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Om den nubiska nattskärran 
och naturvård i verkligheten 

Den nubiska nattskärran Caprimulgus nubicus ssp tamaricis har 

sitt enda utbredningsområde i tamariskbuskagen längs gränsen mellan 

Israel och Jordanien. Med endast 19 bekräftade individer såg framtiden 

för denna underart mycket mörk ut, men i januari i år utfördes den första 

inventeringen på jordanska sidan. Bakom projektet står bland annat det 

svenska företaget Grouse Expeditions samt universitetet i israeliska Tel 

Aviv. Denna inventering ökade den kända världspopulationen till drygt 

60 individer, och jag fick chansen att personligen vara med om detta. 

Potentiellt står den nubiska nattskärran nu i en helt ny dager och för-

hoppningsvis går den en ljus framtid till mötes. 

MALIN UNDIN  

Nubisk nattskärra, Caprimulgus nubicus ssp tamaricis. FOTO: YOAV PERLMAN
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Om den nubiska nattskärran 
och naturvård i verkligheten 

En gång i tiden bredde stora områden med 
tamarisk ut sig söder om Döda havet. Tama-
risk är en året-runt-grön, tork- och salttålig 
växt, vars rötter kan tränga 30 meter ner 
genom ökensanden för att finna vatten, och 
den bildar höga, vidsträckta buskage. Idag har 
stora arealer med tamarisk huggits ner för att 
skapa fri sikt längs den israelisk-jordanska 
gränsen, och varje år omvandlas mer och 
mer av det som finns kvar till tomatodlingar. 
Denna minskning drabbar en av områdets 
endemer, en underart av den nubiska natt-
skärran, Caprimulgus nubicus spp tamaricis, 
mycket hårt. (En endem är en art som endast 
förekommer inom ett mycket begränsat geo-
grafiskt område) 

PÅ DEN ISRAELISKA SIDAN har det lilla som 
finns kvar av den lämpliga biotopen för 
denna nattskärra inventerats noggrant. Det 
bekräftade antalet individer uppgår där till 
19 stycken, men då ska man komma ihåg att 
honorna, tillskillnad från de spelande hanarna, 
är mycket svåra att upptäcka. Det enda man 
visste säkert om den jordanska sidan var att 
arealen med tamarisk var större där, men att 
den minskade snabbt. Efter flera års påtryck-
ningar fick, i januari i år, en liten grupp tillslut 
tillstånd att genomföra inventeringar även på 
denna sida om gränsen, och jag fick privilegiet 
att hjälpa till. Jag hade aldrig varit i den delen 
av världen förut och såg fram emot resan med 
spänning! Spännande blev det också redan 
första kvällen. 

EFTER ATT HA FÅTT SLÖSA flera timmar på att 
övertyga den jordanska tullen om att vi var 
fågelskådare och därför faktiskt behövde våra 
kikare och kameraobjektiv, kom vi ner till det 
aktuella området först när det blivit mörkt. 
Martin Rydberg Hedén – projektets ledare 
och eldsjäl, samt innehavare av företaget 
Grouse Expeditions – hade varit där tidigare 
och hittat ett litet område en bit bort från hu-
vudområdet som hade verkat intressant. Efter 
ett par timmar tvingades vi inse att vi var på 
fel väg och inte skulle hitta dit utan dagsljus. 
Ett sista försök gav dock lön för mödan: tre 
spelande nubiska nattskärror! Uppmuntrade 

av fyndet hade vi precis bestämt oss för att 
vända och söka upp en tältplats, när en stark 
ficklampa tändes, rop och hundskall hördes 
och innan vi visste ordet av var vägen block-
erad av en grupp på 15 pojkar och män be-
väpnade med dolkar, påkar och järnrör, samt 
en stor bil som gjorde det omöjligt att ta sig 
förbi. Var vår sista stund kommen?

NÄR VI LYCKATS ÖVERTYGA MOBBEN om att vi 
skådade fågel och inte alls var ute för att stjäla 
deras getter, blev de genast betydligt vänligare 
inställda och erbjöd oss att sova över. Med 
dolkarna i färskt minne tackade vi nej, men 
vi fick passera först när vi lovat att komma 
tillbaka nästa dag. Med dolkarna fortfarande 
i färskt minne höll vi inte det löftet. 

Efter detta höll vi oss till den förhållande-
vis säkrare metoden att rekognoscera på dag-
tid och med GPS markera punkter, som vi lätt 
kunde återvända till efter mörkrets inbrott. 
Vår planerade metodik för inventerandet var 
följande: vårt fem personer starka team skulle 
delas upp i två bilar. En som tillsammans med 
utlovad militäreskort skulle köra längs den 
annars stängda gränsvägen, och en som skulle 
köra på den så att säga vanliga vägen. Genom 
att stanna på givna punkter och lyssna efter 
nattskärrorna från två håll samtidigt, skulle 
vi säkrare kunna bestämma deras antal och 
positioner. Det blir dock inte alltid som man 
tänkt sig. De två sista inventerarna i gruppen 
skulle ansluta ett par dagar senare, men fick 
all sin utrustning beslagtagen och kunde först 
efter mycket krångel ta sig till området – de 
nådde fram samma dag som vi tre i förtrup-
pen skulle åka hem. Vår utlovade militäres-
kort blev dessutom upptagen på annat håll, 
eftersom det just denna vecka var val i både 
Israel och Jordanien. 

VI FICK HELT ENKELT göra det bästa av situa-
tionen och nöja oss med en bil på den van-
liga vägen. Längs denna placerade vi ut 20 
punkter, som fick två lyssningsstopp vardera. 
Även om vi placerade ut punkter dagtid, så 
fanns det också gott om tid över för ”fritids-
skådning”, men trots att jag fick många nya 
VP-kryss som t ex svart frankolin, levantsiska, 
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smyrnakungsfiskare och klippkattuggla, så var 
det inget som kunde mäta sig med de nubiska 
nattskärrorna. Trots att vi aldrig fick se dem, 
lyckades vi över oväsendet från dieselgenera-
torer, hundar, syrsor, grodor och kameler höra 
minst 43 individer, av vilka åtminstone 39 
nu finns på band. Vi lyckades alltså inte bara 
dubbla, utan tredubbla, den tidigare kända 
världspopulationen!

I GLÄDJEYRAN måste jag dock få lägga in en 
brasklapp. Vi observerade en eller flera natt-
skärror på nästan alla våra punkter, även på 
dem med förhållandevis lite tamarisk. Kan 
det vara så att skövlingen av tamariskerna 
har skett så pass nyligen att många av dessa 
fåglar är dömda till döden men fortfarande är 
vid liv? Oavsett om det är så eller ej, är det 
viktigt att det sker något snabbt. En strimma 
av hopp är att skulle fredad mark bara avsät-
tas, så har tamarisken stor potential att sprida 
sig dit vegetativt, och man skulle därmed 

relativt snabbt kunna återskapa lämpligt 
habitat för nattskärran, om bara viljan finns.  
Det största problemet är att Jordanien är ett 
land som består av öken: bergöken, stenöken 
och sandöken. Konkurrensen är stenhård om 
den odlingsbara marken och befolkningen är 
fattig. Hur ska man då argumentera för att 
stoppa skövlingen av tamarisk för att rädda en 
fågel som dessutom nästan ingen har sett och 
som låter som en vålnad på nätterna? 

SOM SÅ OFTA LIGGER LÖSNINGEN i kunskap. 
Kunskap om effektivare metoder än läckande 
bevattningsslangar och mer lämpade grödor 
än tomater, kunskap om djuren, naturen 
och ekosystemet men också kunskap om 
potentiella inkomstalternativ i form t ex 
turism. Allt detta är alltid mycket viktigt, 
framförallt för att göra ett upprättat skydd 
hållbart och långvarigt. Samtidigt har den 
nubiska nattskärran inte tid att vänta. Man 
känner idag till mycket lite om denna fågel, 

Fågelspaning bland de expanderande tomatodlingarna på gränsen mellan Israel och Jordanien.
FOTO: MARIA JOHNSSON
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men i konventionen för biologisk mångfald 
– den så kallade Rio-konventionen – har så 
gott som alla länder, inklusive Sverige och 
Jordanien, genom att underteckna den, lovat 
att den biologiska mångfalden och alla arter, 
underarter etc som utgör den, ska skyddas. 
Vidare lovar man att brist på vetenskaplig 
kunskap inte får användas som argument för 
att fördröja skyddandeprocessen! 

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT FÅ TILLSTÅND för fort-
satta undersökningar nästa år, och får jag 
en förfrågan om att vara med, skulle jag 
inte tveka en sekund att tacka ja. Det är en 
obeskrivlig känsla att tredubbla en världspo-
pulation, och jag inser att inte allt för många 

får vara med om detta. Det är något stort att 
få bidra till naturvård i verkligheten, men 
det behöver verkligen inte vara något svårt. 
Som fågelskådare kan ett första steg vara att 
t ex inventera en av Svensk fågeltaxerings 
standardrutter, eller att fortsätta kampen för 
att Uppsala kommun ska göra naturreservat 
av Övre föret. Om det fanns någon som helst 
tvekan förut, är den i alla fall borta nu. Jag ska 
ägna mitt liv åt att rädda arter, och jag hoppas 
också kunna inspirera några fler längs vägen 
att göra detsamma. Är vi bara tillräckligt 
många, kan vi göra så att den nubiska nattskär-
ran och andra hotade djur och växter går en 
ljusare framtid till mötes. 

Inventerarträff i Uppsala
PETER SCHMIDT

Lördagen  den 13 april träffades närmare 50 
fågelinventerare i Uppsala under en heldag 
som organiserades av Upplands Ornitologiska 
Förening på uppdrag av Svensk Fågeltax-
ering. 

Huvudpersonerna, Åke Lindström och 
Martin Green från Lunds universitet, pre-
senterade information och data från de olika 
rikstäckande standardiserade fågelinvente-
ringarna. Det blev också ett fint tillfälle för 
deltagarna att träffa andra inventerare, och det 
gavs möjlighet att ställa frågor och diskutera 
erfarenheter. De flesta kom av naturliga skäl 

från Uppland och angränsande landskap, men 
det dök också upp mer långväga gäster från 
andra landsdelar. 

Uppsala län har senaste åren haft en 
mycket fin uppslutning av inventerare till sina 
14 standard- och 15 nattfågelpunktrutter, och 
tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län 
finns det planer på att under det närmsta året 
göra en lokal analys av populationsutveck-
lingen för de arter som täcks in bra av dessa 
inventeringar. Mer om detta i kommande 
nummer av FiU.

RÅKA Corvus frugilegus. Foto: Stefan Oscarsson/N

Hugade inventerare samt mötesfixare Schmidt 
med dagens talare Åke Lindström och Martin 
Green.


