ARBEJDSGRUPPEN FOR DANMARKS ROVFUGLE
Musvåge Buteo buteo

.
publ. 2009

09-007

Musvågen Buteo buteo i Censusområde Oksbøl.
Meddelelse nr. 2009-007 fra Arbejdsgruppe for Danmarks Rovfugle
Af Per Bomholt, Kolding
Musvågebestanden i census området Oksbøl blev optalt fra 1975 og mere systematiske undersøgelser begyndte i 1980. Undersøgelserne foregik i maj til august, idet forfatteren ikke var
bosiddende i området. Det er metodisk sværere at lokalisere musvågereder end reder af spurvehøg og duehøg, idet der ikke er nær så mange føderester at finde i nærheden af reden. Da
plantagerne består af nåletræer, skal rederne findes i ruge tiden eller unge tiden. Musvåger
genbruger ofte gamle reder, hvorfor registrering bliver mere effektiv efter en årrække. I årene
1976 -78 registreredes mellem 1 og 3 par i området. Bestanden steg langsomt til 7 par i 1980.
Klitplantagerne rummede i 1973 en del egnede rede bevoksninger, hvorfor artens manglende
tilstedeværelse ikke skyldtes mangel på egnede rede steder. Interviews med lokale landmænd
fra Vejers og Grærup antyder, at arten var skudt væk frem til rovfuglefredningen i 1967. Flytningen af lokalbefolkningen i Kærgård, Børsmose, Grærup og Vejers i årene 1967 -70 bidrog
til, at arten langsomt kunne vandre ind.
Området består af 17 -18 hjemområder for Musvåge, hvoraf 1 er beliggende ved Filsøgård lige
udenfor området . Det er medtalt i årene 1980 -89. Det største antal registrerede sikre ynglepar i et enkelt år er 15 par. Det formodes, at der ikke er føderessourcer til flere musvåge par i
området.

Figur 1 Placeringen af de 17 vigtigste rede områder af Musvåge i årene 1990 – 2000
Figure 1. The distribution of the 17 most important nesting areas between 1990 -2000
Som det fremgår af figur 1 er der en regelmæssig spredning af Musvåge territorierne. Dette
fænomen hedder på engelsk regular spacing. Det er karakteristisk for territoriale standfugle, at
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rederne placeres efter principperne for regular spacing hos Musvåge, Duehøg og Spurvehøg i
skove.
Ved Oksbøl ligger disse områder med 2 -3 km. mellem områderne. Afstanden mellem beboede
redeområder er et godt parameter for områdets bæreevne. Hvis rederne ligger tæt, er der
meget føde til rådighed i det tidlige forår, hvis de ligger mere spredt afspejler det en lavere
tæthed af byttedyr. De fleste musvåger er standfugle, dette gælder også ved Oksbøl , men det
er kun sporadisk undersøgt.
Svingninger i Musvågebestanden.
Der er en årlig variation i det antal musvåge par, som skrider til æglægning. I figur 2 vises
antal par, der påbegynder ynglen i årene 1980 – 2001. I 1987 registreredes 14 par og i 1998
15 par. Bestanden nåede det maksimale antal territoriale par omkring 1987. Mellem 1987 og
2001 var der musvåger på 15-16 territorier årligt, hvorimod antallet af par, der blev registreret
ynglende var fluktuerende mellem et minimum på 8 par i 1991 og et maksimum på 15 par i
1998. I årene 1999 -2001 undersøgtes 12 territorier, der alle havde yngleforsøg, idet Vrøgum
Plantage ikke blev undersøgt.

Figur 2/ Figure 2
Serie 1 bestanden af musvåge par, der påbegynder yngel i årene 1980 – 2001, serie 2 bestanden af musvåge par, der producerede unger i samme periode.
Serie 1 The number of nest building pairs and the number of pairs with fledged young 1980 –
2001, serie 2 Population of Common Buzzards producing fledged youngs in the same period.
Musvågens ynglestrategi i gode og dårlige år.
Forfatterens iagttagelser af fuglene blev fra 1987 suppleret med dragtstudier med henblik på
at fastslå antallet af fugle. Disse studier viste, at en del musvåger ikke ynglede visse år. Musvågerne er meget afhængige af den naturligt forekommende føde, og de har ikke adgang til
regnorme i forårsmånederne i forbindelse med pløjning undtagen i de østlige områder. Det
antages, at musvågernes påbegyndelse af ynglen hænger sammen med fødemængden i marts
– april, først og fremmest bestande af gnavere i skoven og i det uopdyrkede land.
Figur 2 viser, at ynglesucces er stærkt fluktuerende. I 1987 fik 5 af 8 par unger, i 1998 fik alle
14 par unger. Der er en sammenhæng mellem år med få par, der påbegynder ynglen og mange reder, der ikke har udfløjne unger. Musvågernes strategi i år med ringe føde er enten at
undlade at yngle eller at de meget nemt opgiver. Figur 3 viser, at over 58% af yngleforsøg ved
Oksbøl er succesfulde. Det er en klog strategi for en fugl, der har en høj gennemsnitslevealder.
En musvåge kan blive op til 20 år, hvorfor den ikke risikerer at bruge for mange ressourcer på
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reproduktion. Ved kun at forsøge sig i år, hvor der er udsigt til succes, sikrer fuglen en bedre
kondition til at overleve vinteren.
Musvågernes dragter.
Musvåger har meget varierede dragter. Det er derfor ofte muligt at kende individuelle musvåger år efter år. Især de lyse individer er karakteristiske. Omkring Råsø ved Vejers ynglede i
sidste halvdel af 90-erne et par, som i dragt mindede om Slangeørn. Den ene fugl i parret
havde tidligere forsøgt sig ved Kærgård. Sådanne iagttagelser viser, at de samme ynglefugle
kunne optræde i en længere årrække.
Med den moderne digitale teknologi vil det kunne lade sig gøre at følge et områdes musvåger
gennem årlige fotografier. Lyse individers unger minder som oftest meget om forældrene. Lyse
musvåger har ofte hvide dununger, mens de mørke har grå dununger.

Figur 3 . Antal registrerede kuld fra 1987 til 2001. Serie 1 er mislykkede kuld, serie 2 er ungekuld.
Ynglepar ved Kærgård medtalt.
Figure 3. No. of clutches registered pr. Year 1987 – 2001. Series 1 are failed clutches, Series
2 are successful clutches with fledged young.
Ungekuldenes størrelse.
Musvågen i Oksbøl lægger normalt 2-3 æg. Antal unger varierer meget fra år til år fra 1 unge i
1995 til 3 unger i 89 i gennemsnit i rederne. I halvdelen af årene lå ungeproduktionen mellem
1½ og 2 unger, mens der var 4 år med over 2 og 4 år med under 1,5. Tilsyneladende svinger
ungeproduktionen med lav ungeproduktion hvert 4 eller 5 år. Sådanne svingninger kendes
også i gnaverbestande. 1987, 1991, 1995, 2000 var de år, hvor der var færrest unger i rederne. De samme svingninger blev ikke konstateret i antal yngleforsøg. Det tyder på, at kuldstørrelsen er et bedre parameter til at afgøre mængden af føde til rådighed end antal af påbegyndte yngleforsøg. Det var desværre ikke muligt at kontrollere antal lagte æg i rederne.
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Figur 4. Kuld størrelsen i kuld, hvor unge tallet var kendt fra 1987 -2001
Figure 4. No. of young pr. nest from nests with known no. of young 1987 -2001
Post Scriptum. Ormevåge eller Musvåge.
Forfatteren sluttede sine undersøgelser i Oksbøl i 2001. Undersøgelser i de vidtstrakte vestjyske klitplantager er ikke foretaget andre steder i Danmark. Der kendes heller ikke andre undersøgelser, hvor en musvågebestand er indvandret efter den har været skudt helt væk. Undersøgelsen viser, at der tilsyneladende er et maksimum for antal territorier, som kan rumme
musvåge reder. Fødemængden i foråret er den begrænsende faktor. Da der ikke har været
drevet landbrug i området er der ikke sket en stigning som for eks. i Kolding området, hvor
bestanden i 2008 er mere end 50 % højere end i 1980. Musvågen profiterer som generalist af
det intensive landbrug og går frem i det frugtbare morænelandskab. Meget tyder på, at den
vigtigste fødekilde her er regnorme. Det er snart på tide, at den skifter navn til det svenske
Orme Våge.

Musvåge Buteo buteo med unger i rede i Vestjysk Plantage (Foto: Finn Birkholm-Clausen 2008)

