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Rettelser og tilføjelser til

Bernt Løppenthln:

Fortegnelse over Danmarks Fugle.
Udgivet af Dansk Ornithologisk Forening.
København 1946.

I de 10 år, der er gået siden Dansk Ornithologisk Forenings
tredie fugleliste forelå 1. august 1946, er adskilligt nyt kommet frem. Derfor har man fra forskellig side opfordret mig til
at udarbejde et supplement til fortegnelsen. En særlig opfordring til at få samlet stoffet til D.O.F.s 50års jubilæum
tages herved til følge.
Arter og underarter, som nu er konstateret med sikkerhed i Danmark, men som ikke er nummereret, eventuelt slet
ikke omtalt i fortegnelsen fra 1946, er nedenfor mærket *.
Fortegnelsen er forøget med 12 arter, der ikke findes i den
fra 1946; af disse kendes 7 dog kun fra meddelelser om iagttagne fugle, ikke som fund, der er dokumenteret ved skind,
skeletdele, redefund, gode fotografier eller andre uomtvistelige
beviser. Disse er som i 1946 betegnet med ? .
Faunaforfalskninger er mærket med !.
... angiver, at teksten foran eller bag det til rettelsen svarende stykke i fortegnelsen fra 1946 kan blive stående.
Tilføjelser, der ikke kan indregistreres under et af de 1946
brugte numre, er nedenfor mærket med tallet for den nærmest
foregående art. Dette tal er sat med kursiv.
Skovlunde 1. september 1956

B.

LøPPENTHIN

Systematisk fortegnelse.
Lommerne skal for fremtiden hedde Gavia, familien Gaviidae o. s. v.
(sml. LøPPENTHIN 1946, p. 12). Ifølge amerikanske ornithologers opfattelse er Toppet Lappedykker type for slægten Colymbus, mens
europæerne anser Sortstrubet Lom for dennes type. For at gøre ende
på det uheldige i, at Colymbus betød Lappedykker i Amerika og Lom
i den Gamle Verden, har den Internationale Komite for Zoologisk
Nomenklat ur i 1956 bestemt, at brugen af slægtsnavnet Colymbus
(LINNAEUS 1758) opgives. Alle skal herefter bruge Podiceps (LATHAM
1787) for Lappedykkerne og Gavia (FoRSTER 1788) for Lommerne. De
danske Lommer kommer herefter til at hedde:
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1.
2.
3.
4.

Rødstrubet Lom, Gavia stellala (PoNTOPPIDAN)
Sortstrubet Lom, Gavia arctica arctica (LINNAEus)
Islom, Gavia immer (BRtiNNICH)
Hvidnæbbet Lom, Gavia adamsii (G.R.GRAY)

5. Lille Lappedykker, Podiceps ruficollis ruficollis
(PALLAS)
... Standfugl eller trækfugl ...
6. Nordisk Lappedykker, Podiceps auritus auritus (LINNAEus)
... Har tidligere ynglet i landet.
LøPPENTHIN, D.O.F.T. 47, 1953. Ternær betegnelse, da den
amerikanske bestand er anerkendt som en særlig underart.

14. Lille Skråpe, Puffinus baroli baroli (BONAPARTE)
Ændring af artsnavnet.

20a. Mellemskarv, Phalacrocorax carbo sinensis (SHAW &
NODDER)
Ynglefugl ved Mariager Fjord, på Vorsø, Lolland og i
Sydvestsjælland. Kolonien på Langeland forsvundet ...
22. Fiskehejre, Ardea cinerea cinerea LINNAEUS
... Har ynglet på Bornholm ...
25. Sølvhejre, Egretta alba alba (LINNAEus)*
[Stor Silkehejre].
Tilfældig gæst fra sydøst.
HJ.

ØSTERGAARD CHRISTENSEN,

D.O.F.T. 48, 1954.

25. Silkehejre, Egretta garzetta garzetta (LINNAEus)*
Tilfældig gæst fra syd.
ARTHUR CHRISTIANSEN,

D.0.F.T. 47, 1953.

27. Dværghejre, Ixobrychus minutus minutus (LINNAEus)
... Sandsynligvis ustadig ynglefugl. - Sjælden Sommergæst.
VALENTINER,

D.O.F.T. 44, 1950.

29. Stork, Ciconia ciconia ciconia (LINNAEus)
Bestanden stærkt aftagende ...
30. Sort Stork, Ciconia nigra (LINNAEus)
Vist forsvundet som ynglefugl. Sjælden sommergæst ...
34. Pibesvane, Cygnus columbianus bewickii Y ARRELL
Navneændring, da Pibesvanen og den amerikanske Fløjtesvane
nu anses for at tilhøre samme art.
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35. Knopsvane, Cygnus olor (J. F. GMELIN)
Er tiltaget stærkt og ruger nu i det meste af landet ...
35. Snegås, Anser caerulescens (LrNNAEus) subsp.?
? Sandsynligvis tilfældig gæst fra nordvest. Bevis mangler.
LIND,

D.O.F.T. 49, 1955.

39d. Tundrasædgås, Anser fabalis rossicus BuTURLIN*
Tilfældig gæst fra nordøst.
JOHANSEN,

D.O.F.T. 43, 1949.

41. Bramgås, Branta leucopsis (BECHSTEIN)
I de senere år noget hyppigere trækgæst. Fåtallig vintergæst.
50. Pibeand, Anas penelope LrNNAEus
Muligvis ustadig ynglefugl. Er aftaget på Saltholm, men
yngler vistnok stadig ...
A.

LuDv. SVENDSEN,

mundtlig.

53. Rødhovedet And, Netta rufina (PALLAS)
Ynglefugl på Vest- og Sydlolland ...
54. Taffeland, Aythya ferina (LrNNAEus)
Ændring til binær betegnelse.

56. Troldand, Aythya fuligula (LrNNAEus)
... Aftaget stærkt som ynglefugl i Thy ...
68. Fiskeørn, Pandion haliaetus haliaetus (LrNNAEus)
Skal have ynglet 1941 og 1945; bekræftelse ikke offentliggjort. Regelmæssig, men fåtallig sommergæst ...
70. Rød Glente, Milvus miluus miluus (LrNNAEus)
Meget fåtallig, men øjensynlig regelmæssig ynglefugl ...
80. Havørn, Haliaeetus albicilla (LrNNAEus)
Meget fåtallig ynglefugl, kun i Midtsjælland ...
89b. Grønlandsk Jagtfalk, Falco rusticolus candicans J.F.
GMELIN*
Tilfældig gæst fra nordvest.
L.

LYNEBORG JENSEN,

D.0.F.T. 47, 1953.

95. Tårnfalk, Falco tinnunculus tinmmculus LrNNAEUS
Ret almindelig ynglefugl ...
98. Dalrype, Lagopus lagopus (LrNNAEus)*
Kendes fra senglacial tid. Uddød længe før historisk tid.
! Grouse, Lagopus lagopus scoticus (LATHAM)
... Er formentlig forsvundet som fritlevende i Danmark ...
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102. Trane, Grus grus grus (LINNAEus)
Meget fåtallig ynglefugl i det nordlige Jylland ...
L.

LYNEBORG JENSEN,

D.0.F.T. 46, 1952.

123a. Sydlig Hjejle, Pluvialis apricaria apricaria (LINNAEus)
Meget fåtallig ynglefugl i Jylland; forsvundet som ynglefugl på Læsø ...
129. Stor Regnspove, Numenius arquata arquata (LINNAEus)
Tiltaget ret betydeligt som ynglefugl i Jylland. Ruger
også på Læsø ...
134b. Islandsk Rødben, Tringa totanus robusta (ScHIØLER)*
Fåtallig vintergæst.
SALOMONSEN,

D.O.F.T. 47, 1953.

137. Svaleklire, Tringa ochropus LINNAEUS
... Sandsynligvis ynglefugl i det nordlige Sjælland; men gyldigt bevis foreligger ikke. - Undtagelsesvis vintergæst.
138. Terekklire, Xenus cinereus (GuLDENSTAEDT)*
Tilfældig gæst fra øst.
H. POULSEN,

D.O.F.T. 45, 1951.

142. Tredækker, Gallinago media (LATHAM)
143. Dobbeltbekkasin, Gallinago gallinago gallinago (LINNAEus)
Navneændring 1956 efter afgørelse af den Internationale Komite
for Zoologisk Nomenklatur.

149. Stribet Ryle, Calidris melanotos (VIEILLOT)*
Tilfældig gæst, sandsynligvis fra nordøst.
H. POULSEN,

D.O.F.T. 44, 1950.

167. Sildemåge, Larus fuscus LINNAEUS
Er foruden på de tidligere kendte steder fundet ynglende
på Hyllekrog og Saltholm (formentlig Baltisk Sildemåge, L. /. fuscus L.) samt på Hjelm og øerne omkring
Læsø (formentlig Norsk Sildemåge, L. fuscus intermedius ScmøLER).
168. Svartbag, Larus marinus LINNAEUS
Ret talrig ynglefugl omkring Læsø. Ret almindelig som
ynglende ved Samsø. Er truffet rugende på Saltholm ...
170. Stor Sorthovedet Måge, Larus ichthyaetus PALLAS
? Tilfældig gæst fra sydøst. Bevis mangler.
HosTRUP-ScHULTz,

D.O.F.T. 49, 1955.

174. Ride, Rissa tridactyla tridactyla (LINNAEus)
... Er truffet ynglende på Nordre Rønner ...
16
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175. Hvidvinget Terne, Chlidonias leucopterus (TEMMINCK)*
Tilfældig gæst fra sydøst.
Skind i Zoologisk Museum. Optaget som tvivlsom i fortegnelsen
af 1946.

181. Dougallsterne, Sterna dougallii dougallii MoNTAGU
... Bevis for påstået yngleforekomst ugyldigt.
189a. N ordsøtej st, Cepphus grylle atlantis SALOMONSEN
... Er også truffet ynglende på Djurslands kyst og Tunø ...

195. Tyrkerdue, Streptopelia decaocto decaocto (FRIVALDszKY)*
Spredt forekommende ynglefugl, navnlig i Jylland; pletvis almindelig et par steder i Hjørring og Ribe amter.
Standfugl.
H. POULSEN, D.O.F.T. 44, 1950; SALOMONSEN, D.O.F.T. 47,
1953.

214. Biæder, Merops apiaster LINNAEUS
Ynglede på Bornholm 1948 ...
ARNE LARSEN, D.O.F.T. 43, 1949.

216. Hærfugl, Upupa epops epops LINNAEUS
... Har muligvis ynglet på Bornholm 1949. Gyldigt bevis
mangler ...
ARNE LARSEN, Flora og Fauna 58, 1952.

218. Gråspætte, Ficus canus canus J. F. GMELIN
Bør forsynes med? og stryges af den nummererede liste,
da gyldigt bevismateriale for artens forekomst i Danmark synes at mangle.
Flagspætternes slægtsnavn er ændret fra Dryobates til Dendroco pos. De danske former er:

219. Stor Flagspætte, Dendrocopos major (LINNAEus)
a. Almindelig Flagspætte, Dendrocopos major pinetorum
(CHR. L. BREHM)
b. Nordisk Flagspætte, Dendrocopos major major (LINNAEus)
220. Mellemflagspætte, Dendrocopos medius medius (LINNAEus)
221. Lille Flagspætte, Dendrocopos minor (LINNAEus)
a. Nordlig Lille Flagspætte, Dendrocopos minor minor
(LINNAEUS)
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Sydlig Lille Flagspætte, Dendrocopos minor hortorum
(CHR. L. BREHM)
Strejfgæst fra syd til Sønderjylland og Als. Bevis mangler. Yngleforekomst formodet; men bevismaterialet var
ufyldestgørende.
LIENGAARD, LøPPENTHIN, BEHRENDS,

D.0.F.T., 42, 43, 47, 1948,

1949, 1953.

229. Rødrygget Svale, Hirundo daurica rufula TEMMINCK
? Tilfældig gæst fra sydøst. Bevis mangler.
CAROLSFELD-KRAUSE,

D.O.F.T. 49, 1955.

232. Pirol, Oriolus oriolus oriolus (LINNAEus)
... Nordgrænsen for yngleområdet her i landet synes at forløbe sydligere end i 1940erne ...
233. Ravn, Corvus corax corax LINNAEUS
... Fåtallig, men regelmæssig ynglefugl på Fyn ...
237. Husskade, Pica pica pica (LINNAEus)
... Breder sig. Er således indvandret til Samsø, hvor den
tidligere manglede ...
243. Sydlig Fyrremejse, Parus atricapillus salicarius CHR.
L. BREHM*
Ynglefugl i Sønderjylland, hvor den sås ved redehul
1949, muligvis ustadig. Standfugl eller strejfgæst fra Sydslesvig. Andet bevis for forekomst mangler.
List of Danish Vertebrates, 1950.

247a. Mørkbuget Spætmejse, Sitta europaea caesia WoLF
Den vestdanske bestand er uskelnelig fra den engelske, der bærer
ovennævnte videnskabelige betegnelse.

249. Korttået Træløber, Certhia brachydactyla brachydactyla CHR. L. BREHM
Ret almindelig ynglefugl på Als, formentlig også i det
østlige Sønderjylland til egnen omkring Haderslev i nord.
Er også meldt som ynglefugl fra det sydvestlige Fyn.
Standfugl eller strejffugl.
BEHRENDS, KocK,

D.O.F.T. 47, 1953.

250. Vandstær, Cinclus cinclus cinclus (LINNAEus)
Yngelfund ved Århus 1953. Ruger formentlig ustadigt
her i landet ...
255. Sangdrossel, Turdus philomelos CHR L. BREHM
a. Almindelig Sangdrossel, Turdus philomelos clarkei
HARTERT
16*
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b. Nordlig Sangdrossel, Turdus philomelos philomelos
CHR. L. BREHM
Navneændring 1956 efter afgørelse af den Internationale Komite
for Zoologisk Nomenklatur.

263b. Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl, Saxicola torquata
maura (PALLAS)*
Tilfældig gæst fra øst.
BURTON

&

NISBET,

D.O.F.T. 50, 1956.

267. Sydlig Nattergal, Luscinia megarhynchos megarhynchos CHR. L. BREHM
Sjælden Strejfgæst fra syd. - Måske ustadig ynglefugl i
Sundeved; bevis mangler.
271. Havesanger, Sylvia borin (BoDDAERT)
Ændring til binær betegnelse.

274. Sibirisk Gærdesanger, Sylvia curruca blythi T1cEHURST & WHISTLER
? Tilfældig gæst fra øst.
NISBET,

D.O.F.T. 49, 1955.

276a. Sydlig Gransanger, Phylloscopus collybita collybita
(VIEILLOT)
... Nordgrænsen for yngleområdet forskudt til Limfjorden ...
278. Lundsanger, Phylloscopus trochiloides viridanus BLYTH
? Sjælden strejfgæst fra syd. Bevis mangler. - Yngleforekomst mulig.
PALM,

D.O.F.T. 47, 1953.

281. Græshoppesanger, Locustella naevia naevia (BonDAERT)
Fåtallig, men regelmæssig ynglefugl i Sønderjylland,
muligvis mere udbredt. Trækfugl. - Fåtallig sommergæst,
navnlig i landets sydlige egne.
282. Savisanger, Locustella luscinioides (SAv1)
? Muligvis strejfgæst fra syd. Bevis ma11gler.
BEHRENDS,

D.O.F.T. 44, 1950.

295. Rødstrubet Piber, Anthus cervinus (PALLAs)*
Fåtallig på gennemrejse.
D.O.F.T. 45, 1951. Optaget som tvivlsom i fortegnelsen
af 1946.

PALM,

296. Skærpiber, Anthus spinoletta littoralis CHR.L.BREHM
... Nævnt som ynglefugl på Middelgrundsfortet ...
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296. Tundrapiber, Anthus gustavi SwINHOE
? Måske tilfældig gæst fra nordøst. Bevis mangler.
NISBET, 9.0.F.T. ~ 49, 1955.

297.
...
316.
?

Markpiber, Anthus campestris campestris (l:INNAEus)
Yngler utvivlsomt også på Læsø ...
Lille Gråsisken, Carduelis flammea cabaret (P. L. S.
MULLER)
Angivelse af yngleforekomst, dog uden angivelse af
underart, foreligger fra Vestjylland 1954.
EBBE THOMSEN, D.O.F.T. 49, 1954.

319. Gulirisk, Serinas canaria serinus (LINNAEus)
Meget fåtallig ynglefugl i den sydlige del af landet. Trækfugl. - Strejfgæst fra syd.
331. Pallas' Rørspurv, Emberiza pallasi (CABANIS)
? Måske tilfældig gæst fra øst. Bevis mangler.
HARRY MADSEN, D.O.F.T. 48, 1954.

1946 omfattede fortegnelsen over Danmarks fugle 333 nummererede arter. Af disse er 1 (Gråspætte) overført til de tvivlsomme forekomster, og 5 (Sølvhejre, Silkehejre, Terekklire, Stribet Ryle, Tyrkerdue) er kommet til; forekomst
af 3 arter (Hvidvinget Terne, Sydlig Fyrremejse, Rødstrubet Piber), der dengang manglede bekræftelse, er blevet bevist, og 1 (Dalrype), hvoraf en underart (Grouse)
var nævnt som faunaforfalskning, er optaget som jordfundet
art. Dette giver ialt 341 nummererede arter. Af disse er 4
(Sædgås, Jagtfalk, Rødben, Sortstrubet Bynkefugl)
nu hver repræsenteret ved 1 underart ud over den eller de
i forvejen kendte. Endvidere er nævnt 7 nye arter (Snegås,
Stor Sorthovedet Måge, Rødrygget Svale, Lundsanger, Savisanger, Tundrapiber, Pallas' Rørspurv) og
3 underarter af tidligere nævnte arter (Lille Flagspætte,
Gærdesanger, Gråsisken) på grundlag af meddelte iagttagelser; men for disses forekomst mangler dog endnu uomtvistelige beviser.
V ed revisionen 1956 omfatter fortegnelsen over Danmarks
fugle ialt 411 former (arter og underarter); 1946 var det tilsvarende tal 391.
De vigtigste af de i fortegnelsen af 1946 givne oversigter
skal herefter føres å jour.
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Regelmæssige ynglefugle.
I listen af 1946 var der taget et vist forbehold over for 4
arter. Af disse bør Sort Stork stryges; den ynglede formentlig
sidste gang i Danmark 1951. Til gengæld kan Ride betragtes
som fast etableret; den tiltager stadig på Hirsholmene og har
bredt sig til Nordre Rønner. Knarand forekommer sjældent
og spredt; men reder er dog fundet et par gange i det forløbne
tiår. Sortstrubet Bynkefugl burde muligvis overføres til de
ustadige ynglefugle; i alle tilfælde synes de i 1940erne kendte
ynglesteder i den sydlige del af Åbenrå amt at være forladt.
Følgende arter er kommet til som regelmæssige ynglefugle:
Rød Glente, Milvus m. milvus (L.)
Havørn, Haliaeetus albicilla (L.)
Trane, Grus g. grus (L.)
Tyrkerdue, Streptopelia d. decaocto (FRiv.)
Korttået Træløber, Certhia b. brachydactyla BR.
Græshoppesanger, Locustella n. naevia (Bonn.)
Gulirisk, Serinus canaria serinus (L.)
Af disse 7 arter var de 3 første opført som forsvundne ynglefugle i listen af 1946; men de kan nu betragtes som regelmæssige.
De 3 sidste var nævnt som tvivlsomme ynglefugle; men formodninger om deres yngleforekomst her i landet er nu bekræftet
ved redefund. Tyrkerdue var ikke kendt som dansk fugl 1946.
Ustadige ynglefugle.
Af de arter, som 1946 blev nævnt på dette sted, må Sydlig
Nattergal stryges, da grundlaget for en angivelse om yngleforekomst ved nordsiden af Flensborg Fjord åbenbart kun var
en syngende 6; intet fund er kendt af rede eller yngel.
Ny i denne liste er:
Biæder, M erops apiasler L.
Sydlig Fyrremejse, Parus atricapillus salicarius BR.
Vandstær, Cinclus c. cinclus (L.)
1946 blev de to sidste betragtet som tvivlsomme ynglefugle.
Biæder var dengang kun kendt som tilfældig gæst i Danmark.
Forsvundne ynglefugle.
3 af de 1946 på tilsvarende sted nævnte arter (Rød G 1ente,
Havørn, Trane) er overført til listen over regelmæssige yngle-
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fugle. Spørgsmålet om Fiskeørn som dansk ynglefugl i nutiden står endnu åbent. Ny i denne liste er:
Nordisk Lappedykker, Podiceps a. auritus (L.)
Nordisk Lappedykker har i alle tilfælde ynglet i Danmark
til lidt over midten af 1800tallet.
Tvivlsomme ynglefugle.
Som det fremgår af ovenstående er følgende arter strøget
af denne liste: Nordisk Lappedykker, Sydlig Fyrremejse, Korttået Træløber, Vandstær, Græshoppesanger, Gulirisk.

Følgende former kan nævnes her:
Fiskeørn, Pandion h. haliaetus (L.)
Hærfugl, Upupa e. epops L.
Sydlig Lille Flagspætte, Dendrocopos minor hortorum (BR.)
Sydlig Nattergal, Luscinia m. megarhynchos BR.
Lundsanger, Phylloscopus trochiloides viridanus BLYTH
Savisanger, Locustella luscinioides (P. L. S. MtiLL.)
Gulhovedet Vipstjert, Motacilla fiava fiavissima (BLYTH)
Lille Gråsisken, Carduelis fiammea cabaret (P.L.S.MtiLL.)
Af disse kan man når som helst vente, at yngel af Fiskeø r n, Sydlig Lille Flagspætte, Sydlig Nattergal, Lundsanger og Gulhovedet Vipstjert vil blive konstateret i
Danmark. De 4 første er nævnt i den foranstående hovedliste,
men ikke Gulhovedet Vipstjert, da der faktisk ingen ændringer
er sket i vor viden om denne fugls forekomst på dansk grund;
men den yngler så nær ved landets grænser som på Sild. Berettigelsen af at optage Hærfugl og Savisanger i.denne liste
er måske problematisk. Det samme kan siges om Lille Grås is k en; det skal her fremhæves, at meddeleren ikke har henført de iagttagne, udfløjne ungfugle til nogen bestemt underart.
Standfugle.

I denne liste kan optages:
Havørn, H aliaeetus albicilla (L.)
Tyrkerdue, Streptopelia d. decaocto (FRiv.)
Korttået Træløber, Certhia b. brachydactyla BR.
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Muligvis kan også Sydlig Fyrremejse medtages på dette
sted; men det ligger endnu ikke klart, om denne fugl er regelmæssig ynglefugl nord for den dansk-tyske grænse. Vandstær
bør måske også nævnes her.
Yngletrækfugle.
Af denne liste må Sort Stork stryges. Følgende arter er
kommet til:
Rød Glente, Milvus m. milvus (L.)
Trane, Grus g. grus (L.)
Biæder, M erops apiaster L.
Græshoppesanger, Locustella n. naevia (Bonn.)
Gulirisk, Serinus canaria serinus (L.)
Regelmæssigt gennemrejsende fuglearter.
Listen er forøget med:
Rødstrubet Piber, Anthus cervinus (PALL.)
Vintergæster.
Listen er forøget med:
Islandsk Rødben, Tringa totanus robusta (ScmøLER)
Svaleklire, Tringa ochropus L.
Tilfældige gæster.
Af disse er Grå spætte overført til listen over tvivlsomme
forekomster fra nyere tid. Som ny for denne gruppe kan nævnes nedenstående former. De mest sandsynlige hjemsteder er
vedføj et i [].
Sølvhejre, Egretta a. alba (L.) [Sydøsteuropa]
Silkehejre, Egretta g. garzetta (L.) [Sydeuropa]
Tundrasædgås, Anser fabalis rossicus BuT. [Arktiske egne
af europæisk Rusland]
Grønlandsk Jagtfalk, Falco rusticolus candicans GM. [Grønland]
Terekklire, Xenus cinereus (GuLn.) [U.S.S.R.]
Stribet Ryle, Calidris melanotos (VIEILL.) [U.S.S.R.]
Hvidvinget Terne, Chlidonias leucopterus (TEMM.) [Sydøsteuropa]
Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl, Saxicola torquata maura
(PALL.) [U.S.S.R.]
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Arter, hvoraf kun knoglefund kendes fra Danmark.
Listen er forøget med:
Dalrype, Lagopus lagopus (L.)
Faunaforfalskninger.
Virginsk Vagtel har ynglet i det fri ved Sønder Omme;
men det må stadig betragtes som tvivlsomt, om denne art
kan klare sig i Danmark uden menneskets hjælp. Til listen kan
endvidere føjes:
Skandinavisk Dalrype, Lagopus l. lagopus (L.)
Forsøget med udsætning af Dalryper, der fandt sted på
Bornholm ca. 1911, faldt fuldkommen negativt ud.
Disse to former er ikke nævnt i foranstående hovedliste
(p. 235-41).
Tvivlsomme forekomster fra nyere tid.
2 af de i denne liste 1946 nævnte arter (Hvid vinget Terne,
Rødstrubet Piber) er nu repræsenteret ved skind af eksemplarer, indsamlet i Danmark. Sydlig Fyrremejse er overført
til listen over ustadige ynglefugle; men et dansk eksemplar af
denne art foreligger endnu ikke. Listen er forøget med nedennævnte arter. De mest sandsynlige hjemsteder er vedføjet i [].
Snegås, Anser caerulescens (L.) [Arktisk Amerika]
Stor Sorthovedet Måge, Larus ichthyaetus PALL. [Sydøsteuropa]
Gråspætte, Ficus c. canus GM. [Skandinaviske Halvø]
Sydlig Lille Flagspætte, Dendrocopos minor hortorum (BR.)
[Sydslesvig]
Rødrygget Svale, H irundo daurica ruf ula TEMM. [Sydøsteuropa]
Sibirisk Gærdesanger, Sylvia curruca blythi T1cEH. &WmsT.
[U.S.S.R.]
Lundsanger, Phylloscopus trochiloides viridanus (Nordtyskland]
Savisanger, Locustella luscinoides (SAvi) [Vesteuropa]
Tundrapiber, Anthus gustavi SwINH. [U.S.S.R.]
Lille Gråsisken, Carduelis flammea cabaret (P. L. S. MuLL.)
[Britiske Øer]
Pallas' Rørspurv, Emberiza pallasi (CAB.) [U.S.S.R.]

