SOF-Birdlife förslag till Artvis vägledning

Gulhämpling
Förekommer sällsynt och lokalt på några platser i Skåne samt
tillfälligt i övriga delar av södra Sverige (särskilt i östra
Småland och på Öland) Gulhämplingen är allmän häckfågel
på kontinenten och har häckat i Sverige sedan 1960-talet.
Flyttfågel.

Rödlistestatus 2015: Sårbar (VU)
Populationsutveckling:
1980–2012: stabil
2001–2012: stabil

Fågeldirektivet: Nej
Häckningsperiod: 1 maj – 10 augusti

Foto: PGB

P-G Bentz/sturnus.se

Ekologiska krav
Gulhämplingen föredrar öppna, soliga miljöer. Eftersom gulhämplingen är så lokalt
förekommande i Sverige är det svårt att dra säkra slutsatser om vilka krav på häckningsmiljön
den har. Där häckning skett regelbundet har miljön varit antingen glesa, högvuxna tallskogar
nära kusten, kulturlandskap med fruktträdsodlingar, lövskog och planterade barrträd eller parker
och stadsmiljöer. Ofta förekommer den nära bebyggelse. I Sverige förekommer den normalt inte
i områden som används för skogsproduktion.
I nära anslutning till häckningsplatsen behöver arten kortgräsiga, ogräsrika marker där den kan
hämta föda, huvudsakligen frön.
Den bygger boet i träd ute på grenar, ofta relativt högt upp i träden.

Hänsyn vid skogsbruksåtgärder
Arten är så ovanlig att man före skogsbruksåtgärder vid häckningsplatser alltid bör kontakta
naturvårdsexpertis på Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Det är även lämpligt att göra ett
besök i fält tillsammans med lokal expertis för att i detalj diskutera hänsyn och lämpliga åtgärder
i det aktuella området1. Detta gäller platser där häckning konstaterats eller är trolig, särskilt i
områden som hyst arten under flera år.
Undvik avverkningar nära (<100 meter) boträd under häckningstid (15 april–31 augusti).

Skogsvårdslagen säger
Ej relevant.

Indikator på skyddsvärd skog
Arten är inte en indikator på skyddsvärd skog.
1

Bör vara erfaren biolog med ornitologiska kunskaper som besöker boplats.
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Regional tillämpning
Arten har så få lokaler och är överallt så sparsam att det inte är relevant med olika hänsyn i
olika delar av landet.

Tips på ytterligare åtgärder som gynnar arten
•

Eftersom arten behöver områden med mer eller mindre kortvuxen vegetation med
frön kan det vara en bra åtgärd att klippa gräsmattan mer sällan, så att fler växter
hinner blomma och sätta frön.

Lästips
Artfakta för
webbplats,

gulhämpling.

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100129.

ArtDatabankens

