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När du hittar en tornseglare på marken 

När du hittar en bounge som ramlat i förtid ur boet:  

Under varmperioder på sommaren kan det hända att ej flygfärdiga ungar ramlar ur boet. Ungarna 
letar efter en svalare plats. De söker sig då till boets ingångshål och kan ibland ramla ut. Ungar 
som hamnat på marken kan inte tas omhand av sina föräldrar, de kryper på marken tills dem är 
helt utmattade. Ej flygfärdiga boungar kan fortfarade vara duniga men också vara likastor som sina 
föräldrar. I skillnad till vuxna fåglar ser de fjälliga ut eftersom fjädrarna framförallt på huvudet 
och vingen har vita kanter. 

Det bästa du kan göra är att försöka lägga ungen tillbaka in i boet den kom ifrån. Det är dock sällan 
möjligt. Om ungen är för ung för att flyga, behöver den experthjälp. Lägg ungen i en mörk låda 
med små lufthål där ungen lugnar sig och lämna den så fort som möjlig till en kunnig 
viltrehabiliterare. Ansvarig rehabiliterare i Uppsala län är Viltjouren Uppsala, Maria Winberg 
(Lena-Ängeby 17, Storvreta, Mobil: 070-774 70 70, e-post mariawinberg40@hotmail.com). 
Viltrehabiliteraren kan ta hand om upphittade fåglar tills de kan flyga. För att motverka uttorkning 
kan du ge lite vatten genom att stryka en med vatten dränkt bomullstuss längs näbben vid 
”mungipan” (undvik näsborren).  

En lista på godkända rehabiliterare finns hos Katastrofhjälp Fåglar o Vilt http://www.kfv-riks.se/ 

 

När du hittar en vuxen eller nyutflygen tornseglare på marken:  

Ibland hamnar en tornseglare på marken. Det kan hända i följd av konflikter med andra tornseglare, 
eller i samband med perioder av dåligt väder när fåglarna är hungriga och utmattad. En frisk 
tornseglare kan starta från marken om den har ett par meter plan yta framför sig, men en utmattad 
fågel behöver hjälp. En oskadat och flygfärdig tornseglare kan få starthjälp genom att du sätter den 
på dina handflator och lyfter den över ditt huvud. Du kan också lyfta den högt, och sänker sedan 
händerna relativt snabbt (men inte kasta fågeln) så att fågeln får luft under vingarna. Är fågeln 
frisk och stark nog så lyfter den själv från denna ca 2 meter höga startramp. Om fågeln inte lyfter 
själv så kan den vara skadad och behöver hjälp av en expert. Kasta inte fågeln i luften – ett fall kan 
leda till vidare skador.  

 
 
En tornseglarunge som har hittats      
på marken och lämnats in hos 
viltrehabiliteraren. Ungarna har vita 
fjäderkanter på framförallt huvudet 
och på vingen. På högra bilden syns 
att vingen är inte färdigväxt – 
fjädrarna är inte helt utväxta med en 
spolrest kvar i basen.  
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