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Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är intresserad av fåg-

lar. 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 kun-

skap och leder därför exkursioner som vänder sig till allmänheten och håller före-

drag 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: Mellan 2/5 och 16/5 sågs en vacker hane mandarinand vid bron i Västerby. 

Den lockade till sig många skådare. Foto: Johan Ekstrand. 

Linköpings fågelklubb 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

Facebook: https://www.facebook.com/LinkFK/ 

Postadress: 

Linköpings fågelklubb 

c/o Magnus Danestig 

Gallstrandsvägen 34 

585 99 Linköping  

 

Medlemsavgift för 2021 är 125 kronor. 

Ungdom 50 kr. 

Bankgiro 870-6046 
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Fler rödspovar! 

Det såg lovande ut för kommunens 
stolthet rödspov i våras. Minst fem par 
hävdade revir i Svartåmynningens na-
turreservat. Vattenståndet verkade la-
gom högt och det såg ut som att en 
större skrattmåskoloni etablerade sig 
på Röudden. Men inte heller i år kom 
några rödspovungar på vingarna i re-
servatet. Det har även varit dålig häck-
ningsframgång för andra vadarfåglar 
så som tofsvipa. LFK har i flera år för-
sökt få till stånd olika insatser för att 
gynna vadarfåglarna i reservatet och 

framför allt rödspoven, men brist på 
resurser hos Länsstyrelsen har hela 
tiden angetts som skäl till att inte mer 
kan göras än den vanliga skötseln.  

Under våren skickade vi därför in en 
ansökan om så kallat LONA-bidrag. I 
korthet är det pengar från Naturvårds-
verket som kommunen och föreningar 
kan ansöka om för att bedriva olika 
naturvårdsprojekt. Ansökan beviljades 
och nu kommer vi ta ett krafttag i frå-
gan och driva projektet ”Fler rödspo-
var” de kommande åren. I korthet går 

Rödspov på stenen nedanför Nybro-

tornet. Foto: Nils Petter Gregersen 
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projektet ut på att ta fram bättre un-
derlag för varför häckningsfram-
gången är så dålig och ge förslag på 
rimliga åtgärder. Dessutom ska in-
formationsmaterial tas fram för att 
höja kunskapen om kommunens kle-
nod till alla de som besöker reserva-
tet. En stor del av arbetet går ut på att 
genomföra så kallade predationsstu-
dier (studera hur vanligt det är att 
olika rovfåglar och rovdjur tar ägg, 
ungar och vuxna fåglar). Det kan röra 
sig om reservatets famösa rödrävar, 
kråka, korp, brun kärrhök, trana med 
mera. Här kommer det behövas frivil-
liga fram på vårkanten och vi kommer 
göra ett upprop längre fram. Vi plane-
rar även en fotoutställning och ser 
gärna att alla duktiga fotografer bidrar 
till den. 

Till hösten hoppas vi också att vi kan 
återgå till lite mer normala förenings-
aktiviteter i form av exkursioner och 
föredrag. Allt är förstås beroende av 
hur pandemin utvecklas. För att inte 
missa någon information rekommen-
derar vi att du följer oss på Facebook 
och går in på hemsidan regelbundet. 
Våra grupper Daglediga, Rapphönorna 
och LFK ungdom kommer genomföra 
olika aktiviteter och gamla och nya 
medlemmar är välkomna på dem. Jag 
vill speciellt pusha för vår ungdoms-
grupp där vi har ett gäng väldigt aktiva 
som gärna blir fler. 

Avslutningsvis så kan jag åter konsta-
tera att fågelskådningen i vår kommun 
fortsätter att vara intensiv och visar på 
rikedomen i Linköping. Svartåmyn-
ningens naturreservat är så här i slutet 

av juli den 11:e artrikaste fågellokalen 
i hela Sverige och kommunen den 
främsta inlandskommunen på delad 
19:e plats av samtliga. Men utan alla 
aktiva skådare skulle inte detta vara 
möjligt. Fågelskådning kan ju även ske 
i den lilla skalan och jag har i år lagt 
lite mer tid på tomtskådning tack vare 
hemarbete. Stolt kan jag konstatera 
att från en liten radhustomt i centrala 
Linköping har jag lyckats se eller höra 
104 arter vilket ger mig en 30:e plats 
av alla fågellokaler i kommunen. Men 
jag väntar fortfarande på kungsfågel 
och trädkrypare och hoppas på någon 
sträckande vadare när jag sitter i 
kvällssolen på min altan. 

Skåda lugnt! 

Olof Hjelm, ordförande 

Trädkrypare på väg upp.                 

Foto: Nils Petter Gregersen 
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Få Rödspoven digitalt i eposten 

Hittills har Rödspoven distribuerats 
som en papperstidning till din brev-
låda. Nu när fler och fler använder 
digitala media vill vi erbjuda möjlig-
heten att få Rödspoven i epostlåda 
istället.  Var och en kan värdera för- 
och nackdelar med detta och meddela 
vår kassör Magnus Danestig om du vill 
gå över till digital tidning i stället
(magnus.danestig@gmail.com). Alla 
som inte hör av sig om detta kommer 
att fortsatt få en papperstidning i 
brevlådan som vanligt.  

Layout 

Förra numret blev lite för komprime-
rat och bilderna blev lite för små.  

Därför väljer jag nu en lite luftigare 
layout med lite större bilder, men 
drar ner lite på radavstånd.  Ge mig 
gärna återkoppling om vad du tycker 
om det. 

Program för hösten 

Eftersom mycket ännu är osäkert om 
pandemin kommer bara några punk-
ter ur programmen att presenteras i 
tidningen. Resterande aktiviteter för 
LFK, Daglediga, Ungdomsgruppen och 
Rapphönan kommer att finnas på 
hemsidor och Facebook. Det gör det 
enklare att ändra efter hand. Se vi-
dare sid. 27-28. 

Nils Petter Gregersen, redaktör 

Från redaktören 

Havsörn vid Söderö. Foto: Nils Petter Gregersen 
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De flesta av oss är nog väl bekanta 
med hur man på Internet och i sociala 
media kan hitta intressant inform-
ation om fågellivet i vårt närområde 
och i övriga landet. För dig som vill 
utöka dina informationskanaler ger 
jag här några tips. 

Bird Alarm 

Bird Alarm är Club300:s larmsystem 
för ovanliga fåglar. Systemet togs i 
bruk 2012 och har idag över 2500 
abonnenter som årligen skickar ut 
långt över 10 000 larm om fåglar för 
övriga användare att reagera på.  

Systemet är skräddarsytt för fågel-
skådning och innehåller många avan-
cerade funktioner för att förenkla för 
intresserade att se en ovanlig fågel.  

Bird Alarm är en tilläggstjänst till 
medlemsskapet i Club300. Bird 
Alarm kostar 400 kronor per år och 
gäller ett år från aktiveringsdatum. 
Läs mer på www.club300.se.  

Band 

Band är en app för avgränsade grup-
per som används för meddelanden till 
gruppen kring definierade ämnen. För 
oss fågelintresserade finns en grupp  

”Fåglar i ÖG” som används för att 
sprida kunskap om fågelobservationer 
i Östergötland till alla medlemmar. 
Bandet ”Fåglar i ÖG” har drygt 700 
medlemmar och administreras nu-
mera av ÖgOF. Bandleader är Mari 
Sandell och Co-admin är Viktor Björ-
kert. 

Appen kan laddas ned på sedvanligt 
vis. 

Tips på informationskällor i    

sociala media 
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Facebook 

Det finns ett stort antal grupper på 
Facebook som har med fåglar att 
göra. För vårt närområde kan jag 
nämna de här: 

Linköpings Fågelklubb 

Jag börjar med att nämna LFK:s egen 
Facebooksida ”Linköpings Fågel-
klubb”. Sidan innehåller information 
från klubbens ledning om händelser 
mm som rör klubbens verksamhet. 
Man  blir inte gruppmedlem och man 
kan inte posta egna inlägg. 

Östergötlands Ornitologiska Förening 

Används på motsvarande sätt som 
LFK:s sida för verksamhet inom ÖgOF. 

Rapphönan Östergötland 

Syftet är att coacha tjejer som skådar 
eller vill börja skåda fågel i Östergöt-
land, samt att underlätta för dem att 
lära känna varandra. Här kan man 
göra inlägg om  allt som berör fåglar 
och natur. 214 medlemmar. 

Naturupplevelser i Svartåmynningen  

Ny FB-grupp sedan i april eftersom 
det uppstod problem med gruppen 
”Svartåmynningens naturgrupp”. Här 
postar man inlägg om allt i naturens 
väg som man sett, hört och upplevt i 
Svartåmynningens naturreservat. 299 
medlemmar. 

Fåglar i ÖG 

Här är allt som på något sätt rör fågel-
skådning i Östergötland välkommet. 
Diskussioner, tips, frågor, foton mm. 
345 medlemmar. 

Fågelfotografer i Östergötland 

Beskrivs som ”En liten oas för oss få-
gelintresserade i Östergötland med 
inriktning på fotograferandet.” Ett 
forum för att visa egna och titta på 
andras fotografier på fåglar tagna i 
Östergötland. 194 medlemmar. 
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Östergötlands Naturfotografiska Säll-
skap 

Sidan är för medlemmar i sällskapet 
och används för att sprida inform-
ation och posta naturfotografier som 
tagits av gruppens medlemmar. 66 
medlemmar. 

Andra fågelnära grupper i Facebook 

Här räknar jag bara upp ett antal 
grupper som du kan utforska på egen 
hand. 

• Fåglar och natur i Norrköpingstrak-
ten  

• Artbestämning av fåglar 

• Fåglar och fågelskådning 

• Havsörnar och kungsörnar 

• Svenska fågelfotografer 

• Vilken fågel 

• Svenska fågelfoton 

• Fågelfotografer i Norden 

• Ölandsskådarna 

• Fåglar inpå knuten 

• Rapphönans vänner 
 
Nils Petter Gregersen, redaktör 

Östergötlands Ornitologiska förenings 
tidning Vingspegeln, som utkommer fyra 
gånger per år, söker efter någon som på 
ideell basis kan ta hand om det praktiska 
vad gäller kontakter med tryckeri och 
posten, inklusive packning och distri-
bution. 

För frågor och intresseanmälan hör av 
dig till kontakt@ogof.se eller ring An-
ders Tennlind på  0761084175. 

Handläggare till                      
Vingspegeln sökes 
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Vårutflykterna har naturligtvis präg-
lats av Coronaviruset. Vi höll avstånd, 
samåkte inte och lyckades tack och 
lov hålla viruset ifrån oss.  

Januarituren gick till västra 
slätten med strömstare, 
snösparv och vinterhämp-
lingar. 

I februari besökte vi Tåkern 
i strålande vinterväder och 
gick på isen i vassarna och 
såg vackra skäggmesar. 
Även en blå kärrhök. En 
sagolik dag som vi sent ska 
glömma.  

I mars vaknade våren med 

gäss, änder och sånglärka vid Roxen. 
Många gjorde även avstickare till 
Slåttergubben med den svarthakade 
buskskvättan där. Jättefin och unik 
obs! 

I slutet av månaden hade 
vi en vindstilla och solig 
dag vid Marviken och 
med en helt fantastisk 
alfågelsång. Ingen har 
nog hört sången så fint 
förr! Vid Skenäs även 
vårens första ejdrar. 

Turen till Fjättmun och 
Rinna går nog till histo-
rien, där vi körde på 
smala krokiga vägar i ka-

Dagledigas vårutflykter 2021 

Skäggmes i Tåkerns vass. Foto: Ingemar Ander 

Ejdrar i Marviken.                             

Foto: Svante Söderström 

Daglediga vid               

Stångån i februari                               

Foto: Svante Söderström 
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ravan genom ett vilt småbrukarland-
skap med backar och rösen och åar. 
Mycket gott om fågel och med träd-

lärka och storlom i topp.  

I slutet av april hade vadarna verklig-
en kommit till Roxen med rödspov, 
storspov, ljungpipare mm. Största 
upplevelsen var de 43 fjällgässen som 
rastade och sågs på nära håll. Den 
gula orbitalringen lös verkligen! 

I maj var det blåsigt och endast en 
utflykt genomfördes till Västra Hargs 
vackra lövskogsmarker. Vi gick en 
långpromenad och hörde i stort sett 
alla sångare, de flesta helt nyanlända.  

Säsongen avslutades med en natt-
sångartur i början av juni. Vi hörde 
bra flodsångare, gräshoppsångare 
och kornknarr vid Nybro och senare 
vid Ormstensmossen ett par nattskär-
ror med sitt spinnande alldeles nära. 

Gunilla Wetterling 

Fjällgäss vid Sättuna.                           

Foto: Nils Petter Gregersen 

Fågelskådare på bilutflykt.            

Foto: Ewa Abered 
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Våren 2021 med Rapphönorna 

I januari och februari samlades det 
kvinnliga nätverket Rapphönan vid två 
tillfällen för att tillsammans skåda fåg-
lar i vår närhet. Trädgårdsföreningens 
matningar fick besök av oss i samband 
med den nationella fågelräkningshel-
gen som alltid är den sista helgen i 
januari. Vi räknade stenknäck, grön-
fink, bofink, steglits, domherre, kol-
trast, björktrast, entita, större hack-
spett, ringduva, nötväcka och så för-
stås pilfink, talgoxe och blåmes. Lätt 
vimmelkantiga av räknandet gick vi 
sedan utmed Tinnerbäcken med för-

hoppning om att se strömstare. Denne 
gäckade oss dock men som kompen-
sation fick vi se rörhöna och några såg 
även fina stjärtmesar. 

Vi besökte också Stångån och det blev 
en trevlig promenad kring Snöbryggan 
och Nykvarn. Vi fick se årets första 
grågås. Några månader senare vet vi 
ju att de inte känns lika roliga när de är 
precis överallt, men just den första 
man ser för året känns lite extra. 
Strömstaren visade upp sig fint i 
fiskomlöpet som blivit ett bra tillhåll  

Rapphönor på väg ut i Tinnerö för uggleskådning. Foto: Margareta Pilemalm 



12 

 

för arten, men kungsfiskaren lyste 
med sin frånvaro. I övrigt såg vi mass-
vis med sothöns och gräsänder, ett par 
enstaka snatteränder, gråtrutar, knöl-
svanar och en havsörn. 

En liten anekdot från vintern som gått: 

Jag var i Nykvarnsparken när det var 
vitt, kallt och minusgrader. Många 
andra var också där. Bland andra ett 
ungt förälskat par. Tätt intill varandra 
strosade de framåt. Plötsligt landar en 
koltrast framför deras fötter. De ryg-
gar tillbaka. 

Flickan tittar undrande upp på pojken. 
- Vad är det för fågel? säger hon. Den 
unge mannen tittar noga på fågeln. 
Och så säger han - det där är en skata. 
Jaha, säger den unga flickan, det är en 
skata. Hon ser upp lite beundrande på 
pojken och så strosar de vidare. Jag 
står där och lärarådran bultar. Jag vill 
ropa. - Neej, det är en koltrast. Men 
jag förblir tyst. 

Sensmoral: Gå med i Rapphönan och 
lär dig att själv artbestämma.  

I mars gav vi oss av på ugglelyssning i 
en skön vindstilla kväll. Solnedgångens 
alla färger och de svarta trädsilhu-
etterna var helt andlöst vackra. Tysta 
strosade vi i den allt mörkare kvällen. 
Två kattugglor sjöng på långt avstånd. 
Så vände vi och gick under stjärnhim-
lens tak. 

Några få rapphönor trotsade elemen-
ten och skådade en morgon i april. 
Isande vind och snöglopp drog ner 
förväntningarna till nära nog noll. En 
timma ungefär i tornet får betraktas 
som en bragd. Några arter fick vi ihop 

trots tårade ögon och kalla fingrar. 
Fjällgäss och storspovar på maden. 
Stjärtand, kricka, snatterand och gräs-
and i vågorna. Strandskator på långt 
håll i spetsen på reveln. Sävsparv på 
väg ner mot plattformen. 

En magisk morgon hade vi i Kärnskogs-
mosse i slutet av april. Sol och vind-
stilla så det kunde inte vara bättre 
förutsättningar. Premiär för några att 
se orrspel. Det var helt klart mödan 
värt att lämna sängen i ottan, nästan 
mitt i natten. Vi fick beskåda 25 orrar 
och höra deras fantastiska läten. 
Några ljungpipare, tofsvipor, tranor, 
storspovar och sångsvanar fanns också 
på mossen. Bofinken var en trogen 
följeslagare. Vi avslutade med en 
rundslinga på spängerna.  

En lördagsmorgon i slutet av april 
samlades vi för att titta på fågellivet i 
Tinnerö. Trots kall blåst blev det en fin 
tur. Vi såg och hörde många rödhakar 
och vi såg den lilla trinda fågeln med 
det rostfärgade bröstet och peppar-
kornsögat flera gånger. Taltrasten tja-
tade högt och bofinken hörde vi flera 
gånger. Vi hade Mats Ottossons ramsa 
till hjälp att lyssna in den "ja, ja, ja - jag 
är från Jönköping ja" stämde bra in. En 
enkelbeckasin spelflög vid ett tillfälle 
och vi hörde det svirrande ljudet den 
åstadkommer med fjädrarna som 
sitter vid sidan av stjärten. Himlageten 
eller horsgöken kallades den förr i 
tiden. Vi hörde den också "tick-a", det 
läte den har då den sjunger från mar-
ken eller en stolpe. En elegant hane av 
brun kärrhök gjorde oss också den 
äran. 
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Trädgårdssångare fanns det många av 
på rapphönornas utflykt till Sjöliden 
norr om Berg. Svarthättan var också 
flitigt sjungande liksom lövsångaren.  

Fler fåglar från morgontimmarna var 
bland andra gröngöling, rödbena, 
gulärla, näktergal, gök och en brun 
kärrhökshane.  

Vårens sista rapphöneträff blev i maj 
till Tåkern. Vi var 14 rapphönor som 
togs emot av Hanna Hederberg som 

guidade oss i det vackra försommar-
vädret. Vi upplevde ringmärkning av 
bl.a. sävsångare som kunde beskådas 
på nära håll och sedan sjungandes i 

vassen. Den visade verkli-
gen upp sig. Trastsångaren 
kunde vi också se och höra 
på nära håll, idogt sjung-
andes. Vi såg 32 olika få-
gelarter kring tornet och 
utmed spängerna. Vi hade 
också lyckan att se rör-
drommen flygandes. Rik-
tigt bra utdelning på fåg-
lar. Hanna visade också 
ängsnycklar och majviva 
och utmed spängerna 
blommade det vackert av 
dessa tillsammans med 

bl.a. svärdsliljor och kattfot.  

Margareta Pilemalm 

Gulärla. Foto: Birgitta Larsby 
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Ett halvår i Linköpings                
fågelmarker 

Denna text syftar till att ge en sam-
manfattning av noterbara fynd i Linkö-
pings kommun under det första halv-
året 2021 och baseras på fynd rappor-
terade i Artportalen. Flera av de fynd 
som presenteras har ännu ej behand-
lats av ansvarig rapportkommitté och 
kan därför komma att revideras. 

Vintern var tidvis isande kall och den 
höll i sig länge, vilket också märktes på 
fåglarna – uppseendeväckande många 
döda andfåglar låg längs Stångån inne 
i stan och många av våra flyttfåglar 
anlände senare än sitt medeldatum. 
Därmed koncentrerades många fåglar 
till de vattendrag som fortfarande var 

öppna, vilket en liten bäck i Jakobsdal 
vittnade om. På en sträcka om 300 m 
satt inte mindre än sex dvärgbeckasi-
ner, en övervintrande skogssnäppa, en 
vattenrall och en rörhöna i mitten av 
februari. 

I slutet av januari uppmärksammades 
en väldigt blek fältsparv på matningen 
i Smedstad, Tinnerö. På många sätt 
påminde den om en gulsparv, men då 
den helt saknade gula toner i fjäder-
dräkten så misstänktes det vara en 
tallsparv. De två arterna är mycket 
nära släkt och hybridiserar stundtals 
där deras utbredning överlappar i Sibi-
rien. Fågeln fotades redan i början av 

Dvärgbeckasin i Jakobsdal. Foto: Ingemar Ander 
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december 2020 och var på matningen 
till åtminstone 27/1. Den blev flitigt 
fotograferad på nära håll, men efter-
som den är så svår att skilja från gul-
sparv så är den fortfarande lämnad 
obestämd. Då den aldrig tidigare på-
träffats i Östergötland så vore detta 
ett förstafynd för landskapet. 

I februari höll en hona mandarinand 
till inne i stan och sågs vid bl.a. Tanne-
fors, Tinnerbäcken i Berga och Ny-
kvarn, där den åt av brödsmulor till-
sammans med gräsänderna. Mellan 
2/5 och 16/5 sågs även en vacker hane 
mandarinand (se framsidan) vid bron i 
Västerby. En ensam tallbit hördes vid 
Tinnerbäcksdammen den 3/1.  

Mindre sångsvanar sågs på flera stäl-
len under mars-april, bl.a. runt Led-
berg, vid Lillkyrka och Svartåmynning-

en där som flest 16 stycken sågs sam-
tidigt. Vid Svartåmynningen sågs även 
en rödhuvad dykand 21-25/3, vardera 
en lappsparv 31/3 och 1/5 och två 
alfåglar 2/1. Tre alfåglar sågs även från 
Tvärskogsudde den 20/4. Kommunens 
blott andra fynd av svarthakad busk-
skvätta gjordes vid Vallby, Kaga, så 

tidigt som den 25/2 och stannade till 
den 3/3. Även denna fågel var en 
hane, precis som den som sågs år 
2020 vid Sättunaviken. Pärluggla hör-
des vid två tillfällen i mitten av mars, 
en i Rådsla och en utanför Ulrika. En 
kustlabb sträckte österut förbi 
Sättunaviken och Tvärskogsudde den 
18/4 och långt senare, den 5/7, sågs 
återigen en kustlabb vid Sättunaviken, 
men då sträckande sydväst. 

Den mystiska sparven vid matningen i Smedstad. Foto Magnus Danestig 
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Årets första ägretthäger 
sågs redan på nyårsda-
gen vid Svartåmynning-
en. Senare har det av 
och till på lokalen setts 
en individ under hela 
våren och den 28/5 
sågs två stycken. Dessu-
tom sågs en ägrett-
häger vid Meandern i 
januari och en i Brokind 
den 12/5. En adult kas-
pisk trut sågs vid 
Gärstad den 8/1 och 
fr.o.m. april har det setts flertalet 
yngre fåglar på lokalen. I Trutdam-
men, Gärstad, sågs två svarthalsade 
doppingar mellan 3/4 – 14/4, och i 
månadsskiftet juni-juli sågs igen en 

individ på lokalen. Två stripgäss sågs i 
Rosenkällasjön 20-21/4 och en härfå-
gel sågs söder om Tinnerbäcksdam-
men den 1/5. I vanlig ordning rastade 
fjällgäss vid Svartåmynningen från 
slutet av mars till 1/5 med som flest 
44 individer samtidigt. Vid Svartåmyn-
ningen sågs även en gammal hane 
stäpphök mellan 13-18/4 och därefter 
en ung hane den 1/5. En svarthuvad 
mås sågs vid Svartåmynningen 21-
23/4, Norra dammarna, Gärstad 24-
26/4 och sedan återigen Svartåmyn-
ningen 2-9/5. Endast två brandkrona-
de kungsfåglar har rapporterats under 
våren – vardera en sjungande vid Ul-
labergs våtmark 14-18/4 och i Valla-
skogen 26-28/5. En mindre flugsnap-
pare sjöng i Ullstämmaskogen 9-10/6 
och fem-sex bruna glador har setts 

spritt i kommunen från mars till juni. 

Den 1/5 upptäcktes så en ny art för 
kommunen – en sjungande kornsparv 
i Sättuna. Trots att många skådare var 
snabbt på plats lyckades den dock 

Svarthakad buskskvätta vid Vallby, 

Kaga. Foto: Magnus Danestig 

Stäpphök vid Svartåmynningen. 

Foto: Stefan Åström 
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inte återfinnas efter den första obser-
vationen. En vit stork sågs över 
Malmslätt den 10/5 och samma kväll 
hördes årets enda dubbelbeckasin i 
Härnaviken. Två blåhakar sågs under 
våren, en i Brokind 14/5 och en i Tin-
nerö 16/5. Två småfläckiga sumphö-
nor spelade i Härnaviken 19-22/5 och 
spelande fåglar hördes även vid Lill-
kyrkakärret och Norra Teden. 

Senvåren och sommaren vid Svart-
åmynningen bjöd på flertalet rariteter 
– en rödstrupig piplärka den 20/5, en 
vitvingad tärna den 23-24/5 och en 
småtärna den 28/5, sjungande busk-
sångare 26-29/5, sjungande flodsång-
are 31/5 – 11/6, hona smalnäbbad 
simsnäppa 2/6, dammsnäppa 20-22/6 
och sist men absolut inte minst – en 
sibirisk tundrapipare 30/6 – 1/7, vilket 
är väldigt typiska datum för arten. 
Detta var kommunens fjärde fynd, 
och tredje sommaren i följd som ar-
ten ses vid Svartåmynningen. Ytterli-
gare en flodsångare sjöng vid Rakered 
30/5 – 2/6 och en busksångare i 
Ljungsbro 27/6. 

Som vanligt har det varit ett fågelrikt 
halvår i kommunen med flertalet 
ovanliga och oväntade arter, och 
dessutom ett förstafynd för kommu-
nen i och med kornsparven! Nu håller 
vi tummarna för att andra halvan av 
2021 också för med sig många spän-
nande fågelupplevelser! 

Erik Jonsson 
En annan kornsparv.                              

Foto: Nils Petter Gregersen 
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Store Mosse 
Av Catharina Ekman 

 
Tjugo personer i rad 
sakta provar de steget 
på spången – hal av vatten 
En efter en i mörkret 
Månen lyser väg 
över mossen 
 
Ryggsäckarna ringlar fram 
Spöknatt och spökhäst lockar 
Natten är sammet, gemenskap, 
tystnad tillsammans 
Händer stöttar i halkan 
Spökhästen väntar – försvinner 
Bara den enkla svirrar, bräker  
tillsammans med åkergrodan 
 
Hem igen över mörka vatten 
Ingen försvann ner i hålen 
 
(Dagledigas besök 2018) 
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Några av mina mest känslo-
samma fågelupplevelser. 

Reflektioner från Svante Söderström 

Vi är en grupp skådare som en kall 
vinterkväll står och väntar på att 
mörkret ska falla. Det är nästan vind-
stilla och ca 5 minusgrader. Vi är för-
väntansfulla, tysta och avvaktande. 
Några är alltför lättklädda och börjar 
frysa. Jag kan känna en tydlig spän-
ning, som efter en stund helt plötsligt 
övergår i en djup lättnad och tillfreds-
ställelse, när berguven äntligen börjar 
med sitt dova hoande. Våra spända 
och allvarliga ansikten spricker upp i 
glada leenden och känslan av kyla to-
nas ner och blir till värme efter en 
mycket fin upplevelse.  

Artportalen ger bra information om 
var den där fågelarten, som vi vill se, 
kan befinna sig. Vi åker till angiven 
lokal och börjar spana. Om den för-
väntade fågeln inte står att finna, läm-
nar vi lokalen, men känner en viss be-
svikelse. Ibland när vi nått fram till 
lokalen, får vi beskedet att fågeln flög 
sin väg för ca 5 minuter sedan. Ett 
betydligt tråkigare besked, som vi har 
råkat ut för några gånger. 

Naturen bjuder på många färggranna 
fåglar, som jag blir riktigt glad över att 
se. 

En prålande fasantupp som sakta spat-

serar fram på vår gräsmatta och söker 
efter föda vid vår fågelmatning.  

En liten kungsfiskare, som ibland blir 
till ett blått, visslande streck när den 
drar fram över Stångåns vatten i sin 
jakt efter föda.  

En sommargylling, vacker i sin gula och 
svarta dräkt i Österlens lundar. 

Fåglar kan flyga vilse och hamnar 
ibland i Östergötland. Jag minns speci-
ellt följande rariteter, som väckte 
glädje och förundran och blev livskryss 
för mig. 

En svarthakad buskskvätta öster om 
Herrebro våtmark. När jag kommer dit 
sitter den fortfarande kvar i en buske 
och kan ses fint från vägen.  

En glänsande bronsibis, som födosö-

Fasantupp. Foto: Svante Söderström 
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ker mellan Nybro och Sättuna och är 
förvånansvärt orädd för alla smygande 
fotografer.  

En svartbent strandpipare, som trippar 
i strandkanten av Sättunaviken 

I slutet av februari är vi en grupp skå-
dare, som kör upp till Fågelmossens 
välkända naturreservat. Kvällen bjuder 
på vindstilla och några plusgrader. När 
vi kommer fram och parkerar våra 
bilar hinner vi knappt ut i halvmörkret 
innan vi hör den lilla pärlugglans pjoll-
rande läte. Den sitter helt nära och vi 
upplever den som mycket hetsig. Halv-
månens sken bidrar till en magisk 
känsla av att bli en del av naturen. Vi 
lyssnar intensivt i en halvtimme innan 
vi med en kvardröjande glädjeyra åter-
vänder hem. 

Fåglarnas läten kan ibland vara ganska 
lika varandra. Det finns dock några 
fåglar vars läten är mycket lätta att 
känna igen. Här är några exempel på 
det: 

I början av maj går jag och längtar 
efter att få höra årets första gök. När 
den väl kommer hälsar den mig med 

tröst, sorg, död eller som 
bästergök när den gal i väs-
ter. 

Rördrom har jag sett några 
gånger när den flyger mel-
lan Tåkerns vassruggar. Den 
är inte så lätt att få syn på, 
men dess karakteristiska 
blåsljud tar jag inte miste 
på. 

Enkelbeckasin, som i folk-
mun ibland kallas 
”horsgök” eller ”himmels-
get”, har jag mest intensivt 

upplevt vid Lövängsborg. I sin his-
nande flykt frambringar den ett brä-
kande läte med sina vibrerande stjärt-
pennor när den dyker. 

Vår minsta fågel, kungsfågeln, kan 
man se när den ivrigt söker sin föda 
bland några nedhängande grangrenar. 
Jag blir förundrad över hur vacker och 
liten den är.  

Vår största fågel, havsörnen kom en 
vinter lågt insvepande över en stor 
flock vitfåglar och slog en trut i Roxens 
vatten. Örnen lyckades plaskande få 
upp sitt byte på intilliggande is och 
började slita loss trutens fjädrar. 
Några kråkor kom snart flygande och 
började reta örnen, som dock lugnt 
fortsatte sin välförtjänta måltid. Detta 
såg jag från fågeltornet vid Svartåns 
mynning. Liknande spännande skåde-
spel kan man nästan dagligen uppleva 
ute i naturen. 

Bronsibis i Sättuna.                         

Foto: Svante Söderström 
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Några dvärgbeckasiner, som en sträng 
vinter valt att söka skydd i en fortfa-
rande öppen bäck vid Jakobsdal, väck-
er stort intresse. De inbjuder till fina 
foton när de trycker i bäckens strand-
kanter. Valet av skyddsplats förvånar 
mig och jag förundras över fåglarnas 
förmåga att klara av den stränga vin-
tern. 

Våren är en efterlängtad årstid för oss 
fågelskådare, när alla flyttfåglar, ca 
500 miljoner, återkommer. Vi gläds 
över att återse våra bevingade vänner. 
Jag blir speciellt glad när jag hör och 
ser följande favoriter: 

Sånglärkan i dalande flykt när jag ser 
den drilla över sitt påtänkta revir.  

Tofsvipan, som med sitt klagande läte 
flyger i bukter över maderna.   

En flock tranor som, skruvar sig uppåt 

innan de trumpetande drar vidare 
norrut. 

En grupp skådare inväntar i skymning-
en, det mörker som blir alltmer påtag-
ligt. En erfaren, kvinnlig skådare går i 
spetsen för gruppen och stannar till. 
Hon prövar en härmande vissling. Helt 
plötsligt kommer en liten fågel och 
sätter sig på en gren två meter ovan-
för mitt huvud. Snart kommer en till 
och sätter sig på samma gren. Vår 
minsta uggla, mindre än jag förväntat 
mig, ser jag för första gången. Sparv-
uggla! Livskryss! Mitt inre fylls med 
glädje, som värmer i det kyliga mörk-
ret och jag känner en mycket stark 
EUFORI! 

Efter denna för mig unika upplevelse 
blev jag fågelskådare på livstid! 

Svante Söderström 

Trandans vid Hornborgasjön.        

Foto: Svante Söderström 
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Varför räkna fåglar om vintern? 

Morgonen tredje lördagen i januari i år 
var kylig med några minusgrader och 
en lätt nordlig vind under det grå 
molntaket. Veckorna innan hade också 
varit ganska kalla och Stångån söder 
om Tannefors var helt eller delvis isbe-
lagd, men med breda vakar nedanför 
fall, slussar och vid brofästen. Den 
morgonen hade medlemmar i Linkö-
pings Fågelklubb tagit på sig uppgiften 
att räkna sjöfåglar i hela Stångån från 
mynning i norr till Brokinds sluss i sö-
der och sjöarna Ärlången och Stora 
Rängen däremellan, men även Tinner-
bäcken och Rosenkällasjön. Sjöarna 
var isbelagda med undantag för västra 
Roxen.  

Detta räknande av fåglar är en del av 
den årliga internationella midvinterin-
venteringen av sjöfågel som sker en 
bestämd helg i hela Europa och som 
för Sveriges del pågått sedan 1967. 
Numera ingår inventeringen också i en 
nationell miljöövervakning. I Linköping 
har denna fågelräkning genomförts i 
flera perioder från 1968 till 2004 och 
nu senast sedan 2013. Från 2014 har 
förutom hela Stångåns nedre lopp, 
Tinnerbäcken och Rosenkällasjön även 
västra Roxen ingått. Som alltid vid den 
här typen av inventeringar blir inte 
resultaten riktigt intressanta förrän de 
vägs samman med resultaten från få-
gelräkningar från andra håll i Sverige 
och övriga Europa. I vårt land finns nu 
data som gör att man kan överblicka 

hur fåglar övervintrat i åar, sjöar och 
vid kuster i mer än 50 år. Allt detta 
sammanfattas i en årlig tryckt rapport 
från Biologiska institutionen i Lund – 
en rapport som är inventerarnas enda 
arvode – och för den som vill studera 
den totala generella förändringen eller 
för en enskild art finns rapporten att 
läsa på projektets hemsida 
www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/
index.htm. 

För att klara den lokala undersökning-
en i Linköping är Stångån (inklusive de 
närbelägna vattnen) indelad i fjorton 
områden med fixa gränser. Västra 
Roxen från Flemma till Ekängen bildar 
ett eget område. Idealt är naturligtvis 
att alla områden inventeras vid samma 
tidpunkt för att helt undvika dubbel-
räkning, men till detta räcker inte anta-
let inventerare varför räkningen i 
Roxen sker dagen efter. Uppgiften för 
inventerarna är att inom varje område 
räkna antalet individer för de arter 
som ingår i inventeringen. I tabellen 
nedan redovisas resultat dels från ja-
nuari 2021, dels som jämförelse antal 
fåglar bakåt i tiden för de fyra föregå-
ende åren. För att öka åskådligheten 
har samtliga stångådistrikt lagts sam-
man. Förfarandet döljer att Stångåns 
nedre delar är mera ”intressanta”, 
men också mer krävande att räkna, än 
de övre. Nedströms Tannefors är både 
antalet individer och arter betydligt 
fler än uppströms men ur nationell 
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Tabell. INTERNATIONELLA MIDVINTERINVENTERINGEN AV SJÖFÅGEL I LINKÖ-
PINGS KOMMUN 2021 med jämförelse 2020–2017.   
Områden: Stångån (inkl. Tinnerbäcken, Ärlången, Stora Rängen, Brokind, Rosen-
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synpunkt är det av värde för jämförel-
sen över flera år att så stor del av sjö-
systemet täcks in. Av tabellen framgår 
inte heller att de stora sjöarna vissa år 
– och Rosenkällasjön alla de fem åren 
– varit istäckta.  

Under de här redovisade 
fem åren har 22 övervint-
rande vattenberoende ar-
ter noterats. Gräsand är 
föga överraskande den 
mest förekommande arten 
vilket var och en som nå-
gon gång vandrat utmed 
Stångån vintertid väl kän-
ner till. Men också stor-
skrake, knipa och kanada-
gås är någorlunda jämnt 
fördelade med betydande 
antal över de fem åren. 
Noteras kan även att kana-
dagås är en vanligare över-
vintrare i området än grå-
gås och att gråhäger är en 
stadig vintergäst i Stångåns 
isfria delar. 

Skillnaderna mellan Stångån och 
Roxen är påfallande men inte svår att 
förklara. När Roxen i stort sett är isbe-
lagd, vilket exempelvis var fallet 2017 
och 2019, drar sig kvarstannade fåglar 
in i de vakar som finns i Stångån och 
de som inte stannar där drar förmodli-
gen vidare till öppna vatten i skärgår-
den eller i södra Sverige. Men när 
Roxen är isfri övervintrar många and-
fåglar hellre där än inne i Stångån. 
Väderförhållandena spelar alltså själv-
klar roll för antalet individer, vilka de 
är och var någonstans de rastar. Ibland 

har förutsättningarna resulterat i lo-
kala rekordnoteringar som när 2776 
vigg rastade 2018 och 686 sothöna, 
755 knölsvan och 386 salskrake fanns i 
den isfria Roxen 2020. Det senare året 
rastade också vid räkningstillfället nå-
got överraskande större flockar av två 

mindre vanliga vinterfågelarter: snat-
terand och bläsand – andra år har bara 
enstaka exemplar setts. I år var det 
också gott om brunand (minst 20) 
både i Stångån och i Roxen.  

Bland de mera sällsynta vinterarterna 
hör kricka, bergand, stjärtand och äg-
retthäger. Den senare fanns i Stång-
åmynningen 2020. Stjärtanden var en 
hane som uppehöll sig i Nykvarn under 
januari månad 2017. En bergandshona 
fanns i år rastande med knipor vid Väs-
terby bro – ett ovanligt vinterfynd i 
inlandet. Vid samma bro har en kricka 
klarat försörjningen i flera år (2015–
2017 och 2019) tack vare generös mat-

Bläsänder i Roxen.                                      

Foto: Nils Petter Gregersen 
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ning av en stugägare. Nämnas bör 
också att rörhöna och smådopping 
kunnat räknas in flera år i Stångån – 
arter som inte är så vanliga på andra 
håll i landet om vintern. 

Under de senaste nio åren har ett stort 
antal medlemmar deltagit i vinterräk-
ningen. Varje år har de också inhöstat 
en hel del ”bonusarter” utanför själva 
inventeringen. Inte ett år utan att flera 
havsörnar, kungsfiskare och strömsta-
rar noterats, men även uppiggande 
fynd av stjärtmesar, grå- och grönsis-
kor och ibland forsärla, vattenrall, 
varfågel, gärdsmyg, sidensvans, fasan 
och till och med en tidigt vårtrum-
mande hackspett. Några har också 
ambitiöst räknat havs- och gråtrut och 
skrattmåsar. Viktigast har dock varit 
inventerarnas ambition att räkna fåglar 
på ett korrekt sett, vilket inte alltid är 
så lätt. Det gäller, som en av deltagar-
na sagt, att inte gå för nära den smala 
ån för att undvika att skrämmas – om 

nu inte förbipasserade 
hundägare på mor-
gonpromenad eller en 
sportfiskare med sitt 
spinnspö redan gjort 
det. Det gäller också 
att bedöma om förbi-
flygande fåglar inte 
redan räknats vilande 
på vattnet en bit däri-
från. En födosökande 
duvhök eller havsörn 
kan också orsaka ett 
plötsligt uppflog innan 
räkningen är klar. Där-
för är naturligtvis de 

redovisade antalen behäftade med ett 
och annat bedömningsfel, men det 
viktiga är att ge ett samlat underlag för 
att kunna belysa trender över flera år.  

Kan man då se någon sådan trend 
utifrån materialet från Linköping? Om 
man ser på förändringarna under de 
senaste åtta åren när både Stångån 
och västra Roxen räknades noterades 
totalt 1753 individer i början av peri-
oden (2014), men efter en lägsta no-
tering 2016 med 1470 individer – när 
Roxen var isbelagd – har det skett en 
stadig ökning fram till de höga note-
ringarna med 8626 år 2020 och 6993 i 
år . Om vi enbart ser på resultat från 
Stångån kan man också se en viss ök-
ning men där är resultaten mera vari-
erade under åren med 940 fåglar som 
lägst år 2014 till 3532 som mest år 
2017. För Stångån är det dessutom 
möjligt att överblicka en längre period 
tack vare tidigare inventeringar. Från 
åren 1969–1972 noterades 2200–

Bergand vid Västerby. Foto: Stefan Westberg 
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2350 individer och åren 2000–2004 de 
något högre antalen 2400–2800. Det 
visar att de senaste fem årens resultat 
(intervallet 1197–3532 med 2812 i år) 
inte avviker tydligt från tidigare år vad 
gäller Stångån. Väderförhållanden har 
här förstås stor betydelse. 

En annan förändring som också kan 
studeras är antalet sedda arter. Åren 
1968–1975 noterades i Stångån som 
mest 11 olika arter och åren 2000–
2004 som mest 14.  De senaste åren 
stiger antalet från 9 arter år 2013 till 19 
detta år. Årets artantal är det högsta 
hittills.  

De senaste årens uppgång av vinterras-
tande sjöfåglar i kommunen stämmer 
ganska väl med liknande tendenser i 
den sammanvägning av de 20 arter 
som redovisats nationellt (Inventering 
av sjöfåglar och gäss i Sverige. Årsrap-
port för 2018/2019, s.34). Den trenden 
bygger visserligen i huvudsak på data 
från havskusterna i väst och i öst men 
kan tjäna som referensram. Även om 
räkningen i Linköping bara är en pussel-
bit i sammanhanget väcker den i alla 
fall frågor kring relationen till omvärl-
den. Ska man se den likformiga föränd-
ringen som en konsekvens av de milda 
vintrarna eller finns andra förklaringar? 
Intressant vore också att veta om det 
även finns ett samband mellan de lo-
kala resultaten i Linköping med de som 
inventeringarna gett i andra delar av 
Östergötland – exempelvis de som 
skett i Svartån och i motalaområdet 

och de som genomförts från Glan till 
Bråviken sedan 1980. Börjar kanske 
slättsjöarna och åarna i det östgötska 
inlandet bli en del av Östersjöns rast-
område vintertid? Men om de milda 
vintrarna fortsätter att vara milda – allt 
talar för det – kan vi nog förvänta oss 
att både många arter och flera indivi-
der kommer att övervintra i vattnen i 
och kring Linköping. Vill vi sedan förstå 
vad som påverkar vinterrastande sjö-
fåglars val av lokal behöver de bli räk-
nade även i fortsättningen. Utan spa-
ning, ingen aning!  

Ulf Linnell 

 

 

De som inventerat i år har varit Ingemar 
Ander, Johan Ekstrand, Göran Friman, 
Ralf Holmér, Mats Karlström, Märit Karl-
ström, Arne Larsson, Ulf Linnell, Marga-
reta Pilemalm, Mari Sandell, Stefan 
Westberg, Rolf Westerberg och Gunilla 
Wetterling.  

De tidigare nio åren har även följande 
deltagit: Olle Axling, Johan Björner, Es-
björn Dahl, Arne Ekström, Bengt-Olof 
Forsberg, Berndth Gustafsson, Lennart 
Hellström, Rigmor Hernborg, Anna Lot-
sander, Maria Nilsson, Gabriella Rinaldo, 
Svante Söderström och Anna-Stina 
Wagndahl. 
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Program för Daglediga skådare 
och för hela LFK hösten 2021 

Enligt ett nytt styrelsebeslut lämnas 
här endast information om några hu-
vudpunkter ur höstens program. Erfa-
renheterna visar att  aktiviteter då och 
då behöver ändras avseende tid och 
plats  Aktuell information om aktivite-
ter, mötesplatser, kontaktinformation, 
coronapandemin etc., kommer därför 
i fortsättningen att finnas på vår hem-
sida  www.linkopingsfagelklubb.se, 
där även alla våra rapporter från ge-
nomförda aktiviteter finns att läsa. Se 
även vår Facebooksida.  

Aktiviteter i Norrköping finns på 
www.finknet.se och i Motala på 
www.motalabiologiskaforening.se. 

Alla är välkomna oberoende av kun-
skapsnivå. De som kan mer hjälper 
gärna dem som är nybörjare! Glöm 
inte matsäck! 

Hela LFK, ett urval 

4 september kl 08.00. Välkomstex-
kursion till Svartåmynningens natur-
reservat 

Är du ny(gammal) medlem eller nyfi-
ken på vad klubben har att erbjuda? 
På den här exkursionen berättar vi om 
vår verksamhet och ser vad reservatet 
har att bjuda på idag. Samling vi par-
keringen vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat kl 8.00.  

Ansvarig Olof Hjelm, 070-670 64 18, 
olof.hjelm@gmail.com 

Tisdag den 12:e oktober kl. 19.00. 
Föredrag Naturcentrum 

Föredrag med Jan Sondell: ”Hur klarar 
sig sånglärkan i jordbrukslandskapet - 
studier i Kvismaren ger svar”  

Sånglärkan trivs bäst på stora öppna 
åkrar utan träd. Vårsäd ger ett bra 
häckningshabitat. Det fungerar också 
ganska väl i höstsäd medan de som 
häckar i vallodlingar inte får fram 
några ungar. Orsaken är den tidiga 
första skörden i slutet av maj som läm-
nar bona med nykläckta ungar öppna 
för predation. Hur ska detta problem 
lösas?  

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 
68, ingemar.ander43@gmail.com.   

Sånglärka drillar högt i skyn.        

Foto: Stefan Åström 
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Preliminärt lördag 23 oktober. Sen-
höst på Häradskär 

Om pandemiläget tillåter kommer vi 
genomföra en exkursion till Häradskär 
i östgötaskärgården Bra datum för 
kungsfågelsångare och andra höstrari-
teter. Eventuellt med övernattning. 
Håll utkik på Facebook och hemsidan 
för uppdaterad information.  

Intresseanmälan till Olof Hjelm, 070-
670 64 18, olof.hjelm@gmail.com 

Onsdag den 18:e november kl. 19.00. 
Föredrag Naturcentrum 

Föredrag med Ingemar Ander: ”Fåglar 
i södra Indien och på Andamanerna”. 

Ikväll beger vi oss till Södra Indien 
samt till ögruppen Andamanerna ut-
anför Burmas kust. Båda områdena är 
kända för sina endemiska fågelarter. 
Ingemar berättar om en resa i områ-
det i december 2017.  

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 
68, ingemar.ander43@gmail.com.   

Daglediga, ett urval  

24 augusti. Heldag på Visingsö kl 
06.45 

Daglediga startar hösten sedvanligt 
med ett besök på Visingsö. Vi samåker 
från Karlbergsplan eller ses direkt vid 
färjan kl 7.55 i Gränna. Mer info kom-
mer ett par dagar innan. Ordna gärna 
samåkning själva.  

21 september. Heldag på Häradskär 
kl 05.00 

Vi åker en heldagstur till skäret. Avfärd 
kl 05.00 från Linköping och båt från 
Fyrudden kl 06.30. Maximerat antal 
deltgare. Anmälan till Gunilla, gu-
nilla.wetterling @gmail.com  

Onsdag 15 december. Årsavslutning 
Trädgårdsföreningen kl 14.30 och 
Naturcentrum kl 15.00 

Vi börjar först med att se vad som 
finns på Margareta Pilemalms matning 
vid Belvederen för att sedan  gå till 
Naturcentrum för årsavslutning med 
fika och ev. någon underhållning.  

Rapphönan, ett urval 

12/9 Herrebro Norrköping kl 09.00 

Grannarna i Norrköping har också 
många fina skådarlokaler. Vid Her-
rebro som ligger vid Borgs kyrka bru-
kar många trevliga observationer 
kunna göras. Info om avresetid och 
annat kommer någon vecka innan det 
är dags.  

Ansvarig: Margareta Pilemalm, marga-
reta.pilemalm@outlook.com  


