
Nyhedsbrev fra DOF's Sjældenhedsudvalg april 2015 

I weekenden d. 24.-25. januar 2015 holdt DOF’s Sjældenhedsudvalg (SU) møde på Blåvand 
Fuglestation. SU godkendte to nye arter for landet fra 2014: Tyndnæbbet måge og gråstrubet 
drossel. Den danske fugleliste tæller hermed 468 arter.  

På mødet i januar godkendte SU to nye arter for landet fra 2014, og den danske fugleliste tæller 
hermed 468 arter. De nye arter er: 

Tyndnæbbet Måge, 27/5 2014, adult, Fiilsø (RB) 

Gråstrubet Drossel, 18/10 2014, 1K ringm., Gedser Fuglestation (LF) 

For første gang nogensinde blev en gråstrubet drossel observeret i Danmark, da den lørdag den 18. 
oktober 2014 blev fanget og ringmærket på Gedser Fuglestation. Foto: Anders O.W. Nielsen.  

Behandlingen af Baffinmåge, hvidvinget måge af underarten kumlieni, fra invasionen i 2012 blev 
også afsluttet. 

Sagsbehandlingen har været længe undervejs, da bestemmelseskriterierne var genstand for megen 
diskussion i kølvandet på invasionen. Det endte med, at fem fund blev godkendt. 

De godkendte fund stammer fra den jyske vestkyst i perioden 8/1-3/3 2012, hvoraf det første fund 
også er landets første forekomst af underarten: 

8/1 2012, adult, Blåvand (RB) 



SU har tillagt fotodokumentation stor betydning ved behandlingen af især de unge Baffinmåger, 
som kan være meget lig den grønlandske underart (glaucoides). 

I visse tilfælde måtte Baffinmåge-kandidater desværre forkastes pga. mangelfuld 
fotodokumentation af vingespidsen, som rummer de afgørende kendetegn. SU offentliggør en 
nærmere præsentation af invasionen, samt de anvendte bestemmelseskriterier, på et senere 
tidspunkt. 

Andre bemærkelsesværdige forekomster, som nu er godkendt, inkluderer blandt andet det 3. fund af 
orientsejler, set på Mandø (RB), 29/5 2014. Fuglen kan dog potentielt blive det 4. fund, idet en fugl 
også blev observeret i Skagen (NJ), 27/5 2014 - et fund, som endnu er til behandling. 

Fra efteråret godkendes blandt andet hele tre fund af tajgapiber, heriblandt den første forekomst af 
mere end én fugl: 

25/9, 2014, 1 rst. Nyeng, Blåvand (RB) 

26/9 2014, 2 rst. Ho, Blåvand (RB) 

5/10 2014, 1 trk. Hønen, Fanø (RB) 

Nyt medlem 

SU har inviteret Rasmus Due Nielsen ind som suppleant, efter at Sebastian Klein desværre måtte 
trække sig fra udvalget i januar. 

Rasmus er aktiv feltornitolog, biolog og bosiddende i Århus. I DOF-regi har han de senere år været 
medlem af DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU). 

Udvalget opstiller Rasmus på valg i 2016 og håber i øvrigt, at Sebastian inden længe igen vil være 
at finde i SU. 

Opråb om indsendelse af SU-fund 

Udvalget opfodrer til at indsende fund til SU! En oversigt over fund, som endnu ikke var indsendt 
pr. januar 2015, kan findes på Netfugl og Pandion: 

Opråb fra SU: Husk at indsende fund af sjældne fugle. 

Alle kan indsende SU-fund, uanset om man er finder eller ej. Man kan følge med i hvilke fund, som 
er indsendt, og også se om de indsendte fund er behandlet færdig: http://su.dof.dk/su-
opload/sager.php. 

Fund indsendes nemmest via udvalgets hjemmeside. Ellers kan man naturligvis også stadig 
indsende pr brev og mail (SU(a)dof.dk). 

Næste SU-møde vil finde sted på Blåvand Fuglestation d. 20.-21. juni 2015. 


