
Backsvalor i grustag och bergtdkter
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Presentation
Backsvalan iir vir minsta svala. Den dr brun och vit och finns i hela landet ddr det finns
16mpliga grussldnter for bobyggnad. Boet grdvs ut med klorna i finkornigt sand- eller kross-
material (0-4 mm). Bogingen kan var 0,5 till 1 m l6ng och avslutas med en bohila ddr bale
och dgg ldggs.

Backsvalan dr lSngflyttare till Afrika soder om Sahara och kommer till oss i minadsskif-
tet april - maj och flyttar bort i augusti - september. Arten bygger bon i grupp i grdvbara
branter. Den var mycket vanligare under L900-talet di det fortfarande fanns naturliga ras-
branter ldngs dlvar och sjostrdnder och m6nga mindre grustag for husbehovstdkt. Numera
finns ndstan bara ett fital storre grustag kvar; vilket gjort dessa allt viktigare for artens
fortbestind.

Personalens ansvar
Det dr inte tillStet att ofreda hdckande fSglar i allmdnhet och det gHller ocksi backsvalan.
Det betyder att om en grupp backsvalor borjat hdcka i en brant i ditt grustag si miste man
l6ta den sliinten var orord tills hdckningen avslutats, vilket vanligen sker i borjan av augusti.
Man fir helt enkelt flytta grusbrytningen till en annan del av grustaget.
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Planeringsfrflgor
Ndr backsvalan kommit tillbaka fr6n Afrika kdnner de flesta individer hemortstrohet till
lokalen de foddes p6 eller dir de hdckade 6ret innan. Vissa svalor kan dock byta till Iokaler
lingt fr6n tidigare plats, det visar ringmiirkta figlar. Hela kolonier kan flytta flera km om
forutsdttningarna krdver detta. Niir svalorna anldnder till en grusgrop viljs boldge utifrin
flera kriterier och strategier:

' Byggbara rasbranter
Det miste finnas minst 3 m hoga rasbranter med limplig kornstorlek (0-4 mm) i grus-

taget ddr bon kan byggas minst 2 m over marken. Backsvalan undviker sliinter ddr den
grivt ut bon foregiende 5r. Det ska helst vara en nyupptagen brant om den ska trivas.
. Ndringstillging
Det miste vara god tillging pA insekter i niiromridet. Hur mycket mat som finns styr
hur stor grupp svalor som kan hdcka tillsammans. Backsvalan trivs siirskilt om det finns
vattenytor i anslutning till boplatsen. Kan man kanske skapa en vattenyta i grustaget?
. Planeringshjdlp
Det dr svirt att styra svalornas val av bosdttningsplats. Nigra tips finns dock att ge (se

oversiktsbilden ovan) :
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Om man tar bort fjolirshilen genom att grfrva sig in L-2 m i sldnten 6r mojligheten stor
att svalorna fortsitter att hdcka pi denna plats.
Spara gdrna 50-50 m mot annan mark si rdcker bosldnten flera 6r.
Undvik att oppna nya brytfronter under viren. Bryt ist6llet ddr svalorna inte ville hicka
foregiende 6r.

Ldgg upp hogar pi hosten av natursand eller bergkross och l6t ligga 6ver vintern. Ska-
pa sedan ett stup i april genom att ta bort material i sidan. Om hogen ligger oppet kan
avforsling av material ske frin andra sidan Sven om svalorna hickar i hdgen.
lbland intrdffar ras diir svalorna bosatt sig. Di 5r risken stor att svatorna snabbt flyttar
till en annan del av grustaget. Kanske borjar de om dHr brytningen pdgir. Vid over-
hdngande risk, siitt upp en drake (rovfigelsiluett) eller tvi i vinden pi kronet. Det fung-
era bra, 6tminstone de forsta veckorna.

lordningstdll n6gra alternativa hdckningsbranter med lSmplig kornstorlek eller fdrbdttra pi
den plats de redan hdckar. Skapa alltsi minst 3 m h6ga stup och ta bort nedhSngande tor-
vor och triid samt grushogen vid slSntens fot. Sl6ntens bor minst vara 20 m l6ng och bona
bor ligga 2 m over marken. Detta ska vara klart senast 1 maj.

Tidtabell
I nedanst6ende diagram anges olika hdnsyn till backsvalorna per m6nad igrustaget.

Mals April

Planering
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lnga restriktioner Aktivt skydd vid hickning lnga restriktioner

Jan. Feb" Maj Juni Juli Aug. Sept. Skt. Nov. Dec.



"Evighetshiig"
En grushog for 6teranvdndning kan vara ett alternativ om man vill behilla backsvalorna pi
en plats sedan hela eller en del av grustaget lagts ner. En hog kan di ldggas upp speciellt for
svalorna. Det behovs minst 1000 kubikmeter och kan besti av sand, mjol efter stenkross-
ning eller jord av ldttare typ, alltsi inte med for stor inblandning av lera. Materialet griivs

om varje vir och en brant sluttning modelleras (inte over 80 grader for att minska risken for
ras, inte heller mindre brant for di kan djur griiva ut bona, se bilden). En plan yta pi 2 500
kvadratmeter (stor villatomt) behover kunna disponeras for hantering av hogen.

Lfls mer!
Bauer, C-A & Bengtsson, K. 2015. Hjdlp backsvalan - skapa en hiickningsbrant! Anser 54:17-L9.
Bahr, A.20L8. F6geleldorado Lomma kommun. Anser 57:28-33.
Bengtsson , K.2004. Backsvalan i Sverige, s. 53-68. I SOF 2004, Figeliret 2003. Stockholm.
Ottosson et al. 2012. Figlarna i Sverige - antal och forekomst. SOF, Halmstad.

Framstiilld ov Molaroornos Ornitologiska Forening i somarbete med SOF-Birdlife Sverige
och BirdLife lnternotionol med underlog frdn Heidelberg Cements dotterbolag lehander.

Text: Jan Sondell, teckningar Nils Forshed.
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