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Bättre en fågel i skogen än två på slätten 
 

Gråsparven är en småfågel som de flesta känner igen, mycket tack vare att den förekommer så 
rikligt i vår direkta omgivning. Överallt man går tycks man höra dem tjattra och se dem picka på 
marken. Men är detta sant nuförtiden i lika stor utsträckning som det en gång var? Faktum är att 
gråsparven har minskat kraftigt på många håll de senaste årtiondena, och forskare kämpar med att ta 
reda på varför. I stadsmiljöer är minskningsorsakerna svåra att utröna, eftersom de inte tycks följa 
något särskilt mönster. Gråsparven har försvunnit helt och hållet från vissa städer medan den 
fortlever i andra. I odlingslandskapet däremot, tror man att den huvudsakliga anledningen bakom 
minskningarna är att jordbruket blir allt intensivare. Ett högintensivt jordbruk kan kopplas till 
minskad födotillgång för småfåglar, vars diet består av bland annat insekter och ogräsfrön. Med 
detta i åtanke tog jag mig an uppgiften att försöka ta reda på hur Skånes gårdslevande gråsparvar 
egentligen trivs i sina hemmiljöer. 
 
För att undersöka hur olika levnadsmiljöer för gråsparvar skiljde sig åt kvalitetsmässigt, så använde 
jag mig av en metod som grundar sig på det undersökta djurets beteende när det letar mat. Genom 
att upprätta matstationer åt sparvarna på olika gårdar i landskap av olika bruksintensitet, kunde jag 
se hur mycket mat de lämnade kvar i respektive landskap. Teorin är att ju mer mat de lämnar kvar, 
desto bättre är födotillgången i omgivningen. Detta kan bevisas med mängder av komplicerade 
matematiska formler. Att det bara är gråsparvar som äter av maten går inte att försäkra sig om, men 
i detta sammanhang spelar det ingen större roll. De andra arter som främst kan misstänkas äta av 
maten ar pilfinkar och sädesärlor. Då dessa arter till stor del delar nisch med gråsparven så är en 
undersökning av kvaliteten på gråsparvshabitat intressant även för dem. Det visade sig i den här 
studien att sparvarna lämnade kvar mest mat i den mer landskapsmässigt varierade skogsbygden, 
och minst i den mer enhetliga slättbygden. Hur kan man förklara detta?  
 
På skogsbygdens gårdar har man ofta mycket djurhållning. Där det finns djur, finns det också gott 
om insekter, något som är väldigt viktigt för gråsparvarnas ungar. En gård med djur har även gott 
om spillt foder liggande, och detta är en annan viktig del i sparvarnas diet. Resultaten här 
överensstämmer väl med vad man sedan tidigare ansett vara den bästa typen av habitat för olika 
småfågelarter i jordbrukslandskapet – nämligen områden med en blandad markanvändning vilket 
ger många olika mat- och boplatsmöjligheter. Varför verkar sparvarna då inte trivas i slättbygden? 
En möjlig förklaring är att det intensiva jordbruket har lett till minskningar i mängden ogräsfrön på 
gårdarna i slättbygden, och detta är som sagt en viktig födokälla för gråsparvar. Fröminskningen i 
kombination med att det inte är så mycket djurhållning på dessa gårdar, kan göra att det inte är lika 
attraktivt som hemmiljö för gråsparvarna som den mer varierade skogsbygden är.  
 
Det bästa hade naturligtvis varit att kunna koppla dessa resultat till något mer direkt mått på hur bra 
det går för fåglarna, till exempel deras fortplantningsframgång, och detta skulle man kunna sikta på 
i en fortsatt studie. Gråsparven och andra närbesläktade småfågelarter i jordbrukslandskapet har inte 
haft det helt lätt på senare år, och om vi vill ha kvar dessa välkända och tidigare så vanliga varelser i 
vår omgivning så krävs det att vi vet så mycket som möjligt om dem och deras ekologi. På så sätt 
kan vi ta reda på vad som inte står helt rätt till, och därefter göra vad vi kan för att rätta till det. 
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Abstract 
  

Having been historically abundant throughout Europe, the house sparrow (Passer 
domesticus) has in later years suffered severe population declines in many urban and 
rural areas. The cause of this is unknown in urban environments, but the decline in rural 
environments is generally believed to be due to an intensification of agricultural 
practices. In this study I used giving-up densities (GUDs) of house sparrows in 
farmlands of southern Sweden to determine habitat quality in three types of agricultural 
landscapes. GUDs were found to be highest on farms in the heterogeneous forest 
regions, indicating a higher food availability on these farms, and consequently that they 
provide better habitat for house sparrows than do farms in the more homogeneous open 
plains and mosaic farmlands. An additional GUD study of microhabitat risk perception 
gave lower GUDs in “safe” microhabitats, i.e. close to buildings and other constructions 
that could provide shelter from predators, indicating that this is where the sparrows 
concentrate their foraging efforts. The same was true for micropatches within 
microhabitats – sparrows foraged to a greater extent in safe micropatches. A suggested 
follow-up study could connect GUDs with for example breeding success of house 
sparrows on farms in the different landscape types, to further establish the habitat 
quality of the different landscapes. 

 


