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Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är intresserad av fåglar. 
Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program under-
hålla och utveckla fågelintresset hos våra medlemmar. Föreningen skall vara till för 
både nybörjaren och den rutinerade. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och 
leder därför exkursioner som vänder sig till allmänheten och håller föredrag och 
kurser. Ytterligare en uppgift är att utforska fågellivet i Linköpingstrakten. 

 

 

Rödspoven kommer ut med två nummer per år.  
Redaktör för detta nummer är Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com 

Foton: Tofsvipa s 10, Tornfalk s 14 av Johan Ekstrand. 

 

 

Omslaget har gjorts av Fredric Ilmarson/BILDFOBI.se 
www.ilmarson.com, fredric@bildfobi.se 

Linköpings fågelklubb 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

Postadress: 
Linköpings Fågelklubb 
c/o Stefan Desai 
O G Svenssons väg 20 
590 71 Ljungsbro 

 

Medlemsavgift för 2014: 
• medlem: 125 kronor 
• medlem under 21 år: 50 kronor 
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Vintern har kommit och när detta skrivs 

svirrar sidensvansar över de snötäckta 

taken i Valla. Turkduvan är kvar på sin 

teveantenn men annars känns det rätt 

tomt på fågel. En utflykt till LFK-

matningen i Eklandskapet lyfter humö-

ret. Det hemtama tjattret av täcklingar 

(ett underbart östgötskt samlingsnamn 

för pilfink och gråsparv) skvallrar om liv 

trots minusgraderna. Man får trösta sig 

med att vi har en härlig höst att tänka 

tillbaka på, med rovfåglar över Mörby-

slätten, turturduva i Sättunaviken, taiga-

sångare på Häradskär och mycket mer. 

Väntan på våren kan kännas lång men 

när man ser aktiviteterna framför oss i 

vårt och de dagledigas program har 

man något att längta till. Inte bara till 

fågelupplevelserna, utan också till chan-

sen att få slå av en prat med de fågelin-

tresserade medlemmar man möter ute i 

markerna.  

Medlemmarna har varit i extra fokus för 

styrelsens arbete under hösten. Vi bör-

jade säsongens arbete med ett upp-

startsmöte på Häradskär. Att isolera sig 

på en ö och kombinera skådande med 

långa diskussioner om klubbens framtid 

var mycket givande. Där kom vi bl.a. 

fram till att vi ville komma åt era, med-

lemmarnas, åsikter om vårt arbete. Där-

för har du kunnat svara på en medlems-

enkät under hösten. Svaren är ännu inte 

helt analyserade, men av det jag hunnit 

läsa kan jag konstatera att vi är en före-

ning av engagerade medlemmar, både 

för fåglarnas och fågelskådningens sak. 

Resultatet av enkäten får självklart di-

rekt betydelse för styrelsens arbete. Jag 

hoppas du märker skillnaden genom att 

aktiviteterna får en mer lokal och reg-

ional anknytning, eller att styrelsearbe-

tet blir mer öppet genom protokoll på 

hemsidan och artiklar i Rödspoven för 

att nämna några exempel. Jag och res-

ten av styrelsen ser fram emot att träffa 

er och få mer respons under våren, men 

tveka inte att kontakta oss om det är 

något du undrar.  

Ordföranden har ordet 
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Samtidigt som kungsörnens status de-

batteras på riksdagsnivå pågår det lo-

kala fågelskyddsarbetet. Fågelklubben 

har remitterats i flera ärenden och vi 

har bl.a. uttalat oss i ärendet kring byg-

gandet av ”högväxthuset” Plantagon vid 

Gärstads södra damm där vi menar att 

man inte tagit fågellivet i området i till-

räcklig beaktning i planen. Vi har också 

kritiserat planen för ett nytt ridhus vid 

Smedstad och lyft fram ett större antal 

arter i farozonen för en byggnation än 

vad som angavs i planritningen. Den har 

nu godkänts av länsstyrelsen under för-

utsättning att vissa åtgärder görs. För 

närvarande ser vi över länsstyrelsens 

förslag på utökat strandskydd i Linkö-

pings kommun. Till våren satsar vi på 

lärkrutor, ett SOF-initierat projekt, i 

kommunen. Ett mer långsiktigt projekt 

är att vara med och påverka arbetet 

med restaureringen av våtmarkerna vid 

Häradskärret, Östra Harg.  

Jag hoppas du får en trevlig läsning och 

att vi ses vid någon av våra aktiviteter i 

vår!   

Peter Berry, ordförande 

 

Ekonominyheter 
  

Som vi tidigare informerat om skickas ej längre inbetalningskort ut tillsammans 
med det första numret av Rödspoven. Ni skall i stället använda bifogad faktura för 
betalning av medlemsavgiften. Har ni frågor kring vårt nya sätt att administrera 
medlemsavgifterna är ni välkomna att ring mig 

 

Stefan Desai 

Kassör 

070-220 18 28 

tel:070-220%2018%2028
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Peter Berry, ordförande 
Hur länge har du varit engagerad i LFK? 

Jag hade knappt hunnit flytta tillbaka till 

Linköping från studieorten Borås 2009 

förrän jag träffade Per Törnquist som 

frågade om jag inte skulle gå med i klub-

ben. Efter en resa till Häradskär med 

klubben var jag fast. På våren 2010 kom 

jag med i styrelsearbetet som supple-

ant. Sedan dess har jag arrangerat guid-

ningar, exkursioner och längre skådarre-

sor med klubben. Sedan i våras är jag 

ordförande, ett mycket roligt uppdrag!  

Hur länge har du skådat fågel? 

Jag har varit fågelintresserad så länge 

jag kan minnas. Under barndomens 

Gotlandssomrar jagade vi efter Lars 

Jonssons blå folkabuss på strandängar-

na och jag lärde mig hans Fåglar i 

Europa utantill, typ. Ett mer seriöst få-

gelskådande tog fart för ungefär tio år 

sedan och fortsätter i oförminskad 

styrka.  

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

Det finns många, men rödspovens åter-

komst till Svartåmynningens naturreser-

vat i april varje år är en. Men helt oslag-

bar är ändå lärksången för en grabb från 

slätten som jag, allra helst om den ack-

ompanjeras av storspovspel.  

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Jag är lärare i svenska och samhällsori-

enterade ämnen på en högstadieskola i 

Norrköping. Pendlandet är lite drygt, 

men man blir duktig på att artbe-

stämma i farten genom bussfönstret.  

 

Det är vi som jobbar i styrelsen 
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Adam Bergner,  
styrelseledamot 

 
Hur länge 

har du varit 

engagerad i 

LFK? 

Jag har 

suttit i sty-

relsen sedan 2006, mest som ledamot 

men under en period även sekreterare. 

Hur länge har du skådat fågel? 

Fågelintresset började redan runt 1996, 

när jag var sex år gammal. Det tog se-

dan ytterligare fart när jag gick med i 

Linköpings fågelklubb 2004.  

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

En dag i september 2008 dök det upp 

en härfågel i närheten av Glyttinge. Jag 

hade missat härfågel vid två tillfällen 

tidigare i Östergötland, och var därför 

snabbt på plats. Fågeln var relativt 

orädd och bjöd på fina observationer. 

Härfågel hade länge varit en efterläng-

tad art, och fortfarande är den en av 

mina favoritfåglar.  

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Jag är Masterstudent i ekologi på Linkö-

pings universitet och är för närvarande 

bl.a. involverad i ett forskningsprojekt 

som ska beskriva biologisk mångfald i 

ekskogar i Turkiet.  

 

Hur länge 

har du va-

rit engage-

rad i LFK? 

Jag har 

varit med-

lem sedan jag flyttade till Linköping 

1977, men aktiv bara de senaste 5 åren. 

 

Hur länge har du skådat fågel?  

Skådat fågel har jag gjort så långt jag 

kan minnas dvs nästan 70 år. 

 

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

Oj de är många. Nästan varje dag ser jag 

en vacker fågel och alla är en upplevelse 

som ger dagen en extra krydda. Annars 

den första flygande rördrommen på 

närhåll vid Tåkern eller de främmande 

karminbiätarna i Vreta Kloster. 

 

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Den står sällan på hyllan men politiken 

(vice ordf i bygg o miljönämnd) kommer 

ibland emellan. 

 
 
 
 

Gunilla Wetterling,  
styrelseledamot 
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Erik Stensman,  
styrelseledamot 

 

Hur länge 

har du varit 

engagerad i 

LFK? 

Gick med i 

klubben 

hösten 2010 

och varit med i styrelsen sedan 2012. 

  

Hur länge har du skådat fågel? 

Sedan 2005 men lite upp och ner över 

åren gällande tiden som lagts ner på 

fågelskådandet. 

 

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

Bästa minnet är klippsvalorna 2006 som 

utgjorde första och enda gången jag 

besökte Linköping innan jag började 

studera här. När det gäller upplevelser 

finns det många vilka ofta är kopplade 

till närheten till alla olika fågelmiljöer 

som finns runt Linköping.   

 

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Studerar civilingenjörsprogrammet In-

dustriell Ekonomi på universitetet sedan 

hösten 2010 då jag flyttade till Linkö-

ping från Stockholm.   

 

Hur länge 

har du varit 

engagerad i 

LFK? 

Vet inte, 

men tippar 

på 15-16 år. 

  

Hur länge har du skådat fågel? 

Redan när jag var liten, var jag fascine-

rad av fåglar och vistades ofta i fågelrika 

marker vid Roxen och på Öland, men 

det riktiga skådandet tog rejäl fart när 

jag fick en tubkikare i 30-årspresent. Då 

gick det helt plötsligt att se skillnad på 

fåglarna. De hade dessutom färg. Då 

blev jag fast. 

 

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

En jag direkt kommer att tänka på, är 

när jag som barn var i en kohage vid 

Näsby, och för första gången får se en 

fiskgjuse, som ryttlar, dyker och plask-

andes kommer upp med en stor fisk.  

 

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Längtar till havet, våren och kollar kar-

tor till nästa utflykt. 

Per Törnquist 
styrelseledamot 
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Stefan Desai, kassör  

 

Hur länge 

har du varit 

engagerad i 

LFK? 

3 år. 

 

Hur länge 

har du skå-

dat fågel? 

7 år. 

 

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

Min första vitvingade tärna i Nybro 

första våren jag skådade. Synd att inte 

gåsgamen var i Linköping för det var 

häftigt. 

 

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Driver en redovisningsbyrå. Sitter även i 

styrelsen för Svenska Bergsguideorgani-

sationen där jag främst arbetar med 

ekonomi och  frågor kring utbildning av 

blivande internationella bergsguider. 

Har även bergsbestigning/klättring/

vandring som ett stort fritidsintresse. 

Hjälper till inom LHC Damsektionen på 

”frilansbasis” samt är i övrigt otäckt 

hockeyintresserad 

 

Hur länge 

har du varit 

engagerad i 

LFK? 

Allt för 

länge… 

Hittade ett 

välkomstbrev 

från 1991 

med avsän-

dare från den dåvarande kassören 

Bengt Nilsson. Har väl skött mig hyffsat 

då jag överlevt ca sju ordföranden utan 

att tvingas lämna styrelsen. 

 

Hur länge har du skådat fågel? 

Sedan 1976 då jag som nioåring följde 

med Mats Thorin och Douglas Gustafs-

son i Aneby där jag växte upp.  

 

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

Massor. Men att få hitta en rödvingad 

vadarsvala i Roxen och samtidigt få 

kryss nummer 300 är svårslaget.  

 

Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Forskar och undervisar om miljöteknik 

på LiU samt hejar på barnens sportakti-

viteter.  

Olof Hjelm, 
vice ordförande 
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Hur länge har du varit engagerad i LFK? 
Jag har varit aktiv i LFK sedan 2009 och har klub-
ben och dess aktiviteter att tacka för att min skåd-
ning nått nya nivåer! 

Hur länge har du skådat fågel? 
Fågelskådningen har alltid varit en del av mitt liv. 
När jag var barn hade man inte så mycket annat 
val än att följa med föräldrarna när de skulle ut och 
skåda. Fåglarna var aldrig det primära för mig un-
der uppväxten, utan fokus låg istället på glädjen i 
att komma till nya platser att leka på. Att klättra i 
ruinen vid Kapelludden på Öland hörde till favo-
riterna. Mitt eget skådande tog istället fart på en 
annan kontinent. När jag under några månader 
2002 volontärarbetade i Kenya så möttes jag av en 
helt ny fågelfauna. Nyfikenheten på härfåglarna 
och den afrikanska pygmékungsfiskaren som båda 
fanns i trädgården blev porten in i ett sedan dess 
allt mer passionerat skådande! 

Vilken är din bästa fågelupplevelse runt Linköping? 
Jag har svårt att peka ut någon enskild fågelupplevelse som varit extra betydelsefull 
för mig.  Men det är klart, jag njuter alltid av att se jordugglor vid Nybro eller 
Sättuna. Till vardags skådar jag mest i Svartåns närhet på Östgötaslätten, vilket 
varmt kan rekommenderas – inte minst i nattsångartider i början av juni! 

Vad gör du om dagarna när kikaren står på hyllan? 

Till vardags arbetar jag som nämndsekreterare i Motala kommun, vilket dessvärre 
inte medger särskilt många tillfällen till fågelskådning. Särskilt inte nu, under vinter-
tid. Men det gör å andra sidan att jag längtar desto mera efter första mötet med 
ängshöken på våren!  

Martin Berry, styrelseledamot 

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har idéer om vad vi 

ska göra i LFK. Skicka mail (se hemsidan) eller kom gärna fram till 

oss i fält och prata fågel. 
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Under lång tid har vi här i Rödspoven 

kunnat ta del av fågelobservationer från 

Linköpingstrakten, både vanliga och 

mindre vanliga, under rubriken 

”Aktuella observationer”. Att enbart 

rada upp en himla massa arter kan emel-

lertid bli aningen enformigt och ointres-

sant i längden, och vi har därför känt oss 

nödgade att förändra innehållet i arti-

keln. Därför försöker vi nu införa en ny, 

förhoppningsvis något mer lättsam, be-

skrivning av de fågelobservationer som 

gjorts i trakten det gångna halvåret. Pre-

cis som tidigare har rapportsystemet 

Svalan, en del av Artportalen, använts 

som underlag för sammanställningen av 

fågelobservationer i kommunen. 

 

Hösten är en långdragen tid i fåglarnas 

värld. Hos vissa arter inleds höstflytt-

ningen söderut redan innan de sista vår-

flyttarna hunnit nå häckningsplatserna i 

Sverige. Våren och hösten överlappar, 

och någon egentlig ”ornitologisk som-

mar” kan därför inte sägas existera för 

arter som grönbena, gravand, storspov 

och svartsnäppa. Från början av juni 

sågs de första flockarna med sydsträck-

ande vadare i luften över Svartåmyn-

ningens naturreservat. Bara ett par kilo-

meter därifrån var andra fåglar fortfa-

rande mitt uppe i häckningsbestyren. 

Utefter Svartån, från Kaga kyrka och 

uppströms, genljöd sommarnätterna av 

sång från näktergalar, kärrsångare, en-

staka gräshoppsångare samt en och an-

nan kornknarr och vaktel. Korknarrarnas 

säregna snärpande kunde också avnjutas 

från ett flertal andra platser i kommunen, 

inte minst i Tinnerö eklandskap samt i 

ett band från Malmslätt i riktning mot 

Skeda. En annan nattaktiv fågel som 

uppträdde ovanligt talrikt i kommunen 

under högsommaren, och som tycks vara 

under sakta invandring till Sverige, är 

flodsångare. Dess symaskinsliknande 

skyttlande hördes på åtta olika platser i 

kommunen från mitten av juni och en 

knapp månad framåt. Juli blev en ganska 

lugn månad på fågelfronten i Linköping-

strakten. Vädret var varmt och soligt 

vilket säkerligen ledde till att många 

fågelskådare prioriterade sol och bad 

framför att spana efter fåglar. Ett av de 

mest uppseendeväckande fynden i juli 

gjordes i en buske i centrala Linköping 

där en berghöna höll till under en efter-

middag i slutet av månaden. Berghöna 

häckar närmast i sydostligaste Europa 

och Turkiet, men med största sannolik-

het hade denna fågel rymt från någon 

privat uppfödning.  

Ett halvår i Linköpings  

fågelmarker 
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Från mitten av juli dök de första arktiska 

vadarna upp, småflockar kunde ses på 

stränderna av Sättunaviken och Härnavi-

ken i Svartåmynningens naturreservat. 

Kustsnäppor, kärrsnäppor och spovsnäp-

por blandades med enstaka myrspovar 

och kustpipare. Vadarskådning vid 

Västra Roxen i vackert kvällsljus en 

ljummen högsommarkväll är en riktig 

höjdare som måste upplevas, och just 

denna sommar var chanserna till detta 

goda. De två svarthalsade doppingarna 

som låg i Södra dammen vid Gärstad-

verken lockade många semestrande få-

gelskådare på genomresa. De som hade 

tur kunde också få en skymt av en brun 

glada som rörde sig i området kring 

Gärstadverken i juli. Från början av au-

gusti blev gladan mer stationär inom ett 

område strax norr om Gärstadverken, 

och kunde då ses av många tillresta få-

gelskådare. Från mitten av augusti bör-

jade trutar vid Gärstadverken att dra 

uppmärksamheten till sig. En och annan 

kaspisk trut visade upp sig i de stora 

flockarna med gråtrutar, och det gällde 

då att ha tålamod och spana igenom ett 

stort antal trutar för att ha chans att få 

syn på den ovanligare arten. 

 

September präglades av stora mängder 

med flyttande och rastande fåglar i 

Svartåmynningens naturreservat och i 

jordbrukslandskapet väster om Roxen. 

Stora flockar med grågäss, tofsvipor och 

simänder som krickor och bläsänder 

samlades i området för att rasta och äta 

upp sig inför vidare flyttning. En pil-

grimsfalk och flera havsörnar gjorde 

ständiga jaktförsök och gjorde deras 

tillvaro osäker. Från den högnordiska 

fjällvärlden kom arter som rödstrupig 

piplärka, lappsparv och blåhake och 

rastade tillfälligt på flera platser runt 

Roxen. Den sistnämnda arten kunde 

också beskådas vid Nykvarns renings-

verk längs Stångån i Linköping.    

Oktober är den stora flyttningens månad 

då luften är full av fåglar på väg mot 

övervintringsområden i södra och mel-

lersta Europa. Vid Nybro i Svartåmyn-

ningens naturreservat bevakades sträcket 

under några dagar i början av oktober. 

Som mest sågs 2500 ringduvor och ett 

trettiotal ormvråkar under en dag, men 

dessvärre fanns ingen bevakning på plat-

sen den 11 oktober, som enligt uppgifter 

från andra delar av landet, var en mycket 

bra sträckdag med stora antal flyttande 

duvor, tranor, vråkar och finkar. Framåt 

slutet av oktober fylldes Svartåmynning-

ens naturreservat av flockar med vitkin-

dade gäss, först i flockar om ett par 

hundra men snart allt fler. I mitten av 

november nåddes en ny högstanotering 

för arten i Linköpings kommun då unge-

fär 3000 ex inräknades på åkrar vid 

Kaga, väster om reservatet. Värt att no-

tera är att det samtidigt fanns minst lika 

många vitkindade gäss på fält vid Him-

melstalund i Norrköping. Vitkindad gås 

är en art på stark frammarsch i Sverige, 

både som häckfågel och som rastare 

under sträcket i oktober.  
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November blev en ganska lugn månad i 

kommunen, med undantag för en helg, 

nämligen den 17-18, då det prestige-

fyllda kommunrallyt avgjordes och 

många fågelskådare var ute i fält för att 

samla arter. Den gemensamma insatsen 

från de 38 fågelskådare som kämpade 

för Linköpings kommun resulterade i 

111 noterade arter, där ovanligheter som 

ringtrast, kaspisk trut och snösiska ut-

märkte sig. Efter att kommunrallyt var 

över lade sig ett lugn över traktens fågel-

lokaler. Visst finns ändå specialiteter att 

hålla utkik efter. Kungsfiskaren vid 

Stångån livar upp vilken kall vinterdag 

som helst och en flock sidensvansar som 

kalasar på utslängd frukt i trädgården är 

bedårande att se på. Så snart vårsolens 

första strålar börjar värma och den första 

sånglärkan drillande flyger över de ännu 

snötäckta fälten lär aktiviteten i fält öka 

igen. Ett nytt år i Linköpings fågelmar-

ker kan då börja! 

 

Adam Bergner                      

Höstens första utflykt gick till den för-
träffliga Mörbyslätten, en av Östergöt-
lands bästa rovfågellokaler. Det var en 
härlig höstdag och vi såg brun kärrhök, 
blåhök, ormvråk och bivråk. På tips av 
Göran Lindell åkte vi till Nederlösa och 
såg två glador kretsa fint på närhåll. Två 
rovfåglar till hängdes in; duvhök och 
lärkfalk. En perfekt inledning för oss 
Daglediga. 

Nästa septembertur gav lika fint väder 
vid Sättuna. Även nu med många rov-
fåglar; havsörn, kärrhökar, pilgrimsfalk 
och tornfalk. En rödstrupig piplärka flög 
förbi lockande sitt spii. 

Årets lite längre tur gick av stapeln i 
månadsskiftet september-oktober till 
Getterön utanför Varberg. Tanken var 
att skåda havsfågel men vädret var all-
deles för bra för det. Varmt och svaga 

vindar förutom sista dagen då vi såg 
havssula i fjärran. Bästa obsen blev en 
jorduggla vid Morups Tånge och alla 
vadarna vid Killingatångsvägen. Vi fick 
även en del vänner bland skådarna i 
Halland. 

De som var hemma gick ut över mader-
na vid Sättuna. Längst ut på revlarna 
kunde kustpipare, kärrsnäppor och en 
brushane ses trots ett ganska besvä-
rande motljus. En ung pilgrimsfalk höll 
en fin flyguppvisning 

I oktober gick färden till Stora Lund i 
kraftig SV vind. Svaga sträck med 
tättingar passerade samt två storlom-
mar alldeles över oss. I brist på fågel åt 
vi istället en god lunch på golfrestau-
rangen.                                                                                                                      

Daglediga på nya äventyr 
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Höstens Häradskär tur lockade sex skå-
dare. Första dagen med svag NO vind 
möttes vi av ett massivt sträck. Vitkin-
dade och prutgäss, bläsänder, alfåglar, 
ejder, sjöorrar och svärtor sträckte. Tu-
sentals vitkindade gäss dominerade. 
Andra dagen var sträcken som bort-
blåsta. Vi koncentrerade 
oss på vad som gick att 
hitta inne på ön. Lena 
stod strategiskt vid lots-
huset, medan vi andra 
snokade runt i ljungen, 
och var den enda som 
fick syn på en taigasång-
are. Båtfärden tillbaka 
från denna oerhört 
vackra ö i de yttersta 
östgötaskären bjöd på 
flyguppvisning av tre 
adulta havsörnar!  

För de som inte var med till Häradsskär 
stod gåsskådning vid Tåkern på pro-
grammet. Dagens bästa ”gås” blev dock 
smörgås vid fikapausen uppe i tornet i 
Svälinge. Det blev en fin utflykt med 
vackra höstfärger i solskenet.  

Första novemberturen samlades vi vid 
snöbryggan och gick ut till Stångåmyn-
ningen. Ett flertal kungsfiskare observe-
rades. Ett mindre gäng fortsatte sedan 
till Sättuna. En fin blåhökshona spanade 
av maderna och det kryllade av änder 
vid Nybro bl a en bergandshona. På fäl-
ten vid Kaga kyrka gick c:a 3000 vitkin-
dade gäss, vilket lär vara rekord för 
Roxen.  

 

I slutet av november gjorde vi en lång 
vandring i Vidingsjö/Ullstämma reserva-
tet och tittade på skogsmesar. Härligt 
väder och lite kyligt. Vi mötte årets 
första skridskoåkare i Ekängsdalgången 
på klirrande is.  

 

Årets sista utflykt gick till Svartån vid 
Vallby och Norrbysjön. När vi gick ner 
mot ån flög ett trettiotal hägrar upp och 
nästan lika många sångsvanar ljudligt 
trumpetande. Det dröjde inte länge 
förrän en strömstare kom flygande upp-
ströms och satte sig på en sten intill oss. 
Vid Norrbysjön spanade vi av sjöytan vid 
Ruda och Kungs Norrby. Drygt 20 arter 
observerades och trots blåsten blev det 
en väldigt lyckad utflykt i vackra gårds-
miljöer. 

Gunilla Wetterling 

 

 

  Foto: Ingemar Ander 
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Reservatets par av brun kärrhök hade 

förmodligen lyckats med sin häckning, 

för över strandängarna jagade två cho-

kladbruna årsungar med smörgul hätta 

klumpigt efter byten. Ovanför dem gav 

sig unga fiskgjusar sig till känna genom 

klangfulla visslingar. En förälder hov-

rade högt ovanför dem. Så inleddes 

höstsäsongens första guidning i 

svartåmynningens naturresrvat den 11 

augusti. Ett tjugotal personer kom till 

Sättunaplattformen för att se reservatet 

i brytpunkten mellan sommar och höst. 

Ljungpipare sträckande, storspov och 

tringavadare som grönbena, glutt-

snäppa och skogssnäppa rastade i den 

grunda viken. Ett kärt inslag under sen-

sommaren vid Sättuna är de charmiga 

skräntärnor som rastar i åldersblandade 

grupper. Med dem hade för dagen kom-

mit två unga dvärgmåsar som jämte 

blåhaken som många fick se på vägen ut 

till plattformen blev dagens höjdpunkt. 

Ett lika stort sällskap närvarade vid sep-

temberguidningen, 8/9. Vadarna i viken 

dominerades av kärrsnäppor. På lite 

djupare vatten sprang svartsnäppor i 

grupper efter föda och den lilla mosnäp-

pan visade sig stundtals mellan alla 

skrattmåsar och tärnor i viken. En svår-

guidad art blev dagens attraktion. Den 

rödstrupiga piplärkan flög lockande 

över plattformen vid flera tillfällen. En 

handfull exemplar av denna norrländska 

häckfågel på flyttning hade setts i reser-

vatet under veckan. Ingen utav dem 

hade den goda smaken att sätta sig i 

gräset som släktingen ängspiplärka, 

men en obs är en obs och många fick 

uppleva fågeln för första gången.  

Höstens sista guidning hölls även den 

vid Sättunaviken den 6/10. Nu domine-

rade änderna scenen och vi kunde ur-

skilja snatterand, vigg, bergand, 

stjärtand, bläsand och skedand i alla 

svåra eklipsdräkter. Bland vadarna 

fanns nästan bara kustpipare och bru-

shane kvar. Inte mindre än två pilgrims-

falkar jagade över strandängarna under 

förmiddagen. Guidningen avslutades på 

ett förnämligt sätt för de tjugofem del-

tagarna när en turturduva helt plötsligt 

korsade över viken och snart passerade 

helt nära plattformen till allas förtjus-

ning innan den försvann bort mot Vreta 

Kloster kyrka. Guidningarna fortsätter i 

vår, med start söndagen den 6 april.  

Peter Berry 

Guidningarna 

hösten 2013 
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Ett tiotal deltagare, med guider inräknat, deltog i aktiviteten som började utanför 

Mantorp i tät dimma. Det var alltså inga bra förutsättningar för att se rovfågel när vi 

ställde upp kikarna utanför Mörby. Tur för oss att dimman snart lättade något. Vi 

gick över från att lyssna på gulsparvarnas lockläten till att leta rovfågel. Snart upp-

täcktes en sparvhök och kort efter det kom den första bruna kärrhöken glidande 

tätt över marken på klassiskt manér.  

Dimmig start på  

”Mörby Bird Show” 14/9 

På lokalguiden Göran Lindells inrådan 

flyttade vi oss från Mörby till Nederlösa 

där rovfågelaktiviteten var desto högre. 

Från denna punkt har man god uppsikt 

över området. Man ser kullen Höje i sö-

der, bort mot Västerlösa och Mantorp i 

sydöst och en bit upp mot Skeppsås i 

norr. Härifrån har också många arter 

rovfåglar setts, alltifrån sträckande bivrå-

kar i maj till övervintrande jaktfalk. Vi 

hade turen att se den röda gladan som 

på senare år återkommit till slätten. Där-

till uppehöll sig flera ormvråkar i områ-

det, gärna på uppvinden på Höje. Havs-

örn, duvhök, sparvhök, tornfalk, lärkfalk, 

fiskgjuse och många unga bruna kärrhö-

kar kunde räknas in runtomkring.  

Brun kärrhök. Foto Johan Ekstrand 



16 

 

Totalt sett nio arter rovfåglar i ett 

ganska begränsat geografiskt område 

och med dålig sikt är ett imponerande 

resultat och ett gott betyg till området. 

Det kan med fördel besökas under hela 

året. Övervintrande kungsörn kan ses 

under vinterhalvåret. Ängshök har häck-

at här och den blå kärrhöken har gjort 

häckningsförsök.  

I slutet av maj sträcker bivråkarna och 

både vår- och höststräck kan med fördel 

bevakas från de punkter vi besökte. 

Vem vet, helt plötsligt kanske en afton-

falk eller någon annan ovanlig rovfågel 

drar förbi? I vår åker LFK ut igen för att 

se vilka rovfågelarter vi kan se i slutet av 

april. Anmäl er gärna till utflykten ”Vår 

på slätten” den 20/4.  

Peter Berry 

Sedan i början av november är klubbens matning igång igen. Liksom förra året sam-

arbetar vi med kommunen och maten kommer från Slåttergubbens ekologiska få-

gelmat. Vi får också stor hjälp från våra medlemmar som hjälps åt att fylla på mat 

och räkna fåglarna vid matningen. Från november till början av april är det dukat för 

ekologisk buffé i matboxarna vid Fröberget. Ta gärna en tur förbi under vintern. Om 

du inte besökt matningen tidigare är den enkel att hitta om du kör Haningeleden 

mot Vidingsjö och svänger av mot Kolbyttemon. Följ vägen någon kilometer och 

sväng av mot Tinnerö. Matningen är precis intill parkeringen. Som tidigare år domi-

neras den av pilfinkar, men trastar, mesar och finkar hälsar också på. Lördag 25 ja-

nuari guidar Claes Nilsson vid matningen. Han svarar på dina frågor om fågelbords-

gäster och tipsar om fågelmat. Guidningen startar 10:30.  

LFK-matningen vid Fröberget är igång 
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Under hösten 2013 satsade LFK som 
bekant enbart på lokala och regionala 
fågelskådningsexkursioner. Som en del i 
detta anordnades under hösten två, 
istället för som brukligt en, resor till 
Häradsskär. Tidpunkterna för exkursion-
erna lades något tidigare respektive 
något senare än vad som tidigare varit 
fallet – närmare bestämt 28-29 septem-
ber och 19-20 oktober. Anledningen till 
dessa datum var en medveten strategi 
att förlänga säsongen som aktiva skå-
dare vistas på och/eller besöker Härads-
skär, och förhoppningsvis kunna bidra 
till att dokumentera fler arter och indivi-
der från en av Östergötlands hetaste 
kustlokaler. Och sett till rariteter så 
skulle denna satsning komma att visa sig 
vara helt rätt! 

I september var vi sju skådare som an-
lände till skäret omkring halv sju på 
morgonen. Vi begav oss genast till 
Stångskär för att se hur havsfågelsträck-
et artade sig för dagen. Och visst 
sträckte det fåglar, men varken i stora 
numerär eller i stor artvariation. Några 
av deltagarna beslutade sig därför 
snabbt för att byta lokal från fyren till 
bunkerberget för att se om det var 
bättre fart på sträcket på östra sidan ön. 
Innan skådarna nådde dit hördes emel-
lertid glada rop om ”Taiga!”. En taiga-
sångare hade upptäckts av ringmärkar-
na! Fågeln hade blåst in till hamnen på 
Stångskär i den friska nord-västvinden 
och lockade upprepade gånger under 

det att den förflyttade sig längs stran-
den. Taigasångaren tystnade dock 
snabbt och flög antingen över till Hä-
radsskär eller sträckte vidare. Samtliga 
exkursionsdeltagare som kommit ru-
sande fick emellertid höra och/eller se 
skymtar av den rara östliga sångaren 
innan den försvann. 

Ivern att sträckskåda avtog ganska 
snabbt efter mötet med taigasångaren 
och ersattes av en lust att söka igenom 
Stångskär och Häradsskär på jakt efter 
fler speciella fågelmöten. Och ett i Hä-
radsskärsammanhang sällsynt skådarö-
gonblick uppenbarade sig verkligen nå-
gon timme senare på förmiddagen. En 
orrtupp kom helt plötsligt flygande in 
över Lotsbyn på Häradsskär från öster, 
fortsatte söderut och rundade fyren 
innan den försvann åt samma håll som 
den kommit. Kanske inte en sällsynt art 
i Östergötland, men en verklig raritet på 
”skäret”! 

Därefter tog det dessvärre inte särskilt 
lång tid att konstatera att individ- och 
artantalet fåglar på Häradsskär var lågt, 
och till stor del koncentrerat till alkärret 
vid Lotsbyn och buskmarkerna på södra 
delen av ön. En misstänkt sibirisk pip-
lärka strax öster om lotsstugan höjde 
dock pulsen både hos exkursionsdelta-
garna och ringmärkarna under eftermid-
dagen. Fågeln kunde dock relativt snart 
avskrivas som en ängspiplärka med nå-
got avvikande läte. 

En lyckad höstsatsning på  

Häradskär 
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Söndagens skådning började med att en 
jorduggla stöttes i en sumpmark strax 
norr om lotsstugan. Därefter var det 
under resterande dagen glest mellan 
observationerna av nya resarter. Havs-
fågelsträcket ville inte heller denna dag 
komma igång ordentligt, troligen på 
grund av den fortsatt friska nord-
västliga vinden. Rariteterna uteblev 
också helt denna dag. Vid summeringen 

av septemberhelgen kunde vi dock 
räkna ihop till 88 arter – vilket får anses 
vara en god höstsiffra! 

En månad senare landsteg sex Linkö-
pingsskådare återigen i hamnen i Lots-
byn. Den här morgonen var det minus-
grader och återigen tämligen friska vin-
dar. Den vädermässiga skillnaden mot 
septemberresan var emellertid i fågel-
sammanhang avgörande – den här 
gången var det nord-östlig vind som 
efterhand skulle vrida till rakt östlig. 
Därtill var gråväder och regnskurar pro-
gnostiserade. Vi hoppades därför på att 

östliga rariteter skulle blåsa in mot Hä-
radsskär och tvingas ner av regn och 
dålig sikt! Kanske kunde vinden också 
bidra till att havsfågelsträcket gick när-
mare Häradsskär än i normalfallet. 

Även om hösten dittills varit mild så 
hade de stora mängderna havsfågel 
sedan länge sträckt förbi Häradsskär, 
vilket tydligt märktes på det näst intill 
obefintliga antalet fåglar som stävade 

söderut. Ejder, sjöorre och alfågel 
kunde ses i relativt stora flockar, men 
det troliga är att många av dessa fåglar 
inte sträckte i regelrätt mening utan 
snarare dröjde sig kvar eller rörde sig 
runt i vinterkvarteren. Flera flockar av 
de tre arterna noterades också på väg 
norröver under helgen.   

Lördagen passerade sedan utan några 
större utropstecken. Stångskär var så 
gott som tom på fågel och Häradsskär 
kunde inte uppbåda några större över-
raskningar. En sen enkelbeckasin stöttes 
och flera små flockar med mindre kors-
näbb rörde sig runt på ön.  

Djupt inne i grenverket gömmer sig en kungsfågelsångare. Foto Olof Hjelm 
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Exkursionsdeltagarna tog emellertid 
den skrala fågeltillgången med jämn-
mod, för det var först på söndagen som 
de riktigt vassa väderförhållandena var 
att vänta. 

Söndagsmorgonen grydde och manade 
till sträckskådning på Stångskär. Men 
inte heller denna dag rörde sig några 
ansenliga mängder fåglar över havet – 
och den ostliga vinden verkade inte 
påverka detta nämnvärt. Efter någon 
timme gav vi därför upp sträckskådning-
en till förmån för att se om några östliga 
tättingar blåst in under natten. Vi spred 
oss över Häradsskär och kunde snabbt 
konstatera att mängden fåglar ökat un-
der natten och att det denna dag fanns 
gott om kungsfågel på ön.  

Adam Bergner hade inför resan lånat 
ihop ett par walkie-talkies i syfte att 
underlätta snabb kommunikation om 
någon raritet skulle hittas. Och det var 
också ur walkie-talkins sprakiga högta-
lare som Adam efter någon timme 
kunde meddela att ”jag har hittat en KFS 
i skogen nord-öst om alkärret!”. KFS 
står för kungsfågelsångare – en verklig 
raritet i Östergötland – och Adams med-
delande satte också fart på resten av 
exkursionsdeltagarna. Efter att ha van-
sinnesrusat över halva ön kunde vi snart 
samlas och organisera ett eftersök. 

Fågeln ingick i en större flock kungsfåg-
lar och två gransångare. Inslaget av 
gransångare i flocken visade sig vara 
viktigt i och med att det möjliggjorde för 
oss att skilja ”vår” flock kungsfåglar från 
andra kungsfågelflockar som också 
rörde sig runt i området. Trots att vi 
följde den ytterst rörliga flocken under 

en cirka en halvtimme så kunde vi inte 
urskilja kungsfågelsångaren säkert. Olof 
Hjelm hörde ett lock från en flock och 
Martin Berry såg en gul övergump i 
samma flock någon minut senare, men 
vi väntade fortfarande spänt på att 
kunna bekräfta fyndet. Tio minuter se-
nare hade flocken rört sig i en cirkel i 
området och befann sig nu i en tall och 
två mindre björkar. Där, lång ner på en 
av de små björkstammarna, hoppade 
kungsfågelsångaren äntligen in i kikar-
fältet för oss andra exkursionsdelta-
gare! I en lycksalig känsla kunde vi se-
dan följa fågelns rörelser och fick flera 
gånger se den helt nära.  

Kungsfågelsångaren och dess flock 
skulle komma att bli kvar på ön under 
hela resten av vår vistelse på söndagen, 
vilket mångfaldigade antalet tillfällen att 
studera dess karaktärer och beteende. 
Nyheten om fyndet – det första på 14 år 
i länet – blev en stor sak i Östergötlands 
skådarkretsar och föranledde en spon-
tan eftersöksexkursion dagen efter. 
Kungsfågelsångaren kunde dessvärre 
inte återfinnas, men Kjell Carlsson med 
flera hittade istället en brandkronad 
kungsfågel! Två rara östliga arter, varav 
båda är mycket ovanliga i Östergötland, 
inom loppet av ett dygn med andra ord. 

Det totala artantalet för oktoberresan 
till Häradsskär blev XX och sammanta-
get får fågelklubbens resor till ön under 
hösten 2013 anses ha varit en stor 
succé som gett blodad tand! 

Martin Berry  
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Om du har en smartphone rekommen-

derar jag dig att ladda ned appen som 

heter Band. Band är en från början ja-

pansk app, som fågelskådare i Sverige, 

som höll på med microbirding började 

använda. Microbirding är en variant av 

fågelskådning där det gäller att skåda 

inom ett begränsat område, tex en 

kommun. Om man hittar en för områ-

det intressant art, som inte är intressant 

på riksnivå, kan man skicka ut ett med-

delande på Line-Band, med en mer per-

sonlig kommentar än i övriga larmsy-

stem. Man kan även bifoga bilder, vide-

osekvenser eller GPS-koordinater om så 

önskas.  

Nu finns det även för fågelskådare i Ös-

tergötland startad av Johan Jensen. Det 

är alltså ett system som främjar skådar-

kollektivet i Östergötland och ökar lus-

ten att skåda ytterligare. Om du vill vara 

med, ladda ned appen från app-store 

för androidtelefoner och från iTunes om 

du har en iPhone. Kontakta därefter 

någon som är med i gruppen ”Fåglar i 

ÖG”, som vårt band heter, eller sms:a 

mig, så får du en inbjudan till gruppen 

och kan snart vara med. Av tradition är 

det ett mer vardagligt språk på Line-

Band och nyheterna behöver inte vara 

av så allvarlig karaktär. Det går att ställa 

in om du vill ha en liten ljudsignal vid 

varje nytt meddelande. Det går också 

alldeles utmärkt att skapa tillfälliga 

subgrupper om man är ett skådargäng 

på Häradskär t.ex. 

Exempel på hur det kan se ut på Line-

Band. 

Per Törnquist 0736-72 53 71  

Lineband -Ytterligare en di-

mension i fågelskådandet 
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Som bilden ovan kommer kanske loka-

lerna i skådarguiden för Östergötland 

att se ut. Det är än så länge bara på 

skisstadiet. Med hjälp av ÖgOF, Östsam, 

många hjälpsamma textförfattare och 

fotografer, håller några eldsjälar på att 

sammanställa en bok med syftet att 

inspirera till fågelskådning i Ög. Vi ska 

beskriva kända lokaler och vårt mål är 

också att lyfta fram lokaler, som besöks 

alltför sällan. Vi har kommit en bit på 

väg och vi inser att det är ett om-

fattande arbete, som kommer att ta 

mycket tid i anspråk. Boken kommer att 

beskriva, i storleksordningen 150-200 

lokaler med text, kartor och bilder. Vi är 

på god väg men vi behöver t.ex. mer 

bildmaterial på lokalerna. Om du vet 

med dig att du kan bidra med text eller 

bild får du gärna höra av dig till någon 

av oss. Boken förväntas vara helt färdig 

under 2015 och följaktligen bli årets 

julklapp 2015. Vi som är i redaktionen är 

Claes Nilsson, Martin Berry, Peter Berry 

och undertecknad. 

Per Törnquist per_33@hotmail.com 

  

Skådarguide för Östergötland 
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Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågel-
klubbs regi och ser gärna medlemskap i 
föreningen. Avgift 125 kr, bg 870-6046. 
Ange namn och adress! 
 
Hemsida:  
www.linkopingsfagelklubb.se. 
Se även aktiviteter i Norrköping http://
web.comhem.se/fink. 

Samlingsplats för avfärder och samåk-
ning är Karlbergsplan. Buss 2, Djurgår-
dens hållplats. Fri parkering. 

Kontaktperson: Gunilla Wetterling,  
070-7881226,  
gunilla.wetterling@linkoping.se. 

Tidpunkt: i allmänhet första och tredje 
tisdagen i månaden. 

Rekommenderad milersättning: 20 kr/
mil till förare vid samåkning. 

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

 
För programgruppen: Ingemar Ander, 
Arne Larsson, Lena Lindeberg-Törner 
och Gunilla Wetterling 

 

7 januari kl 9.00   Vallaskogen 
Vi går en vinterpromenad i Vallaskogen 
och lyssnar till mesarnas första sångs-
trofer. Vi kan även gå en runda och kika 
in i trädgårdarna i Valla. Där brukar fin-
nas lite duvor och trastar.  

21 januari kl 8.00   Söderö 
Utflykt till Söderö i Åtvidabergs kom-
mun. Där spanar vi efter rovfåglar och 
lyssnar efter nötkråka vid Vakendals 
våtmark. 

4 februari kl 8.00   Stångån 
Vandring utefter Stångån från Snöbryg-
gan ut till Stångåmynningen. Vi letar 
forsärla, kungsfiskare, smådopping och 
varfågel. 

11 februari kl 15.00   Naturcentrum 
Ingemar Ander berättar om sina resor 
till Indien och vi som precis kommit hem 
från Fuerteventura om den resan. Vi 
träffas på Naturcentrum i Trädgårdsför-
eningen och fikar samtidigt. 

18 februari kl 8.00   Norrköping 
Utflykt till Marvikenverken, Vikbolan-
det, Lindö och Motala ström i Norrkö-
pings utifrån väder, fåglar och vad vi 
hinner med. Marvikenverken ligger 
långt ut vid kusten och där kan finnas 
lite marina änder under vintern, typ 
alfågel, ejder och bergand. Heldag! 

Program för Daglediga skå-

dare, våren 2014 
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4 mars kl 8.00   Tåkern 
Nu börjar det röra på sig i markerna och 
vi åker till Tåkern för att kolla vårens 
framfart.  

18 mars kl 8.00   Norrköping 
Tipparna i Norrköping brukar vara till-
håll för diverse fåglar. Vi åker till Her-
rebrotippen och Häradsudden och när 
näsorna fått nog till någon annan lokal i 
trakten.   

1 april/2 april kl 19.30   Hästhumla 
Vi gör en, ev. två, turer och åker till 
Hästhumla, Tjällmo, med hopp om 
pärluggla. Max 8 deltagare (två bilar) 
per tur! Anmälan till Gunilla,  
gunilla.wetterling@linkoping.se,  

8 april kl 7.00   Klassiska Roxen 
Vårutflykt till lokalerna runt Roxen: 
Sättuna, Nybro och Kungsbro.  

15 april kl 7.00   Tåkern 
Heldagstur till Tåkern-området. Vi besö-
ker Stora Lund och letar ringtrast samt 
tittar på vårsträck. Dessutom besöker vi 
Jussbergs gravfält som också är en ring-
trastlokal. Förhoppningsvis står även 
backsipporna i full blom. 

22 -23 april kl 7.00   Hornborgasjön 
Tvådagars tur med övernattning vid 
Hornborgasjön. Trandans naturligtvis 
men även skådning vid lokalerna runt 
sjön inkl naturrummet. Besök hos 
konstnären Gunnar Löfwing, 
www.lofwings.se, och en del annat trev-
ligt utlovas. Anmälan till Arne, 
arne.larsson7@comhem.se, senast 4 
april. Max 12 personer. 

6 maj kl 4.00   Kärnskogs mosse 
Orrspelet pågår fortfarande, ljungpipa-
ren flöjtar och våren har kommit till 
Kärnskogs mosse. Vi upplever livet på 
mossen en tidig morgon och besöker 
även Trolleflod.  

12 -13 maj kl 6.00   Häradsskär 
Vårtur med övernattning. Max 12 perso-
ner! Anmälan till Gunilla,  
gunilla.wetterling@linkoping.se.  

20 maj kl 7.00   Illersjö – Håleberget 
Våtmarken vid Illersjö utanför Motala 
utforskas, och så går vi en promenad 
upp på Håleberget, ett fint naturreser-
vat intill. OBS! Brant och kuperat men vi 
går i sakta mak. 

27 maj kl 7.00   Svensksundsviken 
Svensksundsviken och Leonardsberg 
och ev någon annan lokal i Norrköpings-
trakten besöks. Heldagstur! 

3 juni kl 7.00   Tåkern 
Heldagstur till Tåkern. Vi åker runt sjön 
och besöker samtliga fågeltorn. 

10 juni kl 21.30   Linköping 
Nattsångartur på slätten norr om Linkö-
ping. Räkna med hemkomst efter 24.00! 
Max två bilar dvs 8 personer. Anmälan 
till Lena, lindeberg.lena@gmail.com. 

mailto:gunilla.wetterling@linkoping.se
http://www.lofwings.se
mailto:arne.larsson7@comhem.se
mailto:gunilla.wetterling@linkoping.se
mailto:lindeberg.lena@gmail.com
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Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med  Linköpings 
fågelklubb, söndagen den 9 mars 2014 klocka 15.00 på 
Naturcentrum, Linköping. Kl 15.30 har ÖGOF sitt årsmöte. 

Efter mötesförhandlingar och kaffe berättar Adam Bergner 
om fåglar i Spanien. 

Välkomna önskar Styrelsen! 

 

Kallelse till Årsmöte 
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Lördag 18 januari: ÖGOF:s Kravrally. 

Se info på sista sidan av detta nummer.  
 

Lördag 25 januari: Guidning vid LFK-
matningen, Fröberget. 

Att mata fåglar har blivit en svensk folk-
rörelse - allt fler ser tjusningen i att ha 
domherrar, koltrastar och talgoxar strax 
utanför köksfönstret! Claes Nilsson har 
matat fåglar i många år och tipsar om 
hur du ska få fler gäster att äta dina 
frön. Han svarar även på frågor och kan 
peka ut vilka arter som besöker LFK-
matningen vid Fröberget just den här 
dagen. Tid: 10.30. Plats: Fröbergets par-
kering, Tinnerö. Kontakt: 
claes.nilsson@corren.se  
 

Onsdag 29 januari: Hur går det för Sve-

riges fåglar - och hur vet vi det? 

Åke Lindström från Svensk Fågeltaxe-
ring vid Lunds Universitet berättar om 
inventeringsmetodik, syfte, vad som är 
på gång etc. Missa inte detta tillfälle att 
lära dig mer om fågelinventering och - 
om du redan inte är inventerare - vad 
detta innebär. Tid: Onsdagen den 29 
januari 2014 kl.18.30 - 20.00, ca. Plats: 
Naturcentrum i Linköping. ÖgOF bjuder 
på enklare fika. Detta är ett arrange-
mang av Östergötlands ornitologiska 
förening, för kontakt gå till 
www.ogof.se 

Torsdag 30 januari: Magnus Ullman 

En verklig nestor inom svensk ornitologi 
gästar Linköping! Magnus Ullman före-
läser på temat ”Att vara fågel – hur är 
det?”. Kvällen riktar sig till såväl nybör-
jare som mer erfarna fågelskådare. Fö-
reläsningen äger rum i föreningshuset 
Fontänen klockan 19-21.Kontakt: gu-
nilla.wetterling@linkoping.se 

 

16 februari: Vinterfåglar vid Stångån 

Följ med på klubbens traditionsenliga 
fågelvandring längs Stångån där vi tittar 
på övervintrande änder, hägrar och 
andra fåglar. Har vi tur kanske vi får se 
en färgsprakande kungsfiskare flyga 
förbi. Klä dig varmt och ta gärna med 
kikare. Samling vid Nykvarns sluss ne-
danför Tekniska verkens kontor 
(Runstensgatan) kl. 09:30. Detta är ett 
samarrangemang med Linköpings kom-
mun. Ingen anmälan, men vid frågor 
kontakta Adam Bergner, 
adam.bergner@yahoo.se eller 0739-26 
00 57.  
 

Söndag 9 mars: Årsmöte 

Se notiis på sidan 24. 

Program våren 2014 
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Söndag 6 april: Fågelguidning i 
Svartåmynningens naturreservat 

Välkomna våren och fåglarnas åter-
komst till Svartåmynningen. Vi följer hur 
långt våren har kommit genom att leta 
tidiga vårarter. Vi letar efter vackra and-
drakar som stjärtänder och salskrakar 
bland mängder av gäss, doppingar och 
änder och hoppas på något ovanligt. 
Nybroplattformen är bemannad av få-
gelklubbens guider mellan kl 9-12. Du 
kommer när det passar dig. Kontakt: 
Peter Berry; 0705573575;  
peter.berry1983@gmail.com 

 
Söndag 20 april: Vår på slätten 

Följ med på en rundtur på slätten väster 
om staden. Vi letar efter röd glada och 
andra rovfåglar, njuter lärksång och 
letar bland rastande fåglar på fälten 
runt Västerlösa, Normlösa och Klock-
rike. Tidig avfärd. Anmälan till: pe-
ter.berry1983@gmail.com senast 18/4.  
 

Lördag 26 april Orrspel på Kärnskogs-
mosse 
Vi besöker naturreservatet Kärnskogs-
mosse och spanar på orrspel och ser 
solen stiga upp över mossen. Ljungpi-
parna, storspovarna och tranorna försö-
ker överrösta orrarnas bubblande. Vi 
äter medhavd frukost. När orrspelet 
börjar avta besöker vi det med flit ska-
dade brandområdet vid Kärnskogs-
mosse eller Trolleflods Naturreservat, 
som ligger i närheten. Där letar vi bl.a. 
tjäder, järpe och tretåig hackspett. 
Räkna med att hela utflykten tar en halv 
dag. Vi träffas på Bergön. Jag finns där 
från kl: 06:00. 

Anmälan och ev frågor till:  
Per Törnquist på tel 073-672 53 71 eller 
per_33@hotmail.com . Meddela gärna 
om du har tillgång till bil.   

 
Lördag 3 maj: Tornkampen 

Fågelklubben bemannar LFK-tornet i 
Härnaviken för att försvara vår höga 
placering i tävlingen om Sveriges bästa 
fågeltorn. Kom och hjälp till. Vi finns på 
plats mellan 5 och 13. Kontakt: 
olof.hjelm@gmail.com 

Söndag 4 maj: Fågelskådningens dag 
firas med öppen guidning vid Sättuna-
viken 

Fågelklubben uppmärksammar fågel-
skådningens dag genom att bjuda in till 
öppen guidning vid kommunens finaste 
fågellokal, Sättunaviken. Naturreserva-
tets häckfåglar har börjat muta in sina 
revir och samsas med många rastande 
fågelarter. Vi hoppas på att kunna visa 
en stor variation av arter nu när tropik-
flyttarna från Afrika börjat dyka upp. 
Sättunaplattformen är bemannad mel-
lan kl 9-12. Du kommer när det passar 
dig. Kontakt: Peter Berry, 0705573575,  
peter.berry1983@gmail.com 

Helgen 10-11 maj: Häradskär 

All presentation överflödig för denna 
spännande ö i östgötaskärgården. Max 
9 deltagare och först till kvarn!  
Anmälan senast 2 maj till Martin Berry,  
martin.s.berry@gmail.com, 
0736234710 .  
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Söndag 1 juni: Fågelguidning i Svartå-
mynningens naturreservat 

Försommaren erbjuder en stor variation 
av fågelarter i Sättunaviken. Kom och se 
grågässens ungar samsas med rastande 
vadare på strandängarna. I skrattmåsko-
lonins plötsliga uppflog kanske vi hittar 
en spännande rovfågel? Sättuna-
plattformen är bemannad mellan kl 9-
12. Du kommer när det passar dig. 
Kontakt: Peter Berry, 0705573575, 
peter.berry1983@gmail.com 

 Torsdag 5 juni: Nattsångartur 

Runtomkring Linköping finns många 
spännande lokaler för nattsångare. Vi 
samlas vid Sättunavikens parkering kl 
22:00 för samåkning ut på slätten. Där 
hoppas vi höra vaktel, gräshoppsångare, 
kärrsångare, småfläckig sumphöna och 
kornknarr, för att nämna några arter. 
Anmälan senast 3 maj till 
peter.berry1983@gmail.com,  
0705573575 

Följ med LFK till Portugal! 
Vi planerar en resa till Portugal i september 2014.  Mer text kommer….. 
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Snart är det äntligen dags för lite ljus i vintermörkret! Lördagen den 18 januari har 
du möjlighet att skåda en intensiv heldag med trevligt samkväm med mat, tävlingar 
och artgenomgång efteråt 

Regler och information: 

Kravrally 18 januari 2014 

 man tävlar i lag om minst 2  

 alla i laget måste se/höra fågeln 

 endast transport till fots, cykel, skidor osv, samt kollektivtrafik 

 fri startplats, starttid och slutplats 

 sluttid 16:00 

 återsamling utanför Norrköpings centralstation 16:00 för 3 min gång till 

Hemgården (Saltängsgatan 7).  

 Hit tar sig de som valt att sluta på annat ställe senast 17:30 då mat och art-

genomgång börjar. Här finns duschar för den som önskar fräscha upp sig. 

 alla tar med sig en utskriven/utklippt bild till ett gemensamt "Mystery Bird 

quiz" som vi kan roa oss med i väntan på maten. 

Anmälan och frågor till: 

Lars Gezelius 0703 25 12 88 
Olle Jonsson 0706 17 65 27 
Vesa Jussila 0703 46 54 90 
 
Så ladda julkalorier, trimma fågelbordet och smid den vassaste ruttplanen! 


