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Trolig nordlig härmtrast fick underkänt
rapport från sof:s raritetskommittés höstmöte

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Ottenby 
Fågelstation 26–27 november med en smärre 
snöstorm vinande utanför fönstren. Samtliga le-
damöter var närvarande: Anders Eriksson, David 
Erterius, Alexander Hellquist, Magnus Hellström 
(ordf), Krister Mild och Mats Wærn (sekr).

godkända rapporter
Under helgen granskades 108 rapporter, varav 
ungefär tre fjärdedelar godkändes för publicering. 

Bland de accepterade fynden kan nämnas 
landets första sångsparv (Nidingen, Bohuslän, 
maj 2010), landets första starrsångare (Härads-
skär, Östergötland, oktober 2010), bergsångare 
(Ottenby, Öland, september 1953 respektive Mås-
sten, Uppland, maj 2010), tygeltärna (Getterön, 
Halland, juni 2010), amerikansk tundrapipare 
(Foteviken, Skåne, september 2010), grön biätare 
(Lerkliv, Gotland, juni 2010), ökentrumpetare 
(Ottenby, Öland, juli 2010), småtrapp (Svärtinge, 
Östergötland, maj 2010), alpjärnsparv (Utklip-
pan, Blekinge, april 2010) och större lira (Kullen, 
Skåne, och Nidingen, Halland, augusti 2010; 
bedömd som samma individ). 

För övriga avgörande beslut hänvisas till Svalan.

ejder
Rk bordlade rapporter om en avvikande ejderhane 
vid Skanssundet, Sörmland, från september 2008 
och 2010. Fågeln uppvisar två tydligt uppåtpe-
kande triangulära skapularer, så kallade segel. 
Denna karaktär är utmärkande för rasen borealis, 
som häckar i de arktiska delarna av Atlanten och 
i västra ishavet, liksom för de mera avlägsna ra-
serna dresseri (östra Nordamerika) och v-nigrum 
(nordvästra Nordamerika och nordöstra Sibirien). 
Även gudingar hos vår egen ras mollissima har 
två styvare skapularer som ibland bildar mindre 
kammar på ryggen, men de verkar aldrig vara lika 
tydliga som hos övriga raser. 

Baserat på nuvarande kunskap stämmer Sörm-
landsfågeln in på en borealis, och ett uppträdande 
i Östersjön vore inte förvånande. Raritetskommit-
tén väljer ändå att avvakta med en publicering 
eftersom raskaraktärerna ännu inte är prövade i 
stor skala i våra vatten, och eftersom variationen 
hos borealis och mollissima inte är fullständigt 
kartlagd.  

gulnäbbad lira
Rk väljer att inte publicera den gulnäbbade lira 
som sträckte förbi Vinga, Boh, i juli 2010 som till-
hörande atlantrasen borealis. Den viktigaste ka-
raktären för att skilja borealis från medelhavsrasen 
diomedea, det vitas utbredning på handpennornas 
undersidor, kräver mycket goda förhållanden för 
att bedömas. Det råder viss osäkerhet kring den 
individuella variationen inom respektive ras, 
vilket leder till osäkerhet också om deras uppträ-
dande i Medelhavet och Atlanten och därmed 
ytterligare svårigheter att placera fåglar i rätt fack. 
Som meddelats tidigare (Rk-nytt 1/2009) ställs 

höga krav på dokumentation – foton som visar 
handens undersida utbredd i neutralt ljus, och 
gärna också huvud/näbb, är ett måste. 

iberisk gransångare
Fåglar med drag av iberiska gransångare fortsät-
ter att förbrylla. Rk bedömde att rapporter från 
Funneshultssjön, Boh, april-maj 2010 och Gotska 
Sandön, Gtl, juni 2010, inte kvalificerar för pu-
blicering.  Bohusfågeln sjöng under större delen 
av sin vistelse som en iberisk, men en handfull 
rapportörer har noterat att den ibland växlade 
till gransångarlika räckor. Utseendet var i vanlig 

text: raritetskommittén 
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Trolig nordlig härmtrast Mimus polyglottus, Tobisvik (Sk) 12 maj 2007. Tre av de bilder som togs 
med en enkel digitalkamera ovan och nedan.

foton: frank johansson
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Till ras obestämd 1K rödhuvad törnskata Lanius senator, Bytjärn (Ång) september 2010.

ordning svårbedömt, men åtminstone inte typiskt 
för en iberisk. Gotlandsfågeln hördes under en 
kortare tid och inspelningarnas kvalitet medger 
inte en detaljerad analys. I inget av fallen har 
lockläten dokumenterats. Att fåglar med en i 
övrigt typisk sångstrof undantagsvis kan låta 
höra mera gransångarlika varianter adderar ett 
frågetecken till de som redan finns kring artens 
variation och status i norra Europa. Rk behåller 
sin restriktiva linje vid bedömning (se Rk-nytt 
2/2008). Med anledning av en avvikande fågel, 
ännu ej rapporterad, som höll till i Nackareserva-
tet söder om Stockholm i maj–juni 2010 vill Rk 

också flagga för att sången hos hybrider mellan 
gransångare och lövsångare (eller fåglar som av 
andra anledningar har en intermediär sång eller 
växlar mellan dessa arters strofer) kan leda tan-
karna till iberisk gransångare och därför ställa till 
det. Fågeln på Vrångö, Västergötland, 3-4 maj 
2009, är fortsatt bordlagd.

bergsångare
Mått på den berg-/balkansångare som insamlades 
vid Ottenby, Öl, 3.9 1953 har nu analyserats 
enligt den formel som presenterades i Rk-nytt 
1-2007. Resultatet visar att fågeln var en berg-

sångare (Lars Svensson in litt.). Fyndet blir 
därmed landets första av denna art. 

trolig nordlig härmtrast i skåne
Rk behandlade en rapport avseende en nordlig 
härmtrast från Tobisvik, norr om Simrishamn i 
Skåne 2007. Fågeln upptäcktes av Frank Johans-
son på kvällen 12 maj, och sågs nästa dag av 
Ingalill och Roland Bootin. Några fotografier togs 
med en kompaktkamera på lite håll. Rk hade en 
lång diskussion kring dokumentationen. 

Kommittén enades om att det med stor san-
nolikhet handlar om en härmtrast, och troligast 
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just en nordlig sådan. Vår samlade uppfattning är 
dock att bildernas kvalitet och beskrivningen inte 
räcker för bekräfta arttillhörigheten med den sä-
kerhet som behövs för att publicera ett förstafynd 
för landet (som dessutom är extremt ur ett euro-
peiskt perspektiv). Vi vill ändå uppmärksamma 
den spännande observationen på det här sättet.  

rödhuvad törnskata
Rk diskuterade den unga rödhuvade törnskata 
som sågs vid Bytjärn, Ångermanland, i början 
av september 2010, och kom fram till att den ska 
publiceras utan rasangivelse. Fågeln hade påbör-
jat den postjuvenila ruggningen men var inte 
påfallande avancerad i dräktutvecklingen. Det 
är oklart hur tydliga skillnaderna i ruggningsför-
lopp är mellan den västliga rasen senator och den 
östliga niloticus så tidigt på säsongen. Handbas-
fläckens utseende med utbredda ljusa strålar utåt 
längs handpennornas ytterfan stämmer bättre in 
på senator enligt den kunskap som finns idag (se 
exempelvis brittiska Rk:s genomgång ”From the 
Rarities Committee’s files: Identification of eastern 
Woodchat Shrike” i julinumret av British Birds). 
Teckningen på innerfanen var inte dokumenterad 
eller beskriven. 

Många frågetecken kvarstår kring variationen 
hos de olika raserna av rödhuvad törnskata, och 
Rk intar en försiktig hållning i väntan på bättre 
underlag. För publicering av fältfynd av senator 
och niloticus krävs noggrann dokumentation 
av handbasfläckens (och gärna också stjärtens) 
utseende.  

tallsparv
Rk bordlade en rapport om en hona från Braås, 
Småland, i januari 2010. Bestämning av tall-
sparvshonor kompliceras av färglösa gulsparvar, 
och av den stora hybridzon som gul- och tall-
sparvar delar i västra och centrala Sibirien. Giss-
ningsvis härstammar många av de tallsparvar som 
dyker upp i Europa från detta område, och några 
av de honor som är publicerade avviker något från 
typiska höstfåglar från områden i östra Sibirien 
(till exempel runt Bajkal). 

Detta tillsammans med en dokumenterad 
häckande fågel utan gula inslag i Danmark gör 
att Rk nu väljer att utvärdera grunderna för publi-
cering av tallsparvshonor och återgranska tidigare 
fynd. Frågan är knepig, men vi hoppas kunna 
fastslå kriterier som leder till en relevant fyndbild 
och tydligt redogöra för i vilken utsträckning 
man kan förvänta sig inslag av gulsparvsgener i 
fyndmaterialet med dessa kriterier . Utredningen 
kommer att ske i dialog med övriga raritetskom-
mittéer i Norden för att om möjligt nå en samsyn 
i granskningen.

Nordliga härmtrasten i Västpalearktis
Det finns mycket få accepterade fynd av nordlig härmtrast Mimus polyglottus i 
Västpalearktis. Arten häckar i Mellan- och Nordamerika norrut till sydligaste 
Kanada och är huvudsakligen stannfågel även om viss flyttningsrörelse noteras hos 
den allra nordligaste populationen.

I Storbritannien föreligger två observationer: Saltash, Cornwall 30 augusti 1982 
och Horsey Island, Essex 17–23 maj 1988. I Holland sågs dessutom en fågel 16–
23 oktober 1988. Inte ens de senaste höstarnas manglande på Azorerna har givit 
något fynd av nordlig härmtrast trots mängder av observationer av nordamerikanska 
tättingar.

På Kanarieöarna sågs emellertid en fågel på Gran Canaria till och från mellan 
november 2004 och februari 2006, men dess ursprung anses osäkert. Två fåglar i 
Storbritannien har bedömts ha ett icke spontant ursprung (20–28 augusti 1971 och 
24–11 augusti 1978).

Inte nog med det. Fågeln vid Cornwall 30 augusti är en av de allra tidigaste 
landfåglar som någonsin nått Brittiska öarna om hösten, vilket kan verka suspekt för 
en fågel som är så extremt sällsynt. Ändå är det förmodligen den nordliga härmtrast 
som ligger bäst till som genuint spontan i VP, med tanke på att den dök upp ungefär 
samtidigt som tre andra transatlantiska gäster i Storbritannien: svartnäbbad regngök 
Coccyzus erythrophthalmus, svartvit skogssångare Mniotilta varia (också i Cornwall!) 
och tennesseesångare Vermivora peregrina. Fågeln i Essex observerades nära en hamn 
och om den var en genuin vagrant från Nordamerika troligen ’ship-assisted’, d.v.s. 
delvis transporterad via fartyg. 

Men man bör komma ihåg att generellt föreligger avsevärt mycket färre fynd av 
nordamerikanska tättingar på våren än på hösten. Det känns som om en spontant 
uppträdande nordlig härmtrast i Sverige är tämligen avlägsen.    
                  text: magnus ullman
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