
Nytt från Rk, november 2009 

SOF:s raritetskommitté höll sitt höstmöte på Ottenby fågelstation helgen 21-22 november. 

Närvarade gjorde samtliga ledamöter, d.v.s. Magnus Hellström (ordf.), Mats Waern (sekr.), 

Anders Eriksson, David Erterius, Nils Kjellén och Krister Mild. Ca 100 rapporter behandlades 

varav nära 75 % godkändes för publicering. Flera aktuella spontanitetsfrågor stod på 

programmet, och detta speglas också nedanstående redogörelse. 

Godkända obsar 

Bland skörden av godkända observationer (kategori A) kan följande axplock nämnas: 

Balearisk lira, Bohuslän & Västergötland 30–31 juli; amerikansk rördrom, Dalarna 24 april; 

smutsgam, Öland 8 augusti; jungfrutrana, Dalarna 10–11 maj; mongolpipare, Öland 27–29 

juni; wilsonsimsnäppa, Gotland 9 juni (bedömd som en av fjolårets individer); 

medelhavstrut, Östergötland 9–28 oktober; större turturduva Sörmland 15 april; 

mongolpiplärka, Norrbotten 9 november; svartstrupig järnsparv, Skåne 24-25 oktober; 

alpjärnsparv, Blekinge 12-13 maj; stäppsångare, Bohuslän 14 augusti; polyglottsångare, 

Dalarna 27 maj–1 juni; svarthuvad sparv, Blekinge 26–31 maj samt brokig kardinal, 

Ångermanland 28–30 april. I övrigt hänvisas till Svalan. 

Amerikanska sjöorrar bordläggs 

Till mötet nåddes Rk av flera rapporter på amerikansk sjöorre. Dessa rörde bl.a. fågeln som 

sträckte mot norr vid Utlängan, Blekinge 13 april samt den fågel som under en veckas tid i 

mitten av april larmades från Laholmsbukten. Ingen rapport har dock inkommit från den 

senare fågelns första observationsdag då den sågs sträcka mot söder vid flera lokaler längs 

hallandskusten. Den efterföljande situationen i Laholmsbukten verkar varit något rörig, 

främst orsakat av dåliga ljusförhållanden, men också p.g.a. närvaron av sjöorrar med mer 

gult i näbben än genomsnittligt. Bedömningar av amerikanska sjöorrar har under en längre 

tid orsakat bryderier för Rk, och i syfte att fastställa minimikrav och för att få en jämnare 

linje i granskningen beslutades att ta upp de befintliga fynden för återgranskning. Av den 

orsaken bordlades flera av de nu aktuella rapporterna. 

Spetsstjärtad duva 

Spontanitetsdiskussioner kring den spetsstjärtade duvan i Oxelösund 2001 återkommer 

regelbundet i allehanda sammanhang. Fyndet placerades vid den ursprungliga granskningen 

i kategori D, men frågan om kategoriseringen har ånyo aktualiserats efter att den danska 

raritetskommittén placerat ett fynd från Skagen i maj 2008 i kategori A. Rk har därför 

återigen tagit upp saken för övervägande och då beaktat relevanta fakta som tillkommit 

under de senaste åren. Viktigt att minnas i detta sammanhang är att det tyngsta motivet till 

att det danska fyndet fördes till kategori A var att man utifrån goda fotografier hittat 

individspecifika teckningar i vingen. Med dessa till hjälp bedömdes det som säkerställt att 

fågeln vid Skagen rörde samma individ som i början av november 2007 sågs på Inishbofin 

Island, Galway på västligaste Irland och senare, 4 maj 2008, vid Greifswalder Oie i Tyskland. 



Därmed fanns alltså en observationskedja med början vid en tidpunkt och fyndlokal som 

betraktas som mer eller mindre optimala för ett spontant uppträdande av arten, och också 

den irländska raritetskommittén har valt att placera fyndet i kategori A. Något motsvarande 

rekvisit finns inte för det svenska fyndet, och det finns ännu heller inte någon etablerad 

europeisk fyndbild där man teoretiskt skulle kunna finna stöd för ett beslut i någondera 

riktningen. I kategori D placeras arter/raser som skulle ha placerats i A eller B, om det inte 

förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, och trots att arten 

verkar vara ovanligare i fångenskap än vad som var känt vid den ursprungliga granskningen 

anser Rk efter den förnyade bedömningen att det fortfarande finns skäl att behålla fyndet i 

kategori D. 

Sydostliga rödstjärtar under luppen 

Samtliga fyra svenska fynd av den sydostliga rödstjärtsrasen P. p. samamisicus har tagits upp 

för återgranskning. Adulta hanar av denna form skiljer vanligen ut sig genom att uppvisa 

distinkta och rent vita ytterfan på armpennor, inre handpennor och tertialer och är också 

genomsnittligt marginellt mörkare ovan. Rent vita vingpaneler har vid flera tillfällen setts 

också hos häckande rödstjärtar i Skandinavien, men dessa har då varit tunnare och svagare 

avsatta än vad adulta samamisicus uppvisar. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att 

samamisicus-gener finns hos dessa fåglar, men det förefaller osannolikt av flera skäl och mer 

rimliga alternativ skulle kunna vara genflöde från svart rödstjärt eller kanske helt enkelt 

genetiskt rena nominatfåglar i den bortre änden av den utseendemässiga variationen. Hur 

som helst resulterade återgranskningen i att två av de tidigare godkända individerna anses 

röra felbestämda nominat och en tredje var alltför bristfälligt beskriven. Den fjärde och sista, 

en hane vid Gårdby hamn, Öland i september 1988, vållade större huvudbry, men vissa 

avvikande detaljer i såväl beskrivning som i de bifogade (och rätt svåranvända) svartvita 

fotografierna gör det svårt att helt säkert utesluta en svart rödstjärtshybrid. Således anser Rk 

idag att inget av de tidigare godkända fynden kvalificerar för en publicering som 

samamisicus. 

Sibirisk rosenfink 

I slutet av oktober 2005 fotograferades en adult hane sibirisk rosenfink vid ett fågelbord i 

Dalsland. Sibirisk rosenfink är långt ifrån en otänkbar senhöstgäst hos oss, men fyndet 

placerades trots det i kategori D. Arten är, eller åtminstone har varit, mycket populär i 

fångenskap och t.ex. har vi genom den belgiska raritetskommittén nåtts av uppgiften att 

hela 3 417 sibiriska rosenfinkar fanns registrerade för legal import/transit till eller genom 

Belgien enbart i september månad år 1993. Att den svenska fågeln var en adult hane bidrar 

till den, låt vara svaga, skepsis som föranledde kategoriseringen, och det är tillika fullt möjligt 

att en ungfågel på rimlig plats och tidpunkt framöver kan komma att bedömas annorlunda. 

Praktsparvar 

De fyra svenska fynden av praktsparv (Blekinge 1996, Dalarna 1998, Skåne 2000 och 

Västergötland 2000) har på grund av ett förbiseende hamnat i olika kategorier; D respektive 



E. En kategorisering av praktsparv är långtifrån självklar, men Rk beslutade att flytta samtliga 

observationer till kategori D i väntan på att en mer omfattande Europeisk fyndbild kan sprida 

ytterligare ljus över frågan. 

 

Uppmaning! 

Vi skulle återigen vilja påminna alla rapportörer om att inte ange URL till dokumenterande 

bilder på Internet. Länkar blir snabbt inaktuella, och bilderna försvinner då för gott ur Rk:s 

arkiv. Vi skulle därför uppskatta om bilderna istället bifogas blanketten i Svalan - då sorteras 

de in på rätt ställe i diariet och sparas för framtiden. 

 

Donation 

Rk skulle vilja ta tillfället i akt och tacka för en donation från Johan Elmberg som under 

hösten skänkte sina nära nog kompletta årgångar av Birding World till kommittén. Många 

intressanta artiklar och notiser finns där publicerade och kommer nu att finnas inom en 

armlängds avstånd under kommande möten. Varmt tack Johan! 

 

Ny ledamot 

Det kommande vårmötet blir Nils Kjelléns sista insats för Rk, och vi har anledning att 

återkomma till detta i ett senare skede. Hans plats skall dock ersättas, och den 

namnförfrågan som SOF:s styrelse gick ut med under våren 2008 utgjorde bas för 

diskussionerna mellan styrelsen och kommittén. Ersättare för Nils blir Alexander Hellquist. 

Alex kommer ursprungligen från Skåne men är sedan ett knappt år tillbaka bosatt i 

Stockholm. Han har tidigare varit aktiv under många år i Rrk-Skåne och har där bl.a. ansvarat 

för de bestämningsartiklar som regelbundet publicerats på Rrk:s hemsida.  

 

Raritetskommittén 

gm. Magnus Hellström 


