Fågeltornskampen 2019
” Som vanligt en trevlig samvaro att fågeltornska(ä)mpa - men räligt kallt ...”

Herculestornet, Kristianstads Vattenrike

Fågeltornskamp vid Tysjöarna Jämtland

Foto: Christer Pålsson
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Hela 89 fågeltorn deltog i BirdLife Sveriges Fågeltornskamp denna kalla majmorgon och dag. En sedan ett
par dagar uppbromsad vår hejdade inte något av de föranmälda tornen att genomföra evenemanget
Fågeltornskampen. Alla kämpade men det har nog frusits en hel del. Kylan påverkade dock antalet övriga
besökare negativt. Trots den bistra vårdagen besöktes tornen av närmare 800 personer förutom de som
arrangerade och deltog i evenemanget. Det brukar vara betydligt fler. Förhoppningsvis pratades det en hel
del fågelskydd även om den globala uppvärmningen förmodligen kändes avlägsen under morgontimmarna
och under resten av dagen också. Det rapporteras om snö hos många av deltagarna; ” När vi anlände fick vi
skotta ur tornet, ca 1dm snö i natt. Sedan dimma i några timmar...” rapporterar Kärven i Uppland. Vidare från
Munkahusviken i Blekinge som deltagit under de flesta åren ” Sämsta vädret sedan starten 2011. Ingen

direkt höjdpunkt i år.” Trots vädret är det flera av tornen som prickat in fler arter på listan än man
gjort något tidigare år.

Fågeltornskampen är ett evenemang som arrangeras den lördag som infaller mellan 3 och 9 maj.
Evenemanget är utformat som en tävling men är framförallt ett evenemang för att väcka intresse för
fåglar och fågelskydd. Tillsammans med besökare diskuteras exempelvis biologisk mångfald och
klimatfrågan samtidigt som besökare och tävlande spanar efter, tittar på och njuter av fågellivet.

Landskamperna

Endast ett år tidigare har vi från BirdLife Sveriges sida lyckats tangera BirdLife Finlands bästa torn. Men i år
gick det ännu bättre! Fågeltornet i Södra Lunden vid Ottenby lyckades få ihop 106 arter trots låg både sångoch sträckaktivitet framförallt bland småfåglarna. En fantastisk sikt under några morgontimmar och elva
rovfågelarter, falkar inkluderat, bar en stor del av framgången vid Södra Lundtornet. Om uppgifterna
stämmer så ska landskampen ha avlöpt på följande vis:
Sverige Södra Lunden Ottenby 106 arter, 89 deltagande torn
Finland 101 arter (tre torn), 300 deltagande torn
Sverige 99 arter Stockviken, Gotland
Danmark 98 arter, 20 deltagande torn
Litauen 67 arter i bästa tornet
Det skulle dock vara intressant att få veta hur många arter som setts i respektive land alla fågeltorn inräknat.
Om allt stämmer lyckades vi se 198 fågelarter i Sverige. Det är imponerande med tanke på att vi brukar
redovisa runt 250 häckande fågelarter i Sverige. Detta även om vi fått med ett antal arter som vi inte ser som
häckfåglar i Sverige (exvis: spetsbergsgås, havssula, stäpphök, aftonfalk). Dessutom har inte alla flyttfåglar
kommit. Rosenfink, kärrsångare, näktergal, kornknarr och vaktel har inte noterats under årets evenemang.
Vidare kommer vi inte åt flera ugglearter men så brukar det ju vara de flesta åren.

Det var uppenbarligen tuffa väderomständigheter även i Finland. Enligt uppgift gav flera torn upp!
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Resultatet i Sverige
Nedan ett diagram som visar antalet fågeltorn per län. Riktiga ”Norrland”, kanske två tredjedelar av Sveriges
yta representeras av två fågeltorn från Jämtland och ett från Västerbotten. Förmodligen en följd av att det
inte finns så många fågeltorn norröver. Kanske finns det andra skäl också. Vår egen Fågelskådningens dag,
med längre tradition som genomförs under söndagen samma helg, prioriteras kanske högre av en del
fågelklubbar. Upplänningar och Västgötar tävlar i toppen om flest deltagande torn – kanske den urgamla
rivaliteten om var Sveriges vagga finns? I tabellen finns det incitament för några regionalföreningar att
uppmuntra till att använda evenemanget i högre utsträckning i framtiden.

Sädesärla

Foto Veronika Åsman och naturum Värmland

Vid hur många torn sågs arten?
Listan över vid hur många torn en art noterats vid på kommande sida är intressant på många sätt. Den
förtjänar några minuters reflektion. Givetvis påverkas resultatet av att många fågeltorn ligger vid slättsjöar
som är rika biotoper, med hög biologisk mångfald. Listan blir både ett mått på hur ovanlig en art är och hur
långt våren framskridit.
En del arter vandrar in och andra försvinner. Ägretthäger och vassångare noteras vid sex respektive fem torn
exempelvis. Talltita har endast rapporterats från ett torn, vid Tysjöarna i Ås i Jämtland, men arten brukar vara
fåtaligt noterad under Fågeltornskampen! I år är det endast gräsand som lyckats med att visa upp sig vid
samtliga fågeltorn. Det brukar vara ytterligare ett par arter som lyckas med detta. Rödgladan verkar fortsätta
sin expansion. Har noterats vid 24 torn att jämföra med 11 torn år 2017 osv, se nästa sida!
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Slutställning 2019
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Deltagarnas kommentarer
” Som vanligt en trevlig samvaro att fågeltornska(ä)mpa - men räligt kallt ...”

Herculestornet, Kristianstads Vattenrike
Ovanstående är en slagkraftig beskrivning av årets Fågeltornskamp. Nedan följer allt som kommenterats från
våra deltagande torn. Det är en enda lång ”klagan” på vädret samtidigt som det i överlag är extremt positiva
tongångar! Vilka kämpar! Mungiporna kommer nog att åka upp mer med lite perspektiv även på dem som
led mest av vädret! Det blir något att prata om under framtida Fågeltornskamper.
Notera även nedan att Angarnsjön invigde ett nytt fågeltorn, WWF-plattforment, i samband med
Fågeltornskampen. Grattis Angarn!

Södra Lundtornet, Ölands södra udde: Som vanligt jätteroligt med denna tävlingsform, sällskapet och
inramningen med den oerhört vackra miljön och utsikten samt alla vårprimörer. Det enda smolket i
glädjebägaren var väl vädret, som undertecknad veterligen var det sämsta någonsin som jag upplevt under
Fågeltornskampen. Från 1.5 grader till max 7-8 under vid tävlingens slut. Växlande moln med en hel del sol
men också ren vinterkänsla. Frisk, byig och bitande kall vind från V och SV-sektorn men småningom
vridande åt NV. Vid 7-tiden kom en snö-/hagelby och vid några tillfällen en del regnstänk, men annars var
sikten god ovanligt länge fram på morgonen tack vare de låga temperaturerna. Som vanligt mycket givande
första två timmar med hela 84 arter trots de bistra omständigheterna. Efter 9:30 kändes det rätt segt en
stund, men vid 11-tiden piggnade vi till igen då lufthavet fylldes på med flertalet rovfåglar som exempelvis
stäpphök, ängshök, röd glada och - blott 10 minuter före tävlingens slut - en pilgrimsfalk som fyllt sin kräva
längre ner på udden. Gråsparv var länge en blytung höjdare, och innan den lokala smådoppingen höjde sin
stämma en endaste gång först frampå sena förmiddagen, verkade Södra Lundsjön i det närmaste tom på
bofasta invånare. Halsbandsflugsnappare och svartvit dito samt allestädes sjungande rödstjärt och
lövsångare varslade om att det trots allt är maj, även om inte vädret gjorde något till för att stärka den
bilden. Det ordinarie fyrmannalaget fick redan inom den första halvtimmen trevlig förstärkning av Gustav
Knall och Roine Magnusson. Under förmiddagens lopp gästades tornet förutom av ett 25-tal ströbesökare
även av en knappt 20-hövdad guidegrupp från Ottenby naturum, ledsagade av Christian Cederroth.
Stockviken: Kallt och lite fågel men annars bra!
Norsa, Köping: Många besökande och 10 personer som var med från start till slut. Kallt med frost på
morgonen, men svag vind och mestadels soligt. På slutet lite snö!!! Fick in kungsfiskaren även i år och en
dvärgbeckasin som bonus. Många "givna" arter som spillkråka, gröngöling och entita vägrade dock visa sig.
Ett av föreningens stora event gav god samvaro och trevlig skådning.
Asköviken: Nytt rekord för Asköviken. En kall start på dagen som sedan blev en riktigt solig historia. Tidigare
rekordet för Asköviken på 84 arter slogs ordentligt när vi i år lyckades få ihop 92 arter. En del av
förbättringen går att förklara med att den skrattmåskoloni som normalt sett håller till i närheten av tornet
flyttat till andra sidan viken. Detta gjorde att normalt svårhörda arter som småfläckig sumphöna och
vassångare kunde höras från tornet.
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Ålsjötornet: Kallt, kallt -2 till +3 och mulet men med lite solglimtar mellan kl. 10-13 stundtals vindbyar från
norr vilket blåste rakt in i tornet. Det kalla vädret medförde väldigt lite fågelsång. Efter att halkat på den
frusna spången till tornet så gladde stäpphökshonan redan vid 05:30 vilket blev dagens höjdpunkt.
Stora Tornet Björken: Lite kylig morgon med minusgrader som övergick till någon plusgrad och en isande
kall nordvästvind. Soligt tidvis, men då tornet står i ett skuggparti så var det väl påpälsade deltagare som
gjorde ett ypperligt jobb. 87 arter får anses väl godkänt.
Larssons Våtmark: Roligt men kallt med snö, regn o kyliga kalla N vindar,
Angarnssjöängen gamla tornet: Började morgonen med snöfall och ett par minusgrader, svag vind, molnen
drog bort det blev en klar o solig dag med till slut fyra till 6 plusgrader.
Hästholmstornet Broängarna Upplandsbro-kommun: Alltid roligt att träffa fågeltornskampsgänget varje år.
Mer sol än vi trodde, dock lite kall vind. Kul med 4 obsar av småspovar och sena storspovar.
Hjälstaviken, lilla tornet: Det var kul, men det blev bara 4 stjärnor för att vi missade en aftonfalk samt att det
var ruskigt kallt i början. Vädret var kallt men mestadels soligt och kul att vi slapp snön, som visst någon
annan lokal råkade ut för. Stämningen var på topp även om en viss Martin Tjernberg emellanåt suckade.
Värsta sucken kom när vi missade en aftonfalken. I övrigt alltigenom ändå en hygglig dag, trots färre arter
och färre antal fåglar överhuvudtaget jämfört med i fjol.
Alsteråns mynning: Vinterkläder krävdes pga väderleken, bistraste tornkampen under mina 9 år men.
Tornkampen är alltid kul trots nötväckor och skator som gör allt för att gömma sig. En 0-gradig morgon
med ökande vind från nordsektorn gjorde att den största delen av tävlingstiden var kylig trots sol och
vinterkläder. Artmässigt en väldigt god start med 71 arter vid 8-tiden men sedan dog aktiviteten nästan helt.
Den sista 1 1/2 timman lyckades laget likt ifjol med en ordentlig spurt och därigenom med liten marginal
passera 80-gränsen. Överlag relativt bra artvariation men få individer av det mesta. Blåsten ställde till det en
del för lyssnandet och kylan dämpade aktiviteten vilket gör att 81 arter får betraktas som fullt godkänt.
Nötväckan undvek med liten marginal att bli en lucka i listan men missar på fisktärna, gulsparv, skogssnäppa
och gärdsmyg var irriterande. Höjdpunkter: kungsfiskaren som då och då passerade tornet, en tidig grå
flugsnappare och ljungpipare (sällan sedd på lokalen)
Varggropen, Vendelsjön: Mycket trevligt lag. Minusgrader vid starten och högst +5 under dagen. Vi fick in
den 80:e arten 12.59. Ett annat år kl 13.05 kom den art som skulle blivit nr 75, bofink. Det går åt rätt håll.
Herculestornet, Kristianstads Vattenrike: Som vanligt en trevlig samvaro att fågeltornska(ä)mpa - men räligt
kallt ... Kl. 3.00 kraftigt snöfall, strax under nollan! Kl. 04.45 snö upphör fortfarande något under noll! 7.00
solen tittar fram och vi tinar upp en aning - men redan ca 45 arter noterade!
Norra tornet, Tysslingen: Kylslaget med nordliga vindar men klart väder under morgontimmarna. Det var
påtagligt tyst, varken trastar eller sångare var igång med sin sång. Ändå tickade arterna på, och det är
trevligt att stå på en plats och låta fåglarna komma till sig. Det blev en härlig dag till slut när solen kom och
värmde på.
Fågeludden Hornborgasjön: Lite småfruset, men mycket trevligt! :-) Vi startade tidigt i nollgradig kyla och en
isande kall nordanvind. Tornet på Fågeludden är välkänt för att det inte erbjuder lä i något väderstreck,
oavsett vindriktning…. Men skam den som ger sig. Ett tappert gäng på 5 personer plus medhjälpare
tillbringade förmiddagen i detta torn och lyckades, vädret till trots, få ihop inte mindre än 77 fågelarter vilket
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är bra för denna inlandslokal. Detta i synnerhet som vinden gjorde det mycket svårt att höra eventuella
lockläten och utmanande att hitta mindre simfåglar ute bland vågorna på klarvattnet! Artmässiga
höjdpunkter för denna grunda slättsjö var en handfull årtor, fyra bergänder, tre småskrakar, ett antal
rastande vadare (småspov, mindre strandpipare, större strandpipare, gluttsnäppa) och på rovfågelsidan fick
vi in bland annat tornfalk, sparvhök, fiskgjuse, röd glada, brun kärrhök och havsörn. Två rapphöns samt en
sträckande silvertärna kl 12.59 avrundade kampen på ett trevligt sätt. På däggdjursfronten – utom tävlan kan nämnas fälthare, rödräv och rådjur.
Herrebro våtmark: Riktigt trevlig morgon där intensivt spanande/trålande höll oss någorlunda varma i den
narande nordanvinden. Kalla nätter och vind i nordsektorn påverkade också fåglarna märkbart då allt
stannat upp. Läget gjorde det svårare att toppa med Herrebor idag. Vidare: igår sände P4 Östergötland
inlägg med Rickard om detta event – både som separat inlägg och i lokalnyheterna. Den låga
besöksfrekvensen (iaf vid Herrebro våtmark) förklaras med kallvädret, som mot lunchtid blev mer skonsamt
och njutbart.
Uknö- Slåhagen: Rekordkallt, rekordfå deltagare, rekordfå arter. Vinter på morgonen med nollgradigt,
styckvis snö och kall vind. Vi frös hela tiden! Inte konstigt att få deltagare kom på besök. Hela tiden ca 12
havsörnar i området, både i träd, på marken och i luften. Änder och gäss kunde inte koppla av.
Östra Styran: Vädret; -2 till +6 grader. Tät dimma mellan 05:00-ca 06:30. Senare mulet med några snökorn.
Efter 10:30 växlande molnighet med några korta värmande solstunder. Svag NO. M.a.o. kylslagen dag som
också märktes på frånvaron av sångararter. Slutresultatet blev därefter. Men trevlig dag med mycket god
anda hos laget och alla bisittarna. /eivor
Angarnssjöängen nya torn: Mestadels vackert väder, men en kall nordlig vind kylde ordentligt. Efter
tävlingens avslutande, gjordes en officiell invigning av den nya plattformen av WWF och Länsstyrelsen.
Plattformen heter numera WWF-plattformen. Vid starten av invigningen visade sig den aftonfalk som rastat
några dagar, mycket fint framför samtliga åskådare/åhörare till invigningen. Ett mycket uppskattat
'invigningsnummer'.
Stora tornet, Hjälstaviken: Kallt i början och lite segt med fågel, men kul ändå! Snö på åkrarna när vi åkte ut,
och kallt i tornet de första timmarna. Trodde inte det skulle bli så bra, men gick trots allt bättre än väntat
med tanke på vädret. Trevligt folk och gott fika i form av kladdkaka med grädde livade upp. Värsta dippen
var nog en aftonfalk som andra skådare såg flyga förbi men som vi missade eftersom alla i tornet var så
fokuserade på att försöka få syn på en blåmes (en mycket svår art från tornet i Hjälsta).
Hygntornet: Många förväntade arter uteblev, inget roligt alls! Kall nordlig byig vind med minusgrader de
första timmarna och fram till ett endast ett fåtal plusgrader.
Svensksundsviken: Detta års kamp helt klart mest svårjobbade hittils. Frisk vind och från felriktning gjorde
hörobsar helt omöjligt. Vi är dock ganska nöjda med resultat med de förutsättningar som blev. Bra med
rovfåglar, med pilgrimsfalk, stenfalk och ängshök, för att nämna något.
Munkahusviken: Alltid lika roligt att skåda i goda vänners lag. Sämsta vädret sedan starten 2011. Ingen direkt
höjdpunkt i år.
Bysjön, Hästbo: Dagen började aningen kärvt med tre minusgrader och vitt landskap efter gårdagens snöfall.
Med andra ord var det bara att ta fram vinterkläderna. Solen kom fram så småningom och även om det inte
blev mer än sex grader så hade vi det bra med en vägg i fågeltornet som skyddade från vind från norr.
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Dagen började aningen kärvt med tre minusgrader och vitt landskap efter gårdagens snöfall. Med andra ord
var det bara att ta fram vinterkläderna. Solen kom fram så småningom och även om det inte blev mer än sex
plusgrader så hade vi det bra med en vägg i fågeltornet som skyddade från vinden från norr. Även om vi
inte såg någon ovanlig fågel så hade vi det ändå riktigt bra. Våra 73 arter var betydligt mer än vi hade trott.
Vi kommer igen nästa år!
Träfotere, Södra Hyn: Trots kylan blev det en fin dag i tornet! I nuläget tror vi att vi slog tidigare rekordet för
tornet med 2 arter.
Hanatorp: Trots kall väderlek med 0-8 grader och nordlig vind så gick det över förväntan. Det blev nytt
rekord för Hanatorptornet så alla var nöjda även om det stundtals blåste kallt. Hults hamn: Roligt men kallt. 1
minusgrad på morgonen och nordlig vind. De sjöfåglar vi hoppades på uteblev, men istället fick vi ganska
bra utdelning med tättingar. Fågeltornskampen som aktivitet är bra och kul.
Sandemar: Trevligt sällskap, rolig skådning och spännande in i det sista. Kall dag med frost på morgonen.
Solen bröt igenom stundtals men molnbankar underlättade skådningen. På vägen dit hade vi älg, rådjur,
vildsvin (knappt 20 meter bort), dovhjort, fälthare och från tornet hade vi en möjlig mård. Avslutade på topp
med storspov och blå kärrhök.
Årike Fyris, Övre föret: Fyra tappra bemannade tornet efter nattens snöfall. Gott om vadare och ankor under
morgontimmarna. Den vassångare som hållit till på lokalen var tyst ända fram till 7.30 när den körde några
korta strofer.
Hånger udde Hornborgasjön: Tappade 30 arter mot ifjol pga den kalla envisa nordvinden
Nybro, Svartåmynningens naturreservat: Kall morgon, men hettade till ordentligt senare under förmiddagen
när aftonfalk och ägretthäger dök upp samtidigt i stort sätt.
Kärven: När vi anlände fick vi skotta ur tornet, ca 1dm snö i natt. Sedan dimma i några timmar. Nu varmt och
gott. Hyfsat antal arter i alla fall med tanke på förutsättningarna.
Ågesta: Kallt och dåligt med sträckande fågel.
Hanebo/Kyrkbytjärn: I år fick Kyrkbytjärns fågeltorn ihop 66 arter vi var sex tappra själar som infann oss kl
5:00 på morgonen och räknade ihop så många arter som möjligt fram till 13:00. Spännande fåglar som ett
par årta, en störtdykande pilgrimsfalk, en tutande rördrom och inte minst en överraskande fjällabb som flög
snabbt förbi.
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Fågeltornskampare vid Kyrkbytjärn

Foto: Anders Eklid

Labro fågeltorn: Kallaste tornkampen vi upplevt. Våren gjorde ett uppehåll så många av de arter vi brukar se
dök inte upp i år.
Säbysjöns fågeltorn (Olles torn): Kallt och en lätt isande vind. Bra stämning ändå i tornet!
Mårdängsjön: Iskall morgon med -2 grader och molnigt. Solen trängde till slut igenom och gav ca 2h
cumulusmoln med termik och värmedaller. Missade minst 10 givna arter, så lite oflyt denna gång. Trevlig
stämning i tornet.
Muckeltjärn:
Vid Muckeltjärn har vi haft en trevlig dag med flera besökare under dagen varav två barn. Vi
upplevde det trögt med att få in fågelarterna och en för oss självklar art som Knipa hittades inte på hela
dagen. Vi hade en fin dag med härlig gemenskap och soligt väder men kallt väder.
Lindängets plattform: Hej, vi är väldigt nöjda med dagen. Många besökare kom till Naturskyddsföreningens
evenemang "fågelskådningens dag" samtidigt som vi tävlade i fågeltornskampen. Vi hade också Ovansiljans
ringmärkare på plats. De hade rekord på antalet stenskvättor på en och samma dag. De hade också
vinterhämpling, buskskvätta, sädesärla, ängspiplärka och lövsångare i näten. Vädret var soligt och fint men
kyligt med någon minusgrad när vi började. Några snöflingor singlade ner mitt på dagen.
Lunds reningsverksdammar: Slitigt väder!
Norrsjön: Kallt, men uppehåll och alla på gott humör!
Börringe mad: Samma upplägg som i fjol där vi bjöd besökarna på kaffe och bullar samt guidning av
madens fågelliv. Dock betydligt färre besökare i år vilket säkert kan förklaras av det dåliga vädret med låg
temperatur, blåst och regnskurar. Trots allt likvärdigt antal fågelarter och målet var att slå förra årets antal
vilket lyckades med en arts marginal. Sista art blev sparvhök.
Tornstugans Fågeltorn: Bara en plusgrad på morgonen. Årets första lärkfalkar i kommunen visade upp sig
idag. Det var så även på förra årets Fågeltornskamp. Det blir nog en tradition till kommande år...
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Skalle fågeltorn: Alltid lika roligt!
Hermanstorp våtmark: Trots hagel, snö, åska och kyla var stämningen och engagemanget på topp vid
Hermanstorps våtmark!
Välakärren: Dagens höjdpunkt var småspoven. Kallt men lite sol som lyste igenom molnen ibland.
Forshagatornet, Norra Hyn: En riktigt kall morgon övergick efter några timmar till en fruktansvärt kall
morgon. Nordanvinden ökade och tog död på all fågelaktivitet. Detta i kombination med att deltagarna frös
så vi skakade gjorde att vi valde att avbryta redan klockan 8:45.
Daldockan, Kyrkbytjärn: Kallt för att vara maj och när vi vaknade på morgonen möttes vi av snö på backen
men det försvann snabbt under första timmen, snöade dock någon minut under dagen. Solen kom fram lite
då och då under förmiddagen och värmde upp oss, trots kylan var det goda miner i tornet och vi hade
mycket gott sällskap hela tiden. Dåligt med vadare och andra typiskt rastande fåglar vid Kyrkbytjärn som t.ex.
gulärla och rödbena men vi slog ändå förra årets artantal.
Västra tornet, Tysjöarna, Ås: Humöret var på topp hela tiden trots att det ibland kom rätt så kraftigt
snöoväder. Temperatur -5 grader och vindstilla på morgonen. Solen tittade fram, men stundtals försvann
den då det kom ganska kraftigt snöfall.
Mollön: Trevligt trots en kall och ihållande NO-vind :)
Järnudda: Sanslöst väder. Kallt på morgonen och en fantastisk soluppgång. Sedan kom snön/snöblandat
regn i stora omgångar. Knappt 20 m sikt ibland i nordostvinden. Fick avbryta vids 11:30 pga av vädret. Nöjda
med resultatet ändå!
Linnekullen Strömsholm: En kall morgon, men trevligt som vanligt. I sedvanlig ordning ordnade vi
"Hägerbingo". Extra kul när några unga nya deltagare vann ett bingospel.
Tegelängens våtmark, Ekudden, Mariestad: Kylig nordostlig vind över Vänern (ca 10 m/s) begränsade nog
antalet arter i år. Trots detta var stämningen på topp (förstås).
Valnaren: Kall morgon men ingen vind att tala om
Lillsjön Tullingsås: Minus 6 grader isskorpa på sjön. Snö/hagelbyar. Mao dåligt väder lite sjungande fåglar.
Tegelsmorasjön: Vi bemannade inte tornet kontinuerligt, bl a 05-08 fanns bara en person på plats, vilket
gjorde att endast 54 av tot 67 arter kunde räknas. Sedan tidigare skulle vi få besök av grupp barn och
föräldrar genom Småfågelskådarna Upplands ornitologiska, och samtliga gäster stora som små deltog och
bidrog till obsarna med stort intresse. Väldigt roligt!
Norsbrotornet: Kallt och blåsigt......
Lindö Udde: Trevligt! Trots kalla nordvästvindar med regn, snö och kraftig hagelskur.
Svälte kile: En kall men fin dag där 3 vattenrallar var igång som aldrig förr! Annars saknades det väldigt
mycket arter på grund av väderläget.
Missmyra: Kallt och mindre fågel än vanligt men kul ändå!
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Ödsmåls Kile: Kallt och isblåsigt från norr på morgonen men blev varmare fram på dagen. Skralt med fågel.
Trevligt sällskap! Dagens action stod räven för när han knep ca 15 gässlingar som var rel. lätta byten.
Travade dem på hög och traskade till grytet i två omgångar.
Häljered/Älvängen: Vädret var väl inte optimalt annars var allt toppen.
Bunkern, Barsebäckshamn: Vädrets makter gjorde att fågelaktiviteten var låg. Några plusgrader, hård
västvind och regn fick ögonen att rinna och det gjorde att vi bytte till Bunkern i Barsebäckshamn. Där gick
det att få lä men å andra sidan var det inte direkt ett torn (plus att vi stod på marken bredvid!). Inte mycket
över havet och när vinden vred till nord blev det ingenting. Lite mer fart på tättingar och rovfåglar när
regnskurarna upphörde men det blev en medioker artlista idag. Det får bli nya tag nästa år.
Vänga mosse, Borås: Kalla nordliga vindar och nollgradigt gav en extra utmaning men det gick över
förväntan med 47 arter. Normalt ser vi omkring 55 arter.
Erstaddkärret Visingsö: Bra upplägg, trevlig gemenskap. Vi hade rätt blåsigt hela tiden, dock allt varmare
väder. Stort tack för gott upplägg Martin Widën, Jörgen Hansson och Rüdiger Kasche!
Älje-Porsen, Uddevalla: Kall morgon tills solen började värma. Kylan och nordanvinden gav en lägre aktivitet
bland fåglarna än en normal morgon.
Alenäs fågeltorn: Trevligt med skådning och grillning, men kallt och ruggigt. Dagens höjdpunkt var
stenfalken och det ihärdiga orrspelet. Vädret kunde varit bättre. De första två timmarna vräkte snön ner och
sen blåste det en kall nordanvind.
Utsikten, Torups Våtmark: Blev både en decimerad skara och kortare tid än planerat i regn och blåst. Många
av de för lokalen vanliga fåglarna höll sig undan. Vi höll på från 10.00 till 13.00. Trots allt roligt, trevligt och ett
antal besökare i fågeltornet.
Byntjärns fågeltorn Arvika: Lite kallt kanske, -2 på morgonen.
Nya tornet, Brånsjön: Roligt att kombinera fågelskådning med en utflykt för barna. Många intresserade barn
o vuxna. Kul att se hur alla blev så impade av havsörnen! Vi kombinerade skådandet/tävlandet med en
utflykt för klass 1A på Vännäsby skola. Därav nyttjades inte hela tävlingstiden maximalt men det var väldigt
kul att få ut ungarna till fågeltornet. Kan ha inverkat menligt på de hörselkonstaterade arternas antal också.
Dagens höjdpunkt för de flesta var havsörnens entré och uppflugen av fåglar som följde. För de mer inbitna
var annars fjällgåsen dagens bästa. Och fikandet som alltid. Vädret var fint men något kyligt.
Mariebergs strandängar: Fler besökare o fler fågelarter än förväntat. Det hände något nästan hela tiden o
tiden gick fort! Kul o mysigt! Besöktes av 24 p +3 i laget. Kallt från -1 till 7 grader, mest sol o lite moln o
vindbyar. Härlig morgon/förmiddag med fin fiskgjuse som svepte över området. Fina grågåspar med 6
gässlingar var att skåda gjorde att tiden gick fort! Vi ska försöka nästa år igen!
Kårsundskretsen / Tjörn: Plus två grader när vi började. Nordostlig kall vind. Plus 9 grader när vi slutade. Få
arter mot var det brukar vara. "Tornet" bemannat kl 05.00-11:00. Såg 5 Rådjur.

Rapporten sammanställd av Anders Lundquist för BirdLife Sverige
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Blandade bilder från dagens fågeltornskamp

Alsteråns mynning
Björka lertag

Alsteråns mynning

Asköviken
Fågeludden

Fågeludden

Fågeludden

Hanarpstornet

Lindängets
fågelplattform
Lillsjön

Hanebo-Kyrkbytjärn

Lindö Udde

Linnékullen

Linnékullen
Lilla tornet Hjälstaviken

Muckeltjärn

Muckeltjärn

Pumphuset

Rysjötornet
Skalle fågeltorn

Södra lundtornet

Linnékullen

Munkahusviken

Tysslingen

Västra tornet
Tysjöarna
Södra lundtornet

