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Linköpings fågelklubb är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening. Dess 
syfte är att skapa och utveckla ett intresse för fåglar och fågelskådning i linköpings-
trakten. Föreningen ska även främja skyddet av fågelfaunan samt bidra till ett ökat 
ornitologiskt kunnande hos medlemmarna.  

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 allmänhet-
en, samt 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: Medelhavstruten överraskade många. En diskussion fördes, bl a på 
Artprtalen, vilken ras av medelhavstrut det rörde sig om. De flesta bedömde att den 
var av rasen atlantis. Det var denna bedömning som gjorde att många reste lång-
väga för att få se fågeln. Den vanligare rasen Larus michahellis michahellis är inte 
vanlig men ses regelbundet i Sverige. Foto: Bengt Windolf. 

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 2023 är 180 kronor. 

Ungdom 50 kr. 

Bankgiro 870-6046 
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Biologisk analfabetism 

Jag har på senare tid börjat använda 
begreppet i rubriken alltmer för att 
förklara varför det inte bara är ”roligt” 
att veta vad det är för fåglar som 
sjunger en stilla majmorgon. Det är 
inget nytt begrepp och ”biologisk an-
alfabetism” betyder ungefär att kun-
skapen om olika arter är så dålig så 
man inte förstår naturen och dess fulla 
värde. På samma sätt som svag eller 
ingen läsförmåga av skrivna texter och 
bristande ordkunskap riskerar att ut-
arma språket, riskerar otillräcklig art-
kunskap att utarma naturen. Ett roligt 

exempel är den ”meme” som jag 
hittade på Facebook för en tid sedan 
(se bilden på nästa sida). Memen blir 
extra rolig på engelska då ordet 
”seagull” inte avser vare sig en specifik 
art eller artgrupp utan bäst översätts 
med det svenska ordet ”vitfågel” eller 
”måsfågel”. För de flesta är det tillräck-
ligt med att de finns måsar i hamnen 

(bara de inte bajsar eller stjäl mat), 
men för en biologiskt kunnig person är 
det bekymmersamt att det inte finns 
några silltrutar kvar bland de allt färre 
gråtrutarna. 

Biologisk mångfald har aktualiserats 
under hösten inte minst då det precis 
före jul antogs en internationell över-
enskommelse, Kunming-Montreal Glo-
bal Biodiversity Framework, med syfte 
att stoppa och vända förlusten av bio-
logisk mångfald. Många ser detta som 
ett kvitto på att frågan om biologisk 

mångfald nu tas på allvar på 
högsta politiska nivå. Andra är 
mer avvaktande och menar att 
denna typ av globala överens-
kommelser lätt blir tomma 
ord. För att bevara och ut-
veckla den biologiska mångfal-
den krävs dock såväl kunskap, 
resurser som uppmärksamhet 
från politiker och andra be-
slutsfattare. Här är signalerna 
tyvärr inte helt positiva då 
andra allvarliga frågor pockar 

på beslutsfattarnas intresse, och resur-
ser (oftast i form av pengar) prioriteras 
till annat. Det är här som den ideella 
naturvården kommer in. Vi som före-
ning kan ge vårt bidrag genom att fort-
sätta och intensifiera vårt arbete med 
guidningar för allmänheten och intro-
ducera nya fågelskådare till vår kom-
muns rika fågelliv. Det behövs mer 

 Diverse vitfåglar… 

Foto: Olof Hjelm 
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inventerare till fågelinventeringar 
såsom häckfågeltaxeringen, midvinter-
inventeringen mm. Det är fortsatt vik-
tigt tatt rapportera våra fågelobser-
vationer på Artportalen då det är en 
viktig kunskapskälla inför kommande 
exploateringar såsom nya vägar, bo-
stadsområden, bergtäkter, större 
skogsavverkningar mm. Här är det vik-
tigt att inte bara rapportera det allra 
ovanligaste från välbesökta lokaler, 
utan även det lite vanligare och från 
sällan besökta lokaler. Som jagivit tidi-
gare engagerar sig LFK på  olika sätt för 
bevarandet av rödspov och backsvala i 
kommunen. Inte minst när det gäller 
rödspoven är det tydligt att kunskapen 
och viljan finns för att genomföra olika 
åtgärder för att gynna arten. Men re-

surserna saknas. Kanske är detta något 
som LFK kan arbeta mer aktivt med 
och skapa en ”Roxenfond” med Tå-
kernfonden som förebild? För visst 
förtjänar rödspoven och andra våt-
marksfåglar att västra Roxen fortsätter 
vara en attraktiv rastplats och häck-
ningslokal trots problem med pre-
dation och lågt vattenstånd! 

En ideell förening är dock inte starkare 
än dess medlemmar. Vi ser stolt till-
baka på ett år där vi ytterligare har 
vuxit i medlemsantal. Men fler perso-
ner behövs som engagerar sig som 
guider eller inventerare, eller på annat 
sätt bidrar till en ökad biologisk läsför-
måga. Så en uppmaning så här i början 
av ett nytt skådarår är att du anmäler 
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dig som inventerare på http://
www.fageltaxering.lu.se/inventera, 
eller bestämmer dig för att besöka en 
ny lokal ett antal gånger och rappor-
tera allt du ser. I vilket fall så hoppas 
jag se dig i fält eller på någon av våra 

föreläsningar. Oavsett kunskap och 
ambitionsnivå är alla välkomna på våra 
aktiviteter! 

Olof Hjelm, ordförande 
 

Daglediga i Tinnerö en tisdag. 

Foto: Catharina Ekman 
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Linköpings Fågelklubb kallar härmed 
sina medlemmar till 2023 års års-
möte. 

Tid: söndag 5 mars kl 15.00 

Plats: Naturcentrum, Linköping  

Efter årsmötesförhandlingarna berät-
tar Olof Hjelm om rödspoven och 
andra vadarfåglar i Svartåmynningens 
naturreservat och klubbens projekt 
”Fler rödspovar”. 

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 rösträk-
nare 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 2024 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sen för föregående års förvaltning 

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 2023 
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Hur blev du engagerad i LFK?   

Jag kom till Linköping från Uppsala för 
åtta år sedan och mitt medlemskap i 
Birdlife flyttades från Upplands till 
Östergötlands Ornitologiska Förening.  
Efter hand upptäckte jag LFK via före-
dragsprogrammet och dagledigas 
utflykter i närområdet.  Jag valdes in i 
styrelsen vid årsmötet 2022 och är 
numera sekreterare i föreningen. 

Hur länge har du skådat fågel? 

Jag växte upp i Linköping och på hög-
stadiet under 1960-talet brukade jag, 
tillsammans med en klasskamrat, 
cykla ut till Roxen under vårarna och 
följa utvecklingen av fågellivet från att 
isen gick upp vid mynningen av Svart-
ån fram till försommaren.  Sedan blev 
skådningen mer sporadisk under 
några decennier, när jag studerade 
och arbetade som forskare i Uppsala. 
På nittiotalet blev jag mer aktiv igen 
och ägnade helgerna åt besök vid klas-
siska fågellokaler som Hjälstaviken 
och Ledskär i Norduppland samt 
Svartåmynningen vid Linköpingsbe-
sök.  Ett dilemma under min yrkes-
verksamma tid var att jag oftast var 

upptagen av att förbereda och delta i 
internationellt klimatförhandlingsar-
bete under maj månad när fågellivet 
är som intensivast. Å andra sidan gav 
internationella resor tillfällen till att se 
exotiska arter utomlands. 

Vilken är den bästa fågelupplevelsen 
runt Linköping? 

Ett tillfälle som etsat sig fast i minnet 
var ett besök vid Sättunaviken då jag 
samtidigt såg lokalt häckande rödspov 
och dammsnäppa och förbiflyttande 
myrsnäppor och smalnäbbade 
simsnäppor. Att följa häckningarna av 
en mindre koloni av ängshök på 
slätten strax utanför Linköping under 
sommaren 2022 var också fascine-
rande och jag skriver om det i en arti-
kel i detta nummer av Rödspoven. 

Vad gör du annars på dagarna?  

Jag är pensionär efter att ha arbetat 
med miljöfrågor på universitet, på 
myndigheter och inom Regerings-
kansliet. Jag är intresserad av konst 
och musik och har nu tid att besöka 
gallerier och gå på konserter. Förr var 
det rockmusik, nu hellre opera, Bach 
och Händel. 

Bengt Boström, 
ny i styrelsen 
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Fågelbordskampen är en tävling där 
varje art som äter ur din fågelmatning 
räknas. För att en art ska räknas så 
krävs det att du som har anmält dig 
och din matning till tävlingen har sett 
att fågeln har ätit något från den ak-
tuella matningen.  Se vidare regler och 
hur du anmäler dig på ÖgOF:s hem-
sida www.ogof.se/tavlingar 

Tävlingen pågår från 1 december till 
31 mars så det är inte för sent att 

hoppa på. Och inte tävlas det om en-
dast äran (även om den inte går av för 
hackor), utan deltagarna har chans att 
vinna presentkort hos ingen mindre 
än Slåttergubben. Ekologisk fågelmat 
för alla smaker! Vinnaren kammar 
hem ett presentkort till ett värde av 
500 kronor, silvermedaljören samt en 
lottad övrig deltagare till ett värde av 
250 kronor. 

Fågelbordskampen  

Vinterfåglar inpå knuten  
Räkna fåglarna vid ditt fågelbord 
den 27-30 januari, rapportera ända 
fram till den 6 februari. 

Sista helgen i januari räknar vi hur 
många fåglar vi ser vid våra fågelmat-
ningar runt om i landet. Det är en av 
våra mest populära aktiviteter, för här 
kan alla vara med och bidra genom att 
enkelt rapportera vilka fåglar och hur 
många av respektive art man ser sam-
tidigt vid fågelmatningen. De senaste 
åren har runt 20 000 rapporter kom-
mit in från enskilda personer, före-
ningar, skolklasser med flera – men vi 
vill ha ännu fler rapporter!  

Tack vare alla rapporter får vi en bra 
bild över de fåglar som tillbringar vin-
tern hos oss. Talgoxen är den talri-
kaste vinterfågeln följd av blåmes och 
pilfink, men efter denna trio varierar 

topplistan från år till år. Via denna 
räkning kan vi också följa hur vinter-
fåglarna anpassar sig till klimatföränd-
ringarna. För att underlätta hittar du 
fina bilder under fliken arter och vi har 
även tagit fram krysslistor och vinter-
fågelbingo, som du kan hittar här. 

Du kan välja att räkna dina matgäster 
när som helst under perioden, och du 
rapporterar det högsta antalet du ser 
samtidigt av samma art. Vinterfåglar 
finns som app både till iPhone och 
Android.  

Läs mera på www.vinterfaglar.se 
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Visste du att stjärtand aldrig är obser-
verad i Finspångs kommun enligt Art-
portalen? Eller turkduva och rödbena i 
Boxholms? Det finns många andra ex-
empel på luckor i kommunernas artlis-
tor. Det vore väl trevligt att täppa till 
några av luckorna och ÖgOF utlyser 
därför en tävling på det temat under 
jubileumsåret 2023. 

Styrelsen i ÖgOF vill med tävlingen 
stimulera till ökat fågelskådande, spe-

ciellt i de mindre skådartäta kommu-
nerna i Östergötland. Det gäller alltså 
att hitta nya fågelarter i de olika kom-
munerna under 2023. För att ytterli-
gare stimulera till mer skådande i hem-
kommunen (och därmed kanske 
mindre bilåkande) så lönar det sig 
bättre att hitta en ny art i den kommun 
man är folkbokförd i än någon annan-
stans. Läs mera på www.ogof.se/
tavlingar. 

Kommunkrysset 

Slåttergubbens vinterfågelrally 
Hur många arter kan man se en vinter-
dag? Slåttergubbens ekorally innebär 
skådarglädje, gemenskap, ekokryss-
ning, och insamling av pengar till vårt 
naturvårdsarbete. Man ska bara an-
vända muskelkraft (cykel, skidor, skrid-
skor, häst) och kollektivtrafik (spår-
vagn, buss, tåg osv). Rallyt hålls den 11 
februari och är öppet för alla i hela 
Sverige!   

Läs vidare om tider, regler mm på 
www.slattergubben.se/vinterfagelrally. 

Tornkampen 
Även i år deltar vi i Tornkampen. Den 
genomförs lördagen 6 maj mellan kl. 
05.00 och 13.00. Vi bemannar tornen 
vid Nybro, Svartåmynningens naturre-
servat samt plattformen norra Frökär-
ret, Tinnerö. Titta gärna förbi och prata 
lite fågel och hjälp till med att hitta så 

många arter som möjligt. Ingen för-
anmälan. 

Samma dag är det Fågelskådningens 
dag. Se vidare i programmet på vår 
hemsida. 
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 I avsikt att förbättra häckningsfram-
gångar för fåglar men även tillträde 
och skådning i Svartåmynningens na-
turreservat har fågelklubben tagit 
initiativ till att bilda en samverkans-
grupp med Länsstyrelsen och Linkö-
pings kommun. 

Tre möten har hållits fram till nu. Del-
tagare har varit Martin Larsson, Läns-
styrelsen, Anders Jörneskog, Linkö-
pings kommun, Olof Hjelm, Bengt 
Boström och Gunilla Wetterling, LFK. 

Det är framför allt svårigheten för 
lyckade häckningar av rödspov men 
även flertalet andra vadarfåglar som 

lett till fram till bildandet av gruppen.  

Vi har diskuterat utfallet av häckning-
arna under 2022. Rödspoven fick 
eventuellt endast ut en unge. Mark-
förhållandet som brist på vatten på 
maderna, för kraftig slåtter, predation 
av räv, mink, kråkor och denna som-
mar även tranor är de största hoten.  

Flera bra åtgärdsförslag har kommit 
fram och vi kommer fortsätta arbetet 
under 2023.  

Gunilla Wetterling 

 

Svartågruppen 

Tranfamilj  födosöker vid Roxen. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Det kom en förfrågan om någon från 
Linköpings fågelklubb kunde med-
verka i ett projekt vid namn ”Natur för 
Alla”. Projektet var riktat till kvinnor 
som är nya i Sverige och uppdraget för 
fågelklubben var att visa och berätta 
lite om våra svenska fåglar. 

Syftet med projektet var att ge kvin-
norna kunskap om allemansrätten och 
erfarenhet av utomhusmiljöer. De 
erbjöds att vid sina andra träffar lära 
känna skog, och mark, svampar och 
träd. 

”Natur för alla” var ett integrations-
projekt som Miljö och samhällsbygg-
nadsförvaltningen gett Linköpings 
Naturcentrum i uppgift att genomföra. 

Den 13 oktober var det dags att be-
kanta sig med fåglar. Ett glatt och vet-
girigt gäng på åtta kvinnor mötte upp 
vid Naturcentrum. Vi började med att 
lära oss att hantera kikare och några 
ringduvor hjälpte till att posera och 

sitta stilla så alla kunde fokusera. Se-
dan kastade vi oss över artbestäm-
ning. Först med hjälp av bilder och 
sedan i verkligheten. Talgoxe och blå-
mes fanns det gott om, förvillande lika 
tyckte en del. Koltrastarna smög om-
kring i snåren och bofinkshanen spat-
serade obekymrat på nära håll. 
Nötväckan visade hur man kan springa 
både upp och ner på en trädstam. 
Kikarna kom till flitig användning. 

Tiden gick fort och vi slutade med att 
kryssa de arter vi sett. Krysslistorna 
var försedda med bilder som flera av 
kvinnorna skulle visa för sin familj. 

Den sista repliken innan vi skildes åt 
var, ”Nästa gång kan du visa oss stora 
fåglar”. Ja, det är ju lättare att se en 
knölsvan än en blåmes.  

En mycket givande stund med många 
skratt och frågor. 

Margareta Pilemalm 

Integrationsprojekt 

Deltagare i projektet provar skådning. Foto: Margareta Pilemalm 
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Några av höstens utflykter blev in-
ställda på grund av dåligt väder.  I 
slutet av september besökte vi 
plattformen vid Sättuna. Ont om va-
dare men desto fler änder. Ändå inget 
speciellt förutom den pilgrimsfalk 
som drog förbi i svindlande hastighet. 
Vi fick smak på rovfåglar och fortsatte 
till Berga backe. Havsörnar, röda glad-
or, ormvråkar, sparvhök, blå kärrhök 
och tornfalk sågs men dagens njutobs 
var pilgrimsfalken.   

I början av oktober åkte vi till Kisatip-
pen i Motala och tittade på sträck-
ande rovfågel. Ingen höjdardag men 
ändå många ormvråkar, enstaka duv- 
och sparvhökar och en fjällvråk. Dess-
utom flera nötkråkor.  

Nästa utflykt gick till Nybro i lätt regn. 
Sju vitlysande ägretter stod i vasskan-

ten mot Sjövik. 70-talet kärrsnäppor 
fanns kvar och gott om änder. En 
havsörn gjorde flera försök att knipa 
en knipa men fick till sist ge upp.  

Första november gjorde vi en tur till 
ett dimmigt Tåkern. En nyanländ 

Dagledigas höstutflykter 2022 

Duvhök över Kisatippen. Foto: Nils 
Petter Gregersen 

Havsörn ja-
gar vigg utan 
framgång. 
Foto: Nils 
Petter Gre-
gersen 

Nötkråka. Foto: Margareta Karlsson 
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varfågel och flera skäggmesar sågs vid 
Naturum.   

Vid Holmen hade vi i stort sett alla 
vanliga änder och några sena brusha-
nar. Det var gott om gäss på fälten vid 
Ramstad och två unga pilgrimsfalkar 
satt på marken. Vi skippade gässen 
och bestämde oss för 
att åka till Ålebäcken 
och titta på lekande 
öringar. Det var ett gott 
beslut för det blev ett 
skådespel av rang med 
20 talet öringar som fick 
vattnet att fullständigt 
koka i ån.  

I mitten av november 
åkte vi till ett antal 
Kolmårdensjöar i Jursla-
Svärtinge trakten. Inte 
så mycket fågel denna 
dag men ett trevligt 

område med gott om fina stigar, spe-
ciellt vid Lundsjön. Det får bli ett be-
sök igen till våren.  Avslutade i skym-
ningen på Ninas Café.  

Vi hann med ytterligare ett besök vid 
Roxen i november ute vid Stora tor-
net med vinterhämplingar och en-
staka ängspiplärkor. Flera havsörnar 
höll också till där.    

En kall vinterdag i december åkte vi 
till Kvarns skjutfält med frysta små-
sjöar. Vid Hyllan hade vi turen se en 
kungsörn på långt håll. Vid Norrbysjön 
två havsörnar betydligt närmare. Av-
slutade med julfika på Brunneby 
musteri. 

På Luciadagen hade vi sedvanligt Lus-
sefika på Naturcentrum med ett roligt 
fågelquiz som Ingemar satt ihop. Gu-
nilla presenterade vårens program 
och en resa till Österlen i juni.  

Gunilla Wetterling 

Skäggmeshona vid Tåkern. Foto: 
Birgitta Larsby 

Två hägrar i diskussion om eventuell parbild-
ning. Foto: Nils Petter Gregersen 
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När det äntligen blev dags för den 
första skådningen för säsongen, den 
28 augusti,  då var inte vädrets makter 
nådiga. 75 mm regn efter en torr 
eftersommar ställde hela parkeringen 
vid Sättuna under vatten. Vi var glada 
att vi ställt in skådningen. Kanot, sim-
mande eller med sjöstövlar hade varit 
enda alternativet. Det var en besvi-
kelse förstås men så är livet. 

Några veckor senare var det Frökärret 
och Rosenkälla som stod på program-
met. Förmiddagen var magisk med 
septembersol och ljumma vindar och 

ett myller av fåglar. Sjöfåglar på nära 
håll, särskilt smådoppingar gladde oss 
då de simmande nära oss. De rackarna 
brukar ju annars hålla till inne i vass-
ruggar på långt avstånd.  

Den 2 oktober var det dags för massivt 
regn igen och vi fick tyvärr ställa in 
exkursionen till Tåkern. Vi som hade 
bespetsat oss på skäggmesar och guid-
ning! Trist. 

Den 23 oktober hade vi en riktigt här-
lig morgon på Nybroplattformen med 
mycket fågel. Vi rapphönor såg 26 

arter och på topp var fyra 
snösparvar. Havsörnen tog 
byte och vi såg hur den satte 
sig i strandlinjen. Kråkorna såg 
den också och var snabbt på 
plats. Det skulle bli små smak-
bitar över till dem också, reso-
nerade de säkert. Fyra kritvita 
ägretthägrar flög förbi. Alltför 
snabbt tyckte vi som gärna 
sett dem längre tid.  

Den 2 oktober hade Hanna 
Hederberg, Maria Rasch och 
Gabriella Saxner Johansson 
ordnat en utbildningsefter-
middag för att lära oss mer om 
Artportalen på Naturum Tå-
kern. Tretton vetgiriga rapp-
hönor deltog i Hannas peda-
gogiska och trevliga föreläs-
ning. Där kunde vi följa de 
olika funktionerna för rappor-

Hösten 2022 med Rapphönornaag-

lig stund i kvällssol vid Hovtornet. Foto: Okänd 

Rapphönorna vid Svartåmynningens Natur-
reservat. Foto: Margareta Pilemalm 
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tering, skapa fyndlokaler, få tips och 
trix som är bra att veta. Alla verkade 
ha fått något att träna på, både nybör-
jare och de som redan var användare. 
Mycket givande. 

Ett Hamletbesök med mat och fågel-
prat hör till. I år var vi sexton glada 
rapphönor som träffades den 9 no-
vember. Vi planerade för våren och 
pratade om Kommunkampen som gick 
av stapeln någon vecka senare.  

Den första söndagen i Advent hade vi 
årets sista träff. Två matningar i Träd-
gårdsföreningen fick besök och vi såg 
de vanliga talgoxarna, blåmesarna, 
koltrastarna och björktrastarna. Snart 
fyllde vi på med grönfink, pilfink, 
tamduvor, steglits, nötväcka och en-
tita. Alla vid Naturcentrums matning. 
Vi min matning fanns inte en enda 
fågel. Gissa om jag kände mig ratad! 

Längs Tinnerbäcken rörde sig inte så 
mycket fågel men vid "laxtrappan" 
stod strömstaren och knixade. I dam-
men strax bredvid såg vi gräsänder, 
kanadagäss, sångsvan och minsann en 
smådopping på nära håll. Igen! Som 
en fluffig liten badanka. 

På återvägen stannade vi till vid min 
matning och nu hade där blivit en del 
aktivitet och nya arter vi fick se var 
bofink och trädkrypare. 

Varm glögg och pepparkaka smakade 
gott när vi kom tillbaka. 

En säsong är tillända. Många trevliga 
och lättsamma stunder har vi haft. 
Välkomna 2023. 

Margareta Pilemalm 

Strömstare i Tinnerbäcken. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Daglediga i Tinnerö 2022 

I januari 2022 kom vi igång med Dag-
ledigas fågelvandringar i Tinnerö igen 
efter pandemin. Till skillnad mot tidi-
gare år lade vi in regelbundna besök 
även under hösten. I stort 
sett var det en Tinnerö-
runda varannan vecka. 
Under våren blev det åtta 
sådana här aktiviteter (den 
första 2022-01-18 och den 
sista 2022-05-24), medan 
det under hösten blev sex 
(den första 2022-09-27 och 
den sista 2022-12-06). An-
talet deltagare varierade 
förstås men låg i intervallet 
11-30.  

Fröbergets parkeringsplats 
var alltid samlingsplats in-
för promenaderna. Regel-
mässigt kollades buskagen kring Frö-
berget av, särskilt då vintermatning 
pågick, och givetvis Frökärret. Under 
vandringen stannade vi till när något 
uppmärksammades och även ofta 
bara för att spana och lyssna in läget. 
Rosenkällasjön rundades varje gång. 
Det medhavda fikat brukade intagas 
antingen vid Rosenkällasjöns utlopp 
eller vid Östra tornet. 

Innan vi skiljdes åt efter återkomsten 
till parkeringsplatsen gick vi igenom 
vilka arter vi hade sett med SOF:s 
krysslista som underlag. Observation-

erna har lagts in i ett av undertecknad 
för ändamålet konstruerat excel-ark 
som automatiskt håller reda på anta-
let arter per gång samt på det acku-

mulerade antalet arter för varje sä-
song. Under våren kom vi upp i 106 
arter totalt och under hösten 62. 

I Frökärret följde vi ett sångsvanpar 
från tidig vår till sen höst. Under våren 
gick det stundtals livligt till när svanar-
na arbetade hårt för att köra iväg en 
och annan kanadagås som hade fräck-
heten att göra anspråk på samma 
plats. Vid vårens sista besök i slutet av 
maj hade sex ungar kläckts. På hösten 
hade antalet minskat till fem ung-
svanar, vilket är ett gott resultat. Sista 
gången vi såg familjen var bara fyra 
ungfåglar kvar. Vi vet dock inte om 

Del av gruppen efter väl genomförd vandring.          
Foto: Ingemar Ander 
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det var samma svanfamilj hela tiden. 
Häckningsparet med ungar kan ju ha 
dragit och ersatts av en annan familj. 

En litet ovanligare fågelart för Frökär-
ret representerades av de årtor som 

vi hade där i slutet av mars och början 
av april, två hannar och en hona. För-
modligen växlade de i viss mån mellan 
de olika småvattnen i området. Årtan 
är tropikflyttare och att den uppträder 
här redan i mars är inte så vanligt, 
förutom då att den sällan ses alls i det 
här området. Dess närvaro får sägas 
vara ett mått på lokalens höga kvali-
tet!  

I Frökärret fanns det bedömt fem par 
av svarthakedopping. Hur häcknings-
utfallet blev är inte närmare känt. 
Även smådopping sågs vid ett par 
tillfällen.  

Såvitt vi vet uppträdde detta 
år inte någon gråhakedopping 
i Rosenkällasjön. Däremot var 
det förstås gott om andfågel, 
inte minst knölsvanar. Alla 
dessa häckar dock inte, men 
uppenbarligen finner de gott 
om föda. 

Under hösten dominerades 
fågellivet av stora flockar and-
fågel med grågås domine-
rande i Rosenkällasjön och 

snatter-, bläs- och gräsand i Frökärret. 
Även kricka, stjärt- och skedand sågs 
stundtals. Detta gav goda tillfällen att 
studera simänder i litet knepigare 
dräkter och hannarnas kroppsrugg-
ning till häckningsdräkt. De flesta 
gräsands- och snatterandshannarna 
var utfärgade redan vid höstens första 
besök, medan inga bläsänder i häck-
ningsdräkt kunde ses då. Ju längre 

hösten framskred desto fler 
bläsänder blev utfärgade. Up-
penbarligen påbörjas parbild-
ningen tidigare hos de först-
nämnda arterna. Antalet höst-
rastande bläsänder är faktiskt 
rätt stort i såväl Frökärret som 
Rosenkällasjön, medan vi un-
der våren bara hade ett fåtal 
individer. På våren hade vi 
enstaka skedänder, hannar, 
medan antalet var större un-
der hösten, då dock alla var 

Sångsvanfamiljen i Frökärret. Lägg märke 
till mattan av vattenpest! Foto: Ingemar 
Ander 

Årta i Frökärret. Foto: Nils Petter Gregersen 
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honfärgade. Uppenbart är att de här 
vattnen erbjuder god födotillgång för 
andfågel. Där har rimligen den rikliga 
förekomsten av vattenpest en positiv 
inverkan.  

Under senhösten hade alla grågäss 
och de flesta änder lämnat vårt om-
råde. 

Av rovfåglar observerades havsörn 
mest frekvent tätt följd av ormvråk. 
Duvhök sågs fler gånger, både på 
våren och hösten. En hök verkade 

attraherad av andflockarna i 
Frökärret. Brun kärrhök obser-
verades två gånger, båda ha-
nindivider. Vid höstens första 
tillfälle sågs både lärkfalk och 
jagande pilgrimsfalk. 

En anmärkningsvärd obser-
vation var den kungsfiskare 
som den 27/9 sågs vid Östra 
tornet vid Rosenkällasjön. Den 
arten hade vi aldrig tidigare 
sett under någon tur i Tinnerö-
området. 

Som alla förstår 
var detta bara en 
kort sammanfatt-
ning. Att gå in på 
alla arter skulle 
föra alltför långt. 
Separata berättel-
ser efter varje 
exkursion har 
sänts till dagle-
diga. 

Ingemar Ander 

Gåsuppflog vid Rosenkällasjön. Foto: Ingemar Ander 

Stjärtand i Rosenkällasjön , här med 
en bit vattenpest i näbben. Foto: 
Ingemar Ander 

Lärkfalk vid Rosen-
källasjön. Foto: Nils 
Petter Gregersen 
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Ett halvår i Linköpings                
fågelmarker 

Det andra halvåret 2022 rapportera-
des drygt 28 000 fynd av 214 fågelar-
ter i Linköpings kommun. Observation-
erna är hämtade från den öppna vis-
ningen på Artportalen och alla är ännu 
inte granskade av den 
regionala rapportkom-
mittén eller i speciella fall 
den nationella raritets-
kommittén. Redovisning-
en sker i systematisk ord-
ning.  

Vi börjar med ett udda 
sommarfynd av en prut-
gås vid LFK-tornet 2.7. 
Mer förväntat sågs sedan 
enstaka ex vid Svartåmyn-
ningens naturreservat 
mellan 26.9 0ch 9.11. 
Kanske var det samma 
exemplar hela hösten? 

Släktingen vitkindad gås sågs som van-
ligt i betydligt större antal. Som mest 
1200 ex 26.10. Samma dag rastade 27 
spetsbergsgäss och 13-14.11 sågs fem 
ex först vid Tvärskogs udde och senare 

i reservatet. 13.11 sågs även 
höstens enda mindre 
sångsvan i Sättunaviken. 

Från början av augusti ras-
tade regelbundet enstaka 
gravänder i västra Roxen. I 
slutet av juli gjordes två 
observationer av årta men 
ingen häckning kunde kon-
stateras. Två fynd gjordes 
också i augusti och en sen 
fågel noterades 5.10. 
Snatteränder fortsätter att 
uppträda rikligt såväl i Tin-

Gravand. Foto: 
Nils Petter Gre-
gersen 

Prutgås. Foto: Nils 
Petter Gregersen 



20 

 

nerö eklandskap som vid västra Roxen 
och som mest 1000 ex noterades i 
Härnaviken 29.8. Av marina änder sågs 
bergänder regelbundet i västra Roxen 
från slutet av september till 25.12. 
Som mest noterades 90 ex vid Tvär-
skogs udde 13.11. Svärta noterades 
vid Härnaviken med 21 ex 30.7 och 1 
ex 30.10. 13-14.11 sågs 1–2 ex runt 
Tvärskogs udde och lite överraskande 
fanns 2 ex vid Stångåmynningen 
11.12. Hela 100 sjöorrar sträckte förbi 
Sättunaviken 22.8 och 8 ex sågs från 
Stora tornet 24.8. Från Tvärskogs udde 
finns rapporter om 1 ex 13.11 och 
26.11. En honfärgad alfågel sågs först 
vid Kungsbro 19.11 och sedan från 
Röudden 24.11. Största ansamlingen 
av salskrake blev 645 ex vid Tvärskogs 
udde 14.11. 

I november noterades järpe från 
Borgarberget den 14:e, Ingvastebo, 
Haraldsbo den 19:e 
och samma datum 2 
ex i Ycke urskog. Un-
der första halvåret 
2022 noterades ett 
50-tal vaktlar i kom-
munen. Arten fort-
satte att spela in i juli 
och augusti och note-
rades då på 8 lokaler 
varav några var nya. 
Nattskärror sågs vid 
fem tillfällen i augusti
-september varav 
endast ett fynd gjor-
des i kärnområdet 
norr om Roxen.  Fyn-
den var: Bergkärrsgö-

len 2.8; Vargsätter, 12.8; Kåparp, 24.8; 
Granby, Lillkyrkakärret, 28.8 och Södra 
dammen, Gärstad 19.9. Övervintrande 
vattenrallar noterades i december vid 
Smedstadammarna, Jakobsdal, Stång-
åmynningen och Nykvarn. 

Även i år bjöds på bra förutsättningar 
för rastande vadare vid Svartåmyn-
ningens naturreservat. Först i form av 
lågvatten och sedan i form av en rejäl 
översvämning i samband med rikligt 
regn i slutet av augusti. En ung röd-
spov sågs i reservatet från mitten av 
juli och augusti ut. Ett fynd gjordes 
sedan av den isländska kusinen 7.10. 
Från mitten av juli till 1.9 sågs enstaka 
roskarlar där en obs av sju sträckande 
fåglar 27.7 förtjänar att speciellt näm-
nas. 20.8–27.8 noterades 1–2 myr-
snäppor och uppskattningsvis fem 
olika sandlöpare sågs mellan 16.7 och 
13.9. Även i år gjordes ett fynd av 

Sandlöpare. 
Foto: Nils Petter 
Gregersen 
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skärsnäppa, denna gång 
från några skär väster om 
Götudden 9.10. Det var det 
fjärde fyndet i kommunen 
och alla har gjorts mellan 
4.10–10.10. Dvärgbeckasi-
ner sågs från slutet av au-
gusti till slutet av november 
vid de klassiska lokalerna 
Rosenkällasjön, runt Gär-
stadverken och flera plat-
ser vid Västra Roxen. En 
avvikande observation av 
dvärgbeckasin kommer från Sjöge-
sätters mosse 5.11. En dubbelbecka-
sin stöttes i Härnaviken 24.8. 

Från juli finns ett antal observationer 
av dvärgmås från västra Roxen men 
inget som tyder på häckning. Kaspisk 
trut av olika åldrar sågs från och till 
vid Gärstadverken hela perioden även 
om det dröjde en bit in på säsongen 
innan de blev mer talrika. En rimlig 
uppskattning ger att det rör sig om 
minst 20 individer. Höstens begiven-
het var annars den medelhavstrut 
som sågs mellan 26.8 och 19.11. Den 
var klart avvikande och visade 
karaktärer av rasen atlantis 
vilket i så fall skulle vara det 
första fyndet av det taxonet i 
Sverige. Fågeln lockade många 
långväga skådare då det po-
tentiellt kan bli så att underar-
ten i framtiden får artstatus. 1
–2 svarttärnor sågs runt Röud-
den 14–18.7.  

En smålom sågs vid Tvärskogs 
udde 13.11, som mest notera-

des 6000 storskarv i Roxen i början av 
oktober och periodens enda obser-
vation av rördrom var en nattsträck-
ande! individ i Malmslätt 11.10. Äg-
retthäger noterades under hela peri-
oden med som mest 11 ex vid Nybro 
25.8. Utanför västra Roxen noterades 
2 ex i Rosenkällasjön 30.7. 

Endast en stäpphök noterades, 1 ad 
hane Nykilskorset, Skeda, 6.8. Som 
beskrivs på annan plats i det här num-
ret av Rödspoven häckade tre par 
ängshökar framgångsrikt i Skedatrak-
ten och flertalet fynd av ängshökar 

Ängshök. Foto: Bengt Windolf 

Medelhavstrut. Foto: 
Stefan Åström 
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gjordes sedan i den 
västra slättbygden. Det 
kan mycket väl i flera 
fall röra sig om ytterli-
gare individer som inte 
gäller de häckande fåg-
larna. Röd glada notera-
des från många platser i 
hela kommunen och det 
är väl inte osannolikt att 
något par häckade då 
det samtidigt noterades 
såväl adulta som 1k-
fåglar på flera platser. 
Det är dock ingen in-
formation som finns 
fritt tillgänglig på Art-
portalen. Brun glada 
noterades vid Berga, 
Slaka kyrka 6.8, Tift 7.8, 
Västerby, Västerlösa 
kyrka 15.9 samt Hacke-
ryd, Västerlösa kyrka 
dagen efter. Sannolikt 
rör det sig om max två 
individer. Jorduggla 
sågs vid Nybro 12.11 
och Malma, Rystad 
kyrka 18.11. Hornuggla 
noterades från 
Mjölorp, Ledberg 19.8–
26.8 (häckning), 
Svartåmynningens na-
turreservat 12.10 och 
Vallby Hinsegård 20-
27.11. 

Svartkråkan i Linghem 
sågs en bit in i november och skägg-
mes noterades i Norra Teden, Sjöge-
sättersviken, vassarna utanför Stjär-
norps slottsruin, Nybro, LFK-tornet och 

Stångåmynningen. En udda obs av 
arten var 11 ex som sträckte mot O vid 
Ljungsjön 30.10. Berglärka noterades 

dels vid Röudden 14.11 och St Aska 
20.11 och tajgasångare hördes vid 
Plutonsgatan, Linköping 30.9 samt 
Kärna mosse 18.10. Det var fjärde och 

Snösparvar i Sättuna. Foto: Nils Petter Gregersen 

Rödstrupig piplärka. Foto: Stefan Åström 
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femte fyndet av taigasångare i kom-
munen om bägge godkänns. Trast-
sångarna vid Norra dammarna, 
Gärstad fanns kvar en bit in i juli och 
en ny kärrsångare noterades vud LFK-
tornet 13.7–16.7 och en flodsångare 
sjöng vid Nybro 7.7. Det gör att sam-
manlagt drygt 30 kärrsångare och fyra 
flodsångare noterades i kommunen 
under 2022. I Nykvarnsområdet sågs 
fram till 9.11 upp till två svart rödstjärt 
och en honfärgad individ fanns vid 
Gärstadverken 12-14.11. Rödstrupig 
piplärka sträckte förbi Ramshäll 21.9 
och Stjärnorps slottsruin 25.9. Från 
västra Roxen finns noteringar från 
Kungsbro 2.10 och 6.10 samt 
Svartåmynningens naturreservat mel-

lan 29.8 och 23.9 med som mest 3 ex. 
På samma lokal noterades upp till 7 
skärpiplärkor mellan 14.9 och 14.11, 
samt även vid Gärstadveken 18.9 och 
Stjärnorps slottsruin (2 sträckande 
24.9 och 25.9). 3.10-20.11 sågs 
snösparv på flertalet platser runt 
västra Roxen. Högsta antal blev 47 ex 
vid Svartåmynningens naturreservat 
3.11. 2 sena fåglar fanns i Sättunavi-
ken 28.11. Avslutningsvis sågs en orto-
lansparv vid Härnaviken 20.8.  

Olof Hjelm 

Vintervandring en tisdag i Tinnerö. 

Foto: Catharina Ekman 
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Sverige ligger i utkanten av 
ängshökens utbredningsom-
råde i Europa. Den svenska 
populationen uppgår till 50–60 
par med det största antalet på 
Öland. På fastlandet brukar en 
handfull häckningar eller häck-
ningsförsök noteras i vardera 
Östergötland, Uppland och 
Västmanland. Under 2020 ge-
nomfördes två lyckade häck-
ningar i Östergötland, båda på 
Vikbolandet, med tre flygga ungar 
som resultat, och 2021 lyckades två 
par på Vikbolandet och ett par väster 
om Normlösa med häckningar som 
sammantaget resulterade i sex flygga 
ungar. 

Det var därför lite överraskande när 
ett flertal ängshökar sågs på slätten 
väster om Slaka under våren 2022. I 
maj sågs vid några tillfällen upp till 

fem exemplar, både hanar och honor, 
och indikationer på förestående häck-
ning sågs från mitten av maj när ängs-
hökar flera gånger gick ner på en och 
samma plats på en rågåker till vad 
som tycktes vara en boplats. Det blev 

anledning att utnyttja kriteri-
erna ”par i lämplig häckbio-
top” eller ”obs i häcktid, 
lämplig biotop” vid rapporte-
ringen från lokalen. 

Under slutet av maj och under 
juni glesnade observationer-
na, men ängshök sågs regel-
bundet födosöka på slätten 
väster om Slaka och bort mot 
Vikingstad. Det var tydliga 
indikationer på att det gjordes 

häckningsförsök i området, men då 
fortfarande osäkert mer exakt var. I 
början av juni sågs sedan bytesö-
verlämningar och allt starkare indi-

Lyckade häckningar av ängshök 
i Linköpings närhet under 2022 

Ängshökshane inspekterar den 
tilltänkta häckningsplatsen . 
Foto: Bengt Windolf 

Ängshökshane. Foto: Bengt 
Windolf 
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kationer på pågående häckningar. Den 
10 juni sågs tre hanar med bytesö-
verlämningar till honor, De sågs be-

söka distinkt olika boplatser, men 
inom en och samma vidsträckta rå-
gåker. Tre honor sågs också regelbun-
det vid de olika boplatserna.  Efter 
sommarens regn uppstod liggsäd över 
stora delar av rå-
gåkern och ett bo blev 
synligt med två icke-
flygga ungar 21 juli. 
Boet upptäcktes i sam-
band med att en hane 
gick ner där efter en 
bytesöverlämning.  En 
vecka senare sågs fem 
1K fåglar. Tre var 
flygga, men de två 
ungarna i det synliga 
boet var då ännu inte 
flygga. Den 12 augusti 

sågs sedan 7 flygga 1K fåglar samtidigt. 
Det var det tredje paret som häckat 
längre norrut på rågåkern intill en 

skogsdunge som fått ut 2 ung-
fåglar.  De sågs i trädtopparna i 
dungen och över norra delen 
av rågåkern.  

Det är ofta svåra förutsättning-
ar för ängshök att lyckas med 
häckningar på åkermark. I 
många fall har man samarbetat 
med lantbrukarna och satt upp 
skydd kring boplatserna. Detta 
har skett i stor skala på Öland 
inom ramen för ”Projekt rädda 
ängshöken”. I detta fall var 
boplatserna utsprida på råg-
åkern och några skydd sattes 
inte upp. Man kom dock över-
ens med lantbrukaren om att 
skjuta upp rågskörden med en 

vecka och när skörden ägde rum var 
alla ungfåglarna flygga. De sågs i 
mitten av augusti sitta på halmbalarna 
på åkern (vilket underlättade räkning) 
innan de spred ut sig på ett större om-
råde på åkermarkerna en bit västerut.  

Fyra ungfåglar samlade på stubbåkern strax 
efter skörd. Foto: Bengt Windolf 

Överlämning av byte (sork) från hane till 
ungfågel. Foto: Bengt Windolf 
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Det var troligen några veckors mellan-
rum från att den första kullen var flygg 
till att den tredje kullen kom på vingar-
na. De sista observationerna av ängs-
hök i området gjordes sista veckan i 
augusti och då fanns en hane kvar som 
överlämnade byte till två eller tre kvar-
varande 1K fåglar. Det var således tre 
par som fick ut sju flygga ungfåglar i 
området. Samtidigt lyckade två par få 
ut fem flygga ungar på Skänninge-
slätten och en häckning på Vikbolan-
det gav två flygga ungar. Det gjordes 
ytterligare tre häckningsförsök i land-
skapet som dock misslyckades. Fjorton 
1K fåglar från sex lyckade häckningar 
är ändå något av ett rekordår för ängs-
höken i Östergötland. 

Att häcka i mindre kolonier är troligen 
en strategi för att effektivare kunna 
försvara sig mot predatorer. Hanar 
sågs regelbundet göra utfall mot glad-
or, ormvråkar och korpar i området, 
även på betydande avstånd från själva 

boplatserna. Det tycks också vara så 
att bytesöverlämnande kan ske till 
”andras” ungar i kolonin. Det sker såle-
des ett samarbete mellan paren och i 
samband med andra häckningar i Ös-
tergötland har det också förekommit 
att icke häckande adulta fåglar hjälpt 
till vid matningen av ungfåglar. Ängs-
höken häckar första gången vid två till 
tre års ålder och det kommer att bli 
spännande att följa ängshökens häck-
ningar kommande år i Linköpings om-
givning och på Östgötaslätten i stort. 

Tack till Rickard Fredriksson för in-
formation om övriga häckningar av 
ängshök i Östergötland de senaste 
åren. Information har också hämtats 
från Fågelåret 2021, Vår fågelvärld 
supplement 62, 2022.  

Bengt Boström 

Ungfågel på stubbåkern. Foto: Bengt Windolf 
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Höstens föredrag inleddes den 11:e 
oktober med att Martin Green från 
Svensk häckfågeltaxering talade över 
”Fåglar, ljudlandskap och människor - 
blir det fler eller färre fåglar och låter 
naturen likadant idag som förr?”. 

En utgångspunkt för detta föredrag 
var en vetenskaplig artikel med ett 
nytt grepp. Artikeln är fritt tillgänglig 
på https://doi.org/10.1038/s41467-
021-26488-1.pdf. (På något sätt rå-
kade jag till och med få en maskinö-
versatt version på svenska, givetvis 
med ett antal översättningsgrodor, 
men i alla fall!) 

Inte mindre än 29 (!) författare har 
sammanställt utvecklingen på över 
200 000 platser i Europa och Norda-
merika. Man utgår från att naturliga 
ljud, särskilt fågelsång, spelar en nyck-
elroll för att upprätthålla vår koppling 

till naturen. Minskade och förändrade 
fågelpopulationer medför då att ljud-
landskapet förändras. Resultaten ty-
der på att en av de grundläggande 
vägarna genom vilka människor enga-
gerar sig i naturen är i allvarlig ned-
gång, vilket kan få konsekvenser för 
människors hälsa och välbefinnande. 
Minskad mångfald påverkar givetvis 
ljudlandskapet. 

Om naturen blir mindre intressant för 
alltfler kan detta leda till svårigheter 
att få ekonomiska medel för skydd av 
natur och bevarande av mångfald. 
Intressant är att det här arbetet till 
stor del grundar sig på medborgar-
data, alltså data som den fågelintres-
serade allmänheten har samlat in. 

Svensk fågeltaxering är det största 
generella fågelprojektet inom den 
nationella miljöövervakningen, och 
Sverige kom igång tidigt med att tax-
era fåglar. För många arter har vi data 
för de 40-50 senaste åren, mer full-
ständigt för de senaste 20 åren. Tren-
den är klar: antalet fågelindivider har 
minskat. År 1975 fanns i Sverige 96 
miljoner häckande fågelpar, men år 
2018 var antalet nere i 71 miljoner. 
Detta är en minskning med 27 %. 

Fågeltaxeringens grund är det jobb 
som frivilliga taxerare gör på ideell 
grund och Martin gav en överblick 

Referat av föredragen hösten 
2022 

Martin Green 
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över de olika sätt man kan göra en 
sådan insats på. 

Antalet arter är lättare att överblicka: 
från 1850 till 2018 har Sverige fått 35 
nya häckande arter, 8 har försvunnit, 
medan 4 har försvunnit för att sedan 
återkomma. Men trots detta har alltså 
totalantalet individer minskat. 

Nu pågår vad man har kallat det sjätte 
massutdöendet av arter (alla katego-
rier, inte bara fåglar), och människan 
är dess orsak! Sverige är inte ett dugg 
bättre på att motverka detta, tvärtom 
är vårt land sämre än många europe-
iska länder!  

Den 26:e oktober kom Anita Campbell 
för att tala om ”Fåglarnas hemligheter 
– hur fåglarna inspirerat oss att lösa 
medicinska gåtor”. Hon har en bak-
grund inom forskningen kring den 
mänskliga hjärnan och har därigenom 
kommit i kontakt med andra djurs 
hjärnor, bl.a. då fåglars. Efter en olycka 
sadlade hon om till att bli fotograf. Det 
är bara att konstatera att hon verkligen 
har lyckats inom detta gebit! Föredra-
get hölls nämligen mot en bakgrund av 
växlande stämningsfulla fågel- och 
naturbilder. 

I början av 1900-talet menade Ramón 
y Cajal, nobelpristagare i medicin 
1906, att inga nya nervceller bildas 
efter människans födelse. Detta påstå-
ende gällde länge som ”absolut” san-
ning. Första stöten mot myten kom 
när Fernando Nottebohm studerade 
hur tättingar lär sig den artegna 
sången och då upptäckte att antalet 
hjärnceller hos dessa fåglar inte är 
konstant utan varierar med årscykeln. 
Därvid sker nybildning av celler 
(neurogenes). Upptäckten inspirerade 
till närmare studium av hjärnan hos 
däggdjur och människa, varvid man 
fann neurogenes även hos däggdjur. 
Det tog ca 30 år innan denna upptäckt 
accepterades fullt ut, så stark var auk-
toritetstron på Ramón y Cajal!  

Anita kom så över på fåglars förmågor 
som kräver neuronal aktivitet. Hur kan 
en pytteliten fågelhjärna vara bra på så 
mycket? Ett delsvar är att fåglarnas 
hjärnceller är avsevärt mindre än t.ex. 
människans, så att de kan ligga tätare 
packade. Något som fåglar är bra på är 
att känna igen sig med synens hjälp. 
Detta gör att vanliga tamduvor på ett 
par veckor lär sig att med synens hjälp 
kunna skilja bilder på cancersjuk bröst-
vävnad från bilder på frisk. För en 
mänsklig patolog tar det mer än ett år 
att nå samma säkerhet. Duvor kan till 
och med lära sig att se skillnad på als-
ter av olika konstnärer. 

Ja, det var mycket intressant kunskap 
och som sagt många utsökta bilder 
som delgavs åhörarna till detta före-
drag. De som missade föredraget kan 
ta igen en del av skadan genom att 

Anita Campbell 
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läsa Anitas bok ”Fåglarnas hemlighet-
er”.  

Sissel Sjöberg, flyttfågelforskare från 
Lund, besökte oss den 16:e november. 
”Flyttfåglars extrema prestationer” var 
titeln på hennes föredrag. Sissel ingår i 
projekt där man använder sig av de 
senaste multisensorloggrarna, som 
förutom dagslängd även mäter saker 
som temperatur och lufttryck. För att 
komma åt den loggade informationen 
måste fågeln återfångas, vilket förstås 
leder till vissa förluster.  

Dessa loggrar ger detaljerad inform-
ation om fågelns omgivning som 
funktion av tid. Bland annat kan luft-
trycket räknas om till den höjd på vil-
ken loggern med vidsittande fågel be-
funnit sig. 

Arter som har studerats av svenska 
forskare är bl.a. dubbelbeckasin, trast-
sångare, törnskata, nattskärra, svart-
seglare (en amerikansk art). Av dessa 
berättade Sissel mest om trastsångare 
och törnskata. Med de här loggrarna 
har man kommit underfund med att 
fåglarna växlar flyghöjd mellan dag och 
natt så att de flyger avsevärt högre om 
dagen. Detta gäller när de flyger över 
stora hinder, främst då Sahara, annars 

sker flyttandet i huvudsak nattetid. 
Orsaken/orsakerna till höjdväxlingen 
är inte helt klarlagda, men troligen är 
fågelns termoreglering en faktor.  

Ett drygt trettiotal törnskator i 
Gribskov på Nordsjälland har studerats 
ingående av Sissel och medarbetare. 
Det är klarlagt vilken väg de tar till och 
från södra Afrika där de över”vintrar” 
och var de gör uppehåll (bl.a. för rugg-
ning). Loggrarna detekterar även acce-
lerationer, vilket gör att man rätt de-
taljerat kan avgöra vilken aktivitet som 
fågeln har ägnat sig åt vid olika tid-
punkter. Man har funnit att törnska-
torna, i motsats till dubbelbeckasinen 
och trastsångaren, endast flyger på 
natten. Studier över flera år har visat 
att individerna i detalj upprepar sin 
flyttning år från år vad beträffar tid och 
rum. 

Syften med denna typ av forskning är 
att öka: 

• förståelsen för flyttfåglarnas 
ekologi 

• förståelsen för vad som driver 
flyttningsbeteendet 

• förståelsen för vad som kan 
göras i bevarandearbetet (vilka 
områden kan behöva skyd-
das?). 

Flyttfågelforskare försöker också ställa 
upp och anpassa modeller för att besk-
riva fysiologiska prestationer. Enligt 
nuvarande modeller borde ”full-
tankade” myrspovar (ssp. baueri) 
kunna flyga 4-5 000 km, men i verklig-
heten flyger de 11 700 km nonstop, så 

Sissel Sjöberg 
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något beträffande fysiologi eller aero-
dynamik är ofullständigt känt. (Inom 
parentes kan här nämnas att ovan 
nämnde Martin Green var delaktig i 
avslöjandet av myrspovarnas maraton-
flygning över Stilla Havet.) 

Ingemar Ander 
 

  

Daglediga på exkursion i Jursla/Svärtinge. Foto: Svante Söderström 
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Fyra spännande föredrag som 
kommer under våren 

Madagaskar: mesiter, vangor, gökrul-
lare och andra märkvärdigheter 

Onsdag den 25:e januari kl. 19:00 
Naturcentrum 

Föredrag med Ingemar Ander. Jätteön 
Madagaskar har varit geografiskt isole-
rad under ca 120 miljoner år. Evo-

lutionen har därigenom åstadkommit 
livsformer som avsevärt skiljer sig från 
vad man finner på Afrikas fastland. I 
det här föredraget, grundat på en resa 
2019, får vi möta främst öns fågel-
fauna. 

Ansvarig: Ingemar Ander 

Kollage av bilder från resan till Madagaskar. Foto: Ingemar Ander 
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Lyckade häckningar av ängshök i Lin-
köpings närhet under 2022 

Torsdag den 23:e februari kl. 19:00 
Naturcentrum 

Föredrag med Bengt Boström och 
Bengt Windolf. En mindre koloni av 
ängshök sågs etablera sig på slätten 
väster om Slaka kyrka under våren och 
försommaren 2022. Tre par genom-
förde sedan lyckade häckningar i en 
och samma rågåker med sammanlagt 
7 flygga ungfåglar som resultat. Det 
goda utfallet på lokalen och några 
framgångsrika häckningar längre väs-
terut på Östgötaslätten medförde ett 
lyckosamt år för ängshöken i Östergöt-
land.  

Ansvarig: Ingemar Ander 

Linköpings Fågelklubbs rödspovs-
projekt 

Lördag den 4:e mars kl 15:45 (ca) efter 
årsmötesförhandlingar, Naturcentrum 

Föreläsning om rödspoven och andra 
vadarfåglar i Svartåmynningens natur-
reservat. Olof Hjelm berättar om röd-
spoven och det projekt som Linköpings 
fågelklubb bedriver för att komma 
fram till konkreta åtgärder för att röd-

spoven och andra vadarfåglar ska fort-
sätta att trivas i reservatet. 

Ansvarig: Olof Hjelm 

Fjällgåsen i Sverige - Anrikt fågelskydd 
med nya utmaningar: Om ett projekt 
för att skydda den hotade arten fjäll-
gås 

Onsdag den 5:e april kl. 19:00 Natur-
centrum 

Föredrag med Sarah Nordlinder och 
Niklas Liljebäck. Projekt Fjällgås är ett 
bevarandeprojekt som initierades av 
Svenska Jägareförbundet redan på 
1970-talet. Idag drivs det i samverkan 
med Nordens Ark och Norrbottens 
Ornitologiska förening. Projektet arbe-
tar för att undanröja så många hot 
som möjligt mot arten och detta har 
lyckats i många fall medan andra hot 
har ökat i betydelse under senare år.  

Ängshök. Foto: Bengt Windolf 

Rödspov i Nybro. Foto: 
Nils Petter Gregersen 
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En stor del av Projektets fokus har le-
gat på uppfödning och utsättning av 
Fjällgäss för att förstärka det vilda be-
ståndet. Arbetet har även inkluderat 
en mängd andra åtgärder som till ex-
empel att dokumentera fjällgässens 
flyttvägar för att veta vilka platser som 
är extra viktiga att skydda och lägga 
restaureringsinsatser på. Projekt Fjäll-

gås är helt beroende av det fantastiska 
arbete som utförs av landets fågelskå-
dare som bevakar och rapporterar in 
fjällgässen. Utan denna information 
skulle vi inte kunna följa populationens 
utveckling.  

Bevarandearbetet med Fjällgås var för 
10 år sedan en fråga om artens över-
levnad då endast ett fåtal fåglar fanns 
kvar. Arbetet är idag på väg in i en ny 
fas. Vi har en ökande population tack 
vare stödutsättningarna men hur age-
rar vi nu för att säkra artens fortsatta 
överlevnad? 

Ingemar Ander 

 

Fjällgåshane gör sig till för en lite tveksam 
hona. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Här lämnas kortfattad information om 

höstens program. Erfarenheterna visar 

att  aktiviteter då och då behöver änd-

ras avseende tid och plats  Aktuell och 

mer ingående information om aktivite-

ter, mötesplatser, kontaktinformation, 

etc. kommer därför i fortsättningen att 

finnas på vår hemsida  www.linko-

pingsfagelklubb.se där även alla våra 

rapporter från genomförda aktiviteter 

finns att läsa. Se även vår Facebook-

sida www.facebook.com/LinkFK/ . 

Alla är välkomna oberoende av kun-

skapsnivå. De som kan mer hjälper 

gärna dem som är nybörjare! Glöm 

inte matsäck! 

Aktiviteter i Norrköping finns på www. 

finknet.se och i Motala på www.mota-

labiologiskaforening.se. 

Ansvariga för programpunkterna är: 

AE = Ann-Britt Elander 

ES = Else Sundin 

GW = Gunilla Wetterling 

IA = Ingemar Ander 

IP = Ingela Piirimets 

MP = Maragreta Pilemalm 

OH = Olof Hjelm 

SÅ = Stefan Åström 

Kontaktuppgifter till ansvariga finns på 

vår hemsida 

www.linkopingsfagelklubb.se. 

För hela Linköpings Fågelklubb   

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet 

11 februari k. 10.00 Stångån SÅ 
Fågelfotokurs för 

nybörjare 

18 februari kl. 09.00 Segelbåtshamnen IA 
Guidad vandring 

längs Stångån 

5 mars kl. 15.00 Naturcentrum OH Årsmöte 

15 april kl. 06.00 Häradskär OH Skådning 

22 april kl. 08.00-11.00 Nybro, parkeringen OH Rödspovens dag 

6 maj kl. 05.00 
Fågeltornen Nybro 

och Frökärret 
OH 

Tornkampen och 

Fågelskådningens 

dag 

Program för LFK, Daglediga och 
Rapphönan våren 2023 
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För Daglediga    

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet 

10 januari kl. 09.00 Gamla Linköping GW Skådning 

17 januari kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

24 januari kl. 09.00 Snöbryggan GW Skådning 

31 januari kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

7 februari kl. 09.00 Smestad GW Skådning 

14 februari kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

21 februari kl. 09.00 Getmans Rike+Rådsla GW Skådning 

28 februari kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

7 mars kl. 09.00 Söderö GW Skådning 

14 mars kl. 08.00 Tinnerö IA Skådning 

21 mars kl. 09.00 Roxen GW Skådning 

28 mars kl. 08.00  Tinnerö IA Skådning 

4 april tidigt Kärnskogs mosse GW Skådning orrspel 

11 april kl. 08.00 Tinnerö IA Skådning 

18 april kl. 08.00 Vistkärret GW Skådning 

25 april kl. 08.00 Tinnerö IA Skådning 

2 maj kl. 07.00 Heda och Isberga GW Skådning 

9 maj kl. 07.00 Tinnerö IA Skådning 

16 maj kl. 07.00 Borghamn GW Skådning 

23 maj kl. 07.00 Tinnerö IA Skådning 

30 maj kl. 21.00 Nattsångare GW Skådning 

6-9 juni Resa till Österlen GW Skådning 
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För Rapphönan    

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet 

29 januari kl. 09.00 Trädgårdsföreningen MP 
Vinterfågel-

räkning 

12 februari kl. 09.00 Snöbryggan ES Skådning 

26 februari kl. 09.00 Smestad IP Skådning 

Vecka 8-9 kväll Info på hemsidan MP Ugglelyssning 

19 mars kl. 09.00 Svartåmynningen ES Skådning 

25 mars kl. 09.00 Mauritzberg IP 
Skådning med 

Nrkpg rapphönor 

16 april tidigt Kärnskogs mosse MP Skådning orrspel 

26 april kl. 09.00 Svartåmynningen ES 
Skådning med 

Nrkpg rapphönor 

12—14 maj Resa till Åland MP, AE mfl Skådning 

23 maj Se LFK:s hemsida MP Fågelsång 

4 juni Tåkern MP Skådning 

 

Rapphönor på Östgötaslätten. Foto: Nils Petter Gregersen 


