
LÖRDAG DEN 7 MAJ gick årets stora fågel-
händelse, Fågeltornskampen, av stapeln. 
Runtom i Sverige, Finland och Danmark 
bemannades fågeltorn från gryning fram till 
lunch för att hitta så många arter som möjligt.

I sex torn runt om i Uppland samlades 
UOFs lag inför årets fågeltornskamp medan 
solen steg på en molnfri himmel. Redan första 
timmen utkristalliserade sig en klar ledare i 
laget vid Kallrigafjärden, fjolårets uppländska 
tvåa, och vid åttatiden blev ledningen ointag-
lig när 80 arter hade passerats. Där bakom var 
det länge oerhört jämnt, innan Vendelsjön 
gjorde ett litet ryck på slutet och knep silv-
ret. Övriga placeringar avgjordes under den 
sista timmen och till slut blev det en delad 
tredjeplats mellan Hjälstaviken och 2015 års 
vinnare Ledskärsviken.

TOTALT NOTERADES hela 128 arter, och det var 
förvånansvärt stor spridning på vilka fåglar 
som sågs från de olika tornen – bara 30 
arter noterades vid alla. Inga stora rariteter 
upptäcktes men flera roliga fåglar noterades, 
däribland berglärka och ängshök.

HARUDDEN KOM totalt på åttonde plats bland 
de svenska tornen där fyra lag passerade 
hundravallen. I den internationella tävlingen 
vann som vanligt ett finskt fågeltorn på 110 
arter. Vi har alltså en bit upp till den totala 
toppstriden, men däremot kan vi stolt kon-
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Harudden, Kallrigafjärden bjöd på 89 arter, bland 
andra talltita och storlom.  FOTO: JOHAN SÖDERCRANTZ

Hanna Liljebäck och Olle Nordbeck fikar 
vid Dalbyviken. FOTO: JON HESSMAN 
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Nästa år vill vi gärna få till ännu fler lag. 
Vill du vara med i ett lag eller saknas 
ditt favorittorn i listan? Hör av dig till 
jonhessman@hotmail.com redan nu.

Harudden, Kallrigafjärden:  
89 arter (år 2015: 83 arter)
Bästa arter: storlom, smålom, större korsnäbb, talltita
Värsta missar: brun kärrhök, svartvit flugsnappare, entita

Varggropen, Vendelsjön: 77 (70)
Bästa arter: ängshök, pilgrimsfalk, svarttärna
Värsta missar: grönfink, steglits

Hjälstaviken: 73 (78)
Bästa arter: storlom, mosnäppa
Värsta missar: hussvala, alla mesar(!)

Ledskärsviken: 73 (85)
Bästa arter: berglärka, ägretthäger
Värsta missar: enkelbeckasin, skata

Dalbyviken: 70 (deltog ej i fjol)
Bästa arter: småfläckig sumphöna, mindre hackspett
Värsta missar: lövsångare, ladusvala, rördrom

Övre Föret: 67 (71)
Bästa arter: kornknarr, svartsnäppa, kungsfiskare
Värsta missar: kanadagås, steglits

statera att Uppland var det svenska landskap 
som ställde upp med flest torn. Stort tack till 
alla lag och till alla som kom förbi och hjälpte 
till att göra detta till en fantastisk dag!

Jon Hessman

Vill du vara med?

Groupie på glada skådare. Från vänster: 
Nina Janelm, Lena Krogh, Anita Janelm 
& Pekka Westin.  FOTO: NINA JANELM

Bergslärka och ägretthäger var 
favoritarterna vid Ledskärsviken. 
 FOTO: PETRA ÖGREN

Fullt fokus vid Hjälstaviken.
  FOTO: NINA JANELM


