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Fler bilder av ”rödstrupiga
sångare” efterlyses.
foto: johannes tallroth

till rrk
• Kaspisk trut och medelhavstrut
är från och med rapporteringsåret 2015 inte längre Rk-arter.
• Hybrider där minst en Rk-art är
inblandad ska granskas av Rk.
• Rk är mycket tacksam för alla
kommentarer som Rrk bifogar till
rapporter! De är av stor vikt vid
vår granskning.
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R

Rk-nytt

aritetskommittén Raritetskommittén höll sitt höstmöte den
8–9 november på Ottenby
fågelstation. Närvarade gjorde
Mats Waern (ordförande), Aron Edman,
Alexander Hellquist, Björn Malmhagen,
Magnus Corell och Hans Larsson. Anders
Eriksson kunde inte delta.
Ungefär 100 rapporter behandlades
under mötet. En lista på intressantare fynd
som kommer att publiceras finns längst
ner i detta dokument.

(Rrk) bifogar till blanketter på Rk-arter.
De är av stor vikt vid vår granskning.
Några Rrk förtjänar särskilt en eloge för
utförliga kommentarer – ingen nämnd
och ingen glömd. Andra Rrk är mer sparsamma med kommentarer, och vi hoppas
på mer från dem framöver.

Kaspisk trut och medelhavstrut
Från och med rapporteringsåret 2015
släpper Rk granskningen av kaspisk trut
och medelhavstrut till Rrk. Både arterna
uppträder regelbundet i stora delar av
södra Sverige och det finns en etablerad
fyndbild. Naturligtvis bistår Rk gärna Rrk
om behov finns vid granskning av knepiga
individer.

Vitgumpade buskskvättor
En omgranskning av vitgumpade buskskvättor kommer att inledas med syfte att
mer ingående och konsekvent kunna dela
in de svenska fynden i underarter eller
grupper av underarter. Exempelvis är vi
nyfikna på om det kan gömma sig någon
fågel av underarten hemprichii bland de
äldre fynden. Vi tar tacksamt emot foton
från tidigare fynd.

Hybrider
Det har rått viss oklarhet kring fördelningen mellan rrk och Rk vad gäller hybrider.
Vi har nu tagit ett beslut att samtliga
hybrider där minst en Rk-art är inblandad
ska behandlas av Rk. Sedan tidigare gäller
att även blå kärrhök x stäpphök granskas
av Rk.
Rrk-kommentarer
Rk är mycket tacksam för kommentarer
som de regionala rapportkommittéerna

Vitnackad svärta
Rk kommer att göra en omgranskning av
sträckande honfärgade fåglar, med syfte att
ställa upp tydliga kriterier för publicering.

Guldtrast
Under mötet diskuterades kriterier för
publicering av sträckande fåglar. Ett
tidigare fynd av en sträckande individ i
Falsterbo 1966 omgranskades, och det
bedömdes att det inte längre når upp till
de högt ställda kraven.
Rödstrupig sångare
Rk har inlett arbetet med att hänföra
tidigare fynd av ”rödstrupig sångare” till

till rapportörer
• Om det finns bilder på en fågel
som rapporteras ska de bifogas
rapporten i originalversioner eller,
i andra hand, genom att bilder i Svalan kopplas till rapporten.
• Rk söker bilder, film och ljudupptagningar från svenska fynd
av rödstrupiga sångare, vitgumpade busksvättor samt isabellaoch turkestantörnskator. Maila
till rapportansvarige Anders
Eriksson på rk@birdlife.se.

någon av de tre ”nya” arterna. Stort tack
till alla som har skickat foton och inspelningar från äldre fynd!
Då det ofta är mycket svårt att säkert
avgöra färgnyanser på foton tar vi tacksamt emot fler, även på fåglar där det redan finns många publicerade bilder. Foton
som visar stjärtteckningen är naturligtvis
också mycket intressanta.
Bilder, video och ljudinspelningar skickas till rapportansvarige Anders Eriksson
på adressen rk@birdlife.se. Har du analogt
material ber vi dig att höra av dig till
samma epostadress.
Förhoppningsvis kommer en första indelning av fynden kunna presenteras efter
vårmötet 2015.
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. Det bör
understrykas att Rk endast bedömer
huruvida en fyndbeskrivning uppfyller fastslagna kriterier för publicering.
Vi kommenterar eller avgör därmed
inte själva artbestämningen av en
rapporterad fågel, utan det är något
vi lämnar till rapportören.

Det finns säkert fler bilder på gamla fynd,
t.ex på de unga ”isabellorna” som setts
vid Södra lundspetsen. foto: nils arne thunell

Scanningsprojektet
Sommaren 2013 inleddes ett arbete med
att säkra digitala kopior av Raritetskommitténs arkiv pågått. Arbetet, som har
utförts av Karin Persson på Falsterbo
Fågelstation, är nu slutfört och samtliga
raritetsrapporter inklusive foton finns
nu tillgängliga online för kommittén.
Detta underlättar exempelvis omgranskningsarbeten väsentligt och det blir också
enklare att jämföra hur fynd av olika taxa
behandlats tidigare för att få en så enhetlig
bedömning som möjligt.
Dokumentation av vissa arter/under
arter
Följande taxa behöver Raritetskommittén
dokumentation av i form av foto, video
eller ljudinspelning för att kunna bedöma.
Denna lista kan komma att fyllas på eller
justeras i framtiden. Se Raritetskommitténs hemsida för aktuell version.
• Dvärgrördrom – ljudinspelning för
endast hörda individer.
• Karolinasumphöna – ljudinspelning för
endast hörda individer.
• Dvärgsumphöna – ljudinspelning för
endast hörda individer.
• Kaspisk trut – utanför Sk, Hl, Sm, Ög,
Öl, Gtl – foto eller videodokumentation. (Inte Rk-art fr.o.m. 2015.)
• Medelhavstrut – utanför Sk, Hl, Sm,
Ög, Öl, Gtl – foto eller videodokumen-

tation. (Inte Rk-art fr.o.m. 2015.)
• Dvärguv – ljudinspelning för endast
hörda individer.
• Vitvingad trut, rasen kumlieni – foto
eller video.
• Sydnäktergal – ljudinspelning för endast
hörda individer.
• Sibirisk piplärka – foto, video eller ljudinspelning för fåglar endast observerade
i flykten.
• Mongolpiplärka – foto, video eller ljudinspelning för fåglar endast observerade
i flykten.
• Tallsparv – foto eller video för honfärgade individer.
Fynd som kommer att publiceras
Nedan följer ett urval av fynd som kommer att publiceras.
• Knölsvärta, underart stejnegeri Utlängan
(Bl) 5.5 2014
• Svartbrynad albatross Måseskär (Boh)
25.5 2014
• Större lira Yttre Kattvik (Sk) 27.9 2014
• Balearisk lira Nidingen och Glommens
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foto: tobias lilja nordin

Isabella- och turkestantörnskata
Mot bakgrund av att den västliga formen phoenicuroides har fått artstatus
som turkestantörnskata kommer Rk att
omgranska de svenska fynden för att om
möjligt artbestämma någon av de hittills
obestämda fåglarna. Vi tar tacksamt emot
foton från tidigare fynd.

sten (Hl) 18.8 2014
• Kohäger Kungsskär, Skärlöv (Öl) 4.10
2014
• Svartvingad glada Film k:a (Upl) 29.4
2014 och Kolabacken, Falsterbonäset
(Sk) 26.5 2014
• Kejsarörn Backamossen (Sk) 20.5 2014
• Rödfalk Ottenby (Öl) 13–14.6 2014
• Dvärgsumphöna Skottorps våtmark (Hl)
30.5–8.6 2014
• Prärietrana Västerby (Vstm) 1.5 2014
• Jungfrutrana Frövisjön (Vstm) 12–13.6
2014
• Ökenpipare Närsholmen (Gtl) 15.8
2014
• Kaspisk pipare Sandasjön (Srm)
25.3–9.4 2014 och Hulterstad (Öl)
20–21.4 2014
• Kolymasnäppa Ottenby (Öl) 11–12.6
2014
• Ringnäbbad mås Simrishamn (Sk) 10.4
2014
• Skäggtärna 2 ex. Krankesjön (Sk) 17.5
2014
• Rosentärna Vitemölla, Revet, Simrishamn och Äspet (Sk) 2–4.6 2014
• Grön biätare Råglanda (Vg) 7.6 2014
• Kalanderlärka Ostögrundet (Vb) 16.7
2014
• Svartstrupig järnsparv Norrboda (Upl)
21–23.3 2014
• Vitgumpad buskskvätta underart
hemprichii Morups Tånge (Hl) 15–16.4
2014
• Isabellastenskvätta Ölands södra udde
(Öl) 1.5 2014 och Mörlundaslätten
(Sm) 26–27.9 2014
• Blåtrast Hallands väderö (Sk) 31.5 2014
• Bergsångare Utlängan (Bl) 5.5 2014
• Rostsparv Haparanda Sandskär (Nb)
14–15.6 2014
• Vitkronad sparv underart nuttalli/pugetensis Norrala (Hls) 14.11 2014 (kagegori E)

Björn Malmhagen, Aron Edman, Mats Waern, Alexander Hellquist, Hans Larsson och Magnus Corell. Anders Eriksson hade förhinder.

