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Da jeg først ble interessert i fugler 
som tenåring, så var sandsvale    

Riparia riparia et sikkert tegn på at 
sommeren var på vei — selv om arten 
ofte ankom lokaliteter ved mitt barn-
domshjem i det sørvestlige Skottland 
så tidlig som den første uka i mars. Når 
arten gravde ut reirhull i elvebreddene 
var det alltid interessant å telle hvor 
mange hull de hadde gravd ut og hvor 
mange som så ut til å være okkupert 
av hekkende fugler. Men dette var for 
nesten 30 år siden, og mange av disse 
lokalitetene har mistet sine hekkende 
sandsvaler. Artens hekkeutbredelse 
har minsket betraktelig i Storbritannia. 
Sandsvale hekket i ca. 25% færre 10 
x 10 km ruter i Storbritannia i perio-
den 1988-1991 enn i perioden 1968 
– 1972 (figur 1). Men det finnes fortsatt 
håp for arten – blant annet er det laget 
en kunstig koloni ikke langt fra der jeg 
vokste opp!

Områdebeskrivelse
Applegarthtown Wildlife Sanctuary lig-
ger ca. 3 km nordvest for byen Locker-
bie i det sørvestlige Skottland. Området 

eies av Crown Estates Commisioners, 
som er en av de største grunneiere i 
Skottland, og er forvaltet av en gjeng 
med fugleinteresserte ildsjeler. 

På gården Applegarthtown ble det 
bygget en gårdsdam i et område som 
var vått og ikke egnet til oppdyrking. 
Breddene av dammen ble skapt ved 
hjelp av maskin. Det ble plantet stedeg-
ne vannplanter. For å skjerme dammen 
fra gården, og for å redusere forstyr-
relse fra menneskelig aktivitet, ble det 
plantet en hekk rundt dammen. For at 
publikum kunne få oppleve fugle- og 
dyrelivet på nært hold ble det satt opp 
et lite skjul. Alt arbeid er gjort på frivillig 
basis, og det er ikke få timer med dug-
nadsinnsats som er gått med til å skape 
et bra område for fugle- og dyreliv.

Selve våtmarken ligger midt i kul-
turlandskapet ved elva River Annan. 
Tidligere har det vært flere hundre 
hekkende par med sandsvaler langs 
elvebreddene. Selv husker jeg flere 
kolonier med sandsvaler som hekket 
der tidlig på 1980-tallet. Disse lokalitet-
ene er dessverre nå ubebodd på grunn 
av endringer i elveløpet. Flere steder 

er elvebreddene blitt forsterket for å 
redusere erosjon. Det er da benyttet 
grovkornet steinmasse som ikke egner 
seg som hekkeplass for sandsvaler. I 
Storbritannia er det utbredt å kanalisere 
elver, noe som også fører til at arten har 
mistet viktige hekkeområder. Forstyr-
relse fra blant annet fisking kan også 
påvirke hekkesuksess hos arten.

Kunstig koloni
For å avbøte habitatødeleggelsen langs 
elvebreddene av River Annan ble det 
i slutten av 1980-tallet laget en liten 
betongvegg ved gårdsdammen med 
reirhull til isfugl Alcedo atthis – en 
art som også har gått kraftig tilbake 
i antall i Storbritannia. Isfugl-hekking 
ble et faktum, og så fikk noen idéen 
om å satse stort og bygge en kunstig 
reirplass til sandsvale ved dammen 

Kunstige reirhull 
– redningen for 

sandsvalekolonier?

Av Paul Shimmings

I Skottland har en gruppe entusiaster laget en kunstig sandsvalekoloni i et 
område hvor artens opprinnelige hekkelokaliteter er ødelagte. Erfaringene 
er så langt gode, og det kan være noe å vurdere også i Norge. Det er liten 
grunn til å anta at artens situasjon her til lands er mindre prekær enn på 
De britiske øyer, selv om kvantitative data mangler fra Norge.
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omtalt ovenfor – med plass til nesten 
140 hekkende par!

Framsiden av kolonien er bygget i 
betong. Til sammen er det laget 136 
hull til hekkende sandsvaler i betong-
veggen. Selve reirhullene er laget av 
dreneringsrør av leire som er plassert 
i betongveggen. Ved enden av rørene 
er det laget hekkekasser i tre. Det  er 
viktig at kassene er tette nok slik at det 
ikke kommer inn lys fra baksiden i og 
med at det ser ut som sandsvale ikke 
bruker disse reirene da. 

I følge The Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB) får man 
beste resultater når man lager en kuns-
tig sandsvalekoloni på følgende måte 
(fra websiden www.rspb.org.uk):

• Veggen bør være vertikal med vann 
ved grunnen.

• Rørene som løper fra inngangen i 
fronten til hekkekassen bør være minst 
6 cm i diameter.
• Radene skal være 0,3 meter fra hver-
andre med et mellomrom på 0,2 meter 
mellom hullene i samme rad.
• Rørene skal ikke være lenger enn 
1 meter, og skal ha en svak helning 
oppover for å unngå at vann kommer 
inn i hekkekassene.
• Best resultat er oppnådd når man 
fyller rørene med sand slik at fuglene 
kan grave selv.

I kolonien på Applegarthtown er alle 
reirhullene nummerert. Ornitologene 
som følger med utviklingen i bestanden 
av sandsvale noterer hvilke hull det er 
aktivitet ved. På denne måten vet de 
hvilke det er hekking i. I denne kolo-
nien har de bygget et rom på baksiden 
av betongveggen, hvor de har direkte 

tilgang til hekkekassene. På hver hek-
kekasse er det nemlig en luke som kan 
åpnes fra rommet på baksiden. Da er 
det en enkel jobb å blokkere de okku-
perte hullene slik at ungene ikke hop-
per ut, og deretter plukke ut ungene fra 
baksiden for måling og merking.

Ringmerking
En gang hver uke i hekkesesongen 
driver medlemmer av den lokale ring-
merkingsgruppa (North Solway Ringing 
Group) med merking av sandsvale-   
unger i kolonien. Merkingen foregår 
helt til den aller siste ungen har kom-
met på vingene, som i enkelte sesonger 
kan være så seint som i september. Alle 
unger i kolonien er veid en gang i uka 
for å se på endringer i vekt. Under 
merkingen er det samlet inn parasitter 
fra fuglene. 

Sandsvale. Foto: Christian Tiller.
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Flere bygger kolonier
Området har fått en rekke premier og 
andre anerkjennelser for de miljøret-
tete tiltak som har vært utført. I tillegg 
til sandsvaler bruker flere andre arter 
som har vært i tilbakegang området. 
Av arter som bruker området enten til 
hekking eller næringssøk kan nevnes 
krikkand, vannrikse, isfugl, pilfink og 
gulspurv.

Lignende tiltak er også utprøvd an-
dre steder i Storbritannia, blant annet 
ved Rutland Water i Øst-England med 
hele 360 reirhull (Appleton 2000) og 
ved Barn Elms i London der det er laget 
100 reirhull (The Wildfowl & Wetlands 
Trust 2003).

Kan dette være noe å prøve her i 
Norge? Her til lands har arten mistet 
flere hekkeplasser på grunn av habitat-
ødeleggelser, og man kunne kanskje gi 
arten en hjelpende hånd. Det er bare 
å sette i gang! 
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Figur 1. Sandsvalas utbredelse i perioden 1968 – 72 (venstre) og i perioden 1988 – 1991 (midten) i Storbritannia. Endringer mellom disse 
perioder er vist i kartet til høyre der nye 10 x 10 km ruter er inntegnet med svarte prikker, mens ruter der arten forsvant er merket med 
hvite prikker. Kilder: Sharrock 1976 og Gibbons m.fl. 1993.

Sjekk av rugekasse for sandsvale. Foto: Paul Shimmings.
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Summary
The distribution range of sand martins 
Riparia riparia has contracted in many 
parts of Britain. Much of the decline can 
be attributed to habitat loss including 
canalisation of rivers as well as use of 
stone to reduce erosion of river banks. 
Creation of artificial nesting banks has 
helped the species at a few sites in 
Britain. This article briefly describes 
such colonies and their construction, 
with particular reference to a site in 
Scotland.
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Kunstig sandsvalekoloni ved Applegarthtown nær Lockerbie, Skottland. Legg merke til at flyvehullene er nummererte. På bildet blokkeres 
inngangen til okkuperte reir for at fuglene skal ringmerkes. Foto: Paul Shimmings.

På baksiden av den kunstige kolonien er det et rom med tilgang til hvert enkelt reir. Foto: 
Paul Shimmings.


