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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. 
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Det har varit en ovanligt artrik vår i Lin-

köpings fågelmarker. Eller vad sägs om 

brandkronad kungsfågel, stäpphök, 

amerikansk kricka, dammsnäppa och 

svartbent strandpipare. Nästan alla 

sedda i Svartåmynningens naturreservat 

som även bjudit på en och annan jord-

uggla, småtärna, fjällgås och så rödspov 

förstås. Vi valde att i år uppmärksamma 

denna fågelart som gett klubbens tid-

skrift sitt namn lite extra genom Röd-

spovens dag som gick av stapeln vid just 

Svartåmynningen lördag 23 maj. Det var 

en riktig höjdpunkt i vårprogrammet för 

oss i styrelsen! 

Apropå artrikedom och styrelsen 

så ska jag passa på att gratulera den 

mångårige styrelsemedlemmen Olof 

Hjelm som genom den svartbente 

strandpiparen lyckades nå 300 arter i 

Östergötland. En stor bedrift som inte 

minst pekar på att Östergötland är ett 

härligt fågellandskap att skåda i. Grattis 

Olof!  

Artrikedom är annars något man 

inte kan beskylla östgötaslätten för att 

uppvisa. Åtminstone inte om man ser 

till beståndsutvecklingen för flera av 

våra jordbruksarter. Storspoven blir allt 

ovanligare, ortolansparven är försvun-

nen och stararna blir färre liksom sång-

lärkan. Sedan ett par år tillbaka driver 

Birdlife Sverige projekt Rädda Sånglär-

kan. Fågelskyddsidén är lika enkel som 

genial. Bonden lyfter såaggregatet lite 

grann och skapar en osådd yta som 

sånglärkan kan födosöka i. Kompen-

sation får bonden genom att allmänhet-

en köper lärkrutor. Sedan följer SLU upp 

med en inventering. Exempel från Eng-

land visar att sånglärkan på vissa gårdar 

ökat med 50% tack vare denna enkla 

insats.  

Och någonstans här kommer LFK 

in i bilden. Vi vill kunna ställa upp både 

som en länk mellan intresserade bönder 

och fågelskådare (samtidigt som vi kö-

per ett stort antal lärkrutor för att 

stödja projektet). Därför söker vi nu 

medlemmar som kan vara intresserade 

av att inventera lärkrutor. Du får mer 

information lite längre fram i detta 

nummer.  

Hoppas vi ses i höst på någon av 

höstprogrammets exkursioner!  

 

Peter Berry  

 

Ordföranden har ordet 
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Margareta Pileman 

Hur länge har du varit engagerad i LFK? 

Medlem sedan 2012. I styrelsen sedan i 

år (2016)  

Hur länge har du skådat fågel? 

Skrev in mitt första kryss den 4 augusti 

2011. Björktrast i Tornby.   Det var 

den sommaren som intresset tog fart på 

riktigt. Jag har alltid varit mycket i natu-

ren och tyckt om att arta det jag ser. 

Mest blev det blommor. Fåglar var jag 

då faktiskt rädd för. Tyckte om att se 

dem på håll, kollade gärna i fågelboken 

(Durangos FÅGLARNA I FÄRG, utgiven 

första gången 1952). Men kom de för 

nära gav de mig obehagskänslor. Tyckte 

de var skrämmande med sina flaxande 

vingar och nakna ben – eller tarser som 

det ju heter, har jag lärt. Pinsamt nog 

skrek jag om kajor och gråsparvar/

pilfinkar kom för nära. 2014 vågade jag 

klappa en kungsfågel som hade ring-

märkts på Häradsskär. Kallsvettig, med 

bultande hjärta men så stolt. 

Vilken är din bästa fågelupplevelse 

runt Linköping? 

Svårt att välja för det finns många fina. 

Naturligtvis alla de arter som jag inte 

ens visste att de fanns, men som jag nu 

sett. Ska jag bara dra en i högen så kom-

mer en upplevelse i Trädgårdsförening-

en för mej. Jag har en vintermatning där 

och för två vintrar sedan stod jag där 

och tittade på blåmes, talgoxe, sten-

knäck, steglitser och några till, då jag 

kände mig iakttagen. Jag vände på hu-

vudet och över min högra axel ser jag 

då en bändelkorsnäbb sitta på en tall-

gren på armlängds avstånd. Jag vågar 

knappt andas och vi tittar nyfiket på 

varandra under flera minuter innan hon 

lyfter. 

 

 Ny i styrelsen 
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Vad gör du om dagarna när kikaren 

står på hyllan? 

Kikaren är ofta med även om jag pri-

märt gör annat än skådar. Som nybliven 

pensionär med åtta barnbarn och två 

kolonilotter så kombineras det friskt. 

Barnpassning i Åtvidaberg eller Skeda 

Udde kombineras med en skådarrunda 

och på kolonin ramlar kryssen in. Gökty-

tor och rödvingetrastar härjar dagarna i 

ända. En felflugen sävsångare höll sere-

nad i en buske en hel dag innan den gav 

upp hoppet om hustru och barn just 

där. Duvhöken bor i skogen bakom och 

vit- och svartfågel sätter till alla klutar 

för att göra oss uppmärksamma på fien-

den. Häftigast var en kungsörn som för 

några månader sedan flög över parke-

ringen vid grind 2.  

Vi har lyckats få ett antal lantbrukare att 

lämna så kallade lärkrutor på sin åker-

mark. För projektet står Birdlife Sverige 

och för att utvärdera resultatet behövs 

inventerare som kan räkna lärkor på 

sådd respektive osådd yta.  

LFK hjälper till med mer info. Kontakta 

Gunilla Wetterling 070-788 12 26. 

Inventera en lärkruta! 

Foto: Stig Holgersson 
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Vid Lilla Rängen ligger ett fågeltorn som 

är rätt okänt. Det uppfördes en gång av 

elever på närbelägna Västerby natur-

bruksskola, numera nedlagd till förmån 

för golfbana. Tornet nämns i den för-

teckning över fågellokaler som finns 

länkad till klubbens hemsida. Däremot 

verkar det vara endast ett fåtal som 

använder sig av det i praktiken. Styrel-

sen fick förra året frågan om det skulle 

kunna ordnas med röjning av sly fram-

för tornet. 

Författaren till dessa rader upp-

sökte tornet enligt beskrivningen på 

hemsidan. Det visade sig vara rätt be-

svärligt att till fots ta sig fram i sjökan-

ten. Tornet står ganska dolt från landsi-

dan, men framför allt är terrängen be-

svärlig med vassbälten och sanka områ-

den. I efterhand insåg jag att det är 

lättare att gå in markvägen norr om P-

platsen vid bron över Stångån (eller, om 

man så vill, sundet mellan Rängen-

sjöarna) norr om Västerby gård. När 

man efter 600 m har passerat mellan 

två flyttblock går man i ungefär sydväst-

lig riktning fram mot sjökanten. Då bör 

man snart få syn på tornet som är belä-

get ute på en liten udde.  Man behöver 

inte gå ut i vassområden! Min kamera-

GPS har uppmätt tornets koordinater till 

58°15,043’N 15°38,964´E.   

Tornet är i väldigt gott skick, stå-

ende på gjutna plintar och tillverkat i 

impregnerat virke. Johan Molin på Lin-

köpings kommun visade sig vara villig 

att utföra röjningen och det skedde re-

dan någon vecka efter att vi tog kontakt. 

Heder och tack för den insatsen!  

Naturreservatet Västerby skogar 

ligger helt i närheten, men själva tornet 

har hamnat utanför. På längre sikt hop-

pas vi att länsstyrelsen uppdaterar sin 

information om reservatet och sätter 

upp skyltar som anger hur man kommer 

till tornet. Reservatet är också väl värt 

ett besök. 

Ingemar Ander 

Sjögesätterstornet vid Lilla 
Rängen 
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Lördagen den 23 april arrangerade LFK i 

samarbete med Ögof och Linköpings 

kommun Rödspovens dag för att upp-

märksamma denna färgglada vadare. 

Det var dock en ganska färglös hona 

som först mötte besökarna vid Ny-

broplattformen. Ute på maderna spe-

lade däremot spovarna intensivt. Om-

kring 70 personer besökte plattformen 

och blev guidade till fåglarna i omgiv-

ningen, samt fick ta del av information 

om de olika föreningarna och deras in-

satser för Rödspoven. Fågeln är ju se-

dan några år tillbaka kommunal an-

svarsart och därmed börjar den kanske 

bli bekant även för den bredare allmän-

heten.  

Solen strålade och för en gång skull 

blåste det inte så väldigt vid Svartåmyn-

ningen. En rekordflock fjällgäss om 35 

fåglar gjorde vackra förbiflygningar och 

deras gälla läte gick lätt att skilja ut ur 

grågåskacklet. De flesta besökarna fick 

också se den amerikanska kricka som 

Daniel Johansson upptäckte. I övrigt 

gladde de första gulärlorna, färgglada 

dykänder och två närgångna brushanar. 

Många fick också se tre fjällvråkar 

skruva sig långsamt upp i den gynn-

samma termiken denna soliga lördag. 

Förutom guidningar deltog besökarna i 

en arträkningstävling. Vi hamnade på 58 

arter! 

Rödspovens dag  
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Rödspovarna sågs och hördes under hela 

dagen. Daniel Johansson som inventerar 

arten i reservatet följer bl.a. spovarna 

genom en webkamera för att bevaka pre-

dation vid bo. Du kan läsa om de goda 

häckningsframgångarna för rödspoven 

lite längre fram i tidningen. Avslutningsvis 

kan vi konstatera att ett evenemang som 

Rödspovens dag är väl värt att upprepa 

även kommande år!  

Peter Berry  

Rödspov och grågäss från Rödspovens dag. Foto: Ingemar Ander 
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Svartåmynningens rödspovar har under 

de senaste åren visat en stadig men 

långsam positiv trend. I år blev det dess-

utom det bästa häckningsresultatet 

hitintills dokumenterat i Svartåmynning-

ens naturreservat. Åtta häckande par 

lyckades få fram hela 14 flygfärdiga 

ungar, eventuellt ytterligare en eller två 

föryngringar. Det glädjande resultatet är 

möjligen korrelerat till låg predatorsnär-

varo och gynnsamt väder. Rödräven 

fortsätter vara ett hot, men ett lågt an-

tal kråkfåglar och att ingen pilgrimsfalk 

fanns i reservatet under häckningstiden 

anses positivt för rödspoven. Varmt 

väder i maj och sedan mer regn i juni  

har troligtvis underlättat födotillgången. 

Vidare är arbetet kring restaurering av 

Häradskärret är påbörjat, så förhopp-

ningsvis har vi snart två häckningsloka-

ler för rödspoven i Linköpings kommun. 

Daniel Johansson 

Framgångsrik häckningssäsong 
för rödspovarna  

Nya arter för Linköpings  
kommun 

Det har varit en spännande vår i Linkö-

pings fågelmarker, hela tre nya arter för 

kommunen har noterats.  

Först ut var en brandkronad 

kungsfågel som Johan Jensen hittade 

den 5 april i sydvästra delen av Rydsko-

gen. Fågeln uppehöll sig för det mesta 

högt uppe i trädtopparna och var såle-

des svår att få syn på, men sjöng frene-

tiskt. Då sången lätt smälter in i skogens 

orkester av fågelsång bjöd Linköpings 

fågelklubb in till en spontan guidning via 

Facebook och Line band. Ungefär 15 

skådare nappade och dök upp en regnig 

morgon. De allra flesta fick höra fågeln 

fint och vissa fick till och med några 

skymtar av den. Några dagar senare 

upptäcktes en individ till några hundra 

meter därifrån, en individ i Vallaskogen 

och i slutet av april och maj ytterligare 

en individ vid Ekängsdalgångens våt-

marker. Från att inte ha haft några fynd 

finns det nu hela fyra fynd av brandkro-

nad kungsfågel i Linköpings kommun. 
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Den 23 april hittade Johan Elfström och 

Nils Odenstam en citronärla vid LFK-

tornet i Svartåmynningens naturreser-

vat. Tyvärr var denna fågel inte lika 

samarbetsvillig som ovan nämnda 

kungsfågel, utan var spårlöst borta för 

de skådare som strömmat till Härnavi-

ken.  

Årets tredje nya art för kommu-

nen blev den svartbenta strandpipare 

som Claes Nilsson hittade i Sättunaviken 

den 9 maj, en hane 2k+. Stationära 

svartbenta strandpipare är relativt 

ovanligt och då fågeln stannade i tre 

dagar fick fyndet stort intresse. Även 

skådare från andra landskap än Öster-

götland gjorde drag till Sättunaviken. 

Först på plats var dock Olof Hjelm, som 

därmed blev först att nå 300 fågelarter i 

Östergötland. Stort grattis till Olof!  

Med dessa tre nya fynd är det nu 

299 fågelarter noterade i Linköpings 

kommun. Vilken art blir nr 300?  

Daniel Johansson 

Två av de nya arterna för Linköpings kommun; brandkronad kungsfågel 

och svartbent strandpipare. Foto: Daniel Johansson respektive Stig 

Holgersson. 
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Måndag 9 maj 

Lars Åman väntade med båt vid kajen 

på Fyrudden kl 7.30 och efter 20 min 

båttur stod vi på Stångskär. Såg svärta, 

havsörn och silltrut på vägen ut. I den 

lilla hamnen drillade drillsnäppor. Efter 

snabb inkvartering och inlastning av 

kylvaror stod vi strax och skådade mot 

öster. Det var helt vindstilla och började 

bli varmt. Inga som helst sträck observe-

rades. Ejdrar låg och hördes runt om. 

Större strandpipare sågs på ett skär. Vi 

började titta på tärnor och diskuterade 

skillnader i dräkt och läten på fisk- och 

silvertärna. Efter en timme gick vi till-

baka och packade upp lite noggrannare 

och tog fm fika i Fyrbyn. Gunnar hittade 

en liten huggorm inne hos sig och som 

Svante förpassade till baksidan. Vi gick 

sedan en gemensam promenad till Lots-

byn. Såg en mycket fin äldre havsörn 

där med nästan helt vitt huvud. Jussi 

hittade två tobisgrisslor mot skären väs-

terut. Gunilla fann några sjöorrar på 

avstånd. Överallt sjöng ärtsångare, som 

verkade vara den vanligaste fågeln på 

skäret. Återvände till Fyrbyn. Nästan 

framme hörde Lena, Gunilla och Svante 

en udda sångare som också smackade 

rejält. Vi tog den närmast för en blå-

hake, men blev inte helt säkra och den 

hördes och sågs inte mer. Vi fick lämna 

den obestämd.  Åt lunch och tog en 

timmes vila utomhus i sol och värme. 

Eftermiddagen ägnades åt havsskåd-

ning. En ängspiplärka sågs och hördes 

nära och ute på Tärnskär även en skär-

piplärka och vi kunde studera skillnader 

i utseende och läte. Jussi upptäckte två 

kustlabbar på Flatlogen, förmodligen ett 

häckande par. Svärtor, stor- och små-

skrak flög förbi men fortfarande inga 

sträck. Vid middagstid gick vi hemåt och 

åt medhavd middag ute i solen på kort-

sidan av huset. Därefter blev det tidig 

säng för de flesta. 

Tisdag 10 maj 

Redan kl 4.30 stod vi på klippan i öster 

och tittade på underbar soluppgång. 

Näktergal, rödstjärt och  svartvit flug-

snappare sjöng. Inga sträck men mycket 

fågel i rörelse över blank havsyta. Några 

tordmular låg alldeles nedanför oss och 

de blev en härlig njutobs! Jussi hittade 

också en sillgrissla lite längre ut. 

Storlom sågs och dess ödsliga sång hör-

des.  Även sälar tittade upp lite då och 

då. Vid 7-tiden var vi mer än nöjda och 

åt frukost på gårdsplanen i solen. Sedan 

var det dags för tättingspaning i snåren. 

Havsörnen sågs igen, nu ännu närmare 

och magnifikare.  

Daglediga på Häradskär  
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Några småspovar flög plötsligt drillande 

över. Norr om taigatorget hörde Gunilla 

halsbandsflugsnappare och en hane 

sågs tydligt och möjligen var det en 

hane till och en hona. Övriga tillkallades 

så alla fick se dem. Gick sedan sakta 

tillbaka. I Lotsbyn sjöng en rödstjärt fint. 

Tog fm fika i Fyrbyn och strosade runt 

lite innan lunch. Sedan vila och städning 

och så kom Lasse och hämtade oss efter 

två helt sanslöst fina dagar på Skäret. 

Känns idag som de hägringar vi såg. 

 

Gunilla Wetterling 

Bilder från Dagledigas exkursioner  

Foto: Ingemar Ander 
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Jorduggla 
År 2016 övervintrade minst en jord-

uggla i anslutning till Svartåmynningens 

Naturreservat. I slutet på mars och bör-

jan av april fick den sällskap av flyttande 

artfränder. Som mest kunde fyra ugglor 

beskådas på behagligt avstånd, till 

glädje för fotografer, fågelskådare och 

andra naturintresserade. Jordugglan är 

att betrakta som en nomad och häckar 

endast när det finns gott om gnagare. I 

våra trakter äter den helst åkersork och 

möss.  

Det som är intressant i 

Svartåmynningens Naturreservat är att 

det fanns åtminstone en jorduggla kvar 

långt in i juni och vi var många som hop-

pades på häckning. Dock förgäves vad 

det verkar. Normalt läggs äggen i början 

av maj och ruvas ca 25-30 dygn. Boet är 

beläget på marken i en naturlig grop 

och saknar oftast skydd. Honan är välka-

mouflerad och trycker hårt på boet. 

Hanen och ibland även honan kan 

attackera och försvara boet vid fara. 

Ungarna kan flyga hjälpligt efter ytterli-

gare 25-30 dygn, men blir inte fullfjäd-

rade flygare förrän ca 4 veckor senare. 

Normal kullstorlek varierar mellan 6-9 

ägg och hur många ungar som blir 

flygga beror på födotillgång och pre-

dationstryck. Vid något tillfälle har häck-

ning gjorts eller ansetts som trolig i eller 

i anslutning till Svartåmynningens Na-

turreservat. Sydgränsen för kärnområ-

det går annars i höjd med norra Härje-

dalen, södra Jämtland och Medelpad. 

Antalet häckande par i Sverige varierar, 

men ett medelvärde hamnar någon-

stans mellan 1500 och 2000 par.  

Per Törnquist   

Foton: Stig Holgersson  
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Första halvåret 2016 är nog den mest 

fågelrika jag upplevt som skådare i Lin-

köpings kommun. Som du kan läsa på 

annan plats i detta nummer av Rödspo-

ven så sågs hela tre nya arter för Linkö-

pings kommun; brandkronad kungsfågel 

Rydskogen 5.4-2.5 (2 ex) Vallaskogen 

10.4 och Vidingsjöskogen 25.4 respek-

tive 27.5; citronärla vid LFK-tornet 23.4 

och svartbent strandpipare Sättunavi-

ken 9-11.5. Därutöver gjordes en mängd 

andra trevliga fynd vilka redogörs för i 

urval nedan. Observera att samman-

ställningen innefattar observationer 

som inte ännu granskats av RRK respek-

tive RK.  

Det hör nu till det normala att 

det övervintrar smådopping, forsärla 

och kungsfiskare ibland annat Stångån. I 

år var det under en kallare period dock 

ovanligt lätt att se kungsfiskare runt 

Nykvarn och i samband med det notera-

des även vattenrall vid några tillfällen. 

Mest oväntat var den unga vittrut som 

upptäcktes 7.1 men som tyvärr hittades 

död några dagar senare. Innan dess 

gavs dock goda möjligheter till att stu-

dera den på nära håll.  

 

Mellan 8-29.3 gjordes en hel del 

observationer av mindre sångsvan på 

flera platser i kommunen med som 

mest 13 ex vid Nybro 16.3. Under i stort 

sett hela april rastade fjällgäss i 

Svartåmynningens naturreservat och 

maxsiffran landade på 33 ex 23.4. De 

små gässen var i år väldigt samarbetsvil-

liga och bjöd ofta på fina närobsar. 

Kanske en konsekvens av att de flesta 

nog kommer från utplanteringsprojekt, 

vilket också olika färgmärkningar visade. 

En hybrid av amerikansk bläsand 

och vår vanliga bläsand som sågs mellan 

2-17.4 vid Nybroplattformen vållade en 

del artbestämningsdiskussioner. Mer 

lättbestämd var dock de amerikanska 

krickor som sågs dels vid Rosenkällasjön 

9.4 , dels i Härnaviken 23.4-6.5.  En 

svarthalsad dopping sågs tillfälligt vid 

Södra dammen, Gärstadverken 11.4 

men sedan dök två fåglar upp i Norra 

dammarna 31.5 och skred till häckning. 

Fyra pulli kunde sedan ses på lokalen. 

Svarthakedopping och smådopping no-

terades också på de klassiska lokalerna 

även om inte häckresultatet verkar vara 

riktigt så bra som tidigare år.  

Ett halvår i Linköpings  

fågelmarker 
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Att de blev en vadarraritet (svartbent 

strandpipare) i år beror säkerligen delvis 

av att det var ovanligt lågt vattenstånd i 

Roxen under maj. Utöver denna juvel 

sågs även en dammsnäppa vid Ny-

broplattformen 5.5 och 23.6, myrsnäpp-

or (som mest 11 ex), smalnäbbad 

simsnäppa (3 ex 12.6) , kustsnäppa, 

spovsnäppa, småsnäppa m.fl. Mellan 9-

17.5 spelade som vanligt dubbelbeckasi-

ner i Svartåmynningens naturreservat 

och 13.5 rastade en fjällpipare på fälten 

vid Kaga k:a. 

Av rovfåglar gladde kanske mest 

flertalet observationer av röd glada och 

ängshök som är precis på gränsen att bli 

mer regelbundna häckarter i kommu-

nen. Av mer ovanliga rovfåglar måste 

den adulta stäpphökshanen vid Säby-

Sättuna-Nybro 14-17.4 nämnas liksom 

flera sommarobservationer av kungs-

örn. Brun glada noterades vid Munke-

torp, Nykil 4.5 och Gärstadverken 19.5 

och en 2k hane aftonfalk sågs vid Kaga 

k:a 22.6.  

18.5 rastade såväl 2 småtärnor 

som 1 kentsk tärna  i Sättunaviken. En 

2k kaspisk trut sågs runt Gärstad från 

24.5 och en bit in i juni. 31.5 flög en 

turturduva förbi kyrkogården inne i Lin-

köping. Minst en jorduggla övervintrade 

runt Västra Roxen och sedan gjordes 

ovanligt många observationer av jord-

uggla under våren och vi var nog många 

som hoppades på häckning. Tyvärr har 

det dock inte rapporterats några ung-

fåglar. En jorduggla sågs också vid Tuna 

gård 27.6.  

Oväntat nog har inga obser-

vationer av rördrom gjorts i Roxen i år 

utan fynden kommer i år från Duseborg, 

Sjögesätersviken och Sundsbro vid Är-

lången, vilket är ovanligt få observation-

er. Ägretthägrar sågs på fyra lokaler; 

Frökärret 28.3, Härnaviken 29-31.3, 

Rosenkällasjön 19.4 och samma datum 

vid Södra dammen, Gärstadverken.

 Kanske hade vi hoppats lite 

mer av nattsångarna efter den fantas-

tiska inledningen av våren och det fina 

vädret. Busksångare sjöng vid Stjär-

norpsravinen, Bergs slussar och Lambo-

hovs säteri, 5 flodssångare noterades 

och 5 trastsångare varav 2 ex vid Sträp. 

Ca 15 vaktlar respektive kornknarrar 

spelade i slättlandskapet och några natt-

skärror hördes som vanligt norr om 

Roxen. En riktig exhibitionist var den 

kornknarr som satt helt öppet vid 

Sättunaplattformen 16-25.5. För många 

var det nog första gången som de fick 

chansen att se denna annars svårsedda 

art. Endast en småfläckig sumphöna 

finns rapporterad; Härnaviken 12.6. 

Nämnas bör också den nattskärra som 

jagade insekter i Sättunaviken 23.6. En 

mycket ovanlig art i reservatet.  
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En hona tretåig hackspett sågs vid 

Rådsla 25.2 och vid Stockefällemossen, 

Ulrika noterades färska spår av arten. 

Spännande lokal som kanske mer regel-

bundet hyser arten som annars är väl-

digt oregelbunden i kommunen?  Svart 

rödstjärt noterades vid Nykvarn som 

vanligt men ingen häckning har hitintills 

rapporterats. Därutöver fanns 1 ex vid 

SAAB 20.4. Ringtrastar noterades vid 

Kaga k:a, Sättuna Pilgård, Djurgården 

och Stora Aska 14-23.4. 5.5 sågs vårens 

enda ortolansparv vid Nybroparkering-

en. Två långstannande mindre flugsnap-

pare noterades vid Viggeby 13.5-14.6 

respektive Vidingsjöskogen 15.5-24.6. 

Skäggmes noterades såväl vid Kungsbro 

som Säby-Stångåmynningen (där även 

vinterfynd gjordes). Endast ett fynd av 

pungmes gjordes (Stångåmynningen 

9.5) och 31.5 sågs en sommargylling vid 

LFK-tornet. Samma dag upptäcktes en 

lundsångare vid Tinnerbäcksravinen och 

den fanns kvar till 24.6. Sporadiska ob-

servationer av rosenfink gjordes på 5 

platser runt Linköping men ingen lång-

stannande individ noterades. En ensam 

prutgås dök oväntat upp vid Svartåmyn-

ningen 22.6 och var kvar perioden ut. 

Avslutningsvis fick Svartåmynningen 

ytterligare ett fint besök av en 2k 

skedstork 29-30.6, vilket var tredje fyn-

det för såväl kommunen som lokalen. 

Olof Hjelm  

 

Busksångare vid Bergs slussar 

Foto: Olof Hjelm 
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För dagledigas tisdagsaktiviteter finns 
kontaktinfo etc för de olika aktiviteterna 
på www.linkopingsfagelklubb.se. I öv-
rigt anges detta under respektive pro-
grampunkt. 

Välkommen på våra aktiviteter! 

Lördag 20 augusti.  Trutskådning.  
Samling vi Gärstadverkens besöksparke-
ring kl 9 för att försöka hitta kaspisk och 
medelhavstrut bland alla gråtrutarna. 
Ansvarig: Olof Hjelm, 070-670 64 18. 
Ingen anmälan.  

Tisdagen 30 augusti kl 7.00 Visingsö 

Daglediga startar efter sommaren med 
sedvanlig tur till Visingsö. . 

Tisdag 6 september kl 7.00 Norrköping 
Besök vid Herrebro våtmark och sop-
station med simfåglar, tättingar och 
hopp om brun glada. Närliggande Leo-
nardsberg får även ett besök.  

Tisdag-onsdag  12-13 september kl 6.00 
Häradskär 
Häradskär är spännande vid denna tid 
med flyttande fåglar av allt från labbar 
och lommar tillsångare. Vi avreser från 
Fyrudden och har bokat hela Fyrplatsen.  

Lördag 17 september 2016.  Sjötuna 
udde 
Vi skådar sjöfågel vid Tåkerns bästa 
vadarlokal.  Samling kl 9 vid Kumla k:a, 
Väderstad eller kl 8 vid Karle IF fotbolls-
planer för samåkning.  

Tisdag 20 september kl 8.00 Roxen 
Läge för sena arktiska vadare som kärr-, 
spov- och småsnäppa. Rödstrupig pip-
lärka och blåhake brukar också finnas 
vid denna tid. Vi startar vid Sättuna. 

Lördag 24 september oktober kl 8.00 
Sjögesätersviken  
Vi bekantar oss med detta hittills rätt 
okända torn vid Lilla Rängen och natur-
reservatet strax bredvid. Samling kl. 
8:30 vid Karlbergsplan, alternativt kl. 
9:00 på parkeringsplatsen vid bron över 
sundet mellan Lilla och Stora Rängen 
norr om Västerby. Ansvarig: Ingemar 
Ander,ingemar.ander@comhem.se, 076
-776 26 68  

Lördag-söndag 1-2 oktober Häradskär   
Vad slår en oktoberhelg på Östergöt-
lands bästa fågelskådarö? Tidig avresa 
för två dagars intensiv skådning. Anmä-
lan: Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com; 
070-670 64 18.  

Tisdag 4 oktober kl 8.00 Roxen  
Roxen har alltid något att bjuda på. Hög-
säsong för kärrhökar av alla de arter. 
Även pilgrimsfalk och i bästa fall en 
jaktfalk. Start vid Sättuna och så rör vi 
oss norrut. 

Tisdag 18 oktober kl 9.00 Tåkern  
Gåstur till Tåkern med de flesta gässen 
och eventuellt besök vid Stora Lund om 
det är läge för sträck. 

Program för LFK och Daglediga 
våren 2016 

mailto:ingemar.ander@comhem.se
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Onsdag 19:e oktober kl. 19:00 på 
Naturcentrum. Situationen för Öster-
sjöns dykänder och våra strandängsva-
dare 
Ejderns och andra sjöfåglars minskning i 
Östersjön väcker oro. Flera hypoteser 
har lagts fram som förklaring till fåglar-
nas tillbakagång. Det är allmänt känt att 
Östersjöns miljötillstånd inte är bra, 
men är det förklaringen till ejderns pro-
blem? I ett föredrag av Richard Ottvall 
presenteras kunskapsläget i denna be-
kymmersamma problematik. Richard 
redovisar också situationen för en an-
nan fågelgrupp som gått tillbaka mar-
kant, nämligen strandängsvadare, och 
vad som kan göras för att vända situ-
ationen till deras fördel.    
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 

68, ingemar.ander@comhem.se. 

Tisdag  8 november kl 9.00 Stångån 
Kungsfiskare, smådopping och forsärla 
har sökt sig till sina övervintringsplatser. 
Vi går från Snöbryggan mot mynningen. 

Onsdag 9 november kl 19.00. Skådar-
pub på De Klomp  
Uppladdning inför helgens kommunrally 
samt lite allmänt fågelprat. Om du vill 
äta anmäl detta till Olof Hjelm, 
olof.hjelm@gmail.com, 070-670 64 18. i 
annat fall är det bara att dyka upp. 

Lördag-Söndag 12-13 november. Kom-
munrally. 
Se www.ogof.se för mer information 
Tisdag 22 november kl 15.00 Natur-
centrum 
Arne Andersson visar bilder från en resa 
till Costa Rica i år.  

Onsdag 23 november kl 19.00 Natur-
centrum 
Hur man gör en åtelplats för örnar?        
Roger Kerstin Petersson ägnar sig sedan 
några år åt att lägga ut åtel för örn. Han 
visar i kväll en film på detta tema och 
berättar sedan mer till stillbilder om hur 
han har fixat gömsle och åtelplats. An-

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

Tisdag 6 december kl 9.00 Tokorp  
Vi gör en vintervandring i tjäderns och 
nötkråkans hemvisten.  
 
Tisdag 13 december kl 15 Naturcent-
rum 
Luciakaffe med presentation av vårpro-
gram. Ingemar Ander visar bilder och 
berättar om en resa till Gambia och Se-
negal.  


