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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 intres-

set för fågellivet, samt hos medlemmarna bidra till ett ökat ornitologiskt kunnande. Vårt klubbmärke 

är mellanspetten, som i kommunen hade sin enda häck-

ningslokal 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 2010: Familj 200 kr, enskild medlem 125 

kr, under 21 år 50 kr. 

Klubbens styrelse: 

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

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

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

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

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

 Peter Berry, peter.berry1983@gmail.com 

 Martin Berry, martin.s.berry@gmail.com 

 

Per Törnquist är biblioteks- och lokalansvarig och ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Nybro. Olof 

Hjelm ansvarar för tillsyn av fågeltornet i Kungsbro och Claes Nilsson för fågeltornet i Sättunavi-

ken. Vid skadegörelse eller dylikt ring till respektive ansvarig! 

Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, 013-14 54 24, anderz.karlsson@swipnet.se 

Rödspoven utkommer med två nummer per år. 

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

 

 

 

 

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

               Kontakt: fredric@bildfobi.se 

 

 

 
 

Medlemskap 2010 

Det är en hel del som inte betalat medlemsavgiften för 2010.Kolla på adressetiketten, står 

där 09eller lägre är avgiften för 2010 inte betald. 

Du vill väl gärna kvarstå som medlem. Använd gärna bifogat inbetalningskort för plusgirot 

eller spring till datorn och betala digitalt. Annars blir du struken ur registret och får ej nästa 

nr av Rödspoven.  

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

ungdom under 21 år. 
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Ordförande Per 

har ordet 
Vi kan stolt presentera att Linköpings Fågelklubb har startat 

ett samarbete med konstnären Fredric Ilmarson/ BiLDFOBi.se. 

Visst är det väl en halsbandsflugsnappare på omslaget. Eller är 

det en hybrid? Vem vet?  Hur som helst är den läcker och det 

var verkligen en spännande vår i Östergötland med många 

läckra och skönsjungande fåglar. 

 

Jag tror att framtiden i Linköping kommer att bli lika spän-

nande. Det är ju det som är lite av drivkraften hos oss fågel-

skådare, dels att betrakta det kända och hemtama, samtidigt 

som man inte har en susning om när den där speciella fågeln 

kommer att dyka upp. 

 

Däremot vet jag att det kommer att hända saker kring Stångån. 

Jag var på ett nybildat vattenråd rörande Stångån med repre-

sentanter från Vimmerby, Kisa och ända fram till Roxen. Ett 

vattenråd är ett förslags och samverkansorgan för de intresseföreningar, industrier och även andra intresse-

rade som kan tänkas ha något utbyte av aktuellt vatten. I det här fallet gäller det Stångån. Det var ganska stor 

uppslutning och det var positiva tongångar trots att jag fick ”diskutera” skarven i Roxen med en fiskare. 

Meningen är att vattenrådet ska fungera som ett bollplank till Länsstyrelsen och komma med idéer och peka 

på möjligheter för att få så många som möjligt att trivas med Stångån. 

 

På kort sikt kommer den så kallade mörtbryggan mittemot reningsverket att restaureras och där kommer det 

även att byggas ett fågeltorn. Det kommer på sikt också att bli lättare att ta sig till Stångåmynningen och 

Jonathan Turner från Linköpings Kommun berättade även att det kommer att byggas ett Naturcentrum där-

ute med Oset som förebild. Där kommer också att anläggas dammar och spänger. Den som lever får se, men 

det ser som sagt spännande ut. 

 

Trevlig fortsättning på sommaren önskar 

 

Per Törnquist 

 

PS Glöm inte att gå med i facebookgruppen: ”Fåglar i Östergötland”. DS 

 

 

 

  



4 

 

Missmyra våtmark- väl 

värt ett besök 
Fågelsjön Missmyra ligger mellan Björsäter 

och Bersbo i Åtvidabergs kommun och nås 

enkelt från vägen mellan dessa orter. Den an-

lades av Baroniet Adelswärd 2003 och omfat-

tar 35 hektar invallad våtmark med flera an-

lagda öar. Missmyra är ett led i att förbättra 

vattenkvaliteten i den av Bersbo bergsbruk 

förgiftade sjön Risten. Sedan invigningen har 

fåglarna snabbt hittat hit på ett sätt som kan 

jämföras med för Linköpingsbor kända våt-

marker som Rosenkällasjön och det i år re-

staurerade Frökärret. Precis som vid dessa 

lokaler verkade Missmyra tidigt inmutas av 

svarthakedoppingen och skrattmåsen som näst 

sångsvan, sim- och dykänder har blivit karak-

tärsarter. Något fågeltorn finns inte men hyf-

sad överblick fås från ekbacken i våtmarkens 

östra del eller från den gamla banvallen i sjöns 

västra del som nås från vägen. För den som 

har tid är förstås en promenad kring sjön att 

föredra, en bra utgångspunkt kan då vara ban-

vallen.  

 

Variation i fågelfaunan 

Omgivet av stora skogsarealer och odlat kul-

turlandskap finns här en rik variation i fågelliv 

under häckningstid. Det finns dessutom gott 

om vass i och runt våtmarken. Vi besöker 

Missmyra en försommarkväll då våtmarkens 

alla arter är anlända och upptagna med häck-

ningsbestyr. Runt Missmyra är gräset nu högt 

och hundkexet blommar. En hane av brun 

kärrhök jagar över vassarna och skrämmer 

upp enkelbeckasiner och tofsvipor. Skrattmå-

sar jagar efter den. Snart ser vi en bivråk glida 

in i skogsbrynet och en fiskgjuse jaga över 

vattenspegeln. Grå- och kanadagässen tar oro-

ligt sina ungar i säkerhet i vassen. Häckande 

trana och sångsvan påminner med sporadiska 

trumpetande stötar om sin närvaro. Trots att 

det bara är tidig kväll är rör- och sävsångarna i 

full gång i närmast oräkneliga antal. Sävspar-

vens sång fyller ut ljudmattan tillsammans 

med en trastkör från skogsbrynet. Under kväl-

len jagar svalor efter insekter över vattnet och 

Missmyras alla hägrar står på patrull för 

kvällsfisket. Men inga doppingar lyckas vi se 

denna gång. Vi noterar att skrattmåsarna är 

färre än vid vårt besök året innan vilket möj-

ligtvis kan ha gjort att doppingarna valt annat 

ställe för häckning. De drar som bekant nytta 

av måsarnas mobbande beskydd mot predato-

rer. Säkerligen låg en och annan dopping dold 

bland Missmyras många öar och vassar. 

 

Sparsamt med besökare 

Lokalen är sparsamt besökt av fågelskådare 

och rapporttjänsten Svalans artlista ger med 

all säkerhet inte en rättvis bild med sina drygt 

50 arter. Här finns definitivt potential för både 

artjägaren och den som vill uppleva en fridfull 

våtmark utan varken stadssilhuett på horison-

ten eller starkt trafikbrus i bakgrunden. Ett 

besök rekommenderas från tidig vår till sen 

höst. Tillgängligheten kan dock upplevas av-

skräckande. Bristen på observationsplatser gör 

våtmarken svår att överblicka, men detta tyck-

er vi lika gärna kan upplevas som en utma-

ning. För oss infann sig åtminstone ett sällsynt 

lugn när kvällen sänkte sig över Missmyra och 

tornseglarna drog skriande över vattnet i jak-

ten på fjädermygg. 

Martin & Peter Berry 
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Till vänster gamla banvallen på dåtida järnvägen Åtvidaberg-Norsholm. Till höger vy från banval-

len mot norr över Missmyra våtmark. 

 

 
Missmyra våtmark sedd från stora vägen Bersbo-Björsäter.  Alla foton: Martin Berry  



6 

 

Dagledigas gäng skådar 

fågel 
 

Efter modell i Västerås, där jag ofta är och 

skådar, lyckades jag med hjälp och glada till-

rop från Per Törnqvist starta en grupp Dagle-

diga skådare i Linköping. Första träffen blev 1 

december 2009 vid Nykvarnsslussen. Fyra 

skådare mötte upp. Vi hade bra flyt denna för-

sta morgon och Åke utropade en duvhök som 

första art. Därefter följde smådopping, kungs-

fiskare och forsärla för Gunborg. Synd på den 

vackra kungsfiskaren som vi såg så fint, då 

den hittades död på isen senare i vintras. 

 

I januari åkte vi till Norrköping starkt bespet-

sade på vittrut. Vi gick i minus 12 grader efter 

Strömmen bra länge men tyvärr fick vi ge upp. 

Ingen vittrut just då. Däremot kunde vi kryssa 

en alfågel och lite starar och så klart rödvin-

getrastar. Var dessutom ute i Pampushamnen 

och såg en fasan! 

 

Februarituren gick till Stångån och Gärstad 

med bl a varfågel. Nu hade gänget utökats till 

c:a 10. 

 

Fr.o.m. mars träffades vi första och tredje tis-

dagen med samling vid Karle IF som har fri 

parkering och busshpl. Självklart försöker vi 

samåka och vara miljövänliga.I mars hade vi 

hoppats på lite värme och vårfåglar men det 

bet sig i kylan. Den 1 mars åkte vi till en solig 

och snörik slätt vid Sättuna och tittade på en 

familj rapphöns som försökte gömma sig i 

snön. I mitten av mars var det fortfarande tomt 

på vårfågel. En och annan ringduva hade an-

länt. Vi gick från Karle till Smedstad och no-

terade småfågel och en kattuggla i sitt bohål. 
 

Dimman låg tät vid Karle IF i april. Beslöt 

ändå att åka till Roxen och Nybro. Tät dimma 

även här vilket inte hindrade ljuden av rödbe-

na, strandskata och även rödspov. Upptäckte  

strax två vackra nyanlända rödspovar. Gott om 

änder, såg de flesta arterna utom årta och 

skedand. Hörde även en hel del vitkindade 

gäss ute i dimman och ett par flög över. Ute 

vid tornet kryllade det av vinterhämplingar. Vi 

uppskattade dem till 100. Såg dem väldigt bra 

med vackert rosafärgad övergump hos vissa 

hanar. De blev väl dagens höjdarobs. 

 

Vi åkte även ut till Sättuna med fiskgjuse på 

nära håll men annars samma arter där. Vanliga 

hämplingar vid plattformen som omväxling. 

Avslutade efter några timmar med totalt 40 

arter i bagaget. 

 

I mitten av april åkte vi till Rosenkällasjön. 

Gott om svarthakar även alldeles nära. En 

fiskgjuse slog sig ner fint i en trädtopp mitt 

emot samtidigt som en mindre hackspett upp-

täcktes i toppen på en gran bakom oss. Vid 

Edhaga våtmark försvann precis en årta in i 

vassen. Fikade och njöt av våren i solen. 

Skådningen gav mersmak så vi åkte också till 

Nybro för att titta på fjällgässen där. 11 styck-

en gick och betade på ganska nära håll. Häng-

de även in pilgrimsfalk, mindre strandpipare, 

vitkindade gäss, rödspov och lite annat. 

 

En tidig morgon i början av maj åkte vi sex 

morgonpigga skådare till Kärnskogs mosse. 

Vid vägen nära mossen såg vi två tjäderdamer. 

Låg spelaktivitet på orrarna men det bubblade 

här och var och vi såg ett tiotal. Fikade på 

berget med spelande ljungpipare över och 

även ett par enkelbeckasiner. Två tranor utför-

de sin dans på mossen med verkligt komplice-

rade turer. De hade gjort succé på Let´s dance.  

Bodil upptäckte en gulärla av rasen Thunbergi 

nedanför berget. Även flera vackert färgade 

mindre korsnäbbar där. Dessutom hördes röd-

stjärt sjunga vid vägen. 
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Vi stannade till vid Gällsjön och Ulf upptäckte 

strax en storlom i morgonsolen. Fortsatte till 

Skönnarbosjön och där fanns fyra storlommar 

till som utförde någon form av märklig ring-

dans. Två drillsnäppor flög förbi och ett fem-

tontal fiskmåsar verkade trivas i sjön. Porsen 

luktade såå gott. 

 

Rastade även vid den gamla smedjan med gott 

om blommande tibast.Snabbt stopp vid Sättu-

na på hemvägen med vitkindade gäss, sals-

krakhona, brushannar och dvärgmås. 

 

I mitten av maj åkte 10 glada skådare till Rox-

en. Regnet hängde i luften men inget större 

problem. Snabbstopp vid Härnaviken med tre 

svarttärnor. Vidare till Kungsbro. Det blev väl 

inga höjdarobservationer vid tornet men det är 

en vacker och spännande plats. Fikade nedan-

för till näktergalssång, gökhoande och rör-

dromstut. Lämnade sedan tuberna i bilarna 

och spanade småfågel. Trädgårdssångare och 

sävsångare sjöng för fullt. Gick till bron över 

Motala ström för att lyssna på en rapporterad 

kärrsångare men det började ösregna så det 

blev inte napp. Åkte istället till Sättuna. Reg-

net höll upp och på promenaden ut hörde vi en 

ganska pigg visslande småfläckig sumphöna. 

Vid tornet de vanliga arterna inklusive röd-

spoven och vackra närobsar på årta, skedand 

och snatterand. Åke upptäckte en mosnäppa. 

Två bläsgäss hade dröjt sig kvar. 

 

Vårens sista fågelutflykt för daglediga gick till 

Svensksundsviken. Vid parkeringsplatsen 

möttes vi av sjungande törnsångare och fly-

gande tranor. Stigen till fågeltornet var lång 

och kuperad, men väl värd att vandra. Träd-

gårdssångare sjöng ihärdigt och en härmsång-

are kunde vi lyssna in. En rödstjärt hoppade 

före oss på stigen. Han hade nog ont i en 

vinge. Gulärlor och steglitser visade upp sig i 

sina fina färger. Tre havsörnar flög omkring 

och när vi riktade tuberna mot de stolpar, där 

två av dem satt sig, fick vi på en kobbe ute i 

viken se inte mindre än fjorton havsörnar. 

Från tornet (måste vara bland de största fågel-

tornen) kunde vi studera och fotografera havs-

örnarna på nära håll. Efter den välförtjänta 

kaffepausen fick vi se en svartsnäppa och en 

räv. 

 

Gunilla Wetterling 

 

 
Avspänd skådning av daglediga vid Rosenkällasjön.
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Hackspettar och skogsfåg-

lar i Sommenbygden 
Årets hackspettstur gick av stapeln den 27 

mars till de allt för sällan besökta områdena i 

södra Sommentrakten. Tidig morgon åkte vi 

genom ett vårlikt landskap som precis hade 

släppts ur vinterns hårda grepp. Vi kom att 

börja vid Aspanäs där vi promenerade längs 

med grusvägen söder om gården. Det var fort-

farande en hel del snö i skogen men här gick 

det bra att vandra längs vägen. Det var en 

enorm aktivitet på hackspettar i gryningen. 

Större hackspett trummade i alla väderstreck 

och minst tre olika gröngölingar ropade inten-

sivt. En mindre hackspett ropade kortvarigt 

samtidigt som de första tal- och rödvingetras-

tarna sjöng för fullt. Järnsparvar och bergfin-

kar flög lockande förbi samt en skogssnäppa. 

Det var precis så som en tidig vårmorgon ska 

vara. 

 

Efter en timmes vandring tog vi oss till ång-

båtsbryggan vid Sommens strand och åt fru-

kost samtidigt som en spillkråka flög ropande 

förbi. Härifrån promenerade vi till reservatet 

vid Ivranäs och såg en del vanliga skogsfåglar 

samt lite sträckande gäss. Vid Ivranäs låg snön 

djup vilket försvårade skådningen och efter en 

stunds pulsande bestämde vi oss att gå tillbaka 

till bilarna. Ett snabbstopp gjordes vid Sjöviks 

naturreservat men fågelaktiviteten hade nu 

avtagit samtidigt som det djupa snötäcket 

omöjliggjorde några längre skogspromenader. 

 

Hemfärden till Linköping gick via Kindas 

skådarmarker med speciellt sikte på Tjärstad 

k:a. Där var sedan en tid stora områden över-

svämmade och vi hade fått tips om en mindre 

sångsvan som skulle rasta där. Efter lite letan-

de hittade vi den i en större flock sångsvan. 

Där fanns också bläsgäss, salskrake, havsörn 

mm och årets första sädesärla. Nöjda åkte vi 

nu hem i det fina vårvädret. 

 

Olof Hjelm 

 
 

 
Behagfull frukost på snöklädd mark i Sommenbygd.  Foto:  Olof Hjelm 
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Tidig vårhelg på Härads-

skär 24-25 april 

 
Sträckskådning vid fyren – en klassisk aktivitet på Häradsskär  Foto:  Magnus Elfwing 
 

Alltid dessa förväntningar. En resa till Härads-

skär innebär en speciell längtan hos oss östgö-

taskådare – att se havet, känna skärgårdslukten 

och årskryssa tobisgrissla. Inte överraskande 

var resan fullbokad. Nu när vi även har möj-

lighet att bo på det fina vandrarhemmet var 

det många som ville hänga på för en tvåda-

garstripp. 

 

Lördag – spända av förväntan steg vi i land på 

ön och började genast sträckskåda vid fyren. 

Som så många gånger förr visade sig sträcket 

vara magert, och även på ön var tillgången på 
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fågel skral. Men gänget slet på och fick till 

slut utdelning i form av en ringtrast som alla 

fick se, till slut även Olof som jobbade hårt 

och i samma veva stötte upp en dvärgbecka-

sin. 

 

Söndag – och de första tropikflyttarna hade 

hittat till ön. Lövsångare sjöng lite varstans, 

trädpiplärka rastade, en hussvala flög förbi. 

Äntligen kände vi att den riktiga våren stod 

för dörren, trots de lite kyliga vindarna. 

Så här i efterhand kan vi konstatera att helgen 

blev ungefär som de flesta andra helger på 

Häradsskär.  Det vill säga småputtrigt och be-

hagligt, men utan den där riktiga pulshöjaren. 

Kanske var helgens höjdare den trevliga sam-

varon och fågelsnacket under lördagskvällen? 

 

Claes Nilsson 

 

 

 
Trevlig samvaro under sen lördagseftermiddag. Pers goda chili con 

 carne uppskattades av de flesta.  Foto:  Magnus Elfwing  
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Vårens raritetsskörd 
 

Maj och juni kom att bli riktigt roliga månader 

för den som gillar lite mer ovanliga fåglar i 

Linköpingstrakten. Nedan följer ett litet ax-

plock. Observera att inga observationer ännu 

är granskade i vederbörlig ordning. 

 

Det hela började med den kaspiska trut som 

Christian Williams hittade vid Gärstadverken 

4 maj. Det var en 2K-fågel som vållade en del 

diskussioner och vi som inte är trutexperter 

kunde åter konstatera att det inte är lätt att 

skilja dessa närstående arter. Men enligt hol-

ländsk trutexpertis ska den vara ok så vi får se 

vad Raritetskommittén säger. 

 

Nästa raritet var också en måsfågel. 14 maj 

hittade Herrman Drotz en svarthuvad mås på 

fälten vid Stångåmynningen. Trots stort på-

drag lyckades den inte återfinnas. Till saken 

hör att de flest linköpingsskådarna fick annat 

att tänka på då det dök upp en småtrapp utan-

för Norrköping. Den fågeln hade dock vett att 

stanna hela kvällen till stor lycka för östgöta-

skådarna. 
 

Redan nästnästa morgon (16 maj) var det dags 

igen. Anton Nytén befann sig vid Nybro, Rox-

en på väg mellan Öland och Uppland. På vä-

gen ut till plattformen hittade han en hanne 

halsbandsflugsnappare. Denna fågel lockade 

många linköpingsskådare då den har varit 

mycket svår att se i Östergötland. Blott två 

tidigare fynd på hela 2000-talet och det första 

någonsin i Linköpings kommun. Tyvärr var 

även denna raritet inte speciellt samarbetsvil-

lig. Fågeln var mycket rörlig mellan parker-

ingen och sommarstugeområdet och bjöd bara 

på korta glimtar när den fladdrade omkring i 

de täta buskarna. Mycket sporadiskt sjöng den 

lite och ibland var det möjligt att lokalisera 

den via locklätet. Men trots att många skådare 

var där och letade så var det flera som inte 

lyckades se den. 

 

1 juni kom att bli nästa stora dag. På natten 

upptäcktes en busksångare vid Kaga k:a. Det 

var Kjell Carlsson och Joakim Wallin som 

hittade den. Natten mellan 2-3 juni upptäcktes 

ytterligare en busksångare vid gården Södra 

Lund. Det var undertecknad, Adam Bergner 

och Dan Lindmark som hittade den när vi 

lyssnade efter vaktlar i väntan på att busk-

sångaren vid Kaga skulle börja sjunga. Busk-

sångaren vid Södra Lund sitter i skrivande 

stund kvar och sjunger för fullt. 

 

Samma datum som den första busksångaren 

dök upp hittade Jörgen Petersson en damm-

snäppa i norra Härnaviken. Den visade upp sig 

fint och sågs ytterligare ett par dagar. Det var 

speciellt roligt att se dammsnäppa på den 

gamla häcklokalen (Sveriges första häckning 

2000) och det var första fyndet sedan 2004. 

 

Denna notis får avslutas med ytterligare en ny 

art för Linköpings kommun. Den 23 maj 

sträckte en större skrikörn, som har försetts 

med sändare för satellitspårning, genom 

kommunen. Ingen såg den men flygrutten är 

väl dokumenterad. Lite snopet och man kan 

fråga sig hur mycket fågel som faktiskt passe-

rar obemärkt förbi vår fågelrika kommun utan 

att någon uppmärksammar det. 

 

Så ut och slit! Fågelskådning ska göras i fält 

och inte framför datorerna! 

 

Olof Hjelm 
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Succé för nattsångarna 
 

Full pott – så kan man sammanfatta årets natt-

sångarexkursion i kända marker kring Kaga-

Ledberg-Flistad. Den 3 juni var vi 15 kvälls-

pigga skådare som samlades på Sättunavikens 

parkering 22.30 en strålande försommarkväll 

med bar himmel och ingen vind att tala om.  

 

Turen började för ovanlighetens skull inte vid 

Kaga kyrka. Istället åkte vi till Gärstadsområ-

det där flera intressanta arter rapporterats. Och 

visst, en kornknarr satt och snärpte på ett fält i 

närheten, men den flodsångare som hörts da-

garna innan var inte lika sångsugen. Ett par 

mycket korta strofer var allt vi bjöds på och 

alla i gruppen fick tyvärr inte höra den. Kväl-

lens första och enda lilla missräkning var ett 

faktum, även om flodsångaren hamnade på 

artlistan. 

Fortsättningen blev desto mer lyckad. Vid 

Södra Lund satt en busksångare och bjöd på 

strålande konsert i natten. Vi stod länge och 

njöt över den häftiga sången som nästan bara 

består av härmningar. Kvällens höjdpunkt var 

nog de flesta överens om. Vid bron över Svar-

tån nära Flistad kyrka, en klassisk nattsångar-

lokal, hördes tre vaktlar och näktergalar och 

dessutom sjöng  säv- och gräshoppsångare 

flitigt. Nu, efter närmare två timmar i fält, bör-

jade några bli småsega och efter ett sista stopp 

vid Ledberg skiljdes vi åt för den här gången. 

 

Claes Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spana brun kärrhök i som-

mar 
 

I år är brun kärrhök riksinventeringsart. Så ha 

speciell koll på brunhökar nu i sommar. Lin-

köpings kommun har ganska många häckande 

brunhökar. Främst vid Roxen men även i 

andra vassrika sjöar. Om du ser en brun kärr-

hök så skriv in din observation på rapportsy-

stemet Svalan. Ange gärna om du tror det är 

en häcklokal eller om du vet exakt var den 

häckar. Ett besök tidigt på morgonen är oftast 

bäst. Tänk också på att inte störa häckande 

fåglar i onödan. 

 

Vill du ta ansvaret för en speciell lokal där vi 

tror det finns brun kärrhök så hör av dig till 

Olof Hjelm. Rapporterna kommer att sam-

manställas och skickas till ÖgOF och SOF 

som underlag för hur många brunhökar som 

häckar i Sverige. Så din insats är värdefull. 

 

Olof Hjelm 
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Aktuella observationer 

i Linköpings kommun 

januari-juni 2010 
 

 
 
Observationerna är hämtade från rapport-

systemet Svalan och är i många fall ännu 

inte granskade av Raritetskommittén eller 

Regionala rapportkommittén. 

 

Mindre sångsvan 

1 ad Linkelösa, Björkeberg kyrka 27.3, 1 2K 

Ullstämmaskogen, Linköping 1.4–12.4, max 

25 ex rastande Nybro, Svartåmynningens na-

turreservat 2.4 och 1 ad rastande Östra Skru-

keby kyrka 29.4. 

 

Bläsgås 

Uppträdde ovanligt talrikt i Västra Roxen från 

slutet av mars och en bit in i april. Som mest 

sågs 51 ex samtidigt vid Sättunaviken 29.3. 

Några eftersläntrare noterades i området till 

den 18.5. Fem ex sågs även i östra delen av 

Norrbysjön 26.3. 

 

Fjällgås 

En rastande flock med 11 ex sågs i Svartå-

mynningens naturreservat under perioden 

17.4–10.5. En av fåglarna bar färgringar och 

efter avläsning gick det att spåra individen 

som en projektfågel som frisläpptes i Lapp-

land 1995 och fött inte mindre än 23 ungar. 

Denna hona är förövrigt den hittills äldsta 

kända fjällgåsen. Samma fågel rastade i reser-

vatet även våren 2009. 

 

Spetsbergsgås 

Som mest 4 ex rastade i Svartåmynningens 

naturreservat 25.3–8.4. I Norrbysjön sågs 3 ex 

26.3 och slutligen flög 2 ex västerut förbi 

Tvärskogsudde, Roxen 9.4. 

 

 

Prutgås 

Ett ex rastade vid Nybro, Svartåmynningens 

naturreservat 20.4–22.4. 

 

Amerikansk kricka 
En hane rastade vid Nybro, Svartåmynningens 

naturreservat 10.4–12.4. Arten är i princip årlig i 

området. 

 

Bergand 

Ett par sågs förbiflygande vid Härnaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 2.5. 

 

Ejder 

En mycket ovanlig observation utgjordes av 

en hane som låg i Rosenkällasjön, Tinnerö 

eklandskap 21.4. 19 ex sågs rastande på Rox-

en utanför Nybro, Svartåmynningens naturre-

servat 21.5. 

 

Sjöorre 

En hane sågs på kommungränsen vid Bromön, 

Järnlunden 24.4. 

 

Vaktel 

Spelande vaktlar hördes på sex olika lokaler, 

troligen rörande minst sju exemplar. Som van-

ligt gjordes merparten av observationerna på 

slätten mellan Flistad och Ledberg. 

 

Kornknarr 

Minst femton knarrar snärpte i kommunen 

under försommaren.  

 

Smålom 

En fågel sträckte förbi vid Ekhagen, Brokinds 

slott 10.5. 

 

Svarthakedopping 

Rosenkällasjön i Tinnerö eklandskap söder om 

Linköpings fortsätter att hysa en mycket stark 

stam av svarthakedopping. Vårens högsta siff-

ra blev 62 ex den 6.5, så när som en tangering 

av det tidigare rekordet från i fjol. I både Frö-

kärret och Edhaga våtmark har som mest 10 

ex setts samtidigt. Två par har under våren 

setts i Sträp och den 20.4 rastade två ex tillfäl-

ligt i Sättunaviken, Svartåmynningens naturre-

servat. 
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Smådopping 

Övervintrare sågs i Stångån mellan Nykvarn 

och Stångåmynningen, Roxen (max 12 ex), 

Tannefors slussar (max 2 ex), Brokinds slott 

(1 ex) och vid Kungsbro, Roxen (1 ex). Under 

våren gjordes enstaka fynd i Sträp, Rosenkäl-

lasjön och Frökärret, Tinnerö eklandskap. Ett 

ex rastade i Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 19.4 och 28.4 och slutligen sågs 

en fågel i ett viltvatten nära Sturefors 6.5. 

 

Gråhakedopping 

1 ex sågs utanför Nybroplattformen, Svartå-

mynningens naturreservat 8.4. I Ljungsjön låg 

en fågel 5.5. Den 15.5 rapporterades om ett 

par i Svartåmynningens naturreservat och da-

gen efter hördes en spelande vid Kungsbro, 

Roxen. Slutligen observerades två ex i Rosen-

källasjön, Tinnerö eklandskap 2.6. 

 

Rördrom 

Sex tutande fåglar hördes i kommunen under 

våren. 

 

Kungsörn 

1 ex Marås, Västerlösa kyrka 4.2, 1 2k+ Lam-

bohov, Linköping 10.2, 1 2k+ Parkeringen, 

Nybro, Svartåmynningens naturreservat 20.3 

och troligen samma fågel vid Ledbergs kyrka,  

1 2k+ str S Valla, Linköping 28.3 och 1 ex 

Hovetorp 17.4. 

 

Större skrikörn 

3K-fågeln Tönn märkt med satellitsändare 

sträckte mot SV över Linköpings kommun 

23.5 efter att ha uppehållit sig i Värmland någ-

ra dagar. För mer information se  

http://birdmap.5dvision.ee/index.php?langEN 

curr_year2010curr_seasonSpringselFreqmulti 

 

Röd glada 

Tolv rapporter har inkommit. Ingen observa-

tion tyder på häckningsförsök. 

 

Brun glada 

1 2K+ sträckte mot söder vid Gärstadverken, 

Linköping 11.5. Dagen efter observerades en 

fågel vid Tallboda, Linköping – förmodligen 

rörande samma individ. 

Ängshök 

Den enda observationen utgörs av en hona 

som födosökte vid Stångåmynningen, Roxen 

6.5. 

 

Pilgrimsfalk 

Det första fyndet var 1 ex förbiflygande vid 

Brokinds slott 16.4. Under perioden 18.4-13.5 

sågs som mest två adulta fåglar i Svartåmyn-

ningens naturreservat. 

 

Vattenrall 

Två vinterfynd: en sågs vid Stångåmynningen, 

Roxen 3.1 och en fågel noterades vid Sjöliden, 

Bergs slussar 10-17.1. 

 

Småfläckig sumphöna 

Minst tre spelande fåglar hördes i Svartåmyn-

ningens naturreservat från den 30.4 och in i 

juni månad. En bra siffra på senare år! 

 

Kustsnäppa 

1 ex rastande Härnaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 6.6-9.6. 

 

Roskarl 

Två fåglar rastade i Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 16.5. Vårfynd är relativt 

ovanliga! 

 

Dammsnäppa 

En rastande fågel sågs i Härnaviken, Svartå-

mynningens naturreservat 1-3.6. Första fyndet 

i kommunen sedan 2004! 

 

Rödspov 

Två par inledde häckning i Svartåmynningens 

naturreservat och dessutom sågs ytterligare två 

ensamma fåglar (hanar?). Tre nyligen kläckta 

ungar observerades 3.6. 

 

Myrspov 

1 ex rastade i Härnaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 21.4-2.5 och 1 ex flög förbi vid 

Svartåmynningens naturreservat 5.6. 

 

 

 

 

http://birdmap.5dvision.ee/index.php?langEN%0bcurr_year2010curr_seasonSpringselFreqmulti
http://birdmap.5dvision.ee/index.php?langEN%0bcurr_year2010curr_seasonSpringselFreqmulti
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Småspov 

Enstaka fynd gjordes i första hälften av maj. 

Som mest sågs 18 ex rasta i Svartåmynningens 

naturreservat 14.5. 

 
Dubbelbeckasin 

En spelande fågel hördes i Lillkyrkakärret 3.5. I 

Svartåmynningens naturreservat fanns minst en 

fågel under perioden 5-22.5. Slutligen hördes en 

spelande fågel vid Gärstad schakttipp, Linköping 

9.5. 

 

Dvärgbeckasin 

Noterades i Svartåmynningens naturreservat vid 

tre tillfällen: 24.4, 25.4 och 15.5. Normalt uppträ-

dande. 

 

Smalnäbbad simsnäppa 

1 ex sågs vid Nybro, Svartåmynningens natur-

reservat 22.5. 

 

Svarthuvad mås 

En 2K-fågel sågs vid Stångåmynningen, Rox-

en 14.5. 

 

Dvärgmås 

Den första fågeln observerades i Svartåmyn-

ningens naturreservat 1.5. Under månaden 

sågs som mest ett tiotal fåglar, men det totala 

antalet inblandade fåglar är svårt att uppskatta.  

 

Svarttärna 

Upp till fem fåglar sågs stationärt i Svartå-

mynningens naturreservat under maj och en 

bit in i juni. Eventuellt inleddes häckning vid 

Härnaviken. 

 

Berguv 

En ropande fågel hördes på en sedan tidigare 

känd häckningslokal. 

 

Jorduggla 

En vinterobservation gjordes: den 22.1 sågs ett 

ex vid Härnaviken, Svartåmynningens natur-

reservat. Vid Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat noterades en fågel tillfälligt 

28.4-2.5. 

 

 

 

Nattskärra 

Som mest två fåglar hördes spela vid Orm-

stensmossen, Rådsla från och med 1 juni. 

 

Kungsfiskare 

Minst två fåglar övervintrade längs Stångån 

mellan Nykvarn och Stångåmynningen. De 

kalla nätterna med ont om isfria vattenytor 

ledde dock till att en individ inte klarade över-

vintringen. Vid Nybro, Svartåmynningens na-

turreservat sågs en fågel 7-8.4 och vid närlig-

gande Sättunaviken flög ett ex förbi 30.5. Ar-

ten har även setts på minst två möjliga häck-

lokaler, klart färre än tidigare år, men den hår-

da vintern decimerade sannolikt beståndet. 

 

Skärpiplärka 

Fyra fåglar rastade i Svartåmynningens natur-

reservat 2-24.4. 

 

Forsärla 

En fågel övervintrade vid Nykvarn, Linköping 

och sågs senare bygga bo på lokalen. Arten 

rapporterades från sju möjliga häckningsloka-

ler, och på två av dessa genomfördes lyckade 

häckningar med tre respektive en unge som 

resultat. En förbiflygande fågel noterades vid 

Stångåmynningen, Roxen 6.5. 

 

Blåhake 

1 3K+ hane rastande Sättunaviken, Svartå-

mynningens naturreservat 9.5-10.5. 

 

Svart rödstjärt 

Två januarifynd gjordes, vilket inte hör till 

vanligheterna: 1 adult hane sågs vid Nykvarn, 

Linköping 6.1 och en adult hane sågs i Vi-

kingstad tätort 8.1. Under våren hördes två 

sjungande fåglar i Linköping, den ena vid 

Värmeverket och den andra på Norra Oscars-

gatan, Tornbyområdet. 

 

Flodsångare 

En fågel hördes vid Smedstaddammarna, Tin-

nerö eklandskap 22.5-23.5 och som mest 2 ex 

spelade vid Gärstadverken, Linköping 23.5-

5.6. 
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Vassångare 

En spelade på Gärstad schakttipp, Gärstadver-

ken 5.5. 

 

Busksångare 
En sjungande fågel hördes vid Kaga kyrka 1.6-2.6. 

Dessutom sjöng en individ vid Södra Lund, Flis-

tad kyrka från och med 2.6. 

 

Trastsångare 

Sex sjungande fåglar hördes i kommunen, en 

mycket bra siffra: 1 ex Rosenkällasjön 2.5-9.6,  

1 ex Ljungdammarna 17.5, 1 ex Nybro, 

Svartåmynningens naturreservat fr.o.m. 26.5, 

1 ex Stjärnorpsravinen 31.5, 1 ex Dammen 

intill E4, Segelbåtshamnen, Linköping fr.o.m. 

1.6 och 1 ex Sättuna badplats, Roxen 7.6. 

 

Gransångare 

Tre fåglar hördes under häckningstid: en vid 

Smedstad, Tinnerö eklandskap, en i Rydsko-

gen, Linköping och en vid Ekholmen, Linkö-

ping. 

 

Mindre flugsnappare 

Sjungande fåglar hördes i Brokind 23.5 och 

vid Kvarntorp, Bjärka säby 3.6. 

Pungmes 

Vid Säbyviken, Roxen gjordes två observatio-

ner av ensamma hanar: 29.4 och 19.5. 

 

Vinterhämpling 

I början av april sågs som mest uppemot 200 

ex vid västra Roxen, företrädesvis inom 

Svartåmynningens naturreservat. I övrigt rap-

porterad med cirka 40 ex vid Gärstad schakt-

tipp, Gärstadverken samt lika många vid 

Mörtlösarondellen, Linköping 15.1. 

 

Snösiska 

1 ex Sättuna samhälle 10.1, 1 ex Tornhagen, 

Linköping 17.1 och 1 ex Arbetaregatan, Lin-

köping 28.3. 

 

Ortolansparv 

En hane hördes sjunga vid Nykvarn, Linkö-

ping 23.5 och en annan fågel sjöng vid Vallby, 

Kaga kyrka 7.6. Ett för senare år relativt nor-

malt uppträdande av denna minskande art. 

 

Adam Bergner 
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Aktiviteter 

hösten 2010 
 

 

 

 

9-12 september 

Gotland  
Följ med på spännande hösttur i gotländska 

fågelmarker bland vadare, rovfåglar och östli-

ga rariteter. Vi reser med båt över till ön med 

logi i Tofta och besöker med bil bl.a. Rivet 

och Faludden. Förbered er på ett högt skådar-

tempo i ett mycket vackert landskap. Begrän-

sat antal platser. Anmälan senast 31/7 till Pe-

ter Berry, 070-557 35 75, 

 peter.berry1983@gmail.com 

 

 

Fågelguidning vid Nybro och Sättuna 

Fågelklubben guidar i det artrika Svartåmyn-

ningens naturreservat för alla fågelintressera-

de, nybörjare som veteran. Med start den 5/8 

är vi på plats den första torsdagen i varje må-

nad fram till början av november. Var med 

och följ årstidernas gång när sensommar går 

mot höst och vidare mot vinter. Ta chansen att 

lära mer om bl.a. fåglarnas spektakulära flytt-

ning! Kika in på hemsidan för exakt tid och 

plats, www.linkopingsfagelklubb.se. 

Väl mött i höst!  
 

 

25-26 september 

Häradsskär 

Vi besöker traditionsenligt Häradskär i yt-

terskärgården där ringmärkningen pågår för 

fullt. Bra tid för såväl sträckande änder som 

rastanden tättingar. Vi åker ut på lördag mor-

gon och stannar till söndag eftermiddag. Del-

tagarantalet begränsat till 8 p.g.a. tillgängliga 

sängplatser. Anmälan till Olof Hjelm senast 

20 september. Olof.hjelm@telia.com, 

070-670 64 18. 

 

Trutar på tippen september-oktober 

Riktig hardcore-skådning på soptippen i Norr-

köping. Vi planerar för en tur till Herrebrotip-

pen i Norrköping för att leta kaspisk och me-

delhavstrut. Föranmälan krävs för att bestäm-

ma exakt datum och tillstånd från tippen. 

Skicka din intresseanmälan till Olof Hjelm 

senast 1 september för att försäkra dig om en 

plats. Mer info kommer på hemsidan. 

Olof.hjelm@telia.com, 070-670 64 18. 

 

 

9 oktober 

Stora Lund och Tåkern 

Följ med till de västra delarna av vårt land-

skap, till Stora Lund vid Vätterns strand. En 

lokal som inte besöks särskilt ofta men som 

vid rätt väderläge kan hysa stora mängder ras-

tande fågel, och dessutom bjuda på fina 

sträcksiffror av framför allt finkar och siskor. 

Vi börjar här och fortsätter sedan förmiddagen 

vid Tåkern där det förhoppningsvis finns än-

der och vadare att titta på. Samling vid sam-

åkningsparkeringen utanför Ikea kl 06.30. 

Anmälan till Claes Nilsson på 070-373 63 63 

eller claes.nilsson@corren.se 

 

 

16 oktober 

Häradsskär 

Vi åker än en gång ut till Häradskär för att 

spana udda tättingar och sjöfågelsträck. Tiden 

är helt rätt för taigasångare och andra östliga 

vagranter. Kanske fastnar någon sådan i ring-

märkarnas slöjnät. Vi åker från Fyrudden kl. 

06:00. Åter kl. 16:00. Begränsat antal platser. 

Anmäl Dig senast 9 okt.  

mailto:peter.berry1983@gmail.com
http://www.linkopingsfagelklubb.se/
mailto:Olof.hjelm@telia.com
mailto:Olof.hjelm@telia.com
mailto:claes.nilsson@corren.se
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För mer information eller anmälan ring eller 

mejla mig Per Törnquist på tel 073-672 53 71 

eller e-post: per_33@hotmail.com 

 

 

17 november 

Dagar som brännglas – Föredrag av Göran 

Bergengren 
Författaren och fågelskådaren Göran Bergen-

gren, välkänd i östgötska natursammanhang, 

är aktuell med boken Dagar som brännglas. 

Göran berättar om arbetet med boken och om 

förändringar i landskapet som påverkar både 

människa och fågel. Med utgångspunkt vid ett 

östgötskt torp tas åhöraren ut på en världsvid 

färd. Naturcentrum, Linköping 17/11 kl. 

19:00. För mer information kontakta Peter 

Berry, 070-557 3 575 eller 

peter.berry1983@gmail.com  

 

 

 

11 december 

Båttur i Östgötaskärgården 
Vi åker en båttur ut till kobbarna utanför Ar-

kösund och satsar främst på den i Östergötland 

sällsynta skärsnäppan. Avfärden kommer att 

ske från Arkösunds hamn ca. kl. 8 och hem-

färden blir någon gång runt kl. 14. Anmälan 

senast 4 december. Anmälan och och frågor 

till: Per Törnquist på tel 073-672 53 71 eller 

per_33@hotmail.com. 

 

 

Exkursioner för  

daglediga fågelskådare 

Vi träffas första tisdagen varje månad och åker 

ut och skådar några timmar. Lämpligen möter 

vi upp på morgonen på överenskommen plats 

och samåker. 

Anmälan till Gunilla Wetterling, 070-788 12 

26 eller gunilla.wetterling@linkoping.se 

 

 

 

Ingen bonus denna gång 
 

Här brukar vi publicerar ett urval av aktivite-

ter ur Fågelklubben i Norrköpings program. 

Men i skrivande stund finns inget höstprogram 

från FiNK att redovisa. Intresserade hänvisas 

till hemsidan: 

hem.passagen.se/fink.norrkoping 
 

mailto:per_33@hotmail.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:per_33@hotmail.com
mailto:gunilla.wetterling@linkoping.se

