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Ambitionen att snabba på rapporthanteringen fortsätter och säsongens sista möte hölls redan helgen 
11-13 april 2003 vid Segerstads fyr. Samtliga ledamöter deltog: 
Jonas Bonnedahl, Christian Cederroth, Magnus Hellström, Nils Kjellén, Urban Olsson och Uno Unger. 
För att komma till förra mötet måste vi passera isvallar som gav associationer till polarforskning, men 
dessa var ett minne blott och värmen gjorde en lätt framstöt, vilket resulterade i en brandkronad 
kungsfågel inom utryckningsavstånd. Under mötet behandlades ca 150 nya rapporter, varav knappt 
80 % godkändes för publicering. Flertalet av dessa gällde fynd från 2002 men en hel del rapporter från 
tidigare år har droppat in sedan förra mötet. Några rapporter från 2003 hade också kommit in. 

Godkända sällsyntheter 
Om inget annat anges är observationerna gjorda år 2002. 
Bland godkända arter kan nämnas dvärgrördrom (Landsort, oktober), sjöorre av 
rasen americana (Stora Rör, Öland, maj 2001), ringand (Umeälven, Lycksele lappmark, 
april),eleonorafalk (Nabben, Falsterbo, september), örnvråk (södra Öland, juli; Nabben, Falsterbo, 
Skåne, november),vitgumpsnäppa (Beijershamn, Öland, 
maj), rödspov rasenislandica (Västerstadsviken, Öland, september), tjockfot(Göteborg, 
augusti), trädmås (Utlängan, Blekinge, januari 2003), sandtärna (Segerstads fyr, resp. Ottenby, 
Öland, maj),större turturduva , Åkersberga, Uppland, november),dvärglärka (Utlängan, Blekinge, 
februari 2003),mongolpiplärka (Nabben, Falsterbo, oktober; Obbola industritipp, Västerbotten, 
november), blåstjärt (Eggegrund, Gästrikland, oktober), isabellastenskvätta (Sandhamn, 
oktober), medelhavsstenskvätta (Södra lundspetsen, Ottenby, maj 2000), gråsångare av 
rasen caligata (Rivet, Sundre, Gotland, juni; Gårdby hamn, Öland, september),träsksångare (Salmis, 
Haparanda, juni-juli), gransångare av rasen ibericus (Marma skjutfält, Uppland, 
maj), azurmes(Masugnsbyn, Norrbotten, oktober-december), svarthuvad sparv (Stennäs, Åsele 
lappmark, maj). En ny art för landet godkändes dessutom, nämligen vitvingad lärka (Furilden, 
Gotland, juli). 

Övrigt 
Tyvärr har inget DNA från orientvadarsvala dykt upp, som slutgiltigt skulle kunna avgöra 
diskussionen om vadarsvalan som höll till på Falsterbohalvön sommaren 2001, men försöken att få 
tag på DNA fortsätter. 
Några rapporter av sjungande sydnäktergalar behandlades, men endast de som dokumenterats med 
dräktbeskrivning eller bandinspelning godkändes. Lätesbeskrivningar är mycket svåra att bedöma och 
Rk kräver inspelning av ej sedda sjungande fåglar. Varfåglar som uppvisade karaktärer som pekade 
på rasen homeyeri behandlades och diskuterades. Rk kommer fortsättningsvis att öka kraven på 
rapporter av denna ras eftersom det finns en gradvis övergång med många mellanformer. Foto 
kommer att krävas för godkännande av framtida observationer. Ett par rapporter om 
små kanadagässhar också kommit in. För att sådana skall behandlas krävs att de är mycket väl 
dokumenterade och rasbestämda.Dvärglärkan vid Utlängan var av östligt ursprung, men kan inte 
säkert rasbestämmas då avgörande karaktärer inte syns på de foton som tagits. Bland fynd som inte 
godkänts för publicering kan nämnas förbiflygande mogolpiplärka och sibirisk piplärka där 
bestämningen huvudsakligen grundades på lätet. Vidare bedömdes den mindre berganden som höll 
till vid Svartåns mynning under april uppvisa karaktärer som tyder på att den inte med säkerhet var 
helt artren. Duvan som höll till vid Grönhögen i slutet av oktober och rapporterades som 
störreturturduva av rasen meena uppvisar alltför många karaktärer som bättre överensstämmer med 
vanlig turturduva för att kunna godkännas. 

Näste möte 
Observera att Rk kommer att fortsätta med tidigarelagda möten och att nästa möte kommer att hållas 
under hösten. Svenska Raritetskommittén har under hela det senaste decenniet varit den snabbaste i 
Europa att behandla och publicera rapporter, men har de senaste åren blivit omsprungna av Finska 
Rk och därmed kritiserats av svenska ornitologer för att inte längre vara snabbast. 
Rapporteringsprocessen är ett lagarbete! 
Vi uppmanar därför alla att skicka in rapporter till rrk i god tid före mötet för att få med dem i 
årsrapporten för 2003. Dessutom vill vi uppmana rrk att sända in rapporterna till Rk i så god tid att 



Rk:s ledamöter får en rimlig chans att behandla dem på ett seriöst sätt. Att, som vissa rrk nästan 
verkar ha satt i system, skicka in rapporterna så att de anländer till mötet är ohållbart. 

Källa: Urban Olsson 

 


