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Indledning
I 2009 blev Nationalpark Mols Bjerge

øvrigt ved, at arten i varme perioder

resse at få belyst, hvor stedtro fugle-

indviet, og i den forbindelse har Ar-

hamstrer føde til kolde perioder ved

ne er. Hvis de er meget fleksible i val-

bejdsmarkedets Feriefond bevilget 30

at spidde byttet på spidse torne af fx

get af årets ynglelokalitet, vil en even-

millioner kr. til forbedret infrastruktur

slåen eller tjørn.

tuel lokal forstyrrelse formentlig blot

i området, bl.a. nye stier og udbygning
af veje. På baggrund af områdets nye
status og bevillingen fra Feriefonden
må det forventes, at parken generelt
vil medføre et øget publikumspres. De
fleste dyr og planter i Mols Bjerge
tager ingen skade af færdsel, men for
visse fuglearters vedkommende kan
færdsel muligvis have en væsentlig
negativ effekt. Det gælder bl.a. rødrygget tornskade, som yngler ganske
talrigt i Mols Bjerge og ofte på det
samme naturskønne kulturlandskab,
som publikum frekventerer – dvs.
afgræssede overdrev med spredt bevoksning af buske.
Rødrygget tornskade har været i
kraftig tilbagegang i Danmark, ligesom
den er forsvundet fra store dele af
Vesteuropa. Derfor er arten opført på
EF’s Fuglebeskyttelsesdirektiv som en
art, der skal tages særlige hensyn til.
Årsagerne til tornskadens tilbagegang
er mange, men en af de væsentlige er
tilbagegangen i mængden af byttedyr,
som primært er store insekter, krybdyr, småfugle og småpattedyr. Netop
Mols Bjerges åbne kulturlandskab
rummer stadig et mylder af byttedyr,
og rødrygget tornskade har derfor en
af sine tætteste danske bestande her.
Tornskadens livscyklus udmærker sig i

Vi ved imidlertid intet om, hvor sårbar
bestanden er i forhold til færdsel og
forstyrrelser, og inden man får planlagt alt for mange stier og aktiviteter i
det åbne land, vil det være af store
betydning at få dokumenteret artens
biologi i området. Især er det af inte-

medføre, at fuglene næste år fortrækker til et mere fredeligt område. Er
fuglene konservative i valg af redested, kan lokale forstyrrelse medføre,
at parrene slet ikke får unger på vingerne, fordi ungerne ganske enkelt
ikke får tilstrækkelig med føde.
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Metoder
Undersøgelsesområde
Undersøgelserne blev udført fra 15. maj
til 15. juli i 2010 og fra 09. maj til 29. juli
2011, i Mols Bjerge. Der blev i området
(figur 1) udvalgt en række potentielle
rødrygget tornskade områder, hvilket
Cramp og Perrins (1993) beskriver som
åbne eller halvåbne områder, arealer
med ekstensivt landbrug, græsgange,
med krat og store rydninger, generelt
solrige, varme, hovedsageligt tørt eller
halvtørre områder. Lokaliteterne blev
hver uge gennemgået, tilstedeværende
rødrygget tornskader blev registreret og
fuglenes position blev noteret på kort.
Redernes placering blev registreret med
GPS og ligeledes indtegnet på kort.
Størrelsen af de individuelle territorier,
defineret som det areal de enkelte par
blev observeret aktive i gennem hele

sæsonen, blev udregnet med ArcMap
(vers. 9.3.1, Esri® 2009)

Home range
Home range er fastlagt ud fra observationer af det tilhørende par. Kortlægningen er sket på baggrund af observationer af fuglenes positioner fra første observation af en fugl i et område indtil
ungerne flyver fra reden. Herefter sker
der en opløsning af det egentlige home
range, og fuglene bevæger sig i et større
og større område indtil de forlader stedet helt.
Hvert home range område er kategoriseret som forstyrret eller uforstyrret
samt om habitatet er fugtig eller tør.
Kriteriet for at være forstyrret er, at
reden er placeret mindre end 50 meter
fra befærdet sti eller vej. En befærdet sti

er en subjektiv vurdering, men med et
meget stort kendskab til området gennem mange år, vurderedes det, at være
en objektiv vurdering. Opdelingen i fugtig eller tør habitat er foretaget ud fra
en vurdering af jordens fugtighed samt
plantesammensætningen i området.

Reder
Alle målinger på reder og vegetationen
omkring dem er foretaget efter rederne
er forladt.
Redehabitat
Vegetationen omkring rederne blev
kvantificeret ved at indlægge en imaginær søjle, med en radius på en meter,
en højde lig vegetationens og med reden som centrum for søjlen. Indenfor
søjlen, blev den procentmæssige volumefordeling af plantearterne vurderet,
som procent af den samlede volumen af
vegetation i søjlen. Vegetationen i bunden af søjlen er grupperet som diverse,
heri indgår blandt andet skærmplanter,
brændnælder, mynte og græsser.
Kvantificeringen af vegetationens volumen omkring rederne blev foretaget af
samme person for at undgå bias i forbindelse med vurderingerne.

Figur 1. Kort over undersøgelsesområdet i
Mols Bjerge. Undersøgelsesområdet er indtegnet med rødt. Kun egnede ynglelokaliteter blev
gennemgået (se tekst).
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Udover kvantificering af vegetationen
omkring rederne, er rederne også opdelt, i hvorvidt de er placeret i isoleret
enkeltstående busk eller træ, mindre
kratområde eller større kratområde.
Yderligere er højde, længde og bredde
af krattet, hvori reden var, målt. Følgende mål blev taget på rederne: udvendig
og indvendig diameter, dybde, redens
højde over jorden og afstanden til nærmeste kratoverfalde (vertikalt målt),
begge målt fra redens overkant.

Stedtrofasthed
Det lykkedes at fange og ringmærke
hovedparten af de fugle, der indgår i

undersøgelsen. Ringene blev fordelt
med en farvet ring over en metalring
med ID-nummer på det venstre ben og
to farvede ringe på det højre ben i en
unik farvekombination for hvert individ.
På den måde er det muligt at genkende
fuglene på afstand ved at aflæse farvekombinationen, og i tilfælde af, at en til
flere af farveringene mistes, kan fuglen
genindfanges og ID-nummeret på metalringen kan aflæses i stedet.
Ringmærkningen af fuglene blev benyttet til at afgøre hvor mange adulte
fugle, der vender tilbage ud af alle de
mærkede fugle både adulte og unger fra
året før.

Ringmærkningen blev foretaget på to
forskellige måde afhængig af fuglens
alder.
Ungerne blev på ottende til tiende dagen efter klækning håndfanget i reden,
hvorefter de individuelt blev vejet og fik
ringe om benene. Håndteringen af redeungerne var så kort som muligt for at
mindske stresspåvirkningen, både hos
redeungerne og deres forældre. Derefter blev de sat tilbage i reden igen.
For adulte fugle blev området de færdedes i først overvåget til lokaliteten for
den pågældende fugls rede var fundet.
Herefter blev der sat spejlnet op rundet
om busken med reden. Nettene var 6
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meter lange og blev monteret på 3 meter lange bambusstænger. Der blev
brugt to til tre net af gangen afhængig
af buskens størrelse. Nettene blev holdt
under konstant observation i det tidsrum, de var oppe. Når fuglen forsøgte at
flyve til eller fra reden gik den i stedet i
nettet og blev på den måde fanget. Herefter blev fuglen vejet, kønsbestemt,
målt (total hovedlængde, målt fra næbspidt til bagisse (THL), tarsuslængde og
maksimal vingelængde målt fra vingekro til spidser af længste håndsvingfjer)
og ringmærket, hvorefter den blev sluppet fri og nettene blev fjernet. I tilfælde,
hvor begge fugle i det samme par ikke
havde ringe, forblev nettene oppe til
begge fugle var fanget.

at provokere de levende fugle til at
komme og skræmme den udstoppede
fugl væk fra reden og territoriet. Selvom
både hannen og hunnen følte sig provokeret af den udstoppede fugl og play
back, var hannen den mest ihærdige i
forsøget på at skræmme den indtrængende fugl væk.

der: som antal udklækkede unger per
antal lagte æg; som antal udfløjne unger
per antal udklækkede; og som antal
udfløjne unger per antal lagte æg. Der
er ved beregningerne skelnet mellem
reder placeret i fugtigt eller tørt habitat,
samt i forstyrret eller uforstyrret habitat.

Ved at tjekke om de rødrygget tornskader, der dukkede op i undersøgelsesområdet i 2011, var ringmærkede, var det
muligt at finde ud af, hvor mange fra
2010, der vendte tilbage.

Adfærd

Med særligt vanskelige fugle, blev der
brugt en udstoppet rødrygget tornskade, der blev placeret inden for nette,
synligt og tæt på reden. Inden for nettet
afspillede samtidigt hannens sangstemme fra en mp3 afspiller (play back) for

Ved hjælp af ringmærkningen var det
også muligt at undersøge, om de fugle,
der vendte tilbage, blev i de samme par
som året før, eller om der blev dannet
nye par. Ligeledes blev det undersøgt
om de par, hvis rede blev præderet i
løbet af ynglesæsonen blev sammen og
forsøgte igen, om de splittede op og
forsøgte med en ny mage eller om de
helt opgav at yngle det pågældende år,
og hvis det var tilfældet, om de så blev
sammen i territoriet eller forsvandt.

Først blev der set på, hvor mange, der
kom tilbage, og derefter hvor mange,
der vendte tilbage til det samme territorium som i 2010.

Ynglesucces
Rederne blev så vidt muligt tjekket
jævnligt for at kunne bestemme ynglesuccesen, men ikke hver dag, for at forstyrre fuglene så lidt som muligt. Ved
hvert redebesøg blev antallet af æg og/
eller unger noteret. Evt. uklæggede
golde æg blev talt efter rederne var forladt. Antal udfløjne unger blev bestemt
ved at tælle antallet af unger i terrænet,
efter de havde forladt reden.
Ynglesuccesen er udregnet på tre må-

For at kunne kvantificerer fuglenes adfærd blev deres aktivitet registreret i
forhold til seks forudbestemte kategorier (udkig, flyve, fouragering, territorial
adfærd, fjerpleje og usynlig).
Registreringen blev foretaget af to personer. Den ene holdt øje med fuglen
gennem sin kikkert og fortalte, hvad den
foretog sig, mens den anden sad med et
stopur og noterede aktiviteterne i forhold til tiden. Erfaringen viste at den
optimale længde på et tidsbudget var 20
minutter i forhold til observatørens koncentration.
Ingen tidsbudgetter begyndte uden fuglen var synlig, selvom de fleste har perioder, hvor fuglen har været et sted i
dens område, hvor det ikke har været
muligt at kunnet se den.

Forstyrrelse
En måde at evaluere forstyrrelseseffekter ved øget færdsel i den kommen nationalpark er, at måle fuglenes reaktion
på længerevarende forstyrrelse ved
rederne for at se om øget færdsel har,
direkte betydning for forældrefuglenes
fodringsfrekvens af ungerne. Der blev
benyttet videoovervågning af rederne
før og efter forstyrrelsen. Videooptagelserne startede en time og 10 minutter
før forstyrrelsen. Videokameraet blev
hurtigt og diskret opsat og de første 10
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min optagelse blev kasseret. Efter en
time blev kameraet slukket, og der blev
forstyrret to meter fra reden i en halv
time med høj musik fra ghettoblastere,
høje råb og kraftig fysisk gestikuleren i
kraft af at kaste en bold op og ned, fagter med armene mv. Efter forstyrrelsen
blev videokameraet sat i gang med at
optage en time igen. Videofilmen blev
efterfølgende analyseret, og antallet af
fodringer/besøg ved ungerne blev optalt
i ti minutters intervaller.
I yngleperioden blev fuglene også forstyrret kraftig, når ungerne blev ringmærket,
målt og vejet samt når de voksne fugle
blev fanget i spejlnet i forbindelse med
ringmærkning eller når fuglene skulle gen-

fanges, hvis de havde tabt en eller flere
farveringe og ringmærkningsringe derfor
skulle aflæses. De voksne fugles adfærd
blev efterfølgende iagttaget og vurderet.
Flugtafstande
Forstyrrelseseffekter blev også evalueret ved at måles gentagne flugtafstande
som direkte forstyrrelsesrespons. Fuglene sammenlignes i forstyrrede territorier med ynglefugle etableret i uforstyrret
territorier. Afstande fra observatør til
fuglene måles med laserkikkert. Ved
start af en datapunktsindsamling kønsbestemmes fuglen og derefter foretages
en standardiseret menneskelig forstyrrelses af fuglen, som består i, at en observatør går mod en syngende, fourage-

rende eller rastende fugle til den tager
flugt. Til et datapunkt noteres løbende
flere forhold. Først noteres afstanden,
hvor fuglene begyndte at reagere på
observatørens tilstedeværelse (alert
distance) som erkendes ved en ændret
adfærd hos fuglen, i form af mere uro
med tendens til at bevæge sig på sidepladsen. Dernæst noteres flugtdistancen, som fuglen tilbagelagde straks
efter flugt (escape distance). Afstanden
fra observatør til opflyvnings sted (flush
distance) måles. Desuden noteres metrologiske data såsom vindstyrke og
retning , endelig blev tidspunktet noteret.
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Resultater
Kortlægning
I løbet af 2010 blev 26 adulte rødryggede tornskader observeret, mens der i
2011 blev set 28 inden for samme område. I alt blev 26 reder fundet i løbet af
hele studieperioden (10 redet i 2010 og
16 reder i 2011), se figur 2 for placeringen. Tætheden af rødrygget tornskade
home ranges i det 16 ha store undersøgelsesområde er således 0,63 home
ranges pr. ha i 2010 og 1,00 home ranges pr. ha i 2011.
Home range
Home ranges blev bestemt for 14 par i
2010 og 12 par i 2011. Figur 3 viser et
udsnit af studieområdet med indtegnet
home ranges for otte par i 2011. Dette
område af Mols Bjerge havde en særlig
stor yngletæthed i forhold til resten af
området, både i 2010 og i 2011.

Figur 2. Oversigt over rødrygget tornskader i undersøgelsesområdet. Stjernerne markerer
ynglende rødrygget tornskaders placering af rederne hhv. 2010 (gule stjerner) og 2011 (røde
stjerner). De grønne stjerner markere rødrygget tornskader med formodede territorier (2010 og
2011), men hvor rederne ikke blev fundet.

Størrelsen på home ranges varierer meget, fra 3.743 m2 til 43.226 m2 (figur 4),
med en middelstørrelse på 15.923 m2.

Figur 3. Kort over udvalgt yngleområde
2011, med særlig stor yngletæthed. Stjernerne
markerer redernes placering. Polygonerne
viser home range for otte rødryggede tornskadepar. Territoriet med to reder (stjerner), skyldes at første rede blev prædaterert.
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Figur 4. Størrelsen af home range for
ynglepar i 2010 og 2011. Middelværdi ± 1 SD
= 19.923 ± 8.505 m2 (n=26).

Beskrivelser af områder

Reder

Landskabet indenfor de fundne rødryggede tornskaders home ranges er åbent
med spredt bevoksning, i form af både
isolerede buske og tættere krat. Udenfor de fundne home ranges findes desuden også løvskov. Vegetationen i Mols
Bjerge består primært af ene
(Juniperus), slåen (Prunus), eg (Quercus),
bøg (Fagus), vildæble (Malus), brombær
(Rubus) og ikke mindst græsser
(Poaceae).

Vegetationstyper
I de krat som rødryggede tornskade
valgte at bygge rede i, er andelen af slåen repræsenteret med 37%, mens brombær, ene og rose indgår som de næst
hyppigste vegetationstype til valg af
redested (figur 5). Enkelte reder var placeret i træer, hvor især hyld, æble og eg
er blevet anvendt.

Der anvendes naturpleje i Mols Bjerge i
form af afgræsning. Langt de fleste home ranges var afgræsset af kvæg (18 ud
af 26), mens nogle få var græsset af geder (2 ud af 26), de resterende blev ikke
græsset (6 ud af26).
Habitat opdelingen af home range resulterede i at 9 ud af de 26 er kategoriseret
som tørt habitat, mens de resterende 17
er kategoriseret som fugtigt habitat.
Ligeledes er 9 home ranges kategoriseret som forstyrret, mens 17 er uforstyrret.

Figur 5. De 10 hyppigste planter hvori
reden i 2010 og 2011 er placeret.
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Redens højde over jorden
(til redens overkant) (cm)
150 ± 60

Afstand fra redens overkant til nærmeste kratoverflade (cm)
67 ± 58

Max.

305

257

Min.

43
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Redernes placering
Højder
Rederne var placeret i krat eller i lavere
træer, i de fleste tilfælde forholdsvis
yderligt med kort afstand til krattets
overflade (tabel 1). Den gennemsnitlige
redehøjde over jorden var 150 cm, med
en rede placeret i et lavt brombærkrat
som den lavest placerede rede (43 cm
over jorden) og en rede placeret højt
oppe i en hyld som den højest placerede (305 cm over jorden).
Redestederne
De krat som rødryggede tornskade byggede reder i, var alt lige fra små enkeltstående buske til store sammenhængende krat med lavere træer. Dette gav
stor variation i både krathøjden og
krattenes areal (tabel 2). Data fra én
rede er ikke inkluderet i tabellen, da
reden var placeret i et stort sammenhængende krat, som lå i forlængelse af
en skov, uden egentlige grænser mellem skov og krattet.
Redernes størrelse
Rødryggede tornskaders reder er fritliggende skålformede med lille variation i
størrelserne (tabel 3). Alle fundne reder
var bredere, end de var dybe.

Middelværdi ± 1 SD

Tabel 1. Mål for redernes placering i vegetationen (n=25).

Krathøjde (cm)
Middelværdi ± 1 SD

Kratareal (m2)

308 ± 148

153 ± 312

Max.

600

1.500

Min.

120

2

Tabel 2. Mål for redestedet (n=24).

Middelværdi ± 1 SD

Udvendig diameter (cm)
13,4 ± 0,9

Indvendig diameter (cm)
7,8 ± 1,0

Indvendig
dybde( cm)
5,0 ± 1,0

Max.

15,0

11,0

8,0

Min.

11,0

6,0

3,0

Tabel 3. Mål for rederne (n=25).
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Trofasthed
Ved gennemsøgning af undersøgelsesområdet i 2010 blev der fundet 29 rødrygget tornskader, men som det kan ses
ud fra figur 6, kunne der sagtens have
været flere i området, som ikke blev
observeret, da der blev ved med at dukke nye individer op gennem hele sæsonen. I 2010 var det ikke målet, at alle
besatte territorier skulle registreres så
tidligt i forløbet som muligt, hvor mærkningen af individerne til gengæld var
vigtig. I 2011 var fokus anderledes, da
det var vigtigt, at alle tilstedeværende
fugle blev undersøgt for, hvorvidt de var
færvemærkede. Ved gennemsøgning i
2011 antages det, at så godt som alle
rødrygget tornskader med et territorium
i undersøgelsesområdet blev fundet,
hvilket den udfladende kurve for 2011 i
figur 6 understøtter.

Stedtrofasthed
Ud af 30 rødrygget tornskader, der blev
mærket i 2010 (17 adulte og 13 unger)
vendte syv tilbage til undersøgelsesområdet i 2011. Af de syv, havde to mistet
ringe. Den ene, en hun, havde kun matalringen på det ene ben og en blå ring,
på det andet. Hun kunne være én af
otte fugle fra 2010, og eftersom hun
ikke blev genindfanget, kan det kun siges, at hun vendte tilbage til undersøgelsesområdet. Den anden, en han,
manglede kun en farvering, og kunne
være en af fire fugle fra 2010. Men
eftersom han byggede sin rede i nøjagtigt den samme grenkløft som én af de
fire fra 2010, antages det, at han er den
samme som den fra 2010, og er vendt
tilbage til sit gamle territorium.

Figur 6. Akkumulerede antal af nye rødrygget tornskade individer iagttagede i observationsområdet, som funktion af antal feltdage.

Af de fem sidste, vendte to (begge hanner) tilbage til deres territorium fra
2010, og den ene af dem, byggede sin
rede i samme busk som året før. Den
ene af hunnerne som vendte tilbage,
startede med at være i sit gamle territorium, men efter et par dage, fløj hun til
den anden ende af engen og dannede
par med en han i det område.
Der var mange uparrede hanner i området sydvest for Strandkærvej (figur 2)
og omtalte hun brugte tid med to hanner (ID03.2011 og ID07.2011) . Området var samtidigt der, hvor territorierne
lå tættest og det kan betegnes som både fugtigt og uforstyrret, og må vurderes ud fra tætheden af hanner til at være det bedste tornskadehabitat i hele
undersøgelsesområdet.
De ringmærkede rødrygget tornskader
som vendte tilbage i 2011 var alle adulte

i 2010, hvilket vil sige, at ingen af de
ringmærkede unger fra 2010 vendte
tilbage til undersøgelsesområdet som
adulte i 2011, dog med den mulige undtagelse af hunnen uden alle farveringe.
Af de otte fugle, hun kunne være, var
fem adulte og tre juvenile i 2010.
Magetrofasthed
Ingen af de tilbagevendende fugle havde samme mage som i 2010, igen med
den undtagelse, at hunnen, der kan
være en af otte fugle, i en af kombinationerne godt kunne have haft den sammen han begge år.
I 2010 blev tre reder præderet. Det ene
par ID09.2010 forsvandt, mens det andet par (ID06.2010) blev sammen,
flyttede redested inden for territoriets
grænser (fra uforstyrret til forstyrret) og
prøvede igen. Også denne gang blev
deres rede præderet.

I 2011 blev fire reder præderet og en
blev forladt efter æggene var lagt. Den
efterladte rede (ID09.2011) lå lige op til
en trafikeret hulvej og i et tørt område.
Parret blev i deres territorium nogle
dage efter, at reden var opgivet, men
forsvandt derefter ud af undersøgelsesområdet. Af de fire præderede reder
blev hannen i to tilfælde i territoriet de
efterfølgende 14 dage, mens hunnen
forsvandt, kort efter rederne var blevet
præderet (ID04.2011 og ID05.2011).
Efter fjorten dage forsvandt hannen til
sidste også ud af territoriet. I det sidste
tilfælde (ID11.2011) flyttede parret til et
andet budskads i territoriet, men reden
blev præderet igen. Efter den anden
prædering, blev parret sammen i territoriet i den sidste periode af ynglesæsonen og forsvandt ud af undersøgelsesområdet på samme tidspunkt, som parrene med ynglesucces.
Der blev ikke observeret nogle par, der
skiftede mage efter et mislykket yngleforsøg og dernæst forsøgte igen, men
de fugle, der forlod undersøgelsesområdet, kunne i princippet have forsøgt
igen med en ny mage i et andet område.

Ynglesucces
Tørre og fugtige lokaliteter
Der blev lokaliseret 26 reder i hele studieperioden, med i alt 118 æg, af dem
kom der 80 udklækkede unger og 13 æg
var ubefrugtede. Syv reder blev fundet
tomme og regnes som præderet. Af de
udklækkede unger, blev der registreret
63 udfløjne unger. Der ses en tendens
til flere æg og som følge deraf relativt
flere unger i rederne og flere udfløjne

+ 1 SD
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Figur 7. Middelværdierne af ynglebiologiske data for 2010 og 2011 fordelt på fugtig (n=17) og tør
(n=9) habitat.

Figur 8. Ynglesucces 2010 og 2011 fordelt på fugtig (n=10) og tør (n=17) habitat.
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Der er ligeledes en tendens til, at der er
højere ynglesucces for ynglende rødryggede tornskader på tørre arealer sammenlignet med kuld på de fugtige arealer, denne forskel er dog ikke signifikant
(figur 8).

Forstyrrede og uforstyrrede lokaliteter
Antallet af æg i kuldene er signifikant
større på for de forstyrrede par sammenlignet med de uforstyrrede, og selv
om der er samme tendens for antallet af
unger er denne forskel ikke signifikant
(figur 9). Der er dog en tendens til, at
der i sidste ende i gennemsnit kommer
flere unger på vingerne efter uforstyrrede par, men der er stor variation parrene imellem, hvilket også resultere i, at
denne forskel ikke er signifikant.
Den totale ynglesucces for de forstyrrede og uforstyrrede par viser imidlertid,
at de uforstyrrede par som en tendens
har højere ynglesucces end de forstyrrede par, om end ikke signifikant forskellig.

+ 1 SD

på de tørre habitater, men denne forskel er ikke signifikant (figur 7).

Figur 9. Middelværdierne af ynglebiologiske data for 2010 og 2011 i forstyrret (n=9) og uforstyrret (n=17) habitater.

Figur 10. Ynglesucces 2010 og 2011 fordelt på forstyrret (n=9) og uforstyrret (n=17) habitat.
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Figur 11. Tidsbudget med procentvis fordeling af fuglenes aktivitetsadfærd i relation til hvorvidt reden er placeret i en fugtig (n=5.677) eller en tør
(n=685) habitat og fordelt på ynglesæsonens fire overordnede perioder: bygning af rede (rede; n=283), æglægnings– og rugeperiode (æg; n=1.481),
perioden efter klækning og frem til ungerne forlader reden (unger; n=1.967) og perioden med udfløjne unger (juvenile; n=2.631).

Figur 12. Tidsbudget med procentvis fordeling af fuglenes aktivitetsadfærd i relation til hvorvidt reden er placeret i et forstyrret (n=5.094) eller et
uforstyrret (n=1.268) område og fordelt på ynglesæsonens fire overordnede perioder: bygning af rede (rede; n=283), æglægnings– og rugeperiode
(æg; n=1.481), perioden efter klækning og frem til ungerne forlader reden (unger; n=1.967) og perioden med udfløjne unger (juvenile; n=2.631).
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Yngleområdets fugtighed
I de fugtige habitater er der en generel
tendens til, at fuglene bruger mere tid
på at holde udkig end i det tørre område, undtaget er dog ungeperioden. Omvendt var fuglene mere usynlige i de
tørre områder end i de fugtige, undtaget
i den juvenile periode. Der blev ligeledes
registret en større flyveaktivitet i de
tørre områder i rede og den juvenile
periode end i de fugtige områder.
Forstyrret / uforstyrret
I de forstyrrede områder er der en generel tendens til at fuglene bruger mere
tid på at holde udkig end i de uforstyrrede områder, undtaget er dog perioden,
hvor de har æg i rederne.
Omvendt var fuglene mere usynlige i de
uforstyrrede områder end i de forstyrrede, undtaget i ægperiode. Der blev ligeledes registret en større flyveaktivitet i
alle de uforstyrrede områder sammenlignet med de forstyrrede.

± 1 SD

Aktivitetsadfærd

stance) har tendens til at være længere
for fugle, der lever i forstyrrede områder sammenlignede med fuglene i de
uforstyrrede områder om end ikke signifikant (figur 14). Der er tendens til minimal forskel mellem hanner og hunner.
Flugtdistancen, som er afstanden rødryggede tornskade tilbagelagde straks
efter flugt (flugtdistance eller escape

Eksperimentel forstyrrelse
Antallet af fodringer af ungerne ved den
eksperimentelle forstyrrelse ved reden
viser, at forældrefuglene har tendens til
at fodre mindre i de efterfølgende 60
minutter i forhold til før forstyrrelsen,
med undtagelse af de første 10 minutter
efter forstyrrelsens ophør, hvor fodringsraten er signifikant højere lige efter
forstyrrelsen (figur 13).
Flugtafstande
Afstanden, hvor fuglene begynder at
reagere, når observanden går hen mod
fuglen (alarm afstand eller alert di-

± 1 SD

Forstyrrelse

Figur 13. Antal fodringer pr. 10 min før
(n=145) og efter (n=155) eksperimentel forstyrrelse.

Figur 14. Afstande, hvor den rødryggede
tornskade begynder at reagere på observatørens tilstedeværelse (alert distance) for hunner
(female) og hanner (male) i forstyrrede og
uforstyrrede områder.

distance) er ikke signifikant forskellig
mellem fuglene i de forstyrrede og uforstyrrede områder eller mellem kønnene. Hannerne i de uforstyrrede områder
har dog en tendens til at flyve lidt længere efter de har opdaget observatøren
(figur 15).

± 1 SD
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I de forstyrrede områder har den gennemsnitlige afstand fra den forstyrrende person til opflyvningsstedet (flugt
afstand eller flush distance) en tendens
til at være lidt længere end for fugle,
der yngler i uforstyrrede områder, hvilket gælder for både hanner og hunner
om end forskellene ikke er signifikante
(figur 16).
Figur 15. Flugtdistancen, som den rødryggede tornskade tilbagelagde straks efter flugt
(escape distance) fordelt på hunner (female) og hanner (male) i forstyrrede henholdsvis uforstyrrede områder.

± 1 SD

Figur 16. Afstande fra observatør til opflyvningsstedet (flush distance) for hunner (female) og
hanner (male) i forstyrrede og uforstyrrede områder.
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Diskussion
Tætheden af rødrygget tornskader i
undersøgelsesområdet er medium høj
sammenlignet med andre undersøgelser
i det nordlige Europa. I undersøgelser
fra Polen (Kuzniak, S. 1991) variere tætheden fra 0,08 til 0,6 par pr. ha.
Home range størrelserne afspejler til
dels hannernes territorier, men da det
ikke konsekvent blev noteret, hvilken
adfærd fuglene udviste i forbindelse
med kortlægningen, er det valgt at bibeholde home range klassificeringen for
områderne.
Rødrygget tornskade placerer rederne
fortrinsvis i mindre krat på ca. 12 x 12
meter med en gennemsnitlig højde på
ca. 3 meter. De benyttede kratområder
var ofte fritstående i det åbne land. Slåen indgår som den oftest benyttede
planteart i fuglene valg af redested, og
indgår i mere end en tredjedel af alle de
valgte redebuske. Men også andre tornebærende og stikkende planter som
brombær, ene og rose er væsentlige.
Det er planter, der ofte fjernes maskinelt for at holde landskabet i Mols Bjerge helt åbent, hvilket er en medvirkende
årsag, at rødrygget tornskade mangler i
dele af Mols Bjergene fx omkring Trehøje, der ligger udenfor undersøgelsesområdet (pers. obs. 2011).
Rederne blev generelt placeret relativt
højt oppe i vegetationen (ca. 1,5 m) og
ca. 0,6 m under overfladen af krattet,
hvilket giver dem en god beskyttelse for
rovpattedyr og til dels for præderende
fugle (Roos & Pärt, 2004). Reden derer
forholdsvis robust, bygget af tørt græs

og relativ lille (udvendig diameter 13,4
cm i gennemsnit). Reden er dermed i
stand til at modstå en vis fysisk påvirkning fra vind og vejr uden at tage skade.

Stedtrofasthed
Ud fra individuel mærkning med farveringe om benene blev graden af stedtrofasthed (site fidelity) over for fuglenes
overordnede yngleområde og deres
tidligere territorium undersøgt. Stedtrofasthed kan ses i forhold til territorium,
men også i forhold til det overordnede
yngleområde. Det er en forvaltningsmæssigt afgørende viden, om arten i
Danmark er stedtrofast, og dermed om
det er de samme fugle vi ser i Mols Bjerge mellem sæsonerne, eller om der er
en høj grad af udskiftning. I 2010 blev
der mærket 30 fugle (9 voksne hanner, 8
voksne hunner og resten unger) og af
dem vendte syv voksne tilbage til undersøgelsesområdet. At ingen af ungerne
bliver registreret året efter ringmærkningen overrasker ikke, idet det er trækfugle, der i vintermånederne trækker til
Afrika, og dermed har en meget høj ungedødelighed foruden ungfugle generelt
er mindre stedtrofaste end yngleerfarne
voksne fugle. At syv ud af 17 mærkede
voksne fugle vender tilbage til området
året efter ringmærkningen indikere, at
fuglene er stedtrofaste over for området. De kan, hvis de fødemæssige og
redemæssige betingelser er tilstede,
forventes at vende tilbage år efter år.
Til trods for, at det var vanskeligt at
identificere alle de tilbagevendende

ringmærkede fugle pga. tabte farveringe, kunne fem af dem med sikkerhed
identificere. Tre af dem vendte tilbage
til deres territorium fra året før, og må
derfor betegnes som meget stedtrofaste. Generelt må det antages, at fuglene
vender tilbage til det overordnede område, men yngler ikke nødvendigvis i
helt det samme territorium år efter år.
Halvdelen af parrene finder formodentligt nye yngleterritorier hvert år inden
for området, men det vil kræve yderlige
undersøgelser at fastslå dette med sikkerhed.
For forvaltningen af arealerne betyder
det dog, at gode redehabitater, der rent
forstyrrelsesmæssigt ligger uheldigt,
kan forbedres ved at sikre opvækst af
slåenkrat i nærheden og i tilpas afstand
af etablerede stisystemer. Det sikres
ved at give slåenkrat og anden buskopvækst lov til at vokse op frem for at sådanne fjernes maskinelt i store sammenhængende flader. Det er det lysåbne landskab med heterogenitet, der skal
sikres, så der opstår små isolerede øer
af kratvegetation i det åbne lands.

Ynglesucces
Tornskadernes ynglesucces påvirkes af
habitatets overordnede fugtighed. Det
ser i undersøgelsen ud til, at ynglepar
med territorier i tørre områder har lidt
højere ynglesucces sammenlignet med
parrene i mere fugtige områder. Ynglesuccesen hænger bl.a. sammen med
tilstedeværelsen af føde i territoriet.
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Årsagen til at de ses en mindre forskel i
ynglesucces i forhold til habitatets fugtighed kunne tænkes at hænge sammen
med fødens synlighed. I tørre habitater
er vegetationen generelt lavere end i
mere fugtige områder, hvilket kan bevirke at selvom tætheden af byttedyr måske ikke er forskellig imellem områderne, så er byttet mere synligt i den korte
vegetation og tornskadernes jagtsucces
som følge deraf højere. Der kan dog
også være tale om en højere tæthed af
tornskadens foretrukne føde på de tørre habitater, hvilket i så fald vil give forældrefuglene bedre muligheder for at
opfostre deres unger. Selvom føden
fortrinsvis består af biller (Coleoptera)
og andre insekter som eksempelvis årevingede insekter (Hymneoptera) og
græshopper (Cramp & Perrins, 1993) er
arten generelt opportunistisk i sit fødevalg og specialiserer sig således i forhold
til specifikke fødeemnernes periodiske
opblomstring igennem tornskadernes
ynglesæsonen.
Aktivitetsadfærden i de fugtige og tørre
territorier viste, at fuglene fra de fugtige
territorier bruger mere tid på at holde
udkig efter insekter sammenlignet med
tornskader fra de tørre territorier. I den
travle periode, hvor ungerne skal fodres, er der ligeledes en tendens til, at
tornskader fra tørre territorier er mere
usynlige, som et udtryk for, at de bruger
mere tid på at jager insekter eller fodre
unger sammenlignet med fugle fra fugtige territorier.
Forstyrrelse har også indflydelse på fuglenes ynglesucces. Vores undersøgelse
understøtter det ved, at der ses en tendens til at parrene i uforstyrrede territorier har større ynglesucces end fugle fra

forstyrrede territorier. Det er dog et
resultat, der skal sammenholdes med,
at der er en tendens til at hunnerne i de
forstyrrede territorier lægger flere ægger, og dermed har større kuld. Men der
er til gengæld en tendens til, at der i
gennemsnit er flere unger, der forlader
rederne i de uforstyrrede territorier. Det
kunne tyde på, at forældrene måske
bliver forstyrret i deres insektjagt eller
fodring af ungerne, når der er menneskelig trafik i territorierne. Men det er et
resultat, der forudsætter flere feltstudier før at endelig konklusion kan foretages. Ikke desto mindre underbygges det
af aktivitetsundersøgelserne, hvor fuglene i forstyrrede territorier i perioden
hvor ungerne bliver fodret, bruger længere tid på at holde udkig efter føde
sammenlignet med de uforstyrrede territorier. Ligeledes er fuglene i de uforstyrrede områder mere usynlige i ungeperioden som et udtryk for, at forældrene bruger mere tid på at fange insekter
og fodre unger sammenlignet med forældrefugle fra de forstyrrede territorier.

Forstyrrelsesforsøg
I forsøgene med eksperimentel og kontrolleret forstyrrelse ses at forældrefuglene efter en længere forstyrrelse øger
fodringsfrekvensen af ungerne for derved at kompensere for det forsømte
under forstyrrelsen. Men der sås kun
signifikant højere fodringsrate i de første 10 minutter efter forstyrrelsen, hvilket kan betyde at forældrefuglene i den
pågældende periode og habitat ikke
oplever fødebegrænsning og derfor relativt hurtigt er i stand til at indhente
den forsømte fodring.

Resultaterne fra forsøgene med flugtafstand viste, at tornskaderne adfærdsmæssigt signalerer opmærksomhed på
relativ kort afstand (gennemsnitlig 35
meter), og flyver væk på endnu kortere
afstand (gennemsnitlig ca. 20 meter).
Observatøren kan altså gå ca. 15 meter
efter at vedkommende er blevet opdaget, inden fuglen letter og flyver væk.
Flugtdistancen er efterfølgende under
20 meter i gennemsnit, men afhænger
naturligvis af habitatstrukturen. Sidder
fuglen i en isoleret busk flyver den en
længere strækning end, når den indledningsvis sidder i et større sammenhængende kratområde. Der er en svag tendens til, at fugle i generelt uforstyrrede
områder responderer mindre på forstyrrelse sammenligne med dem i habitater
med færdsel. Det kan tyde på, at fuglene i de forstyrrede territorier grundlæggende er mere opmærksomme på den
større menneskelige aktivitet.

19

Konklusion
I Danmark er Mols Bjerge en vigtig ynglelokalitet for rødrygget tornskade, da
der ikke findes mange tilsvarende store
sammenhænge områder med lysåben
græslandskab med spredt bevoksning af
buske og krat af slåen, rose og ene. Set i
europæisk sammenhæng er artens bestandstætheden i Mols Bjerge relativt
høj og ynglende par etablerer sig udelukkende på de helt åbne arealer med
spredte isolerede kratområder, hvor de
foretrækker de tørre arealer frem for de
mere fugtige, da lav vegetation og måske højere tæthed af terrestriske byttedyr her bedre understøtter bestandene.
Publikums færdsel i området har muligvis en effekt på yngleresultatet hos rødrygget tornskade. Effekten er dog ikke af
en alarmerende karakter, idet der kun
var mindre forskelle mellem forstyrret
og uforstyrrede områder. Der er heller
ikke noget der tyder på at tornskaderne
bevist undgår de forstyrrede områder
langs stierne. Der er flere eksempler på
at reder etableres selv ganske få meter
fra stier og veje med meget færdsel.
Den største trussel mod bestanden af
tornskader i Mols Bjerge er formodentligt mere relateret til drift og plejetiltag.
De seneste år er flere af de isolerede
krat og spredte buskbevoksninger med
jævne mellemrum blevet maskinelt fjernet på de åbne hede– og overdrevsarealer i Mols Bjerge i et forsøg på et genskabe og sikre store sammenhængende
arealer med lysåben natur. Men tiltagene har set i forhold til tornskadernes
krav til yngleområde hidtil haft tendens

til at skabe et for ensartet og homogent
landskab med manglende rovdyrsikrede
steder til etablering af reder og udsynsposter.
Særligt i området omkring Trehøje syd
for undersøgelsesområdet kan effekten
af denne landskabsmæssige udvikling
ses særlig tydeligt, idet opvæksten af
krat og buske på skråninger er indenfor
de senere år. Ved gentagende besøg i
2011 kunne det konstateres, at rødrygget tornskade nu kun yngler med enkelte par til trods for at museets egne opgørelser af ynglefuglene i det område
tidligere fandt at Trehøje var et særdeles vigtigt yngleområde, der husede en
tæt tornskadebestand.
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