
Nyt fra Sjældenhedsudvalget.    24. september 2008. 
 
Nye arter for landet. 
Siden sidste nyhedsbrev er der godkendt tre nye fuglearter for landet. Det drejer sig om en 
Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) på Agger Tange 27-29/7 2008, en Langhalet Tornskade 
(Lanius schach) på Skallingen 15-17/10 2007 samt en Sibirisk Krikand (Anas formosa) skudt ved 
Borreby Mose den 24/11 2005. Alle tre fund er meget veldokumenterede, men i tilfældet med den 
Sibiriske Krikand har udvalget ventet noget tid inden fundet blev godkendt i kategori A – som en 
spontan (vild) forekomst. Sibirisk Krikand er velkendt i fangenskab og der kunne være tvivl om, 
hvorvidt den aktuelle fugl var kommet hertil af egen kraft. Isotopanalyser af fuglens fjer har 
imidlertid vist, at ungfuglefjerene er udvokset i Sibirien, hvorfor fuglen altså ikke kan være 
opvokset i europæisk fangenskab. Undersøgelser af såvel legal som illegal import af Sibirisk 
Krikand usandsynliggør desuden, at fuglen skulle være indfanget i Sibirien og herefter indført til 
Europa.  
 
Topskarv 
Både i 2007 og 2008 har Danmark haft besøg af tocifrede antal Topskarver (Phalacrocorax 
aristotelis). Det har givet anledning til spekulation omkring det rimelige i fortsat at indsende 
beskrivelser af arten til SU. 
Det skal dog nævnes, at arten indtil 2007 faktisk har været temmelig sjælden og uregelmæssig i sin 
forekomst her i landet. Således var der eksempelvis ingen fund af arten i 2006 og blot ét fund i 
2005. SU ønsker derfor fortsat at modtage dokumentation for fund af Topskarv i alle landsdele. 
 
Indsendelse af SU-sager 
Flere sjældne fund bliver sendt til SU meget længe efter observationen har fundet sted. Det betyder 
at flere, ellers meget veldokumenterede fund først godkendes ret lang tid efter selve iagttagelsen har 
fundet sted. I visse tilfælde hvor veldokumenterede sjældne forekomster ikke er tilsendt udvalget 
efter længere tid, vil SU selv indsamle den fornødne dokumentation til at godkende fundet. 
Udvalget anmoder dog fortsat om, at folk indsender beskrivelser af deres sjældne fund hurtigst 
muligt - således at beskrivelserne er så præcise som muligt og således at SU-rapporterne fortrinsvis 
omhandler aktuelle forekomster.  
Der er fortsat nogle, som indsender deres SU-beskrivelser til udvalget pr. mail. SU behandler 
naturligvis fortsat disse sager, men vil dog appellere til, at folk tilstræber at oploade SU-
beskrivelserne direkte til SU’s database. Det sikrer en hurtigere sagsbehandling og sparer tid for 
udvalgets medlemmer – og så er det altså ret simpelt. Sager kan oploades direkte på 
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=196  
 
 
Gamle fund på ”Status over SU-sager” 
På oversigten over indsendte SU-sager (http://www.netfugl.dk/su-opload/sager.php) figurerer en del 
ældre fund af bl.a. Sorthovedet Gul Vipstjert (Motacilla flava feldegg), Lille Gulbug (Hippolais 
caligata), Vestlig Bjergløvsanger (phylloscopus bonelli) og Eleonorafalk (Falco eleonorae). De 
fleste af disse fund er tidligere blevet behandlet, men alle fund af disse arter/racer genbehandles i 
øjeblikket, hvorfor dokumentationen er blevet oploadet på SU’s database og altså kan ses under 
”status for SU-sager”. SU vil i nærmeste fremtid genbehandle disse og flere andre fund, hvorfor 
flere gamle fund vil blive tilføjet listen. Alle ændringer vil blive publiceret efter genbehandlingen. 


