.4. 1 
ex Hjulsbro, Linköping 22.4.  
 
Trastsångare 
1 spelande Kungsbro, Roxen 16-18.5. 1 
spelande Plattformen, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 26.5.  
 
Svarthätta 
Tre vinterfynd gjordes av arten: 1 hane 
Duvgatan, Gottfridsberg, Linköping 14.1-
10.2. 1 hona Gransbovägen 29, Ljungsbro 
28.1. 2 ex Tinnerbäcksdammen, Linköping 
3.2-5.3.  
 
Pungmes 
Ett par byggde bo vid Schakttippen, 
Gärstadverken under maj månad. Troligen 
någon av dessa fåglar sågs också tillfälligt 
vid Stångåmynningen, Roxen.  
 
Snösiska 
1 adult hane Ljungsbro 3.1. 1 adult hane 
Björkeberg kyrka 3.1. 1 ex Skeda stora 
Stensätter, Skeda udde 6.1. 1 adult 
Tolefors, Malmslätt 12.1. 1 adult hane 
Duvgatan, Gottfridsberg, Linköping 20.1-
10.2.  
 
Bändelkorsnäbb 
En hane observerades vid Skälsätter, Skeda 
udde 11.3.  
 
Lappsparv 
1 ex rastande Infarten, Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 24.4.  
 
Ortolansparv 
2 hanar rastande Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 10.5. 1 adult hane Tuna gård, 
Roxen 11.5. Ovanligt få fynd under 
perioden och första gången på mycket 
länge inga stationära fåglar ses vid Tuna 
gård. Detta är mycket oroande då arten 
tyvärr är på nedgång i hela södra Sverige.  
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Program hösten 2007 

20.8 Sydsträckande vadare vid Sätttuna 
Under hösten 2007 arrangerar Linköpings 
Fågelklubb exkursioner i Linköping och 
dess omgivningar med betoning på 
”vardagsfåglar” i Östergötland, både 
häckande och flyttande. Aktiviteterna är 
främst avsedda för nybörjare eller de med 
mer begränsade erfarenheter av 
fågelskådning i fält och vi skådar i lugn 
takt för att kunna lära känna de olika 
arterna. Första tillfället blir till 
Sättunaviken, där vi studerar vadare under 
sydsträckning. Vadarna har nu fortfarande 
kvar sina sommardräkter och blir därmed 
lättare att artbestämma. Tag med 
kikare. Samling vid Sättunaparkeringen kl. 
18:00, Claes Nilsson,  0703-73 63 63 

1.9 Ringmärkning vid Roxen. 
Skiftet augusti/september är en spännande 
tid för ringmärkning. Kanske hoppar det en 
blåhake i vassen? I vilket fall bjuds det på 
närobsar av vanliga och en möjlighet att få 
veta lite mer om ringmärkning. Då ring-
märkning är väderberoende kan aktiviteten 
flyttas till söndagen. Därför krävs anmälan 
till Kjell Carlsson, 013-17 45 13. Start 
06.00.  

15.9 Gåsräkning vid västra Roxen. 
Helgen 15-16 september genomförs som 
vanligt den internationella 
grågåsräkningen. Vi planerar att räkna vid 
västra Roxen. Vill du hjälpa till så ring 
Olof Hjelm, 013-01 56 83 alternativt e-post 
olof.hjelm@telia.com innan 13.9.  
  

 16.9 Fåglar i Norrköping en höst-
söndag, Detta är andra tillfället i den serie 
av exkursioner i Linköping och dess 
omgivningar med betoning på 
”vardagsfåglar” i Östergötland som ordnas 
av Linköpings Fågelklubb. Denna gång 
åker vi till Svensksundsviken och Beteby 
vid södra stranden av Bråviken för att i 
lugn takt studera rovfåglar, vadare och 
änder vid de fågelrika markerna vid 

Bråviken. Medtag matsäck för lunchfika 
och kikare. Hemkomst ca kl. 14-
15. Samling vid Cupolen kl 06:00, Olof 
Hjelm 013-10 56 83 
 
Västkustenexkursion 
Vilken fågelskådare från östgötaslätten får 
väl inte något drömmande i blicken när 
arter som grå lira, klykstjärtad stormsvala 
eller varför inte lunnefågel nämns. Dessa 
och många arter kommer vi att satsa på i 
höst. Eftersom havsfågelskådning endast 
fungerar under bestämda väderför-
hållanden kommer vi att ha flera alter-
nativa helger och endast åka under gynn-
samma förhållanden. Vi kommer att bo på 
vandrarhem och vi åker på fredagen. Vi 
satsar på den klassiska lokalen Kråkudden 
på Hönö. Uno Unger har lovat att hjälpa 
oss om han är ledig aktuell helg, annars får 
vi hjälp av någon annan havsfågelkunnig 
skådare. För att detta ska fungera måste vi 
ha en telefonkedja så vi vet när det är dags 
att dra och antalet platser är begänsat. 
Anmäl därför Ert intresse snarast till Per 
Törnquist på telefon 013-605 40 Aktuella 
helger är:22-23 sep, 29-30 sep, 6-7 okt, 
13-14 okt, 20-21 okt, 27-28 okt, 3-4 nov  
 

14.10 Gåskackel och höstfärger vid 
Tåkern Följ med på höstutflykt till 
Tåkern. Vi inleder morgonen med att 
besöka Tåkerns fältstation där vi deltar vid 
fågelringmärkning, om vädret tillåter, 
samtidigt som gässen flyger ut över våra 
huvuden. På förmiddagen åker vi ut på 
fälten kring sjön för att spana i flockarna 
efter lite ovanligare gåsarter. Vi stannar 
även till vid något av fågeltornen och tittar 
på de stora massorna av rastande änder. 
Samåkning sker tidigt på morgonen från 
Linköping. Avresetid meddelas senare. Vi 
beräknas komma hem på eftermiddagen. 
Anmälan görs senast den 7/10 till Karl-
Martin Axelsson på telefon 070-393 66 29 
eller gärna med e-post karl-
martin.axelsson@e.lst.se  
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5.11 Fågelinfluensan- vad har hänt efter 
våren 2006 

Professor Björn Olsén, forskare och 
landets främste auktoritet på virus-
sjukdomar hos fåglar, kommer och berättar 
om fågelburna influensavirus och vad som 
hänt sedan det aggressiva H5N1-viruset 
upptäcktes hos änder och rovfåglar. Hur är 
sambandet med fjäderfäuppfödning och 
vilka är riskerna för en mer omfattande 
pandemi. En intressant kväll kan 
utlovas. Plats Naturcentrum kl. 18:30, Per 
Törnquist, 013-605 40 
 
 
10&17.11 Skrakräkning 
Skrakräkning runt Roxen. Traditionsenlig 
skrakräkning från olika platser runt Roxen. 
Fåglarna räknas kl 09.00, sen är det fritt 
skådande. Vill du vara med och ta chansen 
att upptäcka en ny lokal vid Roxen. 
Anmälan dig till Barbro Nordström, som 
också skickar karta och instruktioner(tel. 
013-27 31 76). 
 
 
25.11 Fältbestämning av örnar 
Denna söndag får vi besök av den välkände 
VF-skribenten och reseledaren Magnus 
Ullman. Han kommer och berättar om 
fältbestämning av Aquila-örnar och andra 
stora rovfåglar. En perfekt uppladdning 

inför den kommande resan till Skåne (se 
nedan). Plats Naturcentrum kl. 16:30 
För information kontakta Olof Hjelm, 013-
10 56 83 alternativt olof.hjelm@telia.com 
 
 
15.12: Vinterfåglar längs Stångån  
Detta blir tredje tillfället av de exkursioner 
Linköpings Fågelklubb ordnar under 
hösten med inriktning på ”vardagsfåglar”. 
Den här gången tittar vi på övervintrande 
fåglar längs Stångån, både stora och små. 
Vi studerar fågellivet vid Nykvarn och 
Reningsverket och hoppas få se 
kungsfiskaren sitta på utkik och vi letar 
efter forsärlan mm. Samling vid Nykvarn 
utanför Tekniska Verken kl. 09.30. Tid 
högst 2 timmar. Medtag kikare. Arne 
Carlsson, 013-21 30 75 
 
 
18-20.1 2008 Skåneresa 
Nu är bästa tiden att hänga in årets udda 
örnar, kanske Stäpp- och Större Skrik. 
Svartnäbbad islom är också ett hopp. Vi 
samåker i egna bilar och bor på vandrar-
hem. En lokal skådare hjälper oss att hitta 
lokalerna och arterna. Avresa fredag em, 
åter söndag kväll. Anmäl er senast 18 
december 2007 till Ellen Hultman på 0703-
77 65 99. 

 



 19 

 
Ejdrar,Gubbanäsan, (Foto:Roland Erickson) 
 


