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Tornseglaren måste vara en av fågelvärldens 
mest fascinerande arter. Snabb, smidig och 
uthållig lever den ett liv nästan uteslutande i 
luften. Den spenderar många månader i sträck 
uteslutande på vingarna och till och med parar 
sig och sover i flykten.

-
plantning komma ner och lägga sina ägg på ett 
fast underlag. Naturligt häckar tornseglarna i 
bergsbranter eller håligheter, men majoriteten 
utnyttjar nu för tiden av människan skapade 
byggnationer. Det kan vara allt från tak till 
skorstenar, men också fågelholkar.

Jag har den stora lyckan att ha två till tre 
par tornseglare häckande i holkar på och runt 
mitt hus. De markerar sommarens ankomst 
när de anländer runt den 16 maj och med sina 
karakteristiska skrik sjunger in den ljusaste 
tiden på året. 

Ofta väntar de ut stararnas ungar innan 
de flyttar in i holkarna och börjar sina häck-

ningsbestyr. Själva boet är inget märkvärdigt, 
egentligen obefintligt. De vanligtvis två äggen 
läggs direkt på det underlag som erbjuds. 

ÅR 2014 HADE JAG två par som gick till häck-
ning. För mig är tornseglaren den sista arten 
jag ringmärker i mina holkar under somma-
ren. Ringmärkningskalendern följer arternas 
häckningscykel, vilket innebär att stararna 
märks i slutet av maj, göktytorna i andra 
hälften av juni och tornseglarna ungefär en 
månad senare. Bland de två paren i år var det 
vid märkningstillfället två ungar i den ena 
holken, medan den andra innehöll en ganska 
stor unge och ett rötägg. Själva märkningen 
genomfördes den 19 juli och gick bra, och jag 
tänkte inte mycket mer på det.

SÅ FICK JAG ETT TELEFONSAMTAL den 29 juli. Det 
var en dam som berättade att hennes dotter 
kommit hem med en fågelunge, som hon 
hade hittat på marken. Efter många om och 
men hade de kommit fram till att det måste 
vara en tornseglare. Vad skulle hon göra med 
den? Jag svarade som jag brukar att man kan 
försöka mata den med rå köttfärs eller katt-
mat, men att det är ganska krävande och inget 

hos det ena av mina tornseglarpar fanns det 
ju bara en unge, så kanske vore det en bättre 
idé att låta dem adoptera den upphittade.

Efter ett kort övertalningssamtal fick jag 
min fru att åka och hämta fågeln i Gottsunda, 
där den hade hittats. Överlämningen gick bra 
och cirka en timme efter telefonsamtalet kun-
de jag resa stegen mot ladväggen och klättra 
upp med ungen, som jag även passade på att 
ringmärka. Den unge som redan låg i holken 
var betydligt större än sitt ”adoptivsyskon” 
och jag tvivlade på att det skulle fungera – 
men vad hade jag för alternativ?

LIKA PLÖTSLIGT SOM tornseglarna kommer i 
maj, lika oväntat försvinner de i mitten av 

Konsten att adoptera en tornseglare
JAN WÄRNBÄCK

Med sin ankomst till Mellansverige i mitten av 
maj markerar tornseglaren sommarens intåg. 
Tre månader senare samlas traktens tornseglare 
en kväll för att under skymningen i rasande fart 
fara fram över hustaken. Deras skrin ekar och 
förebådar en förändring. Följande dag är de alla 
borta. FOTO: GÖRAN HAGLUND
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augusti. Från att ha varit den art man allra 
säkrast ser när man vänder blicken mot som-
marhimlen, är de bara kusligt överraskande 
borta. Det var just denna något dystra insikt, 
blandad med en viss nyfikenhet, som fick 
mig att den 20 augusti återigen resa stegen 
mot ladväggen för att se hur det gått för den 
adopterade tornseglarungen. Kunde företaget 
trots allt ha lyckats?

Väl uppe vid holken gläntade jag försik-
tigt på locket och kikade in – och visst låg 
där en tornseglare! Betydligt större och mer 
lik en vuxen än den fågel jag med vissa för-
hoppningar hade lagt in i holken knappt tre 
veckor tidigare. Tilltaget verkade ha lyckats. 
Jag stängde snabbt locket och tänkte att jag 
väntar ytterligare några dagar för att få en 
slutlig bekräftelse.

Tre ringmärkta tornseglare sprider fågelglädje hos Sara, Hedda och Isabell! Alla håller god min trots 
fåglarnas starka fötter med sylvassa klor. Dessa kommer väl till pass när fåglarna någon gång sover, 
fastklamrade på en husvägg eller på en lodrät bergssida. FOTO: JAN WÄRNBÄCK

Under veckan som gick var jag uppe och 
kikade flera gånger. Onsdagen den 27 augusti 
var sista tillfället jag såg en av föräldrarna 
flyga in och mata i holken. Och mycket rik-
tigt, dagen efter var det tomt. Det fungerade 
verkligen! Tilltaget hade lyckats och den 
adopterade tornseglaren hade tillsammans 
med sina fosterföräldrar lämnat holken för 
att bege sig söderut. 

Jag kan inte låta bli att känna mig varm 
inombords över att det för just denna torn-
seglarunge, vars framtid ett tag såg allt annat 
än ljus ut, gick bra till slut. Och trots att jag 
försöker att inte tänka för mycket på det, 
så längtar jag redan efter att få höra ett av 
vårens mest efterlängtade läten från skyn, 
tornseglarnas skrin som förkunnar att nu, nu 
är sommaren här!


