
Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, maj 2014 
 
Af Jens Søgaard Hansen 

 
DOF's sjældenhedsudvalg (SU) holdt møde på Blåvand Fuglestation 
den 1. februar 2014, hvor de blandt andet genbehandlede fund af 
hætteværling. Udvalget opfordrer til indsending af fund og efterlyser 
desuden fotos af diverse sjældne fugle. 
 
Genbehandling af hætteværling (Emberiza melanocephala) blev afsluttet. Følgende tre fund er nu 
godkendt som hætteværling: 
 
• 1993-10-08 Hætteværling 1K Blåvands Huk, RB 
• 2000-09-12 Hætteværling 1K Christiansø, B 
• 2002-09-07 Hætteværling ad. hun Hønen, Fanø, RB 
 
Fuglene var hidtil godkendt som hætte-/brunhovedet værling. 
 

Hætteværling han fotograferet i Tyrkiet. Foto: Jens Søgaard Hansen. 

 
  



Fotos, video og lyd af hvidskægget sanger 
 
SU forventer, at The British Ornithologists' Union Records Committee (BOURC) i nær fremtid vil 
foretage taksonomiske ændringer indenfor komplekset af hvidskægget sanger, blandt andet på baggrund 
af Lars Svenssons anbefalinger i Bulletin of the British Ornithologists’ Club 133: 240-248 og British 
Birds vol. 106: 651-668. 
 
SU vil derfor foretage en genbehandling af alle danske fund af hvidskægget sanger, men afventer 
endelig stillingtagen fra BOURC. 
 
Der findes forud for genbehandlingerne et stort arbejde i at indsamle materiale (billeder, lyd, noter etc.), 
som ikke tidligere er indsendt. 
 
SU vil derfor opfordre observatører til allerede nu at indsende dokumentation, der kan hjælpe SU i 
genbehandlingen. 
 
Billeder, lyd, beskrivelser m.m. kan sendes til su@dof.dk 

 
Fotos til SU-rapport i Fugleåret 2013 efterlyses 
 
Til den kommende SU-rapport søges fotos af sjældenheder fra 2013, gerne i høj opløsning. 
 
Billeder sendes til su@dof.dk. 

 
Opråb om indsendelse af SU-fund 
 
SU opfordrer alle til at indsende SU-fund fra 2013 og tidligere, som endnu ikke er forelagt udvalget, så 
hurtigt som muligt! 
 
Læs også: DOF's sjældenhedsudvalg opfordrer til indsending af fund fra 2013. 
 
Er du i tvivl om, hvorvidt et fund allerede er indsendt, så kan du finde en oversigt over alle SU fund, der 
i øjeblikket er under behandling, her: Status på SU-sager oprettet i perioden 2012 - 2014. 

 
Udskiftning i udvalget 
 
Der skal lyde en stor tak til Tim Hesselballe Hansen og Jan Hjort Christensen, der på mødet i februar 
2014 begge havde deres sidste SU-møde i denne omgang. 
 
SU indstiller Kent Olsen og Sebastian Klein på valg til udvalget. 

 
Møde i august 
 
Næste SU møde afholdes 23.-24. august 2014 på Blåvand Fuglestation. 


