
Rk-nyheter från 1999 års möten 

Raritetskommittén har under 1999 haft två möten, båda i Segerstad på Öland i mars resp. juni. 

Knappt 300 rapporter har därmed behandlats, vilket är en något lägre summa än vanligt. Fortfarande 

ligger antalet för publicering godkända rapporter på ca 80%, en andel som stått sig förvånansvärt 

konstant genom åren.  

Kommittén har under året bestått av Nils Kjellén, Lund (ordförande); Christian Cederroth, 

Degerhamn (sekreterare); Jonas Bonnedahl, Färjestaden; Krister Mild, Järfälla; Urban Olsson, 

Göteborg och Uno Unger, Västra Frölunda. Jonas Bonnedahl, som ursprungligen kommer från 

Västerbotten, inträdde som ny ledamot under 1999 och fyller således platsen efter Erik Hirschfeld, 

som avgick under förra året.  

 

Ändringar i rapportlistan  

Från och med 1999 kräver vi inte längre rapport på tuvsnäppa, tereksnäppa, brednäbbad simsnäppa, 

vitvingad tärna i sommardräkt, korttålärka och citronärla. Det blir således i fortsättningen upp till de 

regionala rapportkommittéerna att granska fynd av dessa arter. Bestämningskriterier för nämnda 

arter är numera väl kända och här anser vi att det är en fördel med den personkännedom de 

regionala rapportkommitteérna besitter för en så rättvis granskning som möjligt av rapporter på 

dessa arter. Som tidigare finns det förstås möjlighet att vidarebefordra svårbedömda fall till oss för 

behandling.  

 

Nya fåglar för landet  

Den enda nya arten för landet som godkänts för 1998 utgjordes av den mongolpiplärka som 

upptäcktes strax N om Visby på Gotland sent i november. Efter flera bud om presumtiva 

mongolpiplärkor i landet under senare år kunde till sist detta fynd verifieras med säkerhet, delvis tack 

vare fångst av fågeln, varvid vissa tagna mått kunde bekräfta artbestämningen.  

Ytterligare en ny fågel för landet utgjorde den mindre flugsnappare av rasen albicilla, som fångades 

vid Segerstads fyr 26 oktober. Detta är en mycket distinkt form som häckar i Ryssland från 

Uralbergen och österut. Sentida genetiska studier tyder på stor skillnad mellan denna form och 

nominatrasen parva, så kanske vi inom en nära framtid kan betrakta albicilla som en egen art.  

 

Andra sällsyntheter  

Tre andrafynd tillkommer under 1998, nämligen cettisångare på Ottenby i slutet av april, 

taggstjärtseglare vid Hornborgasjön 5 juni och gråhalsad trast i Bensbyn, Norrbotten 28 september.  

I övrigt kan nämnas en gulbröstad snäppa vid Skälderviken, Skåne i slutet av maj, grön biätare i Öje, 

Dalarna i juni, stentrast i Holmträsk, Norrbotten i juli-augusti och isabellatörnskata vid 

Hummelbosholm, Gotland i början av oktober.  



 

Svarthövdade gulärlor  

Vi har under åren fått ett ökat antal rapporter av fåglar visande rasens feldegg utseende. Dessa 

rapporter är svårbedömda, då vi ofta inte med säkerhet kan utesluta avvikande thunbergi-fåglar eller 

feldegg-hybrider (tydligen ej så ovanliga i perifera delar av rasens utbredning). Vi vill därför uppmana 

till stor försiktighet och noggranna studier av presumtiva feldegg-fåglar. I motljus och på längre 

avstånd förefaller även många thunbergi-fåglar vara rent svarthuvade. För att vara säker på en 

feldegg är det viktigt att hela huvudet är glänsande svart med tydlig kontrast mot den grågröna 

ryggen (2K-fåglar kan dock uppvisa en något diffus övergång mellan nackens och ryggens färg). Man 

skall vara medveten om att optimala observationsbetingelser på nära håll krävs för att man skall 

kunna utesluta förekomst av enstaka gråa fjädrar i det svarta på huvudet. Sådana enstaka gråa 

fjädrar förekommer ej sällan och det anses räcka för att en i övrigt typisk fågel måste förkastas som 

en feldegg-hybrid. En “ren” feldegg saknar också vitt i gränsen mellan det svarta huvudet och gula 

strupen-halssidan. En typisk feldegg har vidare ett något strävt lockläte med ett tydligt r-ljud. Det är 

dock på sin plats att här varna för gulärlans mycket enkla sångstrof, vilken hos alla raser har ett r-ljud, 

som lätt kan förväxlas med det sträva lockläte som är typiskt för feldegg.  

 

Gråa sångare  

Den mycket diskuterade gråsångaren av rasen rama, som ringmärktes vid Ottenby på Öland i slutet 

av augusti 1993 och därefter sågs några dagar i södra delen av Ottenby lund, har ånyo granskats efter 

det att nya rön om hur man skiljer denna form från eksångaren har framkommit. Denna förnyade 

granskning gör gällande att fågeln ifråga i själva verket var en eksångare. Närmare redogörelse för 

hur ombestämningen kunde göras lämnas i kommande Fågelåret. I och med detta fynd blev Ottenby 

återigen först med en ny art för landet, om än med en knapp månads marginal, ty nästa fynd gjordes 

på Eggegrund i Gästrikland, där en fågel fångades 25 september samma år. Med ett fynd på Nidingen 

i Halland 6 juli 1997 föreligger således nu totalt tre fynd i landet, samtliga fångade i samband med 

ringmärkning. 

/Uno Unger 


