
 Visa släktträd 

Naturvård

Spillkråka Dryocopus martius

Utforska mer:  Artbestämning 260 011 Fyndkarta  Rapportera fynd  Lägg till Mina arter

NT
Rödlistning 2020

Nära hotad
Spillkråka lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog
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─ Noterad ┉ Ej återfunnen

Skötsel Källa

Lever i eller på gamla eller senvuxna träd med grov bark, skador, döda delar eller håligheter. Lever främst i barrträdsmiljöer. Lever i både barr- och
lövträdsmiljöer.

Gamla träd med grov bark, skador, håligheter eller döda delar bör lämnas och nya träd lämpliga som efterträdare bör tillåtas åldras för att skapa
lämpliga livsmiljöer.

Trädslag som är viktiga värdträd: Asp (Populus), Bok (Fagus), Tall (Pinus). Andra trädslag som kan utnyttjas: Gran (Picea).

Åtgärder Källa

Vid avverkning bör man rutinmässigt lämna enstaka gamla, grova tallar
(gärna även små grupper) för att låta dessa växa in i den nya
skogsgenerationen (åtminstone en tall/hektar i genomsnitt, vid
avverkning av ren tallskog helst 10 träd/hektar). Asp eller döende träd
sparas. Sumpgranskog, vilka i allmänhet har en lång kontinuitet och
består av olikåldriga träd, ska lämnas intakta. Död ved, även i
anslutning till hyggen, är viktiga födosöksplatser och kvarlämnade
högstubbar är därför positivt.

Hot Källa

Största tätheterna �nns i ”överhållna” blandskogar med rik tillgång till
såväl grov död ved som gamla levande träd som är lämpliga som
boplatser. Även om arten klarar sig i områden med intensivt
trakthyggesbruk är modernt skogsbruk det största hoten, med korta
omloppstider och täta, homogena ungskogar. Den bör också vara
missgynnad av de allt tätare skogarna, efter hand som spåren av
skogsbeten och extensiva plockhuggningar försvinner. En viss
kompensation för spillkråkan utgör det ökade födounderlag av vissa
myror (främst hästmyror) som blir följden av hyggesbruk och ökad
tillgång på varma hyggeskanter och bryn. Skogsbruket i södra delen av
landet bedrivs på de �esta områden så att spillkråkan kan fortleva (stor
andel privata skogsägare, snabb tillväxt på skogen, varierande
trädslagssammansättning etc.). Inom vissa områden �nns dock
troligen brist på lämpliga (framför allt grovstammiga) boträd varvid
häckningen måste ske i samma träd �era år i följd. Detta kan innebära
ökad risk för boplundring av mård, som uppenbarligen lär sig var äldre
bohål �nns. Den sentida minskningen är oroande, liksom den glesa
förekomsten i Norrland. Spillkråkan missgynnas troligen starkt vid
stubbrytning.
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Utbredning Källa

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan

Spillkråkan förekommer tämligen allmänt till sparsamt över hela
Sverige, Skåne norrut till Norrbotten - Lule lappmark (större
slättområden, fjällkedjan och de innersta delarna av norra Norrland
undantagna). Den �nns även på Öland och Gotland. Tätheten avtar
norrut, särskilt ifrån mellersta Norrland och norra Sveriges inland men
häckfynd är gjorda ända upp i de nordligaste lappmarkerna. Beståndet
uppskattades till 29 000 par vid senaste beräkningen 2012, men
osäkerheten är relativt stor. Anses av många ha minskat påtagligt
under slutet av 1900-talet i norra Sverige men det saknas svenska
inventeringar som bekräftar detta. I Finland konstaterade man dock en
minskning på 75% 1955-1975. Enligt Svensk fågeltaxering var
spillkråkan på nationell nivå stabil från 1970-talet till slutet av 1990-
talet, men under femtonårsperioden fram till 2014 har spillkråkan
minskat med 20-30%. I Finland ökar spillkråkan. I Danmark är den stabil
på 200-250 par, men minskningar har noterats lokalt (t.ex. på
Bornholm). Artens utbredningsområde omfattar i övrigt större delen av
norra Europa österut till Sakhalin, Kamchatka och Japan. På den
europeiska kontinenten har arten ökat och vidgat sitt
utbredningsområde på senare tid (första häckningen i Danmark 1961,
markant ökning i Frankrike etc.), och enligt det
fågelövervakningsprogrammet Pan-European Common Bird Monitoring
Scheme (PECBMS) har det skett en måttlig ökning på europeisk nivå
sedan ca 1990. Det europeiska beståndet uppskattas till 740 000-1,4
miljoner par enligt Birdlife International.

Kartor

Observationer hämtas från Artportalen och återger inte arters exakta utbredning.
Under slutet av 2020 kommer samtliga observationer som nu �nns i Analysportalen
att visas.

Se �er områden i kartverktyget

 

Observationer

från 0 till 2021 Filtrera

Bedömd förekomst

Sverige

Ekologi Källa Landskapstyper

Uppland Ej bedömd

36 762 observationer

Småland Ej bedömd

35 515 observationer

Södermanland Ej bedömd

27 861 observationer

Västergötland Ej bedömd

25 895 observationer

Skåne Ej bedömd

22 452 observationer

Västmanland Ej bedömd

< 10

10 - 500

> 500

Ej bedömd
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Spillkråkan lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog (t.ex.
bokskog). De tätaste populationerna förefaller �nnas i äldre,
variationsrik blandskog med gott om död ved och gamla träd. Varje par
utnyttjar 400-1 000 hektar skog beroende på skogens kvalitet (glesast i
ensartade norrlandsbarrskogar). I optimal biotop �nns dock betydligt
tätare populationer (ett par/100 ha). Förekommer till och med i
områden med ganska intensivt skogsbruk och stor utbredning av
kalhyggen, men är alltid beroende av grova träd för häckningen. Så
länge det �nns tillgång till dessa inom reviren tycks mer eller mindre
stora inslag av kalhyggen inte utgöra något problem. Mejslar på våren
(mars-maj) ut ett stort bohål i levande eller döda träd med
stamdiameter på minst 30-40 cm i brösthöjd. Häckar relativt ofta även i
gamla bohål. Bohålan, 35-45 cm djup och med oval ingångsöppning (8-
13 cm i diameter), utnyttjas av en mängd djurarter förutom spillkråkan,
t.ex. storskrake, salskrake, knipa, skogsduva, ugglor, kaja, stare, mård,
ekorre och �addermöss. Spillkråkeboträd knäcks relativt ofta av vinden
i höjd med bohålsöppningen (gäller framför allt tallar), varvid lämpliga
stubbar för slaguggla bildas. Spillkråkan är således en nyckelart i
boreala skogar. Vanligaste boträd är asp, men också tall och i
sydligaste Sverige ofta bok. Medelåldern på utnyttjade tallar varierade
enligt studier från 115 år (Småland) till 239 år (södra Norrland). Tallar
med spillkråkehål är ofta samma typ av träd som utnyttjas som boplats
av kungs- och havsörn. Bohöjd 4-20 meter. Lägger 3-6 ägg i april-första
hälften av maj, ruvas 12-14 dygn. Ungar �ygga efter 24-28 dygn. Födan
utgörs av vedlevande insekter, myror, spindlar etc. Födosöker ofta lågt i
träd, på stubbar m.m. (gärna i rotrötad gran efter hästmyror), inte sällan
på kalavverkade ytor. Vanligtvis stannfågel inom reviret året om. Vissa
år sker tendenser till �yttningsrörelser. Särskilt vår och höst ses ofta
spillkråkor på platser där de normalt inte förekommer. Majoriteten av
återfynd av ringmärkta fåglar är gjorda nära märkplatsen
(medelavstånd 9 km) men enstaka fåglar har för�yttat sig mer än 100
km. Viktigaste predatorer är mård (särskilt ungar i boet) och duvhök.

Skog

Biotoper

Barrskog  Ädellövskog  Löv-/barrblandskog

Lövskog Triviallövskog Småbiotoper 

Öppna myrbiotoper  Mänskligt störd/skapad mark

Ekologiska grupper

Djurätare (karnivor)

Äggläggning/boplats

Dött träd
Begynnande nedbrytning (ved)
Nyligen dött träd

Levande träd
Försvagat träd
Friskt träd

Ved och bark 
Bok | Fagus sylvatica 
Tall | Pinus sylvestris 
Asp [trädet] | Populus tremula 
Vanlig tall | Pinus sylvestris var. sylvestris 
Gran | Picea abies 
Hålighet i träd
Stående ved
Trädhålighet
Tall | Pinus sylvestris 
Asp [trädet] | Populus tremula 
Bok | Fagus sylvatica 

Mycket grov ved (> 40 cm)
Asp [trädet] | Populus tremula 
Vanlig tall | Pinus sylvestris var. sylvestris 
Grov ved (20 - 40 cm)
Asp [trädet] | Populus tremula 

Födosök

Dött träd

Framskridet nedbrytningsstadium (ved)
Måttligt nedbruten (ved)

Ved och bark

Stubbe
Veden, inuti
Under barken
Trädbas
Gran | Picea abies 

Föda

Levande djur
Myror | Formicidae 
Insekter | Hexapoda 
Skalbaggar | Coleoptera 
Spindlar | Araneae 

Negativ påverkan

Dikning/torrläggning  Närvaro av annan art 

Avverkning 

Positiv påverkan

Avverkning 

Övrigt Källa

Utländska namn - NO: Svartspett, DK: Sortspaette, FI: Palokärki, D:
Schwarz-specht, GB: Black Woodpecker.
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