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     Rk-nytt 

i korthet 
till rrk
• Behandla och vidarebefordra 
rapporter om Rk-arter löpande!
• Ändra Rrk:s rapportmall mht att 
dessa inte längre är Rk-arter:
– kaspisk trut (sedan 2015), 
– medelhavstrut (2015),
– styltlöpare,
– tajgablåstjärt (2014),
– tristis-gransångare.
• Fynd av trädgårdsträdkrypare i 
Skåne överlämnas från och med 
rapportåret 2016 till Rrk Skåne att 
bedöma – i övriga landet är det 
fortfarande en Rk-art.

till rapportörer
• Om det finns bilder på en fågel 
som rapporteras ska de bifogas di-
rekt i rapporten i originalversioner 
eller åtminstone i den version som 
finns i Artportalen. Rapporterna 
är till för att belägga ett fynds 
riktighet för framtiden, så bilderna 
behöver finnas i själva rapporten.

eller rasgrupp. Kommittén tar fortsatt 
tacksamt emot rapporter om grå gulärlor, 
och uppmanar observatörer att försöka 
fånga läten på inspelning och att samla in 
tappade fjädrar eller avföring.

Trädgårdsträdkrypare
Trädgårdsträdkrypare expanderar i Skåne 
och en liten population verkar nu ha fått 
fäste i nordvästra hörnet av landskapet. 
Därför överlåts nu granskningen av arten 
i Skåne till Rrk. Rk fortsätter att granska 
rapporter från övriga landskap.

Varfågel, rasen homeyeri
Bedömning av varfågelrasen homeyeri har 
varit en huvudvärk för Rk under lång tid. 

Hybrider blå kärrhök x stäpphök
Rk har fått en fråga om hur hårda Rrk bör 
vara vid granskning av stäpphökar med 
tanke på hybrider. För att upprätthålla en 
korrekt fyndbild är Rk:s rekommendation 
i dagsläget att publicera stäpphökar även 
i fall då omständigheterna gör det svårt 
att se subtila tecken på hybridisering – 
exempelvis svagare streckning under eller 
inskärningar på handpennorna.

Spetsstjärtad duva
Som en del i Rk:s pågående översyn av 
kategorisering diskuterades fyndbilden 
för spetsstjärtad duva i Europa. Baserat på 
detta beslutades att föra fågeln som obser-
verades vid Brannäs våtmark, Oxelösund 
(Srm) 3–9.6 2001 till kategori A. En mer 
detaljerad presentation av kommitténs 
övervägande kommer att publiceras inom 
kort. I sammanhanget kan det vara värt att 
påminna om att eventuell fartygsassistans 
i sig inte är något hinder för att placera 
en fågel i kategori A – sannolikt har en 
avsevärd andel nordamerikanska landfåg-
lar som hittas i Europa vistats längre eller 
kortare perioder på båtar. I enlighet med 
Rk:s arbetsordning deltog inte de leda-
möter som sett duvan i bedömningen av 
fyndet.

”Grå gulärlor”
I dagsläget bedömer Rk att det krävs dna 
och/eller lätesinspelningar för att kunna 
föra unga gulärlor med grå dräkt till ras 

R aritetskommittén höll sitt vår-
möte den 11–13 mars 2016 på 
Ottenby fågelstation. Närvarade 
gjorde Mats Waern (ordförande), 

Alexander Hellquist, Anders Eriksson, 
Björn Malmhagen, Hans Larsson och 
Magnus Corell. Saknades gjorde Aron 
Edman.

Under mötet behandlades cirka 230 
rapporter. En lista på intressantare fynd 
som kommer att publiceras finns sist i 
detta dokument.

Notifieringar i Artportalen
I dagens version av Artportalen ”notifie-
ras” rapportörer via systemet om att ”va-
lideringsstatus” för deras fynd har ändrats 
när Rk har gjort sin granskning. I nuläget 
finns det ingen möjlighet att bifoga en 
motivering till denna notifiering. I fall 
då ett fynd inte har godkänts för publi-
cering kommer Rk så länge att fortsätta 
skicka e-post till rapportörerna (adressen 
som står angiven i blanketten) med en 
motivering. 

Framöver är det möjligt att motive-
ringen kommer att skickas direkt som ett 
meddelande via Artportalen.

Amerikansk sjöorre
Rk kommer att ta fram nya kriterier för 
publicering av arten och i samband med 
detta omgranska tidigare fynd. Arbetet 
kommer att pågå under 2016 och så länge 
bordläggs inkomna rapporter.

raritetskommitténs (rk) uppdrag 
är att kvalitetssäkra fynd av natio-
nellt sällsynta och/eller svårbestäm-
da taxa samt bära det huvudsakliga 
ansvaret för kategorisering av den 
svenska fågelfaunan enligt Associa-
tion 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 
om en fyndbeskrivning uppfyller 
fastslagna kriterier för publicering.  
Rk kommenterar eller avgör därmed 
inte själva artbestämningen av en 
rapporterad fågel, utan det är något 
kommittén lämnar till rapportören.

Efter omprövning förs 
den spetsstjärtade duvan 

nu till kategori A. 
foto: jörgen israelsson



•	Mongolpiplärka – foto, video eller ljud-
inspelning för fåglar endast observerade 
i flykten.

•	Tallsparv – foto eller video för honfärga-
de individer.

Fynd som kommer att publiceras
Nedan följer ett urval av fynd från 2015, 
om inget annat anges, som kommer att 
publiceras.
•	Mindre bergand, Harrbäcksfjärden (Nb) 

17.5.
•	Knölsvärta, rasen stejnegeri, Utlängan 

(Bl) 25.4.
•	Stillahavslom, Stenshuvud (Sk) 8.5 2015.
•	Svartvingad glada, Dumme mosse (Sm) 

5.6.
•	Eleonorafalk, Nabben (Sk) 15.9, Ölands 

norra udde (Öl) 25.8, Muskmyr (Gtl) 
16.9 2015 och Ytterby (Boh) 20.9.

•	Småtrapp, Ullvetterns gård (Vrm) 
29.4–1.5, Kvismaren (Nrk) 8–31.7 och 
Vitberget (Nb) 26.5–24.7.

•	Ökenpipare, Nidingen (Hl) 21.6.
•	Sumpvipa, Flinesjön (Dlr) 6–8.6.
•	Svarthuvad trut, Hornborgasjön (Vg) 

17.5 2014.
•	Blek tornseglare, Stenshuvud (Sk) 

10.11.
•	Orientseglare, Helsingborg (Sk) 29.8 

och Flinesjön (Dlr) 7.6.
•	Svartstrupig järnsparv, Snöstorp (Hl) 

15–18.4.
•	Alpjärnsparv, Skoge (Gtl) 27.4.
•	Vitstrupig näktergal, Utklippan (Bl) 

18–25.5.
•	Starrsångare, Häradsskär (Ög) 15.9.
•	Sammetshätta, Södra lundsjön (Öl) 

15.5.
•	 Iberisk gransångare, Norra lunden (Öl) 

20.5 och Vargö (Vg) 2.5–15.6.
•	Spansk sparv Stora Karlsö (Gtl) 27–30.5 

2013.
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miljöer och om artens status i fångenskap. 
Alpkaja figurerar i burfågelsammanhang 
(se bild nedan), om än sällan.

Dokumentation i vissa fall
Följande taxa behöver Rk dokumentation 
av i form av foto, video eller ljudinspel-
ning för att kunna bedömas. Listan kan 
komma att fyllas på eller justeras i framti-
den. Se Rk:s 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 videodokumenta-
tion. (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 ljud-
inspelning för fåglar endast observerade 
i flykten.

Frågan har också dryftats gemensamt av 
de nordiska raritetskommittéerna. Varia-
tionen hos raserna homeyeri och excubitor 
är fortfarande inte tillräckligt kartlagd, 
och statusen för homeyeri i norra Euro-
pa är därför oklar. Exempelvis finns det 
rapporter från norra Polen om häckande 
fåglar med homeyeri-utseende. Baserat 
på detta beslutade Rk att tills vidare 
bordlägga samtliga svenska fynd. Rk tar 
fortsatt tacksamt emot rapporter av fåglar 
som uppvisar karaktärer för homeyeri. I 
dagsläget är dock endast fåglar med ett 
extremt utseende (som närmar sig eller 
matchar varianten ”leucopterus”) aktuella 
för publicering. Kommittén tar också 
fortsatt tacksamt emot foton av häckande 
varfåglar i Norden – skicka länkar eller 
bilder till rk@birdlife.se.

Spansk sparv
Baserat på en genomgång av dräktkaraktä-
rer och lätesvariation beslutade kommittén 
att godkänna fyndet av en hona på Stora 
Karlsö (Gtl) 27-30.5 2013. En presenta-
tion av genomgången kommer inom kort.

Helig ibis
Med anledning av fynden i Danmark 
och i Ystad (Sk) i december 2015 kom-
mer svenska och danska Rk tillsammans 
försöka bilda sig en uppfattning om 
artens status som frihäckande i Europa, 
för att beslutet om kategorisering ska vara 
väl underbyggt. Rapporterna om ibisen 
bordlades. 

Alpkaja
Rk beslutade att tillsvidare placera 
alpkajan som sågs i Halmstad 25–26.6 
2015 i kategori D. Det råder inga tvivel 
om arttillhörigheten, men för att kunna 
kategorisera fyndet behöver Rk samman-
ställa information om fynd utanför alpina 

Att alpkaja figurerar på burfågelmarknaden kan lätt konstateras med en sökning på nätet. Men i vilken utsträckning? 
Rk kommer att skaffa sig mer information innan ställning tas till hur fågeln i Halmstad i juni 2015 ska kategoriseras.

Raritetskommittén vid Ottenby fågelstation, 
mars 2016: Alexander Hellquist, Mats Waern, 
Anders Eriksson, Björn Malmhagen, Magnus 
Corell och Hans Larsson. Aron Edman hade 
förhinder. foto: hannes andersson

Rk efterlyser fortfarande bilder/
film/ljudupptagningar från fynd av 
rödstrupiga sångare, vitgumpade 
busksvättor och isabella-/turkestan-
törnskator. Maila till rk@birdlife.se.


