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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 

 

Omslag: Prärielöpare. Foto: Peter Berglin 

 

 

Linköpings fågelklubb 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

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

 

Medlemsavgift för 2017 är 125 kronor 

Bankgiro 870-6046 
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Det är dags att summera fågelåret 2016 

i Linköping och visst har det varit ett 

spännande år. Kommunen har berikats 

med flera nya arter, bl a brandkronad 

kungsfågel, och höstens prärielöpare 

och skärsnäppa vid Svartåmynningen 

blir ett kärt minne när vi nu långsamt 

tar oss igenom vintermörkret. Blickar vi 

framåt har vi ett nytt spännande år 

framför oss. I april håller Birdlife Sverige 

sitt årsmöte i Östergötland och guiden 

till fågellokalerna i Östergötland, i app 

och bokform, släpps under våren. Därtill 

restaureras och tillgängliggörs de spän-

nande lokalerna Häradskärret och Vist-

kärret av kommunen. Fågelklubben 

fortsätter att leverera ett digert pro-

gram för alla smaker och året inleds 

med riktigt spännande föredrag av Per 

Alström och Thomas Alerstam. Rödspo-

vens dag återkommer liksom Härads-

kärsresorna. I år satsar vi på en tidigare 

resa i mars för att fånga sjöfågelsträck-

et.   

Det börjar också bli dags för mig 

att tacka för tiden som ordförande i LFK. 

Under mina fyra år på posten har både 

familje- och arbetsliv tagit mer och mer 

plats, och det är därför dags att lämna 

över. I detta nummer av Rödspoven 

uppmanar vi dig som känner att du kan 

bidra till föreningens verksamhet att 

söka de styrelseposter som blir lediga 

vid årsmötet. Styrelsearbete kan låta 

trist och träigt för den som älskar att 

vara ute i fält men för mig som arrange-

rat otaliga guidningar genom åren är 

mötet med våra medlemmar och den 

fågelintresserade allmänheten lika roligt 

som att skåda fågel. Många verkar tro 

att man måste vara en expert för att 

leda en exkursion. Så är det inte alls. 

Våra programpunkter går ut på att 

komma ut i naturen och tillsammans 

uppleva och upptäcka fåglarna i vår 

närhet. Om du gillar att skåda tillsam-

mans med andra passar du med all sä-

kerhet ypperligt som exkursionsledare! 

Passa på att berika din skådning med 

mötet med likasinnade. Det lönar sig vill 

jag lova.   

Gott nytt skådarår och lycka till i 

markerna önskar Peter Berry, avgående 

ordförande i Linköpings fågelklubb. 

  

Peter Berry  

 

Ordföranden har ordet 
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Linköpings Fågelklubb kallar härmed 

sina medlemmar till 2017 års årsmöte. 

Tid: söndag 12 mars kl 15:00  

Lokal: Naturcentrum, Linköping.  

 

Årsmötesförhandlingarna börjar 15:00. 

Därefter följer årsmötesförhandlingar 

för Östergötlands Ornitologiska Före-

ning, som samarrangerar årsmötet. När 

årsmötena är färdiga (ca 16:30) bjuds 

det på fika och Adam Bergner föreläser 

om Tåkerns historia med anledning av 

jubileumsboken ”50 år med Tåkerns 

fältstation, 1963-2013”. Adam har lång 

erfarenhet av fältstationsarbete vid 

Tåkern och har skrivit boken tillsam-

mans med Lars Gezelius och Christer 

Elderud.  

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt 

välkomna! 

 

 

 

 

 

 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande vid mötet 
3. Val av sekreterare vid mötet 
4. Val av två justerare tillika röst-

räknare vid mötet 
5. Frågan om mötet blivit behörigt 

utlyst 
6. Styrelsens årsredovisning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av årsredovisning 
9. Fastställande av budget för kom-

mande verksamhetsår 
10. Fastställande av medlemsavgift 

för år 2018 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-

sen för föregående års förvalt-
ning 

12. Val av ordförande för två år 
13. Val av styrelseledamöter för ett 

år 
14. Val av två revisorer och två revi-

sorssuppleanter 

15. Val av valberedning på två perso-
ner 

16. Övriga frågor 

Kallelse till årsmöte 
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Styrelsen behöver nya medlemmar. Är du intresserad av att arbeta för ökat fågel-

kunnande och fågelskydd i Linköpings kommun så hör av dig till valberedningen: 

Claes Nilsson: claes.nilsson@corren.se; 0708-280547 

Martin Berry: martin.s.berry@gmail.com; 0736-234710 

Är du den juvel vi söker? 

Ockrastjärtad kolibri, 

en flygande smaragd. 

Foto: Olof Hjelm 

Film- och bildvisning med Roger 
”Kerstin” Petersson 

Den 23:e november kom Roger 

”Kerstin” Petersson och visade en film 

om hur han byggde och inredde ett örn-

gömsle. Inte mindre än 42 åhörare hade 

infunnit sig, av vilka många var nog var 

mer natur/fågelfotografer än rena få-

gelskådare.  Detta var en berättelse om 

ett imponerande projekt! Hur mycket 

byggmateriel som helst hade förts ut i 

kanten på en mosse, och simsalabim så 

hade en liten stuga uppförts. Ernst Kir-

chsteiger har uppenbarligen fått en all-

varlig konkurrent! Roger berättade 

också om hur platsen planerades så att 

det skulle bli lagom fotohöjd för åteln, 

vidare hur han såg till att själva åtel-

plattformen placerades så att det skulle 

bli tillräckligt långt till skogen i de kom-

mande bildernas bakgrund så att denna 

skulle hamna i oskärpa. 
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Avslutningsvis fick vi se ett antal utsökta 

bilder tagna från gömslet med berättel-

ser från fototillfällena. Det var förstås 

korp och havsörn, men även några 

kungsörnar och duvhökar. I samman-

hanget delgav Roger oss en del intres-

santa observationer om rangordningen 

mellan de olika arterna, och om hur 

fåglarna som redan är på åteln genom 

sitt beteende kan avslöja vem som är på 

ingång redan innan observatören i 

gömslet får syn på vederbörande. 

Anders Malm hade varit behjälplig med 

filmandet och även vid kvällens visning. 

Stort tack till båda!  

Den som inte hade tillfälle att 
närvara har möjligheten att se denna 
välgjorda film på Youtube: https://
www.youtube.com/watch?
v=ncwj0VX66fw.  

 

Ingmar Ander 

Föredrag av Richard Ottvall 

Den 19:e oktober berättade Richard 

Ottvall om ”Situationen för Östersjöns 

dykänder och våra strandängsvadare”. 

36 åhörare hade infunnit sig. 

Huvuddelen av föredraget ägna-

des åt dykänderna och här uppehåller 

jag mig endast vid dem. De dykänder 

som främst berördes var ejder och alfå-

gel. Dessa två skiljer sig genom att ej-

dern vistas i Östersjön hela året, medan 

alfågeln byter biotop med häckning på 

tundran och vinterviste i Östersjön. 

Andra arter i sammanhanget är svärta 

och sjöorre. Av dessa fyra är ejdern 

tveklöst den bäst undersökta arten. 

Samtliga arter har minskat kraftigt i an-

tal på senare år. Vinterräkningar i Öster-

sjön har visat att mellan vintrarna 1992-

93 och 2007-09 minskade alfågeln i an-

tal från 4,3 till 1,5 miljoner, ejdern från 

1 till 0,5 miljoner, svärtan från 900 000 

till 400 000 och sjöorren från 800 000 

till 400 000.   

Denna dykändernas prekära situ-

ation uppmärksammades av forskare 

och myndigheter, vilket bland annat 

ledde till en sammanställning av kun-

skapsläget i form av nedan angiven 

SOU. Den givna frågan är förstås vad 

denna minskning beror på. Förmodligen 

är det inte bara en orsak utan det finns 

flera samverkande faktorer. I föredraget 

diskuterade Richard ett antal faktorer 

som bedöms ha betydelse.   
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De här fåglarna livnär sig huvudsakligen 

på musslor och då främst blåmusslor, 

den talrikaste arten i Östersjön. Utanför 

häckningen söker sig fåglarna följaktli-

gen till musselrika områden som inte är 

alltför djupa. De är därför inte jämnt 

fördelade över Östersjön, utan vintertid 

finns 90% av änderna på mindre än 5% 

av arean.   

Populationernas toppsiffror no-

terades när övergödningen av Östersjön 

var som störst. Nu när vi har sett till att 

minska näringstillförseln till havet så 

minskar även andpopulationerna. Muss-

lorna livnär på plankton som filtreras ur 

vattnet, och plankton gynnas av nä-

ringstillförsel. Detta betyder att de höga 

fågelpopulationerna paradoxalt nog kan 

ha varit kopplade till en så i övrigt nega-

tiv företeelse som Östersjöns övergöd-

ning! 

För ejdern är det välkänt att 

könskvoten på senare år har blivit myck-

et sned på så sätt att proportionen ho-

nor kraftigt har minskat.  Vad kan detta 

bero på? IIFinland har man noterat ett 

ökat predationstryck av havsörn vilket 

främst drabbar ruvande ådor. Det ver-

kar som om antalet blåmusslor minskar 

i Östersjön (på grund av minskad nä-

ringstillförsel), och att deras kvalitet 

som föda minskar (kvalitet i bemärkel-

sen hög andel smältbara mjukdelar). 

Detta skulle leda till att honornas kon-

dition försämras så att såväl honornas 

överlevnad som häckningsresultatet 

påverkas negativt.  

Ett fenomen som inte minst har 

uppmärksammats i dagspressen är sjö-

fåglars sjukdom och död på grund av 

brist på tiamin, alltså vitamin B1. Fram-

för allt är det då fråga om gråtrut, men 

även hos ejder har man i viss mån ob-

serverat denna vitaminbrist. Tiamin är 

nödvändigt för alla levande celler, men 

kan endast syntetiseras av växter, svam-

par och en del encelliga organismer. 

Alla vi andra (människor, änder, dagg-

maskar, etc.) måste få det tillfört via 

födan. Vad som orsakat denna brist är 

inte känt. Det har förstås föreslagits 

något miljögift, men okänt vilket. 

För att förbättra villkoren för 

dykänderna kan man ändra vissa 

mänskliga aktiviteter. Många fåglar fast-

nar i fiskeredskap (även om skarvar och 

grisslor är mest utsatta), så åtgärder 

kring fisket kan ge resultat. Sjöfarten 

kan fås att ta omvägar förbi områden 

där fåglarna söker föda, t.ex. bankarna 

söder om Gotland. Oljeutsläppen i Ös-

tersjön är idag mycket mindre än tidi-

gare (där främst alfågel föll offer), vilket 

naturligtvis är positivt. Man skulle önska 

att vindkraftsparker placeras så att stör-

ningar minimeras. Jakt har förstås också 

betydelse, men jakttrycket är idag av 

olika orsaker betydligt mindre än tidi-

gare. 
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Lästips:  

Staffan Ulfstrand, Vår Fågelvärld nr 4 

(2016), sidan 28.  

SOU 2012, ”Ejderns och andra musselä-

tande dykänders minskning i Östersjön” 

författad av just Richard Ottvall (googla 

”musselätande dykänder” så hittar ni 

http://www.regeringen.se/49bbb8/

contentassets/

c6ace845a5244b99bc27215b4df29e0e/

ejderns-och-andra-musselatande-

dykanders-minskning-i-ostersjon). 

Denna publikation är en lättläst sam-

manfattning av mycket vetande i ämnet 

och ger dessutom i förbifarten intres-

santa fakta om arternas biologi som 

annars lätt förbigår oss ordinära fågel-

skådare. 

Ingmar Ander 

 

Richard Ottvall i diskussion med en intresserad åhörare Foto: 

Ingemar Ander 
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Torkan i år gjorde att vattennivån sjönk 

till rekordlåga nivåer i Roxen och blott-

lade fina vadarstränder.   

Vi Daglediga skådare var ute vid 

Nybro i början av oktober och bestämde 

oss för att gå ut till gamla tornet vid 

Röudden. Jag gick med hunden nära 

stranden för att undvika korna. Såg då 

en udda mörk kärrsnäppelik vadare gå 

ensam i strandkanten och med de korta 

orangegula benen kunde det inte vara 

något annat än en skärsnäppa. Jag vin-

kade till mig övriga skådare och alla var 

överens; skärsnäppa. Larmade den och 

många strömmade till. Olof Hjelm med-

delade att det var första observationen i 

Linköping.  

Skärsnäppan häckar vanligen längs 

nordliga kuster och i fjälltrakterna och 

den rastar vid flytt vid klippiga kuster. 

Sällsynt kan den dyka upp i inlandet. 

Glan hade t ex en skärsnäppa i oktober 

2014.  Annars ser man skärsnäppa oft-

ast vintertid långt ut i havsbandet, där 

de går i flock på överspolade klippor.   

Senare sågs även en prärielöpare 

i närheten. Två så sällsynta arter samti-

digt visar vilken oerhört fin fågellokal 

Svartåmynningen är.  

Gunilla Wetterling 

Skärsnäppa – Aldrig tidigare skå-
dad i Linköpings kommun 

Skärsnäppan 

vid Nybro. 

Foto: Stig Hol-

gersson 
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Linköpings kommun har länge varit ak-

tiva för att tillgängliggöra kommunens 

naturpärlor, inte minst för fågelskådare. 

I det sammanhanget är restaureringen 

av Eklandskapets våtmarker värt att 

nämna, vilket gav oss fågelrika vatten-

speglar i vacker inramning på cy-

kelavstånd från staden. 2016 tillgänglig-

gjordes även Sjögesättersviken i den 

södra skogsbygden vilket vi uppmärk-

sammat tidigare i Rödspoven. Nu är 

kommunens ekologer aktuella med re-

staureringen av två mycket intressanta 

lokaler, Häradskärret vid södra Rox-

enstranden och Vistkärret vid Sturefors.  

Häradskärret ligger nära Östra 

Hargs kyrka och omfattar ett två 

kvadratkilometer stort område med 

strandängar, betesmark och en intres-

sant strandremsa med flera mindre öar 

med fågelkolonier. Det har länge varit 

svårt att få tillgång till området, eller 

ens överblicka det. För visst är Härads-

kärret intressant ur fågelsynpunkt, inte 

minst därför att det är den sista strand-

ängen runt Roxen där sjöns naturliga 

växlingar i vattenstånd påverkar strand-

ängen. Här möter du strandängens få-

gelfauna precis som vid Svartåmynning-

en och Kungsbro. Inslaget av vide, betes

- och buskmark gör att fler arter trivs. 

Rosenfink och näktergal är några av 

dem, men av skönsjungande fåglar kan 

även tillfälliga observationer av vassång-

are nämnas. Ängshök har noterats vid 

flera tillfällen och under 2015 gjordes 

ett intressant fynd av rödspov som möj-

ligtvis kan sprida sig hit. Anders Jör-

neskog, kommunekolog, berättar att 

markägare redan detta år påbörjat re-

staureringen av områdets strandängar i 

ett område som omfattar 16 hektar. 

Från 2017 beräknas ca 46 hektar 

strandäng finnas inom området, vilket 

närmar sig den storlek som rödspoven 

kräver för att häcka. Restaureringen 

kommer fortsätta under 2017, framför-

allt i de av salix igenvuxna delarna av 

Häradskärret. Markägare och Linkö-

pings kommun förhandlar just nu om 

hur området kan göras tillgängligt för 

friluftslivet. Vi väntar med spänning på 

att kunna blicka ut över denna bort-

glömda, spännande och småningom 

restaurerade fågellokal.   

 

Vistkärret och Häradskärret – 
gamla lokaler blir som nya  
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Vistkärret ligger i anslutning till Sture-

fors och Stångån. Om våren när vatten-

ståndet är högt är fågeltillgången som 

bäst. Framförallt är Vistkärret en bra 

nattsångarlokal. Här kan du höra rosen-

fink och kärrsångare och i Stångåns för-

längning av Ärlången kan du se fisk-

gjuse. Flodsångare har noterats vid flera 

tillfällen. Under våren 2017 kommer en 

plattform byggas med tillhörande stig 

och spång, berättar kommunekolog 

Johan Molin. Stigen utgår ifrån parke-

ringen vid idrottsplatsen i slutet av 

Skvattramvägen. Plattformen kommer 

att stå vid Stångåns strand vilket kom-

mer ge god utsikt över vattenspegeln. 

Området planeras vara färdigställt till 

dess att fåglarna återvänder till Vistkär-

ret. Det är alltså läge att planera in Vist-

kärret som ett stopp på försommarens 

nattsångartur!  

Peter Berry 

Stubbfräsning vid Häradskärret. Foto: Anders Jörneskog 
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Efter ett helt fantastisk första halvår i 

Linköping 2016 var det knappast möjligt 

att hösten skulle komma bli lika bra. 

Men frågan är om det inte nästan blev 

så? Ytterligare en ny art sågs i Linkö-

pings kommun (skärsnäppa) och flera 

fynd av ovanliga fåglar samt en enorm 

mängd med rastande vadare, gäss och 

änder i Roxen gjorde även hösten 2016 

minnesvärd. Trenden med milda höstar 

verkar också hålla i sig vilket ledde till 

en del sena fynd och att stora antal gäss 

och änder dröjde sig kvar i kommunen 

året ut. Underlaget för observationerna 

som nämns nedan kommer från Artpor-

talen. Notera att inte all observationer-

na som nämns i denna krönika ännu är 

granskade av Regionala rapportkom-

mittén. Det är ingen heltäckande redo-

görelse av alla intressanta fynd som 

gjordes, utan ett försök att göra en kor-

tare sammanfattning av det mest noter-

bara. 

Vi börjar med att konstatera god 

häckframgång för rödspovarna och att 

de svarthalsade doppingarna vid Norra 

dammarna, Gärstadverken fick ut 4 

pulli. En intressant notering gjordes av 

en hona stjärtand med 2 pulli i Sättuna-

viken 2.7. Honan sågs även senare men 

frågan är vad som hände med ungfåg-

larna? Smådoppingar häckade i Norra 

och Södra dammarna, Gärstad och 

svarthakedopping i Tinneröområdet, 

dock verkar inga ungar av svarthake-

dopping ha kläckts i Gärstadområdet. 

Inte heller konstaterades någon häck-

ning av röd glada eller ängshök i kom-

munen även om fynd gjordes under 

sommaren väster om Roxen. Även jord-

ugglorna verkar misslyckats med sin 

häckning trots att en fågel sågs långt in i 

juli. Under hösten gjordes endast 5 fynd 

runt västra Roxen dock så sent som 18 

december. 

Sommarens enda svarttärnor var 

2 ex vid Sättuna 5.7. En prutgås kvar 

från förra perioden till 6.7 vid 

Svartåmynningens naturreservat. 1 ex 

dök upp på samma lokal 18.9 och man 

kan ju undra om det är samma fågel. I 

oktober rastade som mest 16 fåglar i 

reservatet och en ensam fågel fanns 

kvar så sent som 20.11. Salskrakar 

översomrade som vanligt i Roxen och 

sågs under hela perioden med som 

mest 600 rastande i december. 

  

Ett halvår i Linköpings  

fågelmarker 
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Av mer udda sommarobservationer bör 

nämnas en hanne rödhuvad dykand, 

Norra Dammarna, Gärstadverken 9-

20.7, ägretthäger vid Sättunaviken 25.7, 

8.8 Nybro, och senare på hösten vid 

Sjögesäters gård 31.10. Stenfalk sågs 16

-17 juli 2.8 och 12.8 vid Svartåmynning-

ens naturreservat.  

Från mitten av juli började det 

som vanligt dyka upp arktiska vadare 

och då vattenståndet var extremt lågt i 

Roxen sågs en hel del rastande fåglar. 

Toppnoteringar under hösten var kust-

pipare (20), kustsnäppa (47), smås-

näppa (20) , spovsnäppa (18), kärrs-

näppa (330), myrspov (45 sträckande), 

småspov (15 sträckande), gluttsnäppa 

(35), rödbena (27), strandskata (30), 

större strandpipare (50), brushane 

(250). Av lite mer ovanliga vadare note-

rades myrsnäppa med 2 ex 17.7, roskarl 

3 ex 13.7, 1 ex 18.8, 2 1k 25-28.8, 1 1k 

6.9, fjällpipare 2 ad 6.9 och avslutnings-

vis en ung isländsk rödspov 17.9-2.10.

 De riktiga rariteterna dröjde 

dock in i oktober då alltså första fyndet 

av skärsnäppa för Linköpings kommun 

gjordes vid St Tornet, Svartåmynningens 

naturreservat 4.10 och samma dag! 

upptäcktes kommunens andra prärielö-

pare på exakt samma lokal. Bägge fåg-

larna gladde sedan många skådare 

några dagar. Skärsnäppan sågs sista 

dagen 6.10 0ch prärielöparen stannade 

till den 8.10.  

Enstaka nattskärror hördes norr 

om Roxen under sommaren och flods-

ångare hördes vid Kallerstaddungen 7.7 

liksom 5 kärrsångare, Sättunaviken, 

Kallerstad och Norra Dammarna, 

Gärstadverken under sommaren. 

Sensommar brukar innebära lite 

rara trutar vid Gärstadverken. I år gjor-

des relativt få fynd av kaspisk trut med 

1k 27.7, 8.8-24.8 märkta fågeln, 2 1k 1 

4k september, 1 2k och 1 4k+ oktober, 1 

1k november .   

Framme i augusti noterades sjö-

orre i västra Roxen med 11 ex 7.8 och 

svärta med 2 ex 6.8 respektive 18 ex 

12.8. 3.9 blev en dag med mycket rovfå-

gel såsom en brun glada vid Stångåmyn-

ningen samt såväl 1 adult hane som 1 

1k stäpphök i SV Roxenområdet. 

Svart rödstjärt noterades vid 

Värmeverket 9.7 och en udda obs om 

en sjungande hane gjordes vid Norra 

dammarna, Gärstadverken 24.7. Sedan 

dröjde det in i september innan nya 

rapporter kom från Nykvarn-

Tornbyområdet och allt tyder väl på att 

det genomfördes minst en häckning i 

området. Fynd gjordes sedan till slutet 

av november. Rosenfink noterades vid 

LFK-tornet 9.7 och Sättunaviken 23.7 

och en adult hane pungmes sågs Vig-

geby Naturreservat 30.8. Bändelkors-

näbb noterades vid några tillfällen enligt 

1 ex Svartåfors kraftverk 19.8, 2 ex 

Ramshäll 20.8, 1 ex Gunnarstorp 1.9 och 

Rosenkällasjön 18.10,  
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Enstaka lappsparvar observerades vid 

Svartåmynningens naturreservat 7.9, 

11.9, 2.10, 15.10 och 16.11. 

Dvärgbeckasin sågs vid Södra 

dammen, Gärstad från 27.9 och en bit 

in i oktober, några fynd gjordes även vid 

Norra dammarna och Svartåmynning-

ens naturreservat. Lite oväntat var dock 

den dvärgbeckasin som kurade nedan-

för vid fallet Nykvarn, 28.11-3.12. 

En alfågel sågs i Södra dammen, 

Gärstadverken 16.10 och dagen därpå 

var det 2 ex. Noteringar gjordes sedan 

fram till 25.11. 1ex Nybro 18.10. Mindre 

sångsvan i västra Roxenområdet 5.11 

och 13.11. Stora ansamlingar av berg-

and (upp till 150 ex) noterades i cen-

trala delarna av Roxen 19-20.11 och 

samma helg noterades enstaka alfågel, 

svärta och sjöorre i sjön. 

2 honfärgade rödstjärtar sågs 

inne på reningsverksområdet, Nykvarn 

3.11. det sena datumet gör att man 

kanske kan misstänka östligt ursprung. 

Som mest rastade ett 20 tal snösparvar 

mellan 3-19.11 kring Svartåmynningen 

och fälten väster Roxen. 1 ex sågs även 

12.12. och snösiskor sågs vid Nybro 

16.11 och Sättunaviken 20.11 

Avslutningsvis kan vi konstatera 

att en vattenrall inledde övervintring 

(kvar in i januari) vid Smedstaddammar-

na. Likaså övervintrade en flock skogs-

duvor vid Västerlösa men det noterades 

även en fågel inne i Linköping i stort sett 

hela december. Några sena obsar gjor-

des också av rödvingetrast vid jordhan-

teringen Säbyviken 4.12 och Odensfors 

16.12. 

Under 2016 gjordes fynd av drygt 

235 arter i Linköpings kommun, och 

hela 4 av dessa var nya för kommunen 

(citronärla, brandkronad kungsfågel, 

svartbent strandpipare och skärsnäppa). 

Inte kan väl 2017 slå detta? 

Olof Hjelm  



15 

 

Sedan ett par år tillbaka pågår ett pro-

jekt att skriva en bok om fågellokaler i 

Östergötland. I redaktionen sitter Peter 

Berry, Martin Berry, Per Törnquist och 

Claes Nilsson. Sedan en tid tillbaka har 

även Anders Forslund anslutit och bok-

projektet har genom Anders förtjänst 

som programmerare fått en ny riktning 

och håller på att bli en applikation för 

smarta mobiltelefoner. Vi är snart i mål 

med appen, åtminstone för användare 

med Androidtelefoner. En version för 

appletelefoner kommer också, och de 

som suktar efter en fysisk bok kan vara 

lugna, även en sådan kommer att publi-

ceras.  

Appen kommer att heta ”Skåda 

fågel i Östergötland”, och med god hjälp 

av fågelskådare och fågelfotografer från 

landskapets alla kommuner har vi be-

skrivit omkring 115 lokaler. Vi hoppas 

kunna göra appen tillgänglig tidigt un-

der 2017, i båda versionerna, för att 

sedan fokusera på boken. I appen kom-

mer du kunna navigera utifrån en lokal-

lista och en karta för att enkelt hitta rätt 

till parkering. Du kommer också kunna 

hämta information från Artportalen om 

de senaste observationerna.   

 

Lokalguider i bokform har vi sett 

flera för Sveriges olika landskap, men 

hittills har ingen gjort det i form av en 

app. Vi siktar på att sätta fågelskådning i 

Östergötland på kartan för hela landets 

fågelskådare med en användarvänlig 

och innehållsrik guide till alla de kända 

och mindre kända skådarpärlor som 

landskapet hyser. Håll utkik efter både 

app och bok under 2017!  

Skåda fågel i Östergötland – en 
app om landskapets fågellokaler  

Skärmdump av appen.  

Foto: Per Törnqvist 
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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! 

Tisdag 24 januari kl 9.00  Trädgårdsför-

eningen 

Samling direkt vid Naturcentrum. Vi går 

en runda i Trädgårdsföreningen och 

tittar speciellt vid Margareta Pilemalms 

matning där bofinkar och rödhakar bru-

kar trivas mitt i vintern. 

Tisdag 31 januari kl 9.00 Tinnerö 

Vi upprepar tidigare års succé att följa 

året i Tinnerö eklandskap. Ingemar An-

der guidar.  

Tisdag 7 februari kl 9.00   Roxen 

Det är lite tidigt för vårfåglar men man 

vet aldrig härute. Fjällvråk, vinterhämp-

lingar och lite annat ska vi ändå kunna 

se. 

Onsdag 8 februari kl. 19 Naturcentrum.  
”DNA-forskning kastar om grenarna i 
livets träd – exempel från fåglarnas 
grenverk”, föredrag med Per Alström. 

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

 

Tisdag 14 februari kl 9.00 Tinnerö                 

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar.  

Tisdag 21 februari kl 9.00   Stångån 

Vi vandrar från Nykvarn ut mot Stång-

åmynningen och ser vad som finns vid 

matningar och i ån. Vaken ute i myn-

ningen brukar vara full av fåglar som 

väntar på våren. 

Lördag 25 februari.  Stångåmynningen . 
Vi samlas klockan 9:30 vid segelbåts-
hamnen i Linköping, belägen norr om 
motorvägen, och kollar vad som kan 
uppehålla sig i ån och på angränsande 
fält. Därefter promenerar vi mot åmyn-
ningen. Läge för bl.a. kungsfiskare och 
vackra storskrakar. I buskagen och vas-
sarna finns säkert en del småfåglar. Om 
Roxen är islagd brukar vaken vid myn-
ningen samla en hel del and- och måsfå-
gel och förmodligen havsörn.  

Medtag gärna kaffe och tilltugg. 

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

Tisdag 28 februari kl 9.00 Tinnerö  

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar.  

 

Program för LFK och Daglediga 
våren 2017 
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7 – 9 mars kl 8.00   Färnebofjärden och 
Västmanland 

Färnebofjärdens nationalpark med om-
givningar vid Nedre Dalälven är fina 
områden för ugglor och spettar, bl.a. 
berguv, slag-, pärl- och sparvuggla samt 
vitryggig hackspett och gråspett. Vi be-
söker också det stora brandområdet i 
Västmanland där vi hoppas på tretåiga 
hackspettar. I närheten kan vi med lite 
tur få se lappuggla och nötkråka. Möjlig-
het att se tjäder, orre och järpe finns. Vi 
bor bl.a. på Gysinge vandrarhem.  

Preliminär anmälan till gu-

nilla.wetterling@gmail.com  Närmare 

info till intresserade senare. 

Onsdag 8 mars kl. 18:30 Naturcentrum 
(obs. tiden).   
"Forskningen om fåglarnas flyttning - en 
ny revolution har inträffat", föredrag 
med Thomas Alerstam”. 

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

Tisdag 14 mars kl 8.00 Tinnerö                              

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar.  

Tisdag 18 mars kl 9-12 Fågelguidning 
vid Svartåmynningens naturreservat
  
Samling vid p-plats Nybro. Varma kläder 
och matsäck! Alla lider om Du fryser! 
Ansvarig: Gunilla Wetterling 070-
7881226 

Söndag 12 mars 15.30  Årsmöte  
Årsmötesförhandlingar inleds 15:30. 
Därefter årsmötesförhandlingar för 
Ögof. Se separat kallelse i detta num-
mer av Rödspoven. Efter årsmötet bjuds 

det på fika och vi lyssnar till Adam Berg-
ners föredrag om arbetet vid Tåkerns 
fältstation mellan 1963 och 2013.  Före-
draget är öppet för allmänheten och 
börjar ca 16:30.  

Söndag 19 mars Häradskär 

Endagstur med spelande alfåglar och 

ejdrar i ytterskärgården. Anmälan till 

Olof Hjelm senast 15 mars: 

olof.hjelm@gmail.com; 070-670 64 18 

Tisdag 21 mars kl 8.00   Mauritzbergs 

slott 

Slottet ligger 3 mil öster om Norrköping. 

Det ligger på en klippa med sagolik ut-

sikt över Bråviken. Ejdrar kan ses nära 

och dess mjuka rop aooå hörs och 

längre ut ligger flockar av alfågel. Vid 

rätt vind kan vi höra alfågelsången. 

Eventuellt hinner vi med en del annat i 

Norrköping. Heldagstur!  

Tisdag 28 mars kl 8.00 Tinnerö                              

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar.  

Tisdag 4 april kl 8.00 Vegalla och Häs-

tenäs  kyrkskog  

Hästenäs och Vegalla är två naturreser-

vat som ligger i Åtvidabergs kommun. 

Där finns vackra hällmarksskogar, 

örtrika granskogar och ädellövskog. Vi 

besöker även Missmyra fågelsjö. Hel-

dagstur. Se info www.atvidaberg.se 

under naturguide. 

Tisdag 11 april kl 8.00 Tinnerö                                       

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar.  

mailto:gunilla.wetterling@gmail.com
mailto:gunilla.wetterling@gmail.com
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Tisdag 18 april kl 6.00 Kopparholmarna 
Vi tar båt från Arkösund och vandrar 
runt på denna lilla vackra ö som bara 
ligger ett stenkast från Arkösunds 
hamn. Alkor, sjöfågel och tättingar 
sträcker vid denna tid norrut.  
Anmälan till Arne Larsson 
arne.larsson7@comhem.se tel. 
0725786377.  

22 april 9-12 Fågelguidning vid 
Svartåmynningens naturreservat, Röd-
spovens dag  
Samling vid p-plats Nybro. Varma kläder 
och matsäck! Alla lider om Du fryser! 
Ansvarig: Gunilla Wetterling 070-
7881226 

Tisdag 25 april kl 7.00 Tinnerö                                       

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-

mar Ander guidar.  

29 april kl 5.00 Orrspel vid Kärnskogs-
mosse 
Samling vid p-plats Nybro. Samåkning 
därifrån. Vi besöker eventuellt andra 
lokaler så räkna med hemkomst tidig 
em. Anmälan till Gunilla Wetter-
ling gunilla.wetterling@gmail.com eller 
sms 070-7881226 

Tisdag 2 maj kl 19.00 Fågelmossen 

Vi gör en kvällstur till Fågelmossen, gril-

lar korv och lyssnar till nattens läten. 

Kanske årets första gök, pärluggla och 

orrspel. 

6-7 Maj, Häradskär  
Början av maj är en av de bästa tiderna 
för att besöka skärgårdens lokal num-
mer ett. Begränsat antal platser.  Anmä-
lan till Olof Hjelm senast 15 mars: 
olof.hjelm@gmail.com; 070-670 64 18 

Tisdag 9 maj kl 7.00 Tinnerö                                       

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar. 

Tisdag 16 maj kl 5.00 Oset   

Idag åker vi till Erik Rosenbergs klassiska 
fågelmarker vid Oset och Kvismaren 
utanför Örebro. Bered er på en dag med 
överraskningar! Anmälan till Ingemar 
Ander ingemar.ander@comhem.se tel 
076 7762668  

20 maj 9-12 Fågelguidning vid  

Svartåmynningens naturreservat  

Samling vid p-plats Nybro. Varma kläder 

och matsäck! Alla lider om Du fryser!

Kontaktperson: Gunilla Wetterling 070-

7881226 

Tisdag 23 maj kl 7.00 Tinnerö                                       

Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Inge-
mar Ander guidar. 

Tisdag 30 maj kl 7.00   Tyttorp  
Tyttorp ligger 15 km från Linköping norr 
om Ljungsbro. Där finns ett vackert od-
lingslandskap. Vi vandrar runt ett par 
timmar och tar oss sedan ner till Roxen 
på hemvägen och avslutar säsongen vid 
något av våra kända fågeltorn.  

Måndag 5 juni, Nattsångare  

Följ med nattetid runt Linköping och 

lyssna efter. Kornknarr, kärrsångare, 

gräshoppsångare eller kanske till och 

med en busksångare. Samling vid 

Sättunavikens parkeringsplats kl. 22:00. 

Vi samåker och delar på bensinpengen.  

Anmälan till Peter Berry, 0705573575, 

peter.berry1983@gmail.com 
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Bilder från Dagledigas exkursioner  
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Foto: ??????? 


