Rapportera berguvar!
BirdLife Sverige har valt berguven som riksinventeringsart under 2019 och 2020. Här i Norrbotten
behöver vi få in rapporter om sedda/hörda berguvar, samt också hjälp med inventeringar under de
kommande åren. Inventeringarna går i första hand ut på att lyssna av kända revir och höra om uvar
är kvar.
Här i länet är bästa tiden att lyssna av reviren främst i mars och fram till äggläggningen, vilken sker i
april. Vi ska alltså inte besöka själva häckningslokalen, utan vanligen lyssna från närbelägna platser
som nås via bil. I vissa fall kan det bli aktuellt med skid- eller skoterturer för att nå mer avlägsna
lokaler. Berguvarna är störningskänsliga vid själva häckningsplatsen, så dessa kommer att besökas till
fots i ett senare skede under maj-juni, vilket inte omfattas av den här inventeringen.
Syftet är att få en uppfattning om hur många av uvreviren som fortfarande är aktiva inom landet. Likt
övriga delar av landet har berguven minskat även i Norrbotten och det behövs en större insats för att
få reda på hur många uvrevir som finns.
Främst kommer alla i sen tid kända revir att kontrolleras men förhoppningsvis kan även nya och
okända revir upptäckas. Vi har här i Norrbotten sett en svag tendens att vissa revir där uvarna
försvann för 10-15 år sedan, nu börjar återbesättas. Förhoppningsvis har den nedåtgående trenden
upphört, så vi får hoppas inventeringen ger svar på det.
Vi vill helst att så många lokaler som möjligt ska kollas, så det är viktigt att få spridning så att alla inte
far och kollar de mest kända och lättillgängliga platserna. Hör gärna av er till undertecknad så kan jag
fördela lokaler till de som är intresserade att hjälpa till.
Så snart det blir mildare och snön försvinner från träden brukar ugglornas aktivitet öka. Ungefär
andra veckan i mars brukar man märka en tydligt ökad aktivitet hos berguvarna i Norrbotten.
Hör gärna av er om ni vill delta. Även om ni har andra frågor eller har uvar att rapportera.
Väl mött i uvskogen!
Håkan Harnesk
Mail: hakan.harnesk@gmail.com. Mobil: 070-2350355 (nås lättast på mailen).
Mer info på BirdLife Sveriges hemsida: http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventeringberguv/hur-inventerar-man-berguv/

