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DOF - Dansk Ornitologisk Forening

Første fælleskonference for de nordiskeFørste fælleskonference for de nordiske
sjældenhedsudvalgsjældenhedsudvalg

I weekenden fra den 23. til den 25. august 2013 deltog syv af
sjældenhedsudvalgets (SU) medlemmer i The Nordic Rarities Committee
Conference på Falsterbo, som var den første af sin slags. Det svenske SU
inviterede, og mange SU-medlemmer fra Sverige, Norge, Finland og
Danmark deltog.

Formålet med konferencen var at styrke kendskabet og kontakten til hinandens arbejde og viden, samt at

diskutere nogle af de højaktuelle taksonomiske og bestemmelsesmæssige udfordringer.



7.12.2020 Første fælleskonference for de nordiske sjældenhedsudvalg | Pandion

https://pandion.dof.dk/artikel/første-fælleskonference-de-nordiske-sjældenhedsudvalg 2/7

Björn Malmhagen byder deltagerne velkommen til det fællesnordiske SU-møde. Foto: Jens Søgaard Hansen.

Fredag eftermiddag bød svenske Björn Malmhagen deltagerne velkommen, hvorefter konferencens første oplæg

blev udført af Hans Larsson.

Gråsejler

I forbindelse med det svenske SU's gennemgang af alle deres tidligere fund af gråsejler har Hans - sammen med

Mats Wallin - ved undersøgelser i felten og af skindlagte fugle indsamlet nogle kriterier for bestemmelse af

gråsejlere, som også er blevet publiceret i Sveriges Ornitologiska Förenings tidsskrift: Vår Fågelvärld.
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Hans Larsson gennemgår bestemmelse af gråsejlere og tornsejlere. Foto: Jens Søgaard Hansen.

Det svenske SU's granskning af tidligere gråsejler-fund har blandt andet mundet ud i, at der til og med 2012 nu

bare er otte godkendte fund i Sverige. Før var der 20 godkendte fund.

I Danmark er der til og med 2012 godkendt fem fund af gråsejler. Efter endt oplæg diskuteredes nogle sejlere fra

de andre deltagende lande.
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Der blev også tid til at se på fugle - her kigges trækfugle ved fyret. Foto: Jens Søgaard Hansen.

Lørdag morgen var deltagerne rundt forskellige steder i området og se på trækket eller ringmærkningen.

Hvidskægget sanger

Da deltagerne var kommet tilbage, præsenterede Lars Svensson sine forslag til taksonomiske ændringer inden for

hvidskægget sanger-komplekset.

Svensson foreslår, at hvidskægget sanger deles i tre arter. En vestlig med to racer (Nordvestafrika, Iberiske halvø,

Sydfrankrig og nordvestligste Italien), en østlig med to racer (Sydøsteuropa samt Midt- og Syditalien) og den

monotypiske Moltonis sanger (Norditalien, Sardinien, Korsika og Mallorca).

Mere herom kan læses i det seneste nummer af The Bulletin of the British Ornithologists' Club.

Lars Svensson fortæller om taksonomiske ændringer af hvidskægget sanger. Foto: Jens Søgaard Hansen.

Det danske SU vil afvente stillingtagen til disse taxa af The British Ornithologists Unions Records Committee

(BOURC), men planlægger at foretage en granskning af alle tidligere fund af hvidskægget sanger i Danmark.

Bestemmelse af arterne/racerne blev diskuteret, og mange billedeksempler blev vist. Desuden fik deltagerne lidt

gættefugle.

Stor tornskade

Herefter gennemgik Mats Waern og Lars Svensson nogle eksempler på to østlige racer af stor tornskade; ssp.

sibiricus og ssp. homeyeri. Specielt ssp. sibiricus volder problemer, da den er morfologisk næsten identisk med
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ssp. excubitor, der er den almindelige race på vore breddegrader.

I Danmark findes der ingen indsendte fund af hverken spp. sibiricus eller ssp. homeyeri. I Norden er der ét fund

af ssp. sibiricus fra Norge af en skindlagt fugl, mens der er flere fund af ssp. homeyeri i Sverige og Finland. En

revurdering af bestemmelskriterierne for de forskellige racer er dog i støbeskeen.

Desuden kan vi nok forvente, at der vil komme nogle taksonomiske ændringer indenfor hele stor tornskade-

komplekset.

Sibirisk bynkefugl

I det sidste oplæg for dagen præsenterede Lars Svensson status på racerne af sibirisk bynkefugl. Som det vigtigste

kan nævnes, at det foreslås, at racerne ssp. variegatus (fra det nordlige kaspiske område) og ssp. armenicus (fra

det sydlige kaspiske område) skifter navn, fordi der har været lidt forvirring omkring type-eksemplerne på

museerne.

Således skifter ssp. variegatus navn til ssp. hemprichii og ssp. armenicus skifter navn til ssp. variegatus.

Det danske SU vil snarligt følge denne navneændring. Der findes ét godkendt fund af ssp. hemprichii i Danmark.

Desuden diskuteredes bestemmelseskriterier af den østlige race; ssp. stejnegeri, hvor der stadig savnes

undersøgelser, der kan dokumentere variationen af denne race.

Kuhls/Scopolis skråpe

Søndagen indledtes med et oplæg af Jan Hjort Christensen, som havde indsamlet billedemateriale på Kuhls

skråpe, der nyligt er blevet splittet til to arter af BOURC og derfor også i Danmark; Kuhls skråpe (Østatlanten)

og Scopolis skråpe (Middelhavet og fåtalligt i Portugal og Biscayen) var oppe til debat.

Kuhls skråpe er utvivlsomt den almindeligste i vore farvande, men det kræver ualmindeligt gode

observationsbetingelser helt at udelukke Scopolis skråpe. I Norden er der bare et godkendt fund af Scopolis

skråpe, nemlig en fotodokumenteret fugl fra den svenske vestkyst.

Bestemmelseskriterier samt udvalgenes behandling af fund og stillingtagen til det nye split blev diskuteret. I

Sverige har man endnu ikke foretaget samme split.

N.B. På DOF's navneliste figurerer Scopolis skråpe som atlantisk skråpe, selvom arten primært forekommer

uden for atlanten. Derfor har vi (SU og Pandion) valgt at anvende navnet Scopolis skråpe.

Værlinger

Alexander Hellquist havde igennem feltstudier, skindstudier og billeder undersøgt hunfarvede individer af

hvidkindet værling og gulspurv. Et artspar, som kan volde store bestemmelsesmæssige problemer.

Ud over tilstedeværelsen af gult har det ifølge Hellquist været ualmindeligt svært at finde karakterer, der kan

adskille de to arter, hvilket desuden besværliggøres af de mange hybrider. Hellquist vil dog fortsætte sine studier,
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og forhåbentligt vil vi få mere viden om dette artspar i fremtiden.

Alexander Hellquist fortæller om bestemmelse af hvidkindet værling og gulspurv. Foto: Jens Søgaard Hansen.

Afrunding

Inden konferencen blev afsluttet, blev landenes kategorisering af arterne på landenes lister (dvs. i A, B, C, D og E -

se den danske liste her) diskuteret med det formål at skabe en fælles konsensus i udvalgenes brug af kategorierne.

Til sidst takkede vi alle for en utroligt spændende og udebytterig weekend, hvor det svenske SU havde skabt nogle

rigtig fine rammer for konferencen!

Det blev aftalt i fremtiden at styrke kommunikationen mellem udvalgene, hvilket foreløbigt blandt andet

udmøntede sig i en fælles online-mappe, hvor man kan dele diverse materialer/viden, samt oprettelse af flere

arbejdsgrupper på tværs af landene.

Desuden gav vi alle håndslag på at følge op med en ny nordisk konference om to år i et af de andre lande.
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