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Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk före-

ning för Linköpingstrakten, med uppgift att främja utforskan-

det och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och 

underhålla intresset för fågellivet, samt hos medlemmarna bi-

dra till ett ökat ornitologiskt kunnande. Vårt klubbmärke är 

mellanspetten, som i kommunen hade sin enda häckningslokal 

fram till början av 1980-talet. 

 

Linköpings Fågelklubb 

c/o Stefan Desai 

O G Svenssons Väg 20  

590 71 LJUNGSBRO 

 

Plusgiro: 87 26 50 – 7 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

 

Medlemsavgift för 2011: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. 
 

Klubbens styrelse: 

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

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

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

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

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

 Peter Berry, peter.berry1983@gmail.com 

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

 

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

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

naviken. Vid skadegörelse eller dylikt ring till respektive ansvarig! 

Hemsidesansvarig: Anders Karlsson, anderz.karlsson@swipnet.se 
 

Rödspoven utkommer med två nummer per år. 

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

 

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

               Kontakt: fredric@bildfobi.se 

 
 

Medlemskap 2011 

Tyvärr är det fortfarande en del medlemmar i Fågelklubben som ännu inte förnyat sitt med-

lemskap i klubben för år 2011. De som på adressetiketten har årtal 10 eller lägre har fortfa-

rande inte betalt för 2011. 

Du som är berörd vill väl gärna kvarstå som medlem och inte missa höstens begivenheter. 

Skynda därför och betala in avgiften för 2011. Använd gärna bifogat inbetalningskort eller 

spring till datorn och betala digitalt till plusgironr enligt ovan. Ange namn och adress. 

Avgiften är som vanligt oförändrad och framgår ovan på denna sida. 
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  Vår ordförande 

Per har ordet 
 

Hej alla fågelvänner! 

Här händer det grejer. Fick idag beskedet att klubbens 

LONA-ansökan om att flytta vårt torn vid Stångåmyn-

ningen till Härnaviken har fått godkänt. Då återstår 

”bara” att få bygglov och dispens från strandskydd innan 

vi kan sätta spadarna i backen och gjuta fundament. Där-

efter skall tornet vid Stångån demonteras och byggas upp 

igen vid norra Härnaviken. Dessutom ska stig ordnas från 

Sjöviks Blommor. Det är tack vare att vi får parkera på 

Frälsegårdens mark, som arrenderas av Sjöviks Blommor, 

och att Vretagymnasiet tillåter oss att ställa tornet på de-

ras mark, som hela projektet har varit möjligt. Stort tack 

till dem. Stort tack även till Gunnar Ölvingsson, kom-

munekolog i Linköpings Kommun, som mycket tålmo-

digt hjälpt till att skriva ansökan. Efter lite pappersarbete kommer det så småningom att krävas 

muskelkraft och känner Du att Du vill hjälpa till, komma med fika eller dylikt, så är alla hjälpande 

händer välkomna. Håll koll på hemsidan för där skriver vi när det är aktuellt med byggstart. 

 

En annan trevlig sak är att nu under förvintern drar vi igång en vinterfågelmatning i samarbete med 

Linköpings Kommun och föreningen Linköpings Ekopark. Den kommer att passande nog vara sta-

tionerad vid Fröberget på Tinneröområdet och högtidlig invigning kommer att ske 6 nov. 

 

Snart kommer vi också att sätta upp en pilgrimsfalksholk på silon närmast Stångån vid Nykvarn. 

Det är en fantastisk utsikt där uppifrån. Man ser Roxen, Gärstadverken och Reningsverket. Rena 

skafferierna för en hungrig falk. 

 

Glöm inte att rapportera svarthakedoppingar! Hör av Er till mig om Ni har någon misstänkt eller 

fastställd häckning. 

 

Trevlig sommar! 

 

Per Törnquist 
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Svartåns slättbygd, 
sträckan Ledberg – Normlösa 
I artikelserien om sällan besökta lokaler i Lin-

köpings närhet har turen nu kommit till slätten 

och Svartåns sträckning väster om mynningen. 

I Fågelklubbens skrift Fågellokaler i Linkö-

pings kommun beskrivs flera lokaler inom 

kommunen. Från Svartåmynningens naturre-

servat kan skådaren resa västerut mot Vallby, 

Kaga och vidare mot Ledbergssänkan, hela ti-

den med Svartån intill sig. Från Ledberg kan 

man sedan följa ån motströms mot Normlösa 

genom Flistad, Björkeberg, Klockrike, Väster-

lösa och Älvestad socknar. Det är detta stora 

område som här skall avhandlas. Broar finns 

vid Flistad och Normlösa innan ån svänger 

söderut och avgränsar därmed området på ett 

naturligt sätt. Området besöks sporadiskt av 

skådare men kan nog bäst beskrivas som un-

derskådat. Förhoppningen med den här arti-

keln är att visa på både vedertagna och nya 

ställen att uppleva områdets rika och varieran-

de fågelliv. På bifogad karta på nästa sida 

markeras de berörda lokalerna med kryss.  

 

Allmän beskrivning av natur, biotoper och 

utseende 

Det mjukt kuperade slättlandskapet breder 

från Ledberg ut sig åt väster. Svartån utgör här 

en grön bård mitt i det högproduktiva jordbru-

kets stora fält. Vattendragets effekt på fågelli-

vet märks vid en promenad längs ån, här är 

arterna och antalet fåglar fler. Svartån är en 

magnet för fågellivet, oavsett årstid. Ån har 

förmodligen, om än obekräftat, en betydelse 

som sträckled för flyttfåglar. Längs Svartån 

löper en alridå som omsluter ån och på vissa 

ställen gör den djungelartad till karaktären. 

Detta intryck är starkast där ån faller något 

och blir ström, som vid Brickstad och Linke-

lösa eller Tegneby och Hackeryd. Vid Kars-

torp, på gränsen mellan Motala och Linkö-

pings kommuner finns en relativt stor meander 

med en del vass. Vassarnas utbredning varie-

rar med åren, men inslag av vass finns längs 

hela sträckan. I övrigt finns små inslag av 

barrskog och lövdungar i området, men dessa 

är närmast att betrakta som virkesfält med be-

gränsade biologiska värden. Det storskaliga 

jordbruket dominerar landskapet men fortfa-

rande finns små insprängda hagmarker, nu 

främst betade av hästar som i området blivit 

vanligare än kor och får. Slätten norr om ån 

mellan Flistad och Klockrike är mycket platt, 

medan samma sträcka söderut är något mer 

kuperad. 

 

Observationspunkter 

Beroende på årstid och mål med skådningen 

finns flera observationspunkter i området. Vä-

gen mellan Ledbergs kyrka och Björkeberg 

går på en låg åsrygg med utsikt norrut mot 

Svartån och kringliggande fält. Vid Gammals-

torp kan man stanna om vår och höst för att 

titta på genomsträckande och rastande rovfåg-

lar. En motsvarande hög punkt finns på åns 

norrsida, där vägen som följer åsryggen sö-

derut kröker vid nedfarten till Brickstad vid 

Lilla Berga. Här slutar rullstensåsen någon 

kilometer norr om Svartån och utsikten är god 

åt alla väderstreck. Ytterligare västerut finns 

vid Nederlösa badplats nära Normlösa obser-

vationspunkten Isberget. Dessa tre högre ob-

servationspunkter passar bra för översikt över 

området. Besök i flytt- och övervintringstider 

rekommenderas då ett stort antal rovfåglar rör 

sig i området.  

 

Är man ute i nattsångartider är bron över 

Svartån vid Flistad ett givet stopp. Här är 

chansen stor att höra vaktel, kärrsångare eller 

tyngre arter. Vid Brickstad går det att prome-

nera längs den strömmande, lummiga norrsi-

dan av ån på en väg mot Karstorp. Vägen nås 

från Brickstad Spetsegård. Från Ås gård söder 

om Hackeryd kan man promenera till de lum-

miga partierna av ån. Åter på norrsidan kom-

mer man nära ån och sanka tillflöden vid Am-
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nada, Älvestad. Via bron i Normlösa når man 

sedan Nederlösa badplats och Isberget.  

 

För den som vill komma nära fågellivet i och 

kring ån är en kanottur att rekommendera. 

Mellan Vågforsens kraftverk vid Normlösa 

och Svartåfors nära Kaga kan man ta sig ige-

nom hela det behandlade området. Se upp för 

grunt strömt vatten och visa hänsyn till häck-

fåglar och boende! 

 

 

 
 

Fåglar 

Kören från jordbrukslandskapets fåglar har 

försvagats med åren. Många arter har minskat 

och vissa, som ortolansparven, har försvunnit 

helt. Det går dock fortfarande att uppleva att 

himlen är en kupol fylld av lärkor i april. Man 

kan fortfarande höra rapphöna, kornknarr och 

vaktel. Tornfalken ryttlar ännu över fälten. 

Östgötaslätten har med andra ord inte spelat ut 

sin roll i fågelsammanhang. Trots flera negati-

va trender finns ljuspunkter, som att tidigare 

försvunna fåglar återvänt till området. Röd 

glada har gjort häckningsförsök och kan med 

lite tur ses jaga över slätten vår, sommar och 

höst. Detsamma gäller den smäckra ängshö-

ken som tillsammans med röda gladan skänker 

guldkant till skådarvardagen i området. Det är 

värt ett besök under alla tider på året, men ut-

budet av fåglar varierar starkt.  

 

Under vår och höst rastar gäss och sångsvan i 

området i stora mängder. I de lugnare delarna 

av Svartån kan det ligga en hel del sim- och 

dykänder i sträcktider. I ån häckar och över-

vintrar kungsfiskare och vintertid kan flera 

individer ses tillsammans med forsärla och 

strömstare. Den djungelartade ån har även 

lockat till sig ägretthäger. Försommaren är 

som nämnts bra för nattsångare kring ån. Oav-

sett tidpunkt för besöket bjuder Svartån ofta 

på rika fågelmöten. 

 

Jordbruksbygden kring ån uppskattas även av 

rastande spovar och pipare, vår som höst. I de 

ibland mycket stora flockarna ljungpipare kan 
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det vara värt att söka efter rara arter. Stubbåk-

rarna i området är också populära rastplatser 

för flera arter tättingar. Under vintertid ses 

snösparv, vinterhämpling och ibland även 

lappsparv. Från september rastar många rov-

fåglar i området. Alla Sveriges kärrhökar kan 

observeras, liksom flera arter falkar och örnar. 

Brun glada, aftonfalk och jaktfalk är några 

förnäma besökare. Förutom dessa kan ägrett-

häger, svarthakad buskskvätta och vit stork 

läggas till raritetslistan. Övervintrande kungs-

örnar jagar ofta i området och kan ses kretsa 

över slätten tillsammans med fjäll- och orm-

vråk. Från vägen mot Hackeryd från Björke-

berg passerar man en stor ek som står på åns 

norrsida, vid Helleberga badplats. Här sitter 

gärna rovfåglar på spaning, vintertid kan 

kungsörnen sitta här. 

 

Övriga sevärdheter 

Området är uråldrig jordbruksbygd som bru-

kats sedan järnplogen kunde skära igenom den 

tjocka lerjorden. Fornlämningar som domar-

ringen i Stora Berga, Klockrike socken och 

gravfältet vid Kullersbro, Björkeberg socken 

är värda sina besök. Här finns också flera äld-

re kyrkor från 1000- och 1100-talen, bl a 

Skeppsås och Älvestad med vackra interiörer. 

Norr om Klockrike rinner Motala Ström och 

Göta Kanal. Norrbysjön och Ljungsjön är 

båda fågelrika sjöar värda ett besök. Lillån 

ansluter till Svartån strax nordväst om Led-

berg. Lillåns sträckning söderut är väl värt ett 

besök. Inte minst vid bron nära Rappestad.  

 

Vägen dit och parkering 

Från Linköping når man området antingen via 

Malmslätt och Ledberg eller via Klockrike 

(sväng mot Fornåsa från Rv 34). Mellan bro-

arna i Normlösa och Flistad går vägar på båda 

sidorna ån i öst-västlig riktning. Från dessa 

går flera småvägar ner mot ån. Det går inte att 

nå ån från alla dessa och man bör vara upp-

märksam på skyltar om genomfart förbjuden. 

Parkera där du inte är i vägen för jordbruks-

fordon eller övrig trafik. Ett besök på cykel är 

att rekommendera, du når då ån lättare. De tre 

observationspunkterna nås dock enkelt med 

bil. Gammalstorp från Björkeberg kyrka, Lilla 

Berga från Klockrike vägkors rakt söderut och 

Isberget från Normlösa kyrka mot Nederlösa 

badplats. För förstagångsbesökare rekommen-

deras karta.  

Text och foto: Peter Berry 

Karta: Martin Berry 

 

 
Svartån vid Brickstad i vintertid 
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Svenska drömarter i Skåne 
 

Fågelklubbens långresa gick den här gången 

till Skåne och Österlen. Här fick vi bekanta 

oss med arter som man sällan eller aldrig stö-

ter på i Östergötland. Trots att våren övergått i 

försommar var antalet rastande tättingar riktigt 

högt beroende på att många arter av någon 

anledning blivit försenade på sin flyttning. Det 

blev en extra krydda på en resa som blev en 

hit på många sätt. Här följer en reserapport 

från fyra intensiva dagar i södra Sverige. 

Vi som försvarade LFK:s färger var Lars Nils-

son, Inge Frid, Per Tufvesson, Martin Berry, 

Ulf Larsson och Claes Nilsson (reseledare). 

 

Torsdag 2 juni: Fem skådarsugna östgötar 

samlades på samåkningsparkeringen utanför 

IKEA och satte kurs mot Skåne och Österlen. 

Den sjätte deltagaren hämtade vi upp i Kristi-

anstad. Färden på E4:an gick smidigt (men 

uhh så tråkigt), men så fort vi kom in i Skåne 

var koncentrationen på topp. Det dröjde därför 

inte särskilt länge innan första Skånespeciali-

teten var inhängd och klar, två vita storkar 

seglade mot den blåa himlen utanför Kristian-

stad. En härlig start på resan!  

Först tänkte reseledaren stanna vid Kristian-

stad vattenrike, men ångrade sig och valde till 

slut Äspet utanför Åhus som första stopp. Via 

en liten felkörning hittade vi dit, en mycket fin 

kustnära fågellokal och en bra start på vår resa 

skulle det visa sig. Inne i lövskogen var det 

gott om sångare, och ute vid tornet sågs flera 

arter änder och vadare. Myrsnäppa, silltrut 

och småtärna var bara lite av det vi noterade. 

Vi fortsatte till närliggande Pulken, på våren 

en översvämmad strandäng, och nu . . tja, en 

torr strandäng skulle man kunna säga. Fåglar 

fanns det ändå, Martin upptäckte en rödspov 

som strax blev två, en gök flög förbi och det 

fanns möjlighet att studera röda glador i 

mängd. 

 

Efter en lång dag på resande fot rullade vi till 

sist in i Brantevik på den skånska sydostkus-

ten och checkade in på Råkulle gård, ett vand-

rarhem som definitivt rekommenderas! Innan 

mörkret föll gick vi från samhället söderut 

längs med havet där buskarna fortfarande ver-

kade fyllda med rastande fågel. Näktergal var 

kvällens dominant, den karakteristiska sången 

hördes från alla håll. 

 

Fredag 3 juni: Vädergudarna var med oss den 

här helgen och vi vaknade upp till en strålande 

försommarmorgon. Strax före kl 06 stod vi på 

Drakamöllans parkeringsplats och knappt 

hann vi ur bilarna förrän resans första som-

margylling flöjtade i bokskogen. Mäktigt! Vi 

vandrade i vacker natur och gyllingarnas sång 

hörde vi lite då och då. Inge upptäckte en 

forsärla innan vi kom ut på heden där vi 

ganska snabbt stötte på ett häckande par träd-

lärka. Lite längre bort bråkade två andra fåg-

lar. En snabb titt i tuben och visst– två fält-

piplärkor på närhåll! Per, som slitit för sig 

själv på annat håll, fick också in fältpipen efter 

viss möda. Nöjda och belåtna satt vi på heden 

och drack vårt morgonkaffe. 

Efter en fin morgon drog vi vidare mot Rav-

lunda skjutfält, en klassisk lokal för alla Skå-

nebesökare. Här sjöng fler sommargyllingar, 

och en fältpiplärka spelflög och visade upp sig 

ännu bättre än vid Drakamöllan. När värmen 

blev allt mer påtaglig lockades en hona ängs-

hök upp i termiken. Claes hörde resans första 

rosenfink innan vi gav oss av – tyvärr utan en 

obs på höksångare. På vägen hem gjorde vi 

flera småstopp och bättrade på vår redan digra 

reselista med bland annat smådopping och 

gråhakedopping. Målet var att slå den lista 

på 140 arter som deltagarna på fågelklubbens 

Gotlandsresa i höstas skramlade ihop. 

 

Efter några timmars eftermiddagsvila på vand-

rarhemmet gjorde vi om gårdagens kvällstur i 

Brantevik, och inte blev vi besvikna den här 

gången heller. Fortfarande oerhört mycket 

fågel i buskarna och läget kändes giftigt under 

hela promenaden. 
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Fältpiplärka på Ravlunda skjutfält. Foto   Inge Frid 

 

Lördag 4 juni: Tidig uppstigning igen (04.30) 

och iväg till Kåseberga för att se om en av 

Sveriges bästa sträcklokaler hade nåt att erbju-

da den här morgonen. Nja, fick väl svaret bli, 

men å andra sidan är inte försommaren den 

mest intensiva sträcktiden. Fyra prutgäss 

gladde, liksom flera nya researter som tord-

mule, sjöorre och svärta. En rosenfink sjöng 

ljudligt och ihärdigt från dungen. Den bästa 

obsen kom istället från själva byn där en 

sjungande svart rödstjärt underhöll. Vi läm-

nade Kåseberga och körde bara någon kilome-

ter västerut, runt och i den lilla byn Hammar 

har ju kornsparven sitt starkaste fäste i Sveri-

ge. Vi letade en stund, och läget hann bli lite 

oroligt hos vissa deltagare innan en kornsparv 

plötsligt flög upp på en tråd precis över oss 

och började sjunga för full hals! En av resans 

bästa observationer. Med humöret på topp 

fortsatte vi in mot Ystad där en gulhämpling 

sågs och hördes. Arten har ökat i södra Sveri-

ge och den kommande veckan kunde reseleda-

ren notera flera sjungande gulhämplingar i 

Ystads sandskog. Stans soptipp besöktes – inte 

för att slänga skräp utan för att försöka se den 

bruna gladan som då och då uppehåller sig 

här. Någon brun glada blev det inte, men där-

emot nyutflugna svarta rödstjärtar och en 

sjungande kärrsångare. Bonusobs blev några 

spelande klockgrodor i en damm. 

 

Fyledalen, en någon mil norr om Ystad, är ett 

klassiskt ställe för rovfåglar. Även om det inte 

blev några massor så var artfördelningen inte 

dålig. En gammal kungsörn sågs både fly-

gande och sittande, arten häckar med något 

par i dalen. Tre bivråkar i en skruv gav ut-

sökta observationer på hur olika dessa fåglar 

kan se ut. Resans märkligaste obs kom också 

här – en röd glada försökte sig på att slå och 

döda en råka. Det gick inget vidare för gladan 

som tvingades ge upp. 
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Efter en längre eftermiddags- och kvällsvila 

fick vi för oss att åka ut och lyssna efter natt-

sångare. Det visade sig vara en av resans säm-

re idéer, det var nämligen svårt att hitta vakt-

lar, kornknarrar och kärrsångare på den skåns-

ka slätten. Lite som att leta efter en nål i en 

höstack, kom vi fram till. Däremot var löv-

grodorna i farten den här natten, överallt hör-

des grodornas spel. 

 

Söndag 5 juni: Undertecknad förlängde sin 

semester i södra Skåne och lämnade resten av 

deltagarna i Brantevik där det bar av mot Ös-

tergötland på morgonkvisten. Gänget gjorde 

ett par stopp i Kristianstadstrakten på vägen 

hem och lyckades bland annat få se sångsvan 

och småsnäppa. Totalt sett kom reselistan 

upp i 141 arter, en mer än gänget från Gotland 

i höstas!  

 

 

Claes Nilson 

 

 
 

Nöjda skådare på Österlen, från vänster Per Tufvesson, Claes Nilsson, Martin Berry, Ulf Larsson, 

Lars Nilsson och Inge Frid. Foto:  Inge Frid 
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Hackspettar vid Gölmossen 

– en svårslagen succé! 
 

Det brandfält som, efter den stora skogsbran-

den i juni 2008, uppstod vid Gölmossen strax 

nordost om Finspång har visat sig vara en bra 

lokal för hackspettar, inklusive den nordliga 

specialiteten tretåig hackspett. Ett par häckade 

i området 2010 och var förstås målart då LFK 

styrde kosan ditåt i ottan den 26 mars. 

 

Det var en underbar, om än lite kylslagen, vår-

morgon där trädlärkorna sjöng och orrarnas 

bubblande spel hördes svagt i fjärran. Totalt 

10 personer hade offrat en sovmorgon för att 

uppleva fågellivet på denna säregna plats. Ef-

tersom det låg kvar mycket snö på de smala 

skogsvägarna fick vi parkera två kilometer 

från den plats där de tretåiga hackspettarna 

sågs ifjol, och därefter fortsätta till fots. Med 

jämna mellanrum stannade sällskapet längs 

vägen och lyssnade. Avlägsna trumningar från 

en spillkråka hördes och en trana ropade från 

andra sidan sjön, vilket än mer förstärkte 

stämningen av orörd vildmark. När vägen slu-

tade bar det uppför en blockrik kulle och ett 

hygge, där spåren efter branden fortfarande 

var uppenbara. Vi hade knappt hunnit ner på 

andra sidan kullen förrän vi uppsnappade lju-

det av en trumning som helt klart lät avvikan-

de. Efter en stunds lyssnande konstaterade ett 

glatt sällskap att det var den tretåiga hackspet-

ten som hävdade revir i området även denna 

vår. Delar av gruppen smög iväg för att försö-

ka få syn på hackspetten, men den var nyck-

full och gjorde snabba förflyttningar. Hack-

spettar är inte kända för att vara särskilt skyg-

ga och svårsedda, men den tretåiga hackspet-

ten är ett undantag. 

 

I samband med matsäcken en stund senare 

kunde vi åter höra den tretåiga hackspettens 

trumvirvel sporadiskt, och andra fåglar som 

dubbeltrast, tofsmes och årets första sädesärla 

noterades. Vi ville ju så gärna se den tretåiga 

hackspetten, så reseledaren Per guidade grup-

pen till det allra finaste skogspartiet precis 

sydväst om den plats där vi hört trumningar. 

Och här dröjde det inte länge förrän vi fick 

kontakt med två tretåiga hackspettar, en hane 

och en hona. De båda fåglarna var stationära 

inom ett begränsat område och tycktes obe-

rörda av vår närvaro. Biotopen var alldeles 

perfekt – här fanns massor av gamla brända 

tallar och uppenbarligen gott om vedlevande 

insekter. 

 
Vi tittade oss mätta på dessa fascinerande fåg-

lar och påbörjade sakta vandringen tillbaka 

mot bilarna. Ett sista span från toppen av kul-

len gav några ormvråkar, en spelflygande 

duvhök och en varfågel. Förväntningarna in-

friades denna gång och reseledaren som utlo-

vat tretåig hackspett kunde andas ut. Förhopp-

ningsvis var detta inte sista gången klubben 

besöker Gölmossen.  

 

Adam Bergner    

Foto:  Arne Andersson 
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Skön fika på Gölmossen Foto:  Arne Andersson 

 

 
Ännu mer fika, nu med bulle  Foto:  Arne Andersson  
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Vårutflykt till Häradsskär 
 

En majhelg på Häradskär innebär alltid många 

timmar i fält och en ständig förhoppning om 

att idag så ska det äntligen visa sig att ön är så 

bra som den kan vara. Höstarna har ju visat att 

ön har potential både för mycket fågel och en 

hel del spännande rariteter. Bevakningen på 

vårarna har dock inte varit lika intensiv och 

något riktigt tungt hade (ännu) inte setts på ön. 

 

Den tidiga bilresan ut till Fyrudden på lör-

dagsmorgonen den 7 maj bjöd på morgon-

dimma och molnbankar och dagen innan hade 

mängder av småfåglar rastat på bland annat 

Öland. Så det var med stora förhoppningar vi 

tog båten ut till skäret. Vinden var perfekt och 

redan i hamnen på Häradskär fick vi in de för-

sta alkorna, gråhakedopping och skräntärna. 

De rastade ganska mycket sångare i buskagen 

och ärtsångare, lövsångare och rödstjärtar satt 

och sjöng lite överallt. Ute över havet var det 

dock rätt lugnt varför vi ganska snart började 

leta bland de rastande tättingarna i stället. Det 

var som sagt mycket gott om lövsångare (flera 

hundra), gransångare (ca 40), ärtsångare och 

rödstjärt. Men trots många timmar i fält hitta-

de vi inget speciellt förutom en hårt skulkande 

rörsångare, en ensam svartvit flugsnappare 

och lite nyanlända hus- och ladusvalor. Spa-

ning över havet gav en sillgrissla, de lokala 

kustlabbarna, en del rastande svärtor etc. Så på 

kvällen när vi satt och åt middag konstaterade 

vi att det var ännu en vanlig dag på skäret. 

Trevligt, fint väder, en hel del fågel men inget 

riktigt speciellt. En kvällstur gav en spelfly-

gande morkulla innan vi gav up och ställde in 

siktet på morgondagen. 

 

Vi bodde den här gången på Norrudden (sig-

nalstugan) då hela Fyrbyn var uppbokad av ett 

annat sällskap. Det visade sig vara en mycket 

fin stuga som varmt kan rekommenderas. 

Morgonkaffet intogs med en magnifik utsikt 

på stugans trappa innan vi gick längs med 

stränderna med sikte på fyren. Vi kunde kon-

statera att vädret hade slagit om och det var 

betydligt sämre med fågel som rastade. Sam-

ma arter som dagen tidigare men i mindre an-

tal. På skären väster om ön sågs två roskarlar, 

en stenfalk och flertalet kustlabbar bjöd på 

fina obsar. Väl framme vid fyren kunde vi 

konstatera att det inte var någon större rörelse 

över havet idag heller. En avlägsen lom bjöd 

på lite spänning innan vi kunde avskriva den 

som en mycket ljus storlom. 

 

Vi började nu så sakta dra oss mot Norrudden 

för lite vila. Peter Berry gick dock en liten 

egen sväng ut på Stångskär. En svala väckte 

hans uppmärksamhet och han såg genast att 

det kunde röra sig om en rostgumpsvala. Tele-

fonerna gick nu varma och undertecknad samt 

Per Törnquist och Claes Nilsson fick raskt 

springa ned mot sundet mellan Häradskär och 

Stångskär. Svalan hade nu satt sig på telefon-

trådarna och vi kunde direkt konstatera att 

Peters första intryck var rätt. Det var en rost-

gumpsvala som satt där tillsammans med någ-

ra ladusvalor! Rostgumpsvalan bjöd sedan på 

en halvtimmes underhållning då den jagade 

insekter på behändigt avstånd (ned till några 

meter ifrån oss). Den alternerade mellan alkär-

ret och Fyrbyn och var vid något tillfälle fram-

me och inspekterade ett hussvalebo! Efter en 

dryg halvtimma försvann den mot söder för att 

inte återfinnas. Strax efter upptäcktes också en 

honfärgad svart rödstjärt i Fyrbyn. Så helt 

plötsligt hade en vanlig helg på skäret för-

vandlats till en fantastisk fågelhelg. 

 

På väg tillbaka till Norrudden för att städa 

stugan och packa flög årets första backsvalor 

förbi och vi såg alltså fyra arter svalor på skä-

ret den dagen. Nöjda kunde vi konstatera att vi 

sett 91 arter på Häradskär under helgen och att 

vi sett Östergötlands andra rostgumpsvala! 

 

 

Olof Hjelm 
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Solig matpaus på Häradsskär Foto  Per Törnuist 

 

 
Fågelspaning från välbekant fyrplats    Foto  Per Törnuist  
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Tyst nattsångartur 9 juni 
 

Tio pigga skådare mötte upp vid Sättunapar-

keringen för att försöka upprepa fjolårets suc-

céartade nattsångartur, då både flod- och 

busksångare hördes bra. Ett illvilligt åskväder 

hotade i fjärran men vi var hoppfulla. Väl ute 

på östgötaslätten var det relativt tyst. Enstaka 

sävsångare och näktergalar spelade. Vid Kaga 

kyrka kunde dock både kornknarr och små-

fläckig sumphöna höras nära och bra. I Led-

bergssänkan hördes två vaktlar på långt håll 

och vinden gjorde det inte lätt för oss att höra 

dem. Vid Södra Lund överraskades vi först av 

ett bekant ”pispande” läte. Kan det ha varit 

morkulla mitt på östgötaslätten? Som tur var 

kunde Adam Bergner upplysa om att det var 

det gråskimliga fladdermusen som flög förbi 

och utstötte ett liknande läte. Det blev mer 

närkontakt med däggdjur än fåglar i år. Gräv-

ling och tamkatt verkade mer intresserade av 

oss än nattsångarna. Som tur var kunde vi av-

runda turen vid Svartåfors med en riktigt sam-

arbetsvillig gräshoppsångare.  

 

Peter Berry 

 

 

      Svart stork på besök i  

Linköpings kommun 
 

Thomas och Gerd Andersson hittade en svart 

stork på Prästtomta skjutfält den 1:e maj. Da-

tumet var mycket illa valt eftersom området 

skulle vara helt avstängt för skjutövningar de 

följande dagarna. Thomas utnyttjade sina mili-

tära kontakter till bristningsgränsen och det 

gjorde att hans bil fick vistas i området några 

timmar i skymningen under två kvällar. Om-

rådet håller en hög klass med blandade bioto-

per och en tät älgstam. På sista rundan innan 

hemfärd flög storken upp från ett dike och 

satte sig i ett träd. Eftersök efter det att skjut-

övningen var slut resulterade inte i någon 

stork. 

 

 

Per Törnquist 
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Svart stork vid Prästtomta skjutfält. Foton   Magnus Elfwing 
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Fågelmatning på Tinnerö 
 

Jag tror att det är fler än jag som under de se-

naste två årens vargavintrar, vilka gått hårt åt 

såväl individ som artantal bland fåglarna, mer 

eller mindre suckat sig igenom november till 

och med mars. För all del, rikligt med snö, 

rimfrost i träden och en överrepresentation av 

domherrar i trädgårdarna har varit nog så trev-

ligt. Men ur fågelskådningsperspektiv har de 

två senaste vintrarna varit en artmässig öken. 

Och att hoppas på någon raritet vid vinterfå-

gelmatningen har varit helt uteslutet när tem-

peraturen pekat långt under -10 under långa 

perioder. 

 

Under det senaste vinterhalvåret har det därför 

varit extra lätt, och väldigt begärligt, att i bilen 

på väg till jobbet dagdrömma om vårens skira 

grönska och flyttfåglarnas ljuva röster som 

fyller hela lufthavet. På vägen till mitt arbete 

passerar jag dagligen Tinnerö eklandskap. 

Och någonstans mellan dagdrömmen i bilen 

och suckarna vid köksbordet över den femtio-

elfte talgoxen vid fågelmatbordet, föddes en 

idé. Skulle det inte gå att ordna en stor vinter-

fågelmatning i Tinnerö – en plats för både vin-

terfåglar och vinterskådare att mötas?!  

 

Linköpings fågelklubbs styrelse tog tag i tan-

ken och kontakter med kommunen etablera-

des. Sen har hjulen snurrat snabbt, och idén 

vunnit stort gehör. LFK kan därför med 

mycket stolthet i rösten informera om att 

klockan 13:00 den 6 november 2011 kom-

mer den nya, stora vinterfågelmatningen i 

Tinnerö att invigas!  
 

Fågelmatningen, som kommer att vara en år-

ligt återkommande företeelse mellan oktober 

och april, kommer att placeras precis vid stora 

parkeringen i Tinnerö, det vill säga vid Frö-

berget och Frökärret. I sluttningen upp mot det 

lilla torpet vid parkeringen finns en blandning 

av täta slånbuskage, nyponbuskar och olikåld-

riga ekar. Här kommer 3-5 matningslådor för 

nötter och fröer att placeras ut, liksom upp till 

5 stolpar för talg och talgbollar. Stolparna, 

vilka sticker upp ur slånbuskarna, kommer 

tillsammans med den gamla ladan på bergs-

knallens topp att utgöra utmärkta utkiksplatser 

för fåglarna. Hela matningen kommer, givet 

dess storlek, placering och utformning att vara 

mycket lättillgänglig och lättskådad. En stor 

plansch med våra vanligaste vinterfåglar 

kommer dessutom att underlätta artbestäm-

ningen. Men förhoppningen är naturligtvis att 

fåglar som inte finns på planschen också ska 

lockas till matningen! Om Järvafältets mat-

ning i Stockholm kan locka till sig gulbrynad 

sparv, vad kan då inte uppenbara sig på en 

vintrig kvist i Tinnerö? 

 

Inför vintern 2011/2012 finns det således både 

gott skådarhopp och en ny plats för fågelskåd-

ning under årets mörka månader! LFK kom-

mer att anordna minst en guidning vid mat-

ningen per säsong – håll utkik på hemsidan för 

mer information. 

 

Linköpings fågelklubb vill avslutningsvis 

tacka kommunekolog Anders Jörneskog och 

Föreningen Linköpings Ekopark för gott sam-

arbete samt Olle Bernhardt i Järva för matnyt-

tig information och goda råd. 

 

Martin Berry 
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Aktuella observationer 

i Linköpings kommun 

januari-juni 2011 
 

 
 
Observationerna är hämtade från rapport-

systemet Svalan och är i många fall ännu 

inte granskade av Raritetskommittén eller 

Regionala rapportkommittén. 

 

Mindre sångsvan 

Vårens första fynd var en rastande vid Vallby, 

Kaga kyrka 12.3. Därefter följde 1 adult i 

Svartåmynningens naturreservat 22.3 och slut-

ligen 1 2k vid Sjögesäter, Stora Rängen 2-3.4. 

 

Bläsgås 

Sågs allmänt vid Västra Roxen under våren 

och högsta rapporterade antal blev 42 ex den 

23.3. I början av juni upptäcktes en fågel med 

skadad vänstervinge i Svartåmynningens na-

turreservat, Roxen.  

 

Fjällgås 

Glädjande många fynd gjordes i Svartåmyn-

ningens naturreservat under våren. De första 

två fåglarna, ett par, upptäcktes 6.4. Den 13.4 

anslöt en grupp om sju ex, och den 17.4 till-

kom ytterligare fem fåglar. Därefter skedde en 

successiv bortflyttning från området och sista 

observationen härrör från 7.5. Minst två av 

gässen konstaterades vara färgmärkta; den ena 

av dessa, en hona frisläppt inom det svenska 

fjällgåsprojektet 1995, är den just nu äldsta 

levande fjällgåsen i världen. Att en sådan in-

divid väljer Västra Roxen som rastplats är nå-

got man som Linköpingsskådare är mycket 

stolt över! 

 

Prutgås 

Ett ex rastade i Sättunaviken, Svartåmynning-

ens naturreservat 28.3. Troligen samma indi-

vid dök sedan upp vid närbelägna Härnaviken 

2.4, där den sällskapade med kanadagäss. 

[Stripgås] 

En fågel uppehöll sig vid Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat fr.o.m. 4/6. 

Fågeln var omärkt men har med största sanno-

likhet inte nått Sverige spontant.  

 

Stjärtand 

En hona övervintrade i Stångån vid Nykvarns 

reningsverk och sågs två gånger i januari och 

februari.  

 

Kricka 

En hona övervintrade vid Tannefors slussar, 

Linköping och sågs regelbundet under januari 

månad. 

 

Bergand 

En hane rastade i Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 10.4. 

 

Ejder 

Två hanar och en hona sträckte österut förbi 

Tvärskogsudde, Roxen 7.5. 

 

Sjöorre 

5 ex sträckte mot öster vid Götudden, Roxen 

19.4 och 25 ex rastade på vattnet utanför 

Kungsbro, Roxen 4.5. 

 

Svärta 

4 ex str O Götudden, Roxen 8.5. 

 

Alfågel 

Två ex rastade i Sättunaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 7.5. Vårfynd i reservatet 

är ovanliga! 

 

Vaktel 

Fem vaktlar hördes i jordbrukslandskapet väs-

ter om Roxen i början av juni. 

 

Kornknarr 

I området runt Lambohov och Åsmestad, Lin-

köping hördes totalt fem spelande knarrar i 

början av juni. En fågel spelade även vid 

Mörtlösa, Linköping och ytterligare en i när-

heten av Kaga kyrka. För att bl.a. kartlägga 

utbredningen av arten i Östergötland driver 

Joakim Wallin sedan i år ett projekt där korn-
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knarrarna fångas och ringmärks. T.o.m. 4 juni 

hade alla utom en av fåglarna i Linköpings 

kommun fått en ring runt benet. 

 

Smålom 

1 ex Kungsbro, Roxen 4.5. 

 

Svarthakedopping 

Vårens första fågel siktades i Sträp 8.4, och 

under våren noterades ett par i sjön. I Tinnerö 

eklandskap söder om Linköping behåller arten 

ställningarna, även om antalet häckande par 

minskat i Rosenkällasjön de senaste åren. Här 

sågs som mest 31 bobyggande fåglar i slutet 

av april, men troligen avbröts många häck-

ningar då antalet fåglar minskade till endast 4 

par i slutet av maj. I närliggande Edhaga våt-

mark noterades maximalt sju individer i slutet 

av maj, och i Frökärret ruvade 4-5 par vid 

samma tidpunkt. Att svarthakedoppingarna 

attraheras av nya vatten är tydligt; efter att 

kommunen skapat en våtmark i Ekängsdal-

gången, nära Ullstämmaskogen dröjde det inte 

länge innan några fåglar dök upp, och i slutet 

av maj konstaterades fem par på lokalen. 

 

Ett par och en ensam fågel sågs under våren i 

Svartåmynningens naturreservat. Ett par in-

ledde häckning i Södra dammen vid Gärstad-

verken, och tillfälligt sågs ytterligare ett par 

där. Slutligen en sträckobservation: 2 ex pas-

serade österut förbi Tvärskogsudde, Roxen 

7.5. 

 

Svarthakedopping är riksinventeringsart i Sve-

rige detta år och alla fynd av häckningar och 

par i lämplig häckningsbiotop tas tacksamt 

emot. Rapportera fynden på Svalan eller kon-

takta någon i styrelsen och förmedla dina ob-

servationer. 

 

Smådopping 

Ett, än så länge, tämligen svagt år för arten i 

kommunen. Inga säkra häckningar har inletts 

och antalet registrerade rapporter är endast 23 

st. Kanske har de senaste hårda vintrarna gått 

hårt åt övervintrande individer? Under vintern 

noterades maximalt 6 ex längs Stångån i Lin-

köping, och en övervintrare fanns också vid 

Brokinds slott. Dessa verkade dock försvinna 

successivt i februari för att helt saknas efter 

mitten av månaden. I april sågs enstaka rastare 

i Svartåmynningen naturreservat och ett par 

dök också upp i Rosenkällasjön, Tinnerö ek-

landskap. Slutligen hördes en spelande fågel 

vid Sturefors slott, Ärlången 20.5. 

 

Rördrom 

Minst åtta ropande fåglar hördes i kommunen 

under våren. Av dessa satt fem vid Roxen, 

medan de andra tre hördes vid Sturefors (2 st) 

respektive Rödsjön i södra delen av kommu-

nen.  

 

Vit stork 

En fågel sågs rastande på ett fält vid Mörtlösa, 

Linköping 6.4. Den 18.4 rastade en individ 

kortvarigt vid Kaga kyrka för att därefter flyga 

söderut och passera över Åleryd i Linköping. 

Slutligen sågs en förbiflygande fågel vid Uni-

versitetet, Linköping 11.5. 

 

Svart stork 

1 ex av denna sällsynta fågel upptäcktes vid 

Magdesjö, Prästtomta skjutfält 1.5 och kunde 

ses av ett fåtal tillresta fågelskådare i ytterliga-

re två dagar. Tillgängligheten till platsen blev 

därefter kraftigt begränsad på grund av mili-

tärövningar, och fågeln sågs dessvärre inte till 

något mera. Detta var första fyndet i kommu-

nen sedan år 2000. Läs mer om fyndet i sepa-

rat artikel i denna tidning! 

 

Kungsörn 

Tolv rapporter föreligger mellan 19.1 och 

16.4. Som mest observerades tre ex samtidigt. 

Något fler rapporter denna vår än vanligt. 

 

Röd glada 

1 ex passerade Nybro, Svartåmynningens na-

turreservat 5.4 och kanske samma fågel flög 

mot nordväst över Ramshäll, Linköping nästa 

dag. Därefter sågs en fågel på ett fält utanför 

Sturefors 25.4. I trakten kring Nykil och Ulri-

ka gjordes tre fynd under perioden 9.5–23.5. 
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Brun glada 

En fågel drog söderut förbi Stora Sjögestad, 

Ljungsbro 24.4. 

 

Ängshök 

Endast två fynd finns rapporterade, båda 

sträckobservationer. En hane sträckte norrut 

vid Sjögesäter, Stora Rängen 27.4 och en hona 

sträckte norrut på samma lokal 6.5. 

 

Aftonfalk 

En hona sågs rasta på en åker i närheten av 

Flistad kyrka 14.5. 

 

Pilgrimsfalk 

Under våren sågs minst tre olika fåglar vid 

Västra Roxen mellan 6.3 och 5.5. Övriga fynd 

var: en förbiflygande vid Egeby, Västerlösa 

kyrka 18.1, ett ex vid Slycke, Rappestad kyrka 

14.2 och ett ex som passerade Mjärdevi, Lin-

köping 5.4. 

 

Småfläckig sumphöna 

Enstaka ex hördes i Svartåmynningens natur-

reservat mellan 26.4 och 11.5. Som mest note-

rades 5 ex den 9.5. En fågel spelade vid 

Kungsbro, Roxen 21.5, en fågel ropade vid 

Stångån nära Sturefors 5/6 och slutligen hör-

des en vid Kaga kyrka fr.o.m. 6/6. Fler fynd i 

år än normalt! 

 

Skärfläcka 

En flock på fem ex rastade vid Nybro, Svartå-

mynningens naturreservat 12.4. Ej årlig i 

kommunen! 

 

Kustpipare 

Ett ex flög förbi Säbyviken, Roxen 15.5 och 

senare i maj gjordes två fynd av tillfälliga ras-

tare i Svartåmynningens naturreservat: 1 ex 

27.5 och 1 ex 31.5. 

 

Fjällpipare 

En ensam fågel rastade under en kort stund på 

ett fält nära Vreta kloster kyrka 14.5. 

 

 

 

 

Kustsnäppa 

1 ex rastande Härnaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 16.5–19.5. 2 ex rastade på sam-

ma lokal 7.6. 

 

Myrsnäppa 

Vid Härnaviken, Svartåmynningens naturre-

servat gjordes tre fynd av lika många fåglar 

under perioden 20.5–31.5. Ett normalt uppträ-

dande. 

 

Rödspov 

Minst fyra par inledde häckning i Svartåmyn-

ningens naturreservat, vilket är det bästa resul-

tatet på väldigt många år.  

 

Myrspov 

Ovanligt många fynd gjordes under våren, 

samtliga i Svartåmynningens naturreservat. 

Totalt minst 16 ex rastade i området 11.4–

25.4. Max två ex sågs också 12.5. Vårfynd är 

vanligen nätt och jämnt årliga, så årets uppträ-

dande avviker från det förväntade mönstret. 

 

Dubbelbeckasin 

I Svartåmynningens naturreservat hördes en-

staka spelande fåglar under perioden 6.5–20.5. 

Övriga fynd var en spelande i Lillkyrkakärret 

9.5 och en spelande vid Bjäsätter, Stjärnorps 

socken 21.5. Den sistnämnda lokalen är ovan-

lig för arten. 

 

Dvärgbeckasin 

1 ex Svartåmynningens naturreservat 21.4. 

 

Smalnäbbad simsnäppa 

En hona rastade i Härnaviken, Svartåmyn-

ningens naturreservat 26.5. På samma plats 

sågs en annan hona den 30.5. Slutligen sågs en 

rastare i Sättunaviken, Svartåmynningens na-

turreservat 6.6–8.6.  

Dvärgmås 

Enstaka ex sågs vid Västra Roxen under peri-

oden 26.4–4.6. Minst tio olika individer torde 

varit inblandade. En hög sträcksumma var de 

34 ex som passerade österut förbi Götudden, 

Roxen på kvällen den 8.5. 
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Svarttärna 

Den första fågeln dök upp i Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat redan 25.4, 

vilket är mycket tidigt. I samband med 

högtryck och sydostliga vindar den 10.5 dök 

ett sällskap på maximalt 8 ex upp och sågs i 

Svartåmynningens naturreservat. Troligen in-

ledde minst två par häckning i södra delen av 

Härnaviken i början av juni. 

 

Vitvingad tärna 

En adult sågs tillsammans med ovan nämnda 

grupp om 8 svarttärnor vid Sättunaviken, 

Svartåmynningens naturreservat 10.5–11.5. 

 

Berguv 

Ett besatt revir i kommunen under våren. 

 

Jorduggla 

Endast en observation har gjorts: 1 ex jagade 

över fälten söder om Säbyviken, Roxen 7.5. 

 

Nattskärra 

Vid Ormstensmossen, Rådsla hördes två spe-

lande fåglar i början av juni. Ett ex noterades 

också vid Sjögesäter, Stora Rängen 4.6. 

 

Kungsfiskare 

Övervintrande individer noterades vid tre till-

fällen på lika många platser: Vallby, Kaga 

kyrka 9.1, Sturefors naturreservat 30.1 och 

Nykvarn, Linköping 27.2. Under våren obser-

verades arten på två möjliga häcklokaler. En 

udda observation var den fågel som flög förbi 

Tvärskogsudde, Roxen 16.4. 

 

Tretåig hackspett 

En hona av denna i kommunen ovanliga art 

uppehöll sig vid Gunnarsdal, Ljungsbro 21.2–

1.3. Första fyndet i kommunen sedan 2008. 

 

Skärpiplärka 

Enstaka fåglar sågs rastande i Svartåmynning-

ens naturreservat mellan 2.4 och 21.4. 

 

Rödstrupig piplärka 

1 ex rastande Nybro, Svartåmynningens natur-

reservat 5.5. 

 

Forsärla 

Endast ett vinterfynd: 1 ex Nykvarn, Linkö-

ping 24.1. Under våren noterades arten på 8 

möjliga häckningslokaler, och på två av dessa 

konstaterades lyckade häckningar.  

 

Blåhake 

1 ex rastande Sättunaviken, Svartåmynningens 

naturreservat 12.5–13.5. 

 

Svart rödstjärt 

Ett par fanns i området runt Värmeverket och 

Lantmännens silo i Linköping under våren och 

försommaren.  

 

Ringtrast 

En fågel flög förbi Mjärdevi, Linköping 19.4 

och en hona rastade vid Smedstad, Tinnerö 

eklandskap 24.4. 

 

Busksångare 

Två sjungande hanar hördes kortvarigt i må-

nadsskiftet maj/juni: en sjöng vid Kåparp, 

Lambohov 30.5 och en sjöng vid Sättuna 1.6. 

 

Trastsångare 

Två sjungande Rosenkällasjön, Tinnerö ek-

landskap 5.5–6.5, en sjungande Säbyviken, 

Roxen 12.5, en sjungande Kungsbro, Roxen 

24.5, en sjungande Sibborpesjön, Ljung sock-

en 4.6 och en sjungande Landeryds golfbana 

6.6. Årets uppträdande är något mer omfattan-

de än vanligt. 

 

Mindre flugsnappare 

En mycket tidig fågel hördes vid Ekhagen, 

Brokind 8.5. På ön Åttingen inom Viggeby 

naturreservat i Järnlunden fanns en sjungande 

hane 21.5, och två hanar sjöng vid Kärna mos-

se, Malmslätt fr.o.m. 26.5 och in i juni. 

 

Pungmes 

En hane upptäcktes vid Stångåmynningen, 

Roxen 11.5, och troligen samma fågel höll till 

vid Gärstad schakttipp 12.5–13.5. En hane 

observerades vid Ljungdammarna, Ljungsbro 

12.5 och slutligen flög en hane förbi Säbyvi-

ken, Roxen 31.5. 
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Sommargylling 

En sjungande hane hördes i Vidingsjö, Linkö-

ping 2.6. Ytterligare en sjungande fågel hör-

des kortvarigt vid Svartåfors kraftverk, Kaga 

kyrka 8.6. 

 

Snösiska 
En hane sågs i en gråsiskeflock på en fågel-

matning vid Smedstad, Tinnerö eklandskap 

15.1. 

 

Ortolansparv 

Antalet fynd av denna art fortsätter att minska. 

Under våren gjordes endast ett fynd: en fågel 

hördes sjunga en kort stund på Vallavägen, 

Linköping 25.5. 

 

 

Adam Bergner 

 

 

 

Guidningar i Svartåmynning-

ens naturreservat under 2011 
 

Under våren har guidningarna i Svartåmyn-

ningen naturreservat fortsatt och besökarna 

har till klubbens lycka ökat. Tre guidningar 

planerades och i skrivande stund har två 

stycken genomförts. Den tionde april hade 

isen gått på Roxen och strandängarna stod 

under vatten. Eftermiddagen var klar och bjöd 

på en del sol där undertecknad tog emot tio 

besökare i Sättunaviken. Reservatet var fullt 

av sim- och dykänder i praktdräkt och rastan-

de gäss. Många vackra salskrakar simmade 

intill mängder av krickor och bläsänder. Ut 

mot Röudden kunde en hanne av bergand 

skymtas i en viggflock. I det medgörliga ljuset 

sken den grå ryggen. Dessutom rastade två 

stycken fjällgäss bland bläsgässen, en numera 

årlig men alltid lika välkommen rastare. Spe-

lande röd- och storspov samt skogssnäppa ut-

gjorde en vacker ljudbild tillsammans med de 

småpratande änderna. En hel del rovfågel, bl a 

havsörn och brun kärrhök såg till att utnyttja 

tillfället att jaga över de fågelrika vattnen. I 

guidningens slutskede hade vi som var kvar 

turen att se en havsörn slå en stjärtandshanne 

helt nära plattformen. 

 

Den femtonde maj var våren i reservatet långt 

framskriden även om dåligt väder höll tillbaka 

många flyttfåglar nere på kontinenten. Grå-

gässens duniga gässlingar gick lite varstans på 

den nu torra strandängen och flera ruvande 

tofsvipor stack upp sitt huvud mellan tuvorna. 

Från Sättunavikens plattform såg underteck-

nad och sju besökare hur ett åskväder (som vi 

hade turen att undvika) pressade ner passeran-

de fåglar i reservatet. Bland dem fanns flera 

vadararter, bl a mosnäppa, grönbena och vack-

ra brushanar. I de nu lövade träden sjöng törn-

sångare, hämpling och buskskvätta och den 

stora skrattmåskolonin på Röudden lyfte gång 

på gång för passerande rovfåglar. Över strand-

ängarna jagade alla Sveriges svalor samt torn-

seglare efter insekter. Allt som allt bjöd sköna 

maj på en lång kväll med många arter i Linkö-

pings förnämsta fågellokal, Svartåmynningens 

naturreservat.  

 

Under hösten fortsätter guidningarna i reserva-

tet. Allra först guidar Adam Bergner bland 

vadare i Sättunaviken den 23 augusti. Sedan 

fortsätter guidningarna söndagarna 11 sep-

tember, 16 oktober och13 november. Besök 

hemsidan för exakt tid och plats. Väl mött i 

höst! 

 

Peter Berry 

 

  



22 

 

Aktiviteter 

hösten 2011 
 

 

23 augusti 

Vadare vid Sättunaviken 

Följ med på klubbens traditionsenliga vadar-

guidning vid en av kommunens absolut finaste 

fågellokaler! Tillsammans spanar vi in både 

rastande och sträckande fåglar. Samling vid 

Sättunavikens parkeringsplats klockan 18. 

Ingen föranmälan behövs, men för ev frågor 

kontakta Adam Bergner, tel. 0739-26 00 57 

eller adam.bergner@yahoo.se. 

 

2-4 september 

Hallandsresa 

Fågelklubben reser västerut och besöker 

Hallands fina kustlokaler i en tid då mycket 

fågel är i rörelse. Getterön, Galtabäck, Glom-

men. Listan kan göras lång! Vi hoppas på en 

eller annan blåsig dag och mycket havsfågel. 

Låter det spännande? Kontakta Peter Berry: 

mobil 0705-57 35 75 eller 

peter.berry1983@gmail.com. Begränsat antal 

platser.  

 

Fågelguidning i Svartåmynningens natur-

reservat höstenen 2011 

Följ höstens gång i klassiska östgötska fågel-

marker med Linköpings fågelklubb. Var med 

och följ fåglarnas spektakulära flytt på en 

mycket förnäm rastlokal. Från vadare till gäss, 

rovfåglar och tättingar, det mesta kan ses i 

Svartåmynningens naturreservat.  Kanske får 

vi se något udda? Vi guidar 11/9, 16/10, 6/11. 

Besök hemsidan för närmare information om 

tid och plats, se även artikel ovan på sid 21. 

Kontakt Peter Berry: 0705-57 35 75  

 

1-2 oktober 

Höstexkursion till Häradsskär 

Traditionsenligt besöker vi Häradskär och tit-

tar på ringmärkningsverksamheten, sträckskå-

dar och letar spännande sångare i snåren. Ti-

dig avfärd från Fyrudden på lördagsmorgonen, 

övernattning i stugor och återfärd på söndags-

eftermiddagen. Anmälan till 

olof.hjelm@telia.com; 070-670 64 18 innan 

den 26/9. Begränsat antal platser. 

 

6 november 

Invigning av fågelmatningen vid Tinnerö 

Vinterfågelmatningen i Tinnerö kommer att 

invigas kl 13.00. Se separat artikel på sid 16. 

 

28 november 

Nya Zeeland – ett paradis för fåglar? 

Följ med till andra sidan jorden – till Nya Zee-

land där en spännande fågelfauna väntar. 

Claes Nilsson visar bilder från sin resa i janua-

ri/februari 2011 och berättar om ett vackert 

land med naturvårdsproblem. 

Naturcentrum kl 19.00. Information: Claes 

Nilsson, 070-373 63 63 

 

10 december  

Båttur i Östgötaskärgården 

Favorit i repris: Vi åker en båttur ut till kob-

barna utanför Arkösund och satsar främst på, 

den i Östergötland numera inte så sällsynta, 

skärsnäppan. Avfärden kommer att ske från 

Arkösunds hamn ca. kl. 8 och hemfärden blir 

någon gång runt kl. 14. Anmälan är bindande 

och sker senast 4 december.Vi delar på båthy-

ran, så kostnaden är beroende av antalet delta-

gare. 

Anmälan och och frågor till: Per Törnquist på 

tel 073-672 53 71 eller per_33@hotmail.com. 

 

 

mailto:adam.bergner@yahoo.se
mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:olof.hjelm@telia.com
mailto:per_33@hotmail.com
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Alltid extra bonus - 

      kom och skåda med FiNK 
 

Vi publicerar ett urval av aktiviteter ur  

Fågelklubben i Norrköpings vårprogram. 

 
EXKURSIONER utgår, om inget annat sägs, 

från hörnet Tegelängsgatan-Östra Promenaden. 

Medtag matsäck. Stövlar och regnkläder tas med 

vid behov. Alla exkursioner är lämpliga för både 

nybörjare och vana skådare. Om inte annat an-

ges sker resorna med bil. Vid samåkning re-

kommenderas att passagerare betalar 6 kr/mil 

till chauffören. 

FÖRENINGSMÖTEN har vi i klubblokalen i 

källaren Rådmansgatan 7 – ett kvarter från hör-

net Östra Promenaden-Lindövägen. Ingen av-

gift. Vid föreningsmötena serveras kaffe, te el. 

saft med tilltugg. Pris 20 kronor.  

 

AUGUSTI  

Söndag 28/8 Skådning vid Strandstugu-

viken 

Strandstuguviken utanför Nyköping är en lo-

kal med bland annat rastande vadare och än-

der. Många rariteter har passerat under åren. 

Lokalen hyser en skräntärnekoloni och det 

finns chans att få se gulhämpling där. Samling 

Tegelängsgatan/Östra Promenaden kl.07.00. 

Hemfärd omkring kl.13.00. 

Ledare: Mats Hjelte, tel. 011-31 84 15, 0705-

64 81 70. 

 

SEPTEMBER 

Onsdag 21/9 Bland papegojor och pungdjur 

Nils-Åke Andersson tar oss med bland färg-

granna fåglar och typiska djur från sin resa i 

västra Australien hösten 2009.  

Kl. 19.00 i klubblokalen. Ansvarig: Marianne 

Karlsson, tel. 011-13 76 03, 073-814 51 06. 

 

Söndag 25/9 ”Zi-ze-zerri” – Vad är det vi 

hör? 

Vi spetsar öronen och ger oss ut i fågelmar-

kerna kring Linköping. Med hjälp av Olof 

Hjelm lär vi oss att skilja ut de vanligaste av 

de lockläten vi hör omkring oss. 

Samling: Tegelängsgatan/Östra Promenaden, 

kl. 08.00. Hemfärd omkring kl. 13.00. 

 Ansvariga: Anders Törnqvist, tel.: 070-441 88 

78. Lennart Lander, tel.: 070-677 48 83. 

 

OKTOBER 

Lördag 1/10 World Birdwatch Day – inter-

nationella fågelräkningsdagen. 

Vi skådar och räknar rastande gäss, änder och 

andra fåglar vid Svensksundsviken på deras 

resa söderut. Kanske får vi se några av Bråvi-

kens havsörnar leta efter byte. 

Start vid Svensksundsvikens reservats parker-

ing Konungsund. Kl. 08.30 - omkring kl. 

12.00. 

Ledare: Colin Messer, tel.: 070-662 44 24, 

Anders Törnqvist, tel.: 070-441 88 78. 

 

Lördag 15/10 Skärgårdstur till Häradskär 

Vi skådar höststräckande fåglar, bland annat 

lommar och labbar, samt spanar efter ostliga 

rariteter. Det är de sista dagarna av ÖgOf:s 

ringmärkningsperiod, så vi får också tillfälle 

att studera fåglar på riktigt nära håll. Varma 

kläder och matsäck med varm dryck rekom-

menderas. 

Sista anmälningsdag söndagen den 9 oktober. 

Ytterligare information kommer att finnas på 

FiNk:s hemsida http://hem.passagen.se/fink. 

Upplysningar och anmälan till Lennart Lan-

der, tel.: 070-677 48 83. 

 

NOVEMBER 

Onsdag 16/11 Ölands fågelliv  

Henrik Karlsson, naturfotograf från Kalmar, 

kommer att visa bilder från ett av Sveriges 

fågelrikaste landskap. Vi får uppleva vintern 

med alfåglar och örnar, vårens och sommarens 

häckande fåglar på strandängar och alvar och 

höstens fågelsträck. 

Henrik Karlsson har nyligen utkommit med 

boken ”Mångfaldens ö. Bilder och tankar från 

http://hem.passagen.se/fink
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Ölands natur”. 

Kl. 19.00 i klubblokalen. 

Ansvarig: Anders Törnqvist, tel.: 070-441 88 

78. 

 

Onsdag 30/11 Mera fågel kring Norrköping 

Ingemar Karlström kåserar kring några nya 

fågelbilder. Vi får bland mycket annat möta 

vinterns färggranna stannfåglar och även ett 

av skogens troll. 

Kl. 19.00 i klubblokalen. 

Ansvarig: Marianne Karlsson, tel.: 011-13 76 

03, 073-814 51 06. 

 

Fågel- och naturutflyktssamarbete med 

andra föreningar i Östergötland. 

Alla medlemmar i de olika lokalföreningarna 

är välkomna att delta i respektive förenings 

aktiviteter. Höstens program för andra före-

ningar är lättast att finna via deras hemsidor. 

 

Naturskyddsföreningen Finspång: 

www.snffinspang.se 

Naturskyddsföreningen Norrköping: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 

Linköpings fågelklubb: 

www.linkopingsfagelklubb.se 

Motala biologiska förening:       

www.motalabiologiskaforening.se 

 

Alla dessa adresser går också lätt att nå via 

länkar från Östergötlands Ornitologiska Fö-

renings hemsida: www.ogof.se, liksom på 

FiNk:s hemsida http://hem.passagen.se/fink. 
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