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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 Nils Petter Gregersen npgreger@outlook.com

Omslag: Lappugglan i Rådsla. Foto Magnus Danestig.
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Jubileumsår med förhinder
2020 var tänkt som ett år då vi storstilat skulle fira klubbens 70-åriga verksamhet med fest, jubileumsexkursion
och en massa annat trevligt. Som tur
var hann vi med festen och i mitten av
januari samlades tre generationer linköpingsskådare på Fakultetsklubben för
en trevlig middag med mycket nostalgi
och bildvisning. Sedan slog pandemin
till och vi fick som alla andra ställa in
våra planerade aktiviteter. Till hösten
tar vi nya tag och har som vanligt en
mängd exkursioner och föredrag. Vi får
se hur mycket vi kan genomföra och vi
kommer givetvis följa instruktioner och
rekommendationer från myndigheterna så att vi håller en hög säkerhet på
våra sammankomster. En nyhet från i
höst är att vi inte trycker det fullständiga programmet i Rödspoven utan
hänvisar till Facebook och hemsidan för
detaljer. På så viss frigör vi utrymme i
tidningen för mer redaktionellt material. Vi hoppas att du som medlem kommer uppskatta den förändringen.

talen är Linköpings kommun i år den
18:e artrikaste kommunen och den
artrikaste inlandskommunen i Sverige.
Dessutom hamnar Svartåmynningens
naturreservat på 15:e plats av alla fågellokaler i Sverige!
Det är dock inte helt som det ska i
Svartåmynningens naturreservat. Även
i år har häckningarna av våtmarksfåglar
som tofsvipa, rödbena och vår stolthet
rödspov gått dåligt. Det är sannolikt så
att rödspoven inte fick fram några
flygga ungar trots att flertalet par påbörjade häckning och förutsättningarna
verkade goda med välhävdade strandängar och rätt bra med vatten.

Men fågelskådningen tog inte paus i
och med pandemin och det har varit
full verksamhet ute i markerna. Detta
syns inte minst på alla rapporter om
vanliga såväl som mer sällsynta fåglar
som gjordes under våren. Enligt Artpor-

Rödspov. Foto: Nils Petter Gregersen
Orsakerna till att det går dåligt för våtmarksfåglarna är säkert flera och under
vårvintern begärde styrelsen ett möte
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med Länsstyrelsen för att diskutera ett
antal förslag på åtgärder vi vill se genomförda för att gynna såväl fåglarna
som fågelskådningen i reservatet.

ute på Röudden. Generellt tycker vi
inte att området ges tillräckligt hög
prioritet givet dess popularitet såväl
bland fåglarna som fågelskådarna. Inte
minst om man jämför med de fantastiskt fina satsningar som kommunen
gör i framförallt Tinneröområdet. Tyvärr hände inget den här häcksäsongen
men vi kommer fortsatt driva frågorna
under hösten.
I det här numret av Rödspoven kan du
bl.a. läsa om historien kring Stora tornet, inventering av mindre hackspett
och sammanfattning av Hanne Løvlies
föredrag om sexuell selektion hos fåglar .

Rödbena. Foto: Nils Petter GregerBland åtgärderna vi vill se är högre
vattenstånd på våren, mer vatten uppe
på strandängarna samt insatser för att
minska predation. Vi vill också att besöksförbudet införs tidigare på våren.
När det gäller besöksområdena har vi
efterfrågat toalett vid Sättunaplattformen samt att det tas ett beslut om
Stora tornets framtid och hur man kan
ordna med en bra observationsplats

Med förhoppning om en virusfri och
fågelrik höstsäsong!
Olof Hjelm
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Upprop!
Klubben behöver fler vinterfågelräknare! Under flera perioder har LFK deltagit i de internationella midvinterinventeringarna av sjöfågel (IWC). Vanligen är huvudinventeringen den andra
helgen i januari, även om datum när
detta skrivs inte är fastlagt. Alla år sedan 2013 har vi i LFK bidragit med inventering av Stångån från mynningen i
Roxen till och med Brokind samt västra
Roxen. För att fortsatt kunna bidra med
vår insats behövs det emellertid fler
räknare. Det som krävs är att man kan

identifiera andfåglar och att man är
villig att lägga ett par timmar utomhus
en förmiddag. Frågor besvaras av Ulf
Linnell som också tar emot anmälan,
070-696 86 91.

Storskrak. Foto: Nils Petter Gregersen

Konstutställning ”Fåglar från
fönstret” på Naturcentrum
Akvarellmålningar med
fågelmotiv av konstnär Sofia
Gregersen
Vernissage
torsdag 3 september kl 17:00-21:00
Utställningen pågår
till 30/9

Välkomna!
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Dagledigas vårutflykter 2020
Daglediga vid Jolleklubben. Foto: Catharina Ekman
Drygt 20 personer kom till Karlbergsplan på årets första tur. Några hann se
en duvhök försvinna in bland ekarna. Vi
gick runt hela Vallaskogen. Höjdpunkten var en mindre hackspett. Vi lockade
också fram en kungsfågel. Vid Gamla
Linköping fikade vi och gick sedan ner
bland villorna och letade duvor. I den
vanliga trädgården satt turkduvorna, de
vackra näpnaste av svenska duvor.

I slutet på februari hade vi vår första
utflykt till Tinnerö för att följa året där.
Det blev tyvärr bara två sådana utflykter eftersom Coronaviruset satte stopp
för flera.

Rekordmånga deltagare, drygt 50 personer, kom till Snöbryggan vid vår
andra januariutflykt. Där satt som vanligt en kungsfiskare en stund vid utloppet innan den drog uppåt. Vi koncentrerade oss då på en pilgrimsfalk på sitt
vanliga ställe, spiraltrappan på den
runda silon. Vi gick sedan vidare till det
nya fiskomlöpet vid Tekniska Verken.
Det har blivit väldigt fint och intressant
på udden där. All heder till kommunen!
Tillbaka till Snöbryggan igen kunde alla
få se kungsfiskaren bra. En rörhöna
sam också runt i inre bassängen. Vi
körde sedan ut till Stångåmynningen
och fikade där i lä och skön sol. Alla
fåglarna låg jämt utspridda över hela
Roxen som var helt öppen, men vi fick
fina obsar på salskrake ganska nära.

Pilgrimsfalk.
Foto : Margareta Karlsson
SMHI hade lovat sol men det blev snö i
början på februari. 29 skådare mötte
ändå upp trots vädret vid Hackeryd. Vid
90-graderskurvan vid Skonberga sågs
en fjällvråk ryttla och en örn lyfta men
snabbt försvinna. De som hann se den
höll på kungsörn och det var väl troligast. Färden gick sen vidare till Nederlösabadet där vi fikade. En flock grönsiskor och en flock steglitser sågs. Fin
snö började falla och vi åkte hem.
Senare i februari samlades ett tjugotal
daglediga vid Nybro. Efter en snabb
genomgång av gåskaraktärer var vi be6

redda att ge oss ut på slätten på
gåsupptäckarfärd. Första stopp blev
Vallbyslätten. Två tornfalkar och en
ormvråk sågs efter vägen dessförinnan.
Tusentals kanadagäss och enstaka
grågäss höll till vid Vallby. En havsörn
sågs på håll och en fjällvråk i ett träd.
Trevligast var årets första sånglärka,
som drillade i den hårda blåsten och
snålregnet. Ja våren var väl på gång
ändå. Färden gick vidare till Kärrsjö
med fler kanadagäss och grågäss inklusive en grågås-/kanadahybrid. Vi fortsatte sedan över slätten till Brunneby
där bläsgäss skådats dagen innan. Till
att börja med såg vi inga gäss men
snart upptäcktes en mindre flock med
grågäss och tre spetsbergsgäss. I Nybro
såg vi sen 8 bläsgäss.

larmats dagen innan. Tyvärr inte sedd
denna dag. Vi fick tips var vi kunde se
skedand, strandskata och vitkindad gås.
En storspov flög också drillande upp.
Förutom olika gäss och gräsänder såg vi
snatterand, bläsand och skäggdopping.
En flock vinterhämplingar kom och landade strax utanför oss tillsammans
med sävsparvar och steglits. Plötsligt
ropades en röd glada ut.

Röd glada. Foto Nils Petter Gregersen
Årets första i Linköping. Vinden var
hård och isande så efter en timme åkte
vi till Sjöliden i Berg. Där var det lite
skönare och vi fikade tillsammans med
bofinkar och grönsiskor. Gick sedan en
promenad i området och hade flera
grönsiskor och bofinkar, grönfink,
gärdsmyg, ringduva, fasan, fjällvråk
mm. Ute på vattnet låg viggar, knipor
och storskrakar. Vårlök och blåsippor
blommade efter stigen i denna lilla naturpärla. En fin avslutning på vårens
utflykter.

Bläsgås. Foto Svante Söderström
Det hade nu blivit mitten på mars månad och Coronaviruset hade börjat påverka folks aktiviteter på allvar. Trots
detta var vi 17 som samlades vid
Sättunaviken, en utflykt som skulle bli
den sista arrangerade för Daglediga på
länge. En ängspiplärka sågs på vägen ut
och flera sånglärkor. Plattformen var
välbesökt då en svarthakad buskskvätta

Programkommittén:
Ingemar Ander
Arne Larsson
Birgitta Svensson
Gunilla Wetterling
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Våren 2020 med Rapphönorna
Rapphönornas verksamhet drog igång
första helgen i februari med fågelräkning inom projektet ”Vinterfåglar inpå
knuten” och trevligt knytiskalas med
mycket fågelprat och skratt. Helgen
efter följde fågelpromenad vid Stångån
med bra observation av kungsfiskare
sedd från Snöbryggan och pilgrimsfalk
så fint på Lantmännens silo. Traditionsenligt hade vi en pubkväll på Hamlet i
slutet på februari och första veckan i
mars drog vi iväg på ugglelyssning.
Målarten var kattugglor och det var
runt Kanberget och Lektorshagen de
höll till. Tyvärr ställde inte ugglorna upp
just den kvällen, trots att de hörts flera
kvällar i rad innan. Typiskt ugglor.

utflykter som gick att göra utan att riskera smittor. Vårt forum har varit Facebookgruppen ”Rapphönan Östergötland”. Vi har tipsat om spännande fåglar som synts, reservat som är värda
besök, poddar som är värda att lyssna
på, böcker med fågelteman, TVprogram som inte bör missas.
Vi har tränat fågelsång med Naturmorgon, visat bilder på möten vi haft med
fåglar och även följt ett par blåmesars
häckning genom en holkkamera. Vi fick
tillochmed njuta av ungarnas första
flygtur.

Så kom då Coronan och satte käppar i
hjulet. Efter överläggning beslutade vi
att för säkerhets skull ställa in resterande program.

Blåmes. Foto: Gerd Rundqvist
Men nu längtar vi efter att träffas igen
och hoppas att höstens program går att
genomföra. Det innehåller bland annat
besök vid Svartåmynningen och Tåkern.

Två Rapphönor som kryssat gulhämpling. Foto: Bengt Rundqvist

Programmet finns på sid 28 och på
ogof.se/rapphönan.

Men Rapphönorna slog sig inte till ro
med det utan vi tipsade varandra om
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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
2020 och baseras på fynd rapporterade
i Artportalen. Flera av de fynd som presenteras har ännu ej behandlats av
ansvarig rapportkommitté och kan därför komma att revideras.

tade hela 45 mindre sångsvanar vid
Svartåmynningen – den största flocken
genom tiderna i Östergötland!

Svarthakad buskskvätta.
Foto: Magnus Danestig

Som en rest från senhöstens invasion
av tallbitar i landet sågs enstaka individer under vintern i bl.a. Tinnerö, Vallaskogen och inne i centrala Linköping.
Den sista observationen utgörs av två
fåglar vid Hallebysjön den 17/3. Högst
troligt kommer det dröja många år innan vi får uppleva en liknande invasion
igen. Mellan 22/1 och 11/2 sågs en
lappuggla i Rådsla (se omslagsbilden).
Arten har vid flertalet tillfällen setts i
området tidigare och det är inte omöjligt att de häckar i närheten.

På eftermiddagen den 16/3 smällde det
till rejält – en adult hane svarthakad
buskskvätta hittades vid Sättunaplattformen där den höll till längs en av gärdesgårdarna. Fågeln visade upp sig fint
fram till skymningen men var spårlöst
försvunnen morgonen efter.

Den 3/4 sågs återigen en lappuggla i
Mörstorp norr om Grytstorp. En berglärka sågs vid Svartåmynningen den
23/2 och 28/2, och senare även mellan
29/3 och 10/4. En vecka in i mars sågs
enstaka mindre sångsvanar vid Naterstad och Tolefors. Den 10-11/3 ras-

Arten har under de senaste åren expanderat kraftigt i landet och häckar
stabilt i framförallt Halland. Dessutom
har det på senare år gjorts fynd i Norr-
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köping, Kisa och runt Tåkern, men Linköping fick alltså vänta tills nu på sitt
första kommunfynd. Sedan tidigare
föreligger ett fynd i kommunen från
november 1956, men efter uppdelningen av svarthakad- respektive vitgumpad buskskvätta i arter gick det inte att
fastställa arten på individen och därför
är den lämnad obestämd.

häckning för inga ungar sågs och
fr.o.m. 8/6 har de istället legat i Trutdammen. En svarthuvad mås sågs i
Härnaviken 25-28/4 och en härfågel
sågs vid Svartåmynningen den 28-29/4.
Precis som härfåglar brukar bete sig så
var den mycket rörlig och ofta svårsedd. Ännu en härfågel sågs vid Hulta
den 12/5. Den 3/5 sågs en småtärna
Sättunaviken och en mindre flugsnappare i Tinnerö, och ytterligare en
mindre flugsnappare satt och sjöng i
Rydskogen 2-4/6.

Brandkronad kungsfågel.
Foto: Magnus Danestig

Hela tio småfläckiga sumphönor har
hörts i kommunen under våren, framförallt vid Norra Teden och Öbosjön. En
2k-hane stäpphök sågs vid Svartåmynningen den 7-8/5 och fr.o.m. 7/7 har
det återigen setts en 2k-hane i området. Ytterligare stäpphökar sågs vid
Gärstadverken 5/5 och Myra 26/5. Tre
fjällpipare rastade vid Flistad kyrka 79/5 och tre dubbelbeckasiner spelade
vid Svartåmynningen 11-13/5. Vardera
en aftonfalk, brun glada och ortolansparv sågs den 11/5 vid Nybroinfarten, Gärstadverken respektive Häradskärret. En brun glada sågs sen återigen
vid Gärstadverken 8-9/6. Dammsnäppa
har setts vid två tillfällen under våren,
17/5 och 19/6, båda gångerna i
Sättunaviken.

Brandkronade kungsfåglar har setts och
hörts vid flera tillfällen i vår, bl.a. i Viggeby, Tinnerö och vid Ånväga gård.
Förvånansvärt nog gjordes inga fynd i
Vallaskogen och endast ett i Rydskogen
– de lokaler där arten annars varit mest
frekvent.
Flertalet ringtrastar sågs i april, bl.a. i
Säby hagar, Stora Aska (sex individer)
och Svartåmynningen. Den 28/4 sågs
460 sjöorrar från Tvärskogs udde – den
långt största ansamlingen i kommunen
genom tiderna! Två svarthalsade doppingar höll under våren ihop i Norra
dammarna, Gärstad. De sågs även ruva,
men någonting har troligen stört deras

Vardera en pungmes sågs vid Kungsbro
och LFK-tornet i maj och mellan 22/5
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och 13/6 uppehöll sig en individ vid
Meandern i Stångån där den bl.a. hördes sjunga. Flodsångare har hörts vid
Sjöliden, Kaga kyrka och i Sturefors och
många busksångare har hörts, med
flera fynd omkring Ledberg samt i bl.a.
Lambohov och Rökinge. Den 4/6 upptäcktes en sjungande lundsångare i
Vallaskogen, och fågeln hördes fram till
7/6. Vid Nybrobaden sjöng en vassångare mellan 15-26/6 och under den
första dagen hördes till och med två
individer samtidigt.

Nilgås. Foto: Svante Söderström

En dryg vecka senare, den 14/6, hittades nästa stora raritet vid Svartåmynningen, kommunens tredje fynd av
sibirisk tundrapipare. Tyvärr gjorde den
bara ett kort stopp innan den drog vidare igen.

Den 5/6 kom ett nytt riktigt tungt fynd
vid Svartåmynningen när en nilgås
hittades – ännu en ny art för Linköpings
kommun! Fågeln var dock endast på
plats ett par timmar under den tidiga
morgonen innan den spårlöst försvann.
Nilgåsen anses vara en invasiv art i landet och därför tillkallas jägare när en
individ hittas, så den som vill se en nilgås får vara på tårna när larmet kommer.

Som vanligt har det varit ett fågelrikt
halvår i kommunen med flertalet ovanliga och oväntade arter och rekordantal
av andra, och dessutom två förstafynd
för kommunen! Nu håller vi tummarna
för att andra halvan av 2020 också för
med sig många spännande fågelupplevelser!
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Sexuell selektion hos fåglar
Sammanfattning av föredrag på LFK:s
årsmöte 2020.
Av Hanne Løvlie, biträdande professor i
etologi (läran om djurs beteenden),
Linköpings universitet.

Hos fåglar är detta det klassiska, för det
är oftast honorna som investerar mera
i reproduktionen: ägget är en jätteinvestering i jämförelse med hanens spermier, och i många fall är hon ensam om
att ta hand om avkomman. Ett sätt för
hanen att få fler ungar är att ha mer än
en partner, något som oftast inte leder
till att en hona får flera ungar om hon
har. Däremot kan honor få andra fördelar med att ha mer än en hane.

Varför ser honor och hanar olika ut?
Och varför gör de inte det, ibland? Hos
fåglar hittar vi båda varianterna. Det
som kan förklara detta är det sexuella
urvalet, som gynnar alla karaktärsdrag
som leder till bättre fortplantningsframgång.

När honor investerar mera än hanar
vid ett reproduktivt tillfälle (vilket är
det vanliga i djurriket), resulterar det
ofta i att hanar selekteras att vara
större än honor, och/eller att ha attribut som kan agera som vapen. Det senare ser vi vanligtvis hos arter där hanar slåss om tillgång till honor och kan
manipulera hela flockar med honor om
de är ”störst och starkast”. Just detta är
inte så vanligt hos fåglar, men vi har
några exempel, så som fasanen. Vi ser
däremot oftare hos fåglar en annan typ
av dimorfism (som det heter när honor
och hanar hos en art ser olika ut), nämligen att hanar är färggranna och
”snygga”, medan honor är tråkigare
och kamouflagefärgade. Utseendet hos
honan förklaras oftast av naturligt urval
genom att det ökar hennes överlev-

En individ kan förbättra sin fortplantningsframgång på två generella sätt: 1.
genom att välja sexuell partners med
bättre gener, och/eller 2. genom att ha
flera sexuella partners. Detta resulterar
ofta i att hanar slåss om tillgång till honor, och att honor är noga med sitt
partnerval.

Han-han konkurrens hos tuppar av rasen
gammalsvensk dvärghöns. Foto: Hanne
Løvlie
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nadschanser. ”Snygga” hanar förklaras
oftast med att hanen signalerar sin kvalité genom sitt utseende och/eller beteende, och honan väljer partner utifrån
detta. Hon kan gynnas antingen direkt
(t.ex. genom att få skydd, mat) eller
indirekt (när hennes avkomma gynnas).

jacanor, struts), att det är lite hipp-som
-happ vem som tar hand om ungarna
(t.ex. pungmes, snäckglada). Det vanligaste är dock att avkomman gynnas av
att ha två eller flera som tar hand om
den. Därför ser vi oftast social monogami hos fåglar. Social kontra sexuell
monogami är däremot rätt olika fenomen. Både hon- och hanfåglar kan gynnas på olika sätt genom att ha flera
sexuella partners. Hanar kan öka sin
fortplantningsframgång, honor kan
välja en partner med bättre genetisk
kvalitet och/eller en som ger henne
tillgång till bättre resurser. Oavsett om
det är honans val eller inte, det är vanliga i djurriket att hanar kan tvinga sig
till parningar. Detta känner vi nog igen
hos fåglar, där änder kan ha rätt våldsamma parningar med flera hanar som
”står i kö” för att para sig med en hona.
Vilken orsaken än är blir resultatet att
en honfågel ofta har parat sig med flera
hanar under samma parningstid. Detta
heter polyandri (att honor har flera
sexuella partners).

Sexuell dimorfism hos höns. Foto: Hanne
Løvlie

Det senare kan vara om hon väljer partners som har gener för bättre överlevnad eller som leder till ”sexy söner” –
dvs. om avkomman ärver de drag som
hos hanen var attraktiva, vilket gör att
honans söner kommer att vara attraktiva för framtida honor.

En konsekvens av polyandri är att den
sexuella selektionen kan fortsätta också
efter parning. Hur noga än en hona har
valt en partner, eller hur mycket och
”ärligt” hanar har slagits om att få tillträde till honor, om det sker en
”tjuvparning” så kan allt som hände
innan parningen fallera. Fåglar är rätt

Hos fåglar kan vi se lite olika könsroller.
Det finns exempel på att hanar tar
hand om ungarna (t.ex. fjällpipare,
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häftiga där, för det är inte ovanligt att
honor kan spara spermier rätt länge.
Hos hönsfåglar kan kalkonhönor spara
spermier i 7 veckor.

med exempel på det senare i djurriket.
De forskningsresultat som finns visar
att honor verkar försöka förhindra inavel och användning av spermier från
hanar med genuppsättning lika den
uppsättning de har själva. I stället väljes
spermier från en hane som kompletterar honan genetiskt.
Konsekvenserna av att honor är polyandriska är flerfaldigt. Om ägget är den
största cellen i djurriket så är spermier
de mest varierade cellerna. Detta inkluderar fåglarna. Hos höns är spermier
som hos människan: huvud-mittdelsvans, fast hos småfåglar är huvud och
mittdel skruvformade. Det man har sett
är att hos arter där honor är mera polyandriska är spermierna mera skruvformade och är också då bättre på att
simma i mera viskösa medium, så som i
miljön i honans reproduktiva organ.
Hög viskositet i sin tur kan vara en anpassning för att förhindra att parasiter
och patogener tar sig in i honans kropp
via den öppning som hennes reproduktiva system utgör. Det kan också vara
en anpassning som leder till ett urval
bland spermier, så att de med någon
gynnsam egenskap kommer först till
ägget.

Påtvungna parningar är vanligt hos fåglar,
inklusiva höns. Foto: Dom Cram

Med andra ord, rättvist eller inte, om
hönan har parat sig med mera än en
hane så finns stora möjligheter för sexuell selektion att fortsätta efter parningen, då som spermiekonkurrens och
kryptisk honval. Spermiekonkurrens
betyder bara att flera hanars spermier
tävlar om att befrukta honans ägg.
Kryptiskt honval beskriver när ett
honval sker efter parning, antingen
baserat på hanens attribut eller på drag
hos hans spermier (t.ex. om de simmar
snabbare, eller är bättre på att ”flörta
med ägget”). ”Kryptisk” refererar enbart till att det är svårt för oss forskare
att undersöka detta hos arter med inre
befruktning, då det hela sker inuti honan. Det finns fortfarande begränsat

Hos djungelhönsen (anfadern till våra
tamhöns), som Hanne har forskat
mycket kring, så förklaras häftiga anpassningar hos både hönor och tuppar
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av att hönsen är promiskuösa. I naturliga grupper med höns finns det ungefär 2-10 individer och könskvoten tuppar:hönor är ca 2:3. Tuppar är större än
hönor, så det blir ofta en del påtvungna
parningar med ett flertal tuppar. Vidare
kan hönor spara spermier i ungefär 2
veckor i sina spermielagringsorgan i sitt
reproduktiva system (de har ca 25 000
stycken sådana). Konsekvenserna är att
det finns stor risk för att det blir spermiekonkurrens, vilket möjliggör kryptiskt honval. Tuppar svarar evolutionärt
på detta med att hushålla med sina
spermieresurser på ett ekonomiskt
sätt; de inseminerar mera spermier till
hönor av bättre kvalitet (som har större
kammar och lägger större ägg; större
ägg resulterar i större kycklingar, vilket
ökar överlevnadssannolikheten hos
avkomman). Hönor å andra sidan har
faktisk två olika kryptiska honval som
kan ske under och efter parning. Hönan
kan klämma ut ejakulatet direkt efter
parning, något hon är mera benägen
att göra om tuppen som parat sig har
låg social rang (hönor föredrar tuppar
av högre rang). Hon kan också påverka
ödet för en tupps spermier efter parningen genom att spermier från en
närbesläktad hane inte gynnas. Hur
dessa kryptiska val sker vet vi dock
ännu inte, men hönor är än så länge de
i djurriket med flest sätt efter parning
att kunna påverka ödet till en hanes

spermier.
Sammanfattningsvis så kan det vara en
rätt komplicerad väg från det att en
hane och en hona börjar spana in
varandra och till dess att ett ägg faktiskt befruktas. Det är många steg på
vägen som kan påverka ödet för en
hane och hans spermiers framgång i
den sexuella selektionen, och honan
spelar ofta en stor roll. När allt kommer
omkring så är det ju (i alla fall hos fåglar) inuti honan som befruktningen
sker.

Hanne Løvlie. Foto: Josefina Zidar
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Foton: Magnus Ullman
Referat från föredrag.
Den 4:e februari gästades vi av en verklig veteran på fåglar och fågelskådning,
nämligen Magnus Ullman. Han är en
framstående fältornitolog och fotograf,
han har skrivit ett flertal böcker på området, ännu fler artiklar för tidskrifter,
han leder fågelresor (ja, han var till och
med en av grundarna av AviFauna!).
Alla som läser Vår Fågelvärld vet förstås också att han ingår i panelen som
besvarar läsarfrågor i tidningen. Och så
är han ute och håller föredrag!

Till att börja med så har fåglarna flera
olika typer av färgämnen. Ett färgämne
kan ha funktioner förutom den att sätta
färg på fågelfjädern och faktiskt kan
den andra funktionen vara väl så viktig.
Fåglar bildar, precis som vi, melaniner
som skydd mot solljusets nedbrytande
effekt. Melanin gör även fjädern mer
hållfast rent mekaniskt. Av detta skäl
har ljusa fåglar oftast svarta spetsar på
vingarna. Individer som på grund av
något fel saknar svarta spetsar kommer
att uppvisa kraftig förslitning i vingspetsarna. Det är nämligen där påfrestningen är störst i samband med flykten.
Melanin förekommer i två typer. Båda

I dagens föredrag var de huvudsakliga
frågeställningarna: Hur bildas färgerna
och vad har de för funktion?
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bildas av aminosyror som fågeln i alla
fall har till hands för andra ändamål i
sin metabolism och som kan omvandlas
till melanin utan större metabolisk
kostnad. Den ena typen ger bruna till
svarta färger, den andra rödbruna till
gula. Det är melaniner som ger vattring
och andra mönster i fjädern. Hit hör de
kamouflagemönster som många fåglar
har.

nom en annan mekanism i stället för
att reflekteras. Summaeffekten blir att
endast det blåa återkastas mot betraktaren. Med någon modifiering kan även
andra färger uppkomma genom samma
verkningsmekanism. Samma mekanismer fungerar för ultraviolett ljus som
ju fåglar ofta kan se (i motsats till oss).
Exempel på sådana färger är gräsandshannens grönblå huvud och kungsfiskarens blå färg och kanske framför allt
kolibriernas färggnistrande uppenbarelser.

Karotenoider är den andra huvudgruppen av färgämnen, och de ger gula och
röda nyanser. Dessa ämnen kan endast
syntetiseras i växtriket (där de bl.a. har
betydelse för fotosyntesen) så djuren
måste få sitt behov tillgodosett genom
födan, vare sig den är vegetabilisk eller
animalisk. I viss mån kan fågeln ombilda intagna karotenoider till andra
med litet annorlunda nyans. Karotenoider ger inte upphov till mönster i fjädern. Om honor och hannar är olika
färgade hos en art beror skillnaderna
på olika innehåll av karotenoider i fjädrarna.

Magnus berättade också en hel del om
hur färger och färgmönster är till överlevnadsvärde för bäraren, som kamouflage, som signal till artfränder, eller
annat.
Ja, som läsaren säkert förstår är detta
endast ett kortfattat refererat av ett
mycket intressant föredrag beledsagat
av många illustrativa bilder. Som tur är
finns mycket av det att läsa i en artikelserie författad av Magnus: Vår Fågelvärld 2018, nr 2-5. Efter föredraget har
jag läst igenom den med än större behållning!

Ett tredje sätt att skapa färg i fjäderdräkten är genom optiska fenomen. I
de fallen är alltså ingen färgad molekyl
inblandad. Förenklat uppkommer glänsande blåaktiga nyanser genom att
fjäderns mikrostruktur får kortvågigt
blått ljus att återkastas, medan längre
våglängder går igenom detta skikt. Det
icke-återkastade ljuset absorberas ge-

Ingemar Ander
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Inventering av mindre hackspett
i centrala Östergötland
2019-2020
Den mindre hackspetten var ganska
vanlig i Sverige på 1970-talet. Därefter
skedde en nedgång på 1990-talet men
arten anses ha återhämtat sig senare
år. År 2012 bedömdes mindre hackspetten bestå av 7000 par i landet och i
Östergötland fanns den inom intervallet 200-400 par (Fåglar i Sverige – antal
och förekomst, 2012). Fram till och
med 2018 kan man notera en viss nedgång i antalet individer (Övervakning av
fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2018, 2019). Men dessa de
senaste data ger förmodligen inte någon rättvisande bild eftersom de standardiserade inventeringarna inte sker
under april-maj när de mindre hackspettarna är som mest ljudliga.

mindre hackspettfynd. I Östergötland
har 25 sådana områden valts ut och av
dessa finns 14 i Linköpings och Åtvidabergs kommuner.

Mindre hackspett.
Foto: Johan Ekstrand

För att få kännedom om läget idag har
Zoologiska institutionen i Lund, under
ledning av Carsten Kost, tagit initiativet
till en inventering av mindre hackspett
åren 2019–2021. De valda områdena
för inventeringen (kvadratkilometerstora rutor) är samma områden som
inventerades 1986 och som då hade

I de utvalda områden dominerar lövskog och i flera fall finns tillgång till
fuktig strandskog, vilket är mindre
hackspettens vanligaste biotopval. I
liknande biotoper häckar ofta entita
18

(en numera rödlistad art) och den ingår
också i den nationella inventeringen. I
Linköping har vi också noterat stjärtmes som kan vara rolig att hålla utkik
efter bland strandskogens björkar och
alar.

gon häckning kunde konstateras. De tre
rutor som tillkommit i år har inte hjälpt
särskilt mycket även om fynden varit
något fler. Äldre misstänkta bo- eller
övernattningshål har hittats i ruta
Bjärksätter men ingen aktivitet noterats, fynd av trummande fåglar har
gjorts i Tinneröområdet (minst tre individer) och i Brokinds lövskog. En hona
har noterats i Landeryd och två honor i
möjlig revirstrid i Tinnerö. Ingen häckning har fastställts i någon ruta i år.

Under 2019 inventerades fem områden
i vårt närområde och i år har ytterligare
tre tillkommit. Det har varit en ganska
måttlig inventeringsinsats med de tre
besök som ska ske under goda förhållanden vid lämpliga tidpunkter under
häckningstiden. Resultatet av våra ansträngningar har, som framgår av tabellen nedan, varit ganska magert. I Tinnerö noterades ett par vid bohål 2019
men i övrigt gjordes det året endast ett
fynd av en hona i Brokind utan att nå-

En sådan här undersökning i förutbestämda skogsrutor innebär för inventerarna ett visst mått av ironi. Trummande mindre hackspettar har i år noterats i Bjärka-Säby några kilometer
nordväst om Banketorpsrutan, i Svart-

Område
Banketorp, Bjärka
Säby (MH 95)
Bjärksätter, Bjärka
Säby (MH 97)
Tinnerö
(MH 99)

Inventerare
Stefan Westberg

Resultat 2019
Inget fynd

Resultat 2020
Inget fynd

Mats Karlström

Inget fynd

Inget fynd

Göran Friman

Tre trummande
individer, par vid
bohål.

Stavsätter
(MH 100)
Brokind
(MH 101)
Nåtsbo, Grebo
(MH 102)
Törnevik
(MH 103)
Landeryd
(MH 115)

Ulf Linnell

Inget fynd

Tre trummande individer, två honor i
konflikt.
Inget fynd

Esbjörn Dahl
Stefan Westberg

En hona, en individ lockläte
Ej inventerat

En individ lockläte
Inget fynd

Ulf Linnell

Ej inventerat

Inget fynd

Mari Sandell

Ej inventerat

En hona
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måla några kilometer söder om rutan
Stavsätter, häckning i en skogsdunge
alldeles utanför rutan i Tinnerö, i Viggeby naturreservat granne med
Brokindsrutan samt fynd utanför Törneviksrutan med bobygge vid Sträp ett
par kilometer norr därom och med
häckning vid Pukeberg alldeles norr om
gränsen för rutan. Den ornitologiska
vetenskaplighetens krav kan för oss
vanliga fritidskådare ibland kännas något frustrerande.

spektive ruta. Då får man hålla i minnet
är det ju fråga om en översiktlig inventering – ”våra rutor” ingår ju i en större
stickprovsundersökning och är bara en
liten del av de många nationella rutorna. Det är det sammanvägda resultatet som är mest intressant. En viss
kontroll av våra egna inventeringsbesök kan man få genom tips både från
allmänheten och genom den spontanrapportering som sker på Artportalen
när fågelintresserade besöker hackspettsmarker – det gäller för de här
båda åren särskilt rapportering från
Brokind, Tinnerö och Törnevik. Sådan
rapportering saknas dock från våra
fyndlösa rutor.

Vad vi kunnat glädja oss åt är i stället
flera fynd av entita som har påträffats i
fyra rutor (Björksätter, Nåtsbo, Tinnerö
och Stavsätter) och i ett par rutor på
flera ställen. Sammanlagt har fyra par
registrerats och ett bobesök i Tinnerö.
Stjärtmes har varit mindre vanlig än vi
trott. Par av stjärtmes har endast setts i
två rutor, Björksätter (fyra exemplar)
och Törnevik (ett par).

Inventeringen av den mindre hackspetten och entitan fortsätter även
nästa år och det finns sex obokade rutor i omgivningarna för den som är
intresserad av att delta.

Frågan man kan ställa sig är om det
räcker med tre inventeringsbesök i re-

Ulf Linnell
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Lite tornhistoria
När man står på någon av plattformarna i Nybro eller Sättuna och spanar på
gäss, vadare, rovfåglar, simänder,
dykänder, tättingar eller andra spännande fåglar, så har man ofta ett torn
som inte längre är i drift, i blickfånget.
Det kallas för Gamla tornet, Stora tornet eller Röda tornet, beroende på vem
man pratar med. Tornet är ett bra riktmärke för angivelser av var man ska
titta efter den lilla prutgåsen eller den
spännande sandlöparen.

hur det var förr, när tornet var i drift
och det gick en spång mellan Nybro och
holmen där tornet ligger, Stenholmen.
Man får höra om vadarsvalan, rosenmåsen och mongolpiparen som rastat
på strandängarna och givit rysningar av
upphetsning och välbehag.
Stora tornet. Foto: Johan Ekstrand

- Mellan Rödtornet och bunkern går
fjällgässen, säger någon hjälpsamt och
så har man en riktning att utgå från när
man i kikaren söker de små gässen med
vit bläs och gul orbitalring.

Man kan även nu gå ut till Stora tornet
under den period då det inte är tillträdesförbud i reservatet. Beträder själva
tornet gör man på egen risk, då det är
si och så med säkerheten där.

- Nu passerade aftonfalken Stora tornet, ropar någon upphetsat. Och genast vänds alla huvuden och kikare mot
tornet och belåtna mumlanden aviserar
att aftonfalken är lokaliserad.

Två torn
Under 1980 firade Linköpings Fågelklubb trettioårsjubileum och med anledning därav utgavs en liten skrift. Den
hette ”Trettio år med fågel”. Författare
var Curt Andén och Jan-Åke Holmbring.
I denna skrift finns det ett avsnitt om
”Fågelstationen i Nybro”. Där finns en
del noteringar om tornet – eller tornen
– för det har funnits två olika torn.
Detta väckte min nyfikenhet och jag har

- Pilgrimsfalken sitter på maden mellan
Gamla tornet och där stängslet börjar.
Och efter en stunds spanande så ser
man ”pillen”, belåtet mumsande på en
mås eller gås.
Ibland träffar man på någon som skådat mycket längre än man själv och då
kan man ibland få små berättelser om
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gjort lite efterforskning i diverse dokument och skrifter från den tiden och
pratat med några skådare som har
egna minnen förknippade med skådning runt Stora tornet.

och höst. Projektet hette ”Fågelstationen vid Nybro”. I tornets nedre del
fanns två rum och kamin och möjlighet
att övernatta. Det skulle finnas två observatörer vid varje tillfälle och observationerna skulle ske varje lördagsöndag från klockan 17 till klockan 17.
Observationerna fördes noggrant in
först i observationsböcker och från
1965 på sk observationskort. Ett
schema över vilka som hade tjänst de
olika helgerna utarbetades och verkar
ha följts strikt.

”Fåglarna vid Roxen” är en annan liten
skrift av samme Holmbring som ovan.
Där finns lite fakta att lägga pussel
med. Och så finns det sparade protokoll och liknande, för tiden runt tornens nyttjande, att plöja igenom.
Första tornet
År 1950 bildades Linköpings fågelklubb
av ett gäng fågelintresserade män. De
hade innan tillhört ÖNF, Östergötlands
Naturalhistoriska Förening, och stannade också som fågelklubb under ÖNFs
paraply. 1952, på hösten, diskuterades
startandet av en fågelstation vid Nybro.
Flyget hade ett lämpligt torn på Stenholmen och Försvarsmakten hade ställt
sig välvilliga till att låta fågelklubben
disponera tornet. Markägaren hade
också ställt sig positiv till fågelklubbens
verksamhet. Arrendet på 25 kronor
samlades in bland de eldsjälar som var
drivande i klubben. Stängselstolpar
hade skänkts av Bjärka Säby, kontrakt
upprättades, fridlysning av området
ordnades och det praktiska arbetet
fördelades mellan klubbmedlemmarna.

I september 1953 var förberedelserna
klara och det bestämdes att observationerna skulle starta den 9 september. Olof Söderbäck som var medlem i
klubben och en skicklig tecknare har
1979 förevigat den första observationsdagen med ovanstående illustration.

Verksamheten skulle vara inriktad på
att hålla häckfågelfaunan under uppsikt
samt att registrera sträckrörelser vår
22

Om det var ur minnet eller om något
foto varit förlaga låter jag vara osagt.

inte används, men de vill bygga eget.
En byggnadskommitté tillsätts, ritningar
tas fram och markägaren är villig att
överlåta marken utan kostnad. Våren
1960 är planerna och ritningarna klara.
Återstår att skaffa fram pengar till projektet. Pengar lånades och till Kristi
Himmelsfärdshelgen 1961 påbörjades
bygget. Marken som tornet stod på
hade avstyckats 1960 från fastigheten
Sättuna Södergård 422 och ägdes fortsättningsvis av ÖNF, som ”upplåter det
till Fågelklubben utan hyra eller liknande kostnader.” Fågelklubben får
dock stå för uppvärmningskostnader
vid egna besök.

Under fem år bedrivs verksamheten,
men
1958
sker
någon
sorts
”eldsolycka” i samband med militära
övningar och tornet brinner ner totalt.

Inne i nedre delen av tornet finns en
kamin, och så småningom några britsar. Själva utsiktsplattformen nådde
man medelst en stege och en lucka
inne i tornet. Tornet var alltså låst, så
allmänheten hade följaktligen inte tillträde till tornet.
Sent på hösten stod det hela invigningsklart och fågelstationen fick det
officiella namnet ”Roxen ”, men har
tydligen också kallats ”Stenholmens
fågelstation”. Under åren som följer
ägnar man sig nu fortsatt ambitiöst åt
inventeringar, sträckräkning, häckningförekomster och nu också åt ringmärkning. Under tiden man varit utan torn
hade observationerna fått ske på dagtid men hade genomförts fortlöpande.
Det är en mycket diger samling av in-

Gamla och nya tornet
Andra tornet
I ungefär tre år är klubben husvill men
planerna på ett nytt torn tar fart omgående. Visserligen erbjuder Försvarsmakten att de ska få ett annat torn som
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hämtade data och det hela är i mina
ögon imponerande strukturerat och
gediget.

det finns medel tillägger han. Medel
verkar ha funnits och lederna kommer
till stånd så småningom. Dessa leder är
på de blötaste ställena i form av
spänger fästade i stolpar. Dessa anordningar verkar ha haft sina brister. Då
vattenståndet var högt gick det inte att
komma fram, isen förstörde spängerna
och kreaturen som gick på maderna
förstörde stolparna genom att klia sig
mot dem. Dessutom häckade fåglar i
tuvorna helt nära spången och dessa
stördes förstås av passerande människor.

1962 var ett händelserikt år. 1962 den
9 maj upptäcktes Sveriges första vadarsvala. En rödvingad vadarsvala med
korrekt benämning. En riktig skräll blev
upptäckten och upptäckarna ”Hall och
Lönegren hyllades den 9 oktober för sin
insats med varsin öl” i samband med
ett styrelsemöte. Man hade också ”lagt
papp på fågeltornets tak. Med anledning av detta blev visserligen tornets
tak utan hål, men däremot mer hål i
kassan.”

Samma år som beslutet tas om bildandet av ett reservat i Svartåmynningen
blir också Fågelklubben ombildad till en
helt fristående organisation.

1970 i maj inkommer från Fågelklubben och några fler naturföreningar till
Länsstyrelsen ett förslag om att området runt Svartåns mynning ska bli naturreservat.

1979 står Nybroplattformen klar och
invigs. Man har fortsatt problem med
spängerna då det är höga vattenflöden.
Leden är dessutom ”felstakad och behöver ses över.” Dessa problem med
spängerna dyker ofta upp i olika protokoll de efterföljande åren.

Drygt ett år senare kommer förslag på
utformning av reservatet från Länsstyrelsen. Bland annat föreslås att markägarna tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen ska förvalta reservatet.

1979 säljer ÖNF det Nya tornet (alltså
det vi nu kallar Gamla Tornet) till
Skogsvårdsstyrelsen som ju redan har
ansvar för drift och skötsel av det nybildade reservatet. Priset för tornet var 1
(en) krona. ÖNF och därmed Fågelklubben fick använda tornet utan kostnad.
Tornet verkar ha varit i behov av upprustning, räckena runt utsiktsplattfor-

1975 den 25 april skrivs så ett beslut att
bilda reservat. Man har ambitionen
från Länsstyrelsen att iordningställa
leder och bygga plattformar. I en artikel
i Östgöta Correspondenten på hösten
detta år uttalar sig förste byråingenjör
Sverker Kärrsgård att man vill ” iordningställa vandringslederna så att de
blir framkomliga för stövelskodda”. Om
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men var tvungna att förstärkas, påpekas i en skrivelse till Skogsvårdsstyrelsen innan köpet. Dessutom skulle nu
allmänheten beredas tillträde till tornet
och en utvändig trappa behövde bygggas. 1981 stod ”balustraden” och den
utvändiga trappan klara och Stora tornet användes jämsides med Nybroplattformen.

kraft satsades på inventering, bevakning och skyddsåtgärder för hackspetten. Tillkomsten av Nybroplattformen, och så småningom Sättunaplattformen, gjorde troligen att det blev enkelt att skåda utan att företa den våghalsiga promenaden på de svajiga,
översvämmade spängerna.
När jag idag blickar ut över Stenholmen
och det nu 59-åriga tornet, så slås jag
av hur stor betydelse det tornet haft
för fågelklubben och i förlängningen
alla oss skådare. Hur tornet var navet
under många års observationer, som
minutiöst antecknades av eldsjälar. Hur
forskningen där blev grunden för kunskapen om fågellivet vid Roxen. Kunskap som förhoppningsvis leder till bevarande av strandängarna och är till
gagn för det kommande fågellivet där.

Översvämning vid tornet.
Successivt verkar sedan aktiviteterna i
Stora tornet ha mattats. Fågelklubben
satsade mycket på Bjärka-Säby, där den
utrotningshotade mellanspetten hade
sitt sista fäste i Sverige. Mycket tid och

Margareta Pilemalm
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Program för LFK och Daglediga
skådare hösten 2020
Mera information om aktiviteter, mötesplatser, kontaktinformation etc. finns på
www.linkopingsfagelklubb.se och vår Facebookgrupp Linköpings Fågelklubb.

1 november kl. 18.00 Naturcentrum
Föredrag med Bengt Legnell: ”Fåglar och
fågelskådning i Sydostasien”.
En historisk tillbakablick på hur ornitologin
utvecklats i regionen sedan 1700-talet fram
till idag, med beskrivningar av hur det är att
skåda i de olika sydostasiatiska länderna.
Bengt bjuder på lokalbeskrivningar och visar
foton på förväntade fågelarter i området.
Vi får höra om mötet med den burmesiska
nobelpristagaren Aung San Suu Kyi under
ett försök till skedsnäppsinventering i Myanmar. Hur tusenåriga ”trapaengs” (våtmarker), fågelskådning och ”ibisris” – ris
som odlas med tanke på bland annat ibisar
– lyckats vända trenden för kritiskt utrotningshotade ibisarter i Kambodja, ett land
som annars avverkar stora delar av sina
ursprungliga skogar. Hur fågelfotografering
i Vietnam vänt trenden så att endemiska
och kritiskt hotade fnitter- och juveltrastar
inte säljs som burfåglar utan blir avfotograferade i stället.

Aktiviteter i Norrköping, se www.finknet.se
och i Motala, se www.motalabiologiskaforening.se.
25 augusti Visingsö ca kl 7.00
Traditionsenligt färjar vi till Visingsö. Rüdiger Kasche guidar. Gott om vadare förväntas i Erstadkärret.
5 september Parkeringen Nybro, Svartåmynningens naturreservat kl 9.00
Välkomstexkursion för nya medlemmar.
8 september Nybro-Sättuna kl 7.00
Vadarförmiddag i Svartåmynningens naturreservat.
22 september Knivinge kl 9.00
Rovfågelsträcket är intressant vid denna tid.
Vi lägger några timmar här.
6 oktober Häradskär ca kl 6.00
Vi gör en heldagstur till Häradskär, denna
fenomenalt vackra ö i yttre havsbandet.
Anmälan till gunilla.wetterling@gmail.com

3 november Rådsla kl 9.00
I dessa mörka skogar gömmer sig både
lappuggla och varg och en och annan tjäder.

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

17 november Malmslätt kl 9.00
Vi går en vandring i Malmslätts motionsspår
och letar vinterfåglar.

24 oktober.
Senhöst på Häradskär.

23 november kl. 19.00 Naturcentrum
Föredrag med Hanne Løvlie: ”Fåglars kog-
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nition: en inblick i forskning kring vad fåglar
är mentalt kapabla/förmögna att göra”.

Ikväll beger vi oss till Södra Indien samt till
ögruppen Andamanerna utanför Burmas
kust. Båda områdena är kända för sina endemiska fågelarter.
1 december på Västra slätterna kl 10.00
Rovfågelspaning. Slätten är intressant även
vintertid med fjällvråk, kungsörn och någon
varfågel.
15 december Naturcentrum kl 14.00
Vi startar vid Belvederens matning och fortsätter kl 15 med Luciakaffe, bildvisning,
någon talare och presentation av vårprogrammet för 2021.

Kyckling av röd djungelhöna i ett experiment. Foto: Sam Hurenkamp.
Den här gången berättar Hanne om forskning kring fåglars kognitiva färdigheter.
Fåglar är nyfikna, uthålliga och läraktiga,
och en rad fågelarter kan mäta sig med den
mentala kapaciteten hos primater. Hanne
själv forskar kring kognition hos höns och
kommer att presentera forskning kring de
färdigheter som har påvisats hos fåglar,
samt att diskutera varför det finns både
smarta och korkade individer.

16 eller 17 januari (ev. annan dag, exakt
dag meddelas senare) Stångån och västra
Roxen.
Sjöfågelinventering med räkning av övervintrande andfåglar och litet annat i Anmäl
till Ulf Linnell om du vill vara med, 070-696
86 91,
u.linnell@bredband.net.

2 december kl. 19.00 Naturcentrum
Föredrag med Ingemar Ander: ”Fåglar i
södra Indien och på Andamanerna”.

Indisk juveltrast
Foto: Ingemar Ander
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Program för Rapphönan
hösten 2020
23/8 Vi börjar med att utforska hemmamarkerna. Mellan 09.00 och 12.00 vid Svartåmynningens Naturreservat. Vi bestämmer
senare vilken plattform som är intressantast
för dagen. Här hoppas vi det är full fart, det
är det ju oftast. Vi artbestämmer vadare
och änder. Har vi tur så drar någon rovfågel
förbi eller så hittar vi andra trevliga och
spännande fåglar. Ansvarig Maggan

och Maggans fågelmatning i Trädgårdsföreningen bör vara igång sedan en månad.
Vilken lite udda art ska det bli i år? Förra
året var det mycket granna bergfinkar som
lockade fotografer och skådare. Det blir
skådning från klockan 09.00 och tills vi tröttnar. Sedvanlig glögg och pepparkaka avnjutes någonstans vi finner lämpligt.
Början av december. Om det blir Skådarhjälpen även denna höst så hakar rapphönorna på. Årets sista evenemang blir något
för hela familjen om man vill. Skådarhjälpen, som är en gren av Musikhjälpens insamling till ett behjärtansvärt ändamål, drar
igång och hela Sverige är med och tävlar.
Vilket landskap får flest deltagare, flest
arter, flest kryss? All info kommer när det
närmar sig. Det är riktigt kul att leta arter
och en kaja är lika mycket värd som en
kungsfiskare. Man betalar en krona per
sedd fågel. Om det inte blir någon Skådarhjälp i år så kan vi ändå ses vid Snöbryggan
och kolla fåglar. 09.00 till 12.00 Exakt datum meddelas senare. Ansvarig Hanna

5/9 Ny chans i något av tornen i Svartåmynningens naturreservat. Nybro eller Sättuna
beroende på fågeltillgången. Mellan 09.00
och 12.00. Ansvarig Sofie
3/10 Utflykt till Tåkern. Stämningsfull
utflykt till Tåkern där vi njuter av tranor,
gäss och andra flyttfåglar vid en av Europas
främsta fågelsjöar. Plats bestäms längre
fram beroende på fågeltillgången. Anmälan
till Sofie.
20/10 Dags för rapphönepub på Hamlet. De
som vill tar en bit mat eller något att dricka.
Vi pratar fåglar och nördar in oss. Vi ses kl
18.00. Anmälan dagen innan så jag, Maggan, kan beställa bord.

Väl mött på de aktiviteter som lockar. Info
om varje aktivitet mailas ut några dagar
innan.

I mitten av november inträffar den roliga
Kommunkampen. Alla som vill kan vara
med och hjälpa sin kommun att hitta mest
antal arter. Information om hur det går till
kommer i början på november.

Ansvariga:

29/11 Nu har vintern kanske gjort sitt intåg
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Maggan 073 81 05 921
Sofie 073 64 13 235
Hanna 076 81 03 392

