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Rk-nytt    Återgranskning av blek tornseglare

 B
lek tornseglare uppträder 
sällsynt till mycket sällsynt i 
Nordvästeuropa med överlägset 
flest fynd (74 fram till 2010) från 

Storbritannien (www.bbrc.org.uk). En 
översyn av kriterierna för fyndpublicering 
är dock i vardande (James Lidster in litt.). 
I Nederländerna finns endast ett godkänt 
fynd, från oktober 2009 (Dick Groenen-
dijk in litt., www.dutchbirding.nl) och i 
Tyskland 12 fram till 2009 (www.limicola.
de/home_dsk.html). 

Från de nordiska länderna föreligger 7 

fynd (av 8 individer) i Norge, men en åter-
granskning är planerad där (Tor A Olsen 
in litt.). Danmark genomförde nyligen en 
återgranskning och nu återstår endast två 
fynd av tidigare fem (Troels Eske Ortvad 
in litt.). Finland har likaledes två fynd, 
båda från 2004 (Aleksi Lehikoinen in litt., 
www.tarsiger.com). 

De allra flesta fynd i Nordvästeuropa 
har gjorts under senhösten, främst i skiftet 
oktober-november. Enstaka fynd är ut-
spridda över vår- och sommarmånaderna 
med det tidigaste fyndet i mars.

I Sverige hade det till och med 2012 
gjorts 20 fynd av 21 individer, en hög 
summa med tanke på fyndbilden i våra 
grannländer.

Varför återgranskning? Bestämning 
av blek tornseglare har varit föremål för 
livliga diskussioner både hos oss och i det 
övriga Nordvästeuropa. För svenska Rk:s 
vidkommande kom ämnet åter upp på dag-
ordningen i och med de två senaste fynden 
i november 2011. 

Mats Wallin i Mörbylånga uppmärk-
sammade då Rk på att fotona av de två 
omdebatterade, men slutligen godkända, 
seglarna i Skanör i november 2005 endast 
visade tornseglare. Misstankar väcktes då 
om att fler av de svenska fynden kunde 
vara publicerade på felaktiga grunder. 

Det största problemet som vi ser det 
är att det i flera sammanhang förekom-
mit missvisande bestämningskriterier och 
exempelvis har illustrationer och beskriv-
ningar av juvenil blek tornseglare ofta 
saknats i den vanligaste litteraturen.  

skanörfyndet prejudicerande. Det 
ovan nämnda fyndet av två bleka tornseg-
lare vid Skanör i november 2005 ligger 
till stor del som grund för resonemanget 
kring återgranskningen. Fyndet orsakade 
ganska livliga diskussioner på bland annat 
Club 300:s forum Brevduvan och även 
om flertalet erfarna skådare ansåg att det 

absolut rörde sig om bleka tornseglare så 
fanns det röster som bestämt förespråkade 
tornseglare.

Idag, då Rk kan konstatera att endast 
vanlig tornseglare dokumenterats i det 
relativt omfattande bildmaterialet, anser 
vi att den omfattande kollektiva felbe-
stämningen föranleder en mycket försiktig 
hållning vad gäller övriga fynd av blek 
tornseglare. 

Raritetsrapporterna avseende dessa tar 
upp i stort sett samma detaljer som nämns 
i beskrivningarna av Skanörfyndet, vilket 
skapar en osäkerhet kring vilka karaktärer 
som verkligen är hållbara.   

Vilka kriterier bör uppfyllas? Efter 
långa diskussioner i Rk har vi kommit 
fram till att ställa högre krav på beskriv-

Från 20 till blott
8 godkända fynd 
i samband med diskussionen kring två fynd av blek tornseglare i sverige på 
senhösten 2011 beslöt sOf:s raritetskommitté (rk) att närmare undersöka 
vilka kriterier som är hållbara för bestämning av arten. resultatet publice-
ras i detta nummer av Vår Fågelvärld. rk ansåg samtidigt att en återgransk-
ning av de svenska fynden skulle genomföras och den redovisas här. 

Tornseglare, 1K, Skanör, Skåne november 2005. Det omdiskuterade fyndet som ligger till grund för Rk:s 
revidering. Notera kontrastrik teckning i ansiktet och på undervingen. Kinden är exempelvis distinkt 
mörkare än ”fronten” och de mellersta täckarna smälter samman med de mindre täckarna till ett solitt 
och skarpt avsatt täckarfält. Tack vare tydliga foton räcker dessa två detaljer för att spika artbestäm-
ningen till tornseglare.

text Hans Larsson/SOF:s Raritetskommitté
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ningar och dokumentation av fåglar som 
ses utan möjlighet till direkt jämförelse 
med vanlig tornseglare. Detta främst för 
att en bedömning av exempelvis färgto-
nen hos en ensam tornseglare är väldigt 
subjektiv och även mycket beroende av 
aktuella ljusförhållanden och om fågeln 
ses mot en mörk eller ljus bakgrund. 
  Här följer en summering av detaljer som 
vi anser är viktiga att dokumentera. I 
bestämningsartikeln om blek tornseglare i 
detta nummer av Vår Fågelvärld behand-
las dessa mer utförligt. 

Viktiga detaljer att dokumentera
◗ Undre vingtäckarnas teckning och färg-
ton, främst mellersta täckarna i förhål-
lande till större och mindre täckare samt 
vingpennor.  

◗ Ansiktsteckningen; strupfläckens storlek, 
kindens färgton i förhållande till ögontrak-
ten och tygeln.  
◗ Fördelning av ljusfjällighet på kropp och 
vingovansida med betoning på förhål-
landet mellan buk - undergump/undre 
stjärttäckare och rygg - övergump/övre 
stjärttäckare.  
◗ Eventuell färgskillnad mellan större arm-
täckare och armpennor på vingovansidan 
hos juvenila fåglar.  
◗ Huvudets och näbbens form/relativa 
storlek.  
◗ Fågelns ålder och eventuell ruggnings-
status.

fyndgenOmgång. Rk anser att de fynd 
som håller för publicering är sommarfyn-
den där direkt jämförelse med tornseglare 

Blek tornseglare, 1K, Grönhögen, Öland, 31 oktober 2004. Den bäst dokumenterade fågeln i det svenska fyndmaterialet. De undre vingtäckarnas teckning 
syns i detalj, liksom ett relativt jämnljust huvud utan starka kontraster (förutom ett tydligt avsatt öga). 

Foton: Jonas Bonnedahl

Foto: Mikael nord Foto: BJörn dellMing
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kunnat göras (fyra fynd), samt de fynd som 
dokumenterats med fotografier där avgö-
rande karaktärer framgår (fyra fynd).

Vår uppfattning är att gränsdragningen 
mellan beskrivningarna bitvis är mycket 
svår, och vi har i arbetet med återgransk-
ningen försökt hitta en så konsekvent linje 
som möjligt där vi också utgått från en vad 
vi anser rimlig försiktighetsprincip.

Det ska påpekas att framtida solitära 
fynd utan foton kan komma att uppfylla de 
fastslagna kriterierna och publiceras.

Nedan följer ett urval av de behandlade 
fynden med kortfattade motiveringar till 
våra bedömningar.

sammanfattning. Rk:s återgranskning 
av blek tornseglare får alltså till följd att 
endast åtta fynd (av åtta exemplar) anses 

hålla för publicering. Vi förstår att en 
denna förändring i fyndmaterialet kan 
tyckas extrem, men vi anser samtidigt att 
en mycket försiktig hållning inför bestäm-
nings- och bedömningsproblematiken är 
det minst dåliga av de möjliga alternativen.

tack
Alla fotografer tackas härmed varmt för 
att vi fått använda deras bilder i den här 
genomgången. Dessutom ett extra tack 
till Martin Alexandersson som bistod med 
fototips. 

raritetskommittén 
Hans Larsson
Tommarp Adlersro
272 93 Tommarp
longicaudus@gmail.com

Det går inte att få för många bilder på en spännande seglare! Ju fler olika vinklar och situationer 
som dokumenteras desto bättre. Slutartider över 1/1000 är ett måste för att undvika rörelse-
oskärpa som kan förvränga färger och teckning. Att försöka variera kamerans inställningar ger fler 
ingångsvinklar som kan underlätta en helhetsbedömning.

En seglare mot ljus himmel är hopplöst svår att få rätt exponerad om den inte är så nära att 
kamerans spotmätning (endast några få procent av hela bilden) hittar fågeln. Om man istället 
mäter ljuset manuellt, och ställer in kameran mot något objekt som är någorlunda jämnmörkt med 
fågeln, ökar chanserna att få en välexponerad seglare på bild.

Fotograferar man i RAW-format istället för jpeg öppnas helt andra blidbehandlingsmöjligheter 
och man kan “framkalla” en någorlunda verklighetstrogen bild även från helt misslyckade expone-
ringar.

fototips

godkända fynd 
efter återgranskningen  

◗ nabben, falsterbo, skåne 3 juli 1991 
(inget foto, dock gjordes direkta jämförelser 
med vanliga tornseglare)

◗ segerstads fyr, öland 24 juli 1999 
(inget foto, dock gjordes direkta jämförelser 
med vanliga tornseglare)

◗ kannikdammen, lomma, skåne 9 juni 
2002 
(inget foto, dock gjordes direkta jämförelser 
med vanliga tornseglare)

◗ grönhögen, öland 31 oktober 2004 
(foton finns, har granskats)

◗ nabben & fyrdungen, falsterbo, skåne 
5 augusti 2005 
(inget foto, dock gjordes direkta jämförel-
ser med både adulta och juvenila vanliga 
tornseglare)

◗ sundre, gotland 23 oktober 2005 
(foton finns, har granskats) 

◗ stenungsund, bohuslän 4 november 
2011 
(Foton finns, har granskats) 

◗ Vista kulle, småland 5 november 2011 
(Foton finns, har granskats)  

fynd som efter 
återgranskningen 
inte håller 
för publicering
◗ stenboudd, öland 9 oktober 1999 
(inget foto) 
◗ Hammaren, brevik, Västergötland 23 
oktober 2004 
(inget foto)

◗ skage fyr, s Hammarö fågelstation, 
Värmland 27 oktober 2004 
(inget foto)

◗ nabben, falsterbo, skåne 24 oktober 
2005 
(inget foto)

◗ utlängan, blekinge 25 oktober 2006 
(foton finns, har granskats)

◗ Hammarö fågelstation, Värmland 25 
oktober 2006 
(foto finns, har granskats)

◗ foteviken, skåne 25 augusti 2001 
(inget foto) 

◗ stenshuvud, skåne 13 oktober 2001 
(inget foto) 

◗ Harplinge, Halland 28 oktober 2002 
(inget foto) 

◗ Vårbergstoppen, södermanland 28 
oktober 2004 
(inget foto) 

◗ friseboda, skåne 14-18 november 2004 
(foton finns, har granskats) 

◗ skanör, skåne 6-10 november 2005 
2 individer (foton finns, har granskats, oklart 
om båda fåglarna dokumenterats) 

grönhögen, öland 31 oktober 2004
Bedömning som blek tornseglare kvarstår. 
Jämnljust ansikte, diffust avgränsad strupfläck, 
väl avsatt öga och ljusa undre mellersta täckare 
framgår tydligt. Tydlig färgskillnad mellan armpen-
nor och armtäckare ovan. Distinkt brämning på 
vingovansidan visar att det är en juvenil fågel. 

sundre, gotland 23 oktober 2005
Bedömningen som blek tornseglare kvarstår. 
Jämnljust ansikte, diffust avgränsad strupfläck, 
väl avsatt öga och ljusa undre mellersta täckare 
framgår tydligt. Distinkt brämning på vingovansi-
dan visar att det är en juvenil fågel.   

skanör, skåne 6-10 november 2005
Bedömningen ändras till vanlig tornseglare utifrån 
tillgängligt fotomaterial. På de bästa bilderna från 
flera olika obstillfällen framgår enbart positiva 
detaljer för vanlig tornseglare, såsom distinkt 
avsatta och jämnmörka mellersta och mindre 
täckare på undervingen, distinkt avgränsad strup-
fläck samt relativt mörk grundfärg på huvudet.

Observatörerna kunde i fält se en mörkare och 
en ljusare individ men det går inte att avgöra om 
båda fåglarna fångats på bild. Distinkt brämning 
på vingtäckare ovan och under indikerar juvenil(a) 
individ(er).

Vista kulle, småland 5 november 2011. 
Bedömningen som blek tornseglare kvarstår. Även 
här lite sämre fotodokumentation men återigen 
bra ljusförhållanden för att med trygghet kunna 
bedöma dräkten. Ljusare mellersta täckare ses 
faktiskt på bilden ovan och i övrigt antyds ett 
relativt stort och jämnljust huvud liksom en bred 
och något trubbig hand.

De spetsiga yttre handpennorna kan tolkas 
som äldre och slitna fjädrar, men en förklaring kan 
vara att pennorna blivit våta, kanske i samband 
med övernattning på någon byggnad eller i ett 
träd. En helt säker ålderbestämning är svår att 
göra utifrån bildmaterialet, men inget motsäger 
1K.

utlängan, blekinge 25 oktober 2006
Bedömningen ändras till obestämd tornseglare. 
Flera detaljer, såsom bredvingat och stornäbbat 
intryck samt ett till synes stort ljust fält på under-
vingen som ses på en av bilderna, talar för blek 
tornseglare. Men de besvärliga ljusförhållandena i 
kombination med låg upplösning gör att Rk väljer 
att vara försiktig med vilka slutsatser man kan dra 
av stillbilderna. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är 
att fågeln sågs väldigt kort och inte kunde detalj-
studeras i fält. Distinkt brämning på vingovansi-
dan visar att det är en juvenil fågel.

friseboda, skåne 14-18 november 2004
Bedömningen ändras till obestämd tornseglare. 
Foton av alltför mager kvalitet för att kunna grans-
kas och beskrivningen utesluter inte juvenil vanlig 
tornseglare.  

Hammarö fågelstation, Värmland 25
oktober 2006  
Bedömningen ändrad till obestämd tornseglare. 
Svår gränsdragning här liksom för flera andra 
mycket rimliga fynd. Dock anser vi att beskriv-
ningen inte fullt når upp till de nya kriterierna för 
solitära individer och det enda tillgängliga fotot 
tillåter tyvärr inte någon detaljgranskning.   

stenungsund, bohuslän 4 november
2011 
Bedöms som blek tornseglare. Sämre bildkvali-
tet än Gotlands- och Ölandsfynden, men då de 
visar fågeln i ett jämnt och neutralt ljus anser vi 
att man kan lita på det som återges. Främst ses 
tydligt på flera bilder det jämnljusa huvudet med 
ett stort och distinkt ögonparti mot ljusa kinder. 
Huvudet ser dessutom proportionellt stort ut. 
Det går inte att urskilja de individuella fjädrarnas 
teckning, men vi anser att de svaga kontrasterna 
på undervingen indikerar blek tornseglare. Tydlig 
brämning på vingtäckare ovan och helt jämn vinge 
utan synlig ruggning talar för juvenil dräkt.  

Ett urval av 
behandlade fynd
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Foto: gösta reiland
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Foto: haMpus leJon

Foto: haMpus leJon

Foto: Martin alexandersson

Foto: peter Berglin

Blek tornseglare, 1K, Sundre, Gotland 23 oktober 2005. På denna bild går det inte att granska under-
vingen, men ansiktsteckningen framgår så bra att enbart denna utesluter tornseglare. Notera exempel-
vis den relativt ljusa kinden som effektivt framhäver ögontrakten, som kan liknas vid en blåtira.


