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En pigg pensionär!
Nej jag tänker inte på någon av våra
engagerade pensionärer i styrelsen och
inte heller har jag någon favorit bland
daglediga som ger sig ut på tisdagarna
och skådar. Jag tänker på Linköpings
fågelklubb som nästa år fyller 70. Det
måste vi förstås fira! Styrelsen har så
smått börjat planera och på programmet står en jubileumsfest och en utlandsresa. Men vad mer skulle man
kunna göra? Har du idéer så hör av dig
till mig eller någon i styrelsen. Vi efterlyser också foton och andra minnen från
klubbens långa historia. Vill du sedan
hjälpa till med olika programpunkter
eller annat så är det också välkommet.

för flera vårmarksarter. Mer vatten på
strandängarna och minskad predation
är sannolikt två åtgärder som kan ge
resultat.
I det här numret av Rödspoven
kan du som vanligt hitta vårt omfattande program. Du kan också läsa om
en annan jubilar, våra pigga pensionärer
i Daglediga, som åkte till Mallorca och
skådade en vecka. Vi är även lite stolta
över att ha fått igång en ungdomsverksamhet, och du kan läsa om den längre
fram. Vi vet att det finns intresse för
mer helgaktiviteter riktade mot nybörjare. Det skulle vara riktigt roligt att göra
men vi behöver en eldsjäl som kan leda
och organisera. Kanske är det du?

Sommaren 2019 blev som tur är
inte alls så varm och torr som året innan. Mitt intryck är också att det är mer
fåglar i markerna efter årets häckningar
än förra året. Men ett orosmoln är att
vattenståndet i vår förnämsta fågelsjö
Roxen även i år är väldigt lågt. Kanske
var det därför det gick rätt dåligt för
rödspovarna och en del andra våtmarksfåglar i Svartåmynningen. Skälen till
detta är säkert flera och styrelsen kommer i höst att arbeta för att starta ett
projekt med syftet att förbättra häckningsframgången inte minst för kommunens ansvarsart rödspov. Inspirerande
projekt har genomförts på andra håll i
landet där man lyckats vända trenden

Så till slut ska jag bekänna ett
misstag. I samband med förra numret
av Rödspoven skrev vi en text om medlemskapet för 2019 men skickade inte
med någon faktura eller dylikt. Därför
missade många att betala medlemsavgiften. För dig som vi inte fått någon
betalning från ligger en separat påminnelse i samma kuvert som den här tidningen. Vi vill gärna ha kvar dig som
medlem och hoppas det bara var vårt
misstag som gjorde att du inte betalade.

Olof Hjelm
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Lyckad ungdomssatsning

Det var ett förväntansfullt gäng som
samlades i Naturcentrum i början av
året när LFK startade en satsning speciellt riktat till ungdomar. Några hade
skådat en hel del tidigare och ibland
varit med på våra vanliga aktiviteter,
någon hade precis börjat, och alla var
lika taggade. Vi i styrelsen hade länge
pratat om att göra något speciellt riktat
mot unga och vi hade under hösten fått
bra respons på ett upprop på Facebook.
Så nu var det bara att köra igång.

Snöbryggan och en smådopping dök
frekvent en bit längre bort. Vi promenerade till Lantmännens fågelmatning och
såg bl.a. steglits och gråsiska men allra
mest imponerande en pilgrimsfalk som
jagade rakt över våra huvuden i flera
minuter. Turen avslutades sedan vid
Gärstadverken där vi fick se den övervintrande vittruten. En verklig kanonstart!
Nästa aktivitet var att lyssna
efter ugglor. Det är nog den typ av exkursion som är svårast att arrangera då
vädret är helt avgörande för om man
hör något. Men 16 mars gav vi oss iväg
till Fågelmossen norr om Borensberg.
Precis innan vi skulle åka blev jag uppring av en person som hade sett en stor
uggla utanför Godegård.

Fågelskådning lär man sig bäst
genom att vara ute i fält. Så redan efter
första träffen gav vi oss ut till Stångån i
februari. Detta var en av de få riktigt
snöiga helgerna denna vintern. Men vi
som tog oss ut blev rikligt belönade.
Direkt såg vi en kungsfiskare mitt emot
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Hon var rätt säker på att det var en
lappuggla! Lokalen låg väldigt nära dit vi
ändå skulle åka så alla var lättövertygade att ta en liten omväg. Och visst var
det en lappuggla. Direkt när vi kom fram
kunde vi se den sitta på en stolpe och
sedan jagade den en stund innan den
försvann in i skogen. Vår tur höll i sig.
Att vi sedan inte lyckades höra någon
annan uggla än kattuggla gjorde inte så
mycket. Lappuggla och korvgrillning var
fullt tillräckligt.

gravänder. Tyvärr sträckte inga sjöfåglar
förutom några småflockar med vitkindad gås. Men det var bra fart på ringduvor och andra tättingar. Inte minst dubbeltrast som vi säkert såg mer än
hundra av. Ringduvorna bildade ibland
stora prickmoln mot den klarblå himlen.
Vid Fyruddens hamn rastade en större
flock ejder, några strandskator och en
småskrake. Gryts varv bjöd också på
fina obsar av spelande ejder och en alfågel. Havsörnar fanns över allt och vid
Breviksnäs såg vi 9 samtidigt. I våtmarken rastade även en del vadare och
änder såsom skogssnäppa, enkelbeckasin och skedand.

Två veckor senare åkte vi till
Gryts skärgård. Vi hade träffats veckan
innan och pluggat på de fåglar man kan
se vid havet. Vi började på Ekön. Ute på
skären rastade några snatteränder och

Lappugglan vid Godegård
Foto: Tommy Eriksson
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Nästa tillfälle som bara var för ungdomarna var en tur till Kärnskogsmossen.
Målet var förstås att se på orrspelet. Vi
samlades på kvällen 11 maj och från
utsiktsberget kunde vi konstatera att
orrarna fanns på plats då det satt ett
gäng i de låga tallarna på mossen. En
hona tornfalk , grönbena och några
tofsvipor fanns också på mossen. Men
framförallt gök! Jag vet inte hur många
gökar som höll till i området men vi
hörde hela tiden ropande gökar från det
att vi kom på kvällen, under hela natten
och tills vi lämnade lokalen vid tidig förmiddag. För många var det nytt att göken hade flera läten och inte bara det
välkända galandet. Senare på kvällen
när vi grillade hörde vi också en
kattuggla.

spelande grönbenorna och storspovarna. Fin frukostunderhållning! Vi lämnade sedan orrspelet och gick en tur på
mossen och besökte även en av de näraliggande sjöarna där vi fick fina observationer av storlom.
För att träna lite på fågelsång
gick vi i slutet av maj en tur runt Rosenkällasjön. Mycket pedagogiskt satt flera
rödvingetrastar och sjöng och vi kunde
tydligt höra skillnaden mellan de mer
raspiga individerna (som jag förknippar
med norra Småland) och de mer flöjtande sångtypen man hör mest i Linköpingstrakten. Vi fick också träna på skillnaderna mellan svarthätta och trädgårdssångare samt taltrast och koltrast.
Vid dämmet i norr såg vi en av gråhakedoppingarna som häckade i sjön och i
en videbuske satt ett 20-tal nyutflugna
stjärtmesar. De radade upp sig på en
gren och såg ut som pärlor på en tråd.

Efter att ha sovit i tält, bil eller i
övernattningsstugan gick vi upp i gryningen. Nu var orrarna i full gång med
spelet och vi såg sammanlagt 33 hanar
och 3 honor på de två spelplatserna på
mossen. Det var också bra fart på de
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Vårterminen avslutades med en nattsångartur i mitten av juni. Jag hämtade
upp några av deltagarna i gruppen och
på vägen ut till samlingsplatsen vid Nybroparkeringen berättade Ludwig att
han spelat in ett läte i Berg tidigare under dagen som han inte kände igen.
(Han hade cyklat till Motala för att få se
den ringand som låg i Illersjö våtmark!)
Då han spelade upp inspelningen kunde
vi direkt konstatera att det var en flodsångare!

tergal. När vi nu klev ut ur bilarna kunde
vi konstatera att konserten var i full
gång. Flera sävsångare och två gräshoppsångare sjöng för fullt och till vår
förvåning även två flodsångare.
Vi kunde summera natten till tre
flodsångare (som vi upptäckte själva
allihop), nio gräshoppsångare, en kärrsångare, en vaktel och en massa sävsångare och några näktergalar. Terminen kunde knappast få ett bättre slut.
Satsningen fortsätter nu i höst
med besök till Tåkerns ringmärkning,
rovfågelspaning och en massa annat
spännande. Vill du hänga på går det bra.
Hör då av dig till Olof Hjelm,
olof.hjelm@gmail.com. Du behöver inte
vara jätteduktig på fågel men du måste
gilla att lära dig nytt och tycka om att
vara ute i naturen. Gruppen i våras bestod av sju tjejer och killar från mellan–
och högstadiet. (Föräldrar får vara
med men måste inte.)

Vid Nybroparkeringen kunde vi
lyssna till rapphönans raspiga spelläte
(faktiskt en ”nattsångare” ). Vi åkte vidare till Berg för att leta efter Ludwigs
flodsångare, och mycket riktigt satt den
och sjöng i närheten av Brunnby sluss.
Perfekt start på kvällen. Vi fortsatte
turen och åkte längs Svartån och stannade på lämpliga platser. Vid Mjölorp
hörde vi kvällens första gräshoppsångare och vi konstaterade att buskskvättorna sjunger även när det blivit
mörkt. Bron över Lillån bjöd på ytterligare två gräshoppsångare och några
sävsångare. En kärrsångare och gräshoppsångare satt vid Bron över Svartån
vid Flistad kyrka och lite närmre Flistad
kyrka spelade en vaktel. Nu drog vi oss
tillbaka mot Linköping och hörde ytterligare två gräshoppsångare vid Myra västergård. Sista stoppet blev vid Kaga
kyrka. Vi hade tidigare på kvällen stått
på andra sidan ån och bara hört en näk-

Text och foto: Olof Hjelm
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Mallorcaresan 30 april – 7 maj
Daglediga skådare firade 10 års jubileum med en resa till Mallorca. Vi åkte
med Vingresor och bodde på hotell Zafiro i Alcudia. På Mallorca hyrde vi två
minibussar på flygplatsen. Vi rekommenderar att man hyr dem lokalt istället.

dammarna. Första fågeln vi hörde var
cettisångare en av de vanligaste arterna
tillsammans med sydnäktergal. Vi såg
där även styltlöpare, silkeshäger, natthäger, bronsibis, kamsothöna och eleonorafalk. Mest spektakulärt var två rödvingade vadarsvalor.

Det var mycket bekvämt med
avresa med flyg dagtid från Norrköping.
Hotellet låg bra på stranden och vi hade
inga störningar av trafik eller musik.
Faciliteterna på hotellet var mycket bra.
Vi hade halvpension och slapp leta restauranger på kvällen. S´Albuferareservatet låg tvärsöver stora vägen
med gångavstånd till skådning i dess
utkant och i närbelägen strandskog.

Dagens fikarast tog vi i södra delarna av
reservatet med utsikt över en stor reningsdamm med både vitögd- och rödhuvad dykand samt en svarthalsad dopping. Det trevligaste var ändå alla
biätare som ivrigt cirklade över oss med
sitt porlande läte.
Vi avslutade dagen vid ett friluftsmuseum Son Real där vi hade rödhöna och rödhuvad törnskata.

Första dagen åkte vi till
S´Albufera reservatet som ju är Mallorcas största och mest kända fågelområde. Det är genomkorsat av kanaler
och och fina gång- och cykelvägar. Flera
gömslen och torn finns vid de många

Nästa dag besökte vi först
S´Albufereta med härfåglar och rödhönor på närhåll. Vidare till Valle de Boquer där vi vandrade uppåt dalen. Här
hade vi häcksparvar, blåtrast och glasögonsångare.
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Tredje dagen promenerade vi efter havet och in i strandskogen och letade
sångare. Det blev obsar på sammetshätta, svarthakad buskskvätta, lagerlärka, biätare m fl. På eftermiddagen
åkte vi upp mot Cap Formentor och
stannade vid utkiksplatsen Albercutx.
Här var det kaos bland bilar och cyklister och tyvärr inte så mycket fågel men
en fantastisk utsikt. Vi såg klippsvalor,
medelhavstrutar och blåtrast.

Nästa dag blev det ytterligare en långtur
ner till södra änden och Salobrar de
Campos. Vi fick in lite snäppor på reslistan; dammsnäppa, mosnäppa och kärrsnäppa. Flera vackra dvärgörnar sågs
även på närhåll. Fikarasten tog vi på den
långa sandstranden vid Es Trenc. Gregersens tog ett dopp i Medelhavet medan vi övriga tog en tupplur bland närgångna rödnäbbade trutar. Vi åkte sedan ner till södra udden och havsfågelskådade en timme med scopolilira, medelhavslira och balearisk lira. På hemvägen stannade vi till i Portocolom och
gick en promenad runt en halvö. Vi såg
en svarthakad buskskvätta fint, flera
lagerlärkor och framförallt lyckades
Ingemar trolla fram en balearisk sångare, som nästan alla såg.

Fjärde maj bar det av upp i
Tramuntanabergen. Vägen är hisnande
och trafiken tät med framförallt massor
av cyklister. Minibussen jag körde fick
en touch av sidoräcket i en kurva när
mötande bil inte höll åt sig. Tack och lov
inget märke på bilen. Vi skådade framförallt vid Cuberdammen där vi såg gåsoch grågam samt dvärgörn.

Sista dagen ägnade vi oss återigen åt nationalparken S´Albufera. Nya
arter blev purpurhöna och purpurhäger.
Tisdag tråkigt nog hemfärd med svart
stare på flygplatsen som sista art.
Slutintrycket av denna resa var
mycket positivt och gav mersmak. Vi
träffade flera svenska skådare som berättade att de åker hit nästan varje år.
Text: Gunilla Wetterling
Foto: Nils Petter Gregersen
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Daglediga i Tinnerö våren 2019
Precis som de föregående två åren följde Daglediga vårens framåtskridande i
Tinnerö eklandskap. Vi träffades totalt
sju gånger med Fröberget som samlingspunkt. Efter avspaning/-lyssning vid
matningen vid Fröberget och Frökärret
gick vi i allmänhet mot Tinnerö gård,
sedan till dämmet vid Rosenkällasjön,
där medhavt fika intogs. Vid några tillfällen tog vi stigen norr om sjön tillbaka,
men vanligen följde vi vägen om f.d.
Rosenkälla gård tillbaka till Fröberget.
Uppdaterad artlista har skickats ut till
daglediga allteftersom.

Årets premiär ägde rum den 15:e
januari med 25 deltagare och 21 noterade arter. Häftigast denna dag var väl
en stjärtmesflock på ca 15 individer.

Den 12:e mars fanns en del öppet vatten och med det utökades antalet andfåglar. Från och med denna gång
fanns alltid knölsvan, kanadagås, grågås,
gräsand, knipa och vigg med på artlistan. Sångsvan hade vi faktiskt haft även
gångerna före. Så här års brukar vi alltid
spana efter varfågel, även om det är
sällan man får se någon. Men denna
dag uppenbarade sig en redan innan vi
hade hunnit avverka rakan från Fröberget! Hundra meter längre fram, vid Tinnerö kärr, blev det uppenbart att det
fanns TVÅ varfåglar i området! Som tur
var fick Nils Petter en bra bild på en av
dem. Trettiofyra deltagare och 37 arter

Den 12:e februari hade inte
mindre än 38 personer infunnit sig, vilket senare visade sig vara årets rekord.
Det var en strålande vinterdag: sol från
en klar himmel, några minusgrader,
svag vind. Det hade snöat kraftigt någon
vecka tidigare, men den mesta snön
hade hunnit försvinna. Mindre hackspett hördes trumma. Tjugoen arter
noterades den här gången också, dock
delvis andra än tidigare.
Varfågel
Foto: Nils Petter Gregersen
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Svarthakedopping, Frökärret
Foto: Ingemar Ander

Rörsångare vid dammet.
Foto: Ingemar Ander

Den 16:e april började de mer reguljära
flyttfåglarna göra sig påminda såsom
svarthakedopping,
skäggdopping,
snatterand, kricka, faktiskt en årthanne
(enda tillfället den här våren), sothöna,
tofsvipa, skogssnäppa, rödbena, skrattmås, sädesärla, taltrast, rödhake.
En riktig specialare den här
gången var dvärgbeckasin! Det var känt
sedan några dagar att ett fåtal individer
uppehöll sig på öarna i Rosenkällasjön,
synliga bl.a. från Rödberget, och jag
hade faktiskt sett just därifrån några
dagar tidigare. Vi gamlingar i daglediga
stapplade alltså upp på det knaggliga
Rödberget, och jag tror att alla tjugofem
deltagarna fick se denna exklusiva art.
Men man fick se upp för där fanns även
enkelbeckasin! Lärorikt! Totalt gav
denna dag 47 arter.

Den 14:e maj hade våren verkligen anlänt! Från och med nu fann tropikflyttarna väg in i våra obsprotokoll: drillsnäppa, fisktärna, gök, trädpiplärka,
lövsångare, grönsångare, svartvit flugsnappare, svarthätta, trädgårdssångare,
törnsångare, rörsångare. Vid enstaka
tillfällen hade vi även ärtsångare och
sävsångare. Från och med nu och
framåt såg vi även gråhakedopping på
Rosenkällasjön, någon gång även i
Frökärret. Så kul att den har kommit
tillbaka! Ett par fanns ju i Rosenkällasjön
för två år sedan, däremot inte, så vitt
jag vet, förra året. När detta skrivs
(början av juli) har paret fått fram två
ungar! Den här dagen var dessutom
göktytan på plats och väldigt aktiv vokalt. Trettio deltagare och inte mindre
än 62 bokförda arter!
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Den 28:e maj såg vi på morgonen en
skrattmås liggande på Frökärret med
något i näbben som den uppenbarligen
försökte manövrera ned i svalget. En
liten fisk? Nej, med kikarens hjälp framgick det att det var en hanne av större
vattensalamander som den höll på att
förtära, förmodligen ovetande om att
det är en rödlistad art! Nästa gång vi var
där såg vi också en skrattmås som nu
hade en hona av mindre vattensalamander i näbben. Är det månne en och
samma måsindivid som har specialiserat
sig på att fånga salamandrar?
Märkligt nog var detta första
dagen vi noterade sånglärka! Den är ju
annars en tidigt anländande art. Längs
vår normala rutt verkar det som att den
främst finns över fälten norr om Tinnerö
gård. Dessa fält slås sent just för att inte
förstöra sånglärkans häckning, något
som annars är rätt vanligt i dagens jordbruk. Antal deltagare uppgick till 18 och
antalet arter till 65!

Den 11:e juni var sista gången för säsongen då 14 deltog. Fram till nu hade
vi fått ihop 97 arter, och nu gällde det
om vi skulle komma upp i fjolårets 108!
Några uppenbara målarter hade utsetts
(törnskata, grå flugsnappare, dubbeltrast, järnsparv, mindre strandpipare),
medan andra från 2018 bedömdes vara
så tillfälliga eller utom säsong att vi inte
trodde att de skulle ramla in denna dag.
Från Tinnerö gård gick vi den här
dagen ett stycke norrut eftersom vi där
hade haft både törnskata och näktergal
förra året. Törnskatan fick vi lätt in, däremot hördes inte näktergalen av. Å
andra sidan uppmärksammades den grå
flugsnapparens anspråkslösa läte och
några av oss kunde med synens hjälp
bekräfta örats vittnesbörd. Alla fick i alla
fall höra hur den låter.

Drillsnäppa vid
Rosenkällasjön
Foto: Ingemar Ander
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Vid ungefär samma ställe hördes skogsduva tuta på avstånd. Även den fick alla
höra. För min egen del var det första
gången någonsin som jag noterade
skogsduva i Tinnerö-området! Det sägs
ju och skrivs överallt att den skall finnas
där. Trots att jag har lyssnat på vartenda
duvtut och tittat på varenda förbiflygande duva har jag, fram till nu, inte
kunnat konstatera skogsduva. Däremot
har vid några tillfällen andra deltagare
sett den flyga förbi.
Antalet nya arter för året blev
fem så vi kom upp i totalt 102. Förutom
redan nämnda törnskata, grå flugsnappare och skogsduva ramlade gransångare och dubbeltrast in.

Kanske mest anmärkningsvärt
denna dag var annars gransångaren vid
Rosenkällasjöns dämme. Jag tyckte mig
höra en gransångartrudelutt på stort
avstånd. Eftersom jag vet att gransångaren är mycket territoriell spelade jag
upp dess sång, och efter några minuter
kom en mörkbent Phylloscopus-sångare
till synes i ett glest belövat träd och betedde sig som om den hade reagerat på
uppspelningen. När den så sjöng litet
var artbestämningen klar! Det var årskryss för Tinnerögänget och litet kul att
det var under häckningssäsong. Om det
verkligen fanns en maka i närheten är
förstås ovisst.

Några sammanfattande kommentarer
De senaste tre åren har vi samlat ihop
totalt 100 (2017), 108 (2018) och alltså
102 (2019) arter vid de här vintervårvandringarna i området. Jag har sammanfattande statistik om någon är intresserad.
Sångsvan, talgoxe, nötväcka,
pilfink och bofink noterades alla gångerna, medan blåmes, trädkrypare, skata,
nötskrika, korp, grönfink och gulsparv
noterades alla gånger utom en.
I år hade vi väl litet problem med
rovfåglar. Havsörn noterades ett flertal
gånger, därutöver ormvråk, lärkfalk och
fiskgjuse. Däremot lyste hökar och kärrhökar helt med sin frånvaro!

På vadarsidan saknade vi i år
mindre strandpipare. Hackspettarna har
hållit sig väl framme med fem arter alla
åren, likaså trastarna. Buskskvättan verkade väldigt talrik i år. Siskorna (gråoch grön-) var ovanligt fåtaliga i år.
Dessa brukar räknas som invasionsfåglar, dvs. deras uppträdande är mycket
beroende på den lokala födotillgången,
så det var kanske dåligt med lämpliga
frön åt dem just här.
Vi saknar såväl rödstjärt (dock en
obs 2017) som härmsångare. Passar inte
Tinnerö-området dem?

Ingemar Ander
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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 första halvåret 2019
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.

Mellan 5/1 - 7/4 sågs en ung vittrut tillsammans med ibland tusentals
andra trutar, vid framförallt Gärstadverken och Stångåmynningen. Fågeln rörde
sig över stora områden och sågs även i
Motala och Norsholm. Vid Gärstadverken sågs även en 2k och en 3k kaspisk
trut mellan 8/1 - 5/2, samt en 3k-fågel
den 8/6. Flera kungsörnar sågs omkring
Västerlösa under vintern. En övervintrande sädesärla höll till inne vid reningsverket vid Nykvarn och sågs mellan 20/1

- 7/2. Övervintrade vid reningsverket
och ner mot Meandern gjorde även en
vattenrall samt flera smådoppingar och
rörhönor.
När väl vintern började lossa sitt
grepp kom tidiga vårtecken som bl.a. en
flock på 60 snösparvar vid Sjögestad
kyrka 10/3 och fyra mindre sångsvanar
nära Ledberg 16/3. Stora mängder gäss
har rastat vid och omkring Svartåmynningen på sin väg norrut under våren,
maxantal anges inom parentes: bläsgås
(140), spetsbergsgås (35), sädgås (40)
och vitkindad gås (300). Flera flockar på
över hundra sträckande vitkindade gäss
har även observerats. Även i år rastade
många fjällgäss vid Svartåmynningen –
upp emot 40 ex, varav flera var ringmärkta. I vanlig ordning har det setts
jordugglor vid Svartåmynningen under
våren – som mest två ex. En jorduggla
sågs även på lokalen redan den 15/1.
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Den 24/3 hittades så en hane amerikansk kricka vid Svartåmynningen. Den
observerades mestadels i Härnaviken
och sågs fram till 3/5, undantaget perioden 16/4-28/4.
Brandkronad kungsfågel har precis som föregående vårar observerats i
Rydskogen (minst två ex) och i Vallaskogen (ett ex). Den 30/3 sågs och fotograferades en lappuggla norr om Sibborpesjön. Ugglan hittades av två ickeskådare och kom till allmän kännedom
ett par dagar efteråt – fågeln återfanns
aldrig. Uppemot fyra dvärgbeckasiner
sågs vid Rosenkällasjön under andra
halvan av april. I skiftet april/maj rastade stora mängder ljungpipare vid
Svartåmynningen – upp till 725 fåglar,
vilket är fler än någonsin observerats i
kommunen tidigare. Nålen i höstacken
var vårens enda fjällpipare som höll
ihop med ljungpiparna 27-28/4. Vid
Svartåmynningen sågs även två svarthalsade doppingar den 18/4. Ytterligare
ett par hittades vid Gärstads norra dammar den 9/6, och i skrivande stund håller en dopping fortfarande till vid Trutdammen.

likt ägretthägern så handlade det om en
vit häger – en silkeshäger. Fågeln höll till
vid Nybroplattformen där den framgångsrikt fångade småfisk i vattnet, innan den flög bort närmare LFK-tornet i
Härnaviken. Dagen efter var den spårlöst borta. Ängshök har vid flera tillfällen observerats i området mellan
Ledberg och Kaga kyrka, och förhoppningsvis kan de få till häckning i området, vilket arten lyckats med tidigare.
Utöver detta så sågs en hane ängshök i
Tinnerö eklandskap den 26/4. Den betydligt sällsyntare kusinen stäpphök
gladde många Linköpingsskådare 1718/4 då två hannar höll till i Svartåmynningens naturreservat och bjöd på fina
flyguppvisningar.

Ägretthäger är en art som numera ses regelbundet i kommunen, och
så även i år. Som mest har fyra fåglar
setts samtidigt i Svartåmynningens omnejd. Den 25/5 hittades en av kommunens tyngsta rariteter under våren, och
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Silkeshäger utanför Nybroplattformen.

Foto: Björn Eriksson

Under våren var det ett kraftigt inflöde
av aftonfalkar i hela landet, och det
märktes även i Linköping. Vid Svartåmynningen sågs den 27/4 en hona och
4/5 samt 10/5 vardera adulta hanar.
Senare sågs även en ung hona vid Hackeryd den 6/6. Den 1/5 hittades en härfågel vid hundklubben i närheten av
Ekängsdalgången. Fågeln sågs t.o.m. 4/5
och var stundom svårsedd och stundom
lättsedd. Trastsångare sjöng vid Nybro
15/5 och 22/5, vid Rosenkällasjön 2526/5 samt vid Södra dammen, Gärstad
från 26/5 till 20/6. Årets enda observation av pärluggla gjordes den 18/5 vid
Nedre Långsjön utanför Brokind. Brun
glada sågs den 28/5 utanför Bankekind
och den 21/6 vid Gärstadverken. Sjungande mindre flugsnappare hördes i Viggeby 19/5 och 11/6, samt vid Kärna
mosse 20/5. Sjungande flodsångare
hördes i Lambohovshagen den 29/5,
samt i Ledberg, Bergs samhälle, vid Nybrobron och två stycken vid Kaga kyrka i
mitten av juni

Som vanligt har det varit ett fågelrikt halvår i kommunen med enstaka
ovanliga och oväntade arter och rekordantal av andra. Nu håller vi tummarna
för att andra halvan av 2019 för med sig
minst lika många spännande fågelupplevelser!

Erik Jonsson

Under den riktiga högsommaren,
den 1/7, hittades årets största raritet i
kommunen – en sibirisk tundrapipare i
Härnaviken. Fågeln gladde många tillresta skådare, men endast under denna
enda dag, sedan var den borta. Denna
släkting till ljungpipare har endast setts
en gång tidigare i Linköping, år 2001.

16

Adult sibirisk tundrapipare vid
LFK-tornet.
Foto: Per Törnquist

Program för LFK och Daglediga
hösten 2019
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 20 augusti, Visingsö Ca kl 7.00.
Denna höststart har blivit tradition.
Rüdiger Kasche guidar på Öa. Gott om
vadare förväntas i Erstadkärret.
Lördag 24 augusti, kl 8-12 , Vadare vid
Roxen.
Vi skådar fågel med tonvikt på vadare
vid vid Nybro, Roxen. Samling vid
plattformen. Ansvarig Erik Jonsson,
erik_jonsson_747@hotmail.com, 070311 64 68
Tisdag 3 september, Jordhanteringen
Sättuna kl 7.00
Vi går efter vallen på södra Roxenstranden och letar flyttande tättingar inklusive blåhake.
Tisdag 17 september Knivinge kl 9.30
Rovfågelsträcket bör vara intressant vid
denna tid om vädret står oss bi. Vi lägger några timmar här .
Lördag 14 september kl. 11.00 – 15.00
Plattformen vid Sättuna, Svartåmynningens naturreservat.
Så här års är det givande att spana efter
flyttande
rovfåglar
och
vadare.
Sättunaplattformen i kanten av Roxen är
en bra plats för båda dessa kategorier.

Linköping. Ca 2 km från E4 sväng höger
vid skylt Ledberg 7, följ lilla vägen. Skylt
Fågeltorn leder mot parkeringsplats.
Promenera ut till plattformen i sjökanten, där våra guider väntar.
Ansvariga: Gunilla Wetterling, 070-788
12 26, gunilla.wetterling@gmail.com
och Erik Jonsson, 070-311 64 68,
erik_jonsson_747@hotmail.com.

Torsdag den 26 september kl. 19:00
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping. Föredrag med Max Lundberg:
”Lövsångaren och flyttningens genetik”.
Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren,
förekommer med en sydlig och en nordlig underart i Sverige. Dessa är utseendemässigt och genetiskt mycket lika
men har visat sig ha helt olika flyttvägar
och övervintringsområden i Afrika. Max
Lundberg, forskare på Lunds universitet,
och hans kollegor har kartlagt lövsångarens arvsmassa och utforskat genetisk
variation över artens omfattande utbredningsområde från västra Europa till
östligaste Ryssland. Max berättar om de
genetiska skillnaderna mellan sydliga
och nordliga lövsångare, och hur dessa
har ökat vår förståelse om genetiken
bakom fåglars flyttning.

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

För att komma dit, åk Bergsvägen från
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Nordlig och sydlig lövsångare

Foto: Max Lundberg

Lördag 28 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 07:30
från Fyrudden. Hemfärd under eftermiddagen ca 15.00. Anmälan till Margareta
Pilemalm
0738-105921.
margareta.pilemalm@bredband.net
senast 22.9. Ange om du har tillgång till
bil.

Fredag 4 - söndag 6 oktober, Falkenberg

Tisdag 1 oktober Sättuna och Nybro kl
8.00
Vi besöker Nybros och Sättunas plattformar med vadare, änder och rovfåglar i
sikte.

Vi samåker på fredagseftermiddagen
ner till Falkenbergstrakten där vi bor på
vandrarhem till söndagen. Målet för
resan är de havsfåglar som ses längs
västkusten under hösten, t.ex. labbar,
liror och alkor. Eftersom detta är väldigt
beroende av västliga vindar kan ingenting garanteras, men arter som havssula, toppskarv och tretåig mås kan ofta
ses oavsett väder. Som reservplan har vi
höststräcket av tättingar och rovfåglar,
som också kan vara imponerande i området.
Anmälan senast 8/9 till Erik Jonsson,
erik_jonsson_747@hotmail.com eller
telefon 0703116468. Max tio personer.
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Tisdag 9 oktober Roxen kl 8.00.
Vi besöker Sättuna, Nybro och Kungsbros plattformar med gäss, änder och
rovfåglar i siktet.

till vinterkvarteren i tropiska Afrika söder om Sahara. Med denna teknik kan vi
få en unik inblick i dessa karismatiska
arters strapatser och utmaningar under
flyttningen till och från vinterkvarteren.

Tisdag 8 oktober Häradskär c:a kl. 6.00
Vi gör en heldagstur till Häradskär,
denna fenomenalt vackra fågelrika ö i
yttre havsbandet.
Anmälan till Gunilla Wetterling gunilla.wetterling@gmail.com

Ulrik Lötberg, bosatt i Uppland, är styrelseledamot i BirdLife Sverige. Bland
annat är han mycket intresserad av tärnor och har därmed blivit involverad i
den forskning kring skärgårdsfåglar som
stöds av BirdLife Sverige.

Tisdag den 15:e oktober kl. 18:30,
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping. Föredrag med Ulrik Lötberg:
”Afrika tur och retur – skräntärnans
och silltrutens flyttning”
En jämförelse mellan två närbesläktade
arters (silltrut och skräntärna) flyttning
till tropiska Afrika. Genom modern teknik med gps-loggar kan vi följa enskilda
individers flyttning genom Europa ned

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26
68, ingemar.ander@comhem.se.
Lördag 19 - söndag 20 oktober Häradskär
Traditionsenlig tur till Östergötlands
bästa ö. Anmälan till Olof Hjelm, 070670 64 18, olof.hjelm@gmail.com senast 1 oktober. Begränsat antal platser.

Ung skräntärna
Foto: Ingemar Ander
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Tisdag 5 november Nybro kl 9.00
Vi går ut till Stora tornet och letar ev
höstrariteter på maderna och i strandkanterna.

Onsdag 13 november kl 19.00. Skådarpub på Backen.
Uppladdning inför helgens kommunrally samt lite allmänt fågelprat. Anmälan: Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com,
070-670 64 18.
Lördag 16—Söndag 17 november.
Kommunrally.
Årlig kamp med de övriga östgötakommunerna i att försöka se så många arter
som möjligt i vår kommun. För anmälan
hör
av
dig
till
Olof
Hjelm
olof.hjelm@gmail.com, 070-670 64 18
eller håll utkik på www.ogof.se.

Tisdag 19 november Tokorp kl 9.00
Skogarna norr om Roxen kan bjuda på
skogshöns och kanske en och annan
nötkråka.
Tisdag 3 december Vinter Tåkern kl
9.00
Tåkern kan även vara intressant vintertid med fjällvråk, kungsörn och skäggmesar.
Tisdag 17 december Naturcentrum kl
14.00
Vi startar vid Belvederens matning och
fortsätter sedan med Luciakaffe, bildvisning, någon talare och presentation av
vårprogram för 2020.

Unge av sothöna, Rosenkällasjön. Förmodligen mammas och pappas
hjärtegull, men inte så vacker för det mänskliga tycket!
Foto: Ingemar Ander
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