Var häckar tornseglarna i Uppsala?
Denna fråga började vi söka svar på under sommaren 2017 – att känna
till var tornseglarna häckar är nämligen en förutsättning för att kunna
skydda deras boplatser och trygga seglarnas framtid i Uppsala.
TORNSEGLARNA HAR minskat ganska påtagligt,

både här i Sverige och på många håll i övriga
Europa. En av de främsta orsakerna tros vara
brist på boplatser. Tornseglare häckar ofta i
håligheter på byggnader, gärna under taket.
Vid renoveringar riskerar befintliga boplatser att försvinna genom att ingångar täpps
till. Men om vi vet i förväg var tornseglarna
häckar så kan vi lokalt ta hänsyn vid tak- och
fasadarbeten och till exempel undvika att
göra den typen av ombyggnationer när tornseglarna är på plats.
Sommaren 2017 var vi några personer
som gick några kvällspromenader för att
observera tornseglare (Jonas Knape, Åsa
Steinholtz, Peter Schmidt, Mikael Malmaeus
och Debora Arlt). Vi gjorde ingen systematisk
inventering utan gick längs med gatorna och
letade efter tornseglare vars beteende indikerade att de hade boplatser i närheten, det
vill säga fåglar som flög lågt, i höjd med tak,
och tätt intill byggnader. Oftast sker detta
i smågrupper samtidigt som fåglarna låter
höra sitt skriande läte, det som så många
förknippar med sommaren!
Vi har nu en karta över områden i Uppsala
stad, där vi konstaterat eller misstänker att det
finns häckande tornseglare. I bästa fall såg vi
till och med en eller ett par individer flyga in
i ett bohål. Kartan, som förstås kommer att
behöva kompletteras, hittas på UOF hemsida:
http://uof.nu/.
DET ÄR INTE helt lätt att lista ut var seglarna

har sina bohål. Fåglarnas aktivitet varierar
under dagen och beroende på väder och
andra faktorer kan de bete sig olika från
dag till dag. Även vid kända häckplatser kan
det vara långa perioder när man knappt ser
någon tornseglare alls. De besöker inte sina
bon lika frekvent som andra småfåglar, under
matningen kommer de till boet i snitt en gång
per timme. Ofta har man bättre koll i sina

Har du sett
tornseglare
flyga in under
ett tak eller runt
husknuten där du bor?
Tveka inte att kontakta
Debora Arlt & UOFs Fågelskyddsgrupp!
Maila debora.arlt@slu.se och berätta
om dina observationer.
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hemmakvarter, där man tillbringar mer tid
och har fler chanser att se inflygningar till bon.
Därför ber vi nu er läsare om hjälp! Kanske
har du sett tornseglare flyga runt husknuten
och in i bon där du bor?
Har du sett tornseglare flyga in under tak
eller i något annat hålrum på ett hus? Är det
i ett område som vi har besökt eller har du
kanske sett seglare i ett område där vi ännu
inte har varit?
Skriv gärna till Debora Arlt (debora.arlt
@slu.se) och berätta om dina observationer,
så kan vi komplettera kartan!
VI TÄNKER FORTSÄTTA med inventeringar nästa

år för att så småningom få en mer komplett
bild över var det häckar tornseglare i Uppsala.
I nästa nummer av FiU ska jag berätta
mer om tornseglarprojektet och tornseglarnas
situation, hur man kan undvika störningar och
ta hänsyn till seglarna vid renoveringar, samt
hur man kan skapa nya boplatser på gamla
och nya hus (t ex holkar).
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