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Rk-nytt    Rapport från vårmötet

 A
v de mest intressanta kan näm-
nas tre fynd av bläsgås av den 
grönländska rasen flavirostris 
(Dl, Vg och Hl), samtliga under 

senhösten, ob. atlant/madeirapetrell (Boh) 
november, balearisk lira (Boh) november, 
kohäger (Jmt) juli, (Vb) juli samt (Ås lpm) 
november, stäpphök x blå kärrhök (Sk) 
september, dvärgsumphöna (Nrk) juni, 
rosenmås ad + 1K, (Boh) december, ismås 
(Vrm) december, blek tornseglare (Boh 
och Sm),  båda i november, svarthakad 
buskskvätta, rasen variegatus (Sk) novem-
ber, bruntrast (Upl) november och (Sm 
respektive Srm) januari 2012, eksångare 
(Upl) september, ökenvarfågel (Gtl) okto-
ber) och rödkindad sparv (Upl) oktober. I 
övrigt hänvisas till Artportalen.

Under bara några veckors tidsrymd på 
senhösten anträffades två nya arter för 
Sverige: bruntrast och rödkindad sparv. 
Medan den förstnämnda var mycket 

väntad, med flertalet observationer i norra 
Europa, kom den senare som en överrask-
ning då endast ett tidigare fynd föreligger 
från Västra Palearktis (Storbritannien). 
Förvånande var dock att det skulle följa 
ytterligare två fynd av bruntrast redan i 
januari 2012, speciellt eftersom det endast 
var Sverige som berördes av uppträdandet. 

Hela fem individer av östlig svart 
rödstjärt från senhösten 2011 samt en 
övervintrare 2012 är under behandling. 
Utseendemässigt matchar dessa, liksom 
flera andra individer från Nordvästeuropa 
hösten 2011, rasen phoenicuroides. Då 
DNA-prover togs från den övervintrande 
fågeln avvaktar Raritetskommittén (Rk) 
analysen av dessa för att få en så klar bild 
som möjligt av rasförhållandena. 

ejder av rasen borealis. För närvaran-
de är tre rapporter avseende två individer 
(Upl resp. Hl) bordlagda. Rk känner ännu 
osäkerhet kring vilka karaktärer som 
är fullt hållbara för denna ras, men en 
djupare studie i ämnet planeras inom kort. 
Rasen borealis torde dock vara en förbi-
sedd gäst hos oss och till exempel doku-
menterades en god kandidat på nordvästra 
Jylland i Danmark i april 2012. 

de senaste åren Har flera fynd av 
den svarthakade buskskvättans raser 
variegatus och armenicus konstaterats i 
Sverige. Då det i princip krävs att man ser 
teckningen på de utbredda stjärtpennorna 
för en säker bestämning har Rk därför 

utformat en ny fyndkategori för fåglar där 
det råder osäkerhet: maurus/stejnegeri/
variegatus/armenicus. Man kan på goda 
grunder misstänka att enstaka variegatus/
armenicus gömmer sig i det ganska omfat-
tande materialet för maurus/stejnegeri, 
men en omgranskning eller omkatego-
risering av dessa fynd är inte aktuell i 
dagsläget. Notera att honor av de båda 
rasgrupperna är mycket svåra att skilja åt, 
då variegatus/armenicus har begränsat vitt 
på stjärtpennorna jämfört med hannar.

allt fler varfåglar som uppvisar 
karaktärer för rasen homeyeri rapporteras 
i Sverige. I dagsläget är det inte helt tydligt 
hur vi ska förhålla oss till denna form (el-
ler snarare utseende). Grundläggande för 
granskningen är en stor kunskap avseende 
variationen inom excubitor.  Rk uppma-
nar därför alla som har foton tagna under 
sommartid i Sverige (samt övriga Norden, 
Baltikum, Vitryssland, Polen och Ryss-
land), på såväl juvenila som adulta fåglar, 
att lägga upp dessa på Svalan alternativt 
e-posta mats.waern@gmail.com. Kvalitet, 
vinkel, ljussättning etcetera spelar ingen 
roll, och foton som visar utbredd vinge 
eller stjärt är extra önskvärda.

rk återtar från ocH med 2012 gransk-
ningen av honfärgade vitnackade svärtor 
och en omgranskning av hittills publicera-
de dylika planeras. Från 2012 överlåter Rk 
granskningen av ormörn till de regionala 
rapportkommittéerna. För närvarande 
genomför Rk en omgranskning av bleka 

tornseglare och resultatet kommer att 
pub-liceras i Vår Fågelvärld under hösten. 

En förhoppning är att inom en snar 
framtid kunna digitalisera samtliga Rk-
rapporter som finns i arkivet på Ottenby 
fågelstation. Detta skulle till exempel 
underlätta framtida omgranskningar avse-
värt. Dessutom kommer Rk att se över hur 
olika fynd kategoriserats. Förhoppningen 
är också att tydligare kunna redovisa un-
derlagen för dessa bedömningar.

efter tio år lämnar Magnus Hellström 
Rk och ersätts på ordförandeposten av 
Mats Waern. Magnus tackas härmed för 
ett gediget utfört arbete. Som ny ledamot 
välkomnar vi Björn Malmhagen. Björn 
är bosatt i Skanör men har också under 
flera år bott och arbetat i Umeå. Han är en 
mycket kunnig ornitolog och ringmärkare 
och är sedan länge engagerad i driften av 
Falsterbo fågelstation. Björn har tidigare 
arbetat med rapportgranskningar inom 
Rrk Västerbotten och Skåne. 

Ovanligt många 
rapporter
Under sof:s raritetskommittés vårmöte behandlades en ovanligt stor 
mängd rapporter – sammanlagt 156 stycken, av vilka majoriteten var från 
2011. cirka 80 procent godkändes för publicering.

En svarthakad buskskvätta av rasen variegatus 
observerades  i Lerhamn, Skåne under november 
månad förra året.

Fakta  SOF:s Raritetskommitté

text SOF:s Raritetskommitté

◗ Uppdraget
Raritetskommitténs (Rk) 
uppdrag är att kvalitetssäkra 
fynd av nationellt sällsynta 
och/eller svårbestämda taxa 
samt bära det huvudsakliga 
ansvaret för kategorisering 
av den svenska fågelfaunan 
enligt Association of European 
Rarities Committés (AERC) 
indelning. Rk ansvarar också 
för ställningstaganden rörande 
vilka taxa som anträffats i 
Sverige.

◗ bildandet
Raritetskommittén bildades i 
början på 1970-talet efter brit-
tisk förebild. Syftet var att på 
ett systematisk sätt bedöma 
observationer av ovanliga 
fåglar i Sverige inför publice-
ring. Rk tar även ställning i 
spontanitetsfrågor. Tidigare 
ingick även taxonomiska ställ-
ningstaganden i Rk:s uppgift, 

men sköts numera av SOF:s 
taxonomiska kommitté (Tk). 

◗ arbetssätt
Rk har två möten varje år. Nor-
malt ligger dessa i mars/april 
samt i november/december. 
Innan mötena har alla ledamö-
ter lämnat in sina personliga 
bedömningar gällande alla 
raritetsrapporter som under 
perioden har matats in i Svalan 
(den del av rapportsystemet 
Artportalen som behandlar 
fåglar).

◗ grundlig rapport
För att en rapport ska 
bli godkänd krävs en bra 
beskrivning av fågeln ifråga. 
Dokumentation med foto eller 
bandinspelning underlättar 
ofta bedömningen avsevärt. 
Erfarenheten hos rapportören 
och dennas kännedom om 
arten i fråga spelar också en ej 

obetydlig roll i bedömningen. 
Detta kan i vissa fall vara 
svårt för Rk att avgöra och då 
är Rrk:s kommentarer (som 
lämnats på förhand) ofta av 
stor betydelse. Normalt brukar 
knappa 80 procent av rappor-
terna bli godkända.

◗ använd artportalen
När du vill rapportera en 
sällsynt fågel ska du använda 
dig av den internetbaserade 
rapportdatabasen Artportalen. 
Respektive regional rap-
portkommitté (Rrk) granskar 
och kommenterar rapporten 
initialt. Först därefter går 
bedömningen vidare till Rk.

◗ mer information
Mer utförlig information till 
exempel om vad som krävs 
för att en rapport ska kunna 
godkännas finns på www.
sofnet.org/rk.
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En östlig svart rödstjärt var stationär under praktiskt taget hela vintern vid Rålehamn, Torekov i Skåne. Rk avvaktar DNA-test för 
att se om det går att avgöra rastillhörighet. Utseendemässigt matchar den rasen phoenicuroides.


