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Vet man hva man skal se etter er det 
ingen stor kunst å plukke ut en tak-

svale i en ansamling av svaler. Med sin 
karakteristiske hvite overgump på den 
ellers mørke oversiden lyser den godt 
opp mellom låvesvaler og sandsvaler. 
På nært hold og i godt lys skinner den 
mørke oversiden i blåsvart, i kontrast 
til den rene, hvite undersiden. Stjerten 
er kløftet som hos de andre svalene, og 
er svart både på over- og undersiden. 
Taksvalen skiller seg også fra de andre 
norske svalene ved sine fjærkledde 
føtter, en karakter som den faktisk er 

alene om å besitte som spurvefugl i 
Norge. Det er spekulert i om dette kan 
være en tilpasning til lave temperaturer, 
siden taksvalen ofte driver næringssøk 
i stor høyde (se Aronsson 2015). Det 
er ikke første gang en svale blir valgt til 
Årets fugl av NOF. Låvesvalen Hirundo 
rustica fikk samme status i 1995, mens 
sandsvalen Riparia riparia var Årets fugl 
så sent som i 2011.

«En svale gjør ingen sommer» heter 
det. Vel vitende om den norske vårens 
lunefullhet, med sjanser for frost og 
snøvær langt ut i mai måned, er det 

kanskje vanskelig å si seg uenig i dette, 
selv for en fuglekikker. Taksvalen an-
kommer som regel Norge noen dager 
senere enn de andre svalene, men må 
nok likevel være forberedt på noen 
kuldeperioder når den først dukker opp 
hos oss i slutten av april og starten av 
mai. På dette tidspunktet har fjorårets 
unger allerede rukket å tilbakelegge 
minst 10 000 km, og kanskje så mye 
som 20 000 km, på vei til og fra over-
vintringsområdene sør for Sahara. Også 
mye av tiden i overvintringsområdene 
tilbringes i lufta, men siden taksvalen 

Taksvale
– Årets fugl 2017!  

I 2017 håper vi så mange som mulig benytter enhver anledning til å stikke nesa i sky. Det er 
imidlertid ikke fordi NOF ønsker en mer hoverende og brautende medlemsmasse. Derimot er 
det ved å se opp i lufta man lettest får øye på Årets fugl 2017 – taksvalen Delichon urbicum!

Av Oddvar Heggøy

Taksvalen er den eneste svalen som hekker i Norge som har hvit overgump. Årets fugl 2017 er dermed lett å skille fra våre to andre svaler, 
selv på avstand. Etter hekkesesongen får de voksne fuglene ofte en del mørke flekker i den hvite overgumpen og i struperegionen, som 
individet på bildet. Foto: Ingar Jostein Øien.
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ofte flyr høyt blir den faktisk relativt 
sjelden observert der. Derfor vet vi 
ganske lite om hvilke overvintrings-
områder som er av størst betydning for 
nordeuropeiske taksvaler. To gjenfunn 
av taksvaler ringmerket i Norge til 
Sør-Afrika (Bakken mfl. 2006) vitner 
imidlertid om at norske taksvaler i hvert 
fall ikke er noen latsabber!

Urban kolonist
Taksvalen har gjennom historien tilpas-
set seg et liv i tett samspill med mennes-
ket. Dens vane med å bygge reir under 
overheng på hus og andre bygninger har 
gitt opphav til artens navn blant annet i 
Sverige (hussvala), Danmark (bysvale), 
Storbritannia (House Martin) og Neder-
land (Huiszwaluw), samt resultert i 
det norske navnet. Taksvalen bygger 
sitt reir av jord og leire, som den ved 
hjelp av spytt fester til husvegger eller 
andre flater, og former til en slags lukket 
bolle eller «bol». Den hekker i kolonier, 
som i sjeldne tilfeller kan omfatte flere 
hundre par. I en koloni i Oxfordshire i 
England ble f. eks. hele 513 reir funnet 
(se Cramp & Simmons 1988)! Vanligere 
er det likevel med relativt små kolonier, 

med en størrelse på rundt fem hek-
kende par (Bouldin 1968, Cramp & 
Ward 1934, Ernst & Thoss 1975). Selv 
om kolonier oftest etableres oppunder 
tak eller andre overheng på bygninger, 
er også flere andre hekkeplasser beskre-
vet, inkludert broer, fjellvegger, trær og 
til og med ferjer (Cramp & Simmons 
1988, Ålbu 1994). Opprinnelig var 
antakelig fjellvegger med overheng 
artens viktigste hekkehabitat (Cramp 
& Simmons 1988), og i deler av Norge 
benyttes fremdeles slike hekkeplasser i 
relativt stor grad. Kolonier i fjellvegger 
kan ofte være en del større enn hekke-
kolonier på bygninger (Clark & McNeil 
1980, Creutz 1961, Plath 1977).

Utbredt i sør, fåtallig i nord
Taksvalen hekker i alle Norges fylker, 
men er vanligere i sør enn i nord. 
Tettheten avtar noe i Trøndelag og i 
Nordland, og i Troms og Finnmark er 
den en relativt sparsom hekkefugl, sær-
lig langs kysten (Strann & Bakken 2004, 
Ålbu 1994). I Sør-Norge hekker arten i 
alt fra de største byene til høyfjellet, hvor 
den i sistnevnte habitat gjerne hekker på 
setrer eller i fjellvegger. Den er imidler-

tid ganske ujevnt utbredt også i sør, og 
mangler flere steder over ganske store 
områder (Ålbu 1994). Under kartleg-
gingsarbeidet som lå til grunn for Norsk 
fugleatlas (i perioden 1970–1989), ble 
taksvale påvist hekkende i 1 419 10 x 
10 km-ruter, med sannsynlig og mulig 
hekking i ytterligere hhv. 139 og 227 
slike ruter (Gjershaug mfl. 1994). Med 
andre ord ble hekking sannsynliggjort i 
50 % av alle 10 x 10 km-rutene som ble 
besøkt og rapportert fra i atlasperioden. 
Daværende norske hekkebestand ble 
anslått til 200 000–500 000 par (Gjers-
haug mfl. 1994).

Luftakrobat i motvind?
Taksvalens situasjon i Europa har blitt 
fokus for en rekke undersøkelser og 
bevaringsprosjekter de siste tiårene. I 
flere land viser nemlig overvåkingsdata 
betydelige bestandsnedganger over 
lang tid, uten at de viktigste årsakene 
til tilbakegangene er kjente. Dårligere 
næringstilgang, forringelse av natur i 
overvintringsområdene i Afrika, kon-
kurranse med andre arter (f.eks. grå-
spurv) om reirplasser, dårligere tilgang 
på reirmateriale og aktuelle reirplasser, 

Unge taksvaler gjenkjennes blant annet på sine brungrå fargetoner i strupe og øvre bryst, og langs flankene. Voksne fugler, og særlig hanner, 
har en renere hvit farge på undersiden. En tid etter at de har forlatt reiret kan de også gjenkjennes på sitt gule undernebb, som hos individet 
på bildet. Foto: Jan Erik Røer.
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samt ødeleggelse av reirplassene av 
mennesker, som for eksempel synes 
svalene skitner for mye til, er imidlertid 
nevnt som mulige årsaker til tilbake-
gangen. Flere faktorer, som nærings-
tilgang, kan nok også være påvirket av 
de pågående klimaendringene. Både i 
Danmark og i Storbritannia har arten 
blitt viet mye oppmerksomhet fra fugle-
vernere og forskere, og i Sverige ble den 
valgt til «årets fågel» i 2015 (Wirdheim 
2015). Samme år ble «hussvalan» plas-
sert i kategorien «Sårbar» (VU) på den 
svenske rødlista (ArtDatabanken 2015). 
Også i Norge står taksvalen overfor 
visse problemer, og den er følgelig 
kategorisert som «Nær truet» (NT) 
på rødlista (Kålås mfl. 2015). Mellom 
1990 og 2003 ble det bl.a. antatt 
at den norske bestanden gikk til-
bake med 30 % (BirdLife International 
2004). Bestandsestimatet for hek-
kebestanden ble samtidig nedjustert 
til kun 30 000–80 000 par. Det er 

dermed underforstått at man på dette 
tidspunktet anså estimatet fra 1994 
som et overestimat. Etter dette har det 
vært vanskelig å konkludere med en 
tydelig trend (Kålås mfl. 2014), med 
rapporter om både tilbakeganger og 
framganger i forskjellige populasjoner. 
Mye av usikkerhetene skyldes nok til 
dels dårlig tilgang på data. Med hensyn 
til dokumenterte tilbakeganger i våre 
naboland er det dermed på høy tid at 
det settes fokus på taksvalens situasjon 
også i Norge. Hvordan står det til med 
arten i ditt nærområde?

Aktiviteter i 2017
Som vanlig legger vi opp til en nasjo-
nal kartlegging av Årets fugl. Vi ønsker 
informasjon fra hele landet om både 
tilstedeværelsen av hekkekolonier, og 
om antall hekkende par i hver koloni. 
Mer spesifikt ønsker vi å samle inn 
følgende opplysninger:

•  Geografisk lokalisering av så mange 
norske hekkekolonier som mulig

• Antall reir i hver koloni, og hvor 
mange av disse som er i bruk

•  Eventuelle trusler mot koloniene
• Hekkehabitat (type bygning, bro, 

fjellvegg osv.)

Resultatene fra kartleggingen kan blant 
annet sammenlignes med kartleggings-
data fra Norsk fugleatlas (Gjershaug 
mfl. 1994), for å undersøke endringer 
i utbredelse de siste 20 årene. Vi håper 
at flest mulig rapporterer sine taksvaler 
i Artsobservasjoner.no, og sørger for å 
registrere hekkeaktiviteter når funn fra 
potensielle og påviste hekkelokaliteter 
skal rapporteres. Det vil i tillegg opp-
rettes en noe forenklet rapporterings-
løsning på fuglevennen.no. Vi håper 
også at så mange som mulig tipser 
NOFs lokallag og fylkesavdelinger hvis 
man oppdager eller kjenner til tilfeller 
der taksvalens reir ødelegges eller fjer-

Om våren kan man av og til se flokker av taksvaler som samler leire fra veier, grøftekanter, jordhauger eller lignende kilder. Leiren benytter 
den til reiret, som den, som navnet tilsier, vanligvis bygger oppunder taket på hus eller andre bygninger. Noen par hekker også under broer 
eller i overhengende fjellvegger. Foto: Roar Solheim.
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nes av mennesker, eller der det er fare 
for at dette skal skje. Slik ødeleggelse 
av reir med egg og unger innebærer 
lovbrudd i henhold til norsk lov.

Videre vil vi allerede nå oppfordre 
våre medlemmer til å sette opp spesial-
lagde hekkekasser for taksvale, særlig 
i de områdene hvor man vet at arten 
allerede finnes i nærområdet. Slike kas-
ser, som bl.a. kan kjøpes hos Natur og 
Fritid (naturogfritid.no) eller lages selv, 
er et effektivt virkemiddel for å lokke 
taksvalen til å hekke i dine næromgi-
velser. Vær imidlertid oppmerksom på 
at en taksvalekoloni også medfører en 
del urensligheter, og at kasser dermed 
bør plasseres på steder hvor dette ikke 
skaper problemer. Husk at kassene må 
være på plass før taksvalene ankommer, 
altså helst i starten av april måned.

Referanser
Aronsson, N. 2015. Sårbar luftjägare. Vår 

Fågelvärld 74: 14-18.
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter 

i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, 
Uppsala.

Bakken, V., Runde, O., & Tjørve, E. 2006. 
Norsk ringmerkingsatlas. Vol. 2. Stavanger 
Museum, Stavanger.

BirdLife International 2004. Birds in Europe: 
population estimates, trends and con-
servation status. BirdLife International, 
Cambridge.

Bouldin, L. E. 1968. The population of the 
house martin in East Lancashire. Bird 
Study 15: 1-35.

Clark, F. & McNeil, D. A. C. 1980. Cliff-
nesting colonies of house martins 

Delichon urbica in Great Britain. Ibis 
122: 27-42.

Cramp, S. & Simmons, K. E. L. 1988. 
Handbook of the birds of Europe, the 
Middle East and North Africa. The birds of 
the Western Palearctic. Volume 5: Tyrant 
flycatchers to thrushes. Oxford University 
Press, Oxford.

Cramp, S. & Ward, J. H. 1934. A census of 
house martins and swallows near Man-
chester, 1933. Journal of Animal Ecology 
3: 1-7.

Creutz, G. 1961. Die Mehlschwalbe als 
Felsbrüterin. Falke 8: 304-313.

Ernst, S. M. & Thoss, U. 1975. Die Erfas-
sung eines Mehlschwalbenbestandes in 
Vogtland. Falke 22: 305-311.

Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. 
& Byrkjeland, S. 1994. Norsk fugleatlas. 
Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.

Kålås, J. A., Husby, M., Nilsen, E. B. & 
Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for 
terrestriske fugler i Norge 1996-2013. 
NOF Rapport 4-2014. 36 s.

Kålås, J. A., Dale, S., Gjershaug, J. O., 
Husby, M., Lislevand, T., Strann, K.-B. & 
Strøm, H. 2015. Fugler (Aves). S. 67-70 
i: Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) Norsk 
rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, 
Norge.

Plath L. 1977. Mehlschwalbe — Delichon 
urbica (L., 1758). I: Klafs G., Stübs J. (red.) 
Die Vogelwelt Mecklenburgs. GFV, Jena.

Strann, K.-B. & Bakken, V. 2004. Hekke-
fuglAtlas for Troms. Norsk institutt for 
naturforskning (NINA), Tromsø.

Wirdheim, A. 2015. Hussvalan är årets 
fågel 2015 – veckans fågel (1). Tilgjenge-
lig fra: http://birdlife.se/sof/nyheter/2015/
hussvalan-ar-arets-fagel-2015-veckans-
fagel-(1)/, nedlastet 16.09.2016.

Ålbu, T. 1994. Taksvale Delichon urbica. S. 
324 i: Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., 
Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) Norsk 
fugleatlas. Norsk Ornitolgisk Foreining, 
Klæbu.

Ekteparet Sørlies fond til 
beste for viltlevende fugler
Fondet deler ut midler til studier og praktiske tiltak til beste for 

viltlevende fugler. Fondet gir støtte til investeringer og driftsmidler. 
Søknadsfristen er 1. mars for tildeling i det inneværende aktivitetsår.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til fondets 
styre ved Tor Atle Mo (e-post nedenfor)

Søknad om midler kan sendes via e-post til: tor-atle.mo@vetinst.no

Hold utkikk etter taksvalen i 2017! NOF ønsker opplysninger om hekkelokaliteters lokalisering, antall reir i hver koloni, trusler mot koloniene 
og i hvilket habitat de befinner seg i. Observasjoner kan rapporteres i artsobservasjoner.no, eller gjennom en egen rapporteringsløsning på 
fuglevennen.no. Foto: Morten Kersbergen.


