Utvecklings-trend för Backsvale-kolonier i Stockholms Län.
Bengt Legnell.
Siffrorna i den vertikala kolumnen representerar antal sandtag med Backsvale-kolonier i länet.
Siffrorna i den horisontella raden representerar årtal från år 2000 till 2019.
Uppgifterna åren 2000 – 2015 är tagna från Artportalen. Eftersom inventering av kolonierna på vissa lokaler
inte gjorts årligen under denna period har jag ”fyllt i mellanrummen”. T.ex om det rapporterats en koloni från
en specifik täkt åren 2000, 2003 och 2005 är det sannolikt att det även fanns en koloni där under åren 01, 02
samt 04 men att ingen kontroll av Backsvale-kolonier på denna lokal gjordes under dessa år.
Uppgifterna från åren 2016-18 från egen inventering av samtliga kända lokaler med Backsvale-kolonier i länet.
En viss osäkerhetsfaktor angående exakt antal sandtag med Backsvale-kolonier föreligger under åren 2000 –
2013. En och samma lokal kan ha upp till 3-4 namn på Artportalen. Även GPS koordinater är ofta felaktiga
vilket gör det svårt att tyda vilken lokal rapportören syftar till.
Hänsyn till detta har tagits i denna sammanställning. Felaktigheter som eventuellt finns torde inte uppgå till
mer än högst några kolonier/år under den första delen av perioden 2000-2013. Kanske fanns det fler kolonier
än vad som visas i denna sammanstälning de första åren.
2018 finns det 9 kända täkter med kolonier i Stockholms län, samtliga i grus eller berg-täkter med aktiv,
kommersiell verksamhet.
2 kolonier har försvunnit sedan 2017, de i Hamra-täkten, Tumba samt Nydal´s Grus i Rimbo.
Efter en del detektiv-arbete kunde jag 2018 (åter?-)finna 2 nya lokaler med Backsvale-kolonier. Under åren
2003 – 2007 rapporterades det ett par kolonier i grustäkter utmed Arlanda flygfält. De senaste 2 åren har
flockar med Backsvalor rapporterats födosökande i området under häckningstid. I år fann jag två kolonier på
var sin sida av landningsbanorna.
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Uppgången av kolonier 2006-2008 berodde på att några temporära sand03
depår upprättades i Upplands Väsby som svalorna då koloniserade.
02
Uppgången 2012 -2013 berodde på att svalorna flyttade in i 3 sandtag i
01
Tumba/Tullinge. I samtliga fall försvann kolonierna efter några år.
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