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Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är intresserad av fåglar. 
Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program under-
hålla och utveckla fågelintresset hos våra medlemmar. Föreningen skall vara till för 
både nybörjaren och den rutinerade. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och 
leder därför exkursioner som vänder sig till allmänheten och håller föredrag och 
kurser. Ytterligare en uppgift är att utforska fågellivet i Linköpingstrakten. 

 

 

Rödspoven kommer ut med två nummer per år.  
Redaktör för detta nummer är Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com 

 

Omslag: Vit stork vid Nykilskorset, Foto Nils Petter Gregersen 

 

Linköpings fågelklubb 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

Facebook: https://www.facebook.com/LinkFK/ 

Postadress: 
Linköpings fågelklubb 
c/o Magnus Danestig 
Gallstrandsvägen 34 
585 99 Linköping  

 

Medlemsavgift för 2019 är 125 kronor. 

Ungdom 50 kr. 
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Rödhaken är en av mina favoritfåglar. 

Grå och oansenlig tills den visar upp sitt 

röda bröst och då lyser upp även den 

mörkaste decemberdag där den hoppar 

under fågelmatningen. Och med en 

sång som  på ett kaxigt sätt först suger 

in alla toner den kan, för att sedan av-

slutas i ett exploderande crescendo. 

Samtidigt är det en art som många 

gånger fått mig att besviket tänka ”det 

var bara en rödhake” då jag med för-

höjd puls länge spanat in i ett björnbärs-

snår på Häradskär i hopp om någon 

östlig raritet. Rödhaken har även fasci-

nerat andra och i en berättelse av Selma 

Lagerlöf  beskrivs hur rödhaken fick sitt 

röda bröst genom att dra ut törnetaggar 

ur huvudet på den korsfäste, vars blod 

färgade bröstet rött… Rödhaken har 

också kallats för tjäderklocka då det var 

den fågel som först vaknade på morgo-

nen (i konkurrens med sparvuggla om 

såväl namn som tidighet) innan tjädrar-

na började spela. 

För fågelskådare är rödhaken en 

väl bekant fågel som  vi nu kan se året 

om och ofta i den egna trädgården. Den 

har en lång stabil trend i såväl häckfå-

geltaxeringen som  standardrutterna 

men har ökat markant på vinterfågel-

räkningarna. Till viss del beroende på 

hur milda vintrarna varit mellan åren, 

men med en tydlig långsiktigt ökande 

trend. Jag misstänker att de flesta med-

lemmarna i LFK som matar fåglar har sin 

egen rödhake.  

Denna vinter har jag många 

morgnar mötts av rödhakesång då jag i 

mörkret gått ut och hämtat tidningen på 

morgonen, och nog funderar jag på om 

inte rödhakens förändrade uppträdande 

vintertid är ett av de tydligaste vardag-

liga tecknen på den globala uppvärm-

ningen.  Vi ser redan nu och kan för-

vänta oss fler stora framtida förändring-

ar av populationer för många fågelarter  

Här har vi fågelskådare en viktig roll att 

fylla genom att rapportera våra obser-

vationer och delta i olika inventeringar. 

Att rapportera det man ser på Artporta-

len är kanske det enklaste sättet att 

bidra till ett bättre faktaunderlag såväl 

vad som gäller olika arters uppträdande  

som olika fågellokalers värde. Även om 

kvalitén kan variera en hel del av det 

som läggs in på Artportalen vill jag 

hävda att det ändå är ett mycket värde-

fullt material. Tillbaka till rödhaken,  så 

finns mindre än 20 ”årliga” rapporter 

för månaderna januari, februari och 

december  från 2000-talets början, 

drygt 50-talet årtiondet efter. För de 

senaste tre åren finns mer än 150 rap-

porter de månaderna varje år!  

Rödhakesång i vinternatten 
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Att detta enbart skulle kunna förklaras 

av ökad skådaraktivitet är ganska osan-

nolikt utan speglar säkert ett förändrat 

uppträdande. Liknande trender går att 

se för andra arter i vår kommun, exem-

pelvis röd glada och inte minst ägrett-

häger (se annan artikel i denna Rödspo-

ven).  

Ett annat exempel på värdet av 

att rapportera sina observationer är 

som sagt möjligheten att avgöra en viss 

lokal eller ett områdes ornitologiska 

värde. Jag har själv haft stor nytta av 

den frekventa rapporteringen från 

Roxenområdet i remisser kring Natura 

2000 och i det pågående arbetet att få 

Västra Roxenområdet klassat som Im-

portant Bird Area, vilket skulle höja om-

rådets status ytterligare. Även i andra 

naturvårdsprojekt som bildande av nya 

naturreservat och förändrade skötsel-

planer är rapporter i Artportalen avgö-

rande då det tyvärr nästan aldrig finns 

resurser att i sådana fall genomföra 

några noggrannare inventeringar av 

fåglar.  

Fågelskyddsarbetet är annars 

något som LFK mest gör i det tysta ge-

nom att framförallt svara på olika remis-

ser. Självklart vore det önskvärt med  

fler linköpingsskådare som deltar i SOF 

Birdlifes standardinventeringar. Men jag 

skulle också gärna se initiativ från en-

skilda eller grupper av medlemmar som 

väljer ut en art eller en lokal som man  

skapar en egen inventering  kring. Det 

går lätt att administrera via Artportalen 

och värdet av sådan initiativ är stort.  

Olof Hjelm  

Rödhake 

Foto: Nils Petter Gregersen 
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Kommunrallyt 

2018 

Linköpings Fågelklubb vill tacka för det 

gångna året. Vi ser nu fram emot ett nytt 

spännande år och hoppas du vill fort-

sätta vara medlem.  

Vid betalning av medlemsavgiften via 

vårt bankgiro är det viktigt att du i med-

delandefältet skriver namn och adress på 

medlemmen eller medlemmarna.  

Magnus Danestig, kassör 

Medlemsavgift 2019 

Enskild medlem 125 :- 

Ungdom under 
12 år 

50 :- 

Bankgiro 870-6046 

Tredje helgen i november genomfördes 

som vanligt det årliga kommunrallyt då 

Östergötlands kommuner tävlade i att 

se så många arter som möjligt. Ett 30-tal 

linköpingsskådare finkammade kommu-

nen och totalt fick vi ihop 116 arter vil-

ket var nytt rekord för oss. Som vanligt 

vann dock Norrköping och vi kom som 

så ofta tvåa. Av speciellt roliga arter kan 

nämnas mindre sångsvan, kaspisk trut 

och ägretthäger. På bilden syns hårt 

kämpande skådare vid Tvärskogs udde, 

där Linsurfs segel blev ett utmärkt vind-

skydd i den friska nordliga vinden. Alfå-

gel, svärta och sjöorre blev belöningen! 

Tappra insatser gjordes också längs 

bäckraviner och andra fuktstråk för att 

hitta arter som mindre hackspett, järpe 

och morkulla.  Tyvärr missade vi dem 

och några till arter. Ny tag nästa gång! 

Text: Olof Hjelm 

Foto: Magnus Danestig 

  

Betala din medlemsavgift! 
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Linköpings Fågelklubb kallar härmed 

sina medlemmar till 2019 års årsmöte. 

Tid: söndag  24 mars kl 15.00 

Lokal: Naturcentrum, Linköping.  

 

Årsmötesförhandlingarna börjar 15.00 

och följs av ÖgOFs årsmöte 15:30. När 

årsmötet är färdigt bjuds det på fika och 

Föredrag med Anders Hedenström: 

”Fåglarnas fantastiska flygförmåga: hur 

det började och vad vi vet idag ” Se pro-

grammet för mer information. 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt 

välkomna! 

 

 

 

 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande vid mötet 

3. Val av sekreterare vid mötet 

4. Val av två justerare tillika röst-
räknare vid mötet 

5. Frågan om mötet blivit behörigt 
utlyst 

6. Styrelsens årsredovisning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av årsredovisning 

9. Fastställande av budget för kom-
mande verksamhetsår 

10. Fastställande av medlemsavgift 
för år 2020 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sen för föregående års förvalt-
ning 

12. Val av ordförande på två år 

13. Val av styrelseledamöter för ett 
år 

14. Val av två revisorer och två revi-
sorssuppleanter 

15. Val av valberedning på två perso-
ner 

16. Övriga frågor 

Kallelse till årsmöte 
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Ungdomssatsning! 

Nu är det äntligen dags! Linköpings få-

gelklubb gör med de andra fågelför-

eningarna i Östergötland en satsning  

med ett särskilt program för dig på mel-

lan- och högstadiet och som är intresse-

rad av att lära dig mer om fåglar och 

fågelskådning. 

Vi inleder med någon inneträff 

under vårvintern men lägger sedan 

mest tid på att vara mycket i fält. Det är 

genom att skåda med andra som man 

lär sig bäst! Vi försöker också variera 

skådningen så mycket som möjligt. På 

programmet står ugglekväll med grill-

ning, sträckskådning vid kusten, hitta 

alla simänder vid Roxen, följa med en 

ringmärkare, och lära oss alla nattsånga-

res sång. Vi lär oss också en massa om 

all teknik och prylar som kan förenkla 

skådandet. Vi räknar med 1-2 träffar i 

månaden fram till sommaren där vi av-

slutar med en resa med övernattning 

för de som vill. Om intresse finns fort-

sätter vi satsningen under hösten. 

Du behöver inte kunna något i förväg 

men måste  ha ett intresse av att lära 

dig mer. Vi hjälper varandra att bli 

bättre!  Du måste dock gilla att vara ute 

i naturen oavsett väder och det kan bli 

både tidiga morgnar och sena kvällar. 

Föräldrar får följa med men det är frivil-

ligt. Vi tar inte ut någon avgift och har 

inget krav på medlemskap till att börja 

med, men tycker du att fågelskådning 

verkar kul vill vi förstås se dig som med-

lem. Du är även välkommen på alla pro-

grampunkter som föreningarna har i sitt 

ordinarie program.  

Har du ingen kikare kan vi ordna 

med lånekikare i samband med exkur-

sioner. Kostnader för bil etc. delar vi på. 

Verkar det intressant?  

Hör av dig snarast till Olof Hjelm, 

olof.hjelm@gmail.com, 070-670 64 18.  
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Den 27:e september fick vi besök av Åke 

Lindström, professor vid Lunds universi-

tet, som talade om ”Dubbelbeckasinens 

fantastiska flyttning”. Åke forskar nu 

mest på förändringar i antal och utbred-

ning. En del av detta består i att han 

basar för Svensk Fågeltaxering, som är 

en del av landets miljöövervakning. Han 

intresserar sig också för fenomen kring 

flyttfåglar, t.ex. beteende och fettupp-

lagring. På senare år har han jobbat 

alltmer kring dubbelbeckasinens flytt-

ning. Det har varit känt att denna dis-

kret uppträdande art tillbringar ca 8 

månader söder om Sahara. Vid svenska 

häckplatser i fjällen försågs ett antal 

hannar med ljusloggar. Hannarna (inte 

honorna) är ortstrogna, och när de åter-

kommer till spelplatserna nästa vår kan 

de återfångas och informationen i log-

garna tas till vara. Det visade sig att de 

flyger i ett sträck från häckplatsen till 

söder om Sahara, en sträcka på ca 550 

mil. År 2016 sattes accelerometrar (vikt 

ca 1,6 g) på 20 fåglar. En del av dessa 

kunde återfångas 2017 och då kunde 

man få mer detaljerad information, inte 

bara om flyttschemat utan även om 

aktivitet (aktogram) och flyghöjd. Rätt 

normal flyghöjd är 3000-4000 m, men 

en individ var en kortare period uppe på 

6700 meters höjd! Fantastisk vad detal-

jerad information man kan få med mo-

dern teknik! 

I oktober höll vår medlem Nils-Åke An-

dersson ett föredrag om en resa med 

AviFauna till valda delar av Brasilien. 

Detta blev en färgsprakande exposé 

över vad Sydamerika kan visa upp. Ty-

värr är många primärskogsområden 

kraftigt reducerade, och ännu mer ty-

värr har Brasiliens nya president tillkän-

nagivit att ytterligare avverkning kom-

mer att ske i landet!  

Avslutningsvis var det i novem-

ber Caroline Isakssons tur att berätta 

om sin forskning under titeln ”Stadens 

lockelser och faror för våra småfåglar”. 

Hon kommer också från Lunds universi-

tet och jämför fåglar på landet med 

artfränder som lever i stadsmiljö.   

Höstens föredrag 

Caroline Isaksson framför ett 

studieobjekt 
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Stadens lockelser kan vara sådant som 

mat under vintern, högre temperatur 

under vintern, många håligheter lämp-

liga att häcka i. Bland farorna kan näm-

nas luftföroreningar, skräpmat, rovdjur, 

sjukdomar.  

Caroline uppehöll sig särskilt vid 

en undersökning där hennes forskar-

grupp jämförde en population talgoxar i 

Malmö med en population i ett lantligt 

skogsområde några mil öster om 

Malmö. Blodprover från ett antal indivi-

der analyserades med avseende på ett 

antal biomarkörer som kan användas 

som mått på stressnivån. Dessa markö-

rer visar att individer som lever i stads-

miljö är mer stressade än sina artfrän-

der på landet. Dessutom noterades 

”yttre” observerbara parametrar som 

kullstorlek, färgnyans och livslängd.  

Markörerna visade att stressni-

vån i staden var högre, vilket ledde till 

mer aggressiva fåglar, till mindre kull-

storlek, blekare gul färg på buken, kor-

tare livslängd. Genom försök, där man 

flyttat späda ungar från land till stad och 

tvärtom, har man visat att detta inte är 

genetiskt bestämt utan att det är ungar-

nas uppväxtmiljö som avgör stressnivån. 

En viktig yttre grupp stressfaktorer an-

ses vara avgaser, inte minst de kväveox-

ider som förbränningsmotorer ger. 

Mer information om projektet Urban 

Birds hittar man på https://

www.biologi.lu.se/urbanbirds.  

Caroline avslutade med att in-

bjuda alla som har holkar uppsatta att 

delta i ett projekt där man rapporterar 

om sina holkar och häckningar på 

http://new.holkwebben.se/. Resultaten 

kommer därmed forskare tillgodo. Ju 

fler som medverkar, desto bättre kun-

skap får vi om våra holkhäckande arter. 

Ämnet urban ekologi är ett nytt 

forskningsfält som startade kring 1990. 

Ur den här synvinkeln kan man dela in 

fågelarter i urbana undvikare (t.ex. tofs-

mes, tjäder, tretåig hackspett), urbana 

exploaterare (t.ex. pilfink, skata, 

tamduva) och urbana adapterare (t.ex. 

talgoxe, blåmes). Exploaterarna finner 

tätortsmiljön vara en fullgod ersättning 

för lantmiljön, medan adapterarna drar 

nytta av tätorten fast det egentligen går 

bättre för dem utanför tätorterna.   

Text och foto: Ingemar Ander  
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Höstens program har varit mycket upp-

skattat och utflykterna har känneteck-

nats av stort deltagande och mycket 

gott humör! 

Premiärturen gick traditionsen-

ligt till vackra Visingsö. Vår mycket kun-

nige guide Rüdiger Kasche visade oss 

runt bland fåglar och spännande loka-

ler. Vi avslutade med lunch i folkhögsko-

lans trädgård.  

Svartåmynningens naturreservat 

besökte vi två gånger under tidiga hös-

ten. Det var gott om änder, snäppor och 

pipare och en och annan exotisk ägrett-

häger. Roxen har med det låga vatten-

ståndet utvecklats till en högklassig 

vadarlokal. Av detta följer även att det 

är gott om rovfåglar. Vi såg flera havsör-

nar, torn- och pilgrimsfalken samt brun 

och blå kärrhök. Under en extratur se-

nare på hösten såg vi även många 

vackra snösparvar. Vi hittade tyvärr 

också en död ung finsk pilgrimsfalk, som 

via polisen lämnades över till SVA för 

analys. . 

En rovfågelspaningstur gjordes 

till Mörbyslätten med vråkar, hökar och 

glador. Det var ovanligt många röda 

glador och vi kunde på närhåll studera 

åldersskillnader. 

Varje höst innebär också en tur 

till Tåkernbygden. Vi startade vid Stora 

Lund. Tyvärr var det hård västlig vind 

och svårskådat. Vi satsade istället på en 

god lunch på golfbanan. Sedan blev det 

besök vid både Ramstadbron och 

Glänås Naturum med en hel del rovfå-

gel, bl a en vacker blå kärrhökshane.

Glimtar ur Dagledigas höstaktiviteter  
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Vad vore väl hösten om inte en tur till 

fantastiska Häradskär? Resan fick flyttas 

på grund av dåligt väder, men denna 

dag sken solen. Vi såg flera sträck av 

bläsänder, alfågel, och sjöorre. En och 

annan storlom och även smålom drog 

förbi på tyvärr långt håll. Svärta och 

tordmule lite närmare. Vi gick även en 

promenad runt ön med gott om fågel. 

Trevligast var väl en vacker jorduggla. 

I början av december gick vi en 

härlig promenad i storskogen norr om 

Roxen. Med hjälp av lite ljudimitationer 

lyckades vi höra och se nästan samtliga 

skogsmesar. Efter vandringen tände vi 

en värmande brasa och grillade korv. 

Höstsejouren avslutades med en 

titt på Margareta Pilemalms matning i 

Trädgårdsföreningen. När vi gick tillbaka 

till Naturcentrum för lussefika hade vi 

på näthinnan med oss vackra vyer av 

rödhake, bofink, stenknäck och hack-

spett. Ingemar Ander underhöll oss med 

att berätta om en resa till Bulgarien och 

visade konstnärligt vackra närbilder på 

fåglar.  

Gunilla Wetterling 

Foto skådare: Kerstin Wenner 

Foto knölsvan: Svante Söderström 
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Denna text syftar till att ge en samman-

fattning av noterbara fynd i Linköpings 

kommun under det andra halvåret 2018 

men ska inte ses som en fullständig 

summering. Texten baseras på fynd 

rapporterade i Artportalen och flera av 

de fynd som presenteras har ännu ej 

behandlats av ansvarig rapportkom-

mitté och kan därför komma att revide-

ras. 

Den busksångare som upptäck-

tes i Ledberg den 7/6 höll till och sjöng 

på samma plats enda till den 2/7. Ännu 

en busksångare sjöng i Härnaviken un-

der förmiddagen den 11/7. Sensommar 

innebär högsäsong för rastande syd-

sträckande vadare vid Svartåmynning-

en, de högsta antalen anges inom pa-

rentes: kärrsnäppa (150), spovsnäppa 

(15), sandlöpare (3), småsnäppa (2), 

mosnäppa (5), myrsnäppa (1), roskarl 

(2), brushane (96), grönbena (50), 

svartsnäppa (29), myrspov (59), kustpi-

pare (22) och större strandpipare (124). 

För rödspovarna vid Svartåmynningen 

verkar häckningen tyvärr ha gått dåligt – 

inga ungfåglar finns inrapporterade i 

Artportalen. 

 

Långväga måsfåglar vid Gärstadverken 

är något vi har blivit mycket bortskämda 

med på sistone. Framförallt är det 

kaspiska trutar som har setts under hela 

perioden från juli till december, och då 

oftast årsungar, men även enstaka 2k 

och adulta fåglar. Den 20/8 upptäcktes 

en 1k medelhavstrut som till mångas 

glädje uppehöll sig i området till åt-

minstone 15/9. Ytterligare en medel-

havstrut, men nu en 4k hane sågs mel-

lan 13-23/10. En 1k vittrut sågs vid 

Södra dammen den 29/11, men detta 

var tyvärr enda tillfället som fågeln sågs. 

Den 2/11 sågs en tretåig mås sträcka 

söderut över Trutdammen och dessför-

innan, den 28/10, hade hela åtta unga 

tretåiga måsar sträckt västerut vid Tvär-

skogsudde. Tretåig mås har endast setts 

vid sju tillfällen i kommunen, och detta 

var första fyndet av fler än en (1) fågel. 

En ensam svarthalsad dopping 

sågs vid Norra dammarna under hela 

sommaren fram till och med den 16/8. 

Årets enda fynd av fjällpipare utgörs av 

en ensam fågel i Vallby den 27/8. En  

ung stäpphök sågs vid Lillkyrka den 9/9 

och ännu en vid Svartåmynningen den 

12/9 samt 16/9.   

Ett halvår i Linköpings  

fågelmarker 
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I september sågs i vanlig ordning blåha-

kar runt omkring i kommunen. 2-3 

stycken rastade vid Sättunaviken och 

vardera ett ex sågs vid Jordhanteringen i 

Säbyviken, Tornbyområdet, Viggeby 

naturreservat och reningsverket vid 

Nykvarn. Under samma period sågs 

även rödstrupig piplärka med flera fynd 

vid Svartåmynningen och dessutom vid 

Gärstadverken, Ramshäll, Skeda och i 

Kaga. Årets enda ortolansparv flög förbi 

Nykvarn den 16/9 och årets enda 

pärluggla hördes sjunga i Norra Fjälla 

den 5/10. Endast en ringtrast sågs un-

der hösten – den 6/10 i Tornby. 

En vit stork höll sig stationär i 

området omkring Nykilskorset vid Skeda 

kyrka 16-26/10. Bland annat sågs den 

övernatta ståendes på hustak. Bara en 

timme innan storken hittades i Skeda 

sågs en vit stork sträckande över Hacke-

fors, vilket mycket väl kan ha varit 

samma fågel. I vanlig ordning sågs äg-

retthägrar vid Svartåmynningen under 

hela hösten, och den 18/10 sågs hela 17 

stycken vid Sättunaviken, vilket är det 

högsta observerade antalet i kommu-

nen någonsin. Alfågel sågs vid tre till-

fällen under hösten, som mest observe-

rades tio stycken sträckandes vid Tvär-

skogsudde, och vid samma tillfälle sågs 

även sju svärtor. Ytterligare en svärta 

sågs utanför Nybro mellan 16-18/12. 

Uppemot 100 snösparvar rastade vid 

Svartåmynningen i början av november 

och den 17-18 november höll en lapp-

sparv till i området. Rekordmånga sal-

skrakar rastade utanför Nybro under 

vintern, uppemot 1300 fåglar!  

Som vanligt har det varit ett få-

gelrikt halvår i kommunen med enstaka 

ovanliga och oväntade arter och flera 

rekordantal av andra. Nu håller vi tum-

marna för att 2019 för med sig minst 

lika många spännande fågelupplevelser! 

Erik Jonsson 

Den vita storken. Foto: Bengt Windolf respektive Mikael Gustafsson 
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Ägretthäger, en art på  

frammarsch 

Många linköpingsskådare noterade sä-

kert alla ägretthägrar som sågs under 

hösten., som mest hela 17 exemplar 

samtidigt i slutet av oktober. I ett försök 

att beskriva artens utveckling i kommu-

nen har jag sammanställt de fynd som 

finns inlagda på Artportalen. Det har 

inte varit lätt att avgöra exakta antalet 

men jag har gjort  ett försök att inte 

överskatta antalet. Som framgår av dia-

grammet på nästa sida har ägretthägern 

blivit allt mer vanlig i linköpingstrakten. 

Den första observationen i kommunen 

gjordes i Härnaviken, Roxen 1-11 au-

gusti 1992. Det dröjde sedan hela fem 

år innan nästa fågel sågs. Därefter följde 

oregelbundna fynd av ett till två ex fram 

till 2008 då fem exemplar noterades. 

Från 2012 har arten setts årligen. Fynd 

finns från årets alla månader utom janu-

ari. Fram till för några år sedan notera-

des främst enstaka individer på våren 

men inte minst i år har större flockar 

setts på hösten. Noterbart är också att 

det endast gjorts tre fynd i juni (1997, 

2009 och 2017). 

Tittar man på den geografiska spridning-

en framkommer självklart en stark kon-

centration till området runt västra 

Roxen. Utanför det området finns fynd 

av förbiflygande ensamma fåglar vid 

Rakared respektive Sjögesäter samt 

stationära fåglar vid Rosenkällasjön (tre 

fynd) och Frökärret (antagligen en av 

fåglarna vid Rosenkällasjön).  
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Den utveckling vi kan se i Linköpings 

kommun följer väl bilden för Sverige i 

stort. Jag har inte sett någon förklaring 

till expansionen men den verkar alltså 

expandera på bred front. I vilket fall har 

arten häckat ett antal år på Gotland 

samt vid något tillfälle vid smålandskus-

ten. Ännu har ingen häckning konstate-

rats i Östergötland men om artens ex-

pansion fortsätter får vi nog snart de 

första häckande ägretthägrarna även i 

Linköpings kommun. 

Text: Olof Hjelm 

Foto: Magnus Danestig 
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För dagledigas tisdagsaktiviteter finns 
kontaktinfo etc för de olika aktiviteterna 
på www.linkopingsfagelklubb.se. I öv-
rigt anges detta under respektive pro-
grampunkt. 

Välkommen på våra aktiviteter! 

Tisdag 15 januari kl 9.00: Tinnerö  
Vi följer året i Tinnerö eklandskap även 
2019. Ingemar Ander guidar.  

Lördag 19 januari Sjöfågelinventering 
Vill du hjälpa till att inventera övervint-
rande änder?  Hör då av dig till Ulf Lin-
nell på  070-69 68 69  eller 
u.linnell@bredband.net 

Tisdag 22 januari kl 9.00: Snöbryggan 
och Stångån  
Snöbryggan ligger vid Nykvarn mitt 
emot Reningsverkets utlopp. Där brukar 
man kunna se kungsfiskare, forsärla och 
smådopping vintertid. Vi går också en 
promenad nedströms ån. 

Tisdag 5 februari kl 9.00: Smedstad 
dammar 
Vi samlas direkt vid parkeringen och 
letar igenom dammarna efter vattenrall 
och annat trevligt. Därefter besöker vi 
även matningen vid koloniområdet.  

Tisdag 12 februari kl 9.00: Tinnerö 
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar.  

Torsdag den 14:e februari kl. 18:30 
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linkö-
ping Föredrag med Susanne Åkesson: 
”Tornseglaren”  
Nya metoder att studera fåglarnas före-
havanden har givit oss detaljerad kun-
skap om tornseglarens liv och leverne. 

Susanne Åkesson är professor i evo-
lutionär ekologi vid Lunds universitet. I 
hennes forskning har djurens navigation 
en central roll, vare sig det är fåglar, 
havssköldpaddor eller insekter. Gräns-
området mellan fysik och biologi finner 
Susanne också intressant, vilket bl.a. har 
lett till förståelsen varför sebran är ett 
randigt djur. Hon har mottagit ett flertal 
utmärkelser, såsom ett delat Ig Nobel-
pris. Hon blev häromåret invald i Kung-
liga Vetenskapsakademien.  

Den intresserade allmänheten känner 
till Susanne som författare tillsammans 
med Brutus Östling, och de vann år 
2009 Augustpriset klassen bästa fack-
bok med boken Att överleva dagen. 
Morgontidiga radiolyssnare får då och 
då höra henne i Naturmorgon. 

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 
68, ingemar.ander@comhem.se.   

Program för LFK och Daglediga 
våren 2019 

Fotot i rubriken: Seglare, Mon-

goliet 2018, Susanne Åkesson 
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Tisdag 19 februari kl 9.30. Kungsörnssa-
fari 
Vi åker en tur över västra slättbygderna 
och letar örnar och vråkar. Snösparv, 
lappsparv och vinterhämplingar kan vi 
kanske även se. 

Lördag 23:e februari, kl. 9:30 till ca 
12:00. Guidad fågelskådning, Stångån 
och Stångåmynningen.  
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linkö-
ping norr om motorvägen. Vi kollar vad 
som kan uppehålla sig på fälten och i ån, 
varefter vi promenerar mot åmynningen. 
Om Roxen är tillfrusen finns det helt sä-
kert mycket fågel i vaken utanför myn-
ningen. I buskar och vassar hittar vi en 
del småfågel. Med litet tur kommer vi att 
få se kungsfiskaren som patrullerar ån 
efter småfisk. Vid mynningen intar vi 
medhavd fika. 

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se.   

Torsdag den 28:e februari kl. 19:00 
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linkö-
ping. Föredrag med Magnus Wadstein: 
”Med Moses genom Kenya”   
Vad finns kvar av ursprunglig natur i det 
folkrika landet Kenya? Magnus Wadstein 
reste för ett par år sedan till Kenya med 
några vänner under ledning av fågelgui-
den Moses Kandie. Vi åker från Masai 
Mara i söder till låglandsregnskogen i 
Kakamega till skogarna på Mount Kenyas 
sluttning i norr.  Även ett par fågelsjöar 
och de torra savannerna i Samburu be-
söktes. Föredraget kommer att ha fokus 
på fåglar och fågelläten men skildrar bl a 
också besök hos massajer och Kinda 
kommuns samarbetsprojekt i Kimilili 
nära Mount Elgon. 

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, 
ingemar.ander@comhem.se.   

 

Termitbarbett, en av Afrikas 

många barbettarter      

Foto: Magnus Wadstein 
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Söndag den 24:e mars kl. 15.00 Natur-
centrum, Lasarettsgatan 1, Linköping. 
Föredrag med Anders Hedenström: 
”Fåglarnas fantastiska flygförmåga: hur 
det började och vad vi vet idag” 
Föredraget ges efter årsmöten med 
Linköpings fågelklubb och Östergötlands 
ornitologiska förening.  
 
Anders Hedenström, uppvuxen kring 
Söderköping, forskar vid Avdelningen 
för evolutionär ekologi vid Lunds univer-
sitet. Han disputerade 1995 på 
”Fågelflyktens ekologi”, varefter han var 
postdoc i Cambridge. År 2004 blev han 
utnämnd till professor i Lund.Sedan ett 
år är Anders medlem i Vetenskapsaka-
demien.  
 
Sedan 1990-talet arbetar han kring 
vindtunneln vid Lunds universitet, speci-
albyggd för studium av fåglars flykt.  
Även nya metoder att följa fåglarnas 
flyttning tilldrar sig han intresse. Han 
studerar framförallt fåglar som vadare, 
tornseglare, nattskärror och olika 
tättingar, men även fladdermöss och 
insekter.   

 
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 
68, ingemar.ander@comhem.se.  

Tisdag 12 mars kl 8.00, Tinnerö  
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar.  

Tisdag 5 mars kl 8.00, Roxen   
Årets första Roxentur är alltid spän-
nande. Är det fint väder är vi kanske ute 
lite längre och besöker flera torn.  

Tisdag 2 april kl 18.00, Fågelmossen 
Vi lyssnar efter sparvuggla och pärluggla 
och andra ljud i natten. Tänder en brasa 
och grillar korv. 

Tisdag, 9 april kl 8.00, Tinnerö  
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar.  

Lördag 13 april kl 9.00, Rödspovens dag 
Under förmiddagen finns guider från 
Linköpings fågelklubb vid plattformen i 
Nybro, Svartåmynningens naturreser-
vat. Vi tittar speciellt efter reservatets 
stolthet rödspoven. Ansvarig: Olof 
Hjelm 070-670 64 18 

Skärsnäppa 

Foto: Anders Hedenström 
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Tisdag 16 april kl 7.00,  Nyköping och 
Marsviken-Marsäng 
Vi besöker ett Natura 2000-område vid 
Östersjön söder om Nyköping och får 
guidning av vår fd medlem Arne Anders-
son. 

Lördag 20 april, Oset och Kvismaren 
Fink och LFK anordnar en gemensam 
resa till Oset- Rynningeviken med om-
nejd för att skåda tillsammans där. Vi 
kan förvänta oss stora mängder simän-
der, vadare, gråhakedopping och med 
lite tur även rördrom och småfläckig 
sumphöna.  

Medlemmar i LFK anmäler sig till Erik  
Jonsson, 070-311 64 68,  
erik_jonsson_747@hotmail.com, senast 
den 17/4. Medlemmar i Fink anmäler 
sig till Jesper Villaume tel-0722300345 
eller jespervillaume84@gmail.com sen-
ast den 17/4.  

Samling i Linköping på parkeringen på 
baksidan av Ikanohuset (parkeringen 
närmast motorvägen) kl 0700 för 
samåkning till Örebro. Samling i Norrkö-
ping på Himmelstalundbadets parkering 
kl 0700 för samåkning. Fink och LFK 
samlas sedan på parkeringen till natu-
rens hus i Oset- Rynningevikens natur-
reservat kl 0915 för gemensam skåd-
ning. Utflykten går sedan vidare till Oset 
och sedan besöker vi Kvisaren. Hemfärd 
kl 1700. Ta med mat, varm dryck och 
kläder efter väder. 

30 april – 7 maj: Mallorca Alcudia  
Daglediga firar 10 års jubileum med en 
resa till Alcudia, Mallorca. Vi bor på Al-
cudiastranden mitt emot Parc Natural 
sÁlbufera, ett av Europas finaste våt-

marksområden. Avresa från Norrköping. 
Kostnad inklusive flyg, hotell 5*, frukost 
och middag ca 7000 kr/pers. Hyra för bil 
tillkommer. Max 12 deltagare. Anmälan 
till Gunilla, mail eller sms, snarast för att 
vi ska kunna boka på samma hotell. Mer 
info till intresserade. Först till kvarn 

Lördagen 4 maj  Fågelskådningens dag  
och Tornkampen  
Under förmiddagen finns guider från 
Linköpings fågelklubb vid plattformen i 
Nybro, Svartåmynningens naturreser-
vat. Ansvarig: Magnus Danestig: 076-
144 14 82. 

Lördag 4 och söndag 5 maj, Häradskär 
Åter en majhelg på Östergötlands pärla i 
Östersjön. Tidig avfärd (4.30) från Linkö-
ping  lördag morgon och åter söndag ca 
18. Boende och båt går på ca 600 kr. 
Begränsat antal deltagare. Anmälan till 
Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com; 070-
670 64 18. 

Tisdag 7 maj kl 7.00: Leonardsberg och 
Herrebro 
Vi besöker ett par av Norrköpings fina 
fågellokaler. Räkna med heldag. 

Tisdag 14 maj kl 7.00, Tinnerö  
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar.  

Tisdag 21 maj kl 7.00, Västerby  
Vi går en promenad efter Lilla Rängens 
strand och i ekhagarna där. Besöker 
även tornet vid Sjögesättersviken. Lunch 
på golfbanans restaurang. 
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Onsdag 22 maj  Biologiska mångfal-
dens dag kl 18.00, Frökärret, Tinner 
Vi uppmärksammar denna viktiga dag 
med en guidning vid Frökärret, Tinnerö. 
Ansvarig Erik Jonsson, 
erik_jonsson_747@hotmail.com, 070-
311 64 68 

Tisdag 28 maj kl 7.00, Tinnerö   
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar.  

Tisdag 4 juni kl 20.30, Nattsångartur  
Turen går till lokaler med de klassiska 
nattsångarna: vaktel, kornknarr, busk-, 
kärr-, gräshopps-, flodsångare och inte 
minst näktergal. Räkna med hemkomst 
efter midnatt. 

 

 

 

 

Onsdag 5 juni kl. 20.30-24.00, Nattfågel-

skådning på cykel efter Stångån.  

Vi njuter av nattens fågelkör utefter 

Stångån på cykel från Nykvarn till Stång-

åmynningen. Ta gärna med fika! Samling: 

Snöbryggan,Nykvarn (mitt emot Renings-

verkets utlopp).  

Ansvarig: Gunilla Wetterling; 070-788 12 

26, gunilla.wetterling@gmail.com. 

Tisdag 11 juni kl 7.00, Tinnerö  

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar. 

Lördag 24 augusti, kl 8-12 , Vadare vid 
Roxen 
Vi skådar fågel med tonvikt på vadare vid 
vid Nybro, Roxen. Samling vid plattfor-
men. Ansvarig Erik  Jonsson, 
erik_jonsson_747@hotmail.com, 070-
311 64 68 


