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Linköpings fågelklubb
Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se
Facebook: https://www.facebook.com/LinkFK/
Postadress:
Linköpings fågelklubb
c/o Magnus Danestig
Gallstrandsvägen 34
585 99 Linköping

Medlemsavgift för 2018 är 125 kronor
Bankgiro 870-6046

Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är intresserad av fåglar.
Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program underhålla och utveckla fågelintresset hos våra medlemmar. Föreningen skall vara till för
både nybörjaren och den rutinerade. Vi vill också dela med oss av vår 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: Kungsfiskare vid Nykvarn. Foto: Johan Ekstrand.
Bilderna på daglediga är tagna av: Daglediga foton: Gunborg Rapp, Svante Söderström respektive Hans Grunditz.
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Tack för att du är medlem!
Så här på det nya året tror jag många
likt mig sitter och planerar resor, exkursioner och andra skådarsatsningar.
Eller bara drömmer om alla nya fågelupplevelser som väntar när ljuset kommer tillbaka. I det här numret av Rödspoven hittar du en mängd spännande
föredrag, korta och långa resor eller
guidningar som vi i LFK anordnar och
där du som medlem är mycket välkommen. Du kan också läsa om flera av de
genomförda aktiviteterna vi gjorde hösten 2017 och alla fåglar som sågs. Det
fortsätter att gå väldigt bra för föreningen med en stark ström av nya medlemmar. Kanske kan vi snart nå den i fågelsammanhang magiska gränsen 300?

observationer skrev vi sedan in i ett
gemensamt kollegieblock i samband
med de många mötena i klubblokalen. I
december var det sedan dags att sammanställa allt och ge ut klubbtidningen
Aegolius.
För den som är intresserad av
fåglar idag är förutsättningarna helt
annorlunda. Observationer delas frikostigt på Artportalen och i realtid via larm
och appar. Med den senaste tekniken
går det ju faktiskt att i sin mobiltelefon
se en video på en fågel som upptäckts
bara för en minut sedan! Facebookgrupper och sociala appar tar över klubbträffarna som forum för kunskap och till
viss del gemenskap. Lösa skådarnätverk
utan medlemskap bildas. Det går alltså
alldeles utmärkt att vara fågelskådare i
Linköping utan att vara medlem i LFK.

Fågelskådningen har förändrats
enormt jämfört med när jag som 10åring gick med i Aneby ornitologiska
klubb hemma i Småland på 70-talet.
Klubben och dess medlemmar var den
givna vägen till kunskap om fåglar och
gemenskap med andra fågelskådare. Jag
minns fortfarande då telefonen ringde
hemma på Ringvägen 33 och min
skådarkompis Patrick upphetsat berättade att det satt en havsörn på Ralångens is. Mamma fick skjutsa mig på
de frusna grusvägarna och visst satt den
där och jag kunde notera mitt livs första
örn i den svarta anteckningsboken där
jag förde in mina observationer. Våra

Därför är det extra roligt att så
många ändå tycker att det finns ett
värde av föreningslivet. Fler medlemmar och många (falska?) nybörjare gör
också att vi i styrelsen funderar på hur
vi ska utveckla vår verksamhet. En förening är ju till för sina medlemmar. Vi vill
alltid ha in förslag på aktiviteter och det
finns ständigt behov av fler som vill
hjälpa till med guidningar och hålla i
olika aktiviteter.

Olof Hjelm
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Kallelse till årsmöte

Linköpings Fågelklubb kallar härmed
sina medlemmar till 2018 års årsmöte.
Tid: söndag 4 mars kl 15:00
Lokal: Naturcentrum, Linköping.

Årsmötesförhandlingarna börjar 15:00.
När årsmötet är färdigt bjuds det på fika
och Johan Elmberg: kåserar över ”En
krickas memoarer”. Se programmet
för mer information.
Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt
välkomna!

Dagordning
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1.

Mötet öppnas

2.

Val av ordförande vid mötet

3.

Val av sekreterare vid mötet

4.

Val av två justerare tillika rösträknare vid mötet

5.

Frågan om mötet blivit behörigt
utlyst

6.

Styrelsens årsredovisning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fastställande av årsredovisning

9.

Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

10.

Fastställande av medlemsavgift
för år 2019

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

12.

Val av styrelseledamöter för ett
år

13.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

14.

Val av valberedning på två personer

15.

Övriga frågor

Ny i styrelsen
Ralf Holmér

Foto: Ingemar Ander
Hur länge har du varit engagerad i LFK?
Det minns jag inte särskilt noga. Jag
skulle tro att det kan röra sig omkring
tio år eller kanske mer som jag varit
medlem

att jag såg att den blinkade. Det var
otroligt .

Hur länge har du skådat fågel?
Mer är fyrtio år. Jag började framför allt
vid sommarstugan vid Nynäsreservatet
som ligger norr om Nyköping. Där har
jag en nattrutt sedan flera år.

väldigt lugnt men dels har vi fem barnbarn i Linköping som vi naturligtvis
gärna träffar. Tomterna i stan och på
landet tar lite tid och på landet har jag
kommit överens med Naturreservatet
om att jag skall försöka restaurera några
mindre åkrar
som legat obrukade
många år till hagmarker. Jag gillar också
att vara ute på sjön vid sommarstugan.
Skärgården mellan Trosa och Nyköping
är mycket orörd. Dessutom har jag blivit
en av två riksdagskandidater i
topp för M från Linköping med en inte
särskilt stor men ändå påtaglig möjlighet att bli vald. Det gör att politiken
kommer att ta mycket tid 2018.

Vad gör du annars om dagarna ?
Som pensionär borde man ju ha det

Vilken är din bästa fågelupplevelse runt
Linköping?
Den enskilt bästa upplevelsen var en

morgon då jag hade två rödspovar som
for över mig då jag gick på vägen ut till
fågeltornet vid Nybro. Det fina ljuset
kombinerat med ljuden från rödspovarna var fascinerande. En annan stor fågelupplevelse var när rosenmåsen satt
utanför gamla tornet 1995 och så nära
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Fåglarnas fantastiska syn
Fågelögat sägs ofta vara överlägset de
flesta andra ögon. Hur förhåller det sig
med den saken? Peter Olsson, forskare
från Syngruppen vid Lunds universitet,
gästade oss den 31:a oktober för att ge
svar på detta. Dessutom var han angelägen att döda två myter kring fåglarnas
synsinne.
Ögat är en optisk konstruktion
som följer optikens lagar. De ljusbrytande delarna, hornhinna och lins,
åstadkommer en bild på näthinnan av
ett föremål som ögat betraktar. Fotoreceptorerna på näthinnan detekterar så
var på näthinnan bilden har hamnat och
hur stor den är. Synskärpan kan sägas
vara ett mått på ögats förmåga att skilja
två närliggande punkter åt. Man inser
att ju tätare receptorerna ligger desto
bättre upplösning, men också att ju
större bilden på näthinnan blir desto
bättre blir upplösningen. Ett stort öga
har plats för en stor näthinnebild och
har därför förutsättningar att ge bättre
synskärpa än ett litet. Faktiskt är vi människor överlägsna de flesta fåglar i detta
avseende. Bland andra är dock rovfåglar, utom de minsta, undantagna. Detta
beror på litet speciella ljusbrytande
strukturer i rovfågelsögat som påminner
om ett teleobjektiv som innehåller konkava linselement. Den första myten att

avliva, eller i varje fall att modifiera, var
just detta om fåglarnas överlägsna
synskärpa.
Precis som andra ryggradsdjur
har fåglarna både färgseende tappar
och ljuskänsliga men färgblinda stavar i
sina näthinnor. Skillnaden är att det hos
fåglar finns fyra typer av tappar mot
våra tre, där den fjärde har känslighetsmaximum i UV-området av spektrat.
Vissa fåglar detekterar därmed
mycket kortare våglängder, alltså i UVområdet, än vi däggdjur. Det finns gott
om exempel i djurriket på signalfärger i
UV-området. Man vet att t.ex. att blåmesens fjäderdräkt reflekterar i UVdelen av spektrat, vilket artfränderna
men inte vi förmår uppfatta.

Nu till den andra myten. För
drygt 20 år sedan menade sig en finländsk forskargrupp ha påvisat att tornfalkar med hjälp av UV-seende kan upptäcka var sorkar har sin gång eller, mer
specifikt, var de har kissat. Denna upptäckt, publicerad i den ansedda tidskriften Nature, väckte uppseende och
spreds snabbt även utanför fackkretsarna. För inte så länge sedan visade Peter
och hans kolleger dock att finländarna
måste ha misstolkat sina resultat.
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Peter Olsson (t. v.)
diskuterar med
åhörare. I bakgrunden släktskapsträd med
färgseende markerat.
Man undersökte nämligen två nödvändiga förutsättningar för att detta skulle
fungera. 1. Man undersökte om urin av
sorkar mot olika bakgrunder ger någon
reflektion i UV-området. Inte i något fall
detekterades annat än mycket svaga
reflektioner. 2. Mätningar på ögon från
nyligen döda tornfalkar visar att UV-ljus
som faller in i ögat absorberas innan det
når näthinnan! Så oavsett om sorkurin
ger något UV-synligt spår så kan definitivt inte tornfalken se det! (Det bör tillläggas inga friska falkar offrades för
detta. Forskarna kom över nydöda fågelkroppar genom samarbete med Fågelskydd Spillepeng utanför Malmö, där
man tar hand om skadade fåglar, av
vilka svårt skadade måste avlivas.)
Resultaten har faktiskt visat att
just rovfåglar är rätt dåliga på att se i
UV-området medan tättingar och papegojor är desto bättre.

Mycket av Peters och hans kollegers
forskning har påvisat hur små skillnader
i färgnyans och kontrast som fåglar
förmår se skillnad på. Försöken sker till
stor del med hjälp av kycklingar som får
lära sig att pickande på en bricka med
viss färg ger belöning i form av en
munsbit. Den upptränade kycklingen
ställs sedan i en valsituation där det
gäller att picka på den färg som ger belöning i närvaro av en snarlik färg strax
bredvid. Några filmsnuttar visade kycklingar i aktion. Själva filmerna var korta
men man inser lätt att det är tålamodsprövande att genomföra en försöksserie
med tillräckligt antal kycklingar för att få
statistiskt säkra resultat. Resultaten har
visat att fåglarnas förmåga att skilja
färgnyanser från varandra ligger rätt
nära människans.
Inte mindre än 61 åhörare hade
infunnit sig för att lyssna till detta fascinerande och medryckande föredrag.

Ingemar Ander (även foto)
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Kungligt besök i Tinnerö

Kronprinsessan Viktoria besöker naturområden i Sveriges alla landskap och den 26
oktober var det Östergötlands tur med Tinnerö eklandskap. Olika naturföreningar
visar sina aktiviteter och Linköpings fågelklubb fick den äran att guida vid Rosenkällasjön. En stor grupp med barn, allmänhet, landshövding och borgmästare kom
vandrande till Ralf, Margareta och Gunilla vid sjöstranden. Vi hade tur för det var
rekord med gäss denna dag. Grå-, kanada- bläs-, säd- och vitkindade gäss kunde ses.
Kronprinsessan hade grågäss och vitkindade gäss hemma i Hagaparken men sädgås
ville hon se och det lyckades vi zooma in i tuben! Det blev ett annorlunda och uppskattat skådarbesök för alla

Gunilla Wetterling

Foto: Ralf Holmér
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Daglediga hösten 2017

Daglediga skådare har haft 9 välbesökta
aktiviteter under hösten 2017. Första
utflykten gick till Visingsö i hällande
regn på morgonen och strålande sol
senare på dagen. I början av september
gjorde vi en gråmulen tur till maderna
vid Nybro. Gott om kärrsnäppor och
större strandpipare samt en och annan
småsnäppa. I slutet av månaden spanade vi efter rovfåglar på Mörbyslätten.
Årets första fjällvråk dök upp och en sen
röd glada sågs, samt en vacker hona blå
kärrhök. En tur i början av oktober till
Nybro gav nästan alla änder, flera arter
gäss inklusive tundrasädgås. Havsörn
och pilgrimsfalk kunde ses jaga. Fortfarande en del vadare kvar bl.a. en kustpi-

pare. I slutet av oktober var vi vid Stora
Lund med mycket gott om tättingar i
snåren och på fälten, bl.a. två forsärlor!
Besökte även Glänåstornet vid Roxen. I
början av november gick vi en långpromenad på Tinnerö. Strömstaren och
varfågeln hade anlänt från nordligare
breddgrader. I slutet av månaden var vi
vid Stångån med flera kungsfiskare,
forsärla, rörhöna och strömstare. Ute
vid mynningen mycket gott om fåglar.
Största överraskningen var en ung
svärta! Årets sista utflykt gick till Ullstämmaskogen och Ekängsdalgången
med 27 arter.

Gunilla Wetterling
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Ett halvår i Linköpings
fågelmarker
Högsommar brukar innebära en liten
mellansäsong fågelmässigt då många
fåglar anlänt till sina häckningsplatser
och gärna håller sig lite i skymundan.
Däremot kan hösten föra med sig en del
felflugna fåglar på väg mot sina vinterkvarter. Inga fynd av nya arter för kommunen har gjorts i skrivande stund, men
däremot ett andrafynd. Denna text
syftar till att ge en sammanfattning av
noterbara fynd i Linköpings kommun
under det andra halvåret 2017 men ska
inte ses som en fullständig summering.
Majoriteten av texten baseras på fynd
rapporterade i Artportalen och flera av
de fynd som presenteras har ännu ej
behandlats av ansvarig rapportkommitté och kan därför komma att revideras.
Under våren såg det mycket lovande ut för rödspovarna vid Svartåmynningen med rekordmånga vuxna
individer på plats. När det väl var dags
att gå till häckning verkade det ändå
vara något som inte föll spovarna i smaken och häckningsresultatet blev att
inga ungar klarade sig till flygg ålder. För
skäggdoppingarna och skrattmåsarna i
reservatet var häckningsutfallet även

där mycket dåligt och möjligt är att det
mycket låga vattenståndet bidragit till
den dåliga häckningssäsongen.
Den 27.6 hördes årets enda småfläckiga sumphöna i kommunen vid LFKtornet i Härnaviken. Årets sista fynd av
flodsångare utgjordes av en sjungande
individ vid Brunnby sluss den 30.6 som
var det enda tillfälle fågeln hördes. Den
16.7 upptäcktes en dammsnäppa i Härnaviken som fram t.o.m. 19.7 höll till
mellan LFK-tornet och Stora tornet i
Nybro och stundtals var svår att se. Mellan 23.7 och 28.7 observerades som
mest sju bändelkorsnäbbar i Vallaskogen och senare under hösten har
fynd även gjorts i Rydskogen, vid Nybro
och i Stjärnorp. Två svarthalsade doppingar höll till vid Gärstadverken t.o.m.
7.9 utan att någon häckning lyckades.
Sensommar och tidig höst betyder högsäsong för rastande arktiska
vadare på väg söderut igen. Det låga
vattenståndet i Roxen har medfört att
stora områden från LFK-tornet bort till
Stora tornet i Nybro bildat perfekta
dystränder där vadarna kan födosöka
och rasta.
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Vid Svartåmynningen naturreservat sågs
bl.a. följande (med toppnoteringar inom
parentes): Större strandpipare (150),
kustpipare (60), kustsnäppa (130), myrsnäppa (2), spovsnäppa (20), sandlöpare
(7), kärrsnäppa (300), småsnäppa (11),
myrspov (118), svartsnäppa (19) och
roskarl (4) ! Under en av föreningens
egna guidningar den 7.10 upptäcktes en
skärsnäppa vid Nybro där den födosökte tillsammans med kärrsnäppor.
Denna ungfågel var blott det andra fyndet någonsin i kommunen och den sågs
även följande dag. Kommunens första
skärsnäppa var en ungfågel precis ett år
tidigare, även den vid Nybro.

Skärsnäppan vid Nybro
Foto: Erik Jonsson
Mellan den 24.8 och 9.9 sågs upp
till tre unga rödspovar av den på Island
häckande underarten islandica vid
Svartåmynningen. De senaste åren har
denna underart varit årlig i reservatet

under den tidiga hösten när de flesta av
de häckande rödspovarna av underarten limosa de flesta dragit söderut igen.

Höstens enda stäpphök var den
2k-hane som sågs vid Västerlösa kyrka
den 31.8. Den 10.10 hittades en hane
alfågel vid Nybro som stannade i två
veckor och senare under hösten sågs
upp till tre alfåglar även i Sättunaviken
och Stångåmynningen. Från den 27.10
och en vecka framåt sågs en lappuggla i
området kring Sjögestad och ugglan var
stundtals svår att lokalisera. Bara tre
veckor tidigare sågs en lappuggla strax
på andra sidan kommungränsen i
Mjölby kommun. Den 31.10 sågs två
adulta mindre sångsvanar vid Nybro.
Den 4.11 upptäcktes en ärtsångare vid
E4-avfarten vid Tornby. Arten i sig är
ingen raritet i kommunen, men datumet
är det senaste någonsin som en ärtsångare setts i Östergötland och är därför
fenologiskt intressant. Ärtsångaren sågs
t.o.m. artrallyt helgen den 18-19 november. Den 18.11 upptäcktes en
hökuggla utanför Linghem som endast
sågs en dag. Under artrallyt upptäcktes
även en ung tretåig mås från Tvärskogsudde och fågeln kunde strax efter ses
från Härnaviken. Detta var kommunens
femte fynd varav alla består av ensamma ungfåglar.
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Övrigt noterbart från Svartåmynningen
var en rastande ejderguding 23.4, en
prutgås 24.5 – 25.5 och tre observationer av svarttärnor (1 ex 5 respektive 8.7
och 4 ex 5.9). Under hela hösten och in i
december har det setts kaspiska trutar i
varierande åldrar runt Gärstadverken
där de hållit till med övriga trutar. Ägretthägrar har även de setts under hela
hösten vid Svartåmynningen, som flest
med sex fåglar samtidigt. Dessutom
sågs en ägretthäger vid Brokinds slott
den 4-5.11. Årets hittills enda tallbit

sågs i Ljungsbro den 1.12.
När denna text nu skrivs i mellandagarna utgör fortfarande rallhägern vid
Södra dammen den 14.6 kommunens
enda nya art för 2017. Vi får hoppas att
nästa år för med sig många spännande
fynd och oväntade fågelupplevelser!

Erik Jonsson

Lappuggla
Foto: Johan Ekstrand
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Vindkraftverkens påverkan på
fåglar

Vindkraft är en viktig förnyelsebar energikälla och står för drygt 10 % av elproduktionen i Sverige och eftersom den är
en utmärkt energikälla, speciellt vintertid, får vi räkna med en fortsatt utbyggnad. Vindkraftverk är också något som
ofta diskuteras bland fågelskådare och
då främst risken för kollisioner med
fåglar. I Linköpings kommun finns inga
vindkraftverk, vilket är ett krav från flygvapnet. I Motala kommun står dock
snurrorna tätt, t ex i Normlösatrakten,
som är ett känt övervintringsområde för
kungsörn.
Enligt senaste rön dödas 5-10
fåglar per år och vindkraftverk. Variationen är dock stor beroende på place-

ring och storlek på verket. En sannolik
kommande utbyggnad på upp mot 5000
snurror skulle innebära att 36 500 fåglar
dödas per år. Framförallt förolyckas
fåglarna på sina häckningsplatser, övervintringsområden eller rastplatser. Relativt få fåglar dödas under pågående
flyttning. I kusttrakter och i södra Sverige är antalen högre än i inlandet och
Norrland beroende på fågeltätheten.
Det är främst småfåglar som dödas eftersom de är så talrika. Svanar,
gäss och tranor lyckas ganska väl att
undvika vindkraftverken och värst utsatta är istället rovfåglar, vitfåglar och
hönsfåglar. Örnar, vråkar och glador
som segelflyger ligger sämst till.
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Rovfåglarna får dessutom ut få ungar
under sin livstid. Trots att de har mycket
god syn, bra manövreringsförmåga och
är dagaktiva hjälper det inte. Ögonen
sitter på sidan av huvudet och det gör
att de har svårt se rakt fram. Just att
rotorbladen rör sig verkar också vara ett
problem. De har inte heller genom åren
lärt sig undvika vindkraftverken.
Det är länsstyrelserna som ger
tillstånd till utbyggnad, en process som
tar flera år. Trots det behövs ett bättre
beslutsunderlag med anvisningar hur
inventeringar av fåglar ska göras och
standardiseringar av dessa. Nya riktlinjer måste tas fram. Samarbeten med
fågelföreningar
vore
utmärkt.
Man är idag överens om att vindkraftverk inte ska placeras i våtmarks-

områden, strandängar, fågelskär eller
häckningskolonier. En skyddszon på 1-5
km behövs, lite beroende av art. Höga
pelare, långa rotorblad och placering
långt ut till havs är ett bra val.
Avslutningsvis är det också viktigt att notera att vindkraften inte är det
värsta mänskliga hotet mot fåglarna.
Fler dödas t.ex. av oljeutsläpp, trafik,
kraftledningar och master, fönsterrutor,
jägare och katter.
Referens:
Vindkraftens påverkan på fåglar och
fladdermöss med uppdaterad syntesrapport 2017. Martin Green och Jens
Rydell, Lunds universitet

Gunilla Wetterling
Foto: Björn Eriksson

Du hänger väl med på
LFK:s aktiviteter?

Turkduvor på exkursion Foto: Johan Ekstrand
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Program för LFK och Daglediga
våren 2018
För dagledigas tisdagsaktiviteter finns
kontaktinfo etc för de olika aktiviteterna
på www.linkopingsfagelklubb.se. I övrigt anges detta under respektive programpunkt.
Välkommen på våra aktiviteter!
Tisdag 9 januari, kl 9.00 Vallaskogen
och Valla villasamhälle.
Vi vandrar i Vallaskogen och villaområdet intill och letar mesar, duvor mm.
Våra vinterfåglar har så smått börjat sin
vårsång, en och annan långflyttare kan
ha dröjt sig kvar och turkduvan brukar
kunna ses och höras.
Lördag 13 januari, Vinterfågelräkning.
Vi räknar övervintrande änder, gäss och
svanar på flera platser i kommunen. Hör
av dig till Ulf Linell, 070-69 68 691 eller
u.linell@bredband.net, för mer info om
du vill hjälpa till och räkna. Söndag är
reservdag om vädret blir dåligt
Tisdag 16 januari kl 9.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap även
2018. Ingemar Ander guidar.
Tisdag 23 januari kl 9.00 Snöbryggan
och Stångån.
Snöbryggan ligger vid Nykvarn mitt
emot Reningsverkets utlopp. Där brukar
man kunna se kungsfiskare, forsärla och
smådopping vintertid. Vi går också en
promenad nedströms ån.

Tisdag 30 januari kl 9.00 Tinnerö
Ingemar Ander guidar.

Tisdag 6 februari kl 9.00, Fågelmatningar i Linköping.
Vi besöker några större vintermatningar
i trakten.
Tisdag 6 februari kl. 19:00, Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping. Föredrag med Aron Edman: ”En ruggig
historia: Fåglarnas fjäderbyte - strategier, åldersbestämning och fjäderbytets betydelse för fåglarnas årscykel”

Det regelbundna fjäderbytet, ruggningen, innebär en stor kostnad för fågelindividen. Föredraget kommer att reda ut
vanliga strategier hos våra fåglar – ska
man byta på vintern, sommaren eller
rent av en kombination? Varför byter
somliga arter sina fjädrar fort medan
andra tar god tid på sig? Ruggningen är
en energikrävande aktivitet och kräver
ibland perfekt timing med andra viktiga
saker såsom häckning och flyttning/
övervintring. Vi får höra om några specialfall med intressanta strategier. Och
sist men inte minst – hur kan ruggningen hjälpa oss att ålders- och artbestämma fåglar?
Aron Edman, bördig från Vitaby på Österlen, är passionerad fågelskådare. Han
har jobbat många säsonger som ringmärkare vid Ottenby fågelstation. Nu
studerar han biologi vid Lunds universitet; ett dithörande mastersarbete utförs
i Kalmar.
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26
68, ingemar.ander@comhem.se.
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Vad utläser månne
ruggningsexperten av
denna svartbrunvita
halsbandsflugsnappare? Svaret ges i
föredraget 6.2.
Foto: Aron Edman

Tisdag 13 februari kl 9.00 Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.
Tisdag 20 februari kl 9.00 Normlösa
och Nederlösa
Vi åker en tur över västra slättbygden
och tittar efter vinterfåglar. Chans på
kungsörn.
Lördag 24:e februari, kl. 9:30 till ca
12:00, Guidad fågelskådning, Stångån
och Stångåmynningen
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linköping norr om motorvägen. Vi kollar vad
som kan uppehålla sig på fälten och i
ån, varefter vi promenerar mot åmynningen. Om Roxen är tillfrusen finns det
helt säkert mycket fågel i vaken utanför
mynningen. I buskar och vassar hittar vi
en del småfågel. Med litet tur kommer
vi att få se kungsfiskaren som patrullerar ån efter småfisk.

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

Tisdag 27 februari kl 9.00 Tinnerö
Ingemar Ander guidar.
Torsdag 1 mars kl 19.00 Naturcentrum,
Välkomstkväll för nygamla medlemmar
Är du ny medlem i Linköpings fågelklubb och/eller vill få lite allmänna tips
om hur du kommer igång med fågelskådning? I kväll får du svar på frågor
som:
Vad är Artportalen?
Vilka bra appar finns för fågelläten?
Hur hittar jag till de bästa fågellokalerna?
Vilken kikare och fågelbok ska jag ha?
Ansvarig: Olof Hjelm, 070-670 64 18,
olof.hjelm@gmail.com.

Medtag gärna fika.
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Foto: Marcus Wikman
Söndag 4:e mars kl. 16:00. Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping
Johan Elmberg: ”En krickas memoarer”.

bidrar Johan flitigt med artiklar både till
fågeltidskrifter och till jakttidskrifter. Läs
t.ex. VF nr 4, 2017, sidan 36 ff. om varför det behövs mer kunskap om gäss.

Föredraget äger rum efter årsmötet
med Linköpings fågelklubb. Årsmötet
börjar kl. 15:00. Se separat kallelse i
detta nummer av Rödspoven.

Tillsammans med en medförfattare har
han skrivit en artmonografi över krickan
och idag är det just krickan, en av Sveriges talrikaste simänder, som står i fokus
för Johans verklighetsbaserade kåseri.

Johan Elmberg är professor i zooekologi
vid Högskolan i Kristianstad. Ett av hans
många intressen är andfåglarnas ekologi. Ett flertal av dessa arter berör i hög
grad oss människor: jägare jagar dem,
fågelvänner matar dem, skådare skådar
dem, spannmålsodlare förargar sig över
dem. När det gäller gässen pågår det för
närvarande ett projekt om hur vi bäst
skall undvika intressekonflikter.
Förutom till vetenskapliga tidskrifter

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

Tisdag 6 mars kl 8.00 Söderö.
Vårfåglar som vipor och lärkor börjar
komma. Sångsvanar rastar på fälten och
vid Söderö kan vi kanske även få se
kungsörn och nötkråka.
Tisdag 13 mars kl 8.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.
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Fredag-söndag 16-18 mars,
Färnebofjärdens nationalpark.
Vi samåker på fredag eftermiddag till
Färnebofjärdens nationalpark vid nedre
Dalälven där vi tar hjälp av guide för att
försöka se och höra arter som vitryggig
hackspett, gråspett, slag-, pärl- och
sparvuggla samt berguv. Dessutom finns
chans på lappuggla, nötkråka och
lavskrika om vi har riktig tur. Vi bor på
vandrarhem för ca 300:- per natt. Anmälan senast
20 februari till
erik_jonsson_747@hotmail.com.
Tisdag 20 mars kl 8.00 Roxen.
Årets första Roxentur är alltid spännande. Är det fint väder är vi kanske ute
lite längre och besöker flera torn.
Tisdag 27 mars kl 8.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.

mot motorvägen) kl 07:30. Anmälan till
Jesper Villaume på telefonnummer
0722-300345
eller
på
jespervillaume84@gmail.com senast den
13/4.
Tisdag 17 april kl 7.00 Roxen.
Vadarna har börjat komma med t ex
flera arter spovar. Gott om änder och
kanske en och annan överraskning.
Lördag 21 april 9-12, Fågelguidning vid
Svartåmynningens naturreservat, Rödspovens dag.
Under förmiddagen finns guider från
Linköpings fågelklubb vid plattformen i
Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Vi tittar speciellt efter reservatets
stolthet Ansvarig: Olof Hjelm 070-670
64 18
Tisdag 24 april kl 7.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.

Tisdag 3 april kl 7.00 Leonardsberg och
Herrebro.
Vi besöker ett par av Norrköpings fina
fågellokaler. OBS! Avfärd kl 7.00. räkna
med heldag.
Tisdag 10 april kl 8.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.
Lördag 14 april, till Tivedens nationalpark.
FINK och LFK arrangerar en samordnad
resa till Tivedens nationalpark utanför
Askersund. I nationalparken ses regelbundet Järpe, Tretåig hackspett, olika
skogsmesar och den inte allt för valiga
mindre flugsnapparen har hörts i området. Samling i Norrköping sker vid himmelstalundbadets parkering kl 07:00 för
samåkning. Samling i Linköping sker på
parkeringen till Ikanohuset (parkeringen

Fredag-lördag 27-28 april, Store Mosse.
Store mosse är södra Sveriges största
högmosse. Området är stort och ödemarks artat men med många spänger
och leder är det ändå lättillgängligt. Området ligger nära E4:an norr om Värnamo. Vid den här tiden spelar dvärgbeckasin. Lätet har liknats med en galopperande häst och det hoppas vi få
höra. Vi kommer bo på Haga värdshus
nära entrén till reservatet. Tillfälle till
besök på Vandalorum konstcenter och
Apladalens natur- och hembygdspark
ges även. Anmälan till Gunilla på gunilla.wetterling@gmail.com. Mer info
kommer till de som anmäler sig. Max 14
personer.
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Fågelskådningens dag 5 maj 9-12,
Svartåmynningens naturreservat.
Under förmiddagen finns guider från
Linköpings fågelklubb vid plattformen i
Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Ansvarig: Magnus Danestig: 076144 14 82.
Lördag-söndag 5-6 maj, Häradskär
Vad är väl en vår utan en tur till Häradskär? Vid rätt väder har vi chans på
sträckande tärnor och dykänder och
varför inte någon islom. Bra datum för
halsbandsflugsnappare och blåhake.
Tidig avfärd (4.30) från Linköping lördag
morgon och åter söndag ca 18. Boende
och båt går på ca 650 kr. Begränsat antal deltagare. Anmälan till Olof Hjelm,
olof.hjelm@gmail.com; 070-670 64 18.
Tisdagen 8 maj kl 6.00 Västanvik och
Håleberget.
Vi åker till Västanvik norr om Motala
och tittar på sträck i Vättern. Här sträcker ejder, sjöorre, svärta, bergand, lom
mm. Vid det närliggande Håleberget går
det även att sträckskåda vadare och
rovfåglar. Bivråk finns även här. Heldagstur.

Tisdag 15 maj kl 7.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.

Tisdag 29 maj kl 7.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.
Fredag 1 juni. 21.00—ca 24.00. Guidad
nattfågelskådning på cykel. Stångån
och Stångåmynningen.
Vi samlas kl 21:00 vid Snöbryggan vid
Nykvarn mitt emot reningsverkets utlopp. Cykelturen går efter Stångån och
ut mot mynningen. Vi stannar och lyssnar efter nattsångare lite då och då.
Ansvarig: Gunilla Wetterling 070 788 12
26 gunilla.wetterling@gmail.com
Tisdagen 5 juni kl 20.00 Rien.
Rien är ett våtmarksområde söder om
Horn. Rien är en fin nattsångarlokal och
har vi tur kan vi få höra nästan alla nattsångare här. Räkna med hemkomst
efter midnatt!
Tisdagen 12 juni kl 7.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.
Lördag 25 augusti 9-12, Fågelguidning
vid Roxen
Vi skådar fågel med tonvikt på vadare
vid Roxen. Samling vid Sättunavikens
parkering eller direkt ute vid plattformen. Ansvarig: Gunilla Wetterling. Ring
eller sms:a 0707881226 för mer info.

Tisdag 22 maj kl 7.00 Farsbo, Fröjerum
och Roxen.
Farsbo naturreservat ligger norr om
Roxen i en sluttning ner mot sjön. Det är
lövskogsbetonat och vi lyssnar efter
sångare och hackspettar. Fröjerum är en
liten anlagd fågelsjö nära Norsholm. På
återvägen besöker vi även Nybro/
Sättuna. Heldag.
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