Tornseglaren och längtan
DEBORA ARLT

Längtan efter sommaren. Längtan efter
frihet. Längtan efter något som finns långt
borta. Många förknippar tornseglaren med
varma sommarkvällar och en längtan efter
sommaren. Jag älskar denna fågel som finns
så självklart på sommarhimlen, men som
samtidigt verkar så onåbar. Vad vet vi om
tornseglarens liv? Tornseglarna ses allt som
oftast i luften, ofta högt uppe på himlen,
och de är en av vår svenska fågelvärlds mest
utpräglade sommargäster.
På våren när björkarna slagit ut och de
flesta flyttfåglarna har kommit tillbaka, när
sädesärlorna ruvar, och stararna redan har
börjat mata, saknas ännu något bland fåglarna.
Sedan, en dag när vi kommit in i andra halvan
av maj, syns plötsligt siluetterna högt uppe
på himlen över staden – en siluett som känns
igen på sina ”långa sabelformade vingar” och
på flygsättet: ”hon håller jämt vingarna rakt
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utspända, slår några hastiga slag och glider
raskt fram” (Erik Rosenberg från sin bok
Fåglar i Sverige). Först är det bara ett fåtal,
tysta. En vecka senare är det fler (vid större
kolonier kan de vara 50–100) och nu hörs också tornseglarnas sommarskrik. Erik Rosenberg
igen: ”Ibland jaga några fåglar varandra eller
sällskapsflyga och då drivs farten upp rent
svindlande. Det är ett grant skådespel att se
dem svänga förbi husknutarna under utstötande av vinande s r r i-s v r r i s r r i-s v r r i.”.
Tornseglarna är tillbaka, sommaren är här!
Fåglarna övervintrar i Västafrika söder
om Sahara. Nyligen publicerade studier har
med hjälp av ny teknik kunnat visa att tornseglare flyger från oktober till slutet av april
ovanför tropiska regnskogar i Kongo, Gabon
och Kamerun. Det tar dem i genomsnitt 20
dagar för att flyga de omkring 900 milen till
sina häckplatser i Sverige. De tar inte raka
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vägen, utan flyger i en båge via västra Afrika
där de gör ett kortare uppehåll i ett område
i sydvästra Västafrika (Liberia, Sierra Leone,
Guinea). Tidpunkten för detta uppehåll
sammanfaller med masskläckning av insekter
i början av regnperioden. En annan orsak till
omvägen kan också vara vindar över västra
Sahara som är mer fördelaktiga för flyttningen
än över de mer centrala delarna av öknen.
Tornseglaren är luftburen nästan hela livet.
Forskarna på Lund universitet kunde nyligen
visa att tornseglare landar i stort sett bara

under häckningstiden. Under den nästan tio
månader långa flyttnings- och övervintringsperioden har några individer ibland landat
korta stunder på nätterna, ibland en hel natt,
men i övrigt tillbringat mer än 99 % av sin tid i
luften. Andra individer har inte landat en enda
gång på resan från och tillbaka till Europa.

Föredrar luftburen föda

Maten består av insekter och andra kryp
i gruppen leddjur, t ex stritar, skinnbaggar,
flugor, myror, skalbaggar och spindlar. De
söker platser där luftburen föda förekommer
rikligt, vilket varierar med väder. Det kan
vara högt uppe i luften, nära marken, intill
trädkronor eller ovanför vatten. Under regniga perioder är det svårt att hitta luftburna
insekter, men tornseglarna är väl anpassade
och ungarna kan fasta flera dagar utan att ta
nämnvärd skada.
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Naturliga häckplatser är numera glest
förekommande och återfinns i klippspringor
och, speciellt i Norrland, i ihåliga gamla träd.
Tornseglaren är en kulturföljare som häckar
talrikast i springor och andra håligheter i våra
hus och andra byggnationer, främst under tak
och takpannor. Tidigare var det ofta kyrktorn
(som det svenska namnet antyder) som var
de högsta byggnaderna i byarna. Tornseglarna
behöver en boplats högt upp, minst 4–5 meter, med möjlighet till direkt inflygning och
de måste ha marginal att falla fritt en bit när
de flyger ut ur boet. Att bygga ett bo kan ta
1–2 år (de måste hitta bomaterial i luften).
Tornseglarna är mycket ortstrogna och ett
par återanvänder till samma bo under flera år.
Arten är alltså beroende av att den hittar
boplatser i mänskliga konstruktioner. Men
vårt sätt att bygga har förändrats så att det
numera finns betydligt färre lämpliga håligheter. Det är samma problem även för andra
arter som bott med människor under en lång
tid och för vilka det nu sällan finns håligheter
eller strukturer där de kan bygga sina bon,
t ex gråsparv, ladusvala, hussvala och kaja.
Boplatser försvinner också vid renoveringar
av tak och fasader.
Tornseglaren har minskat. Det är oklart hur
mycket förhållanden under flyttningen och

övervintringen spelar roll, eller hur mycket
möjligen minskade insektspopulationer på
sommaren har bidragit. Däremot är många
överens om att försvinnandet av lämpliga
boplatser är en viktig orsak. Det är vi som
orsakat problemet – men det är också vi som
lätt kan åtgärda detta! Vi kan bevara befintliga
boplatser och skapa nya. Om vi vet var tornseglarna häckar kan vi ta hänsyn vid tak-och
fasadrenoveringar av hus och lador.
Vi kan också skapa nya boplatser genom
holkar som kan byggas in i murverket och
väggarna eller fästas på utsidan av fasader
och under takfoten. Tornseglare är sociala
kolonihäckare så det kan med fördel sättas
upp flera holkar på samma hus. Holkarna
bör vara omkring 30×20 cm lång och breda,
och 15 cm höga. Ingångshålet bör vara ovalt
eller rektangulär med en höjd av ca 30 mm
och en bredd av ca 55 mm.
Ett flertal projekt finns i Europa (främst
Storbritannien och Tyskland) som hjälper
tornseglaren genom information, hänsyn vid
tak-och fasadrenoveringar och uppsättning av
holkar både för att ersätta förlorade boplatser
och skapa nya. Stockholms Ornitologiska
Föreningen drog igång ett tornseglarprojekt
för ett par år sedan och har bl a satt upp ett
20-tal holkar på en bussdepå.

Hjälp tornseglarna i Uppsala!

Tornseglare, Apus apus.
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Det skulle vara bra att även i Uppsala
sätta upp fler holkar för tornseglare.
Det är också viktigt att försöka bevara de boplatser som redan finns.
Tornseglare har sina bon nästan
uteslutande i äldre hus, som
ganska snart eller på sikt kommer att renoveras, eller utanför
staden på tegeltäckta lador
som ofta görs om med plåttak utan håligheter där de
kan flyga in. Det är därför
viktigt att veta var boplatserna finns för att kunna göra
en insats. Vi kan undvika att
boplatser förstörs genom att
ta hänsyn i olika situationer,
t ex undvika renovering under

häcksäsongen, anpassa väggisolering och bibehålla öppningar med tillträde till boplatserna.
I andra fall kan vi ersätta boplatserna med
holkar. Som ett första steg vill vi nu inventera och ta reda på var tornseglare häckar
i Uppsala och i omnejd.
Under dagarna är tornseglarna ofta ute
någonstans för att födosöka, men från 1–2
timmar innan solnedgången till strax därefter
samlar sig tornseglarna vid sin häckningskoloni
och flyger lågt i grupper nära intill husen.
Effektivaste sättet att inventera är därför att
observera var tornseglarna flyger lågt på detta
sätt under juni–juli, och genom att räkna antalet fåglar kan man få en ungefärlig uppfattning
om hur stor kolonin är. Ser man var fåglarna
flyger in, så vet man också platsen för deras
bon. Du kan observera på valfri plats, t ex där
du bor. Det är lika intressant med positiva rapporter om tornseglare vid en viss plats (och
hur många) som det är med negativa fynd.
Debora Arlt

Vill du
hjälpa
till?

Tornseglare, Apus apus.
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Om du vill vara med och hjälpa att kartlägga tornseglarens häckningsplatser, anmäl ditt intresse till Debora Arlt, debora.arlt@slu.se.
Mer information om inventeringen kommer sedan
via e-post efter tornseglarnas ankomst i maj.
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Tornseglarholkar
som installerades
på SL:s bussdepå vid
Charlottendal på Värmdö.
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