
 

 
 

 

Fältpiplärka i Eksjö – en osannolik historia! 
  
4 maj, taskigt väder. Hockey på TV, Sverige mot Lettland, andra perioden, Sverige leder klart. 
Då piper det i BirdAlarm – vit stork i Russnäs, Vetlanda en km från Russnäs, Eksjö! Storken 
kan ju flytta på sig tänkte jag. Jag åker till Russnäs på Eksjösidan så kommer den säker 
glidande rätt som det är. Sagt och gjort. Jag anlände till mossarna på Eksjösidan där jag 
upptäckte att de plöjt upp delar av mossen och det nu var nysådd. Den blöta mossjorden var 
mycket mörk, nästan svart. I avvaktan på att storken skulle dyka upp spanade jag över de 
nysådda fälten och upptäckte ganska snart en mycket ljus fågel på ett fält 200-300 meter 
från mig. Sånglärka?, kortålärka?? Jag tubade in den och stod som ett stort frågetecken. Vad 
är detta? Den rörde sig som en stenskvätta med snabba ruscher samtidigt som den hade en 
vana att vicka på stjärten upp och ner i varje rusch på blåhakemanér. Den måste 
fotodokumenteras! Under tiden jag försökte komma inom “skotthåll” började fältpiplärka 
dyka upp i tankarna trots den mycket ologiska miljön. Jag ägnade kanske en timma åt att 
komma närmare fågeln som ständigt höll sig på 40-50 meter. Vid ett tillfälle flög den upp och 
lät höra sitt typiska sparvlika läte.  
  
Fältpiplärka istället för vit stork!! 
  
Dags att pipa ut den på BA så fler får tillfälle att se denna sällsynta fågel. Jag satt på huk och 
hade fågeln ca 30 meter från mig och känner plötsligt att det swischar till vid sidan om mig 
och ser samtidigt en sparvhökshane med spikrak kurs mot piplärkan. Ett moln av dun och så 
var den sagan slut! 
  
Lite fakta: 
Fältpiplärka är extremt sällsynt i våra trakter och har konstaterat i länet endast vid tre 
ytterligare tillfällen, och då endast på Skillingaryds skjutfält, 6-19 juni 1998, 4-10 augusti 
2004 och 2 juni 2008. Arten har minskat starkt i Sverige de sista årtiondena. Den har 
sannolikt försvunnit helt från Halland och häckar nu endast i Skåne. Sedan 2009 har häckning 
konstaterats på Ravlunda skjutfält, Åhus, Stenshuvud, Brösarps backar. Alltså endast i det 
sydöstra hörnet av Skåne. 
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