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Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är intresserad av fåglar.
Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program 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 Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com

Omslag: Rödspov och jorduggla, två specialiteter i Linköpings fågelliv. Foto: Peter
Berglin
Myrspovarna på sidan 14 har fotograferats av Johan Ekstrand.
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Ordföranden funderar
Jaha, det här var ju inte riktigt meningen. Någon gång i början av 1990-talet
blev jag uppringd av Henrik Druid som
undrade om jag inte skulle börja i styrelsen för Linköpings fågelklubb. Att jobba
i den lokala fågelklubben hade jag gjort
sedan barnsben hemma i Aneby i Småland, tillsammans med skådarprofiler
som Douglas Gustafsson och Mats Thorin. Så jag tvekade inte utan sa ja direkt. Nu mer än 25 år senare är jag helt
plötsligt ordförande vilket jag hela tiden
sagt för mig själv att jag inte skulle bli.
Men med en duktig och engagerad styrelse ser jag fram mot uppdraget och vill
tillsammans med er medlemmar ytterligare utveckla föreningens verksamhet.

även andra som kan ta olika uppdrag. Vi
får ibland säga nej till guidningar och
föredrag då vi inte mäktar med att svara
upp till det stora fågelintresset i Linköping. Så hör gärna av dig till mig eller
någon annan i styrelsen om du vill
hjälpa till i föreningen med smått som
stort eller har idéer på hur klubben kan
utvecklas.
LFK har under senare tid blivit
mer och mer aktiv på Facebook. Facebook ger möjlighet till lite snabbare
uppdateringar och tips när något händer; såväl planerat som oplanerat. Vi
lägger ut information om kommande
programpunkter och rapporterar om
aktuella händelser i fågelmarkerna och
ger andra tips om intressanta nyheter
inom fågelområdet. Så om du inte redan följer oss , gå in och gör så för att
inte missa något intressant. Vår hemsida kommer också få en uppfräschning
under hösten.

Att skåda fågel blir som de flesta
vet mer och mer populärt. Linköpings
kommun har fantastiska möjligheter till
lättillgänglig fågelskådning runt framförallt Roxen och i eklandskapet. Jag tror
inte heller att det har funnits så många
fågelskådare i Linköping tidigare vilket
märks inte minst då något mer ovanligt
dyker upp och tornen fylls med entusiastiska skådare. Detta är också något vi
märker av i ökande medlemsantal och
bra med deltagare på de flesta exkursionerna, föredragen samt offentliga
guidningar vi anordnar. Styrelsen behöver dock ytterligare medlemmar och

Och du har väl inte missat att
hela Svartåmynningens naturreservat är
en fantastisk lokal för vadare i år? Passa
på att ge dig ut och njut av färggranna
myrspovar, kustsnäppor och kustpipare.
Och glöm inte att blåst och regn är bra
väder för rastande vadare!

Olof Hjelm
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Ny i styrelsen
Magnus Danestig

Vilken är din bästa fågelupplevelse runt
Linköping?
Det finns många fina upplevelser, men det
är klart att upptäcka lite ovanliga arter är
alltid kul och rovfåglar är nog mest spännande. Ett exempel de senaste åren är
den hane stäpphök jag hittade 14.4 2016
under en promenad längs vallen mellan
Jordhanteringen och Stångåmynningen.
Jag hade bara med mig handkikare och
kamera och min tanke var att kanske hitta
någon ringtrast längs någon av åkerkanterna. Då såg jag en rovfågel dansa på låg
höjd längst bort mot E4-an. Den såg mycket ljus ut och stäpphök blev snabbt en
möjlig kandidat. Jag tog raskt upp kameran och brände av an serie bilder. Det
visade sig stämma, en fin hane stäpphök.
Jag larmade ut den samtidigt som den
efter en kort rast på en åker flög bort mot
Sättuna. Nästkommande dag kunde jag
tillsammans med min fru Maria se den på
mycket nära håll, nästan som att den kom
för att tacka för senast.

Hur länge har du varit engagerad i LFK?
Jag var medlem några år redan på 80talet och blev igen medlem får ett par år
sedan. Mer engagerad blev jag när jag i
år tog över som kassör i styrelsen.
Hur länge har du skådat fågel?
Vi var två grabbar på gatan som tyckte
det var spännande med naturen rent
allmänt, allt från att plocka svamp och
fånga grodor och ödlor i dammarna runt
Vidingsjöskogen till att räkna fågelarter
på Rävkullen. Jag skulle tro att jag fick
min första fågelbok när jag var i tioårsåldern. Under gymnasietiden blev
fågelskådandet mer omfattande, med
otaliga cykelturer till Nybro, övernattningar runt Tåkern och mer långväga
resor med Fältbiologerna och LFK. Med
på dessa resor var bl a Berndth Gustafsson som tog väl hand om Anders Tennlind, mig och de andra ynglingarna. Sedan kom en period där jag fortfarande
skådade fågel, men mycket annat blev
viktigare som barn och familj. Efter
flytten till Sättuna för drygt tio år sedan
skådar jag numera fågel mer än nånsin,
jag har fått närmare till fåglarna och
barnen sköter sig själva.

Vad gör du annars om dagarna ?
Blåser det ordentligt så vindsurfar jag
helst. Annars spelar jag golf ibland
(kikaren ryms i bagen) eller umgås med
familj och vänner. Vardagar jobbar jag
med elektronikutveckling, jag är konstruktionschef på Thinfilm Electronics
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Ny i styrelsen
Erik Jonsson

Hur länge har du varit engagerad i LFK?
Jag blev invald i styrelsen nu i våras, så
jag har inte varit engagerad i mer än ett
par månader. Jag har ingen speciell post
utan sitter som ledamot.

sade oss till Linköpings kommun och att
bara förflytta oss på cykel. Vi startade i
gryningen i Ullstämmaskogen med att
försöka få in lite skogsarter och jobbade
oss sedan genom Tinnerö. På kvällen
stod vi vid Härnaviken där vi upptäckte
en vitvingad tärna, vilket var en helt ny
art för mig. Fågeln sågs länge och fint
och jag minns att stämningen var på
topp. När det sen började skymma stod
vi vid Sättunaplattformen och fick tillslut
höra en dubbelbeckasin spela, vilken
även den var en lifer för mig. När dagen
var slut var vi med all rätt väldigt trötta
och kunde summera ihop 122 arter. Det
var en underbar dag som länge kommer
finnas med i minnet.

Hur länge har du skådat fågel?
Så länge jag kan minnas. Det finns en
hemmavideo från när jag fyller två år
och får en stor plansch med skogsmotiv,
och där kan jag redan urskilja domherre
och hackspett. Intresset fick jag från min
mamma som också är fågelintresserad,
och i min tidiga ungdom var jag med på
exkursioner med Falkenbergs ornitologiska förening i min hemstad. Skådandet hade ett litet uppehåll under högstadietiden, men under de senaste åtta
åren har jag skådat väldigt mycket och
är just nu mer aktiv än någonsin.

Vad gör du om dagarna när kikaren
står på hyllan?
Det gör den sällan, men mina studier tar
upp mycket tid trots allt. Studerandet
var anledningen till att jag först flyttade
till Linköping och jag ska snart påbörja
mitt femte och sista år på civilingenjörsprogrammet i energi, miljö och management.

Vilken är din bästa fågelupplevelse
runt Linköping?
Det finns många att välja på, men det
som sticker ut är en majdag 2015 när
jag och Daniel Johansson gjorde en så
kallad ”Stor dag” där vi försökte se så
många arter som möjligt, och vi begrän-
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Välbesökta föredrag

Den 8:e februari kom Per Alström hit,
professor i ornitologi vid Uppsala universitet. Hans specialitet är att utreda
släktskapsförhållanden genom DNAstudier, och föredraget bar titeln ”DNAforskning kastar om grenarna i livets
träd – exempel från fåglarnas grenverk”. Ny teknik brukar ge gamla sanningar ytterligare stöd, samtidigt som
man kan få svar på dittills obesvarade
frågeställningar. Dessutom ger ny teknik
nästan alltid ny överraskande kunskap,
och så var också fallet här!
Inte mindre än sju nya fågelarter
har beskrivits av Per och medarbetare.
Det visade sig t.ex. att en bambusångarart (sl. Seicercus) med dagens
artbegrepp måste betraktas som sex
skilda arter, som var och en bebor olika
nivåer i bergen. Ett annat exempel är att
nordsångaren kunde delas upp i tre
arter, som mest påtagligt skiljer sig i
sångens komplexitet.

Givetvis är det inte möjligt att
här ge ett rättvisande referat av detta
superintressanta föredrag. Som tur är
har Per skrivit en artikel i Fauna & Flora
på det här temat, turligt nog tillgänglig
på nätet: http://www.artdata.slu.se/
FaunaochFlora/pdf/2015-1-FoFTaxonomi-systematik-2-reviderad151103.pdf.
Den är mer omfattande än föredraget
och kan rekommenderas. För extra nyfikna finns även en del av fackreferenserna tillgängliga på nätet.
Ärlor och piplärkor är ett annat
område av intresse för Per. En och annan bland er läsare av Rödspoven känner kanske till monografin ”Pipits and
Wagtails of Europe, Asia and North
America” av Per Alström och Krister
Mild. Vid föredraget nämnde Per ett
nytt projekt: DNA-sekvensering av alla
ärlor. Som bekant finns det ett antal
som underarter betraktade former av
både sädesärla och gulärla. Ligger möjligen några splittar i luften?
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Exakt en månad senare var det Thomas
Alerstam, professor emeritus vid Lunds
universitet, som underhöll oss med föredraget ”Forskningen om fåglarnas
flyttning – en ny revolution har inträffat”. Thomas blev en gång känd för
att med hjälp av radar studera fågelsträcket över bl.a. södra Sverige, vilket
gav nya insikter i fågelsträckets mäktighet. Dagens föredrag uppehöll sig dock
vid den senaste revolutionen i flyttfågelforskningen, den där man följer enstaka
fågelindividers göranden och låtanden.
Med ljuspositionsmätare kan man grovt
följa var en fågelindivid har varit (om
man nu lyckas återfånga den, vill säga).
Med satellitföljning kan fågelns framfart
följas i realtid. Med en accelerometer
kan man mäta fågelns aktivitet, med en
höjdmätare hur högt den flugit, etc.
Som ett intressant exempel visades actogram (accelerometerns resultat
i diagramform) för en törnskata. Man
ser detaljerat hur aktiv fågeln är under

olika delar av dygnet. Bl.a. flyttningsrörelser framgår tydligt (sker nattetid).
Med hjälp av sådana actogram har man
också påvisat att alpseglaren uppehåller
sig i luften 200 dygn i sträck! Thomas
illustrerade också flyttningen hos de
fyra insektsätande falkarterna lärkfalk,
eleonorafalk, aftonfalk och amurfalk. De
häckar i olika områden av Eurasien, men
söker sig samtliga under norra halvklotets vinter till södra Afrika inklusive Madagaskar. Lärkfalken och aftonfalken
hamnar då i ungefär samma område.
Amurfalken är den som flyttar längst,
från östligaste Asien till södra Afrika,
vilket inbegriper en nonstopflygning
över Indiska Oceanen. På tal om
nonstopflygningar så togs myrspovarnas
vidunderliga flygningar över Stilla Havet
upp. Den underart som häckar i Alaska
flyger efter häckningen rakt över öppna
oceanen till övärlden öster om Australien och till Nya Zeeland (medelavstånd
10 400 km, som avverkas på 8,5 dygn).
Flyttningen tillbaka till häckplatserna är
också imponerande.
Även Thomas har nyligen skrivit
en populärvetenskaplig artikel som
verkligen kan anbefallas:
”Flyttfågelforskningens fem revolutioner”, Forskning och Framsteg 3-2016,
http://fof.se/tidning/2016/3/artikel/
fagelforskningens-fem-revolutioner.

Ingemar Ander (även foto)
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Dagledigas utflykter våren 2017

Dagledigas utflykter är opretentiösa, vi
är ofta många och ser därför mycket
fågel. Dessutom har vi mycket roligt.
Alla turer som daglediga gjort finns
utförligt beskrivna på fågelklubbens
hemsida, www.linkopingsfagelklubb.se.
Några höjdpunkter från våren var följande.

En tur till Kvismaren och Tysslingen i
maj blev också lyckosam med många
änder, doppingar och vadare och
bonusarter som ortolansparv, citronärla
och fjällpipare.
Ingemar Anders återkommande
Tinnerövandringar har varit mycket
uppskattade, vilka beskrivs ytterligare
på nästa sida.

Vi gjorde i mars en resa till Färnebofjärden. Bodde fint på Gysinge
herrgård och till allas lycka fick vi se och
höra den vitryggiga hackspetten. Dessutom ugglor som slaguggla, pärluggla,
hornuggla, sparvuggla och kattuggla.

Höstens aktiviteter hittar du i
programmet i slutet av Rödspoven. Välkommen på våra aktiviteter!

Gunilla Wetterling
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Daglediga i Tinnerö
Under vintern-våren 2017 hade Daglediga inte mindre än 10 utflykter till Tinnerö-området. Vi utgick från Fröbergets
parkeringsplats, där vi började med att
kolla vad som fanns vid matningen och
träden runtomkring och givetvis även
Frökärret, i synnerhet efter att isen gått
upp. Sen hängde vi på oss ryggsäckarna
och tog en promenad. Dagen slinga anpassades efter vad vi kunde förväntas
att få se och, förstås, efter rådande vä-

derlek. Flera gånger gick vi runt Rosenkällasjön, andra gånger var rundan litet
kortare.
Antalet deltagare var i allmänhet omkring 25. Den 25:e april var ett markant
undantag då endast fem personer
kände sig kallade, uppenbarligen beroende på att vädret den dagen bjöd på
blåst och snöfall med temperatur strax
över nollan.
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Antalet observerade fågelarter per
utflykt ökade successivt från 16 i mitten
av januari till 68 i slutet av maj. Ackumulerat antal arter över alla de tio tillfällena uppgick till 100.
Under januari och februari var
det endast ”landfåglar”, men den 28:e
februari var även svanar och gäss på
plats. Därpå följande gång var det öppet
vatten och därmed fler änder, och så
ökade det successivt. Litet speciellt var
det den 14/3 med över 100 sångsvanar i
Frökärret. Den 11/4 hade vi inte mindre

än tre par stjärtand och den 25/4 var
det ovanligt gott om snatteränder då 17
hannar räknades in (honorna räknades
inte, men var något färre). Mot slutet
hade vi till och med ett årtpar, varmed
alla Sveriges normalt häckande simänder hade kommit in på listan.
På tättingsidan dominerade förstås mesar, finkar, kråkfåglar och trastar
hela tiden. Dock missade vi nötkråkan
som en tid uppehöll sig vid Ekängsdalen
(som vi egenmäktigt en gång räknade in
i Tinnerö Eklandskap).
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Sångarna kom väl ungefär som de
borde. Av någon anledning hittade vi
dock varken ärtsångare eller härmsångare. De borde ju finnas i området. Att
däremot gräshopps-, kärr- och trastsångare uteblir vid arrangemang av den
här typen må vara hänt.

Sammanfattningsvis kan sägas att de
här utflykterna var ett trivsamt sätt att
skåda fågel och umgås och, inte minst,
att få en promenad på några kilometer.

Ingemar Ander (som även tagit alla
fotona)

Vid avslutningsutflykten den
23/5 fick vi finfina observationer på
svarthakedopping från plattformen vid
Rosenkällasjöns utlopp.
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Ett halvår i Linköpings
fågelmarker
Vintern hade svårt att helt släppa taget
om Linköping med kvardröjande låga
temperaturer och flera mindre snöfall in
i april. Värmen gjorde sig påmind under
korta stunder, för att sedan dra sig tillbaka igen, men tillslut så kom ändå våren till kommunen – och vårfåglarna
med den. I skrivande stund har det under 2017 setts en ny art för kommunen
tillika hela Östergötland – en rallhäger
som hittades vid Södra dammen,
Gärstad, den 14:e juni. Dessutom har
det gjorts flera fynd av rara arter samt
rekordstora mängder av andra. Denna
text syftar till att ge en sammanfattning
av noterbara fynd i Linköpings kommun
under det första halvåret 2017 men ska
inte ses som en fullständig summering.
Många av de fynd som presenteras har
ännu ej behandlats av ansvarig rapportkommitté och kan därför komma att
revideras.

För rödspovarna vid Svartåmynningen ser förutsättningarna lovande ut.
I skrivande stund är den högsta noteringen 24 ex – så många har aldrig tidigare observerats i reservatet! Flera par i
området verkar ha etablerat permanenta revir och det ska bli intressant att

följa häckningsutfallet. Nytt för i år är
att rödspovar i betydande antal, som
mest 11 ex, har observerats vid Norra
dammarna, Gärstad. Det kan dock röra
sig om spovarna från Svartåmynningen
som gör tillfälliga rörelser, men detta är
inte klarlagt. Hur som helst är Norra
dammarna en attraktiv lokal för rastande vadare.
Året rivstartade på nyårsdagen
med att en ung jaktfalk upptäcktes vid
Stångåmynningen. Fågeln rörde sig sedan i områdena kring Stångåmynningen, Svartåmynningen och Vreta kloster
under en veckas tid fram till 7.1. Därefter sågs den ej fram till 12.1 då den
återfanns vid Svartåmynningen, och
sågs sist vid Kaga kyrka 15.1. Vid Nykvarn och reningsverket övervintrade i
vanlig ordning fåglar som annars rör sig
söderut, bl.a. en hane av stjärtand respektive snatterand. Smådopping noterades med som mest 8 ex och en
vattenrall var på plats 3.1 – 13.1. En
vattenrall övervintrade även vid Smedstaddammarna och kunde beskådas på
närhåll. Den 9.1 sågs en ung kaspisk trut
vid Gärstadverken, vinterfynd är annars
ganska ovanliga.
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I Tinnerö Eklandskap hittades den 14.1
en hökuggla som kunde beskådas av
många när den satt och spanade byte
helt orädd. Den sågs bl.a. slå en vessla i
vägkanten. Ugglan fanns kvar även dagen efter, och därefter gjordes några
spridda observationer i Tinnerö och i
närheten av Siggantorp. Den 6.1 upptäcktes en berglärka i närheten av Björkeberg kyrka, och möjligen samma individ sågs på samma lokal även 13.2. Vid
fågelmatningen i Ekängsdalgången
kunde en nötkråka ses göra besök mellan 20.1 – 19.2, till synes utan att bli
särskilt berörd av besökare.
I mars började sedan lite fler
flyttfåglar återvända och ses rasta runt
om i kommunen. Under perioden noterades totalt runt 20 ex av mindre
sångsvan, varav fyra ex kunde ses i
Frökärret, Tinnerö, under en vecka i
början av mars. En ensam hane rödhuvad dykand sågs i Säbyviken 11.3, för att
sedan ligga väldigt stationär i Sättunaviken 16.3 – 27.3. Däremellan sågs en
hane rödhuvad dykand i Norrköping och
även i Uppland och spekulationerna går
att det kan röra sig om samma individ
som har varit ute på en tur, eftersom
inga av observationerna överlappar i
datum. Enorma mängder bläsgäss rastade vid Svartåmynningen – som mest
236 ex observerades vid ett tillfälle,
vilket långt överstiger den tidigare
högsta noteringen på 150 ex år 2006.

Även fjällgässen har setts i större mängder än normalt, 42 ex observerades som
mest i april vid Svartåmynningen, vilket
endast överträffas av en flock på 49 ex i
Ekängen år 2012. Den 18.3 upptäcktes
en vittrut vid Gärstadverken som blev
en långstannare – den sista rapporten
är från 1.5. Truten, som är en 2k-fågel,
har även observerats vid Svartåmynningens naturreservat, men sågs oftast i
närheten av Södra dammen eller Trutdammen vid Gärstadverken. I vanlig
ordning har det setts jordugglor omkring Svartåmynningen med som mest 4
ex observerade samtidigt. Den senaste
tiden har mestadels en fågel observerats i taget, vilket skulle kunna vara ett
tecken på att de gör ett häckningsförsök
i år igen. I Sjögesäter har en rördrom
spelat under våren och två ägretthägrar
höll till runt Svartåmynningen i mitten
av april. Brun glada har observerats vid
ett flertal tillfällen på olika platser i
kommunen: i Herrbeta, Tollstorp, Sturefors och vid Gärstadverken. Hur många
individer det rör sig om är dock oklart. I
vanlig ordning rastade ringtrastar i kommunen, strax över tio individer, med
som mest tre ex samtidigt vid Svartåmynningen. Som mest tre svarta rödstjärtar har observerats i området kring
värmeverket och Nykvarn och i juni
upptäcktes dessutom en sjungande individ i Vasastaden.
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Den 26.4 sågs en stäpphökshanne vid
Svartåmynningen och dagen därpå sågs
även en hanne vid Västerlösa kyrka, och
det kan mycket väl röra sig om samma
individ.
Två par svarthalsade doppingar
har under en längre period kunnat ses
vid Gärstadverken, framförallt i Södra
dammen, men tillfälligtvis även i Trutdammen. När detta skrivs har ännu inga
ungfåglar rapporterats – det ska bli
spännande att följa utvecklingen! Återigen har brandkronade kungsfåglar observerats, och återigen är det Rydskogen och Vallaskogen som står för fynden med var sin sjungande hane i början av maj. Därefter har det troligtvis
även hörts en i Vikingstad i slutet av
maj. En gulhämpling, vilken är långt
ifrån årlig, hördes i Ryd 3.5. Två gråhakedoppingar sågs i Rakeredsdammen
utanför Vikingstad, men avbröt troligen
häckningen. Senare upptäcktes två fåglar i Rosenkällasjön och dessa har rapporterats som ruvande. Konstaterade
häckningar av gråhakedopping är mycket ovanligt i kommunen! Ett ängshökspar har hållit till omkring Kaga

kyrka. Om de har gått till häckning med
lyckat resultat återstår att se. Den 17.5
var årets stora fjällpipardag – och det
var en riktig rekorddag. 20 ex rastade i
närheten av Vreta kloster kyrka och
hela 32 ex rastade vid Haddorp utanför
Vikingstad. Flockar på mer än tio fåglar
är väldigt ovanligt i kommunen och har
tidigare endast observerats vid ett tillfälle – 19 ex år 2014. Vid Kärna mosse
har mindre flugsnappare observerats
med tre exemplar, varav minst två
stycken är sjungande hanar. En hane
har även sjungit i Ullstämma- och Vidingsjöskogen. Den 18.5 sågs en hane
ortolansparv vid Svartåmynningen.
Många olika vadararter har observerats
vid Svartåmynningen under våren,
bland annat smalnäbbad simsnäppa (2),
småsnäppa (1), kustsnäppa (3), myrsnäppa (5), spovsnäppa (1), kustpipare
(1), kärrsnäppa (9), roskarl (1), grönbena
(325,
kommunrekord),
svartsnäppa (37), myrspov (3, se bild
nedan), småspov (12), dubbelbeckasin
(1), dvärgbeckasin (2), där talet inom
parentes anger max antal rapporterade
samtidigt.
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Övrigt noterbart från Svartåmynningen
var en rastande ejderguding 23.4, en
prutgås 24.5 – 25.5, tre svarttärnor
14.5, minst en rödstrupig piplärka 12.5
– 14.5 och som mest 30 dvärgmåsar den
3.5. Den 11.5 upptäcktes en pungmes i
Säbyviken i närheten av jordhanteringen, där den även har byggt ett bo. Mesen, som är en hane, är dessutom ringmärkt i Frankrike! Pungmes är i det
närmaste årlig i Linköping och många av
fynden har gjorts i just Säbyviken och i
närheten av Stångåmynningen. I juni
upptäcktes så ytterligare en hane som
plockade bomaterial från den tidigare
mesens bo. Nu fattas det bara en hona
också.
Den 2.6 upptäcktes en adult
svarthuvad mås vid Svartåmynningen,
där den endast stannade i drygt en
timme. Den återupptäcktes och sågs
kort på ett fält i Härna, men var sedan
spårlöst försvunnen. Årets andra fynd
av kaspisk trut gjordes den 9.6 då en 3kfågel sågs vid Gärstadverken. Fyra fynd
av flodsångare har gjorts i kommunen
till och med mitten av juni, vardera en
sjungande i Frössle, samt vid Meandern,
Stångåmynningen och längs Kapellån i
Ledberg. På nationaldagen de 6.6 hördes en busksångare sjunga vid Kallerstadtippen. Fågeln hördes endast tidigt
på morgonen och kunde sen inte återupptäckas. Den 10.6 rastade en vassångare kort vid Södra dammen,

Gärstadverken och sjöng även några
strofer.
Och sedan, den 14.6, upptäcktes
årets hittills största raritet vid Södra
dammen – en rallhäger. Arten är aldrig
tidigare sedd i Östergötland och orsakade följaktligen stor uppståndelse.

Rallhägern vid Södra dammen,
Gärstad. Foto: Tony Kjellström
Som vanligt har det alltså varit
ett väldigt fågelrikt halvår i Linköpings
kommun, och nu återstår det att se vad
årets andra halva för med sig – kommer
vi få ytterligare någon ny kommunart år
2017?

Erik Jonsson
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Rapphönan i Linköping – ny
verksamhet

Rapphönan är ett nationellt, fristående
nätverk för tjejer som skådar fågel.
Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att
underlätta för dem att lära känna
varandra och engagera sig i Sveriges
Ornitologiska Förening/SOF BirdLife,
lokala/regionala fågelföreningar och
Club300. Rapphönan bildades den 28
februari 2009 på initiativ av Gigi
Sahlstrand. Så småningom bildades lokala grupper och några år har det funnits en östgötsk rapphönegrupp med
starkast fäste i Norrköping. Hösten
2016 kändes det som om den östgötska
gruppen blivit lite för stor och Motala
och Linköping beslutade undersöka om
det fanns intresse på det lokala planet.

I januari anordnades en träff i Linköping
och en i Motala jämsides med den träff
som Norrköping haft i flera år. Jag ordnade en enkel träff hemma hos mig och
till min glädje dök 16 intresserade upp.
Vi enades om att jag skulle fixa ett program och att de som ville skulle anteckna sig för en mailinglista. Rapphönans idé är att inte ha någon styrelse
eller några medlemsavgifter utan bara
denna mailinglista. För att ytterligare
hålla kontakt med varandra och locka
fler medlemmar har vi också en facebokgrupp och en Line Bandgrupp.
En vecka senare samlades vi för
en första exkursion vid Snöbryggan.
Vinden blåste kall och vi huttrade en del
men hade så trevligt.
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Vi var en blandning av nybörjare och lite
mer kunniga. Meningen är att man
hjälps åt att artbestämma, de som kan
mer delar med sig av sina kunskaper.
Ingen fråga är för simpel, man lär sig
mycket genom frågor. Vi strövade runt
och tittade på den brokiga samling
vattenfåglar som samlas vintertid vid
Stångån/Reningsverket. Vi lyckades
pricka in 28 arter och som kronan på
verket såg vi till sist kungsfiskaren, precis när vi tänkte bege oss hem.
Två veckor senare var det dags
för en tur till Smedstad dammar, Smedstad fågelmatning och till sist gjorde vi
ett försök på Ekängsdalens fågelmatning. Förhoppningen var att se den nötkråka som höll till där i vintras men där
kammade vi tyvärr noll. Fina närstudier
på entita och svartmes blev det dock. En
extrasväng gjorde vi till området bakom
Bäckskolan där en pigg strömstare höll
till. Den gladde oss med sina roliga dykningar en lång stund.

En riktigt lyckad utflykt till Kärnskogs mosse gjorde vi andra halvan av
april. En sval men solig morgon på mossen fick vi uppleva. Orrarna spelade för
fullt redan då vi lämnade parkeringsplatsen. Luften riktigt vibrerade av orrarnas kluckanden. Ljungpipare lät sorgset i tuvorna och syntes också bra. Tranor och sångsvanar gjorde ljudkulissen
fullödig. På hemvägen bad jag alla hålla
utkik efter tjäder som jag vet kan knalla
på grusvägarna. När jag satte mig i bilen

frågade jag vad det var för odds på att vi
skulle få se tjäder och detsamma sa de i
bilen bakom. Men till allas vår förvåning
och glädje visade sig ganska snart en
tjäderhöna vid vägkanten.
I mitten på maj blev det en härlig, skön och givande gökotta i Missmyra
våtmark. Morgonen var stilla och våtmarken låg spegelblank. Gökens koko
hördes, vattenrallens grymtningar roade
oss, den bruna kärrköken gled elegant
över vassen och årets första tornseglare
möttes av glada miner. Kaffe och smörgås smakade fantastiskt gott och sädesärlan tittade forskande på våra förehavanden.
Vårens sista utflykt gick till
Sättunaplattformen där vi hade många
fina obsar och trevlig samvaro i kvällningen.
I dagsläget finns det ca 35 rapphönor i Linköping. Om du som läser det
här blir sugen på att komma med oss i
höst så är du välkommen att maila margareta.pilemalm@bredband.net
så
skickar jag information om verksamheten. Höstens program finns också att få.
Faceboksidan ”Rapphönan Östergötland” är öppen för både män och
kvinnor. Där är vi 116 medlemmar just
nu och vi välkomnar flera. Där kan man
ta del av medlemmarnas bilder, reflektioner och information om aktiviteter.

Margareta Pilemalm
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Program för LFK och Daglediga
hösten 2017
För dagledigas tisdagsaktiviteter finns
kontaktinfo etc för de olika aktiviteterna
på www.linkopingsfagelklubb.se. I övrigt anges detta under respektive programpunkt.
Välkommen på våra aktiviteter!
Tisdag 22 augusti Visingsö Ca kl 7
Det har blivit tradition att åka till Visingsö som inledning på höstsäsongen.
Vi hoppas som vanligt att Rüdiger
Kasche guidar oss. Heldagstur.
Torsdag 31 augusti 18-20 Start för: Vadarkvällar vid Roxen
Guide finns vid Nybroplattformen för att
visa på de vadare som rastar. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill bli bättre
på att känna igen våra vadare. Övriga
datum är 7.9 och 14.9, då start kl 17.
Ansvarig: Erik Jonsson, 070-311 6468.
Tisdag 5 september Nybro kl 7.00
Vi går en promenad från Nybro ut till
Röudden med chans på intressanta vadare, rödstrupig piplärka mm.
Tisdag 19 september Mörbyslätten,
Mantorp kl 9.00!
Detta område är utmärkt för sträckande
rovfåglar. Glador, vråkar och kärrhökar
ses vanligen.
Lördag 23 september Häradskär
Tillsammans med Fågelföreningen i
Norrköping besöker vi Häradskär under
en hel dag. Under denna tid pågår även

ringmärkning på ön och tillfälle finns att
se fåglar på nära håll. Båten avgår 07:45
från Fyrudden. Hemfärd under eftermiddagen eller tidig kväll. Anmälan till
Margareta
Pilemalm
0738105921.
margareta.pilemalm@bredband.net
Ange om du har tillgång till bil.
Tisdag 3 oktober Roxen kl 8.00
Vi besöker Sättuna, Nybro och Kungsbros plattformar med gäss, änder och
rovfåglar i siktet.
Lördag 7 oktober 9-12 Fågelguidning
vid Svartåmynningens naturreservat
Samling vid p-plats Kontaktperson: Gunilla Wetterling 070-7881226
Lördag 21 och eventuellt söndag 22
oktober Häradskär
Vi gör en dagstur som om intresset finns
kan förlängas till en tvådagarstur. Anmälan till Olof Hjelm, 070-670 64 18,
olof.hjelm@gmail.com senast 1 oktober. Begränsat antal platser.
Tisdag 17 oktober Stora Lund vid
Vättern kl 7.00
Stora Lund ligger strategiskt för flyttfåglar och här finns gods möjligheter studera tättingsträck från klipphöjden samt
sjöfågelsträck över Vättern. Vi passar på
att även besöka någon lokal vid Tåkern.
Heldag.
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Häradskär lördag 28 oktober
Vi gör ytterligare en dagstur till Häradskär med hopp om höstrariteter. Samåkning från Linköping kl 6.00. Båt från Fyrudden kl 7.30. Vi räknar med att vara
tillbaka i Linköping ca 17.30. Kostnad ca
300 kr. Anmälan och frågor till Gunilla
Wetterling gunilla.wetterling@gmail.com
eller sms 0707881226.

Onsdag 15 november kl 19.00. Skådarpub på Backen
Uppladdning inför helgens kommunrally
samt lite allmänt fågelprat. Anmälan till
Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com, 070670 64 18.

Lördag-Söndag 18-19 november. Kommunrally.
I år ska vi vinna över Norrköping! Se
Tisdag 31:a oktober, kl. 18:30 (obs.
www.ogof.se för mer information.
klockslaget!) Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping
Tisdag 21 november Stångån kl 9.00
Föredrag med Peter Olsson: ”Fåglarnas Vi samlas direkt vid Snöbryggan och går
fantastiska syn – om färgseende, ut mot Stångåmynningen. Kungsfiskaren
synskärpa och känslighet”
är väl mer eller mindre säker vid denna
tid, forsärlan rör sig inom reningsverket,
I denna föreläsning kommer Peter, forssmådopping gömmer sig efter åstranden
kare vid Syngruppen på Biologiska inoch det brukar alltid finnas annat trevligt
stitutionen vid Lunds Universitet, att
efter ån.
berätta om hur fåglar ser världen. Hur
bra är deras syn egentligen? Har alla Tisdag 21:a november kl. 19:00. Naturfåglar bättre synskärpa än människor? centrum, Lasarettsgatan 1, Linköping
Hur mycket bättre? Kan de se färger som
vi inte uppfattar? När kan de använda
sitt färgseende, och vad använder de
denna information till? Och hur är det
med känsligheten för ultraviolett ljus?
Ser alla fåglar UV? Dessa frågor kommer
Peter att prata om och besvara så gott
han kan, baserat på den allra senaste
forskningen.
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68,
ingemar.ander@comhem.se.

Föredrag med Ingemar Ander: ”Norra
Sydafrika, något för fågelskådaren?”
Tisdag 7 november Tinnerö kl 8.00 Ingemar visar bilder och berättar om sin
Promenad i Tinnerö eklandskap. Vi håller och familjens resa i Sydafrika i november
även en viss beredskap att åka på even- 2016. Både kända och mindre kända
tuella larm i trakten.
platser besöktes. Ansvarig: Ingemar Ander,
076-776
26
68,
ingemar.ander@comhem.se.

19

Torsdag 30/11 19.00 i Norrköping Tisdag 5 december Ullstämmaskogen kl
9
Fåglar och infektionssjukdomar
Vi vandrar ut mot Ekängsdalgången och
Fågelföreningen i Norrköping bjuder in
tillbaka. Vid matningen kan det finnas
till ett föredrag av Björn Olsen, professor
lite intressanta arter.
inom infektionssjukdomar, vid UppsalaUniversitet och känd bland många som
Tisdag 12 december Naturcentrum kl 15
en mycket skicklig ornitolog. Han beSedvanligt Luciakaffe för daglediga med
rättar om olika infektionssjukdomar, som
bildvisning, någon talare och presenflyttfåglar kan medföra. Under kvällen
tation av vårprogram för 2018.
lottar de ut en litografi av bröderna von
Wright. Kl. 19.00 i Hemgårdens lokaler,
Saltängsgatan 7. Ansvarig: Stig Lindvall,
tel. 070-6399660.

En rödspov fotograferad på den välbesökta programpunkten
Rödspovens dag april 2017. Foto: Johan Ekstrand
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