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Almindelig mynah (Acridotheres tristis) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Acridotheres tristis L. 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Acridotheres tristas L. 
Paradisea tristis L. 

 

Kaldenavn: almindelig mynah 

Beskrivelse 

Almindelig mynah er 23-26 cm lang, har et vingefang på 12-14 cm, og vejer op til 143 gram. Kroppen er 

kakaobrun, hoved og det øverste af halsen er skinnende sort og omkring øjet er der en gul, sjældent orange 

maske. Øjet er gråbrunt hos juvenile fugle; hos voksne fugle varierer farven meget. Under halen, på 

halespidsen er den hvid og de yderste svingfjer er hvide. Ben fødder og næb er gule. Der er ikke tydelig 

forskel på han- og hunfugle. Almindelig mynah lever af æg og unger af andre fuglearter og den angriber 

også voksne fugle, der er mindre end den selv. Arten går hellere end den hopper. Den er 

territoriedannende og hævder territoriet med meget tydelige og langvarige kald (5-15 min.) fra tidligt om 

morgenen og gennem hele dagen1,2.  

Forvekslingsmuligheder 

Der kendes tre underarter af Acridotheres tristis. 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Almindelig mynah er hjemmehørende i Central- og Sydasien. Arten er en populær burfugl og holdes i 

fangenskab i mange lande, også i Danmark. Den typiske spredning sker via undslupne fangenskabsfugle. I 

Sydeuropa, primært Spanien og Frankrig, ses arten regelmæssigt frit flyvende, og på de Baleariske Øer 

optræder den invasivt1. Undslupne fugle ville kunne observeres i Danmark, men ingen er dog registreret i 

DOF-basen. Både i oprindelsesområdet og hvor arten er introduceret lever arten tæt på mennesker og er 

mest succesfuld i disse områder. Den er hulrugende og benytter ofte bygninger/hulrum i bygninger til rede. 

Da den præderer på æg, unger og evt. voksne fugle kan den udgøre en trussel for hjemmehørende arter, 

hvor den er introduceret. Arten ser ikke ud til at være i stand til tolerere somre med en 

gennemsnitstemperatur under 23 grader og vintertemperaturer under 0 grader, så forholdene i Danmark 

er ikke egnede i øjeblikket, og under relevante klimascenarier (RCP4.5 og RCP8.5) ligger Danmark heller ikke 

inden for det område hvor det anses for sandsynligt at arten vil etablere sig såfremt den introduceres2. 

Score og baggrund 

Vi benytter en skala fra 1 til 3 til vurderingen af arternes påvirkninger/potentielle påvirkninger, hvor 1 

svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj. Harmonia-scoren er summen af scoren for de fire 

førstnævnte påvirkningsfaktorer og den samlede score er summen af scoren for alle seks 

påvirkningsfaktorer. Ved scoringen af arterne vurderes effekterne i forhold til den nuværende udbredelse i 

Danmark og den udbredelse, der er sandsynlig inden for de kommende 10 år. 
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HARMONIA Økonomi og sundhed 
Harmonia 
score 

Samlet 
score 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemfunkt
ioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

1 1 1 1 1 1 4 6 

 

Spredningspotentiale: (1) 

Da almindelig mynah hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da almindelig mynah hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da almindelig mynah hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da almindelig mynah hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da almindelig mynah hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da almindelig mynah hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 

 

Kilder 
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