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PM VITRYGGIG HACKSPETT AMARYLLIS 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Sveafastigheter genomfört en utredning över eventuell förekomst av 

arten vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) inom planområde för flerbostadsområde vid Amaryllis, 

Tyresö kommun, Stockholms län. Behovet av utredning uppstod i samband med att uppgifter om att arten 

häckar i området inkommit från privatperson. Ett fältbesök genomfördes den 2 december 2021 av Liam 

Martin, anställd ekolog på WSP med god erfarenhet av den lokala fågelfaunan inom det berörda området. 

Vid fältbesöket eftersöktes både exemplar av vitryggig hackspett samt bohålsträd där arten möjligen skulle 

kunna häcka. En övergripande bedömning av områdets lämplighet som häckningsmiljö för vitryggig 

hackspett gjordes också, baserat på tidigare kunskaper om artens livsmiljöer.  

Varken några exemplar av vitryggig hackspett eller lämpliga bohålsträd för arten observerades under 

besöket. En tall och en björk med håligheter noterades visserligen, men i båda fallen bedömdes 

ingångshålen vara för små för vitryggig hackspett och således inte lämpliga bohål för arten. I övrigt 

noterades att planområdet nästan uteslutande bestod av talldominerad barrblandskog, vilket är en olämplig 

biotop för vitryggig hackspett som kräver hög tillgång till gamla lövträd (särskilt asp och björk) för att kunna 

häcka.     

Utifrån resultatet från platsbesöket är den sammantagna bedömningen att vitryggig hackspett inte häckar 

eller i övrigt förkommer regelbundet inom planområdet vid Amaryllis. Flera andra faktorer styrker denna 

bedömning. Dels utgör naturmiljön inom planområdet ingen lämplig livsmiljö för vitryggig hackspett, vilket är 

en art som ställer mycket höga krav på sin biotop och som aldrig dokumenterats häcka i miljöer utan stora 

inslag av gamla lövträd, vilket planområdet nästan helt saknar. Vidare finns inga dokumenterade häckningar 

i Stockholmsområdet av arten, och närmaste kända häckningsområde föreligger till trakterna mellan 

Värmland och Dalsland. Ingen av de naturföreningar som verkar inom kommunen (Stockholms ornitologiska 

förening, Södertörns fågelklubb, Tyresö naturskyddsförening) har heller någon kännedom om häckande 

vitryggig hackspett vid Amaryllis eller någon annanstans inom Tyresö kommuns gränser, vilket får anses 

osannolikt om arten faktiskt skulle häcka i området. Slutligen bör nämnas att den för Sverige mycket vanliga 

arten större hackspett (Dendrocopos major) har noterats häcka i närheten av planområdet, och kan förväxlas 

med vitryggig hackspett då arterna är lika till utseende.  
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