Nattlerke
– en drøm for ornitologer,
men sakte på vei mot
utryddelse?
På ettermiddagen fredag 8. mai 2015 innlosjerte vi oss – ei
svensk/norsk gruppe på 11 personer – på hotellet i den lille landsbyen Sepúlveda nord for Madrid i den store spanske regionen
Castilla y León. Turen hadde starta med mange vellykka dager
i Extremadura. På formiddagen hadde vi fine observasjoner av
sitronirisk ved Puerto de Navacerrada. Men vi hadde et sterkt
ønske – en drøm – om noe mer, nemlig hovedgrunnen til at
mange fuglekikkere drar til Sepúlveda: Her finnes muligheter for
å høre, og til og med kanskje se, nattlerke Chersophilus duponti.
Av Per Øystein Klunderud (tekst) & Thor Østbye (foto)
Spøkelset fra steppene
Nattlerke er ikke kjent for å være lett
match for ornitologer. Noen myter
bidrar også. Blant medarbeidere i NOFs
søsterorganisasjon i Spania, SEO BirdLife, som jobber med arten, går den
under navnet El fantasma del páramo
– «spøkelset fra steppene» – fordi man
bare hører den, men aldri ser den!
Nettstedet Birdguides.com bidro
med følgende i 2005: There are lots
of reasons why Dupont’s Lark is considered one of the hardest species to
see in the Western Palearctic. In the
words of a contributor to one of the
birders logs in a Moroccan café, they
run faster than Linford Christie and hide
better than Lord Lucan. This means that
unless they announce their presence
by singing, they can be almost impossible to find. Linford Christie kjenner
vi som britisk friidrettsutøver, mens
nevnte Lord Lucan var den 7. jarlen
av Lucan, født 1934 og som forsvant
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7. november 1974. Han ble mistenkt
for å ha drept hushjelpa – i mørke på
natta – istedenfor kona, som engelsk
sladrepresse mente var målet. Han er
siden ikke blitt sett.
Handbook of Western Palearctic
Birds bidrar mer nøkternt: Dupont’s
Lark is a contender for the title Europe’s
most elusive bird. Singing its discreet
song in the pitch dark, or in daylight
at quite high altitude, the bird dives
silently like a stone to the ground and
then disappears in the grass. To get to
know this species requires luck, or days
of hard work – or both.
Gyldendals store fugleguide nøyer
seg med:… Svært sky. Ofte vanskelig å
oppdage, løper raskt vekk.
Arten ble først beskrevet i 1820,
på grunnlag av et eksemplar fanget av
Léonard Dupont i Provence, Frankrike.
Chersophilus kan oversettes med «venn
av tørre områder/ørken».

Utbredelse
I Europa finner vi nattlerke kun i fastlands-Spania. I Nord-Afrika, som regnes
for å ha hoveddelen av bestanden, finnes den fra Marokko og østover til inn i
Egypt. Med unntak av Spania, og delvis
for Marokko og Tunis, er det mangelfull
kunnskap om den nåværende utbredelsen og bestandsstørrelser.
Arten er i hovedsak standfugl, som
bare beveger seg over korte avstander.
Voksne fugler beveger seg normalt
ikke mer enn 2 km, mens ungfuglene
kan flytte seg inntil 30 km. At leveområdene blir mindre og skilt fra
hverandre med stadig større avstander
gir derfor store utfordringer for de små
populasjonene.
Leveområder
Artens leveområder i Spania er sterkt
avhengig av landskapsform og vegetasjonstyper. Ulike former for stepper
med tueforma dvergbuskvegetasjon i

Nattlerke, nær Ermita de San Frutos, Castilla y León, Spania 25. april 2017. Arten er sanglerkestor, og med grunnfarger som andre lerker.
Merk buet nebb, som hos hannen kan strekke seg til 2 cm. Underarten margaritae i deler av Nord-Afrika er tydelig rødbrun.

20 til 40 cm høyde er mest vanlig. Men
vi finner også populasjoner i provinsen
Zamora i Nordvest-Spania, som lever i
mannshøyt solrosebuskas. Arten foretrekker sletter, og forekommer sjelden
i områder med mer enn 10 % helning.
Den har utbredelse fra kystnære områder i Andalucía og opp til 1400 moh.
i innlandet. Kartlegginger har vist at
ca. to tredjedeler av bestanden lever i
områder på 1000 til 1400 moh.
Lerkefråtsing
Seint om ettermiddagen 8. mai tok vi
av veien mot Ermita de San Frutos til
én av nattlerkas to klassiske ornitologlokaliteter i Spania. Vi hadde fint lys,
god temperatur og fordelte oss, ivrig
speidende og lyttende, langs grusveien.
Kunne vi være heldige…, allerede nå?
Joda! Det ble en drøye to timers høytidsstund med lerker, eller «lärkfrossa»
som svenskene kalte det. Det gikk
ikke mange minuttene før vi hørte de

første strofene fra nattlerke, og etter
hvert ble det et lite kor med minst fem
syngende individer. Ikke nok med at vi
fikk høre. Vi fikk òg se flere individer
sittende på steinene, regissert slik at
alle sultne fotografer fikk sine sylskarpe
nattlerkebilder. Sågar kanskje de første
virkelig gode bildene av arten for

duponti

norske ornitologer? For Magnus var det
europakryss, for herværende redaktør
Magne var det et lykkelig gjensyn med
arten han hadde fått et glimt av på
samme lokalitet tre år tidligere, og for
oss andre noe helt nytt. Det ble opplevelsen med stor O! Flere dverglerker,
fine observasjoner på krattopplerke

?

margaritae
Utbredelseskart for nattlerke. Kart ved Magnus Ullman. Fra Handbook of Western Palearctic
Birds, Vol. 1 (Shirihai & Svensson, 2018, Helm).
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Før daggry kan man høre sangen fra nattlerka. Her fra El Planerón, Aragon 22. mai 2017.

og topplerke, ei sanglerke, en punersanger, tre markpiplerker og en fjorårets
middelhavssteinskvett gjorde kvelden
så minneverdig, at det ble tilnærma
sovemorgen dagen derpå.
Fotografens drøm
Fotograf Thor Ø. hadde som tolvåring
gyldig fravær fra skolen, klein som han
var, liggende rastløs i senga på Toten.
Ei bok i gave fra familiemedlemmer
– klassikeren Europas fugler av Roger
T. Peterson mfl. – redda situasjonen,
og ga også grunnlaget for en livslang
interesse for fugler. Et av bildene og
artsomtalen i boka, av duponts lerke
(som den da het på norsk), skapte en
drøm om å få oppleve fuglen.
Det skulle gå nesten femti år før
drømmen ble realisert. Den 25. april
2017 er han på plass ved lokaliteten
utenfor Sepúlveda. Klokka har så vidt
passert fem på natta. Det er stjerneklart, himmelen er dyp mørkeblå, og
det er bitende kaldt med nordasno og
null grader. Skribenten sitter i bilen og
fryser, mens fotografen posisjonerer seg
ute i terrenget for å lytte etter sangen.
Forventninger! Og i mørket begynner nattlerka å synge, som første art
ut. Forsiktig og svakt, men etter hvert
nærmere, klart, høyt og karakteristisk.
Så nær at lyden kan tas opp med
kameraet. Flere fugler. Det lysner i øst.
Etter hvert kommer koret av andre arter
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med. Nattlerka gir seg først, men opplevelsen er spikra – og dokumentert.
Også denne dagen er vi heldige.
Minst en av fuglene viser seg syngende
på toppen av steiner i små glenner blant
buskaset. Sangflukt får vi også oppleve.
Det blir bilde på bilde, men også tid til
å nyte landskapet og en begynnende
undring over hvorfor arten er så sparsom. Hva krever den av leveområde?
Kan den være på vei mot utryddelse?
El Planerón, Aragon
Spanias andre kjente lokalitet for å
oppleve nattlerke er naturreservatet
El Planerón. Reservatet er omkring 7 km2,
i regionen Aragon, sør for Zaragoza. Her
har mange ornitologer fått høre sangen,
og kanskje fått et glimt av fuglen. Området hører til steppene i Ebrodalen,
som innehar omkring en tredjedel av
bestanden i Spania. Her finner vi også
høye antall av andre celebre steppearter.
Et utdrag fra dagboka 26. mai 2016
lyder: «Vel på plass hadde vi snart lært
oss flekkdverglerkenes sang, og innså
at denne var svært vanlig! Svært vanlig
var også dverglerke og kalanderlerke,
og med minst 15 syngende individ av
nattlerke, så styrket området sine aksjer
som et lerkenes Mekka.»
Bestand og utvikling i Spania
Arter knytta til ulike former for steppe,
tørre områder og halvørken er blant

de mest trua i Sør-Europa. Minst 65
fuglearter er knytta til disse habitatene.
Nattlerke er regna som en «paraplyart».
Utfordringene man finner for nattlerka
går igjen blant de andre, og bevaringstiltak for nattlerka vil fungere som en
beskyttende paraply også for disse.
Spania er det landet der det er
gjort flest studier knytta til bestandsstørrelse og trusler for nattlerke, med
et utbredelsesområde på ca. 1300 km2.
Det første anslaget for Spania kom i
1988, med 13 000 individer. Dette
har seinere blitt regna som et for høyt
estimat.
En handlingsplan for arten, utarbeidet av SEO BirdLife og BirdLife
International for EU-kommisjonen i
2008, bruker et estimat på 2200–2800
par, etter feltarbeid gjort i 2004 til 2007.
Et større forskningsprosjekt sør i
provinsen Soria, Proyecto LIFE Ricotí,
med feltarbeid og plan for restaurering
av 3,25 km2 leveområder, startet i 2017
og skal avsluttes i år. Budsjettet er på ca.
35 millioner kr. De viser til den samme
undersøkelsen, der antallet hanner
i den spanske bestanden anslås til
3400-4500. Det er overvekt av hanner
i populasjonen. Prosjektet skriver på
hjemmesiden: This population size is
extremely small for a small-sized bird
and the negative trend that has been
noted in a large part of its distribution
area makes it worse.

En studie publisert i 2018 viser
trender fra sammenstillingen av data
fra 92 ulike populasjoner (ca. 40 %
av kjente populasjoner i Spania) for
perioden 2004 til 2015. Resultatet
viser en årlig reduksjon av bestanden
på 3,9 %, og en total bestandsnedgang
i perioden på 41,4 %. I samme periode
ble også arten borte på 20 steder, altså
i 21,7 % av områdene der arten var
kjent. Studien konkluderer også med
en forventa årlig nedgang på 3,9 % i
de kommende ti åra.
Årsaker til bestandsnedgangen
Arter i tilbakegang blir normalt påvirket negativt av flere faktorer. Siden
nattlerke er standfugl, er endringer
i leveområdet den mest sannsynlige
årsaken for tilbakegangen. Handlingsplanen og andre kilder i Spania peker
på følgende:
• Endring i bruken av landskapet; planting av trær, dyrking av nye vekster, ny
infrastruktur, gruvedrift, søppelplasser
(tiltrekker seg flere predatorer, som gir

Fra habitatet for nattlerke, nær Ermita de San Frutos, Castilla y León 25. april 2017. Området
beites av sau, mens innslag av busker gir leveområder for en rekke andre arter.

Nattlerkas sang
N

år man leter etter nattlerke,
er det sangen man går etter.
Den har en særegen strofe som
ikke ligner noen annen fuglesang
i Europa. Strofen består av noen
utdratte, nasale og pressete fløytetoner i en spesiell rytme, som
starter med et par–tre stakkatotoner etterfulgt av noen langtrukne fløyt med sprukken klang:
«tjo-tje-tjiiiie – prro-kjyyyy».
Dette har gitt fuglen det spanske
lydmalende navnet «Alondra
ricotí» (og dialektnavnet «Rocín» i
regionen Aragon), og henspiller på
de utdratte slutt-tonene: «Ri-cotiiiiii». Denne korte strofen gjentas
som oftest flere ganger – gjerne
med små variasjoner. Den beste
tiden for å høre sangen er fra én
time før daggry og fram til litt etter
at det har lysnet.
Nattlerkesangen har både en
kortform og en langform. Langformen har korte motiver som
hektes på hverandre til en lang
strofe med samme klang som
beskrevet ovenfor. Motivene

Nattlerke i sang.

varierer og veksler hele tiden med
korte, bestemte pauser imellom.
Denne sangformen fremføres
gjerne i stummende mørke før
soloppgang – i sangflukt. Kortformen, derimot, er vanligvis
kun to sammenstilte motiver som

gjentas eksakt. Den fremføres
oftest fra bakken etter at solen har
stått opp. Kortformen (med variasjoner) fungerer antagelig også
som kontaktlyd mellom individer.
Helge Kvam
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Bjørn Tore Bollerud fra NOF Øvre Eiker lokallag, på steppene ved El Planerón i Aragon 22. mai 2017.

større tap av egg og unger i reir), vindmøller i en buffer nærmere enn 4 km.
• Intensivert landbruk. Nattlerke holder
seg til flate områder, som enkelt kan
dyrkes opp. Arten er avhengig av en
rik mosaikk av ekstensivt beita områder
ispedd små åkerlapper. Økt bruk av
vanning og økt bruk av kjemikalier
påvirker negativt.
• Endrete driftsformer i landbruket.
Mye marginalt beiteland, som tidligere
ble brukt for sau og geit, er nå uten
dyr, og kommer i gjengroing. I andre
områder er dyretallet for høyt, og det
overbeita landskapet blir for åpent og
tørt.
• Oppdeling av leveområder med
stadig nye barrierer gjør at mange små
populasjoner dør ut. Sjansene for å
få inn nytt blod fra nabopopulasjoner
blir borte.
• Resultat av klimaendringer, med for
mye nedbør eller at områder tørker ut
og får for lite vegetasjon.
Framtida
I handlingsplanen fra 2008 ble målsettingene beskrevet slik: 1) Stoppe
nedgangen i den spanske populasjonen
av nattlerke innen 2015. 2) Sikre at
forholdene for vekst i populasjonen
og sikring av leveområder, er på plass
i 2018. Disse ambisiøse målene har
ikke blitt oppfylt. Til tross for at arten
er standfugl og man har god kontroll på
mulige virkemidler, er fremtidsutsiktene
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fremdeles en årlig nedgang i bestanden
på minst 3,9 %.
Resultater fra prosjektet i Soria kan
gi viktige erfaringer for framtidig forvaltning av arten. Miljømyndighetene
i regionene Castilla y León, Castilla-La
Mancha og Katalonia har en søknad
inne for et nytt omfattende prosjekt LIFE Connect Ricotí. Hovedmålene er:
Restaurering av 7,27 km2 egna habitat,
forbedre vilkårene i 13,5 km2 allerede
eksisterende habitater samt over fire år
å sette ut nye individer på steder der
arten nylig har forsvunnet.
Lykkes disse arbeidene, blir sjansen
større for at vi også i framtida kan

På vei til lerkenes Mekka. Foto: Sofia Morcelle.

glede oss over sangen til «spøkelset fra
steppene».
Takk
Vi har mottatt verdifull informasjon
fra biologene Sofia Morcelle (SEO
BirdLife) og Iván Blasco Ibáñez under
samtaler og guiding ved flere besøk
til El Planerón, samt Manel Pomarol
Clotet, Generalitat de Catalunya. Takk
til Magnus Ullman for tilgang til kart, til
Helge Kvam for bidraget med avsnittet
om sang og til Tanaquil Enzensberger
for gjennomlesing og kommentarer til
teksten.

Sanglerke Alauda arvensis

Topplerke Galerida cristata
Flekkdverglerke Auladala rufescens
Å nei, eg høyrer lerka for fyrste gong i år!
Ned frå ein vinterhimmel ho kved så kvat om vår.
Og dimt det er i lufta, og skodd har sola dult;
men den velsigna fuglen han kvitrar like fullt.

Trelerke Lullula arborea

Dette var Anders Hovden sitt bidrag til lerke-diktinga
den gangen han, Arne Garborg og Per Sivle traff
hverandre på Hellemyra på Lista en tidlig vårdag
i 1895. Her hørte de lerkesangen for første gang
det året, og de ble så grepet at de ble enige om å
skrive hver sin lerkesang. Alle tre bidragene, med
Per Sivles dikt «Lerka» og vårdiktet til Arne Garborg
i «Haugtussa», har blitt norske sangskatter.

Kalanderlerke Melanocorypha calandra

Det var sanglerka som inspirerte disse dikterne, og
ikke det store utvalget av øvrige lerker som vi kan
finne i Spanias tørre områder. Men forventningene
og gleden, for dikterne og ornitologene, møtes
i musikken fra lerka. Enten den heter sanglerke,
flekkdverglerke, nattlerke eller kalanderlerke.
Siden 1895 har kulturlandskapet endret seg totalt,
i Norge og i Spania. Kanskje blir det i kunsten vi
må oppleve lerkene i framtida? I Spania kan vi
fremdeles treffe på åtte ulike lerker i felt.
Dverglerke Calandrella brachydactyla

Krattopplerke Galerida theklae

Disse lerkeartene kan du treffe på i Spania i tillegg til nattlerke.
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Per Øystein Klunderud

Thor Østbye

Per Øystein Klunderud (f. 1958) har
sin bakgrunn fra NOF Øvre Eiker
lokallag. Bor på slektsgården, 2 km fra
Fiskumvannet. Jobba deltid for Naturvernforbundet i Buskerud siden 1986.
Spesielt opptatt av biologisk mangfold
i kulturlandskapet. Har arrangert og
leda nær 50 reiser siden år 2000.
E-post: pedroklu@online.no

Thor Østbye (f. 1956) har jobbet med
naturbaserte oppgaver innen feltregistreringer, oppsyn og formidling,
da spesielt med mange fotoprosjekter knyttet til informasjon om natur
og verneområder. Han er bosatt i
Vang i Valdres, og er også kjent for
Vår Fuglefaunas lesere som en fast
bidragsyter av bilder gjennom flere tiår.
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