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RK EFTERLYSER 
BILDER OCH LJUD 
AV RÖDSTRUPIG 

SÅNGARE
SOF:s Raritetskommitté (Rk) har haft årets andra och sista 

möte. Mötet resulterade bland annat i ett upprop 
om bilder och ljudupptagningar av svenska fynd av 
rödstrupig sångare i syfte att öka kunskapsnivån.  

H
elgen 9–10 november höll Rari-
tetskommittén sitt höstmöte, som 
brukligt på Ottenby fågelstation. 
Samtliga ledamöter var närvarande: 
Magnus Corell, som är ny i kom-
mittén efter att David Erterius slu-

tat, är bosatt i Solna och har ett mångårigt raritets-
intresse. Han driver hemsidan Svenska fågellistan 
och är redaktör för Club300:s tidskrift Roadrunner. 

Totalt behandlades knappt 100 rapporter varav 
cirka 85 procent godkändes. Bland de godkända 
fynden kan nämnas amerikansk sjöorre (Utlängan, 
Bl apr 2013; Skälderviken, Sk maj 2013 samt Påarp, 
Hl maj 2013), vitgumpsnäppa (Umeälvens delta, 
Vb aug 2013), mindre gulbena (Storuman, Ly lpm 
maj 2013), rosenmås (Krossekärr, Boh sep 2013), 
mongolpiplärka (Tavastudden, Vb nov 2013) och 
vitstjärnig blåhake (Norrköping, Ög maj 2013). För 
övriga observationer hänvisas till Artportalen.

I ÅRSBOKEN Fågelåret har upptäckaren av de arter 
som behandlas av Rk i ett antal år angivits med en 
asterisk före namnet. Detta kommer att upphöra. 
Skälen är flera, men framförallt handlar det om 
att det ofta är svårt eller omöjligt att veta vem som 
upptäckt en viss fågel. Information om vem som är 
upptäckare saknas ofta i rapporterna och Rk kan då 
inte reda ut saken – det blir alltför ofta fel. 

Från och med rapportåret 2013 kommer därför 
de som skickar in en blankett att stå med i parente-
sen. Om det av blanketten tydligt framgår vem som 
är upptäckare kommer det namnet att anges först i 
parentesen. 

Förhoppningsvis kommer förändringen att 
stimulera upptäckaren till att själv skriva en rapport 
och det är också det bästa sättet att försäkra sig om 
att fyndbeskrivningen blir så korrekt som möjligt.

SOM AVISERATS I Rk-nytt från hösten 2010 har 
kommittén bordlagt inkomna rapporter avseende 
tallsparvshonor. Bakgrunden är att det pågår ett 
arbete med att ta fram bedömningskriterier. Fram-
förallt gäller problematiken så kallade grå gulspar-
var men även hybridisering med gulsparv. Till dess 
att arbetet är avslutat kommer Rk att avvakta med 
behandling av dessa rapporter.

FYNDET AV EN gulnäbbad lira från Hovs hallar 7 maj 
2005 togs upp till ny granskning och det besluta-
des att fågeln ska publiceras utan rastillhörighet. 
Från början godkändes den som tillhörande rasen 
diomedea, som häckar i Medelhavet. Det är svårt att 
på bilderna se den exakta utbredningen av vitt på 
handpennorna, och man ser inte näbben tillräck-
ligt bra. På senare år har det framkommit att båda 
rasernas vingteckning tycks variera mer än man 
tidigare trott, varför Rk väljer att ta det säkra före 
det osäkra.

SOM MÅNGA SÄKERT känner till kommer rödstrupig 
sångare inom kort att delas upp i tre arter, och det 
är inte omöjligt att ytterligare arter kan tillkomma i 
framtiden allteftersom kunskapsnivån ökar. Rk står 
därmed inför ett digert arbete med att söka identite-
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ten på de svenska fynden och i detta arbete behöver 
vi din hjälp. 

Vi ber dig som har foton, video- eller ljudupp-
tagningar av rödstrupig sångare att skicka dessa till 
srednanosskire@gmail.com. Bilder bör skickas in i 
så hög upplösning som möjligt. Utöver “normala” 
foton är vi framförallt intresserade av bilder där 
stjärtteckningen framgår. Även bilder av fotogra-
fiskt låg kvalitet är intressanta, inte minst på en 
utbredd stjärt, även om den är oskarp. 

Ange vilket fynd ditt bidrag avser, vem som är 
upphovsman och vilket datum bilderna är tagna. 
Om du inte vill att ditt bidrag ska publiceras, utan 
endast ligga till grund för bedömningen, ska detta 
anges särskilt. Har du analogt material ber vi dig att 
höra av dig till epostadressen ovan.

EN RAPPORT AVSEENDE en hona av spansk sparv på 
Stora Karlsö i slutet av maj 2013 bordlades. Fågeln 
uppvisade intressanta karaktärer, och framför allt 
ser sonogram från inspelningar av lätet spännande 
ut. Men osäkerhet kring variationen hos både grå-
sparv och spansk sparv gör att kommittén vill samla 
på sig ett bättre beslutsunderlag. Om ni har inspel-
ningar av spansk sparv får ni gärna skicka dessa till 
Alexander Hellquist (alexhellquist@yahoo.com).

En gulnäbbad lira, som ob-
serverades 7 maj 2005, och 
som godkänts tillhöra rasen 
diomedea, omgranskades 
av kommittén som beslöt 
att publicera fyndet utan 
rastillhörighet. 
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Raritetskommittén efterlyser dokumentation av svenska 
fynd av rödstrupig sångare. Denna hanne, troligen av den 
östliga albistriata, fotograferades vid Inre Stockviken, Got-
land 29 april 2013. 

Rapporten på en mongolpiplärka som uppehöll sig vid Tavastudden i Västerbotten i november kvalade in bland de 
85 procent som godkändes av Rk vid dess höstmöte. 
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Magnus Corell.
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