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örnskat a Lanius collurio år mono-
typisk. Häckar i större delen av

Europa och i Sibirien österut till
floden Jenisej och övervintrar i de

östra delarna av tropiska Afrika.
I s ab ell atörnska ta L anius is ab ellinus fö -

rekommer i 3 raser, av vilka L. i. isabellinus
är den som dyker upp i Nordvästeuropa
och den som huvudsakligen behandlas
här. De båda andra, L.i.tsaidamensis
och speciellt r. i. arenarius, skulle också

kunna dyka upp, men skillnaderna mellan
raserna är små, klinala och delvis överlap-
pande, och rasbestämning i fält vore svår

eller omöjlig. Rasen L. i. isabellinus häckar

i södra Sibirien, Mongoliet och norra Kina
och övervintrar huvudsakligen från Iran
via Arabiska halvön till öst- och Central-
afrika (majoriteten norr om 10o N).

Turke stantörnskata L anius pho eni-

curoides är monotypisk, men en varietet,
'karelini' (generellt gråare ovan och rent
vit under), förekommer. Arten häckar från
Kazakstan och västligaste Kina mot tyd-
väst till Iran och övervintrar från Jemen
till Östafrika, sparsamt vidare västerut
till Atlantkusten (majq.iteten söder om
10. N). i:

Brun törnskata L anius cristatus före-
kommer i 4 raser av vilka L. c. cristatus är

den som sällsynt rapporterats i Nordväst-

europa. Den häckar i Sibirien från Stilla
havet till väster om Jenisej (viss överlapp-
ning med törnskata) och övervintrar från

Indien till Malackahalvön.
Hybridisering har konstaterats i alla

kombinationer (utom möjligen turkestan-
törnskata x brun törnskata) och för-
dunklar ytterligare bilden.

För vidare resonemang om taxonomi
hänvisas till Shirihai & Svensson (2018).

Ruggning
rönrusxATA. Årsungar och vissa ad. ruggar

en del huvud- och kroppstjädrar samt
vissa vingtäckare i juli-augusti. gåda

åldersgrupperna ruggar komplett under
vintern.

I sABELLnTönrusKATA. Komplicerad och
varierande ruggning. Många ad. byter efter
häckningen vissa fjädrar på huvud och
kropp liksom mindre vingtäckare. Vissa

börj ar den kompletta "vinterruggningen"
med enstaka stjärt- eller vingpennor redan
på häckplatsen (från och med juli) men

även dessa avslutar ruggningen först i
vinterkvarteren, där majoriteten genomför
hela ruggningen.

Vissa ungfåglar byter från juli till okto-
ber en del huvud- och kroppsfjädrar och
några vingtäckare, sällsynt även yttersta
stjärtpennan. Mer eller mindre komplett
vinterruggning genomförs exceptionellt
snabbt - mellan mitten av november och
mitten/slutet av december; efter årsskif-
tet ser med andra ord zk-hannarna fullt
adulta ut. Många ungfåglar behåller dock
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de 2-4 innersta juvenila handpennorna
och de yttersta armpennorna fram till
sommaren.

TU R KESrnruröR NSKATA. Ad. fåglar ruggar
som ad. isabella.

Ungfåglarnas partiella ruggning under
sensommar - tidig höst skiljer inte från
isabella. Men under vintern genomförs

en huvudsakligen komplett ruggning som

startar senare och pågår längre än hos isa-

bella: från mitten av december till slutet av

februari. Till skillnad från isabella behåller
endast få individer någon juvenil hand- el-
ler armpenna.

BRUN rönrusrATA. Komplicerad och varie-
rande ruggning. Ad. i sydliga populationer
ruggar komplett innan höstflyttningen; så

även hos vissa nordliga som avbryter un-
der flyttningen och avslutar i vinterkvar-
teren. Under vintern ruggas kroppsfjädrar
och vissa vingpennor så att mer eller
mindre tydlig ruggningskontrast uppstår
i vingen.
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Ungtåglar byter framför allt en del
huvud- och kroppstjädrar före höstflytt-
ningen. Under vintern ruggar ungfåglar på

samma sått som ad.

Atder
Hos många felflugna tättingarter är det

främst ungtåglar som dyker upp hos oss

under hösten. Men av någon anledning ses

hos de asiatiska törnskatorna även adulta
individer i Europa - kanske för att törn-
skator har större möjlighet än små sångare

att överleva vintern i Europa, flytta till-
baka österut under våren och återkomma
som adulta nästa höst.

Åldersbestämning är hos alla fyr^
arterna vanligen enkel under hösten. TVå

alternativ finns: lk (= l:a vinter)'bJt"t 2k+
(= adult). '

Generella ungtågelsdrag är ljusa spet-

sar samt tunna, mörka subterminalbräm
på större och mellersta armtäckarna och
handtäckarna och ofta också på tertialer
(varierar något, och ibland svårbedömt
hos brun törnskata som har lite mörkare

tertialer). Liknande mörk fjällighet före-
kommer också på hjässa, nacke, rygg och

övergump i varierande grad hos de olika
arterna. I allmänhet ersätts de tjälliga
ryggfj ädrarna m€d adultlika enfärgade
fjädraa men enstaka ungfågelsfjädrar på

ryggen kan droja kvar länge.

Eftersom alla fåglar hos vanlig törn-
skata byter hela sin dräkt under vintern är

åldersbestämning under våren inte möjlig

- alla år 2k+, och kallas lämpligen "adulta".
Hos de tre asiatiska arterna är situatio-

nen mer komplicerad och 2k isabella och
(sällsynt) turkestan kan under våren ännu

bära någon juvenil, blekt och ljus, hand-

eller armpenna. Även brun törnskata kan

behålla små inslag av juvenila fjädrar, men

åldersbestämning i tält låter sig sällan
göras.

Byggnad
Törnskata har längre vinge och längre

handpenneprojektion (ofta med 6 synliga

handpennor) än de andra arterna - särskilt
den längre handpenneprojektionen är

inte sällan uppenbar. Törnskatans stjärt är

kortare än hos de andra arterna.
Brun törnskata har kortare vinge och

kortare handpenneprojektion (4 syn-
liga handpennor, i vissa fall 5) även vid
jämförelse med isabella- och turkestan-
törnskata. Stjärten är tydligl längre och

smalare och dessutom kraftigt kilformad;
ibland framgår också att den är urnupen i
spetsen.

Sedd bra underifrån visar brun törn-
skata att de yttersta stjärtpennorna är

markant kortare än övriga stjärtpennor.
Brun törnskata upplevs ofta som en rejält
robust törnskata med kraftigare huvud
och grövre och längre näbb än de andra

arterna.

Stjärten
Hos isabella och turkestan är stjärtens

ovansida varmt rödbrun, ibland med mör-
kare parti längs de mittre pennorna och/
eller i ytterdelen. Den bruna törnskatans

stjärt är mörkt gråbrun, inte sällan med en

tydligt rödbrun ton; många har också en

ljust beige ytterkant som kan verka vitak-
tig (jämför törnskata).

Törnskatans stjärt är hos honorfung
fåglar mörkare och tärglösare brun, men

kan ibland vara varmt rödbruntonad.
Vissa honor har svartaktig stjärt som

tydligt skiljer från de andra arterna.
Stjärten hos honor och.ungtåglar har

dessutom vitaktiga kanter - en viktig ka-

raktär! Stjärten hos ad. hanne törnskata är

unik: svart T på vit botten som stenskvätta.

Näbben
Näbbens utseende varierar hos alla fytu
arterna från helt svart till delvis ljus med

större eller mindre partier hornfärgade

eller ännu ljusare. Generellt har ungfåglar
ljusast, honor något mörkare och hannar
i häckningsdräkt svartast men utseendet
varierar hos alla och är sällan avgörande.

Höst^/vår
Hos de fåglar som uppvisade en adult
dräkt under hösten bär den nya dräkten
under våren samma drag bortsett från
mindre slitage och att färger kan vara min-
dre blekta. Den mörka masken är ibland
tydligare på våren, inte minst framför ögat.

Men i övrigt är det generellt ingen större

skillnad mellan höst och vår hos tåglar i
adult dräkt.
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Fyndbild
Törnskata förekommer i Sverige från bör-
jan av maj till senare delen av september.
Också i oktober ses vissa exemplar, men
efter 15 oktober är arten direkt sällsynt de

flesta år även om enstaka observationer
gjorts ännu i mitten av november.

I Sverige föreligger a fynd av isabella-
törnskata (alla ad. hannar i oktober-no-
vember) och av turkestan 3 fynd (2 i maj
och I ungtågel i oktober). Dessutom finns
12 fynd av obestämda isabella/turkestan,
nästan alla ungfåglar och alla i oktober-
november utom I ad. hanne i augusti.

I Storbritannien föreligger il7 fynd av

isabella - f turkestantörnskata - endast en

liten minoritet av dessa är bestämda till
form, men det antas att majoriteten är isa-

bellatörnskator. De flesta fynden görs från
mitten av september till början av novem-
ber med en topp i andra halvan av oktober.
Enstaka fåglar har rapportertas redan i
slutet av augusti. Ett tåtal observationer
föreligger också perioden mars - början av

juli. De flesta individerna är ungfåglar men
en hel del adulta har också rapporterats.

I Nederländerna föreligger 16 fynd
av isabella med majoriteten i oktober
och i övrigt en liknande fyndbild som i
Storbritannien. Av turkestan finn s 2 fynd
(dessutom ett fåtal obestämda). Majorite-
ten av alla dessa var ungfåglar, men firnden
i maj-september avser adulta tåglar (totalt
6 ex.).

Finland: 11 isabella (och I turkestan
som ännu inte formellt behandlats). Nor-
ge:7 isabella, 3 turkestan och 7 obestämda.
Frankrike: drygt 20 fynd av isabella/tur-
kestan.

Den månatliga fyndbilden är ganska

likartad i de olika länderna och i övriga
Västeuropa ser det ut på motsvarande sätt
(men i allmänhet tå rapporter).

I Sverige finns I fynd av brun törnskata
(ungfågel, oktober).

I Storbritannien föreligger 23 fynd och
arten är ökande - 5 fynd vardera 2OL3 (alla
20-28 september) och 2016. Förutom I
majfynd har alla obser;rationer gjorts i
september-november 4"d en topp runt
skiftet september/oktober. Av de åldersbe-
stämda var 18 ungfåglar och 4 adulta.

övriga fytrd av brun törnskata: Norge
(+), oanmark (z),rrankrike (2) och TYsk-

land (2), samtliga dessa i oktober-novem-
ber. I Nederländerna föreligger 2 fynd (ja-

nuari + februari). I övrigt mycket tåtalig.

Fältbestämning
rönrusxATA. Adult hanne av törnskata är
lätt att känna igen tack vare kombinatio-
nen varmt rödbrun rygg och distinkt grå
nacke och hjässa med svart mask genom
ögat. Skulle oklarhet ändå råda är den
stenskvättelika stjärten (svart T på vit bot-
ten) diagnostisk. Undersidan är otecknat
ljus, eventuellt med en svag rosa/varm-
beige anstrykning.

Adult hona påminner om hannen
men är mer dämpat brun på ryggen och
har blekare grått på nacke-hjässa och en

svagare, bruntonad ögonmask. Stjärten är
på ovansidan ganska mörkt gråbrun; den
har diagnostiska smala, vita kanter som

inte förekommer hos de tre andra arterna.
Vanligen saknas de andra arternas varmt
rödbruna färg på stjärten. Men man bör
vara medveten om att vissa törnskator
är otypiskt rödtonade vilket kan vara
förrädiskt. på undersidan är honan fjällig
och ibland förkommer fjällighet också på

ryggen, huvudet och övergumpen.
Vissa honor med djupare grått på huvu- tsneettltönNsxntl. Liksom hos

det och varmare ton på ryggen påminner turkestantörnskata kan en större eller
mer om hannen men fiirgerna iir svagare mindre vitaktig handbasfläck förekomma
och stjåirten skiljer rejält. i alla dräkteq vanligast och tydligast hos

Törnskata, l.:a vinter. Kraftigt markerad fjällig-
het på ovansidan skiljer både från adult hona
törnskata och från honfärgade isabella,/turkes-
tan/brun i höstdräkt. Vit spets och svartaktigt
subterminalbräm på tertialerna skiljer från adult
hona törnskata. Vit kant på stjärten utesluter
dessutom isa bel la / turkesta n,/bru n. S kå ne, 4
september 2018.

Ungtåglar i l:a vinterdräkt (ungetär
från augusti, en dräkt som för övrigt skiljer
sig rätt lite från den juvenila) påminner
om adulta honor men är förutom fiällig-
heten på undersidan alltid fjälliga också
på rygg hjässa, nacke och övre stjärt-
täckare. De mörka fjällen är dessutom mer
svartaktiga och skillnaden gentemot de

andra tre arterna är påtaglig. Nacken är

ofta svagt gråaktig i kontrast till brunare
hjässa och rygg - denna kontrasterande
grå nacke förekommer inte hos turkestan
eller brun törnskata. Medan tertialerna
hos den adulta honan endast har svagt

ljusare bräm har ungtågeln ett tydligt
beige bräm som blir vitt i spetsen och ett
svartaktigt subterminalbräm därinnanför
(men ungfågelsteckning på tertialerna kan
sällsynt förekomma även hos adult hona).
Stjärten har samma utseende och samma

variationer som hos adult hona, inklusive
diagnostiska vita kanter.

Hos törnskata kan ovansidan ännu un-
der våren vara fjällig också hos äldre ho-
nor - således ingen säker ålderskaraktär.

Törnskata, adult hona. Slitna och blekta hand-
och armpennor visar att fågeln inte är en årsunge
trots att innersta tertialen bär typiska ungfågels-
drag (de två yttersta tertialerna är nyligen fällda
och blottar den innersta armpennan). Distinkt
fjällighet på övre stjärttäckarna för också tan-
karna till en Lk-fågel, i detta fall alltså felaktigt
(de flesta törnskatehonor är alltså lättare att
åldersbestämma än denna). Vit kant på stjärten
utesluter isabella,/turkestan/brun Skåne, 5
augusti 2OL2.
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lsabellatörnskata, adult hanne. Ryggen rätt rent

grå med en svag varm ton indikerar isabella

- turkestan är vlnligen mörkare brun. ögon-

brynsstrecket är diffust med svag men tydlig
aprikoston framför ögat (vitare och distinktare
hos turkestan). Ej heltäckande svart mask fram-

för ögat typisk för isabella. Kinden,/halssidan och

flanken tydligt aprikosfärgade och inte ens de

blekare partierna är rent vita som hos turkestan.

Att ögonmasken är rejält svart, speciellt bakom

ögat, visar att fågeln är en hanne, vilket stöds av

stor handbasfläck och total avsaknad av fjällighet
på flanken. UAE*, 2L november 2OL2

ad. hanne och ofta obefintlig hos ungfåg-

lar. Vit handbasfläck saknas vanligwis hos

törnskata och brun törnskata. Övergum-

pen och stjärtens ovansida är tydliE
rostfärgade.

Adult hanne har grå rygg, nacke och

hjässa i en ton som varierar från nästan

rent pärlgrå till lite mörkare brungrå

men ofta med en beige eller nougatfärgad

anstrykning. Ryggen är normalt ljusare

än hos turkestan. ögon'masken är svart,

ofta ganska smal längs tygeln och kan

också saknas nästan helt framför ögat

men kan även smalt gå runt hela pannan'

Ovanför masken finns ett smalt och diffust

ljust ögonbrynsstreck, inte sällan nästan

obefintligt. Ofta är pannan blekt rosttonad

i en färg som kan fortsätta bakåt ovanför

ögonbrynsstrecket eller helt ersätta ögon-

brynsstrecket. e

Undersidan är djupt elle$lblekt ockta-f

sandtonad och kontrasten mellan ovan-

och undersidan är endast måttlig. Ibland

är strupen svagt beige eller varmtonat

vitaktig; inte sällan är flankerna musti-

gare aprikosfärgade än den i så fall blekt

sandtonadecentrala delen av buken. Såväl

* Förenade Arabemiraten'

lsabellatörnskata, adult. Liust grärygg med en

viss varmbeige ton (uppenbarligen förstärkt
av lågt stående sol) i endast liten kontrast till
aprikosf ärgad undersida visar att fågeln är

en isabella. lnte ens de liusaste partierna är

rent vita som hos en turkestan. Mycket diffust
ögonbrynsstreck vars ockra chatteringar flyter
u[ ganska rejält i hjässans sida och i pannan; hos

turkestan är ögonbrynet vitare och distinktare.

ögonmasken är inte djupsvart bakom ögat och

aet ar något osäkert om fågeln är en hanne eller

hona. Att ögonmask nästan helt saknas framför
ögat stämmer bättre med isabella än turkestan'
Oåligt utvecklad handbasfläck liksom måttligt
svart ögonmask skulle möiligen kunna tyda på

att fågeln är 2k snarare än 3k+; dock bara en

spekulation. UAE, 26 november 2OL2-

ovan- som undersida saknar mörk fjäl-

lighet. Jämfört med den ibland snarlika

turkestanhannen är skillnaden mellan

ovan- och undersida rått liten, ofta med en

ganska ljus (gråaktig eller sandgråbrun)

ovansida och en undersida som tonar i

varmt aprikosbeige.
Adult hona påminner om hannen men

färger är mattare och /ellet blekare. Rygg,

nacke och hjässa är ljust gråbruna till
sandfärgat bruna. Masken är bakom ögat

brun ibland med antydda svartstänk; vid

tygeln finns sällan mer än en mörk skugg-

ning just framför ögat. Ögonbrynsstrecket

är ofta ännu diffusare och otydligare än

hos hannen, till färgen ljust varmbeige

men bakom ögat ibland mer vitaktiE.
Undersidan är liksom hos hannen

tonad, men generellt i en blekare varm-

beige anstrykning. Framför allt flankerna

men ibland större delen av bröstet är till
skillnad från hos adult hanne ofta fiälliga,
som regel med svagare fjällighet än hos

törnskata och turkestan. Hos somliga

honor är fjälligheten undertill obefintlig

och i vissa fall kan de vara svåra att skilja

från hannen.

lsabellatörnskata, adult hona. Mycket diffust
ögonbrynsstreck (varmt beige framför ögat), re-

jält rosttonade flanker och varmt, ljust beigebrun

ovansida innebär liten kontrast ovan./under - en

viktig skillnad gentemot turkestan. Visar ingen

fjällighet eller andra spår av ungfågelsdrag (ter-

tialer exempelvis adulta) och har dessutom redan

tappat minst två av de längsta handpennorna
vilket tyder på adult hona (masken inte tillräck-
ligt svart för en hanne). Att stiärten är mörkare

brunaktig än övergumpspartiet förekommer

regelbundet hos isabella och turkestan' UAE,21

november 2Ol2

De grundläggande dräktkaraktärerna

är hos en isabellatörnskata i l:a vinterdräkt

i princip samma som hos en adult hona,

men före nyår uppvisar de flesta fåglarna

ungfågelsdrag och ar molliga att åldersbe-

stämma. Liksom hos honor är undersidan

fjällig, men ofta finns dessutom tjällighet
på pann a/hiässa och ibland på skuldrorna

- med få undantag betydligt svagare tech

nad fjällighet än hos l:a vinter törnskata'

Eventuella mörka juvenila subterminal-

teckningar och vita spetsar på handtäckare

samt större och/eller mellersta armtäckar-

na (se foto UAE, 29 oktober 2016) avslöjar

också åldern hos fåglar i l:a vinterdräkt'
Hos ft-fåglar är den ljusa handpenne-

basen liten eller kan saknas, men den kan

saknas eller vara omöjlig att se också hos

äldre honor, så det är inte avgörande för

åldersbestämning.
Även honor och ungfåglar skiljer sig

från turkestan främst på mindre kontrast

mellan ovan- och undersida med en svag

men ganska tydlig varmbeige anstrykning

på hela undersidan inklusive strupe-kind

och ganska ofta förstärkt längs flankerna'

Ibland saknas den varma tonen undertill
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lsabellatörnskata, l:a vinter. Blekt tegelröd stjärt
och övergump skiljer från törnskata liksom den
grå ovansidan. Svagt brunaktigt grå på ryggen
och aningen brunare på nacke och hjässa - en
färg som påminner mycket om turkestan. Även
det h uvudsa kl igen vita ktiga ögon brynsstrecket
kan föra tankarna till turkestan. Men varm ton på
kinden,/halssidan och längs flanken tyder på isa-
bella, liksom svagt tecknad fjällighet på bröst och
flank - turkestan har ofta distinktare fjäll. Tydliga
vita spetsar (om än slitna) på handtäckarna ger
åldern Lk liksom att flera av större täckarna är
juvenila med mörka subterminalbräm (medan två
av de inre är av adult typ). UAE, 29 oktober 2OL6.

lsabellatörnskata, 1:a vinter. Blekt, ljust och kon-
trastlöst utseende indikerar isabella, inklusive
ögonmask som är obetydligt mörkare än nacke/
rygg och fjällighet på flanker och bröst som är
mycket svag; även lite krämfärgad kind. Mörka
subterminalbräm på mellersta och större täck-
arna visar att fågeln är lk liksom ljusa spetsar på
handtäckarna. Oman, 16 november 2OL7.

men då är isabella ändå inte rent vit som

en typisk turkestan utan svagt smutsvit.
Karaktären varierar, överlappar och kan
vara ytterst svårbedömd. Det föga fram-
trädande ögonbrynsstrecket är dessutom
svagare och mer varmtonat än hos en

typisk turkestan - men variationen är även

här ansenlig.

TURKESTANTöRNSKATA. LiKsom hos isa-

bellatörnskata kan en större eller mindre
vitaktig handbasfläck förekomma i alla
dräkter, något som saknas hos törnskata
och brun törnskata. Övergumpen och
stjärtens ovansida är tydligt rostfärgade.

Adult hanne har brun rygg, nacke och
hjässa i en ton som varierar från mättat
mellanbrun till lite blekare gråaktigt brun;
generellt är ryggen mättat jordbrun i en

nyans mörkare än hos isabella. Ögonmas-
ken är svart, och ofta något bredare bakom
och under ögat än hos isabella. Med få
undantag är den bred också längs tygeln så

att den fortsätter (eventuellt smalt) över
näbbryggen på ett sätt som är otypiskt
för isabella. Hos svårbestämda hannar
kan ögonmaskens utseende, inte minst
framför ögat, vara en viktig pusselbit.

Ovanför masken finns ett väl markerat vitt
ögonbrynsstreck, ofta med betydligt mer
distinkta kanter än hos isabella. Ofta tonar
den bruna nacken över i en varmare röd-
brun färg på hjässa och panna - snarare

kanelbrun än isabellans ljusare aprikos-
ton. Pannans/hjässans varma anstryk-
ning blandar sig knappast med det vita
ögonbrynsstrecket så som är vanligt hos

isabella. Undersidan är hos typiska fåglar
rätt rent vit men kan ha en mycket svag

ockra eller skär ton; dock är strupen och
kinden/halssidan nästan alltid rent vita.
Det är dock inte ovanliE med en förrädisk
isabellaliknande rostfärg längs fl anken,

speciellt den bakre delen, men även hos

dessa är strupen-kinden kontrasterande
vita. Kontrasten mellan den mättat bruna
ovansidan och undersidan är som regel
påtaglig också när undersidan inte är
rent vit. Kontrasten ovanfunder är ofta
en avgörande skillnad gentemot isabella.
Såväl ovan- som undersida saknar mörk
fjällighet.

Adult hona påminner om hannen men
färger är mattare eller mer dämpade.

Rygg nacke och hjässa är ganska kallt
och färglöst gråbruna. Masken är bakom

Tu rkesta ntörnskata, adu lt ha n ne. Antytt varm,
mättat mellanbrun panna-hjässa (det vill säga
något mörkare brun än isabella) i svag kontrast
till aningen mer gråtonad nacke och rygg (det
lilla man ser). Undersidan är kallt benvit med en
skär anstrykning, snarare än isabellans varmare
aprikoston. Kontrasten mellan ovan- och undersi-
da är betydligt kraftigare än hos isabella. Tydligt
och tämligen distinkt ögonbrynsstreck. Masken
är otypiskt smal framför ögat, men fortsätter
ändå obrutet över näbbryggen; notera också att
den är bred under ögat. Förutom djupsvart mask
visar total avsaknad av fjällighet att fågeln är en
hanne. Oman, 1L november 2Ot7.

Turkestantörnskata, l:a vinter. Brun ovansida
mer mättad och mörkare än hos isabella så att
en påtaglig kontrast till den ganska färglöst
vitaktiga undersidan bildas. Vitaktiga bräm med
mörka subterminalbräm på större täckarna visar
att fågeln är lk. Fjällen på hjässa och framförallt
undersida är mörkare och distinktare än hos en
isabella. Ögonmasken är mörkare och ögon-
brynsstrecket vitare och distinktare än hos en
typisk isabella. Ovansidan är så mörk att fågeln
påminner en törnskata, men övergumpen är för
roströd för en typisk törnskata och det lilla man
ser av stjärten verkar också vara det, förutom
att det inte tycks finnas någon vit kant längs
stjärten. En l:a vinter törnskata hade varit rejält
fjällig på ryggen. UAE, 25 oktober 2OL6.
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Turkestantörnskata, 1:a vinter. Dämpat och
ganska färglöst mellanbrun på hela ovansidan i

markant kontrast till benvit undersida - typiskt
för turkestan. Ogonmask mörkare än hos isa-

bella och fjällighet längs flankerna mörkare och

tydligare än hos en typisk isabella. Endast antytt
ögonbrynsstreck kunde tyda på isabella, men

övriga karaktärerer passar perfekt för turkestan,
inklusive avsaknad av varmockra anstrykning
i ögonbrynsstrecket. Påminner mycket om en

adult hona ryen fjällighet på hjässan samt vita
spetsar på handtäckarna och en del av större
täckarna visar att fågeln är lk. Oman, 16 novem-

ber 2Ot7.

ögat brun eller svartbrun, hos en typisk

fågel aningen mörkare än hos isabella; vid

tygeln finns sällan mer än en mörk skugg-

ning just framför ögat. ögonbrynsstrecket
är generellt diffusare och otydligare än hos

hannen, till färgen huvudsakligen vitaktigt
utan varmare schatteringar.

Undersidan är liksom hos hannen

vitaktig, men ibland mer benvit än rent

vit. Framför allt flankerna men ibland

större delen av bröstet är till skillnad från

hos adult hanne ofta mörkfjälliga, i snitt
med kraftigare och aningen mörkare tjäll
än hos isabella men något svagare än hos

törnskata.
De grundläggande dräktkaraktärerna är

hos en turkestantörnskata i l:a vinterdräkt
i princip samma som hos en adult hona,

men alla fåglar visar ännu under senhösten

ungfågelsdrag och är möjliga att åldersbe-

stämma. Liksom hos honor är g,ndersidan

fjällig, men ofta finns dessutoni'fjällighet
på pann a/hiässa och ibland på skuld-

rorna - med få undantag svagare tecknad

fjällighet än hos l:a vinter törnskata men

i allmänhet lite tydligare än hos isabella.

Mörka juvenila subterminalteckningar och

vita spetsar på handtäckare samt större

Turkestantörnskata, L:a vinter. Rygg och nacke

dämpat och ganska färglöst mellanbruna. Hela

hjässan är aningen varmare brun medan isabella
i motsvarande situation är varmast anstruken
i pannan (ofta ända fram till näbbryggen), i en

tärgsom ganska långt ff3t tonar över i hjäs-

sans kallare grundfärg. Ögonmask mörkare och

ögonbrynsstreck vitare än hos en typisk isabella.
Tydligare kontrast mellan den relativt mörka
ovansidan och den liusa undersidan än hos

isabella. Undersidan är mycket svagt aprikosfär-
gad men saknar de mustigare färger en isabella
brukar ha längs flanken. Ungfågelstecknade
större och mellersta täckare visar att fågeln är
lk, liksom svag fjällighet på några av skulder-
fjädrarna. Övergump och stjärt roströda; att de

mittre stjärtpennorna är mörkare är inte ovanligt.
UAE, 21 november 2OL2.

eller mellersta armtäckarna avslöjar också

åldern hos tåglar i l:a vinterdräkt.
Hos lk-fåglar är den ljusa handpen-

nebasen liten eller kan saknas, men den

kan saknas eller vara omöjlig att se också

hos äldre honor så det inte avgörande för

åldersbestämning.
Honor och speciellt ungfåglar kan vara

betydligt svårare att skilja från isabella än

adulta hannar. Viktiga skillnader är gene-

rellt kallare färgtoner, lite mörkare ovan-

sida, vitare undersida och ögonbrynsstreck

samt tydligare kontrast mellan ovan- och

undersida. Turkestantörnskatans krafti-
gare pigmentering går igen i lite mörkare

ögonmask och mer markerad fjällighet -
men skillnaden kan vara liten eller till och

med obefintlig.

BRUN TöRNSKATA. Saknar tydlig handbas-

fläck (men en svag kan sällsynt förekom-

ma). Overgumpen är ofta tydligt rostfärgad

medan stjärtens ovansida varierar från

ganska mörkt gråbrun till livligare rost-

brun a la isabella/turkestan. I alla dräkter

är kombinationen av lång, smal, kilformad

stjärt och kort handpenneprojektion diag-

nostisk. Grov näbb kan vara ett stöd.

Brun törnskata, adult hona. Så slående färgad
att fågeln skulle kunna tas för en hanne, men

ögonmask varken tillräckligt svart eller skarpt
avsatt. Dessutom är ögonbrynsstrecket varken
tillräckligt vitt eller skarpt avsatt. Mycket svaga

fjäll på kinden, övre bröstsidan och nedre flanken
understryker att fågeln är en hona. Så här livligt
färgade honor borde inte behöva misstas för
någon av de andra arterna. Spetsarna på de korta
yttre stjärtpennorna gömmer sig bakom en gren

men den ena sticker fram en liten aning. Smal

och lång stjärt typisk för brun törnskata. Oman,

18 november 2008' 
ForoN: MAGNUS uLLMAN

Brun törnskata, L: vinterdräkt. Färgsättning gene-

rellt möjlig för törnskata och turkestantörnskata,
men ögonmasken är svartare och törnskata har
i motsvarande dräkt tydligt mörkfjällig rygg. Den

vänstra bilden visar smal stjärt som också är
lång, inte minst i förhållande till den korta vingen.
Här framgår också hur korta de båda yttersta
stjärtpennorna är. Den högra bilden visar samma
fågel och här syns den grova näbben och den

korta handpenneprojektionen. Atminstone en av

de större täckarna har ett mörkt subterminal-
bräm som visar att fågeln är lk. Möjligen syns

subterminalbrämet även på en av tertialerna,
men generellt har brun törnskata mörkare centra
på tertialerna så att något mörkt subterminal-
bräm inte framträder. UAE, 20 november 2Ot2-
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Adult hanne är en klar och distinkt få-
gel med mättat brun rygg, nacke och hjäs-

sa, som regel varmare brun än en typisk
turkestan men inte lika tydligt rödbrun
som en törnskata. Ibland är panna-hjässa

ett snäpp varmare rödbrun än nacke-rygg,

och ibland är ovansidan eller bara pannan

och hjässan något mer gråtonat brun.
Bröst och buk är apelsinfärgade, oftast

i kontrast till vit strupe och kind men

också dessa kan vara apelsinanstrukna.
Flankerna vanligen jämnfärgade men svag

vattring kan förekomma. Ogonmasken är

svart och ofta tydlig och bred som hos tur-
kestan. Framför ögat löper ofta det svarta

över näbbryggen om än ganska smalt.

Ovanför masken finns ett väl markerat vitt
ögonbrynsstreck, vanligen med distinkta
kanter och därmed likt utseendet hos tur-
kestan. Kombinationen mättat varmbrun
rygg, mättad apelsintärgad undersida och

distinkt tecknat huvud gör att adult hanne

som regel är lätt att artbestämma.
Adult hona påminner ofta mer om

hannen än hos de andra arterna. Vissa har
i stort sett samma kombination av mättat
varmbrun ovansida, livligt apelsinfärgad

undersida och svart mask och kan bara
könsbestämmas på mer eller mindre tydlig
fjällighet på flanken. Andra är betydligt
mer dämpade i färgerna både ovan och un-
der. Den mörka masken kan vara mindre
svart och mindre väldefinierad framför
ögat och ögonbrynsstrecket smalare, dif-
fusare och inte så vitt. Vissa honor med

blek undersida kan påminna mycket om
törnskata även om ögonmasken som regel

är svartare än hos törnskata.
I l:a vinterdräkt påminner bruna törn-

skatan om de mer dämpat färgade honorna
och skulle lätt kunna förbises som både

törnskata och turkestantörnskata. Den

viktigaste dräktskillnaden är den svartare
ögonmasken.

Efter ruggning till l:a vinterdräkt
saknar ibland brun törnskata mörk fjäl-
lighet på ryggen men kan också vara svagt

vattrad någonstans mellan turkestan och

den tydligt fjälliga törqskatan.
I övrigt uppvisar brWn törnskata jämn-

brun nacke (jämfört med törnskatans ofta
gråtonade), mörkare centra på tertialerna
och ofta kontrasterande halmfärgade

kanter på tertialer och armpennor. Grov
näbb, kort vinge och stjärtens form är

alltid viktiga. ar

lsabellatörnskata, adult hona. Ljust brun ovan-
sida med aningen varm ton troligen inte omöjlig
för turkestan men tyder på isabella. Andra karak-
tärer som stöder isabella: ögonbrynsstreck svagt
och väldigt diffust samt varmtonat framför ögat;
ögonmasken bakom ögat mycket blek; undersi-
dan svagt beigetonat vit (turkestan ofta renare
vit eller benvit) med svag aprikoston på flanken;
mycket svag eller obefintlig fjällighet på flanken.
Den rödbruna stjärten visar att fågeln är en isa-
bella eller turkestan. Oman,9 februan2OO9.

Turkestantörnskata, adult hanne. Mättat brun
ovansida med hela hjässan en liten aning
varmare än nacken; brett, distinkt och vitt
ögonbrynsstreck som når runt pannan; svart
distinkt ögonmask som är bred även under ögat
och längs tygeln; nästan vit undersida i tydlig
kontrast till den mörka ovansidan. Tydlig aprikos-
ton längs flanken associerar mer till isabella men
är inte helt ovanlig även hos turkestanhanne. Vit
handbasfläck och roströd stjärt med mörkbrun
spets typiska för turkestan och isabella. UAE,28
mars 2014.
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lsabellatörnskata, adult hanne. En typisk fågel
med ljust gråbrun ovansida (ljusare än turkes-
tan) iganska liten kontrast (större kontrast
hos turkestan) till beigevit undersida med blekt
aprikostonad flank och kind,/halssida, svart
ögonmask som knappt är markerad framför ögat
(genomgående bred och tydlig både bakom och
framför ögat hos turkestan). Begränsad eller
obefintlig mask längs tygeln är mer typiskt för
rasen arenarius, men lång vinge och stor hand-
basfläck visar att detta är en isabellinus. Stor
vit handbasfläck är gemensam för isabella och
turkestan men förekommer inte hos törnskata
el f er brun törnskata. I ran, 2 tebruari 2OL7.

Turkestantörnskata, adult hanne. Klassisk fågel:
mättat brun ovansida med hela hjässan en liten
aning varmare än nacken; brett, distinkt och vitt
ögonbrynsstreck som når runt pannan; svart
distinkt ögonmask som går runt pannan; rent vit
undersida. Stor vit handbasfläck gemensam för
hanne turkestan och isabella. Roströd stjärt med
mörkbrun spets typisk för turkestan och isabella.
UAE, 26 mars20l4.
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Brun törnskata, adult. Typisk adult brun törn-
skata: rätt mörk och mustigt brun ovansida,

livligt apelsinf ärgad undersida och kontrastrikt
huvud med svart mask, vitt ögonbrynsstreck och

vitaktig strupe-kind. Så här svag vattring på flan-
ken kan förekomma hos hannar och fågeln bör
lämnas utan könsbestämning. Kina, t4 mai2Ol2-

lsabella- eller turkestantörnskata, adult hanne.

Svårbestämd. Att masken är smal vid näbben och

inte går runt pannan stämmer bäst med isabella
liksom klent, diffust och varmtonat ögonbryns-
streck. Att masken är bred fram till näbbasen och

även bred under ögat stämmer bäst med turkes-
tan liksom den kanelvarma pannan,/hjässan som
först i nacken tonar över i kallare brungrått. Utse-

endet i övrigt torde vara möjligt för båda arterna
men kanske svaga aprikosstänk på strupe-kind
talar i isabellans favör. Bilden visar att till och

med adulta hannar kan vara svårbestämda. lran,
6 april 2008.
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Turkestantörnskata, 2k+ hona. Ljust brun ovan-

sida torde vara möjlig för både turkestan och
isabella. Karaktärer som stöder turkestan: brett
och tydligt ögonbrynsstreck, vitaktigt i sin helhet
(mörkt i pannan beror troligen på väta); ögon-
mask mörkt brunsvart bakom ögat; smutsvit un-

dersida utan aprikoston längs flanken; fjällighet
på bröstsidan visserligen svag men saknar lite
brunt i tonen som en typisk isabella. Tegeltonad
övergump och framför allt tydlig handbasfläck
visar att fågeln är en isabella eller turkestan.
UAE, 26 mars 2OL4.

Turkestantörnskata, adult hona. lnte helt lättbe-
stämd och masken bakom ögat så mörk att den

associerar till en hanne, och i så fall isabella (som

kan sakna mask framför ögat). Men bruntonat
grå ovansida passar för turkestanhona. Brett,
distinkt och vitt ögonbrynsstreck stöder bestäm-
ning till turkestan liksom helt vit kind./halssida.
Notera att honor helt kan sakna fjällighet under-
till. UAE, 28 mars2Ol4.

Brun törnskata, adult hona. Samma fågel som är
fotad L8 november 2OO8 och på dessa närmare
2,5 mänader har utseendet knappast förändrats
alls. Den mycket svaga fjälligheten högt upp på

bröstsidan tycks dock ha försvunnit och troligen
är apelsintonen något intensivare på bröstet
(såvida det inte är en fotoeffekt). Här framgår de

korta yttre stjärtpennorna tydligare än på den

andra bilden. Oman, 31 januari 2OO9-

Brun törnskata, adult hona. Alla honor är inte
hanlikt lättbestämda, och här kan möjligen tur-
kestanhona vara ett alternativ. Dock: ögonbryns-
streck för dåligt vitt framför ögat; ögonmask
bakom ögat för svart; ovansidan för mättat brun;
undersidan alldeles för färgad; ringa kontrast
ovan-/undersida. Grov näbb typisk för brun
törnskata. lnte helt lätt att se här, men stjärten är
dessutom kilformad. Kina, 23 mai2Ol2-
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