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En backsvalekolonis öden

Anita Sjöberg, Thomas Österlind

Vi hade varit på semester i Skåne i två 
veckor, och det sista vi gjorde innan 
vi åkte, var att besöka Åsbysvalorna. 

Detta var den 21/6, och allt var i ordning 
den gången. Vi hade räknat till ca 200 bohål. 
Drygt 20 var bebodda. Således var vi fulla 
av förväntningar väl återkomna från Skåne i 
början av juli.

Här i Uppsala kollade vi förstås först i 
Svalan. Där hade man uppgivit att de flesta bo-
hålen var raserade den 28/6 vid Åsby grustag. 
Något hade alltså inträffat mellan den 21/6 och 
28/6. Ett ögonblick misstänkte vi sabotage. 
Men det visade sig att det var ett hageloväder 
utav format som var boven. Det hade slagit till 
norr om Uppsala den 28/6 kl. 16–17. Vi fick 
höra skräckhistorier om hur stora haglen var, 
och hur de trängt in i vardagsrummet trots att 
balkongdörren var stängd. Det hade kommit 
mer än 8 mm i smält form denna timma. Ja vil-
ken stackars fågelkoloni, byggd i en grushög 
av siktat grus (0–4 mm i diameter) överlever 
sådant? Troligen hade det varit lättgrävt, men 
ack så fragilt! Gladast var nog räven.

Nu är ju saken den, att sju km norr om 
Åsby ligger Skommarbo, grustaget vid Björk-
linge. Vi åkte dit för att om möjligt trösta oss; 
kanske skulle vi finna backsvalekolonin där i 
välmåga. Och jo minsann. Utav ca 200 bohål 
utgrävda i själva åsen med dess hårdpackade 
hållfasta grus var drygt hälften aktiva. Ur 
flertalet tittade ungar ut, väntande på mat och 
studerande världen. Aktiviteten var hög runt 
om i luften.

Det var ingen rolig syn, den som mötte oss, då vi fulla av entusiasm besökte backsva-
lekolonin vid Åsby grustag 2008-07-12. Vi hade väntat oss luften full av nyflygga små-
svalor och glada föräldrafåglar. Detta p.g.a. en lyckad häckning i en grushög. Men så 
var det alls icke. Tystnaden var fullständig. Samtliga bohål var tomma och dessutom, 
upptäckte vi vid närmare betraktelse, nästan helt demolerade. En sorglig syn. Vad hade 
hänt? Rävspår i gruset tydde på någon form av katastrof.
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Det var då tanken slog oss: här finns ju lediga 
”lägenheter”. Tänk om Åsbysvalorna flög hit 
efter väderkatastrofen den 28/6! Till kompi-
sarna. Sannolikheten borde vara ganska stor. 
Dels är ju häckningssäsongen utdragen och 
dels sprider backsvalorna riskerna genom 
att lägga ägg vid lite olika tidpunkter i olika 
kolonier. Kunde vi ta reda på hur det förhål-
ler sig?

Den 13/7 vid Skommarbo var av allt att 
döma ungarna snart flygga. Om det nu var ett 
nytt försök till häckning på gång, så borde vi 
se nya småsvalor titta ut om ett par veckor. 
Vi fick också en känsla av att det faktiskt 
redan var mer än en kull på gång. Vissa bon 
besöktes mycket frekvent, utan att några ungar 
syntes till i öppningarna. Lite anmärkningsvärt 
tyckte vi. Det vanliga hos backsvalor är en kull 
per säsong så här pass långt norrut i landet, 
och en koloni strävar efter att vara samtidig 
med reproduktionen. Med kännedom om att 
ruvningstiden är 12–16 dagar och ”bostan-
nartiden” 18–23 dagar bestämde vi oss för att 
återkomma om två veckor.

Den 26/7 gjorde vi det förutbestämda 
besöket vid Skommarbo. Hettan var stark, så 
skuggande träd ett måste. Inga problem; med 
tubkikaren på axeln, kallt vatten i termosen, 
lagom tät talldunge och eftermiddagen vikt 
skulle här skådas!
Redan på avstånd såg vi flygande backsvalor 
i grusgropen. Alltså fanns det liv. Placerade 

under tallarna kunde vi räkna ca 20 bebodda 
hål, och i ca hälften av dem syntes 1–3 ungar! 
Föräldrafåglarna arbetade för högtryck i het-
tan, och våra mänskliga hjärtan krympte ihop 
av högaktning. Föräldrafåglarna var kanske de 
som miste sina första kullar den 28/6, men som 
nu med sådan målmedvetenhet och frenesi 
gick in för sina nya små.

Man måste få bli lite rörd och gåshuden 
reser sig på insidan också. Vi vill gärna dra 
slutsatsen, att när kolonin i Åsby drabbades 
av förstörelse, flög de till kompisarna vid 
Skommarbo, 7 km bort. Där fanns det gott 
om outnyttjade bohål mycket lämpliga för ett 
nytt häckningsförsök. Befintliga bosättare var 
dessutom i begrepp att lämna kolonin. Med 
stark vilja och med god samarbetsförmåga 
var saken klar. Man flyttade mangrant in. Och 
snart var ytterligare en omgång backsvale-
ungar redo att ta världen i besittning. Skam 
den som ger sig!
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Detta är vad som återstod efter 
hagelskuren.

Skommarbo.Före den ödesdigra 
hagelskuren.


