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Ordföranden har ordet 
 
Jag måste ge en stor eloge till ÖgOF för 
deras eminenta nysatsning på hemsi-
dan: www.ogof.se. Men framförallt är 
jag fast i X2009. För oinvigda kan jag 
berätta att X2009 är en tävling där det 
går ut på att se så många arter som möj-
ligt i Östergötland under året. Det kan 
ju leda till att man far och flänger land-
skapet runt för att se den där halvrarite-
ten som sågs i utkanten av länet, men 
det kan ju också leda till att skådandet 
på udda platser ökar och att vi skådare i 
Östergötland får, just det, en större vi-
känsla.  
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För min egen del har skådandet och 
lunchpromenaderna ökat i omfattning 
och jag märker snabbt hur svårt det kan 
vara att beställa en art. Det går ju inte.  
 
Göktytan satt långt inne och mina ele-
ver tittade på mig storögt när jag på en 
exkursion till Hagebyhöga Kalkkärr 
helt plötsligt jublade, då göktytans kla-
gande hördes i hagmarken. Eleverna 
var dock inte helt förvånade, de har ju 
haft mig ett tag.  
 
”Tyvärr” har jag förstört mina vinst-
chanser redan genom att åka till Spani-
en och njutskåda. Resan kan inte annat 

än beskrivas som det häftigaste som jag 
gjort i skådarväg och jag kan rekom-
mendera en liknande resa till alla som 
har möjlighet till det. Läs mer om det i 
Claes Nilssons reserapport. 
 
Vi ses vid Roxen 
Per Törnquist 

http://www.ogof.se/


 

Ungdomsgruppen på Omberg 
 
Under våren 2009 startades en ung-
domsgrupp inom Linköpings fågel-
klubb. Bland annat stod en uggle-
märkar-exkursion på programmet en 
kylslagen natt i mars. Som kontrast 
gjorde gruppen en värmande morgon-
sista dagen i maj en resa till Omberg. 
 
Här var fågelsång i fokus, men även 
flugsnappare eftersom tiden för mindre 
flug var som bäst. Exkursionen började 
också extremt lyckat med att de tre 
ungdomarna inom första timmen fick 
både höra och se mindre flugsnappare. 
Årets första obs på Omberg dessutom! 
Strax innan hade alla lärt sig den grå 
flugsnapparens sång, och senare blev 
det förstås svartvit. I bokskogen upp-
täckte gruppen att grönsångaren har två 
olika läten - den vanliga smattrande 
sången och den pipiga alternativsången. 
Här kunde också skillnaden mellan 
skogsduvans och den vanligare ringdu-
vans sång höras under smörgåsrasten. 
 
Next Stop Stocklycke 
Vid nästa stopp på Stocklycke äng kun-
de tre olika sjungande trastar urskiljas. 
Sedan följde en resa längs Ombergs 
brant och vi fick en skymt av pilgrims-
falk som bonus. Tillsist kördes en bit 
längs Tåkerns västra strand med de ty-
piska sångarna där - rörsångare och 
sävsångare samt den påhittiga härman-
de kärrsångaren. Deltagarna hade note-
rat 45 arter när vi skildes åt vid 10-
tiden. 
 

 
 
Några kommentarer efter turen var 
bland annat: 
-Vackert väder och roliga fåglar (Mar-
cus) 
-Roligast var den grå flugsnapparen 
(Josef) 
-Den mindre flugsnapparen hoppades 
jag på, men trodde inte riktigt att vi 
skulle få (David) 
-Sen hoppades vi på sommargylling 
också men det fick vi inte... (densam-
me) 
-Det är en bra idé med en ungdoms-
grupp, att inte bara hänga med "übers-
kådare". Även om man lär sig mycket 
av de som är duktiga. (Marcus) 
-Synd att vi inte är fler. Det blir inte så 
ofta. (David) 
Jag avslutade exkursionen med en fråga 
om vad ungdomsgruppen skulle vilja se 
mer? 
-Häradsskär skulle vara roligt. (David) 
-Ringmärkning är kul för unga. Närhe-
ten, att få hålla i fåglar fångar många 
(Marcus). 
ELLEN HULTMAN 
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Rostgumpsvala. FOTO: Claes Nilsson 

Spanien – en drömresa! 
Biätare, smutsgam, vadarsvalor, sång-
are i mängder . . . en resa till Spanien 
gör aldrig en fågelskådare besviken 
tänkte vi och arrangerade fågelklub-
bens första tripp dit.  
 
Planerna tog fart redan i oktober och i 
slutet av april stod åtta mycket laddade 
Spanienresenärer på Arlanda för avfärd 
till Malaga. Vi riktade in oss på tre oli-
ka områden i de södra delarna av Spa-
nien under vår vecka. 
 
Ronda 
 Första dagarna tillbringades i bergen 
runt staden Ronda, ett fantastiskt vack-
ert landskap med många häftiga arter. 
Vi hade tur som bodde på El Horcajo, 
ett fint litet hotell i en dalgång långt 
från störande bilar och brusiga städer. 
Första morgonen när jag före frukost 
gick en kort sväng runt hotellet förstod 
jag snabbt vilken underbar fågelskåd-
ning vi hade framför oss. I sluttningen 
lämnade hundratals biätare sina sov-
platser och fågelsången var redan då 

öronbedövande. Jag vågar nog påstå att 
just den där morgonen var en av resans 
höjdpunkter. Sommargyllingar, 
bergsångare och häcksparvar sjöng, 
rödhuvade törnskator visade upp sig 
och över bergen seglade ormörnar och 
gåsgamar.  
 
Religiös 
”Det är så man kan bli religiös”, sa Dan 
Lindmark medan han vandrade i den 
frodiga lövskogen och de flesta höll 
nog med.  
I Ronda är det den mäktiga ravinen som 
gäller och här trängdes vi med ”vanli-
ga” turister. Vi hittade en brant en bit 
bort från ravinen som visade sig inne-
hålla både rödfalk och alpseglare. My-
siga bergsvägar i området Ronda-
Grazalema gav högklassig fågelskåd 
ning med arter som svart stenskvätta, 
stentrast, grågam, lagerlärka och sten-
sparv. Smått lyriska lämnade vi bergen 
efter två dagar. 
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El Rocío 
Efter bergsskådningen tillbringade vi 
några dagar i en av världens förnämsta 
nationalparker, Doñana. Här bodde vi 
på en camping strax utanför den lilla 
staden El Rocío som är utgångspunkten 
för fågelskådning i området. Att kort 
beskriva Doñana går inte, låt mig bara 
säga att det finns mängder av fågel att 
se. Första kvällen hann vi med att spana 
av våtmarken precis vid stan och här 
fanns mängder med skedstorkar, fla-
mingor och styltlöpare. Lite Roxen-
känsla fick vi också av rödspovarna, 
skillnaden mot hemma var bara det var 
några hundra fler här! 
 
Spanska sparvar 
De följande dagarna besökte vi det oli-
ka besökscentrena som finns i området, 
det i Valverde var klart längst att åka 
till men också det som gav mest. Flera 
stopp längs vägen var mycket produkti-
va, själv minns jag alla hundratals 
spanska sparvar på ett fält, men också 
kalanderlärkorna som spelade över åk-
rarna. Utanför centret häckade hägrar 
av alla sorter, samt bronsibisar och oli-
ka änder och vi imponerades av mäng-
derna. 

 
Dessa skådare från Norrköping fastna-
de i trängseln… 
 
Vi avslutade resan med att bege oss 
Söderut, så lång söderut du kommer i 

Klippsparv. 
 
Spanien. Runt Tarifa finns mängder 
med fina fågellokaler, redan första  
kvällen fick vi vara med om mäktiga 
saker. Utanför Bolonia åkte vi brant 
uppför och ställde oss på en utkiksplats 
och spanade efter seglare. Den sällsynta 
stubbstjärtseglaren såg vi också, men 
det jag minns mest är rovfågelsträcket.  
 
Gibraltar 
Mängder med bivråkar sträckte in från 
Afrika och efter en nervös färd över 
Gibraltarsundet nådde de Europa. Det 
var en minst sagt häftig syn och tanken 
på att några av alla de bivråkar som 
äntrade Europa den där dagen kanske 
häckar hos oss i Östergötland är svind-
lande.  
Havsfågelskådningen från stranden i 
Tarifa visade sig vara bra, flera arter 
liror sågs och inte minst två iltärnor.  
I natursköna Ojéndalen såg vi bland 
mycket annat smutsgamar på bo. En 
mycket ovanlig syn, enligt vår guide-
bok häckar bara drygt 30 par i hela An-
dalusien (2006).  
Sista kvällen avslutade vi som de flesta 
andra, det vill säga med en utmärkt god 
måltid och några pilsner. Livskvalité! 
En vecka gick blixtrande fort och innan 
vi visste ordet av satt vi i våra bilar i 
den råkalla majnatten utanför Arlanda. 
Det känns svårt att plocka ut någon 
höjdpunkt från resan, men en sak var vi 
rörande överens om: Fågelskådning i 
Spanien är världsklass! 
CLAES NILSSON 

5 
 



Lojt skådande på Häradskär 

 
Kjell Carlsson fikaskådar på skäret. FOTO: Claes Lundkvist 

 
Häradskär en solig majhelg med svaga 
vindar, kan det bli bättre? Ja, ur skå-
darsynpunkt kunde det ha fått vara lite 
mer busväder, som tvingat ned fler fåg-
lar på ön. Nu blev det ändå en hygglig 
helg med en del roliga observationer 
och en del avkoppling. 
 
Det började bra. Östersjön blånade 
vackert i kvällssolen och sjöhävningen 
var loj. Redan efter att ha lyft av pack-
ningen vid bryggan utanför den hyrda 
sommarstugan på Häradskär gav sig 
gänget ivrigt över till Stångskär. Sill-
grisslor och tordmular rundade sydspet-
sen på Stångskär. Längre ut låg stora 
flockar med ejder, där gudingarna do-
minerade påtagligt. Och så två roliga 
obsar; först de två roskarlarna som fat-
tat posto på varsin sten ute på en klippa, 

och sedan en elegant uppvisning av tre 
kustlabbar, som även de slog sig ned 
uppe på krönet av ett skär. 
Denna LFK-helg hade även några mo-
talabor som deltagare. Anders Elf hade 
inför helgen konstruerat ett sinnrikt få-
geltips, där man i förväg skulle fylla i 
vad man förväntade sig att se. Tippade 
och sedda arter gav poäng, medan tip-
pade och osedda arter gav minuspoäng. 
Ovanligare arter gav högre poäng. 
 
Högoddsare 
Detta gav upphov både till en del risk-
benägna tippare med flera högoddsare, 
medan andra gick ut mer försiktigt. Att 
förväntningarna var stora var uppen-
bart. Skulle allas tips ha slagit skulle 
helgen på Häradskär ge omkring 170 
arter. Så blev det inte.  
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Lördagens första morgontimmar nedan-
för fyren bjöd på ett ganska måttligt 
sträck, även om åtskilliga tordmular 
passerade, liksom sjöorrar. De skådare 
som vände ut och in på i stort sett var-
enda buske inne på ön omgavs av en 

  
Hornugglan, fotograferad med mobilte-
lefonkamera över tubens ockular. 
FOTO: Claes Lundkvist 
 
ihärdig kör av ärt- och törnsångare. Och 
de som inte tippat gröngöling blev 
ständigt påminda av ett envist ropande 
exemplar. Dagens mest spektakulära 
fågel var den hornuggla som satt stel 
som en pinne i en liten strandtall. Men 
solen sken och skådandet från altanen 

vid stugan gav viss utdelning för de 
som föredrog det. 
 
Stora lommar 
Söndagens sträck blev lite mer 
spännande, bland annat tack vare några 
sträckande storlommar i olika storlek 
och uppträdande. En gav länge intryck 
av islom, innan den slutligen kom nära 
nog för en säker bestämning. En mörk 
fas av kustlabb drog bestämt norrut, 
mot tundran. När alla slappnat av och 
börjat fika uppfattade Kjell Carlsson 
locklätet av en förbiflygande gulhämp-
ling. Det gick snabbt… 
Summeringen av plus- och minuspoäng 
för sedda och osedda arter närmade sig 
obevekligt. Eftersom högoddsarna ute-
blivit var vi några med ansenliga mi-
nuspoäng i ena kolumnen. Rent mate-
matiskt hade vi inte sett någonting, men 
så var ju inte fallet. Men högt ställda 
förväntningar infriades inte riktigt den-
na gång. 
CLAES LUNDKVIST 
 

 
Sträckskådare på rad nedanför fyren. FOTO: Claes Lundvkist 
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Nattsångare höll igång trots kylan 
 
Vi var nio småfrusna deltagare som 
samlades på Sättunavikens parkering 
den här försommarkvällen för vidare 
färd mot nattsångarnas rike. Jag skri-
ver småfrusna, för när temperaturen i 
rask takt närmade sig nollan (!) var det 
nog en del som ångrade att inte lång-
kalsongerna följde med på turen.  
 
Nåja, regnet höll sig borta och det var 
närmast vindstilla, så flera nattsångare 
höll i gång ändå. Vi började vid Kaga 
kyrka där en kornknarr ”snärpte” till 
ett par gånger. Häftig start, men vi be-
slöt oss för att återvända till lokalen 
senare då det blivit rejält mörkt ute.  
Vi fortsatte med diverse småstopp som 
gav bland annat gräshoppsångare och 
flera näktergalar innan exkursionsle-

daren hörde vaktel på långt håll, men vi 
åkte närmare fågeln och när vi stannade 
vid Kärrsjö spelade vakteln precis intill 
vägen! En kanonobs, få är förunnade att 
höra vaktel så bra. 
Glada i hågen fortsatte vi med flera 
stopp som gav flera gräshoppsångare 
och ett par sävsångare innan vi åter 
besökte Kaga kyrka. Nu var det rejäl 
fart på kornknarren som oavbrutet lät 
höra sitt karakteristiska läte.  
Som bonus avslutade vi med att åka ner 
till Sturefors där vi kunde njuta av den 
flodsångare som upptäckts några dagar 
tidigare. Här sjöng även kvällens enda 
kärrsångare. Så trots kylan var nog de 
flesta överens om att årets nattsångartur 
var lyckad.  
CLAES NILSSON  

  

Vandring runt fågelsjön Sträp 
  
Äntligen är det lördag den 18 april. 
Klockan är 07:00 när vi samlas vid par-
keringen vid Sträp. 
Vi blev 16 st förväntansfulla fågelskå-
dare som i strålande solsken, dock lite 
kylslagen morgon, skulle vandra sakta 
runt sjön.  
Håkan Jedåker mötte upp för att ge en 
kortfattad information om restaurering-
en av fågelsjön. Jag tyckte det skulle 
vara trevligt om vi tillsammans kunde 
ange hur många fågelarter vi skulle se. 
Protokoll fördes och den första arten 
blev talgoxe. Svarthakedoppingarna 
hade kommit. Vi räknade 8 st till anta-
let. Efter halva vandringen blev det na-
turligtvis dags för fika vid fågeltornet. 

Några av oss hade "inte tid" till så lång 
fikapaus. Det gällde ju att leta arter .  
Taltrasten sjöng för oss och större 
hackspetten trummade. Ormvråken och 
den bruna kärrhöken visade upp sig 
fint. Nötkråkan flög förbi och sävspar-
ven vajade fint på vasstrået. 
 När vi åter var tillbaka vid parkeringen 
så hade vi fått ihop 37 st fåglar. De fåg-
lar som alltid finns vid Sträp och häckar 
är ju TRANORNA som idag inte ingick 
i vår artlista. 
 Jag vill tacka alla ER som var med på 
en mycket lyckad och trevlig lördags-
morgon. 
 
AGNETHA ANNERUD
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Fågelskådningens dag drog besökare 
 
Andra söndagen i maj är det sedan snart 
20 år tradition med Fågelskådningens 
Dag. Fågelföreningar över hela Sverige 
erbjuder då guidningar, exkursioner, 
öppet hus, visning av ringmärkning och 
mycket annat. Aktiviteterna är tänkta 
att vara anpassade till nybörjare, utan 
krav på föranmälan och guide ska fin-
nas tillgänglig.  
 
Glutta i tuben 
Fågelklubben hade i år valt att förlägga 
sin aktivitet till Sättunaviken, Roxen.  
Via en annons på hemsidan inbjöds in-
tresserade att komma och titta på vår-
fåglarna . Det fanns även möjlighet att 
titta i tubkikare och ställa frågor. Två 
medlemmar ur klubbens styrelse, Claes 
Nilsson och Anna Åman delade på gui-
deuppgiften vid plattformen och fanns 
på plats mellan kl 13-17 . Det var flerta-
let besökande under hela tiden guiderna 
fanns på plats och de flesta hade upp-
märksammat notisen på hemsidan. 
 
Friska vindar 
Söndagen var varm och solig. Dock lite 
blåsig som då bjöd på vissa svårigheter 
som att hålla handkikare stilla samt att  

höra fågelsången. Från plattformen 
kunde man skåda allehanda vadare,  
änder och gäss. I luften jagade svalorna 
och sånglärkan drillade. Även några 
tättingar bjöd på fina obsar från platt-
ormen så som buskskvätta och hämp-
ling.  Dvärgmås, mosnäppa, gluttsnäppa 
och småskrak var några övriga arter 
som kunde skådas denna dag.  De be-
sökande vid plattformen fick även 
beskåda vilken påverkan en stor rovfå-
gel har. En havsörn kom inflygande 
mot plattformen och i ett huj lyfte näs-
tan alla Sättunavikens fåglar för att 
slippa undan klorna på örnen. Det är ett 
av naturens skådespel. 
Det uttrycktes flera positiva kommenta-
rer från besökarna kring arrangemanget. 
Det uppskattades att få pröva att titta i 
en tubkikare samt att det fanns någon 
att fråga när det bjöds på klurigheter att 
artbestämma en fågel. De som inte var 
medlemmar i Linköpings fågelklubb 
men intresserade av föreningen erbjöds 
informationsmateriel bl a kring hur man 
blir medlem. 
ANNA ÅHMAN

Bildgåtan 

Sören Elf från Motala tog den här bilden vid 
Svartåmynningen på Fågelskådningens dag. 
Vad är det för art? 
 
 
 
 

Svar:  D
et är en 

så kallad partiellt 
leucistisk m

indre 
strandpipare. 
L

eucism
 innebär 

att fågeln från 
födseln helt eller 
delvis saknar 
färgpigm

ent. 
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Program Linköpings fågelklubb hösten 2009 
 
Visingsö lördag 1 augusti 
Den första augusti är sommaren över. I 
alla fall för många vadare som då redan 
lämnat sina häckningar i norr och börjat 
flyga söderut. Då ska man vara på plats 
i Erstadkärret, på norra Visingsö. En 
bra dag kan man se över 20 olika arter 
vadare här, många i fin sommardräkt. 
Hittills i år har kärret visat upp bl.a. 
dammsnäppa, skärfläcka och smalnäbb-
bad simsnäppa. 
Linköpings fågelklubb reser till Vising-
sö lördag den 1 augusti för att försöka 
fånga upp lite av denna mångfald. Vi 
passar på att åka den helg när Jönkö-
pings fågelklubb traditionellt har va-
darhelg på ön, så får vi fin vägledning.  
Förra året såg Jönköpingsborna vit-
vingad tärna och småtärna under vadar-
helgen.  
Första färjan till Visingsö avgår från 
Gränna hamn kl. 06:55. Samåkning från 
Linköping kl. 05:30. Den som vill är 
välkommen att följa med ut redan på 
fredagkvällen och tälta.  
Anmälan till Ellen Hultman på ellen-
hultman@yahoo.se senast onsdag den 
29 juli. Om du har bil och kan köra, så 
uppge registreringsnummer. Jag bokar 
plats på färjan. Avgift för för färjeöver-
farten max 100 kr/pers betalas ombord. 
Kostnad för bilresan fördelas på delta-
garna vid hemresan. För frågor ring 
0703-776599 (före 17 juli eller efter 26 
juli). 
 
Sättunaviken torsdag 20 augusti 
Kom med på en utflykt till Sättuna för 
att beskåda rastande och sträckande 
vadare, fortfarande i sommardräkt. Vi 
skall artbestämma så många som möj-
ligt. Dessutom tittar vi även på änder 
och eventuella rovfåglar. Adam Berg-

ner guidar. Samling vid parkeringen vid 
Sättunaviken kl.18.00. 
 
 
Svensksund lördag 5 september 
Fåglar i Norrköping – finns dom? 
Självklart! Vår grannstad har flera hög-
klassiga fågellokaler, där Svensk-
sundsviken kanske är den allra bästa. Vi 
förväntar oss närkontakt med både ras-
tande vadare och flera arter tättingar. 
Samling kl 07.00 på samåkningsparker-
ingen i Tornby. Anmälan till Claes 
Nilsson på 070/3736363 eller 
claes.nilsson@corren.se 
 
Grågåsräkning 12 september 
12 september Grågåsräkning 
Även i år försöker vi hålla koll på anta-
let grågäss vid Västra Roxen. Anmäl 
ditt deltagande till Olof Hjelm så förde-
lar han räkningsplatser. 013-10 56 
83,olof.hjelm@telia.com 
 
Häradskär 19 spetember 
Traditionsenlig endagsresa till Härads-
kär i Östergötlands ytterskärgård. Siktet 
är inställt på sträckande sjöfågel och 
rastande östliga rariteter. Vi tittar även 
på ringmärkningen som pågår på ön. 
Båten avgår från Fyrudden 06:00, och 
vi kommer tillbaka dit ca 17:00. Kost-
nad för båtresan blir ca 200 kr beroende 
på antalet deltagare. Samåkning med bil 
från Linköping samordnas. Anmälan 
senast 17 september till Olof hjelm 
013-10 56 83, olof.hjelm@telia.com 
 
Häradskär 3 oktober 
Vi åker än en gång ut till Häradskär för 
att spana udda tättingar och sjöfå-
gelsträck. Tiden är helt rätt för taiga-
sångare och andra östliga vagranter. 
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Kanske fastnar någon sådan i ringmär-
karnas slöjnät. Vi åker från Fyrudden 
kl. 06:00. Åter kl. 16:00. Begränsat an-
tal platser. Anmäl Dig senast 25 sep. 
För mer information eller anmälan ring 
eller mejla mig. 
Per Törnquist på tel 013-605 40 eller e-
post: per_33@hotmail.com 
 
European Birdwatch 3-4 oktober 
Denna helg går fågelskådare i hela Eu-
ropa ut och räknar fåglar. Här i Sverige 
rapporterar man på Svalan, det webba-
serade rapporssystemet för fåglar. Det 
blir som en tävling när antalet observe-
rade arter i varje landskap summeras. 
2008 gjorde Östergötland en ordentlig 
uppryckning och kom på 6:e plats i 
landskapsligan med 140 arter. Gå ut nu 
ut igen och skåda överallt i Östergöt-
land i helgen. I skogen, i skärgården, i 
stan, vid sjön etc. Hjälp till att rapporte-
ra in så många arter som möjligt från så 
många lokaler som möjligt. Rapportera 
på 
http://www.artportalen.se/birds/default.
asp 
 
Öland 16-18 oktober 
Vi åker till Öland på fredag slutet av 
vecka 42. Vi bor strax söder om Väster-
stadsviken. Självklart letar vi efter 
”vingband”, men så här års finns det 
alltid något att se på Öland. Max 12 st 
deltagare. För mer information ring el-
ler mejla mig. 
Anmälan till Per Törnquist på tel 013-
605 40 eller e-post: 
per_33@hotmail.com 
 
Brutus Östling 15 november 
Vi har lyckats få hit en av Sveriges bäs-
ta fågelfotografer. Bland hans många 
bokutgivningar märks: ”Mellan ving-
spetsarna”, ”Kaxiga fåglar” och ”Ör-
narnas rike” För mer inspiration kan Ni 

gå in på hans hemsida: 
http://www.brutusostling.se  
Vi kan utlova läckra bilder. 
Plats: Stadsbibliotekets hörsal. Tid: 
kl:14.00 
För mer information ring eller mejla 
mig. 
Per Törnquist på tel 013-605 40 eller e-
post: per_33@hotmail.com 
ÖgOF är medattangörer. 
 
Teknikkväll 7 december 
Rapportsystemet Svalan är oerhört po-
pulärt – 2008 lades 2,4 miljoner rappor-
ter in och över 6 700 fågelskådare är 
med och rapporterar. Är du intresserad 
av hur Svalan fungerar? Vill du lära dig 
mer om club300:s larmsystem BMS? 
Kom då till vår teknikkväll på natur-
centrum i Linköping den 7 december. 
Anmälan till Claes Nilsson på 
070/3736363 eller 
claes.nilsson@corren.se , senast den 3 
december. 
 
Vinterfågelrally 16 januari 
Redan nu flaggar vi för 2010 års vinter-
fågelrally i Östergötland. Vi går, cyklar, 
skidar, åker skridskor eller åker buss, 
tåg och spårvagn. Bara miljövänliga 
färdmedel är tillåtna. Efteråt samling 
med bastu, middag och artgenomgång. 
Mer information kommer på ÖgOF:s 
hemsida www.ogof.se 
Anmälan av deltagande lag till Olof 
Hjelm 013-10 56 83, 
olof.hjelm@telia.com 
 
Skådarsällskap sökes 
 
Daglediga fågelskådare som har 
tröttnat på att skåda ensamma. Hör 
av Er till mig så kan vi skåda till-
sammans. Gunilla Wetterling : 
0707-88 12 26 
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Skåda fågel med en 
norrköpingsbo 
 
Vi samarbetar med Norrköpings fågel-
klubb och publicerar ett utdrag ur de-
ras höstprogram. Ja, du är naturligtvis 
välkommen på norrköpingsskådarnas 
aktiviteter. 
 
Svensksund och Beteby  
Söndag 23 augusti 
Blev de fler när enbuskarna försvann 
från Röskär? Får vi möjligtvis se röd-
spov? svartsnäppa? rödbena? gluttsnäp-
pa? 
Vi träffas kl. 8.00 på Tegelängsga-
tan/Östra promenaden och planerar att 
åka hem vid 13-tiden. 
Ledare: Mats Hjelte tel. 011- 31 84 15, 
0705-64 81 70. 
  
Bilderna vi aldrig fick se 
Tisdag 22/9  
Smådopping anfaller ängshök! Ingemar 
Karlström gör ett nytt försök samt visar 
även andra fågelbilder ur sitt arkiv.  
”Hjärngympa” med ordföranden. Del 
1.  Klubblokalen, Rådmansgatan 7, kl. 
19.00  Ansvarig: Marianne Karlsson tel. 
011-13 76 03, 073-814 51 06. 
 
EU-skådning vid Leonardsberg 
Söndag 4 oktober 
Euro Bird Watch – internationella få-
gelräkningsdagen räknas fåglar i hela 
Europa. Resultaten sammanställs både 
nationellt och internationellt och jäm-
förs årligen. Vi träffas kl. 9.00 på par-
keringen vid Leonardsbergs gård och 
fortsätter sedan vidare till fågeltornet 
varifrån vi registrerar fåglar. Ledare: 
Ulf Larsson. Information Anders Törn-
qvist 0704-41 88 78. 
 

Tåkern och Stora Lund 
Lördag 24/10     
En heldagsexkursion till Tåkernbygden 
och Stora Lunds naturreservat. Här kan 
allt dyka upp! Kanske sammetshätta 
igen? Bergstaigasångare eller jaktfalk? 
Samling och tider meddelas vid anmä-
lan. Avfärd på morgonen. Ledare: Len-
nart Lander tel. 070-677 48 
83. Anmälan: Anders Törnqvist tel. 
0704-41 88 78. 
 
Fågelflytt genom Sahara  
Onsdag 11 november 
Thord Fransson, chef på Ringmärk-
ningscentralen,  Naturhistoriska Riks-
museet, Stockholm gästar oss med 
bildvisning och föredrag om flyttfågel-
forskningen. En av de stora frågorna 
handlar om hur ungfåglar, som aldrig 
flyttat tidigare, vet var de skall stanna 
och öka i vikt för att klara ökenpassa-
gen. Sedan några år har detta studerats 
med experiment i Sverige men också 
med fältarbete i Grekland, framför allt 
på Kreta. Klubblokalen, Rådmansgatan 
7, kl. 19.00. Ansvarig: Anders Törn-
qvist 0704-41 88 78. 
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Aktuella observationer 
i Linköpings kommun 
januari – juni 2009 
 
Observationerna är hämtade från rapport-
systemet Svalan och har inte granskats av 
Raritetskommittén eller Regionala rapport-
kommittén. 
 
Mindre sångsvan 
Tre fynd gjordes: 2 ex Västerlösa kyrka 
15.3, 2 adulta Härnaviken, Svartåmynning-
ens naturreservat 22.3 och 4 adulta rastan-
de Kärrsjö, Ledberg kyrka 30.3. 
Spetsbergsgås 
Uppträdde fåtaligt under framförallt slutet 
av mars och början av april. Som mest sågs 
endast 2 ex samtidigt. De flesta fåglarna 
observerades vid västra Roxen. En udda 
observation utgjordes av en fågel som låg i 
Sträp 3.5. 
Bläsgås 
Uppträdde i större antal än vanligt. Flest 
sågs vid Häradskärret, östra Roxen, 52 ex 
den 15.3. 
Fjällgås 
En flock om maximalt 8 ex sågs i Svartå-
mynningens naturreservat, Roxen 20.4-9.5. 
En av fåglarna var färgmärkt. 
Vitkindad gås 
Vinterfynd var: 1 ex Härnaviken, Svartå-
mynningens naturreservat 14.1 och 1 ex 
Bron över Svartån, Flistad kyrka 3-13.2. 
Prutgås 
En tidig fågel rastade vid Ledberg kyrka 
27-29.3. 
Kricka 
Under januari och februari sågs arten på tre 
platser kring Linköping: 1 ex vid Tinner-
bäcksravinen 1.1, 1 hane Nykvarn 4.1 och 
1 hona Tannefors 17.1-15.2. 
Bergand 
Max 4 ex Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 2-10.4. 3 hanar och 1 hona 
rastande Götudden, Roxen 30.4. 1 hane 
Sättunaviken, Svartåmynningens naturre-
servat 29.5. 

Ejder 
En hane sträckte österut förbi Götudden, 
Roxen 15.4. 
Sjöorre 
Under april gjordes regelbundna observa-
tioner vid Götudden, Roxen. 11 ex sträckte 
och 8 rastade 15.4, 2 ex rastade 21.4 och 
34 ex sträckte och 2 rastade den 30.4. 
Svärta 
Vid Götudden, Roxen sågs hela 56 ex 
sträckande mot öster den 30.4. Nytt rekord 
för Roxen! 
Vaktel 
Sex fåglar hördes spela i kommunen under 
juni månads första hälft. 
Smålom 
1 ex Götudden, Roxen 30.4. 
Smådopping 
Vid Tannefors, Linköping sågs som mest 4 
ex i januari. Mellan 5.1 och 8.1 observera-
des 2 ex vid Nykvarn, möjligen rörande 
samma fåglar som vid Tannefors. Under 
våren gjordes ett ströfynd av ett ex vid 
Nybro, Svartåmynningens naturreservat 
20.3-6.4. Fåglar i lämplig häckningsbiotop 
har setts i Rosenkällasjön och närliggande 
Edhaga våtmark, i Sträp och vid Duseborg, 
Nykil. 
Gråhakedopping 
Något så ovanligt som ett vinterfynd av 
arten gjordes; den 8.2 sågs en fågel utanför 
Stångåmynningen, Roxen. Mer normala 
fynd var 1 ex rastande Nybro, Svartåmyn-
ningens naturreservat 23-24.4 och 1 ex 
Rosenkälla, Tinnerö eklandskap 12.5. 
Svarthakedopping 
Vid Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap 
gjordes första fyndet 6.4 och efter ett par 
veckor hade alla individer anlänt. Som 
mest räknades fåglarna till 63 stycken, tro-
ligen det högsta enskilda antalet som setts i 
Sverige. Enstaka par flyttade sig senare på 
säsongen till Edhaga våtmark. I Sträp ob-
serverades som mest 4 par under våren. I 
Ljungdammarna, Ljungsbro låg en ensam 
fågel 2.5. Enstaka fåglar noterades också 
vid Sättunaviken, Svartåmynningens natur-
reservat: 1 ex 17.4, 3 ex 24.4 och 1 ex 
29.4-12.5. 
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Rördrom 
Tutande fåglar hördes på 7 lokaler. Av 
dessa satt tre vid Roxen. 
Ägretthäger 
1 ex sågs vid Sättunaviken, Svartåmyn-
ningens naturreservat 7.6 och flyttade sig 
dagen efter till Härnaviken. 
Röd glada 
Likt förra året gjordes många fynd i kom-
munen. 13 fynd föreligger, samtliga utom 
ett rörande ensamma fåglar. Observatio-
nerna har gjorts på olika håll, men fram-
förallt kring västra Roxen och slätten väs-
ter om sjön. 
Brun glada 
En fågel födosökte över fälten vid Maspe-
lösa kyrka innan den tog höjd och försvann 
norrut. 
Ängshök 
Första observationen utgörs av en adult 
hane som födosökte över Svartåmynning-
ens naturreservat 25.4. Troligen var det 
samma fågel som sågs vid Gärstadverken 
en timme senare. Den 27.4 sågs en adult 
hane i närheten av Slaka kyrka. Under 
häckningstid har ett par observerats på 
slätten strax väster om Roxen. Det är dock 
oklart om häckning har inletts. 
Kungsörn 
På slätten i närheten av Västerlösa kyrka 
sågs 2 3K-fåglar och en 4K+ under vintern 
fram till 24.3. En fågel höll till i Rådsla 
norr om Roxen 18.1 och 25.1. Den 11.4 
sågs 2 ex vid Skogshult strax söder om 
Sturefors. 
Pilgrimsfalk 
En adult fågel övervintrade i Svartåmyn-
ningens naturreservat och fick under våren 
sällskap av en annan adult individ. Paret 
sågs regelbundet i området fram till början 
av juni. Den 7.6 sågs en 2K-fågel vid Sät-
tuna, västra Roxen. 
Småfläckig sumphöna 
1 ex observerades vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 24.4. 
Kornknarr 
Hela 19 fåglar spelade i kommunen under 
våren och försommaren. Vid Frössle mel-
lan Malmslätt och Vikingstad hördes 6 ex 
31.5. 

Fjällpipare 
En hona hittades i samband med en punk-
truttsinventering vid Målbäck, Skeda udde 
21.5 och stannade till dagen därpå. 
Dubbelbeckasin 
Maximalt 3 spelande hanar hördes i 
Svartåmynningens naturreservat 5-14.5. En 
fågel noterades också i Lillkyrkakärret, 
östra Roxen 6.5. 
Dvärgbeckasin 
1 ex rastande Sättunaviken, Svartåmyn-
ningens naturreservat 26.4 och 1 ex rastan-
de Infarten, Nybro, Svartåmynningens na-
turreservat 14.5. 
Rödspov 
I Svartåmynningens naturreservat, Roxen 
sågs som mest 8 revirhävdande fåglar un-
der våren. 
Myrspov 
2 ex rastade i Sättunaviken, Svartåmyn-
ningens naturreservat 26.4. 
Storspov 
Vid Nybro, Svartåmynningens naturreser-
vat sträckte hela 800 exemplar mot öster 
den 11.4. 
Smalnäbbad simsnäppa 
1 ex rastande Härnaviken, Svartåmynning-
ens naturreservat 22-23.5 och 1 ex rastande 
Sättunaviken, Svartåmynningens naturre-
servat 2-5.6. 
Dvärgmås 
I månadsskiftet april/maj observerades som 
mest 8 adulta och 10 2K-fåglar vid 
Svartåmynningens naturreservat, Roxen. 
Småtärna 
1 ex rastande Härnaviken, Svartåmynning-
ens naturreservat 22.5. 
Svarttärna 
En fågel sågs i Svartåmynningens naturre-
servat mellan 10.5 och 2.6. Vid Kungsbro 
noterades även 1 ex den 5.6. 
Vitvingad tärna 
1 ex sågs vid Kungsbro, Roxen 24.5. 
Turturduva 
1 ex Rökinge, Vreta kloster kyrka 20.5. 
Berguv 
En fågel slog en kaja på Lilla torget, Lin-
köping 7.1. Under våren hördes arten på en 
känd häcklokal söder om Linköping. 

14 
 



Jorduggla 
Redan från början av januari sågs fåglar i 
Svartåmynningens naturreservat, Roxen. I 
maj och juni har två fåglar setts jaga över 
ängarna i skymningen. Kanske häckar ar-
ten någonstans i närheten? 
Nattskärra 
Vid Grytsjön, Rådsla hördes minst tre spe-
lande fåglar 1.6. Vid Lökebo, Sjögesäter 
sågs en förbiflygande fågel 14.6. 
Kungsfiskare 
Övervintrande fåglar noterades med två ex 
vid Nykvarn, Linköping, ett ex vid Tanne-
fors och ett ex vid Kungsbro, Roxen. Un-
der våren har arten setts på 6 möjliga häck-
lokaler. 
Forsärla 
Övervintrande fåglar sågs vid Nykvarn, 
Linköping, Tannefors slussar och i Glyt-
tingebäcken. Under våren är arten observe-
rad på 12 lämpliga häckningslokaler. 
Svart rödstjärt 
En rastande hona sågs vid Sjögesäter 18.4. 
På Tornbyområdet, Linköping fanns två 
sjungande hanar och ett par stenkast där-
ifrån satt ytterligare en vid Värmeverket. 
En hane sågs också vid Engelbrektsgatan i 
centrala Linköping 2.6. 
Ringtrast 
En hona födosökte på ett fågelbord vid 
Folåsa, Rappestad kyrka 27.3. Ett mycket 
tidigt fynd! 
Flodsångare 
Tre sjungande fåglar hördes under för-
sommaren: 1 ex Vistkärret, Sturefors 26.5-
8.6, 1 ex Kungskvarn, Ledberg kyrka 1-2.6 
och 1 ex Nybro, Svartåmynningens natur-
reservat 13.6. 
Vassångare 
2 hanar sjöng vid Gärstad schakttipp, Gärs-
tadverken 7-18.5. 
Busksångare 
Två fynd gjordes, en mycket bra siffra: 1 
ex både sågs och hördes sjunga vid Bergs 
slussar 9.6 och 1 ex observerades vid Ny-
kvarn, Linköping 15.6. 
Trastsångare 
En sjungande hördes i Rosenkällasjön, 
Tinnerö eklandskap 15.5-17.6 och en hör-

des vid Nybro, Svartåmynningens naturre-
servat 20.5. 
Mindre flugsnappare 
1 adult hane sjöng vid Universitetet, Lin-
köping 2.6-17.6. Fågeln satt i en talldunge 
och sjöng flitigt hela tiden. 
Pungmes 
1 ex Gärstad schakttipp, Gärstadverken 7-
8.5. 
Gulhämpling 
En sjungande hane hördes i närheten av 
Belvederen i Trädgårdsföreningen, Linkö-
ping 25.5-5.6. 
Snösiska 
1 ex Gärstad schakttipp, Gärstadverken 
1.2, 1 ex Skeda udde 2.2, 1 ex Folåsa, 
Rppestad kyrka 5-6.2 och 1 ex Hagaberg, 
Linköping 17.2. 
Ortolansparv 
1 adult hane Härnaviken, Svartåmynning-
ens naturreservat 3.5, 1 sjungande Tinnerö 
eklandskap 8.5, 1 adult hane Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 25.5, 1 
sjungande Sättuna, västra Roxen 1-2.6 och 
1 sjungande Kungskvarn, Ledberg kyrka 4-
8.6. Något fler observationer i år än tidiga-
re. 
 
Adam Bergner 
 

 
Den sjungande gulhämplingen drog många 
skådare till Trädgårdsföreningen. FOTO: 
Claes Lundkvist
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Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk 
förening för Linköpingstrakten, med uppgift att främja 
utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten 
väcka och underhålla intresset för fågellivet, samt hos 
medlemmarna bidra till ett ökat ornitologiskt kunnande. Vårt 
klubbmärke är mellanspetten, som i kommunen hade sin 
enda häckningslokal fram till början av 1980-talet. 
 
Klubblokal:  Drottninggatan 34 a 

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

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

Per Törnquist är biblioteks- och lokalansvarig och ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Nybro. 
Olof Hjelm ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Kungsbro och Claes Nilsson för fågeltornet i 
Sättunaviken. Vid skadegörelse eller dylikt ring till respektive ansvarig! 
Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, 013-14 54 24, anderzmejl@hotmail.com. 
Rödspoven utkommer med två nummer per år. 
Redaktör:  Claes Lundkvist, 0702-24 59 81, lundkvist.claes@telia.com 
 
Omslagsbild: 
Blåskata FOTO: CLAES NILSSON 
 
 
 

 

Medlemsavgift 2009 
 
Det är en hel del medlemmar som inte betalat för år 2009. Titta nere till höger på 
adressetiketten. Om det inte står 09 där är det hög tid att betala avgiften. Använd 
Internet eller bifogat inbetalningskort för att kunna delta i klubbens höstaktiviteter. 
Inför nästa utskick av Rödspoven sker en gallring ur medlemsregistret av icke be-
talande. 
 
Kassören. 
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