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Indledning
I denne rapport for 1997 er 225 sager for Danmark
og Grønland færdigbehandlet, heraf 178 fra 1997.
Ca 80% af de behandlede sager blev godkendt,
hvilket kan sammenlignes med en godkendelses-
procent på mellem 75 og 85 de seneste fem år.
Derudover har SU på opfordring fra lokalrappor-
ternes redaktioner behandlet og godkendt 5 sager
vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men
som skønnes at være sjældne lokalt, og endelig har
SU behandlet og godkendt et forårsfund af Fugle-
kongesanger Phylloscopus proregulus. Disse fund
publiceres ikke i nærværende rapport, men i stedet
i den landsdækkende årsrapport i DOFT og i lo-
kalrapporterne; se Rasmussen (1997) angående
denne nye praksis.

Den systematiske gennemgang og den regionale
inddeling er som i den foregående rapport (Rasmus-
sen 1997). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om
ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for
henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+)
betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) ka-
lenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel,
udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem ju-
venil og adult), juv. = juvenil (første fjerdragt efter
pullusdragten), pull. = pullus (dununge), sdr. = som-
merdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt,
trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng.
= syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet tre tal: 1)
antal anerkendte fund før 1. januar 1950; 2) antal

anerkendte og SU-godkendte fund fra og med 1.
januar 1950 til og med 1996; 3) antal godkendte
fund i 1997. Bemærk ændringen af opsummerin-
gen i forhold til de seneste rapporter, hvor der nu
skelnes mellem fund før 1.1 1950 (første tal i op-
summeringen) og efter 1.1 1950 (andet tal i op-
summeringen). Denne ændring skyldes en tilpas-
ning til den standard som anbefales af AERC (As-
sociation of European Rarities Committees). I
nærværende rapport har det dog af forskellige år-
sager ikke været muligt at gennemføre denne æn-
dring for følgende arter: Slangeørn, Steppehøg,
Jagtfalk, Triel, Sneugle, Høgeugle, Ellekrage,
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Sydlig Blåhals, Hvidhalset Fluesnapper og
Krognæb. For disse arter gælder derfor indtil vide-
re den hidtil anvendte opsummering, hvor der
skelnes mellem fund før 1.1 1965 (første tal i op-
summeringen) og efter 1.1 1965 (andet tal i op-
summeringen). Bemærk i øvrigt, at antal fund ik-
ke altid er identisk med antal individer, idet flokke
og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem en-
keltindivider på én dag regnes som fem fund.

Som noget nyt er der fra og med denne rapport ef-
ter observatørnavnet oplyst, om de enkelte fund er
dokumenteret med foto (F), videofilm (V) eller
båndoptagelse (B). Desuden er finderen ved hvert
fund markeret med et asterisk (*) foran observatør-
navnet. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af
beskrivelserne hvem finderen er, og der kan derfor
i nærværende rapport mangle enkelte markeringer.
Fremover bør man i beskrivelserne til SU angive
finderen, her defineret som den eller de observa-
tører, der var til stede, da fuglen blev opdaget.

Bagest i rapporten findes en liste over forkaste-
de fund samt rettelser til tidligere SU-rapporter.

Godkendte sager
Fra 1997 godkendtes Sumpvibe og Sibirisk Allike
som nye arter for landet. Andre bemærkelsesværdi-
ge iagttagelser fra 1997 var andengangsfund af Lil-
le Skråpe, Lille Bjergand, Ørkendompap og Hvid-
kindet Værling. Desuden var der rekordmange iagt-
tagelser af Middelhavsskråpe og Rødrygget Svale,
og flere iagttagelser af Amerikansk Tundrahjejle.
Endelig vil 1997 nok især blive husket for den ene-
stående invasion og de efterfølgende yngleforekom-
ster af Hvidvinget Terne. Som ny race for landet
godkendtes endvidere Islandsk Vindrossel fra 1995.

Henlagte sager
Fra tiden frem til udgangen af 1997 henligger der
18 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er
færdigbehandlet. En liste over de henlagte sager er
vist bagest i rapporten.

Hertil kommer sager vedrørende Sølvmåge af
formerne Larus argentatus cachinnans/michahellis
samt Sildemåge af formen L. fuscus heuglini. Som

Hvidrygget Ryle ad., Ulfshale, Møn 27. maj 1997. Tegning: Niels Peter Andreasen.

Ørkenstenpikker 2K �, Norden-
huse, Fyn 19. marts 1997. 
Foto: Søren Nygaard.
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det har været nævnt i tidligere SU-rapporter forven-
tes det ikke, at der bliver truffet afgørelser i disse sa-
ger i den nærmeste fremtid på grund af en generel
stor usikkerhed om systematik og feltbestemmelse.
Imidlertid er en artikel om feltbestemmelse af disse
former under udarbejdelse af danske forfattere. Det
forventes at denne artikel publiceres i DOFT, og SU
vil i den forbindelse tage stilling til de forskellige
formers forekomst og status herhjemme.

SU-listen
Fra og med 1999 skal Rødhalset Gås Branta rufi-
collis ikke forelægges SU. Denne letbestemmelige
art iagttages nu regelmæssigt herhjemme, især i de
store gåseflokke, der opholder sig i Vadehavsom-
rådet og langs den jyske vestkyst i vinterhalvåret.
Efter genbehandling anerkendes landets eneste
fund af Sortbrun And Anas rubripes ikke længere,
og arten er hermed udgået af den danske liste. Til
SU-listen, som blev publiceret i den seneste SU-
rapport (Rasmussen 1997), føjes Guldspætte Col-
aptes auratus; et fund af denne art fra maj 1972 er
godkendt af SU (Hansen et al. 1974), og er omtalt
af Dybbro (1978), men mangler i Olsen (1992).
Endvidere tilføjes ubestemt albatros, fregatfugl,
skrigeørn og bjergløvsanger til listen over ube-
stemte fugle, som bør behandles af SU. Det skal
desuden bemærkes, at SU også behandler hybri-
der, hvor der er SU-arter involveret, og hvor det
skønnes at hybridiseringen har fundet sted i natu-
ren. Se endvidere afsnittet Kategorier.

Kategorier
Som en tilpasning til AERC-standard inddeles de i

Danmark trufne fuglearter fra og med denne rap-
port i 5 forskellige kategorier. Definitionen for de
enkelte kategorier er følgende:

A) Arter der betragtes som spontant optrædende
og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; f.eks.
Vibe og Amerikansk Pibeand.

B) Arter der betragtes som spontant optræden-
de, men kun er truffet før 1.1 1950; f.eks. Krave-
trappe og Steppevibe.

C) Udsatte og undslupne arter som har etableret
en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten
herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fa-
san.

D) Arter der ikke betragtes som spontant optræ-
dende fordi det vurderes som mest sandsynligt, at
de er undsluppet fra fangenskab eller på anden må-
de unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Kalkungrib
og Gulstrubet Værling.

E) Arter som med sikkerhed er undsluppet fra
fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har
optrådt i landet; f.eks. Dværgsnegås med farverin-
ge og Steppeørn med stropper.

SU vil fremover behandle fund af arter fra alle
kategorier, og for at få så fyldestgørende et billede
som muligt af de forskellige arters optræden her-
hjemme er det i princippet vigtigt, at alt bliver rap-
porteret. Der vil dog nødvendigvis forekomme
tilfælde, hvor det må skønnes at et fund er uden
større interesse, f.eks. fund af eksotiske arter fra
Australien og Afrika (Sort Svane, Undulat, glans-
stære m.m.). Er man i tvivl om hvorvidt et fund bør
behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Den officielle danske liste udgøres herefter af
arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kate-
gori D og E behandles også af SU, men publiceres
særskilt bagest i SU-rapporterne.

Steppetornskade 1K, Skagen 26.
november 1997. 
Foto: Knud Pedersen.
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Sjældenhedsudvalgets medlemmer
SU bestod frem til udgangen af 1997 af følgende:
Erik Christophersen (sekretær, indtil foråret 1998),
Jan Hjort Christensen, Henrik Knudsen, Henrik
Haaning Nielsen, Klaus Malling Olsen, Knud Pe-
dersen (sekretær), Brian Rasmussen, Palle A. F.
Rasmussen og Ole Thorup. Erik Christophersen
udtrådte af udvalget i foråret 1998 og Ole Thorup
i efteråret 1998. Begge takkes for godt arbejde og
mange gode og seriøse diskussioner. Som nye
medlemmer er Troels Eske Ortvad og Kasper
Thorup tiltrådt i foråret 1998 og Ole Amstrup i ef-
teråret 1998.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Ole
Amstrup, David Boertmann, Henrik Knudsen, Jan Hjort
Christensen, Klaus Malling Olsen, Knud Pedersen, Bri-
an Rasmussen, Kasper Thorup og Ole Thorup. Den
største tak rettes dog til de mange, der rapporterede de-
res observationer til SU og dermed skabte grundlaget for
denne rapport.

Sjældenhedsudvalgets adresse er: Sjældenheds-
udvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620
København V.

Systematisk gennemgang af de god-
kendte sager
Accepted records

Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii (4,156,-)
1985: 26.5, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K ra-

stende, senere trk., *Christian Leth.
Fra foråret 1985 er der tidligere godkendt 14 fund af
Hvidnæbbet Lom ved Skagen, se Rasmussen (1996).
Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU.

Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0,24,3)
1997: 28.7, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks. trk.,

*Erik Holm Sørensen. – 17.9, Kikhavn, Hundested
(S), trk., *Michael Trasborg. – 3.10, Blåvandshuk
(RB), trk., *Kasper Thorup m.fl.  

Middelhavsskråpe Puffinus yelkouan (1,17-18,7)
1997: 7.9, Ørhage (NJ), trk., *Lars Raunsgaard.

– 9.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Henrik Haa-
ning Nielsen m.fl. – 11.9, Grenen, Skagen (NJ),
*Knud Pedersen, *Lars Hansen. – 13.9, Ørhage
(NJ), trk., *John K. Kyed, *Jens Jørgen Andersen.
– 15.9, Grenen, Skagen (NJ), 2 eks., *Knud Pe-
dersen m.fl. – 19.9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk.,
*Thomas Varto Nielsen m.fl. – 7.10, Roshage,
Hanstholm (NJ), trk., *Finn Lund Henriksen,
*Flemming Falk m.fl.

Med hele 7 fund af 8 individer er 1997 det hidtil bedste
år for arten herhjemme. Det er bemærkelsesværdigt, at
alle årets fund er fra Nordjylland. Se desuden kommen-
tarer i Rasmussen (1997).  

Lille Skråpe Puffinus assimilis (1,0,1)
1997: 18.6, Nordsøen, *Martin Vestergaard.

Den pågældende fugl blev iagttaget fra skib i den danske
del af Nordsøen ca 300 km vest for Esbjerg. Det eneste
tidligere danske fund er fra 18.9 1912, hvor en adult �
blev indsamlet i Skagerrak (Hørring 1942).

Arten yngler nærmest på øer i den mellemste del af At-
lanterhavet, hvor den menes at være til stede størstedelen
året. Arten kan imidlertid tænkes at være noget mere mo-
bil end tidligere antaget. Den træffes blandt andet re-
gelmæssigt ved de Britiske Øer, hvor der til og med 1995
foreligger omtrent 100 fund, flest mellem maj og oktober
(Evans 1994, Rogers et al. 1995, 1996). Desuden er den
truffet mindst 15 gange i Frankrig og 5 gange i Tyskland
(Alström et al. 1991), hvorimod der ingen fund er fra
f.eks. Norge og Sverige.

Den danske fugl fra 1912 samt 9 racebestemte fugle
fra de Britiske Øer havde alle karakterer svarende til ssp.
baroli (Hørring 1942, Evans 1994). Denne form yngler
på Azorerne, Madeira og de Kanariske Øer, og det er nok
udelukkende fugle herfra der lejlighedsvis optræder i de
vesteuropæiske farvande.

Nathejre Nycticorax nycticorax (3,15,1)
1997: 13.6, Røgbølle Sø, Lolland (LF), 3K+,

*Klaus Malling Olsen, *Anette Friis, *Jens T.
Madsen.
Andet år i træk med fund af arten herhjemme.

Tophejre Ardeola ralloides (2,5,0)
1971: februar, Lammefjorden nær Holbæk (S),

ad. fundet død, via Palle A. F. Rasmussen.
1995: 25.6, Grønningen, Fanø (RB), *Kim Fi-

scher.
Fundet fra februar 1971 er omtalt af Dybbro (1978) og
Olsen (1992), men er først nu behandlet og godkendt af
SU. Den pågældende fugl var ringmærket som redeunge
i juni 1963 i Kzyl-Agachskii reservatet i Sydrusland. Da
den blev fundet i februar var fuglen allerede i delvis op-
løsning, så den er givetvis kommet til landet noget tidli-
gere end fundtidspunktet angiver. Fundet fra 1995 er det
første herhjemme siden 1987.

Knortegås Branta bernicla
Med karakterer svarende til Sortbuget Knorte-

gås ssp. nigricans (0,5,1):
1996: 13.11, Indvindingen, Vester Vedsted

(RB), ad., *Ole Thorup.
1997: 26.9-5.12, kyststrækningen mellem Voer-

så og Geraa, Sydøstvendsyssel (NJ), ad., *Palle A.
F. Rasmussen, Terje Seidenfaden.
Med disse to fund er formen nu truffet tre år i træk her-
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hjemme. Fundet fra Nordjylland i 1997 er i øvrigt det
første uden for Sydvestjylland. Se endvidere kommenta-
rer i Rasmussen (1997).

Rødhalset Gås Branta ruficollis (6,21,5)
1996: 16-18.10, Filsø (RB), ad., Morten Benzon

Hansen m.fl.
1997: 26.1, Ballum Enge (SJ), 2 eks., *Morten

Benzon Hansen, Hans Harrestrup Andersen m.fl. –
28.1, 2 eks., Ballum Enge (SJ), *Søren Gjaldbæk,
*Niels Larsen, *Michael Mosebo. – 29.1, Ballum
Enge (SJ), *Jesper Nelby Kristiansen via Morten
Benzon Hansen. – 30.1, 3 eks., Ballum Enge (SJ),
*Morten Benzon Hansen m.fl. – 1.2, Ballum Enge
(SJ), 2 eks.. *Morten Benzon Hansen, Martin Jes-
sen, Orla Jessen m.fl. – 2.2, Astrup Enge, Skærbæk
(SJ), *Søren Nygaard, *René Christensen (F). –
5.2, Ballum Enge (SJ), *Niels Larsen m.fl. (F). –
28.2, Ballum Enge (SJ), via Morten Benzon Han-
sen. – 1.3, Ballum Enge (SJ), 3 eks., *Morten Ben-
zon Hansen m.fl. – 30.3, Rudbøl Kog (SJ), 2 eks.,
*Morten Benzon Hansen m.fl. – 17.11, Kilen,
Struer (RK), 2 eks. trk., *Helge Røjle Christensen.
Fundet fra 1996 er tidligere godkendt, men kun for 17.10
(Rasmussen 1997).

Forekomsten i Vadehavsområdet i Sønderjylland i 1997
omfattede mindst fem forskellige individer, som på grund
af forskelle i dragten kunne adskilles fra hinanden. To fug-
le set sammen i dette område ved flere lejligheder gennem
hele vinteren var givetvis et par, og regnes kun som ét fund
i opsummeringen. I øvrigt er 1997 med 5 fund af 7 indivi-
der det hidtil bedste år for arten herhjemme.

Amerikansk Pibeand Anas americana (0,6,1)
1996: 15.4-25.5, Sønderland, Rømø (SJ), ad. �,

Morten Benzon Hansen m.fl.
1997: 19.4, Margrethe Kog (SJ), ad. �, *Martin

Kviesgaard, *Egon Mogensen, *Stinne Aastrup.
Fundet fra 1996 er tidligere godkendt, men kun for peri-
oden 15.4-12.5 (Rasmussen 1997). Fundet fra 1997 er
det andet fra Vadehavsområdet i Sønderjylland; de øvri-
ge er fra Nordjylland (2) og Ringkøbing Amt (3). I øvrigt
er det fjerde år i træk arten træffes herhjemme.

Pibeand/Amerikansk Pibeand Anas penelope/
americana

1997: 29.6, Sneum Sluse (RB), hybrid � i fæld-
ning til eklipsedragt, *Klaus Malling Olsen m.fl.
Det er første gang SU har godkendt et fund af denne ty-
pe. Det pågældende fund understreger imidlertid, at der
bør udvises stor forsigtighed ved bestemmelse af Ameri-
kansk Pibeand herhjemme. I øvrigt skulle en hybrid Pi-
beand/Amerikansk Pibeand � være set gentagne gange
i Vadehavsområdet mellem oktober 1996 og oktober
1997, men SU har kun modtaget dokumentation for den
ovennævnte dato.

Krikand Anas crecca
Med karakterer svarende til Amerikansk Kri-

kand ssp. carolinensis (0,10,1):
1997: 1.5, Solbjerg Engsø, Kagerup (S), ad. �,

Jan Hjort Christensen m.fl.
Helt usædvanligt sås der samtidigt på den samme lokali-
tet en Blåvinget And �. I øvrigt er det tredje år i træk for-
men optræder herhjemme. 

Sortbrun And Anas rubripes (0,0,0)
Det hidtil eneste danske fund (Hammeren (B)

oktober 1988) anerkendes efter genbehandling ik-
ke længere, og arten er hermed udgået af den dan-
ske liste. Fundet er nævnt i Olsen (1992).

Blåvinget And Anas discors (1,8,3)
1997: 26.4-14.5, Solbjerg Engsø, Kagerup (S),

ad. �, Carl Christian Tofte m.fl. (F). – 18-22.5,
Tryggelev Nor (F), ad. �, Søren Nygaard. – 30.5-
13.6, Hindemaj, Haderslev (SJ), ad. �, Søren Ny-
gaard, Michael Bladt, Knud Fredsøe, Michael Mo-
sebo Jensen m.fl. (F).
Tre fund fra samme år er helt uhørt herhjemme, og de tre
forekomster kunne tænkes at vedrøre det samme individ.
Iagttagelserne er dog her regnet som tre særskilte fund.
Der er kun ét tidligere fund uden for Jylland; 5.5 og 16.5
1981 Borreby Mose på Sjælland (Pedersen 1984). De
jyske fund er fordelt med 4 i Nordjylland, 2 i Ringkøbing
Amt og 3 i Sønderjylland. I øvrigt var de to fund, som
blev omtalt i forrige SU-rapport (Rasmussen 1997), beg-
ge fra Sønderjylland; fundet fra 1995 var således det an-
det og ikke som angivet det første i Sønderjylland.

Hvidøjet And Aythya nyroca (4,19,2)
1992: 8.2-18.3, Haderslev Inderdam (SJ), ad. �,

*Carsten Olsen, Morten Benzon Hansen m.fl.
1997: 27.4-1.5, Bunken, Skagen (NJ), ad. �,

*Eigil Torp Olesen, *Jan Kahne, Knud Pedersen
m.fl. (F). – 13.5-14.7, Vejlerne (NJ), ad. �, *Palle
A. F. Rasmussen m.fl.
Fundet fra 1992 er tidligere godkendt, men kun for 18.3
(Frich & Nordbjærg 1994). Beskrivelserne sammenholdt
med fotos viser, at de to fund fra Nordjylland i 1997 helt
sikkert drejer sig om to forskellige individer.

C
arl C

hr. Tofte, 28/4 1997.
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Fuglen på Fanø i 1996 regnes som den samme, der tidli-
gere er godkendt fra Blåvandshuk 12-15.8 1996
(Rasmussen 1997), og fundet er derfor ikke opsummeret.
Som omtalt i Rasmussen (1997) skal de seneste danske
fund nok ses i sammenhæng med, at arten træffes stadigt
hyppigere i f.eks. Østrig og Ungarn, især i perioden juni-
august.

Lille Skrigeørn Aquila pomarina (9,70-72,2)
1992: 31.5, Fakkebjerg, Sydlangeland (F), ad.

trk., *Hans Lehrmann Ægidius.
1995: 12.9, Gedser Odde (LF), imm. trk.fors.,

*Thomas W. Johansen m.fl.
1996: 26.9, Fakkebjerg, Sydlangeland (F), imm.

trk., *Jan Holm Jensen (F).
1997: 8-9.5, Rørvig (S), ad., *Erik Vikkelsø

Rasmussen m.fl. – 1.6, Råbjerg Mose (NJ), ad.
trk., *Erik Christophersen, *Lars Thorhauge Rask.
Med iagttagelsen fra 1992 kommer totalen dette år op på
13 fund, det hidtil højeste tal herhjemme. Fuglen ved Ged-
ser Odde 12.9 1995 kunne være identisk med den der tid-
ligere er godkendt fra Hyllekrog på Lolland 15.9 1995
(Rasmussen 1997), men er dog her regnet som et særskilt
fund. Fuglen ved Rørvig 1997 sås på trækforsøg sidst på
eftermiddagen 8.5, hvorefter den gik ned til rast i området.
Næste formiddag lettede den og trak kort efter mod øst.

Stor Skrigeørn Aquila clanga (3,37,1)
1988: 24.10, Højerup, Stevns Klint (S), 3K+

trk., *Kurt Willumsen, *Lennart Pedersen.
1997: 20.9, Dueodde (B), ad. trk., *Jens Chri-

stensen, *Tommy Kruse, *Per C. Pedersen.

Lille Bjergand Aythya affinis (0,1,1)
1997: 25.3-16.4, Harboør Tange (RK), �, *Pal-

le A. F. Rasmussen, *Henrik Haaning Nielsen,
Klaus Malling Olsen m.fl. (F).
Andet danske fund af denne nordamerikanske art; det
første er fra Bygholm Vejle i Nordjylland, hvor en adult
� sås 5-7.5 1985 (Rasmussen 1996). Arten er til og med
1996 truffet omkring 30 gange i Europa, heraf ca 15 gan-
ge på de Britiske Øer (Evans 1996), men det eneste tid-
ligere fund af en hun i Europa er fra november 1996 i
England (Flumm 1996). Det første vestpalæarktiske fund
af en hun er imidlertid fra de Kanariske Øer, hvor en hun
sås på Tenerife fra november 1994 til februar 1995 
(Clarke et al. 1995).

Brilleand Melanitta perspicillata (0,14,2)
1997: 20-22.6, Blåvandshuk (RB), ad. �, *Per

Kjær, Søren Haaning Nielsen, Michael Bjerre-
gaard m.fl. – 16.9-15.10, Blåvandshuk (RB), ad.
�, *Henrik Mouritsen m.fl. – 5.10, Lild Strand
(NJ), 2K+ � trk., *Thomas Varto Nielsen.
De to forekomster ved Blåvand menes at dreje sig om
samme individ, og er derfor kun regnet som ét fund i op-
summeringen. Se i øvrigt kommentarer i Rasmussen
(1996) vedrørende den geografiske og tidsmæssige for-
deling af de danske fund.

Slangeørn Circaetus gallicus (-,17,2)
1997: 1.9, Stigsnæs (S), trk., *Torben Evald. –

26.9, Højerup, Stevns Klint (S), trk., *Tim Ander-
sen m.fl.

Steppehøg Circus macrourus (15,52,4)
1997: 28.4, Nordstrand, Skagen (NJ), 2K+ �,

rastende, senere trk., *Knud Pedersen, *Kurt
Rasmussen m.fl. (F). – 25.5, Jydelejet, Møn (M),
2K+ �, *Peter Koch m.fl. – 26.5, Bødkermosen,
Møn (M), 2K+ � trk., *Jan Blichert-Hansen. – 2.6,
Hellebæk Avlsgård, Hellebæk (S), 2K+ � trk.,
*Steen Søgaard. – 29.6, Skallingen (RB), 2K �,
*Klaus Malling Olsen m.fl.
Iagttagelserne på Møn 25.5 og 26.5 regnes kun som ét
fund i opsummeringen, idet der givetvis har været tale
om samme individ. Fire fund fra et enkelt år er flere end
normalt, men dog ikke enestående; senest har der blandt
andet været 7 fund i 1992 og 5 fund i 1993.

Ørnevåge Buteo rufinus (1,6,1)
1996: 15.8, Sønderho, Fanø (RB), 1K trk., *Kim

Fischer. – 27.8, Bødkermosen, Møn (M), antagelig
ad., *Per Schiermacker-Hansen, Freddy Jørgen-
sen.

1997: 29.6, Lille Vildmose (NJ), antagelig ad.,
*Uffe Gjøl Sørensen, *Erling Krabbe, *Jens Fri-
mer Andersen.

Ørnevåge, Lille Vildmose 29. juni 1997. Tegning: Jens
Frimer Andersen.
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Lille Skrigeørn/Stor Skrigeørn Aquila pomari-
na/clanga

1997: 9.5, Hellebæk Avlsgård, Hellebæk (S),
trk., *Steen Søgaard, *Gert Østerbye m.fl.
Den pågældende fugl kunne være identisk med den Lil-
le Skrigeørn, som forlod Rørvig ca tre timer tidligere
samme dag. 

Steppeørn Aquila nipalensis (0,15,1)
1997: 16.10, Højerup, Stevns Klint (S), 3K+

trk., *Troels Eske Ortvad m.fl. (F).
Den pågældende fugl er givetvis identisk med den fugl,
der sås ved Falsterbo i Sverige 15-16.10 1997; på første-
dagen sås den på trækforsøg, og dagen efter trak den ud
kl. 12:40. Fuglen ved Stevns blev set trække ind ca kl.
13:15. Det er det første fund herhjemme siden 1992, hvor
der blandt andet sås en indtrækkende fugl på samme lo-
kalitet 7.9 (Rasmussen 1997).

Lille Tårnfalk Falco naumanni (2,3,1)
1997: 16.10, Klydesøen, Amager (S), ad. � trk.,

*Morten Jørgensen.
De to seneste fund af arten herhjemme er fra 20.9 1986
ved Gedser Marinestation på Falster (Olsen 1988) og
11.5 1981 ved Rubjerg Knude i Nordjylland (Pedersen
1984). De tre øvrige fund er fra november 1944, juni
1945 og oktober 1956 (Salomonsen 1963). Fundet fra
1956 er af Salomonsen (l.c.) og Dybbro (1978) (men ik-
ke af Olsen (1992)), nævnt som en mulig undsluppet fan-
genskabsfugl.

I oktober 1997 blev arten tillige truffet i Småland i
Sverige, men her var der tale om en 2K � (Gantlett
1998).

Jagtfalk Falco rusticolus (41,53,4)
1980: 23-31.12, Fanø (RB), 1K, *Kim Fischer.
1981: 5.2 og 21.2, Fanø (RB), 2K, *Kim Fi-

scher.
1993: 8.10, Sønderho, Fanø (RB), 1K trk., *Kim

Fischer. – 30.10, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fi-
scher.

1997: 1.2, Svinø Strand, Svinø (S), 2K, *Lars
Bardtrum, *Jens Bardtrum, *Bent Bardtrum. – 1.2,
Gavnø (S), 2K, *Tim Andersen, *Jørgen Hulbæk
Christiansen. – 20.4, Kvottrup Mose, Tilst (ÅH),
2K trk., *Svend Møller Jensen. – 14.10, Vest Sta-
dil Fjord (RK), 1K, *Jørgen Ballegaard, *Jens Bal-
legaard. – 15.11, Astrup Enge, Skærbæk (SJ), 1K,
*Søren Nygaard, *Thor Bue Hansen, *Michael
Bladt.
Iagttagelserne fra Fanø i december 1980 og februar 1981
vedrører det samme individ, og er kun regnet som ét fund
i opsummeringen. Den trækkende fugl ved Sønderho på
Fanø 8.10 1993 menes at være identisk med den der tid-
ligere er godkendt fra Skallingen i Ribe Amt 15-30.9
1993 (Frich & Nordbjærg 1995), og fundet er derfor ik-

ke opsummeret. Endelig regnes iagttagelserne fra Svinø
Strand og Gavnø på Sjælland i februar 1997 kun som ét
fund. Derudover skal bemærkes, at fuglen fra Sønderho
på Fanø 30.10 1993 ud fra beskrivelsen ikke sikkert kun-
ne aldersbestemmes.

Triel Burhinus oedicnemus (22,11,1)
1997: 19-21.11, Blæsbjerg, Vendsyssel (NJ),

1K, via Thorkil Duch (F).
Den pågældende fugl opholdt sig på en mark tæt ved en
ejendom. Den 21.11 sås den i svækket tilstand, og sene-
re samme dag blev den fundet død i ejendommens ind-
kørsel.

Sortvinget Braksvale Glareola nordmanni (2,2,1)
1997: 18-19.5, Tipperne (RK), ad., *Ole Am-

strup, Henrik Knudsen, Jens Ryge Petersen (F).
De kun fire tidligere fund herhjemme er alle fra Nordjyl-
land, og de to seneste er begge fra Vejlerne; henholdsvis
14-23.6 1980 (Pedersen 1982, 1984) og 20-27.6 1987
(Olsen 1988).

Amerikansk Tundrahjejle Pluvialis dominica
(0,2,4)

1997: 26.7, Lejodde, Korsør (S), ad. i sdr., anta-
gelig �, *Jørgen Bech. – 2.9, Stensnæs (NJ), ad. i
sdr., *Palle A. F. Rasmussen. – 4-16.9, Ølsemagle
Revle (S), 2K, *Knud Nielsen, Tim Andersen m.fl.
– 21.9 og 24.9, Østerild Fjord og Hovsør Røn (NJ),
1K, *Henrik Haaning Nielsen, John Kristensen
Kyed.
Med blot to tidligere forekomster herhjemme, henholds-
vis august 1991 og august 1996, er fire fund fra samme
år meget overraskende. Sammenlignet med artens 
optræden på de Britiske Øer, hvor den er truffet ca 200
gange (Rogers et al. 1996), er juli-fundet usædvanlig 
tidligt, mens fundene fra august og september passer
bedre med det britiske fundmønster. I Sverige derimod 
er halvdelen af de i alt 10 fund til og med 1996 fra juli,
og i juli 1997 sås arten desuden i Holland (Gantlett
1998).

Sibirisk Tundrahjejle Pluvialis fulva (0,7,0)
1993: 11.9, Borreby Mose (S), 1K trk., *Jørgen

Bech.

Amerikansk/Sibirisk Tundrahjejle Pluvialis do-
minica/fulva (0,5,1)

1987: 9.8, Stigsnæs (S), ad. i sdr. trk., Morten
Møller Hansen.

1997: 31.8, Ølsemagle Revle (S), ad. i odr. trk.,
*Morten Jørgensen.
Fuglen ved Ølsemagle Revle i 1997 blev iagttaget kun få
dage før opdagelsen af den Amerikanske Tundrahjejle på
den samme lokalitet. Ifølge beskrivelserne er der imid-
lertid ikke tale om den samme fugl.
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Sumpvibe Chettusia leucura (0,0,1)
1997: 13-14.7, Tissø (S), ad., *Jytte Petersen,

*Morten Ellis Petersen m.fl. (F). – 15.7-10.8, Bor-
reby Mose (S), ad., *Jan Rasmussen, Michael
Bladt, Stefan Stürup m.fl. (F).
Ny art for landet. De to forekomster drejer sig givetvis
om samme individ og er kun regnet som ét fund i op-
summeringen. I 1997 blev arten tillige bemærket flere
andre steder i Europa; blandt andet blev formentlig det
samme individ set på fire forskellige lokaliteter i Sveri-
ge inden for perioden 22.6-14.7. Derudover sås arten i
Finland (maj), Polen (maj) og Ungarn (september), samt
i Grækenland, hvor der var flere fund mellem april og
september; heriblandt et fund af en flok på fire individer
i juli (Gantlett 1998). I 1975 optrådte arten tilsvarende in-
vasionsagtigt i Europa (Alström et al. 1991).

Den danske forekomst er sammen med de øvrige eu-
ropæiske fund nærmere beskrevet af Ortvad (1997).

Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis (0,9,1)
1997: 27-30.5, Ulfshale, Møn (M), ad. i sdr.,

*Bo Netterstrøm, Niels Peter Andreasen, Per Schi-
ermacker-Hansen m.fl. (F).
Arten er tidligere truffet to gange på Møn, begge gange
ved Ulfshale i 1978; henholdsvis 17.7 (landets første) og
26.10 (Hansen 1978, Pedersen 1980). De øvrige danske
fund er fordelt med 3 på Sjælland (1982, 1986, 1993) og 4
i Ringkøbing Amt (1984, 1985, 1990 2). Den månedlige
fordeling er maj 2, juni 1, juli 4, august 1, september 1 og
oktober 1.

Stribet Ryle Calidris melanotos (0,23,3)
1997: 2.6, Grønningen, Fanø (RB), *Kim Fi-

scher. – 16-19.7, Kofoeds Enge, Amager (S), ad.
�, *Preben Berg m.fl. – 10-21.8, Ulfshale, Møn
(M), ad. � i sdr., *Jan Eske Schmidt, *Andreas
Bruun Kristensen, Per Schiermacker-Hansen m.fl.
Fundet fra Ulfshale er det første fra Møn.

Prærieløber Tryngites subruficollis (1,13,1)
1995: 19.9, Bøtø Nor (LF), *Thomas W. Johan-

sen, *Gert Green.
1997: 14.8, Borreby Mose (S), *Jan Fischer

Rasmussen.

Langnæbbet/Kortnæbbet Sneppeklire Limno-
dromus scolopaceus/griseus (0,6,0)

1995: 7.9, Blåvandshuk (RB), trk., *Rasmus
Strack.

1996: 23.8, Blåvandshuk (RB), ad. i sdr. trk.,
*Henrik Knudsen.

Stor Kobbersneppe Limosa limosa
Med karakterer svarende til Islandsk Stor Kob-

bersneppe ssp. islandica (0,1,2):

1997: 7.5, Tovsig, Tømmerby Fjord (NJ), ad. �
i sdr., *Kent Olsen, *Palle A. F. Rasmussen,
Thomas Varto Nielsen. – 20.8, Kammerslusen
(RB), ad. � i sdr., *Ole Thorup m.fl.
Det første danske fund af denne race er fra 1995 og er
kommenteret i Rasmussen (1997).

Damklire Tringa stagnatilis (0,37,5)
1990: 26.5, Havnø, Mariager Fjord (NJ), ad. i

sdr., *Calle Ljungbjerg m.fl.
1997: 15.4, Sønderland, Rømø (SJ), ad. i sdr.,

*Morten Benzon Hansen, Søren Nygaard. – 28.4,
Ilbro Enge, Tårs (NJ), ad. i sdr., *Lars H. Morten-
sen. – 2.8, Hov Vig, Rørvig (S), *Erik Vikkelsø
Rasmussen m.fl. – 28.8, Hov Vig, Rørvig (S), 1K,
*Svend Aage Linderström. – 29.9, Margrethe Kog
(SJ), *Hans Harrestrup Andersen, *Mariusz
Ostanski, *Niels E. Vedel.
Fundene fra Rømø og Margrethe Kog i 1997 er de første
fra Sønderjylland. Iagttagelsen fra Rømø er den hidtil
tidligste herhjemme; den næsttidligste er fra Korevlen på
Sjælland 19.4 1987 (Olsen 1988). Den månedlige forde-
ling af de danske fund er: april 7, maj 12, juni 6, juli 5,
august 9, september 2 og oktober 1.

Gulbenet Klire Tringa flavipes (1,1,1)
1997: 4-6.6, Læsvig, Vejlerne (NJ), *Thomas

Varto Nielsen, Kent Olsen, Palle A. F. Rasmussen
m.fl. (F).
Blot tredje danske forekomst; de to tidligere er fra hen-
holdsvis efteråret 1912 ved Sønderborg i Sønderjylland
(Salomonsen 1963) og 23.7 1982 ved Kalløgrå på Lol-
land (Boertmann et al. 1986). Bemærk, at et fund fra
Skallingen i Ribe Amt 28.5 1987 efter genbehandling ik-
ke længere anerkendes (Frich & Nordbjærg 1995).

Bonapartemåge Larus philadelphia (0,2,0)
1996: 7-8.3, Hirtshals Havn (NJ), 3K i odr.,

*Anders Østerby, Kurt Prentow m.fl.
Fundet vedrører det samme individ, som tidligere er god-
kendt fra samme lokalitet 7.11-3.12 1995 (Rasmussen
1997).

Hvidskægget Terne Chlidonias hybridus (0,13,0)
1992: 22-25.5, Bygholm Vejle (NJ), 4 ad., hvor-

af de to udgjorde et par, som forsøgte at yngle,
*Henrik Haaning Nielsen, *Palle A. F. Rasmussen
m.fl. (F).

1996: 22.10, Harboør Tange (RK), 1K, *Palle A.
F. Rasmussen.
Forekomsten fra 1992 er tidligere godkendt (Frich &
Nordbjærg 1994), men først nu som yngleforsøg, i øvrigt
det første herhjemme. Til trods for det korte ophold nåe-
de parret at bygge rede og parre sig, hvilket afgjort bør
betragtes som et yngleforsøg. De øvrige to fugle udgjor-
de givetvis også et par, men yngleadfærd iagttoges ikke.
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De fire fugle sås flere gange sammen, og forekomsten er
derfor kun regnet som ét fund.

Fundet fra oktober 1996 er landets tredje fra det sene
efterår; de to tidligere er begge fra Vejlerne i Nordjyl-
land, henholdsvis 10-20.10 og 30.10 1987 (Olsen 1988)
samt 25.10-6.11 1988 (Olsen 1989).  

Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus
(3,54,4 ud over invasionen i 1997)

1979: 23.5-4.6 og 11.6, Bygholm Vejle (NJ), par
i yngleforsøg, via Helge Røjle Christensen.

1996: 6.8, Sønderho, Fanø (RB), 1K, *Kim Fi-
scher.

1997: 20.8, Ølsemagle Revle (S), 1K trk., *Tim
Andersen. – 22.8, Lønnerup Fjord (NJ) og 25-30.8,
Bygholm Vejle (NJ), ad. i odr., *Thomas Varto Niel-
sen m.fl. – 28.8, Stensnæs (NJ), 1K trk., *Palle A. F.
Rasmussen. – 30.8, Mandehoved, Stevns Klint (S),
1K trk., *Tim Andersen, Jan Fischer Rasmussen.
Fundet fra 1979 er tidligere godkendt (Pedersen 1982),
men først nu som yngleforsøg. Parret opholdt sig i en ko-
loni af Sortterne Chlidonias niger, hvor de parrede sig og
ivrigt hævdede territorium. Yngleforsøget blev imidler-
tid opgivet efter at kolonien var blevet præderet af en
Trane Grus grus, og 11.6 sås kun hannen. Yngleforsøget
bliver således det første herhjemme.

Ud over de fire godkendte fund fra august 1997 har SU
godkendt invasionen i maj 1997 og yngleforekomsterne
i forbindelse med invasionen en bloc, og fund fra perio-
den 10.5-1.8 skal således ikke forelægges SU. Invasio-
nen i Danmark og i de omkringliggende lande er omtalt
nærmere af Thorup et al. (1997), og yngleforsøgene her-
hjemme i forbindelse med invasionen er beskrevet af
Grell & Rasmussen (1997). 

Slørugle Tyto alba
Med karakterer svarende til nominatformen ssp.

alba (0,3 ud over invasionen i 1990/91,2):

1997: 27.3, Hasselholt, Vinderup (RK), �, fun-
det trafikdræbt, *Terje Seidenfaden, *Dennis Niel-
sen (F). – juli, Sønderjylland (SJ), �, *Bjarne Ni-
elsen, *Klaus Dichmann.
Fuglen fra Sønderjylland ynglede sammen med en � af
ssp. guttata, og parret fik udruget 4 unger. Kuldet blev
imidlertid præderet af en husmår inden det blev flyve-
dygtigt. Det er første gang nominatformen er konstateret
ynglende herhjemme.

Sneugle Nyctea scandiaca (-,27,3)
1997: 5.1, Røsnæs (S), 2K �, *Torben Sebro. –

25.1, Avedøre Holme (S), imm. eller ad. � trk.,
*Morten Jørgensen, *Michael Fink Jørgensen,
*Poul Jørgensen. – 13.3-10.4, Dalmose, Skælskør
(S), 2K �, Ivan Olsen, Søren Nygaard m.fl. (F).
De tre fund gør 1997 til det tredjebedste år for arten her-
hjemme i SU-perioden; de to største forekomster er fra
1990 med 7 fund 29.1-18.4, samt fra vinteren 1986/87 med
4 fund i perioden 22.12 1986-29.3 1987. Med de tre iagt-
tagelser fra 1997 er der nu 9 fund på Sjælland i SU-perio-
den. De øvrige fund siden 1965 er fordelt med 18 i Jylland,
heraf 13 ved Skagen, samt et enkelt på Bornholm.

Høgeugle Surnia ulula
(ca 30,32 ud over invasionen i 1983/84,0)

1996: 30.11-24.2 1997, Bogø (M), 2K, Klaus
Malling Olsen m.fl. (F).

Ellekrage Coracias garrulus (-,20,1)
1997: 18-25.5, Østmøn (M), *Vagn Valentinus-

sen, Per Schiermacker-Hansen m.fl. (F).
Et fund fra 1982, som er nævnt i forrige SU-rapport
(Rasmussen 1997), er ikke som angivet det første fra
Sønderjylland, men dog det første SU-godkendte fund
herfra, idet et fund fra maj-juni 1971 ikke har været fo-
relagt SU og heller ikke er omtalt af Rasmussen (1977).

Høgeugle 2K, Bogø 18. januar 1997.
Foto: Michael Bayldon.
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*Anita Petersen, *Thomas W. Johansen. – 20.11-
16.12, Buttervej og Nedermose, Skagen (NJ), min.
20 eks. i vdr., *Henrik Haaning Nielsen, *Dennis
Nielsen, *Thomas Varto Nielsen, Rolf Christensen
m.fl. – 25.11, Tipperne (RK), vdr., *Henrik Knud-
sen. – 25.11 og 5.12, Stensnæs (NJ), 2 eks. i vdr.,
*Palle A. F. Rasmussen. – 27.12-1.1 1998, Elling
Å´s udløb, Frederikshavn (NJ), vdr., *Erik Holm
Sørensen.
Arten er udgået af SU-listen fra og med 1998. Det synes
nu, især på baggrund af forekomsterne de seneste vintre,
at være veldokumenteret at arten forekommer som en re-
gelmæssig vintergæst mellem oktober-november og
april, i et antal som ikke berettiger artens tilstedeværelse
på SU-listen. Arten ses stadig flere steder herhjemme,
men de fleste fund og de største antal er fra Nordjylland,
hvor Vejlerne, Skagenområdet og Gravlev Ådal synes at
være faste overvintringspladser. Et samlet overblik over
artens optræden herhjemme fås ved at sammenholde
nærværende rapport med Rasmussen (1997), hvor der
også findes yderligere kommentarer.

Bemærk, at opsummeringen var ukorrekt i forrige SU-
rapport (Rasmussen 1997), hvor den skulle have været
(0,4,7,5).

Gul Vipstjert Motacilla flava
Med karakterer svarende til Sorthovedet Gul

Vipstjert ssp. feldegg (0,3,1):
1997: 12-13.5, Lund Fjord (NJ), �, *Kent Ol-

sen, *Palle A. F. Rasmussen.
Det første fund herhjemme siden 1992, og det første af
en �. Alle fire danske fund er fra Nordjylland, og det ak-
tuelle er det tredje fra Vejlerne.

Citronvipstjert Motacilla citreola (0,10,1)
1997: 25-26.9, Højerup, Stevns Klint (S), 1K,

*Tim Andersen, *Jørgen Hulbæk Christiansen,
Jan Pedersen m.fl.

Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos (2,50,1)
1996: 22.5-22.6, Ishøj Strand (S), syng. og iagt-

taget, *Robert Trojaborg, Ivan Olsen m.fl. (B).
1997: 24.5, Fællesskoven, Stevns (S), *Svend

Aage Linderström.
Et fund fra maj 1984 på Christiansø (Boertmann et al.
1986) anerkendes efter genbehandling ikke længere. Op-
summeringen er derfor ændret.

Blåhals Luscinia svecica
Med karakterer svarende til Sydlig Blåhals ssp.

cyanecula (-,23,0):
1996: 22-24.4, Sønderho, Fanø (RB), �, syng.,

*Kim Fischer.
Vær opmærksom på at fund af Sydlig Blåhals stadig skal
forelægges SU, hvilket også gælder for yngleområderne
i Sønderjylland.

Korttået Lærke Calandrella brachydactyla (0,22,3)
1995: 11.6, Grønningen, Fanø (RB), *Kim Fi-

scher, Carsten K. Pedersen.
1996: 29.4, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fi-

scher.
1997: 6.10, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fi-

scher. – 26.10, Blåvandshuk (RB), trk., *Henrik
Hanning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, *Jan
Rasmussen. – 15.11, Langli, Ho Bugt (RB), *Jens
Christian Friis Nielsen, *Max Ejvind Nitschke.
Fjerde år i træk med fund af denne art herhjemme. De
ovennævnte forekomster er de første fra Sydvestjylland.

Rødrygget Svale Hirundo daurica (0,34,7)
1997: 15.5, Grenen, Skagen (NJ), trk.fors., *Lars

Raunsgaard m.fl. – 17.5, Grenen, Skagen (NJ), 2
eks. trk.fors., *Troels Eske Ortvad, *Lennart Peder-
sen m.fl. – 22.5, Batterivej, Skagen (NJ), trk.fors.,
*Gunner Pedersen, *Finn Ennemark, *Peter Arp-
Povlsen. – 24.5, Bygholm Vejle (NJ), *Palle A. F.
Rasmussen, Helge Røjle Christensen m.fl. – 25.5,
Hanvejle (NJ), *Henrik Haaning Nielsen, *Palle A.
F. Rasmussen, *Kent Olsen m.fl. – 28.5, Hanvejle
(NJ), 2 eks., *Kent Olsen, *Palle A. F. Rasmussen
m.fl. – 8.6, Vesløs Vejle (NJ), *Ole Goldschmidt,
Susanne Bruun, Helge Røjle Christensen.
Selv om flere af de ovennævnte fund kunne vedrøre de
samme individer, har SU af forskellige årsager valgt at
betragte alle årets forekomster som særskilte fund. Der-
med er 1997 med 7 fund af 9 individer det hidtil bedste
år for arten herhjemme; andre gode år har været 1988
med 6 fund og 1996 med 3 fund. Iagttagelserne fra Ska-
gen 17.5 og Hanvejle 28.5 er de første herhjemme med
mere end ét individ involveret. I øvrigt er det overra-
skende, at arten ikke blev iagttaget andre steder end i
Nordjylland i 1997.

Bjergpiber Anthus spinoletta (0,21,8)
1995: 21.3, Tøndermarsken (SJ), sdr., *Lars

Maltha Rasmussen, sdr. (F). – 20-22.12, Sønderho,
Fanø (RB), vdr., *Kim Fischer.

1996: 19.11-11.4 1997, Bygholm Vejle (NJ),
min. 6 eks. i vdr., hvoraf 2 eks. senere sås i sdr.,
*Palle A. F. Rasmussen, *Thomas Varto Nielsen,
*Henrik Haaning Nielsen m.fl. – 20.12-21.3 1997,
Arup Vejle (NJ), min. 2 eks. i vdr., *Palle A. F.
Rasmussen, *Thomas Varto Nielsen. – 6.12, Årup
Dambrug, Thy (NJ), 2 eks. i vdr., *Henrik Haaning
Nielsen, *Thomas Varto Nielsen.

1997: 16-17.1, Gilleleje (S), vdr., *Jan Hjort
Christensen m.fl. – 28.1, Aggersborg Vildtreservat
(NJ), 2 eks. i vdr., *Thomas Varto Nielsen. – 15.2,
Kyndby Vig (S), vdr., *Edith Nielsen, *Jan Haa-
ning Nielsen. – 29-30.3, Strøby Enge, Stevns (S),
1 eks. i vdr. og 3-4 eks. i sdr., *Tim Andersen,



Sjældne fugle i 1997 263

Blåstjert Tarsiger cyanurus (0,4,1)
1997: 28.9, Hanstholm Fyr (NJ), 1K ringm.,

*Jens Jørgen Andersen, Leo Salmonsen, John Kri-
stensen Kyed m.fl. (F).
Andet år i træk med fund af denne art herhjemme. 

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata
Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet

Bynkefugl ssp. maura/stejnegeri (0,27,0):
1996: 23.4, Sønderho, Fanø (RB), 2K+ �, *Kim

Fischer.

Ørkenstenpikker Oenanthe hispanica (0,3,1)
1995: 23-26.11, Sønderho, Fanø (RB), �, *Kim

Fischer m.fl. (F).
1997: 16-29.3, Nordenhuse, Nyborg (F), 2K �,

*Bo K. Stephensen, Tim H. Hansen m.fl. (F).
Fundet fra 1995 er tidligere godkendt, men kun fra 25.11
(Rasmussen 1997). Fuglen fra marts 1997 havde karak-
terer svarende til den østlige form ssp. melanoleuca. De
to øvrige danske fund er begge fra efteråret 1987 (Olsen
1988).

Nonnestenpikker Oenanthe pleschanka (0,3,1)
1997: 15.5, Batterivej, Skagen (NJ), ad. �,

*Morten Christensen, Erik Christophersen, Knud
Pedersen m.fl. (F).
De tidligere danske fund er fra Skagen 13.6 1991 samt
Christiansø 27.10-7.11 1991 og 7.10 1992 (Frich &
Nordbjærg 1993, Rasmussen 1997).

Rødstrubet/Sortstrubet Drossel Turdus ruficollis
Med karakterer svarende til Sortstrubet Drossel

ssp. atrogularis (2,4,0):
1993: 10.10, Sønderho, Fanø (RB), 1K �, *Kim

Fischer.
De øvrige danske fund er fra 1822, 1872, 1983, 1986 og
1991, og alle er fra november-december, bortset fra lan-
dets første, som er et udateret efterårsfund.

Vindrossel Turdus iliacus
Med karakterer svarende til Islandsk Vindrossel

ssp. coburni (0,2,0):
1995: 24.10, Blåvandshuk (RB), ad. ringm.,

*Rasmus Strack m.fl. (F). – 1.11, Blåvandshuk
(RB), 1K ringm., *Rasmus Strack m.fl.
De første godkendte fund herhjemme af denne race, der
yngler på Island og Færøerne. Den overvintrer alminde-
ligt på de Britiske Øer samt i Frankrig og på den Iberiske
Halvø. Racen kan være overset herhjemme, idet den kun
med sikkerhed kan bestemmes i hånden.

Flodsanger Locustella fluviatilis (3,88,-)
1985: 11.5, Hanvejle (NJ), syng., *Palle A. F.

Rasmussen, John Pedersen.
Fund efter 1988 skal ikke forelægges SU.

Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum (0,22,3)
1997: 5-28.6, Christiansø (B), ringm. (5.6) og

syng., *Jacob Sterup Andersen, Michael Johansen
(F). – 6.6., Christiansø (B), syng. og iagttaget, *Ja-
cob Sterup Andersen, Michael Johansen, Mogens
Henriksen. – 4-8.7, Køge Sydstrand (S), syng. og
iagttaget, *Tim Andersen m.fl. (F+B).

Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans (0,29,2)
1996: 24.4, Sønderho, Fanø (RB), �, *Kim Fi-

scher.
1997: 28.4, Langli, Ho Bugt (RB), 2K � ringm.,

*Jens Hjerrild Hansen (F). – 20-22.5, Blåvandshuk
(RB), �, syng., *Søren Haaning Nielsen, Henrik
Knudsen, Bent Jacobsen m.fl. (V).

Sorthovedet Sanger Sylvia melanocephala (0,2,2)
1997: 4.5, Sønderland, Rømø (SJ), �, *Ole

Thorup. – 22.5, Batteriskoven, Skagen (NJ), 2K
�, *Rolf Christensen, Erik Christophersen m.fl.
(F).
De to tidligere danske forekomster er fra henholdsvis
Christiansø 1.6 1978 (Pedersen 1980) og Hvide Sande i
Ringkøbing Amt 23.5 1982 (Boertmann et al. 1986).
Begge fund vedrører hanner, som blev ringmærket. Det
første drejer sig ifølge beskrivelsen i Pihl & Rabøl (1979)
om en 2K �, hvilket ikke fremgår af Pedersen (1980).

Brun Løvsanger Phylloscopus fuscatus (0,28,1)
1997: 18.10, Klarskov, Vestsjælland (S), *Jør-

gen Bech.

Blåstjert 1K, Hanstholm 28. september 1997.

Foto: Jens Jørgen A
ndersen.
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Vestlig Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli
(0,13,0)

1995: 25.8, Sønderho, Fanø (RB), ad., *Kim Fi-
scher.
Som omtalt i den forrige SU-rapport (Rasmussen 1997)
betragtes den vestlige race bonelli og den østlige race ori-
entalis af bjergløvsanger nu som to selvstændige arter,
henholdsvis Vestlig Bjergløvsanger og Østlig Bjergløv-
sanger Phylloscopus orientalis. Imidlertid er ikke alle
tidligere danske fund racebestemt, og indtil de er genbe-
handlet efter de nyeste bestemmelseskriterier omhandler
opsummering derfor alle fund af bjergløvsanger her-
hjemme. Som det ser ud lige nu er imidlertid kun Vestlig
Bjergløvsanger truffet i Danmark. Bemærk endvidere at
SU også fremover behandler fund af bjergløvsangere,
som ikke artsbestemmes.

Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis
(18,145,5)

1996: 19.5, Nordby, Fanø (RB), �, *Kim Fischer.   
1997: 5.5, Christiansø (B), ad. � ringm., *Jacob

Sterup Andersen, *Michael Johansen (F). – 5.5,
Christiansø (B), 2K � ringm., *Jacob Sterup An-
dersen, *Michael Johansen. – 10.5, Saltholm (S),
ad. �, *Torben Sebro, *Niels Linnet. – 11.5, Kon-
gelunden, Amager (S), ad. �, *Lars Thorhauge
Rask m.fl. –  11.5, Christiansø (B), 2K+ � ringm.,
*Jacob Sterup Andersen, *Michael Johansen (F).
Arten er udgået af SU-listen fra og med 1998. Se i øvrigt
kommentarer i Rasmussen (1996, 1997).

Rosenbrystet Tornskade Lanius minor (3,35,2)
1997: 25.5, Magleby og Ny Borre, Møn (M), ad.

�, *Tim Andersen, Per Schiermacker-Hansen
m.fl. (F). – 4.6, Flyndersø, Rørvig (S), antagelig
ad. �, *Henning Vikkelsø Rasmussen m.fl.
Tredje år i træk med fund herhjemme.

Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis (0,2,1)
Med karakterer svarende til Steppetornskade

ssp. pallidirostris:
1997: 19-26.11, Buttervej, Skagen (NJ), 1K,

*John Pedersen, Knud Pedersen, Rolf Christensen
m.fl. (F).
Tredje danske fund; de to første er begge fra 1996, se
Rasmussen (1997).

Sibirisk Allike Corvus dauuricus (0,0,1)
1997: 12.4, Blåvandshuk (RB), ad. trk., *Per

Kjær, *Søren Haaning Nielsen, *Lasse Strandgaard.
Ny art for landet. Denne sibiriske art er før 1997 kun truf-
fet ganske få gange i Europa, i april-juni: Finland (1883),
Sverige (1985), Holland (1995) og Frankrig (1995). Det
svenske fund er omtalt af Olsson (1988) og det hollandske
af Meijer (1996). I 1997 sås arten tillige i Holland, hvor det
samme individ blev set trække mod nord på tre forskellige

lokaliteter langs kysten i perioden 8-11.5 (Gantlett 1998).
Denne fugl kunne være identisk med den danske. Det er
også tænkeligt, at fundene fra maj 1995 i Holland og juni
1995 i Frankrig vedrører samme fugl.

Rosenstær Sturnus roseus (18,34,1)
1995: 13.9-5.10, Nordby, Fanø (RB), 1K, *Kim

Fischer, Steen Brølling m.fl. (F).
1997: 6-15.6, Selbjerg Vejle, Bygholm Vejle og

Kærup Holme (NJ), 2K+, *Kent Olsen, Thomas
Varto Nielsen, Palle A. F. Rasmussen, Henrik Haa-
ning Nielsen m.fl.

Ørkendompap Bucanetes githagineus (0,1,1)
1997: 2.6, Aflandshage, Amager (S), hunfarvet,

*Preben Berg, Vagn Valentinussen (F).
Det andet danske fund; det første er fra Christiansø, hvor
en han sås i perioden 22.6-3.7 1982 (Boertmann et al.
1986). Fra Nordvesteuropa foreligger der kun yderligere
10 fund, hvoraf hovedparten tidsmæssigt falder pænt
sammen med de to danske forekomster: Sverige 2 (juni),
Tyskland 1 (juli) samt de Britiske Øer 7 (maj-juni 5, au-
gust-september 2).

Krognæb Pinicola enucleator (-,16-23,1)
1997: 5.10, Skagen Nordby (NJ), ad. �, *Knud

Erik Christensen.
Det hidtil tidligste fund herhjemme i SU-perioden; de
næsttidligste er fra henholdsvis 12.10 1975 ved Skagen i
Nordjylland (Pedersen 1980) og 12.10 1991 ved Solrød
Strand på Sjælland (Frich & Nordbjærg 1993). De øvri-
ge danske fund siden 1965 er alle fra perioden 2.11-14.3.

Hvidkindet Værling Emberiza leucocephalos
(0,1,1)

1997: 18-19.10, Christiansø (B), �, *Rasmus
Turin, Jacob Sterup Andersen m.fl.
Andet danske fund; det første er fra 1973, hvor en han sås
ved Skjern i Ringkøbing Amt (Pedersen 1980). Arten op-
træder tilsyneladende stadigt hyppigere vest for udbre-
delsesområdet i den centrale og østlige del af Asien, fra
Ural mod øst til Sakhalin, og der foreligger nu adskillige
fund fra en lang række lande i Europa, de fleste fra efter-
års- og vintermånederne, se f.eks. Alström et al. (1991)
og Snow & Perrins (1998). Ret overraskende overvintrer
arten tilsyneladende regelmæssigt i Italien, hvor der
blandt andet i vinteren 1995/96 sås en flok på 40-50 in-
divider, hvoraf 13 blev ringmærket (Corso 1996).

Ved bestemmelse af Hvidkindet Værling bør man
være opmærksom på, at hybridisering med Gulspurv
Emberiza citrinella er ret udbredt i den vestlige del af
udbredelsesområdet, og hybrider mellem de to arter er
flere gange truffet i Europa.

Pileværling Emberiza rustica (0,36,0)
1996: 22.9, Sønderho, Fanø (RB), hunfarvet,

*Kim Fischer.
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Dværgværling Emberiza pusilla (0,51,1)
1993: 21.4, Sloen, Fanø (RB), *Kim Fischer.
1997: 8.5, Ålebæk Strand (M), *Per Schier-

macker-Hansen m.fl.

Hætteværling Emberiza melanocephala (0,14,1)
1997: 5.6, Mandø (RB), ad. �, *Niels Knudsen,

*Keld Bakken m.fl.

Kategori D: Arter der ikke betragtes
som spontant optrædende
Cathegory D (Possible escapes)

Kalkungrib Cathartes aura (0,0,1)
1997: 1-3.6, Skagen (NJ), ad. trk.fors. og ra-

stende, *Henrik Mouritsen, *Dennis Nielsen m.fl.
(F) og 6.6, Kallesmærsk Hede (RB), trk., *Henrik
Knudsen m.fl.
Første gang denne amerikanske art træffes herhjemme.
Fuglen viste ingen tegn på tidligere fangenskab, og da
spontan optræden, eventuelt via skibsassistance, ikke
helt kan udelukkes, er fundet indtil videre placeret i Ka-
tegori D. Det samme er tilfældet med to fund fra de Bri-
tiske Øer (Henrik Mouritsen i brev). Det danske fund må
eventuelt revurderes senere, f.eks. hvis der kan påvises
en sammenhæng med forekomsterne ved Gibraltar og
Tarifa i Sydspanien, hvor der i efterårene 1995, 1996 og
1997 angiveligt er set én eller måske to Kalkungribbe. De
oplysninger SU indtil nu har kunnet fremskaffe om disse
fund synes imidlertid at være behæftet med en vis usik-
kerhed, og de er derfor ikke anvendt i vurderingen af det
danske fund.

Kategori E: Undslupne fangenskabs-
fugle
Cathegory E (Certain escapes)

Dværgsnegås Anser rossii (0,0,1)
1997: 7.2-7.3, Vejlerne (NJ), ad., *Palle A. F.

Rasmussen, Henrik Haaning Nielsen, Albert
Schmidt m.fl. 
Denne nordamerikanske art er truffet flere gange i Euro-
pa, men ikke tidligere herhjemme. Bortset fra flere vin-
terfund i Holland siden 1985 af givetvis de samme 1-2
tilbagevendende individer, betragtes ingen af de euro-
pæiske forekomster indtil videre som spontane. Den dan-
ske fugl var helt sikkert undsluppet fra fangenskab, idet
den var mærket med en farvering på det ene ben. Fra de
Britiske Øer kendes der flere fund af helt sikre undslup-
ne fangenskabsfugle, mens det danske tilsyneladende er
det første fra det europæiske fastland.

Artens optræden i Europa, herunder spørgsmålet om
spontanitet, er blandt andet behandlet af Scott (1995).

Gåsegrib Gyps fulvus (0,0,1)
1988: 8.5, Husby Sø (RK), *Christian Hjort m.fl.

– 11.5, Esbjerg Havn (RB), trk., via Rolf Christen-
sen. – 13-18.5, Fanø (RB), via Rolf Christensen.
I alle tre tilfælde drejer det sig om samme individ, som
ca tre uger tidligere var undsluppet fra en rovfuglepark i
Bayern i Sydtyskland. Fuglen blev efter nogle dages op-
hold på Fanø indfanget og hentet tilbage til fangenskab.

Det er det første fund af arten herhjemme, hvor der med
sikkerhed har været tale om en undsluppet fangenskabs-
fugl. De tre øvrige fund fra henholdsvis foråret 1858, maj
1985 og oktober 1986 betragtes alle som spontane (Olsen
1992). Fundet fra 1988 er tidligere omtalt af Olsen (1992),
men er først nu behandlet og godkendt af SU.

Grønland

Stor Regnspove Numenius arquata
1997: 7.7, Zackenberg, A.P. Olsen Land, Nord-

østgrønland, *Hans Meltofte.
Det femte grønlandske fund; et fund fra 1980 var i øvrigt
fra samme område (Boertmann 1994).

Bysvale Delichon urbica
1997: 3.7, Traill Ø, Nordøstgrønland, *Antti

Below, *Paavo Hellstedt.
Der er kun tre tidligere grønlandske fund; det seneste er
fra foråret 1989 (Boertmann 1994).

Endnu ikke færdigbehandlede sager
Records still under consideration by the com-
mittee

Dværgørn Hieraaetus pennatus 1992: 7.6, Nymindegab
(RB), mørk fase.
Lannerfalk Falco biarmicus 1993: 28.8, Sønderho, Fanø
(RB), ad. �.
Lille Tårnfalk Falco naumanni 1995: 19.8, Grønningen,
Fanø (RB), 2K �.
Jomfrutrane Anthropoides virgo 1973: Toftum, Rømø (SJ).
Rødhalset Ryle Calidris ruficollis 1997: 8.6, Agger Tan-
ge (NJ), ad. i sdr.
Ringnæbbet Måge Larus delawarensis 1997: 2.10, Grøn-
ningen, Hvidbjerg Strand (RB), 1K.
Stor Sorthovedet Måge Larus ichthyaetus 1986: 6.8,
Grønningen, Fanø (RB), 3K (F). – 1994: 1.11, Esbjerg
Havn (RB), 2K.
Bonapartemåge Larus philadelphia 1989: 27.3, Esbjerg
Havn (RB), 2K.
Klippesvale Ptyonoprogne rupestris 1997: 13.6, Islands
Brygge, København (S).
Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata mau-
ra/stejnegeri 1994: 19-26.3, Blåvandshuk (RB), � (F).
Sibirisk Gærdesanger Sylvia curruca blythi 1984: 16.10,
Blåvandshuk (RB), ringm. (F).
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Ørkengærdesanger Sylvia curruca minula 1992: 20.10,
Blåvandshuk (RB), 1K ringm. (F).
Humes Sanger Phylloscopus humei mandellii 1990:
22.10-5.11, Christiansø (B), ringm. (F).
Iberisk Sanger Phylloscopus brehmii 1997: 31.5-5.7, Fæl-
lesskoven, Stevns (S), syng. og iagttaget (B). – 22.6-16.7,
Svanninge Bakker, Faaborg (F), syng. og iagttaget (B). 
Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis 1996: 25-
27.5, Stenholt Indelukke, Grib Skov (S), 2K � syng.
Steppetornskade Lanius meridionalis pallidirostris
1997: 19.10, Præstø Fed (S).

Forkastede sager
Records not accepted
Kuhls Skråpe Calonectris diomedea 1996: 31.8, Sønder-
ho, Fanø (RB), 2 eks. trk. – 1997: 11.4, Korshage, Rør-
vig (S), trk. 19.9, Gilleleje (S), 2 eks. 21.9, Hundested
Fyr (S). 21.9, Ørhage (NJ).
Lille Skråpe Puffinus assimilis 1997: 4.10, Blåvandshuk
(RB), trk.
Fregatfugl Fregata sp. 1994: 18.9, Ørhage (NJ), trk.
Purpurhejre Ardea purpurea 1997: 7.6, Vesløs Vejle
(NJ), imm. 14.6, Ulvedybet (NJ).
Amerikansk Pibesvane Cygnus columbianus columbia-
nus 1994: 10.12, Ulvedybet (NJ), ad. – 1997: 22.2, Øster-
eng, Skovby (ÅH).
Dværggås Anser erythropus 1994: 20.4, Sønderho, Fanø
(RB), trk.
Rødhalset Gås Branta ruficollis 1993: 29.9, Sønderho,
Fanø (RB), trk.
Sortbrun And Anas rubripes 1988: 26.10, Hammeren
(B), trk. 
Amerikansk Sortand Melanitta nigra americana 1996:
3.12, Sønderho, Fanø (RB), �.
Slangeørn Circaetus gallicus 1997: 14.5, Mern, Sydsjæl-
land (S), trk.
Steppehøg Circus macrourus 1997: 6.6, Fakkebjerg,
Langeland (F), 3K+ � trk.
Ørnevåge Buteo rufinus 1997: 8.5, Slettestrand (NJ), trk.
Lille Skrigeørn Aquila pomarina 1997: 9.5, Rødovre (S),
trk.
Stor Skrigeørn Aquila clanga 1997: 19.9, Kolding (VE),
trk.
Dværgørn Hieraaetus pennatus 1997: 16.5, Ølene (B),
mørk fase trk.
Eleonorafalk Falco eleonorae 1997: 12.6, Nørrevang,
Rørvig (S), trk.
Slagfalk Falco cherrug 1981: 23.2-14.3, Sønderho, Fanø
(RB), 2K. – 1995: 25-26.5, Skagen (NJ), trk.fors. – 1996:
1.10, Margrethe Kog (SJ), ad. 2.10 Ballum Forland (SJ),
ad. �. 6-10.10, Sønderho, Fanø (RB), ad. �.
Jagtfalk Falco rusticolus 1993: 17-18.9, Sønderho, Fanø
(RB), trk. – 1997: 18.9, Sønderbjerg, Anholt (ÅH).
Stribet Ryle Calidris melanotos 1993: 14.8, Borreby Mo-
se (S).
Islandsk Stor Kobbersneppe Limosa limosa islandica
1997: 2.8, Bygholm Vejle (NJ), ad. i sdr.
Sildemåge Larus fuscus heuglini 1994: 1.11 og 22.11,
Esbjerg Havn (RB), ad.

Rosenterne Sterna dougallii 1997: 24.7, Sønderho, Fanø
(RB), ad. i sdr. trk.
Rødrygget Svale Hirundo daurica 1997: 17.5, Gilbjerg
Hoved (S), trk.
Citronvipstjert Motacilla citreola 1995: 20.9, Gedser
Odde (LF), ad. � i sdr.
Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 1984: 16.5,
Christiansø (B), syng. (B). – 1997: 8.5, Anholt (ÅH), rin-
gm. 22.5, Aflandshage, Amager (S), syng.
Gærdesanger Sylvia curruca 1990: 17.3, Skovlunde (S),
syng. og iagttaget.
Schwarz Løvsanger Phylloscopus schwarzi 1997: 9.10,
Hanstholm (NJ).
Lundsanger Phylloscopus trochiloides 1990: 20.5, Jyde-
lejet, Møn (M), syng. og iagttaget. 
Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis 1981: ultimo
maj, Råmosen, Ballerup (S), ad. �. – 1997: 28.5, Anholt
(ÅH), �.
Korttået Træløber Certhia brachydactyla 1997: 8.5, Van-
det Sø (NJ), ringm. (F).
Steppetornskade Lanius meridionalis pallidirostris 1997:
7.12, Borreby Mose, Møn (M).
Indisk Huskrage Corvus splendens 1996: 10.9, Horsens
(VE).
Krognæb Pinicola enucleator 1990: 7.4, Gilleleje (S),
hunfarvet trk.
Dværgværling Emberiza pusilla 1989: 11.9, Sønderho,
Fanø (RB), trk.
Gulbrystet Værling Emberiza aureola 1997: 6.6, Bram-
ming (RB), �.

Summary
Rare birds in Denmark and Greenland in 1997
In 1997 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsud-
valget, SU) processed 225 records of which about 80%
were accepted.

The main section of the report, Accepted records, in-
cludes species on the Danish list belonging to cathegory
A, B, and C, according to the AERC standard; species
belonging to cathegory D and E are treated after the main
section, before the sections dealing with records from
Greenland, records still under consideration, and records
not accepted.

For each record the following details are included: 1)
year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number
of individuals if more than one, 4) other details if known:
sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = tran-
sition plumage, K = calendar year, fundet død = found de-
ad, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with fin-
ders marked by asterisks. Where applicable, documentati-
on by photo (F), video (V) or tape (B) is indicated.

The three numbers in brackets after the species name
refer to, respectively, the total number of records (not in-
dividuals) in Denmark (1) before 1951, (2) from 1951 to
1996 incl., and (3) in 1997.

The present report adds two new species to the Danish
list: White-tailed Lapwing Chettusia leucura and Daurian
Jackdaw Corvus dauuricus. A new subspecies was Ice-
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landic Redwing Turdus iliacus coburni (from 1995). Other
remarkable occurrences in 1997 were second records of
Little Shearwater Puffinus assimilis, Lesser Scaup Aythya
affinis, Trumpeter Finch Bucanetes githagineus, and Pine
Bunting Emberiza leucocephalos, and an unprecedented
invasion of White-winged Black Tern Chlidonias leucop-
terus, including several breeding attempts.
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Rettelser til SU-rapport nr 26, DOFT 91: 133-150, 1997
Amerikansk Krikand 1996: 16-17.4, Hjortlund Hede,

Grindsted (RB) skal være ad. han.
Amerikansk Tundrahjejle 1996: 24.8, Neksø Syds-

trand skal være 24-25.8.
Prærieløber 1996: 17-21.5, Bygholm Vejle (NJ), 2

eks., dog kun ét eks. 17.5 skal være 17.5 2 eks., herefter
kun 1 eks. til og med 21.5.

Fuglekongesanger: Fundet fra 1989 ved Fyns Hoved
var allerede godkendt og publiceret i SU-rapporten for
1989 (Olsen 1991). Opsummeringen ændres derfor til
(0,ca 85,-).

Gulirisk: Fuglen ved Skagen 30.11 1995 - 19.3 1996
var landets tredje og ikke andet vinterfund som omtalt, se
Christensen & Søby (1998).
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