
Ängspiplärkan behöver:

Ängspiplärkans ”svirrande”  sångflykt är sevärd. Först stiger den sakta uppåt för att sedan dala ned mot marken med utspärrade vingar. När den åter landar, 
sker det nästan alltid i toppen av någon liten buske eller högre ört. Foto: Ulrik Bruun.

Ängspiplärkan är kanske mest 
känd som fjällhedens och 
myrarnas karaktärsart, och är en 
av Sveriges vanligaste fågelarter. 
På jordbruksmark häckar arten för 
det mesta i öppna, fuktiga miljöer. 
Den ses ofta under flyttningen 
och dess lockläte, ”tsit tsit”, är 
ett typiskt höst- och vårläte ute 
på jordbruksslätterna i södra och 
mellersta Sverige.
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Gräsmarker
Ängspiplärkan bygger ett bo av gräs 
på marken, gärna i skydd av någon 
grästuva. I jordbrukslandskapet 
är favoritmiljön gräsmarker som 
betade strandängar, långliggande 
trädor och fuktiga vallar. Växer 
marken igen med buskar så lämnar 
ängspiplärkan området. Ibland häckar 
de även vid dräneringsbrunnar ute i 
spannmålsfält.

Ostörd period
Ängspiplärkan lägger ofta sina ägg 
först kring månadsskiftet maj/juni. 
Detta följs av en kort ruvningsperiod 
på 13–14 dagar, och ungarna är 
flygga efter ytterligare två veckor. 
Trots den korta häckningscykeln om 
knappt 6 veckor, förstörs många bon 
vid vallskörd. Ängspiplärkan skulle 
behöva en ostörd period på ungefär 
en och en halv månad.

Insekter
Ungarna föds upp på diverse 
insekter (flugor, harkrankar, myggor, 
skalbaggar m.fl.) och spindlar. 
Fuktiga gräsmarker är extremt 
rika på insekter och vid bete ökar 
insektsmängden ytterligare. Betet 
medför också fler stängselstolpar, 
vilka fåglarna gärna använder som 
utkiksplats för jakt, sång och för att 
bevaka reviret.

Återvänder till Sverige från
Väst- och Sydeuropa.

Häckningsperiod i södra Sverige.
Ibland hinner fåglarna med två häckningar.

Mindre flockar bildas
som drar runt i landskapet.

              April Maj Juni Juli Augusti September Oktober

Flytten söderut påbörjas.
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Fågelskådare och lantbrukare i samarbete - kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet. © Eggers, S., Eriksson, S., & Haldén, P. (2009)
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Hushållningssällskapet (HS).

Extensivt skötta gräsmarker är perfekta miljöer för ängspiplärkan.  
Foto: Sören Eriksson.

HOT:

Ängspiplärkan hotas av jordbruksmetoder som minskar tillgången på 
lämpliga boplatser genom:

•	 Upphörd	djurhållning	vilket	minskar	andelen	vall	i	landskapet.

•	 Upphörd	hävd	på	strandängar	med	igenväxning	som	följd.

•	 Intensiv	skötsel	av	slåtter-	och	gröngödslingsvallar.

ÅTGÄRDER:

Att öka mängden extensivt skötta gräsmarker i landskapet är det bästa sättet att 
gynna ängspiplärkan.  
 
•	 Odla	gräsfrö,	en	gröda	som	ger	både	skyddade	boplatser	och	rik	tillgång	på	

insekter.

•	 Återskapa	våtmarker	i	slättlandskapet.

•	 Anlägg	skyddszoner	längs	vattendrag.	Slå	dessa	först	i	juli.

•	 Lägg	fuktiga	marker	i	vall	eller	träda.	På	vallen	kan	en	sen	höskörd	tas	eller	
ännu bättre är att den betas. En långliggande träda klipps sent så att en tuvig 
gräsvegetation utvecklas.

•	 Senarelägg	slåtter	av	vallar	om	möjligt	till	midsommar,	och/eller	gör	uppehåll	
om 6–7 veckor mellan första och andra slåttern. 

•	 Håll	ifrån	rejält	kring	stolpar	och	brunnar	så	att	osådda	miljöer	med	ogräs	kan	
bildas i spannmålsfälten. En lite högre utkiksplats (t.ex. en stolpe) intill brunnen 
bör också finnas.

•	 Om	du	kan	så	bearbeta	spannmålsstubben	sent.	Stubbåkrar	är	
viktiga miljöer för ängspiplärkor under flyttningen som pågår 
en bit in i oktober. 

Ängspiplärkan trivs på långliggande trädor.
Foto: Ulrik Bruun.


