
Så snickrar du en holk till tornseglare
– En enkel guide

Tornseglaren ses på oavbruten insektsjakt, ofta tillsammans 
med svalor. Kallas också tornsvala och lever större delen
av sitt liv i luften. Den skiljs från dessa genom sin något 
större storlek och helt svarta undersida. Boet kan placeras i 
ventiler, under takpannor eller i sprickor i berg eller väggar. 
Tornseglare är extremt anpassade till ett liv i luften och efter 
att de kläckts befinner sig många individer i luften från det 
att de lämnar boet tills de häckar första gången vilket sker 
efter två till tre år.

Paren håller ihop hela livet. Samma par kan återvända och 
bygga bo under samma tegelpanna i 15 år! Den behöver 
rejäl höjd för att få fart på flygningen och kan inte lyfta av 
egen kraft från marken. Bor gärna i kolonier så bygg gärna 
flera bredvid varandra.

Artens status enligt Rödlistan 2020: 
Starkt hotad

   Utbredning i Sverige: 
   Finns i nästan hela landet

sårbarlivskraftig hotad

Tornseglare Apus apus
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För denna holk kan du skaffa en bräda som är ungefär 185 cm lång 
och 14 cm bred. 

Rita ut måtten och såga ut delarna. Spika och limma ihop dem och 
passa in botten så tajt du kan. Lägg märke till att bakstycket är längre 
och tänkt att vara det du fäster holken med. 

Måtten är ungefärliga, så tänk på 
att det inte är hela världen om din 
holk inte ser ut exakt som på 
ritningen. Fåglarna blir glada ändå! 

Tornseglarens holk ska du placera så högt 
som möjligt. Kanske under takåsen på 
ett hus?

14  cm FRAMDEL SIDOR BAKDELTAK BOTTEN

185 cm

Ingångshålet ska vara ovalt, 10x3 cm stort och placeras 3 cm från botten
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Denna inspirationshandledning är framtagen för Naturskyddsföreningen av Marcus Vildir, vildir.se. Du får mer tips och idéer på naturskyddsforeningen.se – sök på "fågelholk".


