Ortolansparv

SAMARBETE FÖR JORDBRUKSFÅGLAR

Namnet ortolansparv kommer av det latinska ”hortulana” som betyder trädgårdsanknuten. Här och var förekommer den i slättens herrgårdsparker.
Foto: Björn Malmhagen.

Ortolansparven är numera
en fåtalig fågel i Sverige. Likt
gulsparven drabbades den hårt av
det kvicksilverbetade utsädet som
användes på 1950- och 60-talet.
Efter att kvicksilverbetningen
förbjöds stärktes beståndet men
från mitten av 1970-talet har
antalet minskat dramatiskt i
Sverige.
Maj
Återvänder till Sverige.

Ortolansparven behöver:
Mosaiklandskap

Gles vegetation

I odlingslandskapet är ortolansparven vanligast i
mosaiklandskap med många småbiotoper och kantzoner.
Grupper av ortolansparvar finns ofta i områden med
många åkerholmar, och förekomst av lador, alléer och
buskage. Hagmarker är en viktig biotop och på åkermark
attraherar energiskogar och trädor arten. I synnerhet i
norra Sverige finns ortolansparven även på hyggen.

För att ortolansparven skall trivas i ett område krävs
att det finns områden med bar mark eller kortvuxen
gles vegetation under vår och sommar. Det beror på
att ortolansparven lättare hittar sin föda (insekter)
i dessa miljöer. Stubbträdor, energiskogar, grustag,
hyggen, brandfält och körvägar finns därför ofta i
ortolansparvsrevir. Av samma anledning är också vårsådda
grödor mer uppskattade än höstsådda.

Juni

Juli
Häckningsperiod.

Augusti

September

Flyttar till vinterkvarteren i Västafrika.

ÅTGÄRDER:
Ortolansparven är sällsynt men flera par förekommer ofta på samma
ställe. Du som har ortolansparv på dina marker kan därför med rätt
åtgärder göra stor nytta.
Boplatser:
• Skötsel av åkerholmarna är viktigt för ortolansparven! Förekomst av
enstaka lövträd och buskar på åkerholmar gynnar arten, men inte
heltäckande snår av t.ex. slån eller en.
• Bränning av åkerholmar, diken etc. under vårvintern gynnar arten.
Röj inte under häckningstid.
Föda:
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Ortolansparven trivs i mosaikartade åkerlandskap med betesmarker, höst- och vårsäd.
Uppland, maj. Foto: Henri Engström.

• Anlägg sprut- och gödningsfria kantzoner, gärna intill åkerholmar,
energiskog eller alléer som är omtyckta boplatser.

HOT:

• Stubbträdor i skogs- och mellanbygd är viktiga födosöksmiljöer
under sommaren.

Ortolansparven hotas bl.a. av nedläggning av jordbruk i skogs- och
mellanbygd samt illegal jakt i sydvästra Europa.

• Använd endast bladlusspecifika preparat vid bladlusbekämpning.

• En varierad växtföljd med våroljeväxter, vårsäd, ärter eller andra
grödor med öppet växtsätt skapar fina födosöksmiljöer.

• Permanenta trädor eller igenväxning ersätter spannmål i skogs- och
mellanbygd.

• Använd endast pyretroider vid behov och med utgångspunkt i
aktuella bekämpningströsklar.

• Bredverkande insekticider, pyretroider, dödar även sådana insekter som
är många fågelungars föda.

• Använd och underhåll grusiga körvägar.

• Omfattande buskröjning i betesmarker.

• Undvik att återställa grustag.

• Att småbiotoper som åkerholmar, stenrösen, diken, körvägar och lador
inte underhålls eller tas bort.
• Minskad areal vårsådda grödor.
• Upphörd betesdrift.
• I Medelhavsområdet förekommer traditionell men illegal jakt på
ortolansparv. Jaktens omfattning och betydelse är svår att överblicka.
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