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RK-NYTT    Rapport från höstmötet

 R 
aritetskommittén höll sitt höst-
möte på Ottenby fågelstation 
10-11 november med hornugglor, 
prutgäss och en förvirrad vatten-

rall i trädgården utanför. Närvarade gjorde 
samtliga ledamöter: Anders Eriksson 
(sekreterare), David Erterius, Alexander 
Hellquist, Hans Larsson, Björn Malmha-
gen och Mats Wærn (ordförande).

UNDER MÖTET GRANSKADES cirka 80 
rapporter. Bland de godkända fynden kan 
nämnas landets första gråhuvade sparv 
(Gislövs stjärna, Sk, maj 2012), landets 
första knölsvärta (Utlängan, Bl, maj 
2012), landets andra svartvingade glada 
(Dumme mosse, Sm, april 2010), landets 

andra tundrasnäppa (Västerstadsviken, 
Öl, juli 2012), landets andra kolymasnäppa 
(Hjälstaviken, Upl , och Visingsö, Sm, juni 
2012), landets tredje gåsgam (Göteborgs 
hamn, Vg, juni 2012), gyllensparv (Falster-
bo, Sk, september 2012) och ökentrumpe-
tare (Gotska Sandön, Gtl, maj 2012). För 
övriga beslut hänvisas till Svalan.

VITÖGD DYKAND. Rk bedömde att en 
omdiskuterad fågel i Hornborgasjön i april 
2012 med största sannolikhet inte var en 
ren vitögd dykand utan en hybrid med 
brunand. Kombinationen av kontrast mel-
lan flank och bröst, svag vågmönstring på 
flanker och mantel samt avvikande näbb-
teckning och huvudform talar för detta (se 
Vinicombe, K. E. 2000, Identification of 
Ferruginous Duck and its status in Britain 
and Ireland, British Birds 2000, 93: 4-21).

KNÖLSVÄRTA. Efter en diskussion enades 
kommittén om att publicera landets förs-
ta knölsvärta från Utlängan 3 maj som 
tillhörande den sibiriska rasen stejnegeri. 
Bildartefakter kan ställa till det, men 
samtliga foton på fågeln visar en så typisk 
huvudprofil att den amerikanska rasen 
deglandi bedöms vara utesluten.

KEJSARÖRN. Den omdiskuterade fågeln 
som sågs i sydvästra Skåne under juli-au-
gusti 2012 bordlades. Baserat på tillgäng-
lig fakta saknas karaktärer som direkt 
motsäger den förväntade östliga arten av 
kejsarörn, men samtidigt går det inte att 
peka ut någon karaktär som säkert uteslu-

ter spansk kejsarörn. Kunskapen om hur 
arterna skiljer sig åt i subadult dräkt tycks 
vara bristfällig, och kommittén behöver 
samla in mer material och fler expertutlå-
tanden innan ett beslut kan tas.

NORDLIG KARMINBIÄTARE.Kommittén 
avvaktar med beslut om kategorisering av 
de nordliga karminbiätare som har rappor-
terats under sommaren och hösten 2012. 
Avstämning ska ske med tyska raritets-
kommittén eftersom en grupp nordliga 
karminbiätare sågs på Rügen i augusti, och 
information om artens status i fången-
skap och förutsättningar för felflygningar 
ska gås igenom. Detta är en del av den 
övergripande genomgången av fyndkate-
gorisering.

RÖDHALSAD TRAST. Sveriges enda fynd av 
rödhalsad trast omgranskades. Arten är 
extremt sällsynt i Europa, och dokumenta-
tionen och omständigheterna runt fyndet 
bedömdes nu som otillräckliga för säker 
publicering trots att beskrivningen pekar 
mot rödhalsad trast. 

I samband med detta hade kommit-
tén en generell diskussion kring kriterier 
för publicering av nya arter och raser för 
Sverige, mot bakgrund av de senaste tjugo 
årens förstafynd. Se vidare nedan angå-
ende nötväcka. 

Saknas fotodokumentation, DNA eller 
bandinspelning som direkt säkerställer 
fyndet är kraven naturligtvis mycket höga. 
Faktorer som beskrivningens kvalitet, an-
tal observatörer, observationstid, observa-

tionsförhållanden och tidigare fälterfaren-
het är avgörande. 

RÖDHUVAD TÖRNSKATA. Kommittén åter-
granskade en 1k-fågel från Kronholmens 
fyr på Gotland 13-21 oktober 1997 som 
är publicerad som niloticus, det vill säga 
den sydöstliga rasen. Foton stöder inte 
rasbestämningen, utan pekar snarare på 
rasen senator – handbasfläcken är ganska 
utbredd men diffust avsatt med vitt som 
strålar längs pennornas ytterfan. Givet 
osäkerhet vad gäller rasernas variation 
lämnas fågeln ändå utan rasbeteckning.

NÖTVÄCKA. Kommittén återgranskade 
landets enda publicerade fågel av den 
kontinentala rasen caesia, från Falsterbo 
17 maj – 28 juni 1993. I avsaknad av foton 
beslutades om ett underkännande. En 
gradvis övergång mellan caesia och vår ras 
europaea sker mellan Jylland och Själland, 
och utifrån beskrivningen kan en över-
gångsform inte uteslutas. 

Fortsatt höga krav 
på förstafynd
Under SOF:s Raritetskommittés höstmöte diskuterades kritierier för god-
kännande av förstafynd. Rapporter gällande två nya arter för landet godkän-
des, medan rödhalsad trast försvinner från listan över arter i Sverige.

Skinn från Zoo-
logiska museet i 
Köpenhamn som 
visar den gradvisa 
övergången hos 
nötväcka mellan 
raserna caesia 
och europaea i 
Danmark. Radvis 
uppifrån och ner 
ses 1) hannar av 
rasen caesia från 
Jylland 2) honor av 
rasen caesia från 
Jylland 3) caesia 
från Fyn 4) mel-
lanformer från Fyn 
5) mellanformer 
från Langeland 
6) mellanformer 
från Lolland 7) 
europaea-lika han-
nar från Själland 8) 
europaea-lika ho-
nor från Själland. 

FAKTA  SOF:s Raritetskommitté

text Alexander Hellquist/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 fåg-
lar i Sverige inför publicering. 
Rk tar även ställning i spon-
tanitetsfrågor. Tidigare ingick 
även taxonomiska ställnings-
taganden i Rk:s uppdrag, men 

detta 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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Spansk kejsarörn Aquila adalberti eller ”bara” kejsarörn Aquila heliaca, det är frågan. Trots fina bilder och observationer under 
lång tid återstår fortfarande frågetecken och rapporten har därför bordlagts av Raritetskommittén.


