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RØDRYGGET TORNSKADE

Rødrygget tornskade er en smuk og meget iøjnefaldende fugl. Arten 
er lidt mindre end en solsort. Hannen kendes let på sin røde ryg og 
sorte ’bandit-maske’, mens hunnen har mere afdæmpede brune 
farver. Begge køn har et kroget, rovfugle-lignende næb. Arten er 
knyttet til åbne landskaber med spredte buske og en rig fauna af 
store insekter. 

Rødrygget tornskade ankommer sent fra de afrikanske vinterkvarte-
rer. Ofte skal man et stykke ind i maj før man ser de første fugle og 
de fleste smutter allerede sydpå igen i løbet af august. Ligesom deres 
primære fødeemner, de store insekter, kan tornskaderne bedst lide 
når det er tørt og varmt.

BILLER OG FIRBEN SPIDDES
Med sit krogede næb ligner rødrygget tornskade en lille rovfugl. 
Ofte sidder den højt til vejrs i områ-dets buske og spejder efter noget 
at spise. Skarnbasser eller firben, der kravler forbi på jorden, eller 
forbi-flyvende guldsmede og humlebier er alle på menukortet. Når 
tornskaden har mad i overskud laver den ’depoter’ rundt omkring i 
sit revir. Således kan man af og til være heldig at støde på rester af 
biller, fugleunger, sommerfugle, hvepse, museunger m.m, som er 
spiddet på torne eller efterladt i små grenkløfter. Det er tornskadens 
’madpakke’, som den har gemt af vejen til næste gang sulten melder 
sig. 

At tornskader gemmer føde skyldes nok, at de lever af relativt store 
fødeemner, som det kan betale sig at bruge energi på at gemme, og 
som der er stor sandsynlighed for at finde igen.
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Rødrygget tornskade spejder efter noget at spise.
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Tornskaden bruger meget tid på at sidde i buske af forskellig 
slags, herunder roser, slåen, tjørn og eksempelvis ene.
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HVAD KAN DU GØRE FOR DEN RØDRYGGEDE TORN-
SKADE?
Velegnede levesteder for den rødryggede tornskade er ofte meget 
lokale. Derfor forekommer arten aldrig i stort tal. Tornskaden bruger 
meget tid på at sidde i buske af forskellig slags, herunder roser, 
slåen, tjørn og eksempelvis ene. Hvis man er så heldig at forvalte et 
område, der falder i den rødryggede tornskades smag, er det derfor 
først og fremmest vigtigt at værne om området buske og småtræer 
og sikre, at der bliver ved med at være masser af insekter. 

Hvis området græsses, er det vigtigt at holde et lavt græsningstryk. Et 
lavt græsningstryk fremmer generelt variationen på arealet, og dette 
giver flere levesteder for planter og dyr. Kan man skabe områder 
med spredte buske, langt græs, kort græs, slidte partier, våde partier 
og tørre partier, så har man den variation på arealet, der også frem-
mer en rig fauna af store insekter – og dermed bedre betingelser for 
den rødryggede tornskade.

Med græssende dyr kommer også lort, som er både føde og levested for 
en lang række insekter. Insekterne er fødegrundlag fra den rødryggede 
tornskade, som derigennem nyder godt af de store dyrs tilstedeværelse i 
naturen. 
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 Uden for den beskyttede natur er 
et klassisk voksested for blåhatten 
langs gamle mark-veje, som er 
blevet skånet for gødskning og 
omlægning.
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Varierede landskaber med høj- og lavjorde og træer, buske og lysåbne partier er gode levesteder for den rødryggede tornskade. Græssende dyr 
bidrager til variationen i vegetationen, og samtidig kan fx kokasser tiltrække nogle af de store insekter, som den rødryggede tornskade lever af.


