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

Föreningen skall vara till för både nybörjaren och den rutinerade. Vi vill också dela 
med oss av vår kunskap och leder därför exkursioner som vänder sig till allmänhet-
en, samt håller föredrag och kurser. Ytterligare en uppgift är att utforska fågellivet i 
Linköpingstrakten. 

Rödspoven kommer ut med två nummer per år 

Redaktör för detta nummer är Nils Petter Gregersen npgreger@outlook.com 

Omslag: En av flera häckande ängshökar i Linköpings utmarker. Foto: Bengt Win-
dolf. Det har i år häckat en mindre koloni med ängshök i Linköpings närhet. Vi åter-
kommer i nästa nummer med en mer utförlig rapport. 

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 2022 är 180 kronor. 

Ungdom 50 kr. 

Bankgiro 870-6046 
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Skäggetorp i händelsernas 
centrum! 

Det kom ett mail. Det är i och för sig 
inte så ovanligt att jag får mail eller 
telefonsamtal i min roll som ordfö-
rande i LFK. De handlar om allt från 
”övergivna” fågelungar till förfrågning-
ar om guidningar eller föredrag, eller 
någon som sett eller hört något som 
man inte känner igen. Ofta rör det sig 
om en vanlig fågel men den här 
gången var mailets rubrik: Syd-
näktergal i Skäggetorp. Utan 
frågetecken! En riktig raritet 
och dessutom en länge väntad 
ny art för Östergötland. Tiden 
var också helt rätt för arten 
(mitten av maj). Jag kände inte 
igen avsändaren och började 
läsa mailet med viss skepsis 
under ett möte på jobbet. Men 
det var något som gjorde att jag 
genast kände att det här måste 
jag följa upp. Det skulle finnas 
en inspelning på fågeln viket 
borde göra det lätt att avfärda 
den som taltrast eller en slö vanlig 
näktergal. Så jag mailade tillbaka och i 
en paus ringde jag upp Jean (som mail-
skrivaren heter). Jag fick tillgång till 
inspelningen och den lät bra och jag 
bestämde mig för att gå lite tidigare 
från jobbet och lyssna efter fågeln. Sen 
eftermiddag är dock inte den bästa 
tiden på dagen för en sjungande syd-
näktergal, men efter en kvarts vän-
tande började den sjunga och efter lite 

konsulterande med skådarvänner be-
stämde jag mig för att larma ut fågeln. 
Under tiden hade Jean kommit till 
platsen och det dröjde bara några mi-
nuter innan de första skådarna bör-
jade dyka upp. Sydnäktergalen sjöng 
sedan fram till 19 juni innan den tyst-
nade och det finns nästan 300 obser-
vationer inlagda på Artportalen. 

Historien om sydnäktergalen tycker 
jag på ett bra sätt visar på fågelskåd-
ningens kärna. Jean är inte vad man 
skulle kalla en skådare och äger inte 
ens en kikare. Han brukar dock gå 
mycket i sitt närområde och njuta av 
fågellivet och försöka bestämma det 
han ser och hör. Just näktergalen är en 
favorit då den sjunger vackert under 
försommarnätterna och det var de 
som lockade ut honom den här 

Sydnäktergal på besök i Skäggetorp. 
Foto Olof Hjelm 
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gången. Just i området kring Glyttinge i 
Skäggetorp hörs ofta näktergalen och 
den är ju en ganska vanlig fågel i Linkö-
pingstrakten. Men han noterade alltså 
att det var en ny röst i fågelkören en 
natt och hans nyfikenhet fick honom 
att läsa på internet och lyssna på in-
spelningar och inse att han hade hittat 
en ovanlig fågel. Genom att dela med 
sig av sin observation gladde han 
också hundratals fågelskådare inte 
bara i Linköping utan även från andra 
delar av södra Sverige.  Det handlar 
om att värna och glädjas över det van-
liga men också med spänning utforska 
när man ser eller hör något man inte 
känner igen. 

Linköpings fågelklubb ska vara en före-
ning för alla som är intresserad av fåg-
lar och fågelskådning. Oavsett om man 
är nybörjare eller mångårig hårdskå-
dare. Det är inte alltid lätt att kombi-
nera och jag tror vi har svårast att en-
gagera den väldigt aktiva skådaren 
med eget driv. Vi skulle också kunna 
bli bättre på nybörjare och att lotsa in 
ännu fler nya skådare i den fantastiska 
värld som fågelskådningen erbjuder. 
Våra öppna guidningar och flera av 
våra grupper har just fokus på nybör-
jare, men vi vet att det finns behov av 
fler nybörjaraktiviteter som tex nybör-
jarkurser. Behovet av att öka kunskap-
en om biologisk mångfald är fortsatt 
högt och föreningen försöker också 
engagera sig i flertalet naturskydds-

projekt såsom projektet ”Fler rödspo-
var” som du kan läsa lite mer om 
längre fram i denna tidning. Arbetet 
med backsvalor fortsätter likt tidigare 
år och vi har även bevakning av häck-
ningar av olika sällsynta fågelarter. Allt 
detta arbete kräver ett engagemang 
från er medlemmar och vi i styrelsen 
tar gärna emot förslag på aktiviteter 
och välkomnar alltid fler ideella 
krafter! 

Väl mött i skådarmarkerna! 

Olof Hjelm, ordförande 

 

PS, En av Jeans drömarter är härfå-
geln. När jag pratade med honom i 
samband med sydnäktergalen så be-
rättade jag för honom att det hade 
varit en härfågel nära Glyttinge cam-
ping i september 2008. Han kom då 
ihåg att han sett en konstig gul fågel 
efter att ha spelat en fotbollsmatch 
där ”för länge sen”. Kanske var det 
härfågeln han såg? För när jag var och 
tittade på den kom nämligen ett gäng 
killar som just avslutat en fotbolls-
match i närheten. Jag pekade ut härfå-
geln för några av dem och deras för-
äldrar och fick ett trevligt samtal om 
fåglar i Linköping och mellanöstern då 
några föräldrar kände igen härfågeln 
från sitt tidigare hemland. Så vem vet? 
Fåglar har en fantastisk förmåga att 
överraska och förena. DS 
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Så är det dags för ett nytt nummer av 
Rödspoven. Den här gången är det 
rödspovarna och backsvalorna som är 
i centrum. Olof Hjelm berättar i sin 
artikel om hur det gått med projektet 
”Fler rödspovar” och Gunilla Wetter-
ling rapporterar om backsvalorna runt 
Linköping. 

Appar och hemsidor 

Jag har fått många positiva kommen-
tarer om  mina tips på appar och 
hemsidor som underlättar för oss få-
gelskådare. Därför vill jag bara på-
minna om att de finns att läsa i de två 
senaste numren av Rödspoven. 

Planer på broschyr om LFK 

Jag har flera gånger känt ett behov av 
att kunna lämna ifrån mig någon 
trycksak om Linköpings Fågelklubb 
och har därför föreslagit i styrelsen att 
vi ska ta fram en broschyr med lite 

information om fågelskådning, om 
klubben, om vår samverkan med 
andra föreningar och om några av 
våra fina fågellokaler. Arbetet kom-
mer att ledas av mig och pågå under 
hösten  

LFK:s bibliotek 

LFK har en källarlokal i Berga där vi 
förvarar flera hyllmeter historiskt 
material om fåglar och fågelskådning. 
Hit hör gamla protokoll och invente-
ringar, en rad historiska  och halv-
gamla fågelböcker, tidskrifter och 
artiklar.  

Det känns dumt att allt detta material 
ligger i en källarlokal utan att mer än 
några få vet om det. Om du är intres-
serad av att ta del av den här skatten 
så kan du höra av dig till mig 

Nils Petter Gregersen, redaktör 

Från redaktören 

Årta på besök i Frökärret. Foto Nils 
Petter Gregersen 
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Vid förra årsmötet valdes följande 
medlemmar in i styrelsen: 

Bengt Boström, ordinarie 
Nils Petter Gregersen, ordinarie 
Viktor Björkert, suppleant 

Den sedvanliga presentationen av 
dessa kommer i nästa nummer. 

Nya i styrelsen 

Spillkråka i Nykilstrakten. 

Foto Nils Petter Gregersen 
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Inbjudan till holkbygge 3/9 

Med inspiration från artikeln av Meta 
Björk Drotz och Weine Drotz i förra 
numret, om holkprojektet på Lande-
ryds golfbana, bjuder LFK, i samarbete 
med Linköpings Ekoparksförening, in 
till holkbygge för uppsättning på 
lämpliga platser i Tinnerö. 

Avsikten är också att medlemmar kan 
adoptera en eller flera holkar för att 
titta till dem, bedöma utnyttjande och 
häckningsframgång och rensa på hös-
ten. 

Själva holkbygget genomförs vid tor-
pet Fröberget  lördagen 3/9 med start 
klockan 10.00. 

När vi ses kommer det att finnas fär-

digsågade delar och övrigt material på 
plats. Det kommer också att finnas en 
elektrisk bordsgeringssåg och andra 
verktyg.  

För att det inte ska bli för rörigt be-
gränsar vi antalet deltagare till 15 
(först anmälda). Om det blir ett stort 
intresse kan vi ordna en dag till vid ett 
senare tillfälle. 

Anmäl dig till någon av oss. Mer in-
formation kommer till de som anmä-
ler sig. 

Nils Petter Gregersen  
npgreger@outlook.com 

Catharina Ekman  
cathekm@outlook.com 

Fågeltornskampen  

Efter två års uppehåll var det i maj 
dags igen för Fågeltornskampen. I år 
hade vi två torn anmälda, Nybro med 
laget ”Rödspovarna” och Frökärret 
med laget ”Tinneröskådarna”.   

Totalt deltog 80 lag från olika torn 
runt om i landet. ”Rödspovarna” lyck-
ades observera 75 arter och kom där-
med på en delad 25:e plats. 
”Tinneröskådarna” fick ihop 61 arter 
och hamnade på en delad 50:e plats. 
Vann gjorde Stockvikens fågeltorn på 
Gotland med 109 arter. Leonardsberg 
och Svensksundsviken kom 3:a och 4:a 
med 98 respektive 94 arter. 

Fågeltornskampen vid Frökärret. 
Foto Catharina Ekman 
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Vinterns första tur gick som vanligt till 
Snöbryggan och Nykvarn en klar och 
kall morgon. Trots det var vi över 30 
skådare. Vi såg rörhöna och ström-
stare och en vacker duvhök som satt 
och poserade i ett av de höga träden.  

I slutet av januari var vi 
vid Smedstads fågelmat-
ning med bl a vackra berg/
bofinkar och rödhakar. Vi 
hann även med Stångåut-
loppet med kungsfiskare 
och vattenrall på topp. 

En tur gick till Tåkerntrak-
ten i början av februari. Vi 
såg de första sädgässen 
för året och även ett par 

bläsgäss. I vassarna plingade skägg-
mesar och efter lite spanande såg vi 
även en varfågel. I Hästholmen var 
det full kuling och svårskådat, men 
två skäggdoppingar med sina nu vita 
smala halsar sågs i vågtopparna.  

Vi träffade på ett bröllopspar 22/2, 
som liksom vi skulle ut till Nybrotor-
net. De för att ta bröllopsfoto och vi 
för vinterskådning. Det var gott om 
gäss, änder och skrakar i vattnet och 
på iskanten.  

I mars åkte vi till Aborrberget i Norr-
köping med ca 200 vackra bergänder i 
perfekt ljus. En njutning! Besökte 
även Djurö naturreservat och Mau-
ritsberg. Alfåglar sågs och sången 
hördes på håll vid slottet.  

Mot slutet av mars blev det hemma-
skådning vid Roxen. Nu hade det bör-
jat röra på sig på fågelfronten med 
fler änder som bläs- och stjärtand, 
gravand, strandskator, storspov och 

Dagledigas vårutflykter 2022 

Varfågel vid Ramstadbron. 
Foto Ingemar Ander 

Duvhök  
vid Snö-
bryggan. 
Foto Nils 
Petter 
Gregersen 
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en ägretthäger. Över maderna sjöng 
lärkor och de första ängspipen hop-
pade runt på tuvorna.  

April inleddes kallt och blåsigt. Vi be-
sökte Kärna mosse med lockande 
duvhök och Kungskvarn med ett par 
forsärlor. En kort tur till Nybro gav 
tjugotalet nyanlända fjällgäss på när-
håll.  

En mycket trevlig tur hade vi i slutet 
av april till Råssnäsudden och Tåkern. 
Vid Råssnäs assisterade Tommy Eriks-
son. Stora flockar av storspovar upp-
blandade med mindre flockar av 
strandskator kom inflygande över oss 
i riktning mot Glan. Härligt med 
spovdrillarna! På vattnet dominerade 
krickor. Vi såg även gudingar, svärtor 
och sjöorrar! Riktig fin skådarmorgon 
blev det. Vi fortsatte sedan till Tåkern. 
Vid Svälinge hade vi brushanespel, 
flygande rördrom, årta, skedand och 
flera bruna kärrhökar. I tornet såg vi 
fiskgjusar och hörde vattenrall. Till-
baka till parkeringen hörde vi årets 
första lövsångare.  Var även vid Hol-
menmaden med svar-
hakedoppingar, nyföd-
da gässlingar och en röd 
glada. Vilken höjdar-
dag! 

Vi gjorde en tre dagars 
resa till Landsort i slutet 
av april. Vi bodde per-
fekt på vandrarhemmet 
och hade nära upp till 
norra udden där perso-
nal från fågelstationen 
morgonskådade och 
tacksamt hjälpte oss 

med artbestämningar. Tusentals ejd-
rar, svärta, sjöorre och alfåglar 
sträckte. Även gott om sillgrisslor, 
tordmular och tobisgrisslor. Höjd-
punkten var en vitnackad svärta som 
passerade på närhåll. På hemresan 
stannade vi vid sjön Styrsan och hade 
turen att ganska snart få se ett par 
vitögda dykänder. Mycket trevlig resa 
som gav mersmak! 

 

Hämpling på Landsort. 
Foto Svante Söderström 

Vitögd dykand vid sjön Styrsan. 
Foto Nils Petter Gregersen 
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Vi fick blodad tand på sträckskådning 
och åkte till Götudden tidigt en mor-
gon i maj men det blev en nit. En lärk-
falk sågs men inga sträck. Det fick bli 
Leonardsberg istället. Där myllrade 
det av vadare; benor, snäppor och 
beckasiner. Även gott om änder och 
vitkindade gäss. Mycket fin lokal! 

Det blev Norrköping igen i slutet på 
maj och Svensksundsviken. På vägen 
ut möttes vi av flera sångfåglar; törn-
sångare, svarthätta, trädgårdssång-
are, lövsångare och näktergal. Såg 
årets första tornseglare och hörde 
även en göktyta. Däremot var det ont 
om vadare. Fortsatte till Betebyviken 
men även där ont om vadare. Roligast 
var alla skäggmesar som födosökte 
nära i vasskanten. Avslutade i Djurö 
naturreservat med en promenad ge-
nom de vackra ekhagarna med blom-
mande hägg. Såg ejdrar, gravänder 
och en törnskata. 

Sångarturen till Östra harg i slutet av 
maj blev gråmulen men det till trots 
sjöng de flesta sångare. Vi hörde 
buskskvätta, ärtsångare, törnsångare, 
trädgårdssångare, svarthätta, svartvit 
flugsnappare, rödstjärt, gärdsmyg, 
gransångare, sävsångare, rörsångare, 
trädpiplärka, kungsfågel mm. 

Avslutade säsongen med en nattsång-
artur. Det blev fin sång av kärrsång-
are, gräshoppsångare och flodsångare 
vid Kapellån. Vid Naterstad hörde vi 
vaktlar. Höjdpunkten var nog sydnäk-
tergalen i Skäggetorp som sjöng så 
underbart vid midnatt. De som or-
kade fick sedan höra en nattskärra 
spinna nära vid Ormstensmossen. 
Härlig känsla av sommarnatt! Körde 
tillbaka i vacker natt med en stor full-
måne som växte upp framför oss. 
Magisk kväll som fick avsluta sä-
songen! 

Gunilla Wetterling 

Ärtsångare 
vid Beteby. 
Foto Ingemar 
Ander 
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Rapphönorna, dvs det kvinnliga nät-
verket av fågelskådare, har under vå-
ren genomfört ett flertal aktiviteter.  

I januari var det storm och vi fick flytta 
fram utflykten en vecka. I februari frös 
vi utan klagan vid Stångån och Smed-
stad i Tinnerö. Lite varmare blev vi 
förstås av att följa rörhönans diskreta 
promenad vid Snöbryggan och att se 
strömstarens uppvisningar vid fiskom-
löpet i Nykvarn. Flocken med stjärtme-
sar som gladde oss vid Smedstaddam-
marna höjde kroppsvärmen flera gra-
der och när det varma kaffet intogs log 
alla 13 deltagare nöjt.  

I mars blev det sedvanlig ugglelyss-
ning. Ugglor är inte de bästa samar-
betspartners. Men kvällen var magisk. 
Vindstilla. Månljus. Stjärnhimmel. Vi 

var nio rapphönor som ansträngde vår 
hörsel till det yttersta. Och några av 
oss hörde en trolig kattuggla på långt 
avstånd och vid ett senare tillfälle 
hörde några andra kanske ytterligare 
en. Men vi njöt av stillheten, ja det vill 
säga, när sångsvanarna väl kommit till 
ro. Det är inte ofta man går i en mörk 
skog på natten utan något artificiellt 
ljus inom synhåll, men när man gör det 
är det en sällsam upplevelse. 

I slutet på mars gick färden till 
Svartåmynningens naturreservat där vi 
i skönt vårväder betraktade reserva-
tets stoltheter, rödspov och fjällgås. 

Inflödet av fågel 
hade varit gott och vi 
räknade in ca 35 
arter. 

I april styrdes färden 
till Tinnerö och 
Frökärret. Vårens 
första primörer hade 
anlänt och skogs-
snäppa och enkel-
beckasin var nya 
kryss för året för de 
flesta. Catharina 
Ekman berättade om 
Fröberget och det 
arbete som läggs ner 

för att hålla torpet och de omgivande 
markerna i stånd.  

Det var orrspel vi tänkte primärt, i slu-
tet på april, då kosan styrdes mot 

Våren 2022 med Rapphönorna 

Rapphöne– 
exkursion. 
Foto Else 
Sundin 
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Kärnskogs mosse, men en lappuggla 
knep uppmärksamheten först. Den 
vackra stora ugglan satt vid vägkanten 
och lyfte precis när vi saktade in. Lyck-
an var stor då den satte sig i en tall 
helt nära oss. Några gånger flög den 
till andra träd i närheten, någon gång 
landade den på marken. Lugn tittade 
den med sin forskande eldblick på oss. 
Och vi suckade tungt av lycka och ge-
nom kroppen gick rysningar av glädje. 

Orrspelet då? Jomen. Drygt 20 orrar 
spelade på mossen. Ljungpiparna pep 
ynkligt och hjärtskärande och visade 
också upp sig på nära håll. En hona av 
tjäder fick vi också se. Trädpiplärkor, 
ängspiplärkor, tranor, sångsvanar, 
taltrast, mindre korsnäbb och förstås 
bofinkar gjorde sitt bästa för att för-

gylla vår dag. Och avslutningsvis en 
morkulla på hemvägen. 

Den 1 maj deltog några av oss i en 
trevlig Rapphönekampanj vid Tåkern. 
Rapphönorna i Motala, Norrköping 
och Linköping visade upp vår verksam-
het för intresserade kvinnor. Det er-
bjöds också uppskattad guidning i tor-
net och ut i vassgatorna. 

Fågelkören vid Kärna mosse en tidig 
majmorgon är fantastisk. Nu hade 
träden börjat grönska och vi fick förlita 
oss mer på hörseln än synen. Grön-
sångaren hade också vänligheten att 
visa upp sig ett litet tag. 

Sista turen för säsongen blev till 
Ekängsdalen. Turen erbjöd inblick i 
fåglars familjeliv. Både sångsvanen och 

Lappuggla vid Kärnskogs 
Mosse. Foto Johan Ekstrand 
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sothönan hade kläckt fram sina små. 
En skön försommarmorgon fick vi, 
med fågelkör (trädgårdssångare, löv-
sångare, bofink, koltrast och svartvit 
flugsnappare med mera), tornseglare 
och ladusvalor i luftrummet och snat-
teränder, knipor, vigg, grågäss, kana-
dadito, gräsänder i sjöarna. Och starar 

utspridda både här och där. Och så de 
fina svarthakedoppingarna. 

En skön och härlig vår. Välkommen till 
verksamheten i höst.  

Maggan Pilemalm 

Grönsångare vid Kärna Mosse. 
Foto Johan Ekstrand 
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Ett halvår i Linköpings                
fågelmarker 

Det är dags att summera det första 
halvårets fågelobservationer i Linkö-
pings kommun. Observationerna är 
hämtade från Artportalen och alla är 
ännu inte granskade av den regionala 
rapportkommittén eller i speciella fall 
den nationella raritetskommittén. Re-
dovisningen sker i något sånär syste-
matisk ordning. En för kommunen nya 
art noterades under perioden och 
totalt har därmed 304 arter påträffats 
i Linköpings kommun. 

Mellan 7/3 och 19/3 sågs en stripgås 
vid Svartåmynningens naturreservat. 
På samma lokal noterades som vanligt 
fjällgäss mellan 25/3 och 1/5. Maxan-
talet i år blev 42 ex. Den större släk-
tingen bläsgås uppträdde ovanligt 
rikligt i slutet av mars och noterades 
som mest med minst 500 ex 12-14/3. 

Mellan 9/3 och 10/4 sågs mindre 
sångsvan på ett tiotal lokaler i kommu-
nen. Det är svårt att avgöra hur många 
det rör dig om då det verkar varit en 
rörlighet mellan olika lokaler framför 
allt väster om Roxen. Största flockarna 
var 5 ex vid Vistkärret 16/3 och 7 ex 
Lillkyrkakärret 17/3. Sannolikt rör det 
sig om ett 20-tal fåglar totalt vilket är 
en bra siffra. Vad gäller den större 
släktningen sångsvan, så förtjänar en 
häckning i Tinnerbäcksdammen i cen-
trala Linköping att omnämnas. Denna 

tidigare vildmarksfågel häckar nu 
framgångsrikt inne i Sveriges femte 
största stad! 

Sommaren 2022 kom att bli en rekord-
sommar för vaktel. Även här är det 
svårt att avgöra hur många som hörts 
då det finns risk för dubbelräkning. 
Den rapporteras i vilket fall från minst 
30 lokaler och upp till 50 exemplar. I 
kärnområdet för nattskärra norr om 
Roxen hördes som mest hela 14 ex 
natten mellan 4-5/6. Därutöver gjor-
des bara ett fynd vid Älvsbo, Nykil. 
Sannolikt finns det betydligt fler natt-
skärror i kommunen. 17 kornknarrar 
hördes medan småfläckig sumphöna 
endast noterades med 3 ex.  

Vad gäller vadare så beskrivs före-
komsten av rödspov på annan plats i 
denna tidning. Roxen passeras varje år 
av stora flockar sträckande storspov 
och i år var 18.4 den bästa dagen då 
hela 2156 storspovar sträckte förbi 
Sandvik. Imponerande! En myrspov 
sågs i Svartåmynningens naturreservat 
2/5 och från samma lokal noterades 
roskarl 14/5 (2 ex) och 20/5 (5 ex). Vid 
Götudden rastade 1 ex också 12/5. 
Myrsnäppa sågs med 1 ex vid Sättuna-
viken 11-13/5 17-18/5, 25/5 samt 
31/5-1/6. På samma lokal sågs 11 
kustsnäppor redan 1/5 och 1 ex fanns 
på samma lokal och senare i Härnavi-
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ken 15-18/6. Småsnäppa sågs med 1 
ex vid Sättunaviken 20/5 och samma 
dag i Kumlaåns mynning, Roxen. 
Dvärgbeckasin noterades vid Röud-
den, Svartåmynningens naturreservat 
24/3, ”ruderatmarkerna” Gärstadver-
ken 25/3, Norra dammarna, Gärstad-

verken 14/4 och likt tidigare år 1-2 ex 
vid Rosenkällasjön 30/4-6/5. Spelande 
dubbelbeckasiner hördes från 
Sättunaplattformen med max 4 ex 7-
12/5 och avslutningsvis noterades 
smalnäbbad simsnäppa med 1 ex 
Sättunaviken 2/6, 3 ex Härnaviken 5/6 
och 1 ex samma lokal 13/6. 

De första dvärgmåsarna dök upp i 
västra Roxen 29/4 och den högsta 
noteringen är 16 ex 1/6. Från Tvär-
skogs udde noteras 3 sträckande indi-
vider 3/5. Under maj sågs främst 

adulta fåglar men i juni utgjordes fyn-
den av yngre fåglar (2-3 k) med som 
mest 4 2k vid Kungsbro 16-17/6. End-
ast ett fynd föreligger av kaspisk trut, 
1 2k Gärstadverken 29/6. Svarttärna 
uppträdde ovanligt sparsamt 5/5-14/6 
med 1-2 ex i västra Roxen.  

Desto trevligare var uppträdande av 
vit stork. Det hela började med en 
observation av fem vita storkar utan-
för Slaka 4/5. Därefter sågs enstaka 
(eventuellt samma individ) på flera 
platser runt Linköping till 18/5. Vid 
flera tillfällen gick en vit stork vid de 
olika våtmarkerna i Tinnerö. Kanske 
kan man hoppas på att den fann plat-
sen intressant och återvänder med en 
partner nästa år? 

Övervintrande rördrom noterades vid 
Stångåmynningen 3/1-8/2 och spe-
lande fåglar fanns vid Kumlaåns myn-

Vit stork jagad av grågås vid 

Frökärret. Foto Bengt Windolf 

Vit stork jagad av grågås vid Röberget, Tinnerö 
Foto Bengt Windolf 
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ning, Roxen, Ärlången, Sjögesätters-
viken samt Öbosjön, Ekenäs slott. 
Ägretthägrar fanns 
som vanligt med 1-4 
ex i västra Roxen 
från mitten av mars. 
Ett intressant fynd 
gjordes av en färg-
märkt individ som 
var märkt som bo-
unge i Litauen i maj 
2021. Fynd utanför 
västra Roxen utgörs 
av 1 ex Sträp 8/5, 3 
ex Rosenkällasjön 
10/5, 2 ex Kumlaåns 
mynning, Roxen 31/5 
och 1 ex Slattefors 
9/6.  

Glädjande nog etablerade sig en 
mindre koloni (3 par) ängshök SV om 

Linköping. Jag får återkomma om 
häckningsframgången där i nästa 
nummer av Rödspoven. Röd glada 
har noterats från mitten av febru-
ari på flertalet platser kring Linkö-
pings stad, längs riksväg 34 söder 
om staden och på västra slätten. 
Mer sporadiska fynd finns även i 
östra kommundelen. Även här får 
jag återkomma om eventuella 
häckningar. 

Den först jordugglan för året sågs 
vid Svartåmynningens naturreser-
vat den 31/1. Sedan dröjde det till 
17/2 och arten sågs därefter re-
gelbundet med 1-3 ex fram till 
1/5. Observationer som kanske 
indikerar häckning gjordes vid 
Svartåforsravinen och Kaga kyrka 
23/5 och 11/6. Endast ett fynd av 
pärluggla föreligger, 1 ex Ed-
hagaplattformen, Tinnerö 22/2. Ett 

Trastsångare vid Gärstad, 
Norra dammarna.          
Foto Olof Hjelm 

Rördrom. Foto Birgitta Larsby 
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februarifynd av hornuggla gjordes vid 
Vallby hinsegård 15/2 och det notera-
des 4 spelande fåglar samt två kullar 
tiggande ungar i kommunen. Ett dåligt 
år för hornuggla således. 

Biätare hördes vid Vallby Hinsegård, 
22/5 (2 ex) och Sjögesätter 23/5 (1 
ex). Blott tredje och fjärde fyndet av 
arten i kommunen. Råkan har under 
en längre tid minskat i Linköping och i 
år föreligger inga fynd av säker häck-
ning. Sommarfynd finns dock från 
Domkyrkoparken och Tornbyområdet 
men till nästa säsong skickar jag en 
uppmaning att leta noggrannare efter 
arten som alltså blivit en väldigt ovan-
lig häckfågel. Skäggmes såg 1-2/1 
med 1–3 ex vid Stångåmynningen och 
Långa Lisa samt något förvånande vid 

den vasstomma Sättunaviken, 1 ex 
30/4. Minst fem lokaler med häck-
ande backsvala noterades där grus-
täkten vid Kolbyttemon nu är kommu-
nens största lokal med ca 140 hål. 

Trastsångare hördes 8/5-23/6 
med 1 ex vid Sträp, Bjärka 
säby slott, Nykvarn, Långa 
Lisa, Nybroplattformen, Norra 
dammarna Gärstad (tidvis 2 
ex), Ljungdammarna (1-3 ex) 
och max 5 ex vid roxenstran-
den nedanför Stjärnorps slott. 
Ett ganska rikligt uppträ-
dande. Av andra nattsångare 
noterades busksångare vid 
Rosenkällasjön 28/5, Göta 
kanal nära Ljungsjön 8/6 och 
Tolefors 24-29/6. Kärrsångare 
sjöng på ett 30-tal platser och 
flodsångare hördes vid bron 
över Svartån, Ledberg 23/5-
1/6 samt 1-2 ex Kapellån, 
Rappestads kyrka 1/6-21/6. 
Brandkronad kungsfågel sjöng 
vid Vallaskogen 26/4, Hell-

grens hage i Malmslätt 25/5-9/6 och 
Stjärnorpsravinen 4–18/6.  

Lantbrukaren vid Stafsäter harvade en 
åker 12/5 och fick då sällskap av 3-4 
rosenstarar. Turligt nog fotografera-
des de med en mobilkamera så att 
fyndet kunde beläggas. Det är blott 
det tredje fyndet i Linköpings kom-
mun och femte i Östergötland. Det 
finns dessutom ingen tidigare obser-
vation i Sverige av mer än 2 ex på 
Artportalen! Detta kunde mycket väl 
blivit periodens tyngsta fynd men som 
jag beskriver i den inledande krönikan 

Rosenstare vid Stafsäter.                
Foto Magnus Karlsson 
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upptäcktes en sydnäktergal natten till 
19/5 vid Glyttingebäcken, Skäggetorp. 
Den fanns kvar åtminstone till 19/6 då 
sångaktiviteten avtagit. Ny art för så-
väl Linköpings kommun som Öster-
götland och det 74:e fyndet i Sverige 
av denna skönsångare.  

Periodens enda ringtrast var en hona 
som sågs kortvarigt i Sättunaviken 
29/4 och likaså den enda blåhaken 
sågs vid infarten till Nybro 21/5. 
Mindre flugsnappare hördes endast 
på två platser, Tegelbruket, Ljungsbro 
24/5 och Bjärka Säby slott, 28-29/5. 
Som vanligt fanns svart rödstjärt vid 
Nykvarnsområdet men det är oklart 

om det blivit någon häckning. Lite 
överraskande var 1 hane som sågs vid 
Hulta by, 30/6. Från 20/3 till 10/4 
samt 4/5 sågs enstaka skärpiplärkor 
på olika platser i Svartåmynningens 
naturreservat. Dessutom sågs 1 ex 
som sträckte vid Sandvik 18/4. Ett 
fynd av tallbit gjordes 15/1 vid Hall-
sjön, Rådsla och till sist kan noteras 
att det varit dåligt med rosenfink i vår. 
Sjungande hanar noterades med 1 ex 
vid Sjögesäters mosse 24/5, mean-
dern Stångån, 28/5 och Kungsbro, 
14/6. 

Olof Hjelm 

Rosenfink.                        
Foto Nils Petter Gregersen 
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Flera rödspovar—läget i       
projektet 

Linköpings fågelklubb bedriver LONA-
projektet ”Fler rödspovar” där syftet 
är att ta fram åtgärdsförslag för att 
förbättra häckningsframgången för 
rödspov och andra vadare i Svartå-
mynningens naturreservat. Här kom-
mer en kort redovisning av vad som 
uppnåtts hitintills i projektet. Resulta-
ten som presenteras i den här artikeln 
är preliminära då projektet fortfa-

rande pågår. Underlaget är drygt 500 
observationer som lagts in i Artporta-
len samt anteckningar från de fältbe-
sök som genomfördes av klubbens 
medlemmar. Notera att alla obser-
vationer har gjorts från reservatets 
besöksområden då ingen i föreningen 
haft tillstånd att gå ut i reservatet i 
häckningstid. En noggrann eftersök-
ning av eventuella kvarvarande pulli 

av vadare gjordes 10 och 14 
juli efter att tillträdesförbudet 
upphörde.  

De första rödspovarna an-
lände planenligt 27 mars och 
sedan sågs uppskattningsvis 
12–14 adulta fåglar fram till 
22 juni. De högsta antalen 
rapporteras från mitten av 
april. Maxantalet är liknande 
som för 2021 (13 fåglar) och 
fortsatt lägre än toppåren 
2017–2019 då fler än 20 fåg-
lar sågs. Fram till juni notera-
des enbart adulta fåglar och 
det var därför lite av en över-
raskning när en ungfågel dök 
upp exakt en månad senare 
(22 juli). Fågeln är i skrivande 
stund kvar och ses på flertalet 

platser i reservatet. Jag återkommer 
till den observationen lite längre fram 
i texten.  

Rödspovshonan kliar sig i huvudet och 
funderar kanske på hur häckningssä-
songen ska bli. Foto Olof Hjelm 
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Då vi inte kunde besöka själva reser-
vatet utan fick göra alla observationer 
från besöksområdena kan vi inte ge 
ett exakt svar på hur många rödspo-
var som påbörjade häckning och exakt 
var bona låg. Det kunde dock konsta-
teras att det var stor rörlighet bland 
fåglarna en bra bit in i maj och det var 
svårt att avgöra vilka revir som var 
besatta.  

Ett par hävdade tidigt revir vid infar-
ten till Nybro men flyttade sedan troli-
gen till västra sidan av Bergsvägen. 

Alltså utanför reservatet. Det reviret 
övergavs dock i juni troligen eftersom 
gräset blev för långt och maden tor-
kade ut. 

Vid det tidigare kärnområdet mellan 
parkeringen till Nybro och Babels göl 
var det länge osäkert om något par 
verkligen skulle inleda häckning. Det 
var väldigt kort gräs och relativt torrt 
och vid flera tillfällen helt tomt på 
rödspov. Vår bedömning är att ingen 
häckning inleddes alternativt avbröts 
tidigt. Senare på säsongen gjordes 
inga observationer av rödspov vid de 
tidigare reviren där. 

Från Nybroplattformen ut mot Stora 
tornet sågs regelbundet rödspovar 

och de var ofta uppe och varnade när 
kråkor eller någon rovfågel passe-
rade. Vår bedömning är att något par 
inledde häckning men att inga ungar 
blev flygga. 

Rödspovens dag var välbesökt av såväl 
skådare som rödspovar. Foto Olof Hjelm 
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Södra Härnaviken var den plats där vi 
lade störst fokus. Detta då upp till två 
par tydligt markerade revir där och 
sågs en bra bit in på häckningssä-
songen. Vid flertalet besök i juni sågs 
adulta fåglar sitta och varna på stäng-
selstolparna, vilket är ett ganska ty-
piskt beteende för rödspov med 
ungar. Tyvärr lyckades vi inte se någ-
ra ungar. 

En samlad bedömning är att upp till 
fem par inledde häckning och att två 
till tre dem avbröts i tidigt skede. Inga 
pulli kunde observeras, vilket gör det 
svårt att avgöra om den unga rödspo-
ven var en roxenfågel eller en tidig 
flyttare. En sökning i Artportalen ger 
dock att inga fynd av pulli eller 1k 
gjordes utanför Öland, Skåne eller 
Gotland och det känns tidigt för en 
finsk fågel att dyka upp vid det här 
datumet. Så kanske lyckades ändå en 
unge komma på vingar i år! Men ty-
värr måste det åter konstateras att 
häckningsframgången för rödspoven 
var dålig. 

Vad beror då den dåliga häcknings-
framgången på? Kunskapsläget är 
egentligen ganska gott vad gäller för-
utsättningarna för att vadare ska lyck-
as med sina häckningar. Det är en 
kombination av flera faktorer och jag 
tror det är en fara att leta efter en 
ensam faktor som är helt avgörande. 
Från litteraturen och efter samtal med 
flertalet erfarna personer kan det 
konstateras att bland annat följande 
faktorer är viktiga: markförhållanden 
(hävd, betestryck etc), vattenstånd, 
predation samt närhet till andra häck-

ande fåglar. Dessa hänger i sin tur 
ihop. Till exempel bidrar lågt vatten-
stånd till färre häckande skrattmåsar 
som i sin tur innebär högre pre-
dationstryck från tex rödräv och krå-
kor. Ett uttalat syfte med projektet 
har varit att lägga stort fokus på pre-
dationsstudier då det inte gjorts un-
der ordnade former i reservatet tidi-
gare. De preliminära resultaten från 
dessa studier bekräftar bilden av att 
kråkor och rödräv sannolikt utgör ett 
hot mot häckningsframgången samt 
att ett ökat antal översomrande tra-
nor ytterligare bidrar till predationen.  

Det ska framhållas att predationsstu-
dierna försvårades av olika faktorer. 
Som beskrivs tidigare var det stor rör-
lighet bland rödspovarna och vi hade 
inte tillstånd att gå ut i reservatet och 
därmed svårt att avgöra var häckning-
arna skedde. Vi fick därför förlita oss 
på noteringar från ett antal punkter 
där vi bedömde det som att ett häck-
ande par uppehöll sig. Detta kom-
pletterades även av bevakning av ett 
antal bon av tofsvipa som var lättare 
att bevaka. Predation eller störning 
noterades av rödräv och kråka. Vid 
något tillfälle misstänktes även pre-
dation från trana. Tranorna gick dock 
oftast långt ut på Röudden vilket för-
svårade observationerna. Ett aktivt 
rävgryt fanns ute på Röudden och 
minst tre valpar syntes där. Ett påbör-
jat gryt hittades även i Härnaviken vid 
besök i juli. Kråkor har häckat på fler-
talet platser runt eller i reservatet. 

Vattenståndet var även i år relativt 
lågt och från midsommartid riktigt  
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lågt. Detta innebar troligen att det tidi-
gare kärnområdet utanför parkeringen 
var för torrt för rödspov och dessutom 
var växtligheten väldigt kort i början av 
säsongen. Men på andra platser var 
vattentillgången god och då främst 
nära sjökanten. Sannolikt var förutsätt-

ningarna goda båda vad gäller vatten-
stånd och hävd i området mellan Ny-
broplattformen och Stora tornet, Infar-
ten till Nybro samt södra Härnaviken.  

Hur var det då med andra häckande 

våtmarksfåglar i reservatet? Det 
fanns som tidigare gott om tofsvipor, 
rödbenor och mindre strandpipare. 
Inga noteringar finns om häckande 
skrattmås. Vad gäller vadarna så no-
terades flertalet kullar av pulli 
tofsvipa och rödbena främst i Härna-

viken. 19 juni sågs tex 3 
kullar (2, 1 respektive 
4) av rödbena och 4 
kullar (2,1,1 och 3) av 
tofsvipa i södra Härna-
viken. Dessa gick i kan-
ten mellan växtligheten 
och den av det låga 
vattenståndet blott-
lagda sjöbottnen. Lik-
nande noteringar gjor-
des vid flertalet besök 
därefter. Däremot gjor-
des inga observationer 
av pulli vadare till ex-
empel i området mel-
lan Nybroplattformen 
och Stora tornet. Ett 
fynd av en tidig pulli 
tofsvipa finns från 
Sättunaviken. Mindre 
strandpipare lyckades 
också få ut pulli i Här-
naviken.  

Sammanfattningsvis så 
påverkades häckningsframgången av 
rödspov och andra vadare av flertalet 
faktorer under årets häckningssäsong. 
Det kan konstateras att det fanns gott 
om vadare som inledde häckning och 
häckningsframgången verkar varit re-
lativt god av tofsvipa, rödbena och 
mindre strandpipare i framför allt Här 

Rödspov på stenen nedanför 

Nybrotornet. Foto Nils Petter 

Gregersen 

Rödspov på stenen nedanför Nybro-
tornet. Foto Nils Petter Gregersen 
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naviken. Det ser dock betydligt sämre 
ut i området öster om Svartåns myn-
ning. För rödspoven så kanske det 
ändå blev en flygg unge som produce-
rades i reservatet? Skillnaden mellan 
Härnaviken och övriga delar av reser-
vatet är intressant att gräva djupare i. 
Kanske beror den på att det området 
hade lägre predationstryck av rödräv 
och trana och i viss mån kråka? 
Vattenstånd och hävd måste bedö-
mas vara relativt lika i alla fall jämfört 
med området mellan Nybroplattfor-
men och Stora tornet. 

Det är för tidigt att ge förslag på kon-
kreta åtgärder för att förbättra häck-
ningsframgången men åtgärder avse-
ende hävd, mer vatten uppe på ma-
den samt minskad predation är san-
nolikt alla pusselbitar som bör under-
sökas ytterligare. LFK har i samman-
hanget påbörjat en fruktsam dialog 
med Länsstyrelsen som är förvaltare 
av reservatet samt Linköpings kom-
mun, som har goda erfarenheter av 
att anlägga våtmarker.  

Avslutningsvis är en viktig del av pro-
jektet att öka allmänhetens kunskap 
om rödspoven i Svartåmynningens 
naturreservat. Detta har gjorts genom 
artiklar i Östgöta Correspondenten 
och Vår fågelvärld. Vi arrangerade 
åter Rödspovens dag i april och ett 30
-tal besökare fick se såväl rödspov 
som fjällgås på nära håll samt infor-
merades om reservatet och vårt pro-
jekt. Ytterligare informationsarbete 
planeras i form av informationstavlor 
samt ett publikt föredrag på Natur-
centrum och en utförlig artikel som 
publiceras i Vingspegeln när projektet 
är slut. 

Stort tack till alla som delat med sig 
av information samt de inventerare 
som deltagit i predationsstudien. 

Olof Hjelm 
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Under våren 2022 kom vi så smått 
igång med föredragsverksamheten 
igen efter att covid-19-pandemin i alla 
fall tillfälligt har tagit sig en paus. Det 
första med Martin Green sköts dock 
på framtiden på grund av att pan-
demirestriktionerna fortfarande inte 
var hävda.  

Efter att restriktionerna hade släppts 
kunde vi ha de två andra planerade 
föredragen. Först ut var Mikael Gus-
tafsson och Knut Eriksson, som vid 
årsmötet den 6:e mars under titeln 
”Vad spelar fågelskydd för roll i prak-
tiken?” uppmärksammade ett till-
ståndsärende. Närmare bestämt rörde 
det sig om en planerad bergtäkt strax 
söder om Skeda. Snabbt skapades en 
lokal aktionsgrupp med målet att 
stoppa planerna. Dagens föredrags-
hållare deltog i denna grupps arbete 

med att inventera området och att 
dokumentera fynd och observationer. 
Till Mikaels bilder belyste föredraget 
ärendet. Det blev rätt mycket miljöju-
ridik, men vi fick också inblickar i det 
fina och för de flesta rätt okända na-
turområde som det rörde sig om.  

Några veckor före föredraget hade 
Mark- och miljödomstolen avslagit 
Svevia AB:s ansökan att få öppna en 
täkt. Sedan dess har det hänt att före-
taget överklagat samt att Mark- och 
miljööverdomstolen beslutat att inte 
ge prövningstillstånd, vilket innebär 
att domslutet inte kan överklagas. 

Ingemar Ander 

 

Vad spelar fågelskydd för roll i 
praktiken?  

Referat av föredrag av Mikael Gustafsson och 
Knut Eriksson 
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Den 24:e mars var det så dags för 
Bengt Legnell att äntra talarstolen 
med titeln ”Backsvalorna – vart skall 
de ta vägen?” 

Denna kolonihäckande svalas natur-
liga häckningsplatser är rasbranter, 
strandbrinkar och älvnipor där sva-
lorna gräver djupa gångar med bohå-
lan längst in. Dammbyggen för t.ex. 
vattenkraft och konstbevattning har 
emellertid förstört förutsättningarna 
på många platser. I oreglerade vatten 
skapar högvattnet de branta och vege-
tationsfria strandbrinkar som back-
svalorna behöver. En följd av minskad 
eller utebliven variation i vattenföring 
är att den årliga förnyelsen av strand-
brinkarna uteblir. 

Dessbättre har arten funnit sig tillrätta 
i miljöer som människan skapar i sam-
band med täkt av grus och jord, och 
dessa har på många håll fått ersätta 
de naturliga lokalerna. Problemet för 
arten idag är att grustagen blir allt 
färre och färre. År 2019 fanns det i 
landet enligt Sveriges Geologiska 
Undersökning 249 täkter, och minsk-
ningstakten var då ca 20% om året. 
Detta i sin tur beror på att man av 
andra skäl alltmer ersätter naturgrus 
med stenmjöl utvunnet genom kross-
ning av sten bergtäkter. För några län 
var antalet grustäkter enligt följande: 

Östergötlands län 
1994: 75 grustäkter 
2021: 23 grustäkter 

Örebro län 
2003: 16  grustäkter 
2021: 7 grustäkter 

Västmanlands län 
1995: 18 grustäkter 
2021: 3 grustäkter 

När en grustäkt överges eroderas ofta 
de nödvändiga branta kanterna ned, 
något som gör eventuella svalbon 
tillgängliga för fyrfota predatorer. 
Följden blir att svalorna försöker hitta 
en annan plats.  

Backsvalorna—vart ska de ta 
vägen?                                           

Referat av föredrag av Bengt Legnell 
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Artens minskning är en internationell 
företeelse som kan ses inom hela ut-
bredningsområdet omfattande Eur-
asien och Nordamerika. I Ryssland räk-
nar man med en nedgång på 50-80%.  

Skånes sandiga stränder erbjuder på 
många håll branter som svalorna kan 
utnyttja. Bengt, numera pensionär och 
flyttad till södra Skåne, har påbörjat 
inventering av landskapets stränder. 
Här är det stormarna under höst och 
vinter som håller branterna öppna. Ön 
Ven ute i Öresund har många rasbran-

ter (de bekanta backafallen) och där 
finns utan tvivel Sveriges tätaste be-
stånd av backsvala.  

På andra platser kan det vara angelä-
get att hjälpa backsvalan med häck-
ningsplatser, något som kan ske på 
olika sätt. Ett är att man i täkter som 
tagits ur bruk årligen förnyar någon 

brant genom att gräva litet i den. De 
lokala fågelklubbarna får gärna infor-
mera markägare och påpeka behovet 
av litet ”kanthyfsning”.  Ett annat är att 
man lägger upp högar i lämplig utform-
ning med för svalorna lämpligt materi-
al. Försök pågår på flera håll i landet. I 
södra Sverige och i Norrland har sva-
lorna ofta accepterat dessa, men i Mel-
lansverige har det inte gått så bra. 
Bengt räknar därför med att back-
svalan kan komma att försvinna som 
häckfågel i Sörmland, Uppland, Väst-
manland och Örebro län. På en del 

platser lägger man upp 
högar av sand eller jord i 
syfte att ha material 
lättillgängligt, varvid det 
oavsiktligt kan skapas 
passande branter, och då 
kan ett gäng svalor passa 
på.  

Bengt har själv testat ett 
konstgjort svalhotell, som 
accepterades av svalorna, 
men bara som övernatt-
ningsplats efter vad det 
verkade.  

Andra trevliga arter, som ofta påträffas 
i grustäkter, är mindre strandpipare, 
trädlärka, nattskärra och berguv.  

Det här intressanta föredraget hade 
attraherat tolv åhörare. Utan ett samti-
digt pågående lokalt idrottsevenemang 
hade det sannolikt varit fler! 

Ingemar Ander 

Backsvalor vid Ås gård, Hackeryd. 
Foto Nils Petter Gregersen 
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Antal backsvalor har minskat drastiskt 
under senare år. Den är numera klas-
sad som akut hotad och rödlistad och 
därigenom skyddad av lagstiftning.  

Vi har i fågelklubben inventerat och 
bevakat häckningar sedan 2020. År 
2003 fanns 5 lokaler med över 100 
bohål vilket ändå var en halvering se-
dan 1994. Idag finns inga så stora 
lokaler kvar. Räknat från 2020 när 
vi startade inventeringen i klubben 
minskade antalet svalor 2021 med 
nästan hälften. I år har en stabilise-
ring skett med endast en mindre 
nedgång.  

Årets första svalor dök upp 2 maj 
då jag såg 4 svalor vid Prästtorpet, 
Ledberg. Det är en lokal jag beva-
kat några år. Sandtaget har an-
vänts som endurobana under se-
nare år. Jag påtalade länsstyrelsen 
detta och efter lite tjat sitter nu 
anslag uppe om förbjuden terräng-
körning. Branterna har blivit ner-
körda men jag fick markägaren 
intresserad och han skrapade en 
brant i våras. Detta gav resultat 
och fram till 20 maj sågs som mest 
40 svalor. Sedan blev det en dras-
tisk nedgång och spår av terräng-

fordon sågs alldeles intill bohålen. 
Samtidigt observerades första veckan i 
juni många backsvalor plötsligt vid 
Roxen. Den 11 juni var ändå 35 svalor 
tillbaka som mest. En vecka senare 15 
juni observerade Göran Friman att en 
räv börjat gräva ur hålen. Minst 7 bon 
var utgrävda. Även då observerades 
20-talet svalor vid Roxen ett par dagar 

Backsvalestatus häcknings-
säsongen 2022 i Linköpings        

kommun 

Spår av terrängfordon vid Prästtorpet, Ledberg. 
Foto Gunilla Wetterling 
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därefter. I mitten av juli sågs tack och 
lov ändå 25 svalor som matade ungar. 
Fram till idag dvs. i början av augusti 
ses svalor födosökande i trakten. 

Andra stora lokaler är de närliggande 
Kolbyttemon och Ånväga grustäkterna 
med vardera ca 50 svalor. De födosö-
ker i Rosenkällasjön där t ex 100-talet 
svalor sågs i mitten av juni.  

Vid Slaka har en känd lokal med gamla 
bohål skrapats i år och det gav resultat 
med ca 50 nya bohål. Det är känt att 
svalorna gärna kommer tillbaka till 
gamla ställen, men om dessa förstörs 
är det lätt att de överger dem. Detta 
enligt Bengt Legnell, en eldsjäl och 
kunnig backsvalespecialist, som höll ett 
föredrag för klubben i april och samti-
digt besökte några av våra lokaler.   

En annan stor lokal är Ås gård, Hacke-
ryd med 50 svalor. Se foto! 

En udda lokal ligger i en sandvall mel-
lan Åhmans Traktor och väg 34 i Lam-
bohov. 50 bohålor finns där och aktivi-
teten var hög under juni månad! 

Några mindre kända lokaler finns i 
närheten av Norra Dammarna, Gär-
stad, en vid Lilla Aska griftegård och en 
vid Vreta gymnasiet. Vid Lilla Aska var 
antalet svalor, trots många  hålor, 
mycket få under juni och delar av loka-
len var tydligt övergivna. 

Självfallet ett tack till alla som invente-
rat i år och alla rapporter på AP. Det 
bidrar till artens överlevnad! 

Gunilla Wetterling 

 

Backsvalor vid Ås gård, Hackeryd. Foto Birgitta Larsby 
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Fåglar, ljudlandskap och männi-
skor - blir det fler eller färre 
fåglar och låter naturen lika-
dant idag som förr? 

Tisdag 11:e oktober kl. 18:30 Natur-
centrum 

Föredrag med Martin Green. Martin 
arbetar vid Svensk Fågeltaxering vid 
Lunds universitet. Förutom att bevaka 
beståndsutvecklingen har han också 
funderat på hur ändringar i fågelfau-
nans sammansättning har påverkat 
kören av fågelsång 
som vi möter när vi 
är ute i skog och 
mark. 

Detta är ett samar-
rangemang med 
föreningen Rädda 
Vallaskogen. 

Ansvarig: Ingemar 
Ander 

 

Fåglarnas hemligheter – hur 
fåglarna inspirerat oss att lösa 
medicinska gåtor 

Onsdag 26:e oktober kl. 19.00 Natur-
centrum 

Föredrag med Anita Campbell. Den 
helt revolutionerande upptäckten att 
den vuxna hjärnan har förmåga att 
producera nya nervceller och de spän-
nande forskningsrönen om hur männi-
skan har kunnat lära sig tala kommer 
från fågelvärlden. Härifrån har vi även 
hämtat inspiration om hur vi skall 
kunna hjälpa människor med dövhet 
eller nedsatt hörsel.  

Att duvor kan lära sig göra komplice-
rade sjukdomsdiagnoser, som t.ex. 
bröstcancerdiagnoser, bara efter några 
veckors träning, är en annan dold för-
måga man hittar i fågelvärlden. Vidare 
har synen på fåglarnas kognitiva för-
mågor t.o.m. sekelskiftet varit djupt 
orättvis. Ny forskning visar att man 

Tre föredrag som kommer i höst 

Foto Anita Campbell 

Martin Green 
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hittar en rad imponerande kognitiva 
förmågor bland fåglarna som kan mäta 
sig med eller t.o.m. överträffa vissa 
primaters.  

Detta och mer kommer docent Anita 
Campbell att berätta om till sina egna 
bilder. Material är taget ur hennes nya 
bok Fåglarnas hemligheter. 

Ansvarig: Ingemar Ander  

Flyttfåglars extrema presta-
tioner 

Onsdag den 16:e november 
kl. 18:30 Naturcentrum 

Föredrag med Sissel Sjöberg, 
forskare vid Lunds universitet. 
Vi vet att flyttfåglar genomför 
extrema resor och att vissa 
arter varje år under flytten 
tvingas till flygningar som 
sträcker sig 1000-tals kilome-
ter och varar i flera dagar 
utan möjlighet att landa. Un-
der de senaste åren har vi 
med hjälp av olika sändare 
och dataloggrar lärt oss vart 
och när fåglar flyttar. Senaste 
teknik låter oss också studera 
hur de flyttar – hur högt de 
flyger, exakt när de flyger och 
när de stannar och vilar.  

Denna teknik visar att fåglar flyger 
längre sträckor åt gången och regel-
bundet betydligt högre än vi tidigare 
trott. Till och med en tätting på runt 25 

gram kan flyga flera dygn i sträck och 
på höjder över 6000 m! En sådan art är 
trastsångaren. Föredraget handlar om 
hur fåglar genomför sin flytt, varför vi 
tror att fåglar beter sig som de gör 
samt om hur de beter sig för att göra 
sina extrema prestationer möjliga. 

Ansvarig: Ingemar Ander 

 

 

Ung trastsångare med multisensor-logger 
på ryggen. Den kommer att visa hur fågeln 
beter sig under sin resa fram och tillbaka 
till tropiska Afrika. Foto Sissel Sjöberg  
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Program för Linköpings Fågel-
klubb/Daglediga/Rapphönan 

hösten 2022 
Här lämnas kortfattad information om 
höstens program. Erfarenheterna visar 
att  aktiviteter då och då behöver änd-
ras avseende tid och plats  Aktuell och 
mer ingående information om aktivite-
ter, mötesplatser, kontaktinformation, 
etc. kommer därför i fortsättningen att 
finnas på vår hemsida  www.linko-
pingsfagelklubb.se där även alla våra 
rapporter från genomförda aktiviteter 
finns att läsa. Se även vår Facebook-
sida www.facebook.com/LinkFK/ . 

Alla är välkomna oberoende av kun-
skapsnivå. De som kan mer hjälper 

gärna dem som är nybörjare! Glöm 
inte matsäck! 

Aktiviteter i Norrköping finns på www. 
finknet.se och i Motala på www.mota-
labiologiskaforening.se. 

För hela Linköpings Fågelklubb   

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet 

 27 augusti kl. 08.00 Roxen OH Skådning 

 24 september kl. 07.30 Häradskär MP Skådning tills. 
med FiNk 

 11 oktober kl. 18.30 Naturcentrum IA Föredrag         
Martin Green 

 15 oktober kl. 10.00 Naturcentrum och 
Gärstad 

OH Föredrag och  
trutskådning 

Christian Williams 

 22-23 oktober Häradskär OH Skådning 

 26 oktober kl. 19.00 Naturcentrum IA Föredrag        
Anita Campbell 

 16 november kl. 18.30 Naturcentrum IA Föredrag         
Sissel Sjöberg 

 19-20 november  Linköping OH Kommunrally 

Ansvariga i för de olika programpunkterna är: 
CE = Catharina Ekman 
ES = Else Sundin 
GW = Gunilla Wetterling 
IA = Ingemar Ander 
MP = Maragreta Pilemalm 
NPG = Nils Petter Gregersen 
OH = Olof Hjelm 
 
Kontaktuppgifter till ansvariga finns på vår hem-
sida www.linkopingsfagelklubb.se. 
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För Daglediga    

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet 

 3 september kl. 10.00 Fröberget NPG/CE Holkbygge 

 5-9 september Falsterbo IA Skådarresa 

 13 september kl.09.00 Tinnerö IA Skådning 

 20 september kl. 09.00 Roxen GW Skådning 

 27 september kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

 4 oktober kl. 10.00 Kisatippen GW Skådning 

 11 oktober kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

 18 oktober kl. 09.00 Roxen GW Skådning 

 25 oktober kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

 1 november kl. 09.00 Tåkern GW Skådning 

 8 november kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

 15 november kl. 09.00 Svärtinge GW Skådning 

 22 november kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

 29 november kl. 09.00 Kvarns skjutfält GW Skådning 

 6 december kl. 09.00 Tinnerö IA Skådning 

 13 december kl. 14.30 Belevederen GW Skådning 

 13 december kl. 15.00 Naturcentrum GW Avslutning 

    

För Rapphönan    

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet 

 28 augusti kl.09.00 Svartåmynningen MP Skådning 

 18 september kl. 09.00 Tinnerö MP Skådning 

 2 oktober kl. 09.00 Tåkern ES Skådning 

 23 oktober kl. 09.00 Svartåmynningen ES Skådning 

 9 november kl. 18.00 Hamlet MP Pubafton 

 27 november kl. 09.00 Trädgårdsföreningen 
och Tinnerbäcken 

MP Skådning och 
glögg 


