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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 Nils Petter Gregersen npgreger@outlook.com 

 

Omslag: Hökuggla. Foto: Johan Ekstrand 

 

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 2020 är 125 kronor. 

Ungdom 50 kr. 

Bankgiro 870-6046 
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Social skådning 

För mig är det två olika typer av fågel-
skådning som lockar mest. Dels att en-
sam långsamt vandra i fågelrika busk-
marker med såväl synen som hörseln 
på spänn för att snabbt kunna identifi-
era förbifladdrande sångare och hårt 
skulkande trastfåglar eller vad det nu är 
som bjuds. Dels den mer sociala skåd-
ningen, gärna med ett tävlingsmoment, 
där planeringen blir viktig och moti-
vationen att kämpa vidare i dåligt väder 
eller fågeltomma storskogar sporras 
genom medtävlande kompisars med-
delande på mobilen. Eller när man 
cyklar fem kilometer extra bara för att 
man inte vill missa knölsvanen som ju 
låg i ån i förrgår. Det är knappt en må-
nad sedan som vi tävlade mot de andra 
kommunerna i det nu 10-årsjubi-
lerande kommunrallyt. Uppladdningen 
på puben och drivet bland alla linkö-
pingsskådare själva tävlingshelgen är 
ljusa minnen i en annars extremt mörk 
november. Vi lyckades hitta såväl en 
lappuggla som en berglärka i år och ett 
40-tal personer var engagerade i vår 
kommun. Jag tror knappast det tidigare 
varit så mycket fågelskådare igång sam-
tidigt i vår fågelrika kommun en regnig 
novemberhelg. Vad gjorde det att vi 
som vanligt kom tvåa efter vår 
svårslagna granne i öster. 

En annan favorittävling är det nu lätt 
avsomnade miljörallyt i januari där bil-
åkning och annat klimatosmart är för-
bjudet. Att som jag då ge sig ut på cykel 
i smällkalla vintern och skåda fågel en 

dag är förstås något som många kan 
uppfatta som väl extremt. Men efter att 
ha cyklat många mil och bl. a. släpat 
cykeln genom snön på Säbyvallen har 
belöningen kommit i form av bastu och 
en trevlig middag med andra som också 
tillbringat en skådardag i ett vintrigt 
Östergötland. Och bra skådning har det 
också blivit genom åren med arter som 
vattenpiplärka, skärpiplärka, gran-
sångare, tallbit och hornuggla för att 
nämna något. Tyvärr har intresset för 
detta rally varit lågt några år. Så jag vill 
därför göra lite smygreklam för att 
Slåttergubben nu genom för ett miljö-
rally 8 februari 2020. Håll koll på deras 
hemsida för mer information. 

Som förening erbjuder Linköpings få-
gelklubb förstås andra typer av social 
skådning. Att följa med på exkursioner 
med andra är både trevligt i sig men 
också det bästa sättet att lära sig mer 
om fåglar och artbestämning. Dagledi-
gas och Rapphönans aktiviteter är väl-
digt bra exempel på detta och där den 
sociala delen är minst lika viktig som att 
se mycket fågel. Vi har också ambition-
en att anordna några halvspontana 
träffar på café och pubar under våren. 
Mest bara för att träffas och prata lite 
strunt och fågel. Håll utkik på Facebook 
och hemsidan för datum. 

Och du missar väl inte att vi har stor 

fest 17 januari för att fira att klubben 

funnits i 70 år!        

Olof Hjelm 
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Välkommen på fest den 17 januari 2020 kl. 18-
22 på Universitetsklubben, Campus Valla, Lin-
köping. 

Under kvällen bjuds på nostalgi, god buffé, 
filmvisning av Ingemar Linds film om mellan-
spett från 70-talet och en massa annat. Minns, 
fira och mingla! 

Anmälan på hemsidan 
www.linkopingsfagelklubb.se. 

Pris 300 kr för mat och alkoholfri dryck. Bar 
finns.  

Betalas till vårt bankgiro:  870-6046 senast 8 
januari 2020.  

Skriv ditt namn och LFK 70 vid inbetalningen. 

Välkomna! 

Olof Hjelm, 070-670 64 18 
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Kallelse till årsmöte 

Linköpings Fågelklubb kallar härmed 

sina medlemmar till 2020 års årsmöte. 

Tid: söndag  8 mars kl 16.00 

Lokal: Naturcentrum, Linköping.  

 

Årsmötesförhandlingarna börjar 16.00. 

När årsmötet är färdigt bjuds det på fika 

och föredrag av Hanne Løvlie: ”Sexuell 

selektion hos fåglar”. 

Se programmet 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 2021 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-

sen för föregående års förvalt-

ning 

12. Val av styrelseledamöter för ett 

år 

13. Val av två revisorer och två revi-

sorssuppleanter 

14. Val av valberedning på två perso-

ner 

15. Övriga frågor 
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Hur länge har du varit engagerad i 

LFK? 

Jag gick med samtidigt som jag gick i 

pension i början av 2015 så det blir 

strax 5-årsjubileum – förresten precis 

samtidigt som både LFK och jag själv 

fyller 70… 

Hur länge har du skådat fågel? 

Jag har haft ett natur- och fågelintresse 

sedan tonåren och gillat att vara ute 

med kikare och kamera. Naturintresset 

förstärktes när jag träffade min hustru 

Catharina som hade ett starkt intresse 

för fåglar, växter och natur. Själva skå-

dandet har gått i perioder och tog fart i 

och med att jag gick med i LFK och upp-

täckte den fantastiska gruppen dagle-

diga med Gunilla Wetterling och Inge-

mar Ander som guider. Där försöker vi 

båda vara med så ofta vi kan. Det är ett 

väldigt bra sätt att lära känna fågellivet 

i vårt närområde. Vi åker också gärna 

iväg lite längre t.ex. till Öland och Fals-

terbo under flyttningstider. Däremot är 

varken Catharina eller jag speciellt en-

gagerade med att åka långt på larm och 

kryssa olika listor. Jag har en livskryss-

lista, det är allt. Ett snedstreck för 

”hört”, ett kryss för ”sett” och en ring 

runt för ”fotograferat”. Naturfotografe-

ring är en väldigt viktig del av mitt skå-

dande. Jag har i princip alltid med mig 

systemkamera med långt teleobjektiv. 

Det tillför en extra dimension att fånga 

en fågel på bild, gärna med någon liten 

speciell vinkel eller extra knorr. Min 

lycka är att Catharina är en van vand-

rare som bär både tuben och ryggsäck-

en med fika. 

Stäpphök. Foto: Nils Petter Gregersen 

Nils Petter     

Gregersen ny  

redaktör för 

Rödspoven 
Foto: Catharina Ekman 
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Vilken är den bästa fågelupplevelsen 

runt Linköping? 

Det är väl två tillfällen jag tänker på, 

båda faktiskt under kurser som Gunilla 

Wetterling höll. Den första var en rov-

fågelskurs och vi var på Sättuna-

plattformen. Plötsligt kom något ljus-

brunt snabbt seglande längs diket rakt 

mot oss. Som vanligt med kameran 

fastvuxen i handen lyckades jag både få 

en fin bild och en adrenalinkick för min 

första stäpphök.  

Det andra tillfället var en ugglekurs där 

vi hade haft flera skådningar av olika 

ugglor när larmet gick om en lappuggla 

norr om Roxen. När vi kom dit fanns 

Clas Tornefjell där och ropade på oss 

att skynda oss för ugglan satt väldigt 

fint i ett rödskimrande björkslybuskage. 

Även där hann jag precis få ett par bra 

bilder och ett nytt livskryss. Bara några 

sekunder senare flyttade ugglan på sig 

och fotomöjligheten var borta.  

Vad gör du annars på dagarna? 

Jag är pensionär från mitt jobb som 

trafiksäkerhetsforskare på VTI. Jag vill 

nog beskriva mig som en praktiskt lagd 

person. Jag bygger och renoverar ofta 

på vår stuga en bit från Nykil och på 

vårt hus från 30-talet i Johannelund. 

Sen har jag en ganska välutrustad slöjd-

verkstad hemma där jag mest gör små-

slöjd såsom knivar, skedar, skrin och 

annat. Två hus innebär också två träd-

gårdar som ju kräver sitt. Vi har tre 

vuxna döttrar och tre barnbarn. 

Du tar nu över som redaktör för Röd-

spoven. Vad har du för tankar kring 

tidskriften? 

En bra tidning med lokal prägel och 

som i första hand tar upp sådant som 

har anknytning till LFK. Ett bra komple-

ment till andra, t.ex. Vingspegeln och 

Vår Fågelvärld. Jag hoppas att det kan 

fortsätta så. 

 

Lappuggla. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Dagledigas höstutflykter 2019 

Sedvanlig start på hösten med en resa 

till Visingsö i slutet av augusti där 

Rüdinger Kasche guidade oss också i år. 

Ängshäckarna hade lyckats dåligt lik-

som tidigare år. Ensilaget tas så tidigt 

att ungarna för storspovar, tofsvipor 

och strandskator stryker med.  

Vi skådade från fågeltornet vid Erstad-

kärret där det var gott om de flesta 

vadararterna. Det roligaste blev de fem 

myrspovarna som gick nära och i vack-

er sommardräkt.  

I september gick vi från jordhantering-

en i Sättuna på vallen till Stångåmyn-

ningen. En blöt promenad i vått högt 

gräs och med mycket få fåglar. Hoppet 

om blåhake gick upp i det blå. Vid myn-

ningen var det mest skarvar. Bäst ut-

delning fick de som åkte till plattformen 

vid Sättuna där de såg en ung aftonfalk.  

Vi senarelade rovfågelskådningen i slu-

tet av månaden och fick en perfekt dag 

med sol och svag vind. Från Håcklahöj-

den i Knivinge såg vi fina ormvråksskru-

var. Övriga rovfåglar blev fjällvråk, 

havsörn, sparvhök och tornfalk. En falk 

som sades ryttla fick vi problem med 

eftersom vi då trodde det var en afton-

falk, men det löste sig till slut, det var 

en ung lärkfalk. 

Oktober började med en tur till Nybros 

och Sättunas plattformar. Ett par tusen 

grågäss låg på vattenytan. Fortfarande 

många kärrsnäppor och större strand-

pipare kvar. Sju ägretthägrar såg vi 

mycket nära och fint i Sättunaviken. 

Där låg också en ung svarthakedopping. 

En ung pilgrimsfalk roade oss med sina 

Myrspov på Visingsö. Foto: Rüdinger Kasche 
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pilsnabba jakter. Plötsligt kom en ung 

blå kärrhök paraderande förbi tornet.  

En bit in i oktober åkte vi också till Hä-

radskär över dagen. Sträcken var denna 

dag dåliga. Vi såg ändå sjöorrar, svär-

tor, ejdrar och en tobisgrissla. Prome-

naden över ön gav inte så mycket hel-

ler. Det brukar krylla av kungsfåglar 

överallt men även de var få. Ingen taj-

gasångare. Det roligaste var att se alla 

sädesärlor och ängspiplärkor på de 

yttersta av de södra klipporna och som 

samlats för att våga ta klivet över ha-

vet.  

I slutet av oktober la vi in en extra dag 

och skådade vid Sättunaviken i strå-

lande väder. Gott om änder, skrak och 

skäggdoppingar. På stolparna på ma-

den såg vi ormvråk och blå kärrhök. Vi 

åkte sedan vidare till Snavudden för att 

titta på alla tallbitar, som setts där i 

helgen. Tyvärr verkade det som alla 

dragit vidare, för vi såg inte en enda. 

Vackert och skönt ändå när vi fikade i 

solen i vägkanten med utsikt mot 

Roxen. 

En blåsig och kall men solig november-

dag gick vi ut till Stora tornet och Röud-

den. De sju ägretterna var fortfarande 

kvar. Ute vid Röudden hade vi flocken 

snösparvar, som vi hoppats på. En 

dvärgbeckasin skrämdes undan. Alla 

hann inte med så vi gick till nedslags-

platsen och när den flög upp där såg de 

flesta den. Många steglitser sågs bra i 

tistelsnåren när vi gick tillbaka.  

Sista novemberutflykten gick till Tokorp 

och Rådsla. Förutom en flock stjärtme-

sar blev fågelutbytet magert. Vi plock-

ade svamp, studerade mossor och gril-

lade korv istället. Vid Rådsla letade vi 

lappuggla som setts här i helgen. Dock 

utan resultat. 

Blå kärrhök. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Årets sista utflykt gick till Tåkern och 

med stopp på några ställen efter Tå-

kerns södra sida. Sex olika rovfågelsar-

ter noterades under dagen med bl a 

röd glada och pilgrimsfalk. På isen räk-

nade vi in nio havsörnar. Rekordnote-

ring på fem varfåglar!  

När det började komma blötsnö avbröt 

vi och avslutade med goda kakor och 

glada skratt på Centralkonditoriet i Vä-

derstad. 

Nu återstår en julavslutning på Natur-

centrum med bildvisning från Mallorca-

resan. 

Stämningen har varit i topp på alla 

utflykter trots ibland lite dåligt väder 

och få fåglar. Drygt 20 personer kom-

mer stadigt. 

Gunilla Wetterling 

 

Kungsfågel på Häradskär. Foto: Svante Söderström 
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Rapphönan i Linköping.          

Rapport från hösten 2019 

Rapphönerapport 

I januari 2020 har Rapphönan funnits i 

tre roliga år i Linköping. Och hösten 

2019 hade nätverket Rapphönan fun-

nits i Sverige i 10 år. 

Rapphönan är alltså ett fristående 

nationellt nätverk för tjejer som skådar 

fågel. Syftet med Rapphönan är att 

coacha tjejer som skådar, eller vill 

börja, samt att underlätta för dem att 

lära känna varandra och engagera sig i 

fågelföreningarna. 

När vi bildade Rapphönan i Linköping 

var vi 17 stycken på den första maillis-

tan, nu är vi över hundra och det till-

kommer fortfarande nya intresserade. 

Vad gör vi då? Jo, främst gör vi exkurs-

ioner i vår närhet, men vi har även haft 

två resor till Öland, anordnade av två 

rapphönor med kontakter.  Lotta Jo-

hansson med dotter Athena organise-

rade två gånger fantastiska exkursioner 

med Donat Hullmann på Öland.  

Aktiviteter under hösten 2019 

I början av september letade vi under 

hotande regnmoln efter aftonfalkar vid 

Nybroparkeringen, Svartåmynningens 

naturreservat, men fick nöja oss med 

tornfalkar denna gång. Väl nere vid 

plattformen gick två ägretthägrar på 

Rapphönor skådar i Nybro. Foto: Gerd Rundqvist 
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skapligt nära håll och vi hjälptes åt att 

artbestämma de vadare som spatse-

rade där. Två havsörnar fick fart på 

änder och gäss, ett skådespel som alltid 

fascinerar.  

En vecka senare styrdes kosan mot en 

fantastisk lokal som inte ger några öst-

götakryss men som har stor potential, 

Uknö i Tjust. Vi hade varit där på ex-

kursion i våras och återkom nu för att 

se ringmärkning bland annat. Morgo-

nen var mycket tursam med mycket 

fåglar i näten och engagerade och kun-

niga guider från Tjust fågelklubb. Bland 

fåglar som fastnade i näten var blå-

hake, törnskata, ladusvala, rörsångare, 

lövsångare och svarthätta. 

I slutet av september var det gås- och 

trankväll vid Tåkern. Ett Tåkern som 

bjöd på en helt magisk kväll där gässen 

nästan helt uteblev men tranorna istäl-

let visade upp ett fantastiskt skådespel 

där de gled in i solnedgången över Om-

berg och slog sig ner vid sjön för att ta 

nattkvist. Havsörnarna visade upp sig 

på nära håll, vattenrall grymtade ne-

danför tornet, tre ägretthägrar i vass-

kanten och en enorm starflock ledde 

till "ååhh"-anden när den susade över 

vassen likt ett fiskstim. 

I början av oktober gjordes en isande 

kall utflykt till Stora Tornet , Svartåmyn-

ningen som bjöd på bra utdelning med 

bland annat kustpipare, kärrsnäppor, 

vinterhämpling, steglits i mängder och 

en fin uppvisning av en havsörn som 

Havsörn i Svartåmynningens natur-

reservat. Foto: Birgitta Larsby 

Blåhake ringmärks på Uknö. Foto: Anna-

Lena Jansson 
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försökte dränka en gås men misslycka-

des.  

Höstens rapphönepub i slutet av okto-

ber samlade 13 rapphönor. Några rapp-

hönor deltog i Kommunkampen i 

mitten av november och nu återstår i 

skrivande stund en gemensam skåd-

ning i Trädgårdsföreningen och delta-

gande i Musikhjälpen genom Skådar-

hjälpen. 

Vårens program är klart och om du vill 

ha det men ännu inte är utövande 

Rapphöna så mailas det vid förfrågan 

ställd till mig: margareta.pilemalm@ 

outlook.com Det innehåller godbitar 

som ugglelyssning, orrspel, Tåkernbe-

sök och dessutom gemensamma aktivi-

teter med Norrköpings rapphönor, pu-

baftnar, Stångån, Svartåmynningen, 

Borensberg och Tyttorp. 

Om du vill vara med på maillistan så 

kontakta mig, om du vill följa vår verk-

samhet så finns vi på facebookgruppen 

Rapphönan Östergötland. 

Margareta Pilemalm 

 

Tuber skådande på egen hand… Foto: Nils Petter Gregersen 
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Hallandsresan 4-6:e oktober 

Fredag eftermiddag, den 4/10, samla-

des vi tolv förväntansfulla skådare för 

färd mot Björkäng mellan Falkenberg 

och Varberg. De västliga lågtryck och 

medföljande havsfåglar vi hade hop-

pats på uteblev till förmån för svaga 

sydostvindar, högtryck och strålande 

sol – optimalt för sydsträckande 

tättingar, rovfåglar och andra större 

fåglar som trycks ut mot kusten samti-

digt som de vill undvika att flyga över 

havet. 

I takt med att lördagen grydde rullade 

vi ut till Grötvik nordväst om Halmstad. 

Redan på den lilla avtagsvägen innan vi 

kommit ner till parkeringen gjorde vi 

vårt första stopp efter att två killar stått 

och ivrigt spanat upp bland träden. Det 

visade sig vara en brandkronad kungs-

fågel de hittat och några av oss hörde 

den uppe bland talltopparna. Bo- och 

bergfinkar kom i en konstant ström tätt 

över våra huvuden, samt tre trädlärkor, 

60 dubbeltrastar, en sen trädpiplärka, 

en varfågel och 93 ormvråkar. En glada 

kom emot oss och när den var tillräck-

ligt nära insåg vi att det inte var en röd 

sådan, utan en brun glada! Därefter 

bjöds vi på visning av ringmärkningen 

som bedrevs och några av oss fick även 

släppa ett par fåglar efter att de blivit 

Brun glada. Foto: Johan Ekstrand 

Foto: Stefan Åström 
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ringmärkta, och därmed hålla i en fågel 

för första gången. 

Vi körde norrut längs kusten till Busör 

där tre toppskarvar stod ute på revet, 

och långt ute på havet såg vi ca 35 

havssulor födosöka. De höll sig mesta-

dels på långt håll, men vissa kom när-

mare och bjöd på fina störtdyk. Efter 

Busör stannade vi vid Grimsholmen – 

ett stort naturreservat söder om Fal-

kenberg med betade strandängar, en-

buskmarker och kustklippor. I en en-

buske satt en av resans målarter – 

svarthakad buskskvätta, en hane. Strax 

ser vi att där även är en hona i samma 

buske, de visade upp sig fint i solljuset. 

Ute vid sjöbodarna tog vi en liten 

lunchpaus samtidigt som enstaka ejd-

rar, sjöorrar och en större strandpipare 

rastade, några havssulor fiskade och en 

toppskarv flög förbi. 

Fram på eftermiddagen kan det hända 

att man blir lite fikasugen, och då var 

det väldigt lägligt med ett stopp i 

Ringsegård hemma hos undertecknads 

föräldrar där det bjöds på äppelpaj 

med glass i solskenet. Bara att få sitta 

still och vila en stund och njuta av väd-

ret och de ca 150 tranor som drog sö-

derut över oss var väldigt uppskattat. Vi 

tackade för gästfriheten och körde till 

Lis mosse och observationspunkten 

Modellflygplatsen. Över fälten uppstår 

ofta termik och området är därför 

gynnsamt för sträckande rovfåglar, 

men många ses även födosöka i områ-

det. Fyra blå kärrhökar jagade över 

fälten och fyra röda glador passerade 

fint rakt över oss. Dagens sista stopp 

blev Munkagårdsfloen, en våtmark 

strax söder om Morup där vi bl.a. såg 

en stenfalk blixtsnabbt dra förbi tätt 

intill tornet. Dagen avslutades med att 

vi köpte pizza som vi tog med till vand-

rarhemmet där vi åt och smälte dagens 

upplevelser. 

Söndag morgon körde vi till Suseåns 

mynning – en av de bättre platserna i 

Halland för att beskåda tättingsträck 

om hösten (om än inte i klass med 

Grötvik). Under två timmar passerade 

fåglar i en till synes aldrig sinande 

ström: nio trädlärkor, 22 dubbeltrastar, 

två forsärlor, en varfågel, uppskatt-

ningsvis 5 000 ringduvor och säkerligen 

Svarthakad buskskvätta. Foto: Stefan 

Björkert 
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minst 10 000 bo- och bergfinkar. 

Många av ringduvorna kom på extremt 

hög höjd där de flög i breda flockar, 

den största på omkring 1 000 individer. 

Nästa stopp blev Morups tånge, ett 

stort naturreservat med betade 

strandängar och leriga vikar norr om 

Falkenberg. Området sticker ut långt i 

havet, och det, i kombination med att 

det är väldigt lättillgängligt med bil, gör 

det till en mycket populär plats när det 

kommer till havsfågelskådning. En grå-

hakedopping födosökte nära stranden 

och en skärsnäppa stod på en sten och 

pickade i bränningarna. Omkring 20 

toppskarvar stod på stenpiren och en 

berglärka födosökte på stranden. Se-

nare, efter hemkomsten till Linköping 

och lite bildgranskning, insåg vi att det 

var ytterligare en berglärka i området, 

och dessutom en brandkronad kungsfå-

gel i fyrdungen. 

Resans sista stopp gjorde vi vid 

Getteröns naturreservat strax norr om 

Varberg. Detta välbesökta område med 

sitt fina Naturum består till stor del av 

havslaguner, vassar och vidsträckta 

ängar. En smådopping simmade i kana-

len nedanför Naturumet, ett par skägg-

mesar hördes i vassarna, och till sist 

fick vi se resans första – och sista – 

havsörn sitta på en staketstolpe. Vi 

skiljs åt på parkeringen för att köra 

hem mot Linköping i allas vår egen takt. 

Efter två intensiva dagar med totalt 112 

fågelarter i protokollet är det inte kons-

tigt att vi är lite trötta, men framförallt 

väldigt nöjda med utfallet av resan och 

fina nya bekantskaper – både vad gäller 

fåglar och fågelskådare. 

Erik Jonsson 

 

Lekfulla röda glador. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Referat från fem föredrag under 

hösten 2019 
Här kommer ytterst kortfattade referat 

av de föredrag som LFK har haft på sitt 

program under 2019. 

Den 14:e februari fick vi besök av Su-

sanne Åkesson, välkänd forskare på 

bl.a. fåglars flyttning och ekologi från 

Lund. Nu gällde det alltså ”Tornseg-

laren”, som väl är den av svenska häck-

fåglar som håller sig i luften störst an-

del av sin tid! 

Tack var duktiga instrumentmakare 

finns det GPS-loggar på 1 g, med vars 

hjälp man kan studera fåglarnas dagliga 

rörelser. På några platser i Europa har 

man byggt ett stort antal holkar för 

tornseglare vilket gör att man kan förse 

fåglar med loggar och studera dem 

under längre tid. Seglare uppnår nämli-

gen i förhållande till sin storlek hög 

ålder. Tornseglaren uppehåller sig i 

luften ca 10 månader i sträck. Endast i 

samband med bobygge (som kan ta 2-3 

år) och häckning landar de. Man har 

visat att fåglarna i skymningen stiger till 

2500-3000 meters höjd varefter de 

successivt sjunker under natten. På 

sistone har Susanne börjat studera  

östasiatiska seglare också, dels rasen 

pekinensis av ”vår” tornseglarart, dels 

orientseglaren (en annan art). Peki-

nensis flyttar till sydvästra Afrika, me-

dan orientseglaren flyttar till Austra-

lien. Våra tornseglare flyttar till Västaf-

rika, medan de sydeuropeiska hamnar i 

Östafrika.  

Seglararterna, ca 100 till antalet, är 

uppenbarligen anpassade till ett liv i 

luften som inga andra fåglar.  

Den 28:e februari höll vår medlem 

Magnus Wadstein ett föredrag ”Med 
Susanne Åkesson. Foto: Ingemar Ander 
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Moses genom Kenya”, dvs. med en 

reseledare vid namn Moses Kandie. 

Resan skedde i februari 2016. Flera 

välkända platser i västra delen av lan-

det besöktes, såsom Kakamega Forest 

(en rest av ursprunglig regnskog), väl-

kända Masai Mara, sjöarna Lake Ba-

ringo och Lake Bogoria, Mount Kenya 

samt Samburu-reservatet. Vid Mount 

Elgon besökte deltagarna ett barnhem 

som drivs av Svenska Mount Elgon-

föreningen som Kinda kommun stöder. 

Det blev förstås många fina bilder på 

allt från ståtliga örnar till färggranna 

tättingar! 

Årsmötet den 24:e mars avslutades 

med ett föredrag av Anders Heden-

ström. Han forskar vid Lunds universi-

tet kring djurs migration i många be-

märkelser, delvis tillsammans med 

hustrun Susanne Åkesson.  

Den här gången berättade han om 

”Fåglarnas fantastiska flygförmåga: hur 

det började och vad vi vet idag”, alltså 

den förmåga som vi i första hand för-

knippar med själva begreppet fågel. 

Han inledde med att nämna de olika 

hypoteser kring hur flygförmågan en 

gång uppstod. Vilket var överlevnads-

värdet med att frambenen utvecklades 

mot flygdugliga vingar? När flygför-

mågan väl etablerats har den fördelen 

framför förflyttning på mark (eller i 

vatten) att den är mer energieffektiv 

räknat per tillryggalagd längdenhet. 

Magnus Wadstein. Foto Ingemar Ander 

Anders Hedenström. Foto Ingemar Ander 
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Anders använder sig av vindtunneln vid 

Lunds universitet för att studera aero-

dynamiken hos flygande fåglar (och 

andra flygande djur). Med hjälp av rök 

synliggörs de virvlar som vingarna alst-

rar och de studeras sedan med laser. 

Ur virvlarna kan man förstå aerodyna-

miken och beräkna luftmotståndet.  

I fält används ett instrument som kallas 

ornitodolit, en slags påbyggd tubkikare, 

med vars hjälp man följer annalkande 

fåglar eller fågelflockar. Med dess hjälp 

kan man testa giltigheten hos mo-

dellerna från vindtunneln. En del av 

Anders fältarbete utgörs av mätningar 

med just en sådan ornitodolit vid 

Ölands södra udde. 

Max Lundberg, även han från Lunds 

universitet, berättade den 26:e sep-

tember om ”Lövsångaren och flyttning-

ens genetik”. Han forskar på de två 

lövsångarraserna som finns i Sverige, 

den sydliga trochilus och den nordliga 

acredula. I gränsområdet hybridiserar 

de, och de individer som var avbildade i 

förra numret av Rödspoven häckade 

faktiskt tillsammans. Trochilus-individer 

är i snitt gulare än acredula-individer, 

men just dessa två individer skilde väl-

digt mycket i färg. Den stora skillnaden 

mellan raserna är annars deras flytt-

ningsbeteende.  

Trochilus flyttar åt sydväst till Västaf-

rika, medan acredula flyttar i sydostlig 

riktning och hamnar i Östafrika. En 

tredje ras, häckande i Ryssland huvud-

sakligen öster om Uralbergen och bort 

till Stilla havet, tycks flytta till östra och 

sydöstra Afrika. Forskningen har påvi-

sat vilka gener det är som styr flyttning-

en. Intressant nog är dessa gener resul-

tat av så kallade inversioner, vilket gör 

att de inte kan överkorsas (blandas) 

med varandra under meiosen, dvs. den 

celldelning i vilken könscellerna bildas. 

Avkomman i sådana här ”blandäkten-

skap” flyttar mer spritt. Se även https://

www.naturvetenskap.lu.se/article/

faglars-flyttgener-geografiskt-

betingade 

Ulrik Lötberg berättade den 15:e okto-

ber om skräntärnan och silltruten. Ös-

tersjöpopulationerna av dessa arter 

liknar varandra genom att båda flyttar 

till tropiska Afrika. Med modern teknik 

LFK:s Erik Jonsson (t.v.) diskuterar löv-

sångare med Max Lundberg. Foto Inge-

mar Ander 
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har man följt enstaka individers rörel-

ser i detalj. Silltruten förekommer med 

tre olika raser i Europa. Norra Öster-

sjöns trutar (ned till Gotland) tillhör 

rasen fuscus som flyttar till tropiska 

Afrika, till litet olika områden beroende 

på om de kommer från svenska sidan 

eller finska. En del årsungar försöker 

övervintra i Östersjön, men de överle-

ver inte vintern.  

Utanför Stockholm finns kolonier av 

silltrut på Fjäderholmarna vid inloppet 

till Stockholms hamn. Dessa trutar le-

ver gott på att färjorna rör om i vattnet 

och gör fisk tillgänglig. 

En stor andel av båda arterna misslyc-

kas med sin häckning. Skräntärnor som 

misslyckats med häckningen flyger 

gärna omkring till andra kolonier liksom 

för att kolla häckningsframgången där 

och ibland kan de till och med häcka 

om. Normalt får skräntärnan två ungar 

som på eftersommaren flyttar tillsam-

mans med sin far. Om det finns en 

tredje unge överges den och dör i all-

mänhet, men det har observerats att 

sådana ungar kan ”adopteras” av tär-

nor som inte har lyckats få några egna, 

och då flyttar de tillsammans.  

Ingemar Ander 

 

Ulrik Lötberg (t.h.) i glatt samspråk med 

Gunilla Wetterling. Foto Ingemar Ander 

Skräntärna  i dis vid Sättuna. Foto: Catharina Ekman 



21 

  Ett halvår i Linköpings   

 fågelmarker 

Denna text syftar till att ge en samman-

fattning av noterbara fynd i Linköpings 

kommun under det andra halvåret 

2019 men ska inte ses som en fullstän-

dig 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. 

Årets andra halva kom att till viss del 

präglas av två ”invasioner” av i normala 

fall rara arter i kommunen – en från 

sydost och en från den nordliga tajgan. 

Men innan dess, den 30/7 sågs en ung 

vitvingad tärna ute vid Röudden, Svart-

åmynningen. Tärnan stannade dock 

endast denna dag. Vid Gärstadverken 

har det i vanlig ordning setts flertalet 

unga kaspiska trutar under sensommar 

och höst, och den 21/8 sågs dessutom 

en 2k medelhavstrut. Vid Trutdammen 

höll det till en svarthalsad dopping un-

der hela juli och augusti och brun glada 

sågs vid ett par tillfällen under augusti 

och september. En brun glada sågs 

även i Sättunaviken den 9/9 och vid 

Nykilskorset den 22/9. Enstaka rödstru-

piga piplärkor observerades vid Svart-

åmynningen och vid Säbyvallen under 

september. Tajgasångare har observe-

rats två gånger under hösten, den 25/9 

och 30/9, båda gångerna i Nykil. Lite 

förvånande så har inga höstfynd av 

stäpphök gjorts, men däremot har 

ängshökar setts vid flertalet tillfällen 

mellan Skeda och Vikingstad under 

sensommaren. Den 31/8 sågs en lapp-

uggla i Rådsla, vilket det gjordes igen 

den 16/11. Detta är mycket intressant. 

Med tanke på de stora skogsområden 

Foto: Margareta Pilemalm 
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som finns så kan arten mycket väl tän-

kas häcka i Linköpings närhet och sam-

tidigt vara svår att upptäcka!  

I mitten av augusti kom frekventa rap-

porter om unga aftonfalkar i de östra 

delarna av landet, bl.a. Öland, och med 

varma sydostvindar var det bara en 

tidsfråga innan de skulle dyka upp i 

Linköping. Den 29/8 sågs de första indi-

viderna i kommunen, en utanför Vi-

kingstad och en utanför Västerlösa. 

Därefter följde dagliga rapporter fram 

till 12/9 med unga aftonfalkar från hela 

slätten, bl.a. Kaga, Svartåmynningen (2 

ex), Ledberg, Rökinge, Skäfstorp (4 ex) 

och Myra Västergård (4 ex). Hur många 

fåglar det kan ha rört sig om totalt sett 

är svårt att bedöma, men det var onek-

ligen en invasion av sällan skådat slag. 

Precis som med invasionen av aftonfal-

kar så blev Linköpings skådare förvar-

nade inför nästa invasionsart – från 

flera nordliga landskap rapporterades 

det om stora mängder sydsträckande 

tallbitar, från Värmland så många som 

1048 stycken! I Linköping sågs de första 

i Ljungsbro den 23/10 med 35 ex och 

senare vid Snavudden (52 ex), Mjärdevi 

(9 ex) och Vreta kloster (12 ex), samt 

bl.a. Johannelund, Rydskogen, Lande-

ryd och Vårdsberg. Tidigare största 

flock med tallbitar bestod av 25 fåglar, 

så innevarande säsongs invasion är 

historisk. I skrivande stund kommer 

fortfarande spridda rapporter om tall-

bitar i kommunen, så ännu finns de 

kvar i vår närmiljö – håll koll i rönnar 

och oxlar! 

Den 17/10 upptäcktes så en rödhalsad 

gås i Härnaviken, där den höll ihop med 

flera tusen vitkindade gäss. Gåsen glad-

de många tillresta skådare då den stan-

nade kvar i området till och med 20/10. 

Dessutom är detta kommunens första 

Aftonfalk vid Sättuna. Foto: Nils Petter Gregersen 
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godkända fynd av rödhalsad gås som 

bedöms som spontan och är därmed 

att betrakta som ett förstafynd i kom-

munen. Tidigare fynd har av olika an-

ledningar inte kunnat säkerställas utgö-

ras av vilda fåglar. I samband med den 

rödhalsade gåsen sågs även fem 

mindre sångsvanar i Härnaviken. 

Hökuggla har setts på två platser i kom-

munen i år: vid Ljungdammarna 25/10 

och i den lilla ekdungen bakom hotell 

Scandic i Ryd den 29-31/10. Årets enda 

fynd av bändelkorsnäbb utgörs av en 

förbiflygande fågel vid återvinningscen-

tralen i Malmslätt under kommunrallyt 

den 16/11. Under kommunrallyt den 

16/11 upptäcktes även en berglärka i 

Härnaviken, en mindre sångsvan i 

Sturefors och årets enda järpe i kom-

munen i Ycke urskog. Berglärkan stan-

nade kvar under den påföljande veckan 

och höll ihop med en flock vinterhämp-

lingar. 

Som vanligt har det varit ett fågelrikt 

halvår i kommunen med ett nytt första-

fynd i och med den rödhalsade gåsen, 

samt rekordantal av andra – vi är säkert 

flera som stiftat nya bekantskaper i 

form av aftonfalk och tallbit. Nu håller 

vi tummarna för att år 2020 för med sig 

minst lika många spännande upplevel-

ser och härliga stunder ute i fågelmar-

kerna! 

Erik Jonsson 

 

Bändelkorsnäbb. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Program för LFK och Daglediga 

skådare våren 2020 
För Daglediga finns kontaktinformation 

etc. för de olika aktiviteterna på 

www.linkopingsfagelklubb.se, I övrigt 

anges detta under respektive program-

punkt nedan. 

Aktiviteter i Norrköping finns på 

www.finknet.se och i Motala på 

www.motalabiologiskaforening.se. 

Alla är välkomna oberoende av kun-

skapsnivå. De som kan mer hjälper 

gärna dem som är nybörjare! Glöm 

inte matsäck! 

7 januari Vallaskogen kl 9.00 

Årets första utflykt går sedvanligt till 

Vallaskogen och Valla villastad. Vi sam-

las vid Karlbergsplan och går därifrån 

en runda i skogen. Det blir skogsmesar 

och annat och förhoppningsvis lite vår-

sång. Fika vid Gamla Linköping och se-

dan tar vi en runda bland villorna i 

Valla. Matningarna i trädgårdarna bru-

kar vara intressanta och varje år har vi 

även sett de söta turkduvorna och även 

några ringduvor. (Daglediga) 

21 januari Stångån kl 9.00  

Samling direkt vid Snöbryggan. Den 

ligger mitt emot reningsverkets utlopp. 

Parkering på Karebygatan eller motor-

båtklubbens parkering. Vi spanar där 

efter kungsfiskare, forsärla, rörhöna 

och annat. Sedan går vi medströms och 

får kanske se smådopping och höra 

kungsfiskarens skarpa vissling. 

(Daglediga) 

28 januari Tinnerö kl 9.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. 

Samling vid Fröbergets parkering. Inge-

mar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

4 februari Västerlösa – Normlösa kl 10 

Vid Västerlösa finns limpor med höns-

foder och där finns ibland spill som 

lockar fågel.    Västra slätten brukar 

hysa intressanta rovfåglar under vin-

tern. Vi åker till Ås gård och spanar där 

efter kungsörn, havsörn och fjällvråk. 

Fortsatt spaning vid Höje i Normlösa 

och Svartån vid Nederlösa. (Daglediga) 

4 februari Naturcentrum Föredrag 

med Magnus Ullman kl. 19:00 

”Rosenfink, citronsiska och blåhake – 

hur fåglarna får sina färger”. 

Fåglarnas färger skiftar i det oändliga – 
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samtidigt som däggdjur mest är brun-

grå. Hur bildas fåglarnas färger? Pig-

ment eller inte pigment? Och vilka 

funktioner har de olika mönstren och 

kulörerna? Ett föredrag illustrerat med 

mängder av foton av färggranna och 

mindre färggranna fåglar.  

Magnus Ullman är uppskattad för-

fattare och fotograf, flitigt anlitad som 

reseledare och föredragshållare. Hans 

böcker, bl.a. om fågellokaler i Sverige, 

har rönt stor uppmärksamhet. Den 

senast utgivna boken (2019) är 

”Hönshjärna, magnetkompass och de-

lat föräldraskap”. 

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 

68, ingemar.ander@comhem.se.  

18 februari Vintermatning kl 9.00 

Vi spanar av intressanta matningar i 

Linköping. Vi har vår egen matning vid 

Fröberget och framförallt Smedstad 

kolonilotter brukar ha en fin matning. 

(Daglediga) 

22 februari Guidad fågelskådning,  

Stångån och Stångåmynningen kl. 9:30 

till ca 12:00 

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 åmyn-

ningen. Om det är is på Roxen finns det 

helt säkert en vak med mycket fågel 

utanför åmynningen. I buskar och vas-

sar hittar vi en del småfågel. Förhopp-

ningsvis kommer vi att få se kungsfiska-

ren som patrullerar ån efter småfisk.  

Vid åmynningen intar vi medhavd fika. 

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 

68, ingemar.ander@comhem.se.   

25 februari Tinnerö kl 9.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. In-

gemar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

3 mars Söderö kl 8.00 

Färden går mot Rimforsa och söderut. 

Närliggande fält brukar vara översväm-

made och då kan svanar, gäss och ti-

diga flyttare rasta där. Vid sjön Ämtens 

södra ända ligger Söderö slott. Här 

finns ofta på vårvintern ett par kungs-

örnar och trakten är känd för bra be-

stånd av nötkråka. (Daglediga) 

 

Rosenfink, citronsiska och blåhake. 

Foto: Magnus Ullman  
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8 mars Naturcentrum Årsmöte kl. 

16:00  

Därefter föredrag med Hanne Løvlie ca 

16:30 

”Sexuell selektion hos fåglar”. 

Redan Charles Darwin funderade på 

hurornament, som påfågelns stjärt och 

paradisfåglars komplicerade dans, kan 

förklaras. Detta då sådana utstickande 

drag ju snarast borde vara till nackdel 

för bäraren snarare än att kunna förkla-

ras genom naturlig selektion. Darwins 

svar på detta problem var sexuell se-

lektion, och det är ämnet vi får höra 

mer om idag. 

Hanne Løvlie är biträdande professor 

vid Linköpings universitet. Hennes fors-

kargrupp forskar främst kring att förstå 

variation i djurs personlighet och kog-

nition, detta för att bättre förstå varför 

beteenden kan variera mellan individer 

inom samma art. Hon har tidigare 

också forskat mycket kring sexuell se-

lektion, både före och efter parning, 

och hos båda könen. För detta använ-

der hon främst den röda djungelhönan, 

dvs. tamhönsets stamform, som för-

söksdjur.  

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 

68, ingemar.ander@comhem.se.   

17 mars Roxen kl 8.00 

Nu bör våren vara på gång och då finns 

det alltid mycket att se vid Svartåmyn-

ningens naturreservat. Vi besöker de 

mest intressanta lokalerna. (Daglediga) 

23 mars Naturcentrum. Introduktion 

till fågelskådning, del 1 kl. 18.00 

Vill du lära dig skåda fågel eller damma 

av kunskaperna? Alla är välkomna till 

denna introduktion in i fågelskådarnas 

värld. Olof Hjelm lär dig känna igen 

arter, läten, hur de flyger och beter sig. 

Första tillfället anordnas inomhus där vi 

får lära oss grunderna till fågelskåd-

ning. 

Arrangör: Linköpings kommun i samar-

bete med Linköpings fågelklubb 

Kostnad: 20 kronor  

31 mars Tinnerö kl 8.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap.  

Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

 

Tupp av röd djungelhöna. Foto: Hanne 

Løvlie  
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7 april Mauritsberg, Bråxvik och Mar-

viken kl 7.00 

Det här är fina skärgårdslokaler och här 

bör vi kunna se ejder och alfågel samt 

svärta, sjöorre, småskrake och storlom. 

Räkna med heldag. (Daglediga) 

15 april Naturcentrum. Föredrag med 

Ingemar Ander kl. 19:00 

”Fåglar i södra Indien och på Andama-

nerna”. 

Ikväll beger vi oss till Södra Indien samt 

till ögruppen Andamanerna utanför 

Burmas kust. Båda områdena är kända 

för sina endemiska fågelarter. 

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 

68, ingemar.ander@comhem.se.   

18 april Nybro. Rödspovens dag kl 9.00  

Traditionsenligt uppmärksammar vi 

rödspoven, en av våra mest ovanliga 

häckarter.  Under förmiddagen finns 

guider från Linköpings fågelklubb vid 

plattformen i Nybro, Svartåmynningens 

naturreservat.  

Ansvarig: Olof Hjelm 070-670 64 18 

21 april Svartån från Kungskvarn till 

Kaga kl 7.00 

Vi tar oss ner till Svartån från lite olika 

ställen. Forsärlan och kungsfiskaren 

flyger här och i ravinen kan vi nog höra 

någon tidig flugsnappare. Vid den 

gamla vattenledningsbron leker aspen 

vid denna tid och det är en naturupple-

velse av rang. (Daglediga) 

23 april Nybro. Introduktion till fågel-

skådning, del 2 kl. 18.00 

Vill du lära dig skåda fågel eller damma 

av kunskaperna? Alla är välkomna till 

denna introduktion in i fågelskådarnas 

värld. Följ med Olof Hjelm ut till 

strandängarna i Svartåmynningens na-

turreservat, en av länets allra finaste 

fågellokaler och lär dig om våra fågelar-

ter. Ta gärna med kikare! 

Arrangör: Linköpings kommun i samar-

bete med Linköpings fågelklubb  

Kostnad: 20 kr. 

28 april Tinnerö kl 7.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. In-

gemar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

Indisk juveltrast. Foto: Ingemar Ander  
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5 maj Kärnskogs mosse kl 4.30 

Vid den här tiden på våren sjuder mos-

sen av liv. Orrarna spelar fortfarande 

och ljungpiparnas spelflykt hörs i skyn 

tillsammans med vipor, sång– och träd-

lärkor. Chans även på tjäder och järpe. 

På hemvägen stannar vi även vid Roxen 

och tar en snabbtitt där. (Daglediga) 

9 maj Nybro. Fågelskådningens dag 

och Tornkampen   

Under förmiddagen finns guider från 

Linköpings fågelklubb vid plattformen i 

Nybro, Svartåmynningens naturreser-

vat. Kom och hjälp till att se så många 

arter som möjligt från tornet.  

Ansvarig: Magnus Danestig: 076-144 14 

82. 

12 maj Tinnerö kl 7.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. In-

gemar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

16 och 17 maj Häradskär kl 04.30 

Vi fortsätter att spendera en majhelg  i 

östgötaskärgården i hopp om sträck-

ande lommar, jagande kustlabbar och 

rastande tättingar. Tidig avfärd (4.30) 

från Linköping 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. 

19 maj Spellinge och Pålsbo äng kl 

7.00 

Vi åker till trakten av Spellinge och be-

söker viltvattnet där. I närheten ligger 

också naturreservatet Pålsbo äng. Få-

gelsången bör nu vara närmast öronbe-

dövande och vi urskiljer de olika sång-

arna så gott vi kan (Spellinge ligger sö-

der om Mantorp, Pålsbo sydost om 

Strålsnäs.) Heldagstur. (Daglediga) 

26 maj Tinnerö kl 7.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. In-

gemar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

2 juni Nattsångare kl 22 – 24 

Bästa nattsångarlokalerna brukar vara i 

Ledbergstrakten och vi hoppas på vak-

tel, kornknarr, gräshoppsångare, kärr-

sångare, näktergal och möjligen flods-

ångare och busksångare. 

Ansvarig: Gunilla Wetterling: 070-788 

12 26, gunilla.wetterling@gmail.com. 

9 juni Tinnerö kl 7.00 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. In-

gemar Ander alt. Arne Larsson guidar. 

(Daglediga) 

 


