
Ibland går det inte riktigt som man tänkt sig. Ett utmärkt 

exempel på detta är historien om min heta önskan att få 

ringmärka en nattskärra.

JAN WÄRNBECK
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Nattskärrans närmast oproportionerligt stora 
öga är en anpassning till jaktsättet. Att under 
sommarnatten fånga flygande insekter så att 

det räcker till såväl den vuxna fågelns eget 
behov som till ungarna kräver ett extremt gott 

skymningsseende.
 FOTO: JAN WÄRNBÄCK
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Misströstan och stulen bandspelare

Det hela började 2004. Jag hade bestämt mig 
för att följa upp de två tidigare inventeringar-
na av nattskärra som gjorts på Hållnäshalvön. 

Men inte bara det, jag hade också planer 
på att ringmärka nattskärror i samband med 
inventeringen. För att lyckas hade jag stude-
rat mycket av det som fanns att läsa, och jag 
kände att det nog skulle kunna gå vägen.

Sagt och gjort – jag fick med min bror Olle 
och vi satte iväg upp mot Hållnäs i den vackra 
sommarkvällen. Tack vare inventeringen 
visste vi var det satt en spelande nattskärra, 
och vi skulle försöka fånga den. Till vår hjälp 
hade vi ett niometers slöjnät och en band-

spelare. Vi satte upp nätet innan det blivit 
mörkt och väntade med spänning på att vår 
tilltänkta fångst skulle ge sig till känna med 
sitt knattrande spel. 

Vi blev inte besvikna – planenligt började 
fågeln sjunga 23.30 – precis enligt förvänt-
ningarna. Vi satte genast igång vår bandspel-
are, bara för att se fågeln tillsammans med en 
hona flyga högt, högt över vårt nät och bort. 
Vi fortsatte en stund till men började ganska 
snabbt misströsta och gav upp. 

Trots att det aldrig blir riktigt mörkt  
i den svenska sommarnatten, så är det då 
ändå inte helt enkelt att ta ned ett slöjnät,  
i vilket det fastnar både det ena och det andra. 
Vi kämpade en god stund och när vi väl var 

”Det är svårt att beskriva den oerhörda ödmjukhet 
jag känner för den fågel jag håller i min hand,  
samtidigt som jag uppfylls av ett enormt lyckorus” 

Om nattskärran hamnar i en trängd situation, 
försöker den inge respekt genom att visa upp 
sitt jättelika röda gap. Mot entusiastiska ring-
märkare har detta dock knappast någon av-
skräckande effekt. FOTO: JAN WÄRNBÄCK
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Håll utkik efter fler nattskärror i nästa nummer!
Nattskärrorna på Hållnäshalvön har räknats vid tre tillfällen, 1987, 1995 och 2004. Under 
2014 tog Jan Wärnbäck initiativ till en ny inventering för att kunna jämföra data och upp-
skatta populations utvecklingen. Resultatet från detta arbete är sammanställt och kommer 
att presenteras i nästa nummer av Fåglar i Uppland!

färdiga, bestämde vi oss för att det fick vara 
nog för stunden men att vi skulle försöka igen 
påföljande natt. 

När vi vaknade i Ledskärsstugan på mor-
gonen, blev jag osäker om vi verkligen fått 
med oss bandspelaren, då vi under mindre 
ordnade former plockade ned allt i mörkret. 
En snabb titt i bilen besannade misstanken. 

Vi åkte genast upp till gårdagens fångst-
plats, som låg alldeles bredvid vägen till 
Fågelsundet, bara för att upptäcka att band-
spelaren inte längre stod kvar på den stubbe 
där vi ställt den kvällen innan. Ridån gick ned 
och tiden led …

Nya tag
Sommaren 2014 sitter jag i en bil tillsam-
mans med min bror, Ulrik Lötberg och Lasse 
Gustavsson (en av Sveriges mest erfarna ring-
märkare). Vi är på väg upp till Hållnäshalvön 
för att försöka ringmärka nattskärra. Vädret 
är fantastiskt – ljummet, vindstilla och inte 
ett moln på himlen. Jag har under våren varit  
i kontakt med Urban Rundström nere i Små-
land, som under de gångna åren ringmärkt 
över 100 nattskärror, och som också skrivit 
en handledning om hur man bäst går tillväga 
för att lyckas. Som förberedelse har jag inför-
skaffat nya teleskopstolpar och till och med 
gjort en attrapp av en nattskära.

Vi stannar i det område där det under 
inventeringen veckan innan noterats flest 
spelande nattskärror och omgående får vi 
höra en. Med viss förväntan går vi in i den 
glesa men mörka tallskogen och hittar en 
lämplig plats att sätta upp vårt nät. Efter en 
del mixtrande åker attrappen upp och band-
spelaren sätts igång. Vi fattar posto en bit 
därifrån. Minuterna går och plötsligt kommer 

en falklik skugga svepande över våra huvuden. 
Till en början verkar fågeln mest spana in 
varifrån inkräktarens sång kommer, men så 
till slut går den lite lägre och hamnar i den 
översta nätvåden – men studsar ut!

Urbans ord ringer i mitt huvud ”om en 
fågel studsat ur så vet den var nätet sitter, 
då kan det räcka med att flytta ena stolpen 
några meter”. Vi flyttar den ena nätstolpen, 
men denna gång sätter jag mig alldeles bred-
vid. Jag försöker andas så tyst jag bara kan. 
Den falklika skuggan sveper över nätet igen 
– har den koll på nätet ändå? Men plötsligt 
gör nattskärran ett utfall mot bandspelaren 
och landar mjukt i den nedersta våden. Jag 
tar ett språng upp från min position – tio års 
väntan är över! 

Det är svårt att beskriva den oerhörda 
ödmjukhet jag känner för den fågel jag håller 
i min hand, samtidigt som jag uppfylls av ett 
enormt lyckorus över att äntligen ha lyckats 
med det som jag för så länge sedan föresatte 
mig att klara av. Själva märkningen går fort 
och jag får sätta på en ring på min första 
nattskärra innan jag släpper iväg fågeln och 
ser den flyga iväg i mörkret. Innan natten är 
slut har vi märkt ytterligare en nattskärra och 
när vi kommer hem har solen för länge sedan 
gått upp. En dröm har gått i uppfyllelse och 
jag somnar alldeles upprymd efter den gångna 
nattens upplevelse.

Epilog
Under 2015 ringmärkte jag fem nattskärror  
i Hållnäs- och Forsmarksområdet. Med största 
sannolikhet kommer jag att under 2016 göra 
fler försök att få en uppfattning om nattskärr-
ans ortstrohet och om hur den rör sig inom 
och mellan lämpliga häckningsområden.


