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Datum för tävlingen var den 9 maj och i år 
hade antalet utökats till att omfatta sex torn 
spridda över landskapet. Det nytillkomna var 
Harudden, Kallrigafjärden, en spännande lokal 
med stor potential att bjuda på många arter. 
Ytterligare medverkande torn var Ledskärsvi-
ken, Vendelsjön, Årike Fyris, Hjälstaviken och 
sist men inte minst Kärven.

SOM SEDEN BJUDER startade räknandet klockan 
05.00 för att avslutas 13.00. Vädret bjöd på 
växlande molnighet och var, bortsett från en 
tidvis frisk västvind, behagligt med uppehåll. 
Den stora frågan var om något torn skulle 
kunna knipa första platsen från förra årets 
vinnare – Ledskärsviken. Och svaret blev – nej! 
Ledskär var återigen det torn där flest arter 
såg under kampen, men segern var inte alls 
lika överlägsen som 2014. Totalt sågs där 85 
arter och på andra plats, med endast två arter 
färre, kom Harudden. Tredjeplatsen belades av 
anrika Hjälstaviken med 78 arter, men frågan 

Fågelt
ornskampen

För andra året i rad tävlade fågeltorn i Uppland 
i kampen om Sveriges fågelrikaste torn. Laget 
som bemannade det segrande fågel tornet vid 
Ledskär var en erfaren och kunnig trio. Från 
vänster Berndt Godin, Per Johan Ulfendahl  
och Kenneth Pless. FOTO: PER JOHAN ULFENDAHL

är om de skådare som deltog där ändå inte 
var dagens mest nöjda. Längre bak i fältet var 
kampen stenhård för att slippa jumboplatsen. 
Inom ”loppet” av tre arter hamnade Kärven 
på 72, Åriket 71 och Vendelsjön 70, där man 
i tornet vid Åriket noterade hela 10 arter fler 
än året innan (se tabell). 

DET VERKAR INTE ha varit någon märkbar 
sträckrörelse under dagen av varken rovfåglar 
eller vadare, men tidiga vårfynd av trädgårds-
sångare och gök gjordes vid Harudden. Dessa 
arter kommer vanligtvis någon vecka senare. 
Uppenbart är också att det på våren verkligen 
kan löna sig att stå i ett torn och försöka se 
alla arter i omgivningen. Det fick de medver-
kande i tornet vid Hjälstaviken uppleva, när 
en rostgumpsvala kom förbisvepande som 
ett guldkorn bland övriga svalor. En speciell 
eloge ska riktas till Henrik Bondestam, som 
var den som uppmärksammade de övriga på 
den rara fågeln. Detta blev utan konkurrens 
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Vill du veta mer? Kontakta oss!
Ring eller maila till medlem@uof.n u. 
Telefonnummer till föreningen s arbets-
grupper hittar du längst fram i tidningen.

Berndt Godin,  
Kenneth Pless och  
Per Johan Ulfendahl

Teet Sirotkin  
och Robert Ekman

Nina Janelm, Anita  
Janelm, Pekka Westin 
och Martin Tjernberg

Tomas Kjelsson, 
Susanne Malm, Lars 
Mattsson och Benny Åhr

Jon Hessman, 
Jan Wärnbäck och Kris-
tina Berglund

Anders Arnell, Bosse  
Danielsson, Anssi 
Laurila, Lars Sund och 
Lars-Erik Larsson

Ledskärsviken

Harudden, 
Kallrigafjärden 

Hjälstaviken 

Kärven 

Årike Fyris 

Vendel, 
Varggropen 
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Som en del i föreningsarbetet anordnade UOF 
den 12 september en träff för alla funktionärer. 
Likt sammankomsten för två år sedan gick mor-
gonens och förmiddagens exkursion till Björn  
i Nordupplands skärgård. 

Vädret var fint och fågeltillgången väldigt 
varierad med bland annat flera mindre flug-
snappare som förgyllde vistelsen på ön. Det ring-
märktes också, vilket erbjöd goda möjlig heter att 
studera arter som man sällan ser på nära håll, till 
exempel större korsnäb b.

TOTALT VAR DET 15 motiverade och engagerade 
funktionärer som efter en utsökt lunch i Fågel-
sundet satte tänderna i arbetet med föreningens 
nya strategi. Mycket matnyttigt kom fram under 
den dryga timme vi arbetade och diskussionerna 
var särdeles givande. De kommentarer och idéer 
som framkom visar att styrelsen är på rätt väg  
i strategitänket och att övriga aktiva stödjer detta 
arbete. När framtidsplanerna blir mer fullstän-
diga, ska det bli roligt att presentera dem även 
för resten av föreningens medlemmar.

ALLA SOM ÄR intresserade av att veta mer om 
föreningsarbetet är varmt välkomna att höra 
av sig till mig eller någon annan i föreningens 
arbetsgrupper.

Jan Wärnbäck, ordförande

Den mindre flugsnapp aren (Ficedula parva) 
förgylld e funktionärsträffen på skärgårdsön Björn. 
Minst sex noterades varav en ringmärktes. Arten 
häckar årligen men sällsynt i Uppland. 
 FOTO: JAN WÄRNBÄCK

Fokus på strategi
Bra diskussioner och fina fåglar  
förgyllde årets funktionärsträff

dagens mest ovanliga fågelart. Andra arter 
som stack ut var dvärgmås, kungsfiskare, 
pilgrimsfalk och dvärgbeckasin.De två torn  
i Sverige där det sågs flest arter var Stockviken 
på sydöstra Gotland och Södra Lundtornet, 
Ottenby, södra Öland. Från dessa sågs hela 
106 arter. Samtidigt var det totala artantalet 
från alla medverkande torn i Uppland hela 
119 arter – det finns en hel del fågel att se, 
kan konstateras. Fortfarande känns det som om 
fågeltornskampen har mycket att ge, och inför 
nästa år siktar vi på att bemanna Upplands 
fågeltorn igen. Förhoppningsvis vill då ännu 
fler vara med och räkna. Håll utkik, troligtvis 
går 2016 års fågeltornskamp av stapeln den  
7 maj. Alla är välkomna!

     FÅGELTORN                     DELTAGAREANTAL 
ARTER


