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Ordföranden har ordet

En fågelvår går mot sommar och det mesta är sig likt. Helst ska man inte sova alls eftersom 
nattsångarna pockar på uppmärksamhet på natten medan de dagflyttande fåglarna och våra häck-
ande sångfåglar är som mest aktiva på morgonen. Årets inventeringsart, kornknarren, verkar ha 
ett mellanår i Linköpings kommun. Förra året satt det sju raspande kornknarrar bara inom Tin-
neröområdet men i år verkar det bara vara en eller två. Jag hoppas att det är en lokal trend. 

Kungsfiskaren däremot har gynnats av årets milda vinter och verkar häcka i varje lämplig rasbrant. 
Eftersom den kan lägga både två och tre kullar kan den nog hittas letandes småfisk till sina ungar 
nästan in i augusti. Vill Ni se den rekommenderas ett besök längs Motala Ström, Svartån eller 
något annat vattendrag med tillräckligt branta sidor. Ställ Er och vänta på lämpligt ställe och har 
Ni tur får Ni så småningom höra ett vasst läte och se den lilla krabaten flyga tätt över vattenytan.

Annat som pågår är att våtmarksgruppen arbetar för fullt. Huvudsyftet är att restaurera jordbruk-
snära våtmarker. Vet Ni något lämpligt objekt eller vill Ni vara med går det bra att kontakta Jan 
Wester på telefon 073-832 22 23, speciellt om Ni kan köra traktor eller grävmaskin. Är Ni kompe-
tenta inom lantmäteri är det också en stor merit. Då behövs Ni. Även andra behövs, så tveka inte 
att ringa. Kornknarren behöver sina tillflyktsorter. 

Trevlig sommar

Per Törnquist

Är din adresslapp märkt med 2007? Då har du inte betalat medlemsavgiften för i år!
Du vill väl fortfarande vara med i Linköpings Fågelklubb, så…

rusa till datorn, girot eller banken och betala för 2008 omedelbart… 

annars blir det inga inbjudningar till föredrag och exkursioner och annat smått och gott!
Använd gärna bifogat inbetalningskort. Oförändrade avgifter enligt omslagets insida.

De  senaste åren har Rödspoven varit utan en riktig redaktion. Allt arbete med sammanställningen 
av vår medlemstidning har skötts av enskilda styrelsemedlemmar. Under många år var det dock en 
egen redaktion som ansvarade för tidningen, något som styrelsen gärna vill få igång igen. Styrelsen 
ser Rödspoven som en viktig kanal mellan klubben och dess medlemmar.

Rödspoven söker därför efter en Redaktör och redaktionsmedlemmar. Datorvana är en nödvän-
dighet. Det mesta skrivande sköts av olika medlemmar och redaktionens arbete är främst att sam-
manställa och redigera inkommet material. Hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad.

Rödspoven söker redaktör och redaktionsmedlemmar!

MEDLEM!?



Lördagen den 9/2 var det dags för upptaktsmöte med den nystartade våtmarksgruppen, som Jan Wester 
sökte folk till i förra numret av Rödspoven. Vi var fem entusiaster som tog bussen till Fornåsakorset som 
skulle bli startpunkten för vår utflykt. Janne hade kollat in en av människan starkt påverkad bäck, som 
vi under dagen skulle följa under dess väg från Gullbergsskogen till Roxen. Första biten var ett relativt 
naturligt stråk i skogsmark där stjärtmesar nyfiket följde oss på vägen. Ganska snart rann bäcken ut i 
grävda diken i det öppna åkerlandskapet.

Herman Drotz & 
Simon Alvinge

Upptaktsmöte för 
våtmarksgruppen

 Under promenaden diskuterades hur våtmarker kan anläg-
gas på relativt enkla och billiga sätt. Janne som har växt upp 
i området och har bra koll på var det finns diken och fukt-
stråk förklarade hur avvattningen i området är konstruerad 
och visade några lämpliga platser för våtmarker.

Efter drygt halva promenaden passade det bra med fika-
paus i solen på Rökinge Fornkulle. Vårkänslan var påtaglig 
när tre tofsvipor drog förbi under kacklet från nordsträck-
ande gåsflockar.

Stärkta av kaffe och “Slåttergubbens fruktiga” knallade 
vi vidare längs diken och åkrar. Handkikaren kom till an-
vändning då och då när fjällvråk och tornfalk drog förbi.

Mot slutet av promenaden kom vi fram till de platser 
där Janne tänkt att de första våtmarkerna ska anläggas. Här 
spekulerade vi kring utformning och metoder för arbetet.

I detta projekt finns naturligtvis många praktiska och 
administrativa problem som måste lösas under vägens 
gång. Ett möte med länsstyrelsen planeras inom kort. Är 
du sugen på att vara med i ett roligt och spännande projekt? 
Inga förkunskaper krävs, alla kan bidra med något! Ring 
Jan Wester på telefon 0738-322223.
 



Två röda glador vid västra Roxen med omnejd under våren

Söndagen den 27 april besökte jag tillsammans 
med Claes Nilsson och Erik Johnsson, Stora 
Lunds naturreservat utanför Ödeshög för att 
sträckskåda och leta efter eventuella rastare 
i buskmarkerna på lokalen. Såväl sträck som 
rastande fåglar uteblev i princip och efter två 
timmar gav vi upp med en sträckande stenfalk-
shona på topp. På väg tillbaka mot Linköping 
igen via Tåkernbygden upptäckte vi två ring-
trastar tillsammans med några hundra björk-
trastar på en åker någon kilometer söder om 
Bjälbo vilket var glädjande då dagen i övrigt 
inte hade bjudit på något avsevärt.

Efter att jag släppt av Claes i Linköping 
och en kvart senare även Erik vid Sjöliden, 
Berg drar jag mig hem mot Ljungsbro. När 
jag kommer åkandes nerför backen mellan 
Berg och Kungsbro flyger en rovfågel snabbt 
över bilen och in i en trädridå i anslutning till 
strandängen med en mobbande kråka efter 
sig. Det där såg ut som en glada, tänkte jag. 
Jag stannar bilen och får syn på rovfågeln 
igen och mycket riktigt, det är en röd glada. 
Jag ringer till Kjell och Lisa Carlsson som 
snabbt kastar sig in i bilen. 

Nybörjarskådning för tjejer
Den 3 juni höll Anna Åman en guidning med 
inriktningen "Nybörjarskådning för tjejer". 
Tolv kvinnor slöt upp vid Sättuna och fick 
hjälp att komma igång med att artbestämma 
fåglar på egen hand. Hur lär man sig se skill-
nad på sådant som vid första anblicken ser 
lika ut? T.ex. kan alla "svartvita" fåglar vara 
förvillande för nybörjaren. Vad skiljer en sk-
rattmås från en fisktärna, eller en vigg från en 
knipa? Deltagarna fick rådet att titta noga på 
detaljerna. Hur ser huvudets form ut, hur ser 
näbben ut, dyker den eller simmar? De fick 
också lära sig att ta sig tid med fågelboken, 
bläddra och jämföra tills man hittar helt rätt.

I samma ögonblick glider ytterligare en glada 
upp och de båda börjar leka med varandra. 
Efter tre-fyra minuter tar gladorna höjd och 
börjar sakta röra sig norrut. Kjell och Lisa 
hinner precis se fåglarna innan de på hög 
höjd som det ser ut, sträcker norrut.

Dagen efter, den 28 april ser Lars-Gunnar 
Nilsson, Ljungsbro fåglarna igen men nu vid 
Snavudden, Roxen och många observationer 
av fåglarna görs vid Stjärnorpsravinen och 
runt Svartåmynningens naturreservat fram 
till den fjärde maj. Efter detta datum ses inte 
gladorna på tio dagar men från den 14 maj 
och fram till skrivande stund har en eller 
möjligen två olika fåglar observerats nästin-
till dagligen i trakterna.

Om detta är ett par som valt att häcka 
någonstans i trakten är ännu oklart men det 
ser helt klart spännande ut inför sommaren.

Röd glada ses årligen i kommunen men 
gäller oftast sträckande och ensamma fåglar. 
Arten har ökat kraftigt i Skåne under de 
senaste åren och expanderar norrut vilket 
också märks på antalet fynd i Östergötland.  

Joakim Gustafsson

Och att inte fokusera allt för mycket på att 
minnas alla fågelnamnen utantill med en 
gång.

Intresset var stort och eventuellt kommer 
en uppföljning i höst. Guidningen genom-
fördes som ett led i Anna Åmans utbildning 
till Närnaturguide. Tidigare under våren del-
tog hon och tre andra av klubbens medlem-
mar i SOF:s kurs "Att bli en bättre fågel-
guide" som hölls i Höganäs.

Ellen Hultman



Storskraksräkning november 2007

I år var det för fyrtiosjunde året i följd som 
Linköpings Fågelklubb räknade rastande 
storskrake i Roxen under november. Räknin-
gen har i stort gått till på samma sätt varje 
år. I år rapporterades 6 500 rastande storskra-
kar den sjuttonde november. Den tionde ob-
serverades ca 2 000 st. 

De senaste åren har 4 000 – 7 000 stor-
skrakar rapporterats. Detta är en minskning 
jämfört med det antal fåglar som rastade i 
Roxen speciellt under åttiotalet, då mer än 20 
000 rastande storskrakar rapporteras. Även 
under mitten på sjuttiotalet och första hälften 
av nittiotalet rapporterades ca 10 000 fåglar 
årligen.

Lördagen den tionde november
På morgonen var ca 0 grader C, något snö och 
en västlig vind. Själv fick jag pulsa i snö fram 
till utsiktspunkten på Klevberget. Vågorna på 
Roxen gjorde det svårt att observera fåglarna 
simmande fåglar från de flera  observation-
spunkter. Antalet rapporterade storskrakar 
var 2 000. De flesta fåglarna befann sig i 
öster om Grensholm. På flera lokaler sågs en-
dast enstaka storskrakar. Liksom de närmast 
föregående åren rapporterades några salskra-
kar.
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Barbro Nordström 

Lördagen den sjuttonde november
Denna morgon rapporterades 6 500 storsk-
rakar. Det var någon plusgrad, bra sikt och 
svag vind, så det var idealt väder för sk-
rakräkning. De flesta storskrakarna befanns 
sig i två stora flockar i Storroxen. Övriga 
observationer var 66 salskrake, enstaka 
skäggdoppingar och 2 havsörnar.

Eftersom detta blir den sista skrakräkningen 
efter beslut av LFK styrelse kommer här en 
kort samanställning av toppnoteringarna 
under åren. Det lokala vädret vid räkning-
stillfällena har förstås en stor betydelse. Är 
sikten dålig blir antalet observerade storsk-
rak lågt. Vill du läsa mer om storskraken i 
Roxen rekommenderas ”Höstuppträdande 
av storskrake Mergus merganeser i Roxen 
1961 – 1995” av Henrik Druid och Jussi 
Tranesjö i nr 4 av Vingspegeln 1995. I den 
artikeln diskuteras antalet storskrak under 
senhösten i relation till förändring av sjöns 
näringstillstånd och fisksammansättning.

I år räknades storskrake från 12 observa-
tionsplatser runt sjön  av 16 skrakräknare. 
Samtliga som deltog skall ha ett stort tack!

Siffrorna är tagna ur 
artikeln i nr 4 av Ving-
spegeln 1995 och den 
sammanfattning av  
årets räkning i novem-
ber, som  lämnats i de-
cembernumret av Den-
drocopos och sedan 
2003 i Rödspoven nr 1.



Annorlunda fågelbostäder på FMV, Malmslätt

Du glömmer väl inte bort att lyssna efter kornknarr!

När deta nummer av Rödspoven kommer ut är det fortfarande tid kvar för att göra en insats för 
årets riksinventeringsart kornknarr. Sommaren har hitintills bjudit på ca fem spelande kornknarrar 
i Linköpings kommun och det borde kunna finnas minst lika många till! Så ge dig ut i slättlandska-
pet i skymningen och lyssna. Rapportera sedan på Svalan http://www.artportalen.se/birds/ så bidrar 
du till ökad kunskap om kornknarrens förekomst. Då kornknarren är en art som minskat mycket i 
Europa är det extra viktigt att få kännedom om alla spelande kornknarrar.

För ett år sedan bosatte sig ett talgoxpar i en 
askkopp utanför entrén till ett kontorshus. 
Bostaden utföll till belåtenhet, så i år sitter 
små varningslappar på flera askkoppar utan-
för diverse hus och nu i början av juni piper 
det lite här och där ur askkopparna. Talgoxar-
na passar på att mata när persontrafiken inte 
är så stark och rökarna har fått leta ut andra 
ställen att stå för att ej störa under denna hek-
tiska tid.

Barbro Nordström

Lika effektivt som Nicotinell? Med en ask-
koppshäckande talgoxe blir även det mest in-
bitna rökaren av med röksuget.



Aktuella observationer i Linköpings kommun januari – juni 2008
Observationerna är hämtade ifrån rapportsystemet Svalan och är inte granskade av 
Raritetskommittén eller Regionala rapportkommittén.

Mindre sångsvan
4 ex rastade vid Ledberg kyrka 3-8.3.

Spetsbergsgås
Årets första fågel sågs i Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 25.2. Däreft-
er gjordes fynd kring Västra Roxen regelbun-
det fram till 13.4. Högsta observerade antal 
var 16 ex vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 15.3.

Bläsgås
Det enda januarifyndet var ett ex vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 27.1. Un-
der den riktiga sträckperioden gjordes sedan 
fynd vid Västra Roxen mellan 9.2 och 17.5, 
vilket är tämligen normalt. Högsta antal var 
den flock med elva ex som rastade vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 8.3.

Vitkindad gås
Vinterfynd är relativt ovanliga, men i år sågs 
en fågel tillsammans med kanadagässen i 
Svartåmynningens naturreservat 24.1.

Prutgås
De första fåglarna, 23 stycken, sträckte öster-
ut förbi Tvärskogsudde, Roxen på morgonen 
den 17.5. De sista majdagarna passerades se-
dan Roxenområdet av flera stora flockar: 250 
ex sträckande O Rökingestigen 38, Ljungs-
bro 29.5, 110 ex sträckande O Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 31.5 och 
slutligen 150 ex sträckande O Kungsbro, 
Roxen 2.6. Ett så talrikt uppträdande som i 
vår är ovanligt i dessa delar av Sverige.

Gravand
Som mest observerades 6 fåglar i Svartåmyn-
ningens naturreservat under våren. Möjligen 
inledde något par häckning. 2 fåglar sågs ock-
så sträcka österut vid Götudden, Roxen 16.5.

Bläsand
Ett januarifynd av en honfärgad fågel vid 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 19.1 
kan nämnas

Kricka
I januari gjordes sex fynd: 1 hane Stångåmyn-
ningen, Roxen 2.1, 1 hona i Stångån i höjd 
med Resecentrum, Linköping 11.1, 1 par i 
Svartåmynningens naturreservat 14.1, 1 hane 
vid Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
19.1, en fågel på samma lokal 27.1 och slut-
ligen en honfärgad fågel i Trädgårdsförenin-
gen, Linköping 31.1.

Amerikansk kricka
1 hane rastade i Svartåmynningens naturres-
ervat 13.4.

Bergand
Endast två fynd gjordes under våren, vilket 
är klart under medel: 1 adult hane Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 15.4 och 1 
hane sträckande O Götudden, Roxen 16.5.

Ejder
Enda fyndet var den flock med 6 gudingar 
och en åda som sträckte österut förbi Tvär-
skogsudde, Roxen 30.4.

Sjöorre
Till skillnad från tidigare år gjordes flera ob-
servationer av nattsträckande fåglar: minst 
10 ex sträckande mot O Rökingestigen 38, 
Ljungsbro 11.4, 1 ex sträckande Ramstorps-
gatan 29, Ramshäll, Linköping 12.4, minst 10 
ex sträckande Trollstigen 2, Linköping 14.4 
och en flock sträckande Skäggetorp 27.4. 
Övriga fynd var: 1 hane rastande Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 26.4-3.5, 2 
hanar + 2 honor sträckande mot O Tvärskog-
sudde, Roxen 30.4 och 4 hanar + 2 honor 
sträckande mot O samma lokal 17.5.



Svärta
2 hanar + 2 honor sträckande mot O Gö-
tudden, Roxen 16.5. 1 ex sträckande mot O 
Tvärskogsudde, Roxen 17.5.

Vaktel
1 spelande Hackeryd, Västerlösa kyrka 27.5, 
1 spelande Bron över Lillån, Ledberg kyrka 
29.5 och 1 spelande Vistkärret, Sturefors 9.6.

Smådopping
Övervintrande fåglar fanns vid Tannefors, 
Linköping, 2 ex fr.o.m. 1.1 till 8.2. Dessutom 
sågs en vid Kungsbro, Roxen 10.1 och två ex 
i Svartåmynningens naturreservat 30.1. Un-
der april och maj rastade sedan enstaka fåglar 
i Svartåmynningens naturreservat.

På häckningsplatsen Rosenkällasjön, 
Tinnerö eklandskap sågs som mest 6 ex den 
13.4, men i Sträp gjordes denna vår endast 
en tillfällig observation, 1 ex den 21.4. Vid 
Stavsätter naturreservat observerades 8 ex 
23.4 och dagen därpå noterades en spelande 
fågel i Sjögesättersviken, Stora Rängen.

Gråhakedopping
Endast ett fynd i kommunen i vår: 1 ex sågs i 
Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap 28.4.

Svarthakedopping
Rosenkällasjön i Tinnerö eklandskap fortsät-
ter att vara en mycket pålitlig lokal för arten. 
Årets maxsiffra på 46 fåglar slår faktiskt till 
och med fjolårets toppnotering. I Sträp sågs 
som mest 10 revirhävdande fåglar under 
våren. Dessutom gjordes ett intressant fynd 
av ett bobyggande par i Svartåmynningens 
naturreservat 22.4-20.5. Ett något udda fynd 
utgjordes av den fågel som rastade i Stångån i 
närheten av Tullbron i Linköping den 26.4.

Rördrom
Ett vinterfynd gjordes: 1 ex Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 20.1.
Under våren hördes 7 spelande fåglar i kom-
munen, varav fyra vid Roxen.

Ägretthäger
En och samma fågel rörde sig mellan 
Norrköpings och Linköpings kommuner un-
der en stor del av senvintern och våren. Fyn-
den i vår kommun gjordes enligt följande: 
Härnaviken, Svartåmynningens naturreservat 
11-13.2, Stångån mellan Nykvarn, Linköping 
och Stångåmynningen, Roxen 3-13.3 och 
slutligen Svartåmynningens naturreservat 
25-27.4.

Vit stork
3 ex observerades vid Örtomta kyrka 15.5.

Röd glada
I trakten kring Stjärnorp och Vreta kloster 
sågs ett stationärt par från och med 27.4 och 
till denna tidnings pressläggning. Möjligen 
inleddes häckning vilket i sådana fall skulle 
vara den första kända häckningen i landska-
pet sedan 1928. Läs mer i separat artikel i 
denna tidning!

Övriga fynd var: 1 ex Tinnerö eklandskap 
4.4 och 1 ex vid Bjärka Säby samma dag, 
1 ex Hamra, Järnlunden 3.5, 1 ex Tallboda, 
Linköping 4.5 och 1 ex vid Universitetet, 
Linköping 29.5.  

Ängshök
1 par observerades vid Tuna gård, Roxen den 
17.5. Hanen fanns kvar också vid ett besök 
den 5.6 vilket skulle kunna indikera häckning. 
Övriga fynd var 2 adulta hannar vid Väster-
lösa kyrka 26.5 och 1 2K hanne vid Sättuna-
viken, Svartåmynningens naturreservat 29.5.

Kungsörn
1 ex Stavsätter naturreservat 4.1. 1 2K 
Hackeryd, Västerlösa kyrka 6-15.1. 1 ex 
Stångåmynningen, Roxen 27.1. 2 2K S 
Stjärnorpsravinen 3.2. 1 2K+ Björkeberg kyr-
ka 28.2. 1 2K+ sträckande mot norr Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 26.3. 



Rödspov
Första fågeln anlände till Svartåmynningens 
naturreservat 11.4 och som mest noterades 9 
ex under våren, vilket är en mycket bra siffra.

Smalnäbbad simsnäppa
I Sättunaviken, Svartåmynningens naturres-
ervat rastade en fågel 25.5 och ytterligare en 
sågs 1-3.6.

Kustlabb
2 ex av mörk fas sträckte österut vid Tvär-
skogsudde, Roxen 30.4.

Dvärgmås
I Svartåmynningens naturreservat noterades 
som mest 13 exemplar, merparten av dessa 
2K. Därutöver sågs 3 adulta sträckande mot 
öster vid Tvärskogsudde, Roxen 30.4, 1 2K 
vid Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap 15.5 
och slutligen 8 ex sträckande mot öster vid 
Tvärskogsudde, Roxen 17.5.

Kaspisk trut
1 3K observerades vid Gärstadverken, 
Linköping 10.2. Första fyndet för kommunen 
om det godkänns!  

Fisk-/silvertärna
En hög sträcksumma var 520 ex mot öster vid 
Tvärskogsudde, Roxen 30.4.

Småtärna
En fågel rastade vid Härnaviken, Svartåmyn-
ningens naturreservat 4-5.5.

Svarttärna
Max 2 ex i Svartåmynningens naturreservat 
4.5-6.6. Dessutom 1 ex sträckande O Götud-
den, Roxen 16.5.

Jorduggla
Första obsen för året gjordes vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat redan 25.1. 
Därefter sågs som mest 2 ex kring Västra 
Roxen mellan 16.3 och 19.5.
  

Pilgrimsfalk
I januari gjordes två fynd i trakten av Viking-
stad väster om Linköping, troligen rörande 
samma fågel. Vid Svartåmynningens naturres-
ervat rastade en adult fågel 7-19.4 och en 2K 
sågs tillfälligt 21.5. Därutöver observerades 
en adult fågel vid Brokinds slott 14.4 och 1 
ex flög förbi Ramstorpsgatan 29, Ramshäll, 
Linköping 3.5.

Småfläckig sumphöna
Enda fyndet utgjordes av en spelande fågel 
vid Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat 29.5.

Kornknarr
Spelande fåglar hördes enligt följande: 1 ex 
Säbyviken, Roxen 8.5, 1 ex Ledberg kyrka 
9.5, 1 ex Eklunden, Skeda udde 20-26.5, 1 
ex Sättuna samhälle, Roxen 22-26.5, 1 ex 
Lambohov, Linköping 23-29.5 och 1 ex nära 
Humpen, Tinnerö eklandskap 1.6.

Småsnäppa
1 ex rastande Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 20-22.5. Max 3 ex rastande Sät-
tunaviken, Svartåmynningens naturreservat 
21-24.5.

Spovsnäppa
1 ex rastade vid Härnaviken, Svartåmynnin-
gens naturreservat 29-30.5. Vårfynd är rela-
tivt ovanliga!

Myrsnäppa
Endast en observation: 1 ex rastande Sättuna-
viken, Svartåmynningens naturreservat 24.5.

Dvärgbeckasin
1 ex rastande Svartåmynningens naturreser-
vat 7.4.

Dubbelbeckasin
En fågel spelade kvällstid ifrån maderna i 
Svartåmynningens naturreservat under peri-
oden 10-21.5.



Kärrsångare
19 sjungande kärrsångare hördes i kommu-
nen fram till och med 8.6. Detta datum hördes 
hela 6 ex vid Kallerstadtippen, Linköping 
vilket var det högsta rapporterade antalet.

Flodsångare
1 sjungande hördes intill Stångån mellan 
Penemünde och Sturefors slott 9.6.

Trastsångare
En gammal hane ringmärktes vid Stångåmyn-
ningen, Roxen 25.5 och kanske var det sam-
ma fågel som senare hördes spela på lokalen 
5-8.6. En sjungande hane hördes också i 
Sträp 1-9.6.

Pungmes
Som mest sågs 2 ex vid Stångåmynningen, 
Roxen 27.4-7.6.

Vinterhämpling
En stor flock fanns vid Gärstad schakttipp i 
mars och april. Som mest uppskattades anta-
let till omkring 150 stycken.

Bändelkorsnäbb
De tre fåglarna vid Västerby naturreservat 
som uppehållit sig där sedan november 2007 
sågs fram till 23.3.

Lappsparv
1 hane Svartåmynningens naturreservat 20.3 
och 1 ex vid Gärstad schakttipp, Linköping 
23.3. Mycket tidiga fynd!
 
Ortolansparv
En hane sjöng vid Sättuna samhälle, Roxen 
7-31.5.

Adam Bergner

Nattskärra
2 spelande Ormstensmossen, Rådsla 29.5 och 
1 spelande Bjäsätter, Stjärnorp 4.6.
En obs av det mer udda slaget utgjordes av 
den fågel som kom flygande förbi nära Tan-
nefors slussar, Linköping klockan halvtre på 
natten den 8.6

Kungsfiskare
Max 2 ex övervintrade vid Nykvarn, 
Linköping och de sågs sedan t.o.m. 29.4. Från 
Stångån vid Västerby naturreservat kommer 
en rapport om ytterligare en övervintrande 
fågel. På våren sågs arten på 4 häcknings-
lokaler. 

Rödstrupig piplärka
1 ex Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat 13.5.

Forsärla
Två ex övervintrade vid Nykvarn, Linköping 
och sågs sedan på lokalen enda in i juni 
månad. Tillfälliga rastare sågs vid Gärstad-
verken, Linköping 27.1, Sjögesäters gård 7.3, 
Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap 29.3 och 
Tinnerö gård, Tinnerö eklandskap 4.4. Arten 
är dessutom rapporterad från 7 lämpliga 
häckningslokaler.  

Svart rödstjärt
1 hane rastade i Berg, Vreta kloster 11.4 och 
ytterligare en fågel rastade i Västerby 29.4. 
På Tornbyområdet, Linköping hördes två 
sjungande hanar under perioden 27.4-31.5, 
den ena vid Sättunagatan och den andra vid 
Postterminalen. 

Ringtrast
1 hane rastande Säbyviken, Roxen 28.4. 1 
hane rastande Skeda udde 11.5. 1 hane ras-
tande Linghem 18-19.5.



Fredagen 9 februari rullade flera bilar med 
Linköpingsskådare mot ”världens ände”, 
det vill säga Ystad, för att framåt kvällen 
samlas på ett av stadens vandrarhem. Några 
tågresenärer tillstötte liksom vår lokale guide 
Fredrik Ahlström från Kristianstad.  När se-
dan lördagsmorgonen med plusgrader och 
lätt sydvästbris sakta grydde, efter en hyfsad 
sovmorgon till klockan sex, kunde exkursion-
sansvariga Ellen Hultman räkna in samman-
lagt 15 personer. 

Dagens rutt bestämdes att i första hand 
vara riktad mot Kåseberga och Fyledalen. Ett 
första stopp blev dock ”förstås” Hammars 
by strax öster om Ystad med Sveriges enda 
åretrunt-stationära kornsparvar. Nio av dem 
var på plats och sjöng vårlåtar från en tråd i 
den ljumma vinden och medan vi vandrade 
på en körväg genom den mjuka Skånemyllan 
hördes också sånglärkor, lockande lapp- och 
gulsparv. Ormvråk och röd glada rastade på 
stolpar på avstånd och i morgonljuset lan-
dade grå-, säd- och bläsgäss. En skarv och en 
ringduva for förbi tätt följd av, för oss, årets 
första tofsvipa. En kort extra runda på Ka-
busafältet gav inte den jorduggla vår guide 
hoppats på men i stället en ung blå kärrhök, 
en sparvhök och för några även rapphöns och 
starar. Och ännu fler sånglärkor.

Upplivade drog vi mot Kåseberga! Ham-
nen där brukar alltid bjuda på någon över-
raskning, men inte så många denna dag föru-
tom en tornfalk, en uppflygande gravand och 
en del andra vanliga men nya ”dagsarter”. 
Nu var målarten en nyrapporterad brandk-
ronad kungsfågel. Men trots lockanden och 
magiska formler hördes inte ens en liten grå 
kungsfågel. Endast en bofink inspekterade 
vår verksamhet och en ängspiplärka lockade 
på avstånd. 
– Men den måste vara här! sa Fredrik minst 
sagt frustrerad. Men efter kaffe och rituellt 
besök vid Ales stenar klarade vi den mentala 
nedslagenheten med glans och drog vidare 
mot Fyledalen.
     

Medan vi rullade in mellan de bruna bokarna i 
dalen konsulterade vi några stationära danska 
fågelskådare men de hade inte sett någon ”ro-
vis” ännu, varför vi i lugn och ro slog oss ned 
på ”plattan” vid gamla tegelbruket för lunch. 
Kaffe- eller lunchpaus är sedan gammalt ett 
bra sätt att få fågla ratt dyka upp. Så även 
nu. Allt hände slag i slag. Inom mindre än 
en halvtimmes tid for en havsörn förbi, flera 
röda glador seglade över skogskanten liksom 
flera ormvråkar, bland annat ett vackert ”Bör-
ringeexemplar”, och till allas glädje även en 
ung kungsörn i fjärran. Alla(?) hann se alla 
arter och mellan lunchtuggorna for också en 
flock på trettio stenknäckar förbi liksom en 
mindre korsnäbb och – dagens överraskning 
– en morkulla! Det kändes nästan lite snopet 
att ha sett allt detta med så liten ansträngning. 
Och dagen var ju ännu ung! Vad göra?

Fågeldagar på februarivårligt Österlen

En något sliten röd glada. Foto: Roland Erickson

Den ursprungliga planen var att under föl-
jande dag fara till Simrishamn, för den där 
sedan en tid stationära bergstaigasångaren. 
Nu när raritetsaptiten var väckt var beslu-
tet inte svårt. Planerna ändrades snabbt. Nu 
skulle bergstaigan ”hängas in”! Tidigare 
under dagen var den utlarmad från dungen 
”norr om gula huset” i Tobisviken strax norr 
om Simrishamn, men vår guide gick inte på 
sådana finter utan förde in oss i snåren söder 
om huset.  



Och var inte det där locklätet lite annorlunda 
och lite skarpare? Intresset koncentrerade sig 
nu till ett par granar i den östra sluttningen 
och hela gruppen stod nu uppradade som i 
en ståplatsläktare med handkikarna spelande 
över grangrenarna. Och plötsligt kom det 
förlösande ropet från någon: – Där är den! 
Jag ser den!

Hasning, klättring och ny positionering i 
branten runt två-tre granar. Väntan! Rörelser 
bland grenarna igen och där! Äntligen en 
kungsfågel med skarpt vitt ögonstreck och 
grå kind! Nu när den var upptäckt var den 
brandkronade mer samarbetsvillig och snart 
hade alla sett den bra och även förevigat den 
i några kameror. Vi tog några djupa andetag 
för att sänka pulsen och drog vidare mot 
Friseboda!

Vid Frisdeboda naturreservat norr om 
Haväng och Stenshuvud hade svartnäbbad 
islom setts och där fanns också hopp om lite 
fler skogsfågla

Redan på parkeringen mötte en piggt sjun-
gande  tofsmes i en grantopp, men nere vid 
stranden mötte ingen skogsdoft utan medel-
havsaktigt långa dyningar i soldiset. Det blev 
svårt att välja mellan termos och tub, det blev 
för de flesta först tub och i de lugna vågor-
na låg större och mindre flockar av sjöorre, 
svärta, svarthakedopping och storlom liksom 
ännu flera alfåglar och småskrakar. Det kän-
des som man kunde suttit kvar hela dagen. 
Men fågelskådare far snabbt vidare. Nu till 
Äspet!

Äspet alldeles söder om hamnen i 
Åhus har blivit, som de flesta vet, en säker 
vinterlokal för vattenpiplärkan – den enda 
piplärka som vinterflyttar från Alperna ner 
till oss vid Europas kust. I Äspets sand och 
strandråg kustpromenerade många söndags-
flanörer. Vi gjorde likadant, men kunde inte 
upptäcka några fåglar som gjorde detsamma. 
Hade piplärkan gömt sig på annan lugnare 
plats idag? Men på några block ute i vattnet 
upptäckte någon en skärsnäppa, två rödbenor 
och ett par snatterand. Extra bonus! 

Och där hördes fågeln locka ganska direkt – 
några av oss hade övat på lätet i bilen men 
det var mycket tydligare och starkare ”live”. 

Och fågeln den kunde ses bra både i hand-
kikare och i tub och blev avbildad med kam-
era. Runt om fanns också andra nya tättingar 
för dagen (kungsfågel, grönsiska, domherre, 
rödhake). 

När vi sedan i sakta mak drog oss ut mot 
stranden blev det ännu fler arter: skäggdop-
ping, småskrake, vigg, bergand och brunand 
och i en bäck mellan trädgårdar med blom-
mande vintergäck och snödroppar födosökte 
två rörhönor. Vi drog sedan  in på kajen i 
norra hamnen och fann flera andfåglar, bland 
annat en ensam alfågelhane samt ett par 
smådoppingar.  Och några hann uppfatta en 
förbipilande kungsfiskare. En för oss slätt-
bor mindre vanlig trut – den kapsiska – stod 
mera still och exponerade sig pedagogiskt 
tillsammans med grå- och havstrutar. I den 
röda skymningen for vi sedan hem till Ystad 
för att samla ihop intrycken. Vi kunde fira en 
dagssumma på cirka 60 arter med plankstek 
och väl valda desserter av olika slag.

Söndagen började som lördagen. Stilla 
vind, flera plusgrader, beslöjad morgonsol 
och – Kåseberga! Den brandkronade gav oss 
ingen ro. Alltså stod vi vid vår grandunge 
i gryningen och väntade. Allt var stilla och 
tyst. Oroligt började några av oss söka inne i 
buskagen. Och plötsligt hördes i alla fall en 
kungsfågel locka. Både en och flera gånger. 
Vi letade och letade men ständigt denna 
kungsfågel! Men nu verkade de vara fler? 



Och i lagunen låg en hel del andfåglar och 
bland dem krickor och 24 gravänder. Men 
vi fortsatte vandringen utmed stranden och 
plötsligt lockade en piplärka alldeles över 
oss: det var vattenpipen! Den trippade nu 
en stund fram på mörk tångbank och visade 
upp sig fint för närstudier. Senare upptäck-
tes en skärpiplärka som jämförelseobjekt. 
Vi saknade nu bara den svarta rödstjärt som 
setts tidigare ute på piren, men där gick vi 
bet. Under tiden larmades svartnäbbad is-
lom ut från Juleboda – strax söder om Frise-
boda. Efter omröstning for de flesta tillbaka 
söderut. Det var fint vid Juleboda också, 
men trots skarpa ögon och bra tubkikare fick 
vi inte in någon islom, men väl fler storlom-
mar, en smålom, ejder och flera sjöorrar. 
 
Men nu var det dags att dra hemåt. Några skulle hinna med tåg och vi andra hade en dryg hemresa 
på E4:an. Officiellt avslutades exkursionen nu med dels gåva och applåder till vår kunnige guide 
Fredrik, dels ett varmt känt tack till Ellen för att hon såväl valde Fredrik som guide som bra dagar för 
exkursionen och dessutom organiserade oss utan att det märktes. För hela resan samlade vi tillsam-
mans ihop 85 arter inklusive den pilgrimsfalk, som satt på vattentornet i Kristianstad, men tyvärr 
bara sågs av några få av oss.

Ulf Linnell

Kornsparvar

Tidigt den här marsmorgonen samlades sex 
personer utanför Scandic hotel i Ryd för 
gemensam avfärd till Tjällmoskogarna och 
vår exkursion till de djupa skogarna där. Väl 
framme märkte vi att vintern inte gett vika i 
skogen, snön som föll några dagar tidigare 
låg envist kvar och gjorde att vi fick pulsa 
fram.

Skogsmesarna hade ännu inte vaknat när 
vi kom fram till Trolleflod som var dagens 
första stopp. Det var lugnt och tyst i skogen 
till en början, endast en intensivt sjungande 
gärdsmyg bröt tystnaden. Men allt eftersom 
vi traskade djupare in bland granarna ram-
lade den ena efter den andra in – talltita, 
svartmes, kungsfågel.

En bit in på vår exkursion stannade Olof 
till. En födosökande hackspett hördes, den 
måste kollas upp! Vi fick jobba hårt för att 
hitta den, men slitet gav resultat. Framför 
oss satt en hona av tretåig hackspett! 

Jackpot på skogsexkursionen!

Vilken succé! Alla i gruppen fick se fågeln 
bra innan den tappades bort bland träden. 
Tretåig hackspett sågs sedan av flera fågel-
skådare på samma lokal dagarna efter vår 
upptäckt, frågan är bara hur många fåglar 
det rör sig om. Kan det till och med vara en 
häckning på gång i området?

Glada i hågen fortsatte vi mot Kärn-
skogsmosse, där vi hoppades på orrspel. 
Och visst, några orrtuppar såg vi på långt 
håll ute på mossen, men något intensivt spel 
var det inte frågan om.

På hemvägen stannade vi på flera lokal-
er, vårfåglar som trana och rastande sångs-
van sågs samt en misstänkt kungsörn. 
Men det alla minns från utflykten var den 
tretåiga hackspetten!

Claes Nilsson



Häradskär 30/3
Att få uppleva ejdersträcket längs Sydsver-
iges kuster i månadsskiftet mars/april hör till 
en av de häftigaste fågelupplevelserna under 
ett år. På långa böljande pärlband kommer 
flockarna svepande tätt över vattenytan på 
väg mot sina häckningsplatser längre nor-
rut i Östersjön. Gudingarna nästan blixtrar i 
ljusa nyanser medan ådorna ser mer enhet-
ligt mörka ut. Förvisso är ejdern en väldigt 
vacker fågel, och det räcker långt bara man 
får uppleva dem, men vad många fågelskå-
dare drömmer om är att få se praktejdern, 
som enligt statistiken finns någonstans därute 
i flockarna. Det går en praktejder på cirka 10 
000 vanliga ejdrar.

I år kom våren igång ganska tidigt och 
det medförde att också ejdrarna var tidigare 
än vanligt. Redan i början av mars sågs de 
första flockarna och sträcket kulminerade 
sedan kring den tjugonde. Kanske innebar 
detta att årets traditionella resa till Härad-
skär i Östgötaskärgården skulle bli av först 
då alla ejdrar redan sträckt förbi? Nej då, 
som tur var fanns det fortfarande kvar en hel 
del ejdrar så troligen blev de flesta som var 
med på resan nöjda.

Som brukligt började morgonen med 
sträckskådning ifrån fyren på Stångskär. 
Efter en halvtimme gick det upp för många 
att sträcket inte var direkt på topp, även om 
det kom små stötar med ejdrar lite då och 
då. Det verkade också som om många ejdrar 
sträckte på väldigt bred front i den friska 
sydvinden; bland annat sågs större flockar 
sträckande långt inne över land i väster.

Många deltagare valde att prioritera 
sökandet efter tättingar i buskagen istället 
för sträckskådningen. Det var inte heller så 
mycket rastande fåglar, men två skärpiplär-
kor sågs och dessutom stöttes en morkulla 
upp nära alkärret. Minst en trädlärka flög 
också omkring och lockade på ön under 
en stor del av dagen. De annars så talrika 
kungsfåglarna och rödhakarna rastade denna 
gång endast sparsamt.

Ute över havet fortsatte sträcket, men ty-
cktes stundtals öka något i omfattning. De 
flesta ejder-flockarna kom på långt håll i 
öster respektive väster och eftersom de hade 
vinden i ryggen var man tvungen att snabbt 
räkna dem innan de försvann ur sikte. En 
liten flock med sjöorrar drog förbi på bety-
dligt närmare avstånd och storlommar kom 
ensamma eller i små grupper och försvann 
mot norr. Alkorna var relativt få, men ändå 
sågs uppskattningsvis drygt 10 tordmular 
och nästan lika många tobisgrisslor. Sill-
grisslan uteblev dock på denna resa.

De avslutande timmarna på ön passerade 
det rejält med ejdrar, men dessa sågs bety-
dligt bättre från Norrudden på Häradskär 
än ifrån fyren på Stångskär så därför blev 
siffrorna mycket olika. Observatörerna vid 
Norrudden uppskattade att omkring 8 000 
ejdrar sträckte förbi under eftermiddagen, 
medan siffran från Stångskär stannade på 
drygt 3 000.

Vid tretiden kom sedan taxibåten för att 
hämta hem oss efter en vacker men ganska 
blåsig dag på skäret. På vägen tillbaka till 
Fyrudden hann Joakim Gustafsson se en 
kustlabb en kort stund, men tyvärr missades 
den av övriga deltagare.

Adam Bergner           

Häradskär 6/4 och 17/5
Exkursioner till Häradskär gjordes även hel-
gen efter och i mitten av maj. Aprilexkursion-
en bjöd på liknande upplevelser som 30/3. 
Bl.a. sågs en hel del sträckande ejder, relativt 
många alkor och sjöorre.

Majexkursionen blev en stor succé då ön 
var full av tättingar och bjöd på majrariteter 
som halsbandsflugsnappare, mindre flugsnap-
pare, blåhake och nattskärra. Så Häradskär 
fortsätter att vara en av Östergötlands mest in-
tressanta lokaler att besöka. Synd bara att det 
är så besvärligt att ta sig dit.

Olof Hjelm



Bil efter bil körde in på Sättunavikens park-
ering den här fina men blåsiga vårkvällen. 
Till slut var vi drygt 10 personer som i 
lugnt och behagligt tempo skådade igenom 
det som fanns att titta på – änder, vadare, 
rovfåglar och tättingar.

Våren vid Svartåmynningens naturreser-
vat har mycket att erbjuda, så också den här 
kvällen. 

Det gavs goda möjligheter att på nära 
håll studera de två vanligast förekommande 
guläreraserna, thunbergi (nordlig) och flava. 
Många fick sin första inblick i raskomplexet 
och lärde sig se skillnaden mellan våra två 
vanligaste raser.

Eftersom vattenståndet var högt sökte 
sig vadarna till markerna runt plattformen, 
där vi på fint avstånd kunde titta på grönbe-
na, gluttsnäppa, brushane och svartsnäppa 
för att nämna några.

Några avslutade med att titta på den ring-
trast som Adam Bergner upptäckte när han 
cyklade till exkursionen. Ringtrasten höll 
till i en hästhage i Sättuna samhälle.

Claes Nilsson

Sättunaviken 28 april Nattsångarexkursionen 31/5

Tidigare år har nattsångarexkursionerna i 
Linköpings fågelklubbs regi varit riktiga 
dragplåster. Inte sällan har tvåsiffriga antal 
med deltagare anlänt. I år var förhoppnin-
garna stora om att höra nattens specialiteter 
och eftersom kornknarren är årets riksinven-
teringsart kändes det extra betydelsefullt att 
få komma ut och lyssna.

Även fast vädret var strålande och vin-
den tämligen svag dök det inte upp mer än 
fyra personer på årets evenemang som anor-
dnades lördagen den 31 maj. Fyra personer, 
med ledaren inräknad alltså! Det får samman-
taget sägas vara ganska mediokert, men det 
var inget emot hur det blev när skaran väl gav 
sig ut i den sena kvällningen.

Första stoppet gjordes vid Kaga kyrka och 
där genljöd nejden av sång från minst fem 
näktergalar. Man insåg redan nu vilken fågel 
som skulle bli kvällens karaktärsart. Också 
två gräshoppsångare och en kärrsångare ly-
ckades vi höra innan vi fortsatte mot Ledberg 
kyrka. Vid den smått klassiska lokalen för 
vaktel vid bron över Lillån var det knäpptyst, 
så när som på en sjungande sävsångare. Inte 
heller vid bron över Svartån nära Flistad kyr-
ka hördes någon vaktel, men väl en varnande 
storspov som på långt håll kan låta lite som 
en vaktel. 

Exkursionsledaren funderade nu på hur 
resan skulle fortsätta och snabbt bestämdes att 
man skulle försöka ta sig till Ormstensmos-
sen i Rådsla för att lyssna på nattskärra. Men 
innan dess återstod några stopp, bland annat 
vid Ljungsjön där ytterligare en kärrsångare 
kunde läggas till listan.

Eftersom klockan nu närmade sig ett 
på natten började sömnen tränga sig på hos 
några av deltagarna och därför bestämdes att 
man skulle strunta i nattskärran och istället 
avsluta vid Västra Roxen igen. Vid Härna-
viken hördes spelande mindre strandpipare, 
rödspov och rödbena även fast klockan hade 
hunnit bli 01:15. Denna lilla nattupplevelse 
fick avsluta årets nattsångarexkursion som 
faktiskt bjöd på fler gräshoppsångare än delt-
agare!

Adam Bergner    
 

Är du sugen på att hård-
skåda och träffa andra skå-
dare?

Då ska du hålla ögonen öppna på Fågelklub-
bens hemsida: 
www.linkopingsfagelklubb.se
Ett miljöanpassat artrally planeras någon 
av lördagarna i slutet av augusti. Reglerna 
är desamma som under vinterrallyt men 
möjligheterna att se fler arter desto större. 
Mer info kommer under sommaren.



Sri … sri … sri,  tji  tji  di-tja di-tja di-tja tjy tjy, ty ty to tå tåå taa

Först verkade som om det skulle bli en lätt 
match att hänga in dagens första kryss. Men 
trots att Ellen Hultman på Naturum Omberg 
hade lett oss till en glänta där hon tidigare på 
morgonen hade hört den mindre flugsnap-
paren fick vi vänta tills den guidade turen, 
och vår fågelklubbs nationaldagsaktivitet, 
var över innan vi fick träffa Ficedula parva. 

Ellen ledde oss med van hand och skar-
pa öron på en morgontur från Almalyckan, 
via några stopp i bokskogen, till Naturum 
Omberg. Flugsnapparna var till en bör-
jan lite svårflörtade och det var endast den 
svartvita som syntes. Men desto bättre! Vi 
blev första vittnen till säsongens nykläckta 
svartvita flugsnappare i den ena av Natu-
rums videobevakade holkar. I den andra 
hade blåmeshonan fullt sjå att mata sina nio 
ungar. 

Efter fikat dök den grå flugsnapparen upp 
i trädgården utanför Naturrum och vi fick 
till sist ett tjugotal arter att teckna ner i 
våra anteckningsblock, bl.a. prutgås, rosen-
fink, trädgårdssångare, gärdsmyg, trädkry-
pare, trädpiplärka, grönsångare, svarthätta, 
gröngöling och större hackspett. På väg 
tillbaka från exkursionen gjorde vi ett extra 
stopp vid Almalyckan för att ge den mindre 
flugsnapparen en andra chans att ta sig in på 
dagens artlista. Gunborg Rapps skarpa öron 
fick upp ett spår och efter att Ellen gjort en 
liten ”bekräftelseutryckning” kunde vi ty-
dligt både se och höra den mindre flugsnap-
paren.

På lätta, nykryssade steg återvände vi 
– efter att ha lagt även stenknäck till listan 
– till bilen som skulle ta oss tillbaka till 
Linköping.

Hans Widell

Tomtskådning

Som den regelbundna besökaren på LFKs 
hemsida har märkt pågår det en kamp mel-
lan tre villatomter i Linköpings kommun. 
Tomtskådning är både en rolig och miljövän-
lig variant av fågelskådning där det handlar 
om att se så många arter som möjligt från sin 
egen tomt. I den nu pågående tomtkampen 
kämpar Claes Nilsson och Lennart Sanded 
om andraplatsen då första platsen redan är 
klar. Joakim Gustafssons tomt i Ljungsbro 
visade sig överlägsen jämfört med Claes 
och Lennarts tomter i Linköping. Följ den 
spännande upplösningen på: http://medlem.
spray.se/tomtkampen/.

Ryktet går också att familjen Carlsson (klub-
bens förra ordförande Kjell och den den ti-
digare redaktionsmedlem i Rödspoven Lisa) 
har nått den magiska gränsen 200 arter från 
sin tomt vid Nybro, Svartåmynningens natur-
reservat. Detta placerar dem på en hedrande 
14:e plats bland de som skickat in sin lista 
till Klub Tomt 100 (http://www-pp.hogia.net/
bengt.stridh/Enhagen/yardbird.html). Det är 
fortfarande en bit kvar till Christian Ceder-
roths lista med 290 arter från Segerstads fyr 
men bara 7 arter till den bästa inlandstomten; 
Bondvrak, Stora Mellösa i Närke. Underteck-
nad har lyckats knåpa ihop 114 arter i cen-
trala Linköping (Ramshäll) under två och ett 
halvt år. Hur lång är din lista?

Olof Hjelm



PROGRAM FÖR HÖSTEN 2008

Blåsresa till Västkusten
Så fort blåsten blir tillräcklig kommer vi åka 
till västkusten. Vi sticker med kort varsel och 
satsar inte på någon övernattning utan sticker 
tidigt på lördag morgon. Vi bestämmer oss på 
kvällen före. Anmäl intresse snarast eftersom 
det kan blåsa bra redan i början av hösten.
Per Törnquist 013-605 40

25 augusti Vadarskådning.
Ett besök vid Svartåmynningens naturreser-
vat i augusti brukar bjuda på mycket rastande 
vadare i alla former och storlekar. För nybör-
jaren kan det kännas hopplöst att försöka lista 
ut vilka arter som rusar omkring på stranden. 
Tillsammans försöker vi leta karaktärer och 
förhoppningsvis ska vi kunna artbestämma så 
många av vadarna som möjligt. Även om den 
huvudsakliga delen kommer att läggas på va-
darskådning finns det naturligtvis alltid tid att 
beskåda andra typer av fåglar som t.ex. änder, 
tättingar och rovfåglar.

Samlingen blir vid Sättunavikens parker-
ingsplats klockan 18:00. Ingen föranmälan be-
hövs, men om frågor finns ring Adam Bergner 
på telefonnummer 0739-26 00 57 eller maila på 
adam.bergner@yahoo.se.

12 till 14 september 
Följ med till Falsterbo!
Häng med till norra Europas finaste 
rovfågellokal! Den 12-14 september besöker vi 
Falsterbo och är vädret det rätta kan vi ta del av 
det fantastiska sträck av rovfåglar som utspelar 
sig där varje höst. Har vi riktig tur glider någon 
sällsynthet förbi. 

Vi bor i stugor på Ljungens camping, bara 
ett stenkast från de hetaste lokalerna. Avfärd 
från Linköping fredag eftermiddag, hemfärd 
under söndagen. 

Anmälan till Claes Nilsson på 070-373 63 
63 eller claes.nilsson@corren.se senast 8 sep-
tember.
OBS! Max 10 platser, först till kvarn!

13 september Grågåsräkning
Även i år försöker vi hålla koll på antalet 
grågäss vid Västra Roxen. Anmäl ditt delta-
gande till Olof Hjelm så fördelar han räkn-
ingsplatser. 013-10 56 83, 
olof.hjelm@telia.com

18 oktober Endagsexkursion till öst- 
eller västkusten
Denna dag låter vi väder och fågeltillgång 
bestämma vart resan går. Strategin för dagen 
är att försöka komma till någon lokal som 
kan bjuda på en raritet eller speciellt mycket 
fågel. Avfärd tidigt på morgonen och åter sent 
på kvällen. Anmälan till Olof Hjelm, 013-10 
56 83 eller olof.hjelm@telia.com innan 16 
oktotober.

4 oktober Häradskär
Traditionsenlig endagsresa till Häradskär i 
Östergötlands ytterskärgård. Siktet är inställt 
på sträckande sjöfågel och rastande östliga 
rariteter. Båten avgår från Fyrudden 06:00, 
och vi kommer tillbaka dit ca 17:00. Kostnad 
för båtresan blir ca 200 kr beroende på antalet 
deltagare. Samåkning med bil från Linköping 
samordnas. Anmälan senast 2 oktober till 
Olof hjelm 03-10 56 83, 
olof.hjelm@telia.com.

27 september 
Stora Lund och Tåkern
Följ med till en av östergötlands giftigaste 
fågellokaler. Vi letar rastande tättingar och 
vi spanar sträck över Vättern. Exkursionen 
avslutas vid Tåkerns för tillfället hetaste 
ställen.

Samling vid Cupolen kl 06:00.
Anmälan till Claes Nilsson  0703-73 63 63 
eller claes.nilsson@corren.se senast 25sep-
tember.



6 december 
Båttur i Östgötaskärgården. 
Vi åker en båttur ut till kobbarna utanför Arkö-
sund och hoppas få se den i Östergötland säll-
synta skärsnäppan. Avfärden kommer att ske 
från Arkösunds hamn ca. kl. 8 och hemfärden 
blir någon gång runt kl. 14. Anmälan till El-
len Hultman  070-3776599 ellen.hultman@e.
lst.se senast 1 december.

26 november Resan till Sumatra
Gebbe Björkman visar sitt nya bildspel om 
en resa till vatten, vulkaner och regnskog i en 
snabbt försvinnande vildmark med ett ännu 
oerhört rikt djur- och växtliv. Det blir ett 
äventyr i form, färg och ton med spännande 
smakprov både för esteter och skådare.
Naturcentrum kl 19.15.

FiNks höstprogram  2008
Vi fortsätter samarbetet med FiNk och publicerar här deras höstprogram. Samtliga aktiviteter är öp-
pna för LFKs medlemmar. För anmälan etc gäller det som anges i FiNks program.

AUGUSTI 
På jakt efter höstvadare i Bråviken Söndag 
31/8 Vi åker till Bråborg/Beteby för att spana 
efter vilka vadare som gästar oss. Samling kl 
8.00. Halvdagsutflykt.Ingen föranmälan  Le-
dare Mats Hjelte tel. 011-31 84 15.

SEPTEMBER 
Exkursion till Hartsö-Enskär Söndag  28/9 
Vi besöker ön Enskär i södra delen av 
Hartsöarkipelagen i Sörmlands fina ytter-
skärgård där en av Sveriges fågelstationer med 
ringmärkning ligger. Vi åker båt ut till ön från 
Studsvik. Kostnad för båtresan cirka 200;-/
pers. Max deltagarantal är 12. Tiden för avre-
san från Norrköping är prel. kl.  7.00. Återfärd 
sen eftermiddag. För information och anmälan 
kontakta Anders Törnqvist tel. 0704-41 88 78. 
Sista anmälningsdag 21 september.

OKTOBER 
Söndag 5/10 En gammal favorit i repris: Gås-
runda Vi besöker några lokaler i Norrköpings 
närhet. Stora mängder gäss rastar i våra 
trakter på väg söderut. Samling kl. 8.00.  
Ingen föranmälan. Ledare: Colin Messer,  tel.  
011-162931.
 
Tisdag  28/10 En kväll med fina bilder 
Föreningsmedlemmarna Nils-Åke Andersson, 
Lennart Lander och Fredrik Sahlin visar bilder 
och berättar om en  resa till Sydafrika. 
Kl. 19.00 i klubblokalen. Ansvarig: Anders 
Törnqvist, tel. 0704-41 88 78.

NOVEMBER
Onsdag 12/11 Gammalt och nytt vid Tåkern.
Christer Elderud, fotograf och journalist, 
berättar om fågellivet och visar bilder från 
Tåkern. Kl. 19.00 i klubblokalen. Ansvarig: 
Marianne Karlsson, tel. 011-13 76 03.

Onsdag 19/11 Fjällpiparen 
En kväll med Ingemar Lind, välkänd fågelfil-
mare gör ett nytt besök i Norrköping. Denna 
gång berättar han och visar film om sin långa 
bekantskap med fjällpiparen.. Arrangemang i 
samarbete med SNF. Kl. 19.00 i IOGT-NTO:s 
lokal på Repslagaregatan 11.

Lördag 22/11 Naturhistoriska Riksmuseet, 
Stockholm Vi blir guidade i museet av Göran 
Frisk kl 10.00. Det finns en hel del att bese, b.l 
a. den omistliga samlingen, utrotningshotade 
eller utrotade djur. Det finns även tid för andra 
aktiviteter efter önskemål, ev. Cosmonova. Vi 
reser i egna bilar. Samling kl 8.00. Anmälan 
till Mikael Eberhard, tel.  011-16 99 49, se-
nast 15 november.

DECEMBER
Onsdag 3/12 Bildvisning med fågelmotiv 
från trakten och hjärngympa med ordföran-
den. Magnus Bergvall visar bilder från våra 
hemtrakter och Juhani Vuorinen aktiverar oss 
med ornitologisk frågesport. Klubblokalen 
kl. 19.00. Ansvarig Anita Nilsson, tel. 011-54 
369




