
Nyhedsbrev fra DOF's Sjældenhedsudvalg november 2014 

I weekenden den 23.-24. august 2014 holdt DOF’s Sjældenhedsudvalg møde på Blåvand 
Fuglestation. Udvalget opfordrer endnu en gang til indsending af fund og efterlyser desuden 
fotos af diverse sjældne fugle.  

Nyt medlem af udvalget 

Michael Schwalbe trådte ud af SU efter godt otte års tro tjeneste for at hellige sig sine familiære 
forpligtelser. Der skal lyde en stor tak til Michael for hans indsats i udvalget! 

SU har nu indbudt Ole Zoltan Göller som suppleant. Ole er en særdeles erfaren feltornitolog 
bosiddende i Tjæreborg ved Esbjerg og et kendt ansigt ved de sydvestjyske hotspots. De senere år 
har han været formand for DOFbasens kvalitetsudvalg. 

Én ny art for landet i 2013 

Landets første forekomst af prærietrane på Østmøn, 27-28. maj 2013, blev godkendt i kategori A, 
som art nummer 466 på den danske fugleliste. 

Fuglen havde afvigende, hvide fjer symmetrisk i vingerne, hvilket kan skyldes pigmentfejl. 

Kuhls skråper får skråstreg 

Kuhls skråpe er som bekendt blevet splittet i to arter: Atlantisk skråpe C. borealis og scopolis 
skråpe C. diomedia. Eftersom ingen fund var racebestemte af SU, er de alle indtil videre godkendt 
som ubestemte atlantisk skråpe/scopolis skråpe. 

SU indleder nu en genbehandling af de hidtidige fund for at afgøre, om der eventuelt er nogle, som 
kan godkendes som en af de to ”nye” arter. 

I felten kan atlantisk skråpe og scopolis skråpe bedst skelnes på udbredelsen af hvidt på 
håndsvingfjerenes underside, hvilket imidlertid kan være vanskeligt at bedømme under normale 
havobservationsbetingelser. 

Atlantisk skråpe er givetvist den klart mest hyppigt forekommende af de to arter i dansk farvand, at 
dømme efter dens forekomst ved de Britiske Øer, mens scopolis skråpe lader til at være en reel 
sjældenhed i Nordvesteuropa. 

Der er i øvrigt ét godkendt dansk fund af atlantisk skråpe fra 2012, men ingen fund af scopolis 
skråpe til dato. 

Henlagte sager 

Der henligger stadig en del sager, som SU endnu ikke har behandlet færdig. 



Behandlingen af forekomsterne af baffinmåge (Larus glaucoides kumlieni) fra invasionen i 2012 
ventes afsluttet i 2014. 

Bestemmelsen af underarten, som yngler i NØ Canada, har været en varm kartoffel de senere år 
eftersom dragten er meget variabel, hvilket betyder at de mest lyse individer antageligt er identiske 
med nominatformen af hvidvinget måge fra Grønland som immatur. 

Ligeledes kan mørke individer af nominatformen af hvidvinget måge minde meget om baffinmåge 
som immatur. 

Invasionen til Europa affødte en heftig debat om kendetegnene for underarten, hvilket frembragte 
en del ny viden om dens dragtvariation (se for eksempel artiklen Hvidvinget måge anno 2012 her på 
Pandion). 

1. vinter hvidvinget måge. Et velmarkeret individ, som kan matche Baffinmåge i 
håndsvingfjerstegninger, men dog ikke afviger fra hvidvinget måges variation. Hanstholm Havn, 
30. januar 2012. Foto: Henrik Haaning Nielsen.  

SU bestræber sig på, inddrage den seneste viden om feltbestemmelse af underarten i behandlingen 
af fundene. Når fundene er færdigbehandlede, vil der blive bragt en nærmere præsentation af 
forekomsten og en redegørelse for de anvendte bestemmelseskriterier. 

Der henligger desuden tre fund af iberisk gransanger, heriblandt et fund fra Spodsbjerg ved 
Hundested den 10. maj 2013. Fundene vil blive behandlet inden for den nærmeste fremtid i 
forbindelse med, at SU genbehandler den samlede danske forekomst med henblik på at sikre en 
ensartet behandling af fundene. 

Tre fund af østlige underarter af gærdesanger er endvidere også stadig til behandling. To af fundene 
omhandler ringmærkede fugle, hvor Urban Olsen fra Gøteborg Universitet har foretaget en analyse 
af deres DNA for derved at udlede underarten. 



SU afventer nu, at resultaterne bliver publiceret, så behandlingen kan afsluttes:  
Ssp. blythi, 20/10 2012, Totten, Anholt, 1K ringm.  
Ssp. halimodendri, 6/11-31/12 2013, Grenen, Skagen, 1K ringm. 

Fundene af nordlig ederfugl (Somateria mollissima borealis) fra Hanstholm i april og november 
2012 er også fortsat til behandling. 

SU vil i den kommende tid indsamle information om andre hanner set i Danmark de senere år, som 
i varierende grad har vist karakterer som nordlig ederfugl - såsom ”sejl” på skulderen og gul 
næbfarve - for at få en bedre forståelse af udseendet af ederfuglene i dansk farvand. 

Bestemmelsen af nordlig ederfugl kompliceres af, at der findes overgangformer mellem ssp. 
borealis og mollissima i bl.a. Island. 

Interesserede kan blandt andet finde nærmere information om ederfuglens underarter og deres 
kendetegn i en nyere artikel af Alexander Hellquist: Rasbestämning av ejder. Vår Fågelvärld. 
6/2013: www.sofnet.org/1.0.1.0/1639/download_17808.php 

Indsendelse af fund til SU 

Sjældenhedsudvalget kunne igen i år konstatere, at en del SU-fund ikke var indsendt i tide. 

For at opmuntre til, at indsende fund til behandling, vil der fremover regelmæssigt blive 
offentliggjort lister på internettet over de fund fra det forgangne år, som endnu ikke er indsendt. 

SU opfordrer til, at man indsender dokumentation af SU-fund, som endnu ikke er indsendt, også 
selvom man ikke selv har fundet den pågældende fugl. 

På SU's hjemmeside kan man se den aktuelle status for hvert enkelt SU-sag, som er indsendt, og 
ligeledes se de nærmere informationer om fundene. 

Næste møde i udvalget afholdes 24-25. januar 2015. 

 


