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Raritetskommittén hade det första mötet som primärt behandlade 2004 års 
rapporter helgen den 20-21 november. Samtliga ledamöter var närvarande d.v.s., 
Christan Cederroth, Magnus Hellström, Nils Kjellén, Urban Olsson, Uno Unger 
samt undertecknad. Ca 100 rapporter behandlades. 
 
Godkända fynd 
Sveriges första svartvingade glada godkändes (Varberg, Halland, april). Fågeln 
var på sitt andra kalenderår och med tanke på att antalet observationer i NV 
Europa ökat på senare tid får vi nästan kalla den för väntad. Arten har dessutom 
utvidgat sitt utbredningsområde i Sydvästra Europa norrut på senare år och vi 
bedömer det därför mest sannolikt att fågeln är spontan. Den placeras därför i 
kategori A. 
Av övriga godkända fynd kan nämnas asiatisk kalanderlärka (Utlängan, 
Blekinge, november -03), taigatrast, (Hjärnarp, Skåne, trol.februari -03), vitögd 
dykand, (Ämtöholm, Östergötaland, maj -03), vitgumpsnäppa (Ottenby, 
Öland, juli -03), större beckasinsnäppa (Vadsjön, Södermanland, augusti), 
mindre gulbena (Stavstensudden, Skåne, april), iberisk gransångare (Knösen, 
Skåne, april), rallhäger (Almsberg, Skåne maj), ökenvarfågel, pallidirostris, 

(Nordingrå, Ångermanland, september). 
 
En hona isabellatörnskata från Beddingestrand, Skåne, maj, godkändes också. 
Denna fotomässigt väldokumenterade individ bedömdes utifrån bilderna tillhöra 
rasen phoenicuroides. Vad gäller isabellatörnskatekomplexet finns fortfarande 
mycket kvar att utreda men bedömd utifrån vad som hittills finns publicerat i 
ämnet uppvisade ändå denna individ övertygande karaktärer för phoenicuroides. 
 
Många rapporter på kaspiska- respektive medelhavstrutar håller tyvärr alltjämt 
en låg nivå. Flera av rapporterna har ledsagats av fotografier som uppenbart 
visar felbestämda grå- och havstrutar. Detta resulterade i att fynd av kaspisk trut 
från geografiskt avvikande områden (t.ex. inre Småland, Östergötland och 
Mälardalen) åter togs upp för bedömning. Skärpta krav ledde till att 
flera tidigare publicerade fynd nu är att betrakta som underkända. Vi vill härmed 
understryka vikten av att dokumentera framtida fynd med fotografier. 
 
Vi vill återigen påminna om förväxlingsrisken med 2K ängshök vid vårfynd av 
gammal hona stäpphök. Alltför ofta saknas ett resonemang i rapporten om 
varför man kunnat utesluta just 2K ängshök. Karaktärer att ge akt på är bl.a. 
axillarernas utseende. En bild som illustrerar hur stäpphökslika 2K ängshökar 
kan vara finns på sidan 231, bild 252, i Dick Forsmans rovfågelguide. 
 



Alla tidigare vårhannar av östliga svarthakade buskskvättor maurus/stejnegeri 

omgranskas för närvarande. Detta är den dräkt som avgjort är svårast att skilja 
från t.ex. rubicola .En bra beskrivning på utbredningen av den vita övergumpen 
och allra helst övre stjärttäckarnas utseende kommer att öka chansen för att 
fynden skall förbli godkända. Andra viktiga karaktärer är halsfläckens utseende 
och färgen på undre vingtäckare. En uppsats som redogör för olika karaktärers 
tillförlitlighet kommer i Vår Fågelvärld. 
 
Rk har fortfarande inte fått in någon rapport av den iberiska gransångare som 
höll till i Lönestig Halland våren 2004. Fågeln har debatterats flitigt och Rk är 
mycket intresserad av att få in så mycket uppgifter som möjligt framför allt vad 
gäller sång och lockläte.  
  
Ny sekreterare 
Christian Cederroth lämnar sekreterarposten efter lång och trogen tjänst. 
Christian jobbar dock vidare i kommittén som vanlig ledamot. Vi vill passa på 
och hälsa vår nye sekreterare Anders Blomdahl från Ronneby välkommen som 
ny sekreterare. Anders är en hängiven sträckfågelfantast vilket inte minst 
medverkan i Sjöfågelboken vittnar om. Anders är också en flitig resenär i sin 
roll som reseledare åt Avifauna.  
Hädanefter sker korrespondens med Rk via Anders: 
Anders Blomdahl  
Ringgatan 2, S-372 32 Ronneby.  
Telefon: +46 (0)457 266 54   
Mobil: + 46 (0)709 32 66 63 
E-post: ablomdahl@ebox.tninet.se 
 
Tack Urban 
I samband med Anders tillträde så lämnade Urban Olsson kommittén efter 12 år. 
Urban har på senare år fått en mycket viktig roll då han har stor kunskap om 
fågeltaxonomi och varit behjälplig med DNA sekvensering av flera 
svårbestämda individer. Rk tackar för åren som gått och ser givetvis fram emot 
fortsatt samarbete med Urban. 
 
Slutligen saknas fortfarande många rapporter från 2004. Om de skall kunna 
behandlas inför nästa års publicering måste de så snart som möjligt skickas in 
till respektive rrk. 
 
 
Raritetskommittén 
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