
Rk-nytt nr. 2, 2000 

Rk hade årets sommarmöte vid Segerstads fyr på Öland den 1-3:e juli. Samtliga kommitténs 

ledamöter var närvarande d.v.s.: Jonas Bonnedahl, Christian Cederroth, Nils Kjellén, Krister Mild, 

Urban Olsson och Uno Unger. Drygt 175 rapporter behandlades varav ca 85% godkändes för 

publicering.  

 

Godkända fynd  

Hela fyra nya arter för landet tillhörande kategori A godkändes under mötet vilket måste ses som ett 

anmärkningsvärt högt antal. Arterna var rostgumpad törnskata (Stora Karlsö, Gotland, juni), 

tygeltärna (Söskär, Bohuslän, juni/juli), orientseglare (Getterön, Halland, juli) samt slutligen en 

skorstensseglare (Gårdby, Öland, november). Ytterligare en art fördes till den svenska listan under 

1999, nämligen nilgås (Skälderviken, Skåne, december), vilken dock hamnade i kategori C.  

På hemsidan kommer inom kort senaste versionen av den svenska fågellistan där samtliga 

förändringar under 1999 har införts.  

Den rostgumpade törnskatan kräver ett särskilt omnämnande då rastillhörigheten avgjort 

spontanitetsbedömningen. Rk godkände denna som 2k hanne rostgumpad törnskata redan under 

vårmötet, dock kunde vi inte då göra någon säker bestämning avseende rastillhörighet. Aktuella raser 

är dels den västliga rasen erythronotus från västra Centralasien som är en långflyttare eller rasen 

schach från Kina som är kortflyttare eller delvis stannfågel (och fyndet skulle i så fall bedömas som 

icke-spontant och sålunda hänförts till kategori D/E). Eftersom den befintliga litteraturen inte 

entydigt kunde besvara frågan om rastillhörighet rekvirerades 25 skinn av unga rostgumpade 

törnskator av de bägge raserna från British Museum. Skinnstudier genomförda under mötet visar 

entydigt att Stora Karlsöfågeln var av rasen erythronotus och godkändes följaktligen som spontan 

tillhörande kategori A.  

Den viktigaste rasskiljande karaktären visade sig Karlsöfågelns begränsade svarta teckning på pannan 

vara. Hos schach i sitt andra kalenderår möts den svarta ögonmasken i ett tämligen brett band ovan 

näbben. Hos erythronotus i sitt andra kalenderår är detta band betydligt smalare och pannan är i 

huvudsak tecknad som hjässan, med endast med lite svart över näbbroten. Inget skinn av schach 

uppvisade lika lite svart som Karlsöfågeln medan däremot ett flertal skinn av erythronotus hade mer 

svart än Karlsöfågeln.  

Avseende storleken på Karlsöfågelns vita vingfläck konstaterades att denna karaktär överlappar 

fullständigt mellan de bägge raserna på 1K och 2K fåglar. Såväl schach som erythronotus kan såväl 

sakna som uppvisa en tämligen stor vingfläck under de första året. Möjligen indikerar även 

Karlsöfågelns vitaktiga yttre stjärtpennor rastillhörigheten då de allra flesta schach förefaller uppvisa 

klart rosttonade yttre stjärtpennor.  

Av övriga godkända fynd kan nämnas: ökenpipare (Utö, Södermanland, juni), taigatrast, (Landsort, 

Södermanland, februari samt Heden, Dalarna, mars), isabellastenskvätta (Utö, Södermanland, maj 

samt Värmdö, Södermanland, oktober), mindre gulbena (Västkärr, Närke, maj 2000), kejsarörn 

(Falsterbo, Skåne, oktober), alpseglare (Skälderviken, Skåne, september), medelhavslira (Båstad, 



Skåne, september 1988), spetsstjärtad snäppa (Örtofta, Skåne, augusti), sammetshätta (Utklippan, 

Blekinge, maj 2000), nunnestenskvätta (Närsholmen, Gotland, oktober), sumpvipa (Utklippan, 

Blekinge, maj 2000), blek tornseglare (Segerstad, Öland, juli), stäppvipa (Backamo, Bohuslän, juni), 

styltlöpare (Kabusa, Skåne, maj samt Torhamns udde, Blekinge, maj 2000), natthäger (Klase fiskeläge, 

Gotland, maj), ökenstenskvätta (2 olika ex, Gotland, oktober), skäggtärna (Furillen, Gotland, juli), 

dvärgsumphöna (Skatelöv, Småland, juni), stentrast (Agunnaryd, Småland, maj), större lira 

(Mellbystrand, Halland, januari), vitgumpsnäppa (Hötjärn, Västmanland, maj), svarthuvad sparv 

(Hamburgsund, Bohuslän, juni), tallsparv (Göteborg, Västergötland, december), bergsångare 

(Falsterbo, Skåne, september) och sibirisk piplärka (Huvudskär, Södermanland, oktober).  

Vad gäller bergstaigasångaren från Ottenbylund som Rk godkände vid vårmötet har vi fått in 

uppgifter som bestämt hävdar att fågeln skall ha lockat med vanliga taigasångarlock, i synnerhet 

senare på dagen den 24/10. Bergstaigasångarens lockläten i allmänhet kräver ett redogörande då 

speciellt äldre litteratur är direkt missvisande i många fall. Bergstaigasångarens vanligaste lockläte på 

övervintringsområden (uppskattningsvis mer än 90% av yttrade lockläten från fåglar i Nepal under 

senvintern -99; pers. obs.) är ett relativt genomträngande, högfrekvent, till en början ofta diskret 

uppåtkrökt, vissling för att snabbt sluta med fallande frekvens: ”tsuivy” alt. ”tsuif” eller liknande. 

Lätet har därmed karaktären av att vara tvåstavigt med en kort nedåtkrökt andra stavelse. Lätet är 

alltid kortare än taigasångarens mer utdragna vissling. En viss variation föreligger inom detta läte och 

kanske framför allt hur tydlig den avslutande nedåtkrökta tonen är. Bergstaigasångare kan dessutom 

mer ovanligt locka med korta enstaviga, raka läten. Vanlig taigasångare lockar mycket karaktäristiskt 

med ett genomträngande ännu mera högfrekvent, längre och till en början istället diskret fallande 

stavelse för att avslutas med en uppåtkrökt stigande ton: ”tsiuisst” eller liknande. Liksom så gott som 

alla fåglar kan taigasångare naturligtvis yttra enstaka "småläten", men det finns så vitt känt inga 

uppgifter om taigasångare som yttrat typiska bergstaigaläten, ej heller bergstaigasångare som lockat 

som en typisk taigasångare. Således är locklätena mellan de två arterna i regel väl skilda.  

Fågeln från Ottenby lund sågs av en mängd observatörer och studerades bl.a. av två av Rk:s 

ledamöter på eftermiddagen den 24/10 då fågeln enligt några observatörer uppges ha yttrat helt 

vanliga taigasångarläten. Under de två timmar som fågeln kunde studeras av undertecknad var den 

stundom mycket ljudlig och yttrade flera serier av helt typiska bergstaigalock väl spritt under hela 

observationstiden. Lätena var av den vanligaste och karaktäristiska typen av bergstaigalock med en 

relativt tydlig nedåtkrökning på slutet, dvs. inga mindre karaktäristiska enstaviga läten.  

Vad gäller fågelns utseende var det väl överensstämmande med en bergstaigasångare med en 

generellt mattare färgton, avsaknad av gult i dräkten, mindre kontrast i såväl ansikte som vingparti, 

(beroende på mindre markerade örontäckare, mattare färgade vingband och ej så mörka centra på 

täckare och pennor). Då ingen ifrågasatt fågelns utseende berörs ej heller detta närmare.  

Rk har fortfarande uppfattningen att fågeln var en bergstaigasångare men kan inte bortse från 

uppgifterna om att taigasångarlika lockläten skall ha hörts (även om dessa iakttagelser står i 

motsatsförhållande till våra egna observationer, och dessutom gjorts av observatörer med ringa eller 

ingen erfarenhet av bergstaigasångare). Skulle så vara fallet är det en högst anmärkningsvärd individ 

och det skulle vara mycket värdefullt att få detta bekräftat genom någon slags dokumentation. Rk 

önskar därför få in all förekommande dokumentation på fågeln (enligt uppgift skall videoinspelning 

ha utförts av flera observatörer). Fler rapporter som beskriver hur fågeln lockat (helst från 



observatörer med tidigare erfarenhet av de bägge arterna) är också välkomna. Vi kommer med 

hänsyn till ovanstående därför vänta med att publicera fyndet tills vi gått igenom eventuellt inskickat 

material.  

Policyfrågor  

Rk noterar ett ökande antal rapporter som skickas direkt till Rk från observatörerna. Vi vill 

understryka att alla rapporter skall skickas till respektive Rrk innan de når Rk. Vi vill här trycka på hur 

viktigt det är med Rrk:s bedömningar av rapporterna, som oftast har mycket god kännedom om 

aktuella observatörer, lokalförhållanden m.m.  

Rk använder sig av regeln att inte lämna ut våra bedömningar till respektive Rrk förrän 14 dagar efter 

mötet. Anledningen är att alla observatörer som fått en observation underkänd skall få höra detta 

och få motivering av Rk, innan informationen sprids vidare. Efter varje Rk-möte kommer det dock 

förfrågningar från Rrk som skall till att publicera sina årliga rapporter och således önskar få 

informationen så snabbt som möjligt. Rk kan då undantagsvis delge sina bedömningar under villkoret 

att respektive Rrk tar på sig ansvaret att inte sprida informationen eller publicera rapporten förrän 

efter 14 dagar.  

Vidare har vi för avsikt att lägga in alla behandlade rapporter från året på hemsidan, efter att 

underkännande meddelats rapportörerna, då detta anses ha stort nyhetsvärde. Här framgår då vilka 

fynd som är godkända, underkända, resp. under behandling. Utkast till den officiella årsrapporten 

från Rk kommer även att läggas ut på hemsidan för möjlig korrekturläsning av Rrk m.fl.  

De senaste åren har vi fått in en del rapporter på flera olika raser (former) av små (mindre) 

kanadagäss. Ett stort antal raser finns beskrivna från det nordamerikanska utbredningsområdet men 

att separera dessa i fält är något som för närvarande inte är helt klarlagt. Det absoluta flertalet 

”mindre” kanadagäss som observeras torde härstamma från fågelparker i Europa. Här hybridiserar 

dessutom olika former och i bl. a. Malmö har även små kanadagäss hybridiserat med vitkindad gås. 

Sådana hybrider hybrider har även observerats i fält i Skåne. Sammantaget anser vi för närvarande 

inte att det är meningsfullt för oss att granska beskrivningar av olika mindre former av kanadagäss. 

Det är dock viktigt att dokumentera uppträdandet av ”mindre” kanadagäss och vi uppmanar därför 

till fortsatt rapportering och publicering i den årliga fågelrapporten utan närmare rasbestämning. 

Framtiden får utvisa om väldokumenterade individer går att bestämma.  

Rk noterar vidare allt fler rapporter om bofinkar av rasen africana (i något fall också pekande på 

någon av de endemiska raserna på Madeira och Azorerna). Rk finner det osannolikt att dessa icke-

flyttande raser skulle kunna nå Sverige på spontan väg. I några fall (där fåglarna dokumenterats med 

foto eller video) kan man avgöra att dräkten inte helt stämmer in på utseendet av någon känd ras. Rk 

kommer fortsättningsvis inte behandla rapporter av bofinkar av någon av de icke-flyttande sydliga 

raserna, då vi anser det troligast att dessa är felpigmenterade fåglar av nominatrasen, även om 

genuina africana utsläppta ur fångenskap i enstaka fall ej helt säkert kan uteslutas.  

Rk har hittills fått in enstaka rapporter om fältobservationer av pilgrimsfalk av rasen calidus. Då vissa 

fåglar av bland annat nominatras ej säkert går att skilja från calidus i fält, har vi valt att ej behandla 

dessa rapporter.  

 



Bilder  

Rk har under ett par år inte returnerat samtliga inskickade bilder p.g.a. att vi önskat arkivera dessa 

digitalt. Då vi ej haft tillgång till lämplig utrustning att göra detta har det dragit ut på tiden. I 

skrivande stund håller dock dessa bilder på att scannas in och kommer därefter omedelbart att 

returneras till respektive fotograf. Rk beklagar den långa väntetiden. Fortsättningsvis förbehåller Rk 

sig dock rätten att hålla på inskickade bilder fram till utgivandet av fågelåret där vissa av 

fotografierna kan komma att publiceras. Rk ber dock även fortsättningsvis att om möjligt få kopior 

som kan behållas. Vi har numera en fungerande dator som kan ta emot bilder via internet, så skicka 

gärna foton via nätet, sparade i hög upplösning.  

Rk:s hemsida  

Då vår ambition är att utöka och förbättra kommunikationen mellan Sveriges skådare och Rk har vi 

värvat Clas Cronlund, Järfälla, för att sköta Rk:s hemsida. Mer information kommer att finnas på vår 

hemsida under hösten.  

 

För Raritetskommittén  

Jonas Bonnedahl 


