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c/o Magnus Danestig
Gallstrandsvägen 34
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Medlemsavgift för 2021 är 125 kronor.
Ungdom 50 kr.
Bankgiro 870-6046

Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är intresserad av fåglar. Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program
underhålla 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: Bronsibisen vid Roxen upptäcktes av Berndth Gustavsson och Lennart Hellström den 5:e oktober. Den drog till sig ett mycket stort antal skådare från när och
fjärran och rapporterades till Artdatabanken över 400 gånger innan den försvann i
slutet av oktober. Läs mera om den på sidan 17. Foto: Svante Söderström.
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Mörkrets tuffing!
Den legendariska fågelkännaren Erik
Rosenberg beskriver en av våra fåglars
sång så här "...den är förvånansvärt
stark och består av löpningar och slag
som hos piplärkor och finkar, men ingen kan överträffa [den] i upptrimmad
virtuositet: ti ly ti-ti-ti-ti-ti tyrr-ju-ty-ly
zell-zell-zell-zell ju terrrrrrrrrrr-zill! kan
det låta, men ofta är det betydligt
längre. Strofen har en metallisk skärpa,
den går med fart så det sprakar och
svirrar och liksom hoppar från den ena
löparbanan till den andra. Han skall
helst ses, när han sitter och sjunger,
fast den lilla tallkotten till fågel är ofta
svår att få öga på".

enormt kvicka fågel så gör det. Om du
hinner få in den i kikaren vill säga. För
varje fjäder är som ett litet konstverk
sirligt målat i olika bruna och beigea
nyanser.

Gärdsmygen är en art som gynnas av
milda vintrar och i år verkar den finnas
precis överallt. En snabb sökning på
Artportalen ger att ett bra år rapporteras den ett drygt 20-tal gånger i vår
kommun under december och vissa år
knappast alls. Men i år finns mer än
100 rapporter. Inte en helt vetenskaplig
undersökning, men det bekräftar mina
egna noteringar att den är extra vanlig
just i år. Att vintrarna har förändrats
tror jag de flesta håller med om och

Jag vet inte om du listade ut att det var
gärdsmygen han beskrev? Om inte, läs
texten igen så ser du hur väl den beskriver gärdsmygens sång och personlighet. En sång som denna mörka, regniga och milda vinter (eller om det
kanske fortfarande är höst) har följt
mig på mina promenader i Tinnerbäcksravinen och längs Stångån. Den är
som en stark solstråle som lyser upp i
diset och jag kan inte annat än imponeras över att en så liten kropp kan ljuda
så starkt och variationsrikt. Har du
kanske inte tagit dig tid att titta riktigt
noga på denna lite oansenliga och

Gärdsmyg. Foto Traian Pop
som fågelskådare har vi en viktig roll att
notera det vi ser och helst rapportera
det på Artportalen. Denna form av
medborgarforskning har ett värde inte
minst som väckarklocka om att arter
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verkar minska eller ökar, eller att olika
fågellokaler förbättras eller försämras
etc. Sedan får mer välplanerade undersökningar ta vid för att kunna belägga
eventuella förändringar. Det är lätt

(mig inkluderat) att bara orka rapportera det ovanliga man ser och att åka
till samma lokaler som alla andra för att
det där är störst chans att få se mycket
fågel just där. Men varför inte göra
2021 till ett år där du väljer ut en alldeles egen lokal (eller art) och besöker
den regelbundet och rapporterar allt
du ser? På så vis bidrar du till en breddad kunskap om fågellivet i vår kommun och kan bidra till bättre naturvård
och ett rikare fågelliv!
Gott nytt fågelår och hoppas vi kan ses
på gemensamma möten och exkursioner framöver!

Gärdsmyg. Foto Nils Petter Gregersen

Olof Hjelm, ordförande

Från redaktören
I det här numret av Rödspoven införs
några små förändringar. Som du säkert
märkt ser framsidan annorlunda ut
med bild över hela sidan. I anslutning
till det har texten på insidan om omslagsbilden utökats något för att ge den
ett sammanhang.

utrymmet är begränsat så vill jag att du
som vill skriva något hör av dig i förväg.
Normala etikregler gäller.
Nils Petter Gregersen

På sida 16 och 17 kan du också läsa två
små kåserier av Gunilla Wetterling och
Erik Jonsson. Med dessa vill vi inleda en
möjlighet för medlemmar att skriva
små berättelser om något roligt eller
spännande man har upplevt. Eftersom

Blå kärrhök.
Foto Nils Petter Gregersen
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Kallelse till årsmöte
Dagordning

Linköpings Fågelklubb kallar härmed
sina medlemmar till 2021 års årsmöte.
Tid: söndag 7 mars kl 16.00

1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande vid mötet

3.

Val av sekreterare vid mötet

4.

Val av två justerare tillika rösträknare vid mötet

5.

Frågan om mötet blivit behörigt
utlyst

6.

Styrelsens årsredovisning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fastställande av årsredovisning

9.

Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

10.

Fastställande av medlemsavgift
för år 2022

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

12.

Val av ordförande för två år

13.

Val av styrelseledamöter för ett
år

14.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

15.

Val av valberedning på två personer

16.

Revidering av föreningens stadgar

17.

Övriga frågor

Plats: Digitalt möte via Zoom.
https://liu-se.zoom.us/j/67739777032?
pwd=SHRBMldJZmg5MWg0U1FQTFQ0b
G9CZz09&from=addon
Lösenord: 898314
Instruktioner för hur man använder
Zoom finns på
www.linkopingsfagelklubb.se
Efter årsmötesförhandlingarna berättar
Olof Hjelm om fågelskådning i världens
fågelrikaste land, Colombia och vi tittar
gemensamt på filmen the Birders
(https://www.youtube.com/watch?v=Tjn1_thxK8) med efterföljande diskussion.
Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt
välkomna!
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LFK ungdom
Är du ungdom och intresserad av fåglar
och fågelskådning? Gå med i LFK ungdom. Vi är ett litet gäng ungdomar som
brukar skåda ihop i Linköpingstrakten. Vi
vill gärna bli fler. Vi åker vanligtvis på
spännande utflykter. Räkna med varierande skådning! Ibland blir det grillning
och ugglelyssning, ibland orrspel eller
sträckskådning i Gryts underbara skärgård. Eller bara en promenad längs med
Stångån inne i Linköping.

Har du ingen kikare så kan du låna.
Det kostar ingenting men känner du dig
intresserad så kan du alltid bli medlem i
LFK.
Låter det spännande? Hör av dig, antingen till Olof Hjelm,
olof.hjelm@gmail.com eller ladda ner
appen ”Band” och sök på LFK ungdom.
Varmt välkommen
Hugo, Viktor och Ludwig, LFK ungdom

Vi är ute i alla typer av väder så ta på dig
ordentligt med kläder. Föräldrar får följa
med men det är inget måste.
Du behöver inte vara proffs och kunna
alla trutar eller vara bäst på fågelläten.
Du behöver inte ha så mycket förkunskaper. Det viktigaste är att du är intresserad. Vi hjälps åt och lär oss av varandra.

Var med i Fågelbordskampen!
Fågelbordskampen 2020/2021 pågår
från 1 dec till 31 mars!

gifter och du kan uppdatera allteftersom.
Kalkylbladet sparas automatiskt så det är
bara att fylla i och sedan stänga ner det.

Du deltar genom att gå in i tävlingens
kalkylblad som finns online. Du behöver
ingen inloggning för att fylla i dina upp-

Läs mera om tävlingen på
ogof.se/tavlingar/fagelbordskampen/
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Dagledigas höstutflykter 2020
Daglediga vid Brickstad. Foto Catharina Ekman

Traditionsenlig start på hösten med
skådning på Visingsö. Denna gång med
lite annorlunda aktiviteter som kalasande på mullbär och glassfest på Örtagården. Trevligaste obs blev roskarl.

körde iväg oss och vi åkte istället till
Bergs backe i Klockrike med brun kärrhök, blå kärrhök och röd glada.

Roskarl. Foto Nils Petter Gregersen

Brun kärrhök. Foto Nils Petter
Gregersen
Vi blev bara 8 lyckliga skådare som åkte
till Häradskär i början av oktober i strålande höstväder. Det fullständigt kryllade av kungsfåglar i alla buskage.

Nästa träff satsade vi stort på Roxen.
Mycket gott om vadare med 50-talet
kärrsnäppor, brushanar, svartsnäppa
och småsnäppa. Fina smådoppingar
nära vid bryggan. Vi gick också ända
ner till stranden i Härnaviken och fick
vackra närobsar på bl a kärrsnäpporna.
I slutet av september var det dags för
rovfågelskådning vid Håckla gård, Rökinge. Förutom några fjällvråkar var det
lite tunnsått. En smått rasande bonde

Kungsfågel. Foto Nils Petter Gregersen
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Havsskådningen gav gott om ejder och
alfågel men även svärta och tordmular.
Även gott om prutgäss och vitkindade
gäss. Dessutom många rovfåglar med
havsörn så klart och flera sparvhökar,
blåhök, tornfalk och stenfalk. Årets
sista sädesärlor gick och vippade på
stjärten i väntan på att ta språnget ut
över havet, när vi fikade i solen och tog
en slummer.

kantareller.

Senare i oktober blev det Roxen igen
och alla ville se rariteten bronsibis och
det fick vi också på ganska nära håll (läs
också Erik Jonssons kåseri om ibisen
längre fram). Vi gick ända ut till Röudden med gott om steglitser bland tistlarna och en och annan kvardröjande
ängspiplärka. Tanken var att stöta
dvärgbeckasin och se snösparv. När vi
stod och tubade utåt revlarna flög
plötsligt en dvärgbeckasin upp mitt
inne i gruppen. Att de är svårstötta har
man hört talas om men att de trycker
så hårt var en överraskning. Det dröjde
inte länge förrän vi även såg en grupp
med snösparvar i den hårda vinden.
Tillbaka vid bryggan tittade vi på bronsibisen igen tills en pilgrimsfalk kom och
jagade iväg den. Det var sista dagen
den syntes till. Kanske den blev till byte
för falken?

Rådsla. Foto
Catharina Ekman
Senare i månaden letade vi skogsmesar
i Malmslätts motionsrunda. Vi hamnade mitt i ett meståg och trevligast
där var svartmesens sång, visserligen
framlockat med mobil. På ett ställe
hade vi också minst tio kungsfåglar.
Området är kalkrikt och ett tips är att
gå en runda till våren då marken brukar
vara blåfärgad av alla blåsippor.

Strömstare. Foto Svante Söderström

November startade med ugglespaning
vid Rådsla. Det blev istället vargspaning
då vi såg flera vargspillningar på vägarna. Många passade även på att plocka

I början av december fick vi påhälsning
av den tjockaste julgrisen vi sett, ett
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hängbuksvin, vid Ås gård, Västerlösa,
när vi spanade efter kungsörn, men det
blev bara ett par havsörnar, gott som
något.

länge efter den svarta rödstjärten men
först efter att vi spelat lätet fick vi se
både en honfärgad och en hane på
nära håll. En fin upplevelse och livskryss för halva gruppen.

Höstens sista utflykt gick till Snöbryggan och Nykvarn. Kungsfiskaren var på
plats vid utloppet från reningsverket
och sken upp höstrusket. Vid Tekniska
Verken såg vi en skymt av en forsärla
och i fiskomlöpet satt en orädd strömstare. Borta vid värmeverket letade vi

Höstens utflykter har naturligtvis präglats av coronaviruset, men vi har lärt
oss hålla avstånd och så vitt jag vet har
ingen blivit smittad.
Nedtecknat av Gunilla Wetterling

Hösten 2020 med Rapphönorna
I augusti var det dags för Rapphönornas
första träff på länge. Coviden hade satt
käppar i hjulen och vi hade ställt in nästan alla träffar under våren. Många hade
längtat och första träffen som tog plats
vid Nybro samlade hela sexton deltagare. Vi spred ut oss och skådade både i
tornet och nedanför.

Bland det sevärda var ägretthägrar,
bruna kärrhökar, havsörn och stora
flockar av steglits, ladusvalor och starar.
Ytterligare en träff vid Svartåmynningen
blev det med liknande arter. Denna gång
vid Sättuna.
Vid två olika tillfällen fanns det möjlighet
att besöka Tåkern. Uppskattad ringmärkning levererades. Vi fick se skäggmesar
på nära håll till vår förtjusning. Även
gärdsmyg, rödhake, sävsparv, talgoxe
och taltrast fastnade i ringmärkarnas nät
och kunde avnjutas i lugn och ro. Tåkern
levererar alltid!

Rapphönor vid Roxen.. Foto
Margaretha Pilemalm
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utan hoppade omkring så alla såg dem
bra. Även trädkryparna var på bra
skådaravstånd och vi såg minst tre. Så
krönte vi det hela med en juvenil rörhöna, också nästan på klappavstånd.
Mycket belåtna avrundade vi med varm
glögg.
Rapphönor vid Tåkern.. Foto:
Catharina Ekman

Skäggmes. Foto Nils Petter Gregersen
Första advent hade vi som traditionen
bjuder en rapphöneträff. Lite snö hade
fallit under natten och vi gick på spaning
efter fågel i Trädgårdsföreningen och
Tinnerbäcken. Vid matningarna i Trädgårdsföreningen fanns bland de vanligaste även steglits, stenknäck (sex individer minst), större hackspett, bofinkar
och domherre. Vid strövtåget utmed
Tinnerbäcken såg vi målarten strömstare
(nytt kryss för flera). Vi träffade även
flera gärdsmygar som inte var så skygga

Sista träffen för året blev den 12 december. Sju rapphönor trotsade gråmörker
och smådugg för att skåda fågel vid Snöbryggan och kryssa fåglar till förmån för
insamlingen Musikhjälpen. Vi hade tur
att få se den grannaste fågel vi har,
kungsfiskare. Även obsar av rörhöna,
strömstare och forsärla fick vi utan
större kämpande. Strömstararna var två
individer och en av dem till och med
sjöng för oss. Inte så vanligt. Vi samlade
ihop över tjugo arter denna förmiddag
och det visade sig att de östgötska rapphönorna, som så småningom blev cirka
15 till antalet, drog in mellan femhundra
och sexhundra kryss och därmed sköna
slantar till insamlingen ” alla har rätt till
vård”.
Nu står en ny säsong för dörren och ett
program är klart. Vi hoppas att det mesta
går att genomföra under säkra förhållanden. Nya rapphönor alltid välkomna.
Margareta Pilemalm (Kontaktperson)
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Ett halvår i Linköpings
fågelmarker
Denna text syftar till att ge en sammanfattning av noterbara fynd i Linköpings
kommun under det andra halvåret
2020 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 rapportkommitté och kan därför komma att revideras.

gare fynden gjordes även de i oktober,
men bestod av ensamma fåglar. Ännu
under högsommaren sträckte en
kentsk tärna förbi Nybro den 25/7. Vid
Sättunaplattformen sträckte fyra kustlabbar förbi mot sydväst den 17/9 och
en tretåig mås sågs inne i viken den
19/10. Detta är kommunens åttonde
fynd av tretåig mås, där samtliga fynd
består av ungfåglar på hösten. Brun
glada sågs vid flera tillfällen mellan 1821 augusti vid Flistad, Kaga och Svartåmynningen.

I vanlig ordning betyder sensommar
rastande arktiska vadare på framförallt
Svartåmynningens naturreservats dyiga
stränder. Enstaka sandlöpare och roskarlar sågs, samt en myrsnäppa. De
största flockarna av spovsnäppa bestod
av 47 ex, kustsnäppa 14 samt kärrsnäppa 150. Dessutom stannade två
kärrsnäppor i reservatet ända in i december, vilket är nytt fenologiskt rekord. En annan snäppa som satte nytt
fenologiskt rekord var den skogssnäppa
som sågs vid Edhaga våtmark till och
med 18/11, vilket är nästan två månader senare på året än den näst senaste
skogssnäppan i kommunen genom tiderna. Kommunens blott tredje fynd av
skärsnäppa gjordes den 10/10 då två
fåglar rastade i Sättunaviken. De tidi-

Den 5/10 hittades så höstens största
dragplåster tillika publikfriare – kommunens första bronsibis. Ibisen befann
sig vid Svartåmynningen i drygt två
veckor och gladde många tillresta skådare och bjöd ofta på fenomenala
närobsar. I och med att många skådare
var ute och gick i reservatet utanför de
båda plattformarna, upptäcktes också
ovanligt många dvärgbeckasiner, med
högsta notering 7 ex. Även en berglärka
sågs i reservatet den 17/10, och en
lappsparv rastade i mitten av oktober.
Dessförinnan hade ytterligare en lappsparv setts vid Flistad kyrka den 20/9.
Ett par fina flockar prutgäss sågs
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sträcka söderut över Svartåmynningen
under hösten, bland annat 80 fåglar
den 2/10 som strax efter sågs passera
över centrala Linköping. En ensam
prutgås dröjde sig även kvar ute vid
Svartåmynningen från mitten av oktober till slutet av november.

(i likhet med t.ex. kanadagås), och betraktas inte längre som förrymda burfåglar som inte kan klara sig i vårt klimat (i likhet med t.ex. undulat). Därmed blev arterna intressanta för de
som räknar kryss i sina listor, och det
var troligen många östgötar som fick så
kallade ”soffkryss” på dessa arter. Hona
av mandarinand sågs i Rakeredsdammen den 6/7 samt i Sättunaviken den
26/9 och den 25/11. I en dryg vecka i
september sågs två stripgäss tillsammans i Svartåmynningens naturreservat, och från och med slutet av november till åtminstone 23/12 har en ensam
stripgås setts i princip dagligen i reservatet. Gåsen verkar övernatta med kanadagässen i Härnaviken för att sen
följa dessa till fälten omkring Ledberg
för att födosöka under dagarna. Vid ett
tillfälle har två stripgäss rapporterats.

Prutgås. Foto Göran Friman
Uppe i och omkring Rådsla ses det
fortfarande lappuggla vid spridda tillfällen – under hösten finns två observationer i slutet av september. I området sågs det även en hökuggla den 4/11
vid Fyrsjön och den 16/12 vid Skäggölen. En intressant observation av
hökuggla gjordes även i Sättunaviken
den 16/9. Bändelkorsnäbb har endast
rapporterats vid tre tillfällen i höst – i
Ledberg, Bjärka-Säby och Stjärnorp.
Kommunens tredje fynd av tajgasångare gjordes vid Götudden, där en fågel
drog förbi den 10/10.

Ägretthäger. Foto Johan Ekstrand

I och med beslutet från Raritetskommittén att flytta stripgås och mandarinand från kategori E till kategori C, så
anses dessa arter nu ha mer eller
mindre stabila frilevande populationer

Utöver detta sågs det i vanlig ordning
ägretthägrar vid Svartåmynningen och
kaspiska trutar omkring Gärstadverken
under hela perioden, och dessutom en
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kaspisk trut vid Svartåmynningen i december.

för med sig många spännande upplevelser och härliga stunder ute i fågelmarkerna!

Som vanligt har det varit ett fågelrikt
halvår i kommunen med ett nytt förstafynd i och med den oskygga bronsibisen, samt många andra intressanta fynd.
Nu håller vi tummarna för att år 2021

Erik Jonsson

Kommunrallyt i Östergötland
14-15 nov 2020, Linköping
Tredje helgen i november är det traditionsenligt kommunrally. Eftersom det
går att hålla avstånd vid fågelskådning
gick det att genomföra även i år, trots
Covid-19. Johan Jensen höll förtjänstfullt
i det övergripande ansvaret även i år.
Linköpings kommun hade uppbringat 54
förväntansfulla deltagare. En mycket god
uppslutning. Det är också ett trevligt sätt
att skåda tillsammans även om man inte
träffas. Ofta kommuniceras det via Band.
Via Band får deltagarna omedelbara
uppdateringar om vad som hittas. Planeringen och taktiken är naturligtvis av
största vikt för att maximera antalet
sedda arter. På onsdagen före rallyt
kunde vi tack vare Janne Wester hålla ett
planeringsmöte i Slåttergubbens lokaler.
De är nämligen tillräckligt stora för att
kunna hålla avstånd. Tack vare teknikens

hjälp kunde även en del vara med digitalt. På mötet delades arter och biotoper
upp och syftet var dels att se till att alla
kände sig delaktiga och naturligtvis att så
många arter som möjligt skulle ses under
tävlingshelgen. Förväntningarna kändes i
luften. Skulle vi hamna på 110 arter i år
också? Vädret hade varit synnerligen
milt under hösten. Ingen is på Roxen. I
och runt kärnområdet, Svartåmynningen, formligen kryllade det av fåglar. Förutsättningarna för att se många arter var
synnerligen goda. På fredagskvällen
tänkte jag att om jag var vaken efter kl
24:00 skulle jag gå ned till Sjöliden och
lyssna efter vattenrall. Som tur var sov
jag gott. Tyvärr tror jag inte att någon var
ute och letade pärluggla på nätterna
även om den, mig veterligen aldrig påträffats i Linköpings kommun i novem-
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ber. Å andra sidan är det ibland rörelse
på pärlugglor på hösten, vilket har visat
sig till exempel vid ringmärkningsprojektet på Häradskär. Andra ugglearter
finns också inom kommunen. På min och
mina kompanjoners lott kom skogen
runt Rådsla. Vi var på plats innan soluppgången och för en gång skull var det
vindstilla. Det är en stor fördel när man
ska lyssna efter orre och andra skogsfåglar. Orren har nämligen den egenskapen
att den spelar mer eller mindre intensivt
nästan året om, mest i skymning och
gryning. I gryningen spelar också sparvugglan under våren. Det gör den sällan
på senhösten. Eftersom det är kommunrally och det inte är häcksäsong så spelade vi upp sparvugglans läte. Om den
finns inom hörhåll kommer den för att
kolla läget. Det tricket lyckades och
sparvugglan svarade med det så kallade
höstlätet. Normalt sett kanske man
skulle velat ha en närstudie av ugglan,
men nu var vi nöjda med att kunna
bocka av den och skickade ett meddelande till vår grupp på Band. Där var
det spännande att följa när arterna tickade in. Det gick lätt att höra orre och
tjäder var heller inget problem att stöta
upp. Mestågen visade också upp sig förnämligt. Regnet var inte så ymnigt att
det störde, och det avtog ganska snart.
Både lappuggla och hökuggla borde finnas i området och vi letade på varje kalhygge och sökte av varenda trädtopp

flera gånger. Jag tror att jag var vid
ängen vid Rådsla 5 ggr under helgen för
att kunna se lappugglan. Tyvärr fick vi
inte någon kontakt med någon av dessa
arter även om vi tyckte oss skymta en
bortflygande fågel av lappugglestorlek.
Tyvärr gick den inte att återfinna. Nåväl i
området brukar det ibland finnas kungsörn, speciellt på hösten då ungfåglarna
lämnar sina födelseorter och drar lite
nedåt landet. Det kan vara rena smörgåsbordet om det finns slaktavfall efter
lyckade älgjakter. Korpar brukar kunna
avslöja var det finns slaktavfall. Vi letade
ugglor ganska länge utan att se någon.
Däremot hittade vi en utmärkt höjd att
spana efter örnar. Örnspanet var resultatlöst förutom att det satt några trädspelande orrar på ett inte alltför stort
avstånd. Då hade vi spenderat nästan en
hel dag i skogen och var ganska möra då
vi begav oss tillbaka till civilisationen. Vi
hade bestämt att vi skulle ses hos
Slåttergubben på lördagen efter solnedgången för att optimera söndagens fågelskådning. Det gjorde vi enligt samma
recept som under onsdagen. Det var
trevligt men jag ångrar att jag inte lät alla
berätta om sina bästa upplevelser under
dagen. För när man skådar en hel dag
händer det alltid något, eller inget. På tal
om inget, en stor eloge till Dan Lindmark
som efter 4 h i Ycke urskog äntligen såg
järpe och kunde konstatera att krysset
var i hamn. Berguven är inte heller så
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tacksam. När vi summerade lördagens
arter kom vi upp till fantastiska 119 arter! Kommunbästa på en dag. Jag tror att
vi då låg jämsides med Norrköping. Vad
jag har läst i stadgarna till kommunrallyt:
”I kommunrallyt gäller endast arter påträffade på fastlandet i landskapet Östergötland.” (Obs, på skämt!) Vi uppbringade alla våra krafter för att orka leta mer
eller mindre svåra arter under söndagen.
Det gick bra men självklart lite långsammare. En pulshöjare var när en trolig
härfågel sågs. Tyvärr drog den iväg för
snabbt för att säkert kunna artbestämmas. Det blev dock stenfalk på köpet.
Nästa år får vi nog satsa på en ugglegrupp. För enligt säker källa kan man
locka fram hornuggla genom att härma
eller spela upp åkersorkens läte. Hornugglorna som inte drar iväg söderut på
hösten är ytterst ortstrogna men sitter
ofta och surar i en tät gran under dagens
ljusa timmar.

gjorda ser man att vi inte har spridit ut
oss speciellt mycket.

Här finns det förbättringspotential. Tyvärr var det övning på Prästtomta
skjutfält, men i södra skogsområdet finns
det säkert pärluggla. Vem vet vad som
gömmer sig på de östra slätterna? Det
ska bli intressant att se på nästa kommunrally. På det hela taget var det ett
riktigt trevligt och väl organiserat rally.
Det gick bra för alla kommuner och vi var
bara fyra arter efter Norrköping.

Om jag ska summera det hela så hade vi
ett uthålligt och tappert lag som tillsammans stod för ett svårslaget rekord, 129
arter. Extra roligt var två nya novemberarter, skogssnäppa och gråhakedopping.
Bland övriga arter kan tallbit, bändelPer Törnquist
korsnäbb, kaspisk trut, silltrut med mera,
med mera, nämnas. De mest irriterande
luckorna är kanske kungsörn, svarthätta
och spetsbergsgås. Om man studerar var
i Linköpings kommun observationerna är
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Vitögd dykand – Besvikelsen över
att kanske ha missat en raritet
Tisdag 26 maj 2020 vaknade jag tidigt
till en härlig majmorgon. Bestämde mig
snabbt för att åka ner till Nybro. Tidigt
stod jag ute på plattformen och upptäckte strax två änder i vasskanten
bortåt bryggan. Båda mörkbruna och
med stora klarvita akterspeglar. Jag
blev kall och varm om vartannat. Kunde
det vara vitögd dykand var min första
tanke? Zoomade in med högsta förstoringen i tuben och ögat var påfallande
ljust, vitt eller gult svårt att se, men
mer åt det vita hållet. Den ena fågeln
skymde lite den andra.

med knipa inte vigg! Jag fick väl en klassisk blackout och handlade irrationellt. Rädslan att locka dit en hjord av
skådare bidrog också så klart till felaktiga beslut.

En annan vitögd dykand.
Foto Nils Petter Gregersen

Tittade på fler bilder i mobilen och i
tuben igen, men blev inte klokare.
Dessutom ganska panikslagen med en
trolig chans på en jättefin art. Försökte
lugna ner mig och granska detaljer men
just då lyfter båda två och flyger ut mot
Roxen och försvinner.

Pulsen steg markant. Inga andra skådare syntes till och att fota med mobil
var inte att tänka på.
Kände paniken stiga! Vad ska jag göra?
Jag måste larma var första tanken, men
vad? Att larma en vitögd dykand vågade jag inte; då blir det panik också i
skådarlägret eller så blir jag idiotförklarad. Hybridänder är ju inte ovanliga.
Det mest logiska hade varit att skriva
hybrid med vigg eftersom vissa vigghonor kan ha mycket vitt i baken, men jag
såg inte någon tillstymmelse till tofs
och valde knipa. Jag la ut på Lineband:
misstänkt vitögd dykand eller hybrid

Vid ett tiotal tillfällen har jag sett vitögd
dykand på utlandsresor, senast förra
våren på Mallorca, och jag är inte obekant med arten.
Den vackra morgonen förbyttes till en
känsla av besvikelse över att kanske ha
missat en raritet och en frustration av
oförmågan att ta rationella beslut i
stressad stund.

Gunilla Wetterling
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En rejält vilseflugen bronsibis
Morgonen hade varit sådär härligt krispig som den bara är på hösten, när iskylan stundtals märks av men solen fortfarande värmer. Det hade sedan länge
lugnat ner sig efter en ganska trevlig
morgon med sträckande forsärla, skärpiplärka och större korsnäbbar samt ett
par flockar med säd- och bläsgäss högt
uppe där enstaka moln fortfarande
dröjde sig kvar. En kungsfiskare hade
pipit förbi och några bergänder låg ute
bland viggarna.

höra att ibisen inte har synts till den senaste timmen.

Väl uppe i Stora Tornet får min
tubgranne en skymt av ibisen i det höga
gräset samtidigt som jag får bita i detsamma. Paniken kryper i skinnet. Timmar senare är detta fortfarande den sista
obsen av fågeln, men nu har skådarna
strömmat till, och i ett välbevakat naturreservat står vi ett par skådare utanför
alridån i Sättunaviken, samtidigt som ett
riktat försök görs för att rota fram ibisen
Nu var kaffet sen länge slut, och jag hade på Röudden.
ännu inte helt och hållet tinat upp där
ute under björkarna och ekarna vid Tvärskogsudde. Ett drygt dussin ormvråkar
som sträckte över sjön söderut var det
mest spännande under senaste timmen,
och jag började så smått packa ihop för
Bronsibis. Foto Stefan Åström
att cykla hem och luncha. Jag som hade
haft en så bra känsla i kroppen inför den
här dagen – skulle jag alltså behöva nöja
mig med skärpiplärka och korsnäbbar?

Vi ser hur en av skallgångsskådarna febrilt börjar vifta med armarna – uppenDet plingar till i telefonen, ett välkänt
barligen har han fått syn på den, men vi
pling. Jag läser larmet på Band tre
ser fortfarande bara samma gräs som vi
gånger, kallsvettig, och de frusna fingrar- gjort allt för länge nu. Så plötsligt, klockna börjar darra av adrenalinet. Bronsibis an 17:42, händer det. Ibisen lämnar marvid Svartåmynningen?! Kan det verkligen ken, tar till vingarna och siktar på
stämma?! Och jag som är på ”fel” sida
Sättunaplattformen, och jag kan inte
Roxen. Efter en av mina snabbare cykel- undgå ett glädjetjut. Även om jag bara
turer i livet får jag väl framme i Nybro
får se den i luften så är det en öronbedö17

vande känsla av eufori som infinner sig i
kroppen, blandat med otroligt lugn. Därefter styr jag hemåt mot en på goda
grunder försenad lunch.
Det skulle visa sig att man inte behövde
skynda sig för att få en skymt av denna
Östergötlands tredje och Linköpings
första bronsibis – den stannade nämligen i reservatet i 16 dagar.

Bronsibis. Foto Stefan Åström

udden där man bara kunde få sig en
skymt av fågeln om man gick ut på udden – den försvann förvånansvärt bra i
det höga gräset. Väl där var den i princip
helt orädd för människor, och ibland var
det ibisen som närmade sig skådarna
istället för tvärtom.
Under de dryga två veckorna på plats
gladde den skådare från hela landet när
den i sin brons- och grönskimrande fjäderdräkt med sävliga kliv fångade smådjur i det grunda vattnet. Vart den sedan
tog vägen är oklart, kanske hittade den
till slut ner till Afrika som sina övervintrande artfränder. Och kanske hittar den
tillbaka till Linköping någon gång i framtiden.

Erik Jonsson
Under perioden alternerade den mellan
olika platser i området, men verkade
särskilt gilla en liten vik långt ute på Rö-

Hur många arter kan man se en vinterdag?
Slåttergubbens eko-rally innebär skådarglädje, gemenskap, ekokryssning, och
insamling av pengar till vårt naturvårdsarbete. Rallyt är öppet för alla i hela Sverige!

13 Feb 2021

Läs vidare om tider, regler mm på
https://www.slattergubben.se/
vinterfagelrally-132
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Backsvalekolonier i Linköpings
kommun 2020
Backsvalebon. Foto Gunilla Wetterling

Birdlife Sverige har utlyst ett upprop för
att rädda backsvalan. Antal backsvalelokaler har minskat drastiskt på många håll
i Sverige de senaste åren och backsvalan
är numera rödlistad.
Minskningen är oroväckande. De flesta
pratar om en minskning med över 50%
sedan den senaste riksinventeringen
2003. Därför kommer en ny riksinventering att genomföras 2020–21 i Birdlife
Sveriges regi. Regionansvarig är Jussi
Tranesjö. LFK inventerar i Linköpings
kommun.
Vi som inventerade är Olof Hjelm, Ingemar Ander, Erik Jonsson, Magnus Danestig, Margareta Pilemalm, Ralf Holmér
och Gunilla Wetterling, som åtagits sig
hålla i projektet.

lokal vid Ås gård Västerlösa med 180 bon
och 110 svalor, följd av Prästtorpet med
drygt 120 bon och 100 svalor.
De flesta kolonierna har råkat ut för olika
störningar. Kolbyttemon fick en delvis
misslyckad häckning pga. ras efter regn.
Prästtorpets kolonier var halverade efter
att en brant körts ner av motocrosscyklar.
En liten koloni vid Jordhanteringen,
Sättuna, grävdes bort innan häckning.
Lite positivt var att en helt ny lokal rapporterats vid Lilla Aska Griftegård.

Det är svårt att uppskatta förändringen
av häckningar utifrån Artportalen men av
11 lokaler var endast 7 kvar. En notering
finns från 2010 med 200 svalor vid
Prästtorpet (Gezelius) och där fanns bara
I somras inventerades kända lokaler,
inalles 11 sandtäkter. Det visade sig att 4 hälften dvs 100 svalor i år (Gezelius,
Wetterling).
av dem var tomma eller hade få bon.
De två största lokalerna ligger vid Kolbyttemon med totalt 450 bon och 130
observerade svalor. Näst störst är en

Prästtorpet fick 2017 skyddsklass 2 dvs
höga naturvärden i samband med Områdesbestämmelser för område Kränge
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utförd av Calluna miljökonsultföretag.

digställts vid Ekängssjön på en sandbrant. Det visar sig i sommar hur svalorna reagerar.

Sönderkörda backsvalebon. Foto
Gunilla Wetterling
När jag besökte sandtaget i mitten av
maj körde man motocross där. Jag undrade om de hade tillstånd vilket man
påstod sig ha av markägaren och tyckte
vi istället kunde flytta fåglarna till Tåkern.
Jag tog kontakt med länsstyrelsen som
kontaktade markägaren. Han hade inte
gett något tillstånd utan brukade tvärtom se till att det fanns bra branter varje
år. Detta fick som resultat att länsstyrelsen satte upp två förbudsskyltar. Skyltarna berättar att all terrängkörning är förbjuden och att missbruk bör anmälas till
polisen. Se foto!

Länsstyrelsens förbudskylt. Foto
Gunilla Wetterling

LFK kontaktades i höstas av Meta och
Weine Drotz vid Landeryds golfklubb och
de var intresserade av hur de kan bidra
till fågelskydd. Deras tanke var att anlägga en lämplig sandhög för backsvalor
Bortgrävningen vid Jordhanteringen stri- att häcka i, någonstans i anslutning till
der mot jaktlagen då backsvalan är röd- golfbanan. Golfklubben har själva ett
listad.
kontinuerligt behov av sand och runt
banans dammar finns ofta stora mängI början av året kontaktade jag också
der insekter. Detta var ju mycket glädAnders Jörneskog på kommunen som var
jande och de fick tipset att ta kontakt
intresserad av projektet. De bestämde
med Anders Jörneskog. Resultatet blev
sig för att testa lättmetallrör för kungsfisatt de kommer pröva samma metod som
kare där man fyller sand i rören.
kommunen.
Detta har redan nu, fantastiskt nog, fär20

I juli i somras i Vik på Österlen träffades
Ingemar Ander, Nils Petter Gregersen ,
Catharina Ekman och jag från LFK samt
Magnus Ullman och initiativtagaren till
projektet på BirdLife Bengt Legnell för att
diskutera backsvalans framtid i Sverige.

markägare till tidigare sandtäkter, där
svalorna försvunnit, och se om de går att
restaurera. Det är inte minst viktigt att
bevaka störningar under häcktid.
Vi har alla ett ansvar att rädda naturtyper och arter och även denna lilla näpna
backsvala!
Gunilla Wetterling

Backsvalemöte på Österlen. Foto
Gunilla Wetterling
Hur kan vi driva projektet vidare? Det är
viktigt att stå på god fot med täktoperatörer och markägare. Man kan kontakta

Backsvala. Foto Nils Petter Gregersen
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Program för Daglediga skådare
våren 2021
Mera information om aktiviteter, mötesplatser, kontaktinformation, coronapandemin etc. finns på
www.linkopingsfagelklubb.se, där även
alla våra rapporter går att läsa. Se även
vår Facebooksida.
Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se
och Motala www.motalabiologiskaforening.se.

Vallby och strömstaren.
2 februari Tåkern kl 8.00

Detta blir en tur till Tåkern i vintertid. Vi
går ut i vassarna och tittar på de vackra
skäggmesarna. Beroende på isläget även
änder i vakar. Heldagstur.
16 februari Roxen kl 8.00

Vi ägnar förmiddagen åt Härna- och
Sättunavikarna. Här går alltid något
Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna spännande att finna.
dem som är nybörjare! Glöm inte mat2 mars Mauritzberg Marviken Skenäs kl
säck!
8.00
5 januari Snöbryggan kl 9.00

Heldagstur till kusten med spaning efter
Vi samlas direkt vid Snöbryggan för årets marina änder.
första skådning. Snöbryggan ligger mitt
16 mars Nybro kl 7.00 och Aska kl 17.00
emot utloppet från reningsverket strax
Nu är våren kommen och vi ger oss ut på
norr om Gumpekullabron. Här kan vi
spaning efter olika gåsarter. På kvällen
förvänta oss kungsfiskare, forsärla, röråker vi till Aska bergtäkt och lyssnar på
höna mm. Vi går även en promenad efter
berguv.
ån ev. åker vi även ut till Stångåmynningen.
30 mars Leonardsberg kl 7.00
19 januari Kaga Västerlösa Vallby kl 9.00 Denna fina lokal vid Glan är värd en förmiddag. Eventuellt fortsätter vi till KnivFörsta stopp vid Kaga kyrka och sedan
bergavägen. Räkna med lite längre
nya Svartåfors. Vidare till Västerlösa och
utflykt.
Ås och spanar örn och vråk. Hem via
22

13 april Lillån med Fjättmunn och Rinna- 8 juni Nattsångare kl 21.30 – 24.00
sjön kl 7.00
Safaritur över slätten och vi lyssnar på de
Ny lokal för Daglediga i Boxholmstrakten. klassiska nattsångarna, busksångare,
Lite av en chansning.
flodsångare, gräshoppsångare, vaktel,
kornknarr och inte att förglömma näkter20 april Roxen kl 7.00
gal.
Säkert kort i vårtider. Vi spanar av mader
För programgruppen, Ingemar Ander,
och sjön från plattformarna.
Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gu4 maj Västra Harg och Spellinge kl 7.00 nilla Wetterling.
Vackra lövskogsområden. Vi går en långpromenad efter leder och lyssnar på nyanlända sångare och andra skönsjungande fåglar.
18 maj Tåkern/Omberg kl 7.00
Vi ägnar hela dagen åt trakten, änder,
doppingar, sångare, mindre flugsnappare, rosenfink osv,

Knivinge 2020.
Foto Nils Petter Gregersen

Program för hela LFK våren 2021
Program för hela LFK innebär i de flesta ras för närvarande inga sådana aktivitefall möten inomhus i form av föredrag,
ter. Följ utvecklingen på LFK:s hemsida
introduktionsträffar och liknande. På
www.linkopingsfagelklubb.se.
grund av den pågående pandemin plane-
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Rapphönans program våren 2021
Detta program får förstås tas med en
stor nypa salt. Ingen vet hur våren blir,
men det känns ändå skönt att ha en plan
över hur det skulle kunna bli.

orrspel. Ljungpipare och andra tidiga
flyttare kommer säkert också att finnas
på plats. Denna exkursion välkomnar
även män.

31/1 Vinterfåglar i Trädgårdsföreningen 24/4 Tinnerö med Norrköpingsgänget.
och Tinnerbäcken.
Förmiddag. Tider och annat meddelas
Samling vid Naturcentrum kl 09.00. Vi
senare. Norrköpings rapphönor kommer
går en vandring och tittar och lyssnar
till oss och vi guidar dem i Tinnerö.
efter vinterfåglar. Har vi tur så får vi syn
15/5 eller 16/5 Uknö våtmarksområde.
på strömstaren eller forsärlan.
Tidig morgon. En lite längre utflykt till
14/2 Stångåvandring.
härliga Uknö i Loftahammarstrakten. Om
Samling vid ”Snöbryggan” 09.00. Målet
vädrets makter står oss bi så har jag bliär förstås kungsfiskaren men även andra vit lovad ringmärkning och guidning av
spännande fåglar som pilgrimsfalk och
Tjust fågelklubb.
smådopping kan dyka upp.
22/5 Leonardsberg med Norrköpings
En vindstilla kväll i mitten av mars ugg- rapphönor.
lelyssning.
Nu är det vår tur att besöka Norrköpings
Dessa luriga rackare som dyker upp en
rapphönor och få se deras fina fågelskåkväll för att vara puts väck nästa. Ska vi
darmarker vid Leonardsberg. Förmiddag.
lyckas höra någon i år?
Tider och annat meddelas senare.
28/3 Svartåmynningen.

Slutet av maj/början av juni Tåkern.

Klockan 09.00. Nybro eller Sättuna bero- Vi avslutar med ett besök vid underbara
ende på fågeltillgången. Meddelas seTåkern. Förmiddag. Tider och annat
nare.
meddelas senare.
18/4 Orrspel Kärnskogsmosse
Traditionsenligt besöker vi Kärnskogsmosse en tidig morgon för att njuta av
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