
Årets julegave til ornitologen 
 

Hvis den ornitolog, du vil give en julegave, ikke allerede har anskaffet sig ”Systematisk oversigt 

over Danmarks fugle 1800 – 2019”, behøver du ikke være i tvivl om din gave. Trods den noget 

kedelige titel vil bogen her vække begejstring. 

 

Det er den suverænt væsentligste bog om 

Danmarks fugle udgivet i adskillige år, simpelt hen 

bibelen, når det gælder de danske fugles forekomst. 

Bogen er i A4-format og på 527 sider, så det er 

også rent fysisk en vægtig sag. 

 

Bogen gennemgår samtlige fuglearter, der er truffet 

i Danmark gennem de mere end 200 år, den 

dækker fra de mest almindelige til dem, der kun er 

konstateret en enkelt gang. 

 

For den enkelte art anføres: 

Udbredelse på kloden 

Hvilke racer, der findes 

Yngleforekomst (med udbredelseskort) 

Træk- og vinterforekomst (med udbredelseskort og 

diagram over fordelingen på året) 

Særlige forekomster 

Historik i Danmark med angivelse af estimeret 

bestandsstørrelse (hvis den kendes) 

Bestandsstørrelse i Europa og Skandinavien samt 

om den er i frem- eller tilbagegang. 

 

                                                                      Typisk  

                                                                      opslag 

 

For sjældnere arter er ikke alle oplysninger 

relevante og beskrivelsen derfor mere kortfattet, 

men her angives antallet af observationer pr. tiår. 

Hvis der er mindre end 10 observationer i alt, 

angives hver enkelt med sted og dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på sjældnere art med forekomst fordelt på tiår. 

 

 

Eksempel på meget sjælden art. Alle fund 

anføres 

 

Som en sidegevinst følger bogen den 

autoritative navngivning og 

systematik, så du vil kunne slå op i 

den, hvis du er i tvivl om det korrekte 

navn på en fugl, eller hvor den er 

indplaceret i systematikken, herunder 

også om der er tale om en fuldgyldig 

art eller blot en underart. 

 

Det eneste kritikpunkt, jeg har, er 

litteraturlisten, der er opstillet 

alfabetisk efter forfatter. Den burde 

være opstillet art for art, så man 

kunne bruge den, hvis man vil have 

mere detaljeret viden om den enkelte 

art. 

 

Bogen er den seneste i en række 

oversigter over Danmarks fugle. Sidst 

kom Klaus Malling Olsens i 1992, 

men den nye her er langt mere 

grundig og sætter en meget høj 

standard for efterkommerne. 

Eksempel. Silkehale. Invasionsår fremgår tydeligt 
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