SKAR, VATTEN eller rentav
mitten av 1990-talet görs årligen
vinterfynd av vattenpiplärka i södra
iiii Sverige. Arten är svår att skilja från den
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. De

viktigaste vlnterkaraktärerna

2. Några flel
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vanligare skärpiplärkan och länge sågs
de två som en och samma art. Bra foton hjälper
och i de flesta fall behöver flera karaktärer noteras for att övertyga om

bestämningen.

'l

.

undersidan

Faktor

Närmare rent vit.

4. Allmänintryck

5. Buk

Fläckning på bakre

- ser du en
så

Vattenpiplärka

Grådaskig undersida
t..l

3,

piplärka på en åker eller i skogsdunge

5kärpiplärka
innebär utan tvekan
skärpiplarka
2.Fårg på nedre rygg
ocÄ övergump

VAR OCH NÄR?

Bägge arterna är bundna till vatten

Grundfarg på

Kallt grå, grågrön eller

möjligen brungrå.

flank

Fläckarna flyter-ut till
en stor suddig fläck.

vet du

redan med säkerhet att det inte kan vara en vatten- eller skärpiplärka. I Sverige görs de flesta av
fynden gällande bägge arterna vid kusterna,
men

i n la ndsfynd förekom mer.
5kärpiplärka finns året om vid svenska kuster,
men ses lättare under vinterhalvåret, medan

vattenpiplärka ses nästan uteslutande från mitten av oktober till forsta dagarna i april.
KTIGASTE KARAKTÄRERNA

Karaktärer redovisade i tabell

1 är

en mycket sä-

ker kombination. Notera att ljusforhållanden

påverkar

- grundfärgen

på undersidan är svå-

rare att avgöra i mulet och grådaskigt väder.

Även skillnaden mellan brun eller grågrön
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I ndividuella fläckarna kontrasterar mot vit botten, ofta är
kontrasten skarp, men ibland
flyter fläckarna ut lite, men
aldrig till en enda stor suddig

6.

Vingband

7.

Ansiktsteckning

IIåCK

ovansida kan vara svår att avgöra.
Karaktärer i tabell 2 gäller ofta, men med mer
överlappning och undantag. De är ändå tillgod
hjälp när det gäller att plocka ut en kandidat.

NAGRA MYTER

Ett antal myter har fått fäste angående bestämning av skärpiplärka och vattenpiplärka.

Biotopval - skärpiplärka är inte strikt bunden

till havet, utan kan uppträda även på översvämLÄTE OCH RöRELsEsÄTT

DE VI

och bröst

Varm brun ton, tydligare brun
langre ned på ryggen.

Det går att träna upp förmågan att se skillnad
mellan arterna på hur de rör sig, en del menar
även att det går att höra skillnad på lätet. Men
enda sättet att lyckas med rörelsesätt eller läte,
är i så fall att titta och lyssna på mängder av
dessa piplä rkor.

made ängar eller liknande.
Vita vingband, vitt ögonbrynstreck, vita yttre
stjärtpennor - inga av dessa karaktärer är bevis
på vattenpiplärka. Det är indicier, men skärpip-

lärka kan uppvisa alla dessa karaktärer.

Näbbteckningen - samma sak om en till stora
delar ljus undernäbb, det är i bästa fall ett indi-

Varmbrun ryggton i kontrast mot grå nacke/
huvud är typiskt för vattenpiplärka.

BiIdCT:BJÖRN DELLMING

Lyft ben och pimpinettare gång brukar ses
som en god indikation för vattenpiplärka.

HEDPIPLARKA?
karaktärer
Vattenpiplärka

Skärpiplärka
ntryck al mä nt blygrå,
rnörkare och utan tydliga kon-

Grundi

I

Ljusare och mer kontrastrikt

tecknad

traster
Många, bredare

och kladdiga

nrörka flackar som flyter ut på
srxutstgt vit botten

grådaskiqa och
kompletta

Oftare svaga,
inte

Ofta är

det enda vita i ansiktet

ögonringen, ögon brynsstreck
är ofta grådaskigt och flyter ut
med övriga a nsi ktsteckn i n gen

Färre, smalare och distinkta
svarta streck itydlig kontrast
nrot nastan rent vit botten

Oftare två kompletta, kontrasterande och vita
Nastan alltid tydligt och väl
kontrastera nde vitt ögon bryns_-.,__l

5Ue(

K

cium på vattenpiplärka.
Benfärg

- Benfärg är inte

en användbar karak-

tär. Båda arterna har mer eller mindre mörka
ben.
BONUS: HEDPIPLÄNXN

Håll utkik efter en piplärka som ser ut som
något av ett mellanting mellan skär-/vattenpiplärka och en ängspiplärka. 5ärskilt om den har

AVSLUTNINGSVIS

en tydlig och komplett vit ögonring, och om

Som med allfågelskådning och allt annat ilivet,
mängdträning: Titta på många piplärkor ifält så blir det efter hand enklare!

Några få fynd finns i Sverige och hösten 201 8

den har ännu svagare tecknad rygg än skär-/
vattenpiplärka, men ljus tygel som ängspip-

Tack till Olof Armini och Reino Andersson för
värdeful la kom mentarer och diskussioner!

fanns en långstannare i Norge.

lärka.

Hedpiplärka häckar med olika raser isibirien
och Nordamerika och är en extremt sällsynt gäst
i nordvästra Europa, men kan vara forbisedd.

så behövs
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