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Helgen 22-23 november höll Raritetskommittén (Rk) sitt andra möte för året. Närvarande vid 
Segerstad, Öland var Nils Kjellén (ordf.), Christian Cederroth (sekr.), Jonas Bonnedahl, Magnus 
Hellström och Uno Unger. Knappt 90 rapporter behandlades, främst från 2003, varav ca 70% 
godkändes. Utöver dessa diskuterades tidigare bordlagda ärenden samt enstaka äldre observationer. 

Godkända observationer 
Tre nya arter för Sverige godkändes från 2003; hudsonspov (flera lokaler i Föra s:n., Öl 14-21 
juni), sibirisk gråsnäppa (Gammalsbyören, Öl 12 juli) och sandsnäppa (Ottenby, Öl 22-23 aug.). 
Bland andra intressanta fynd kan nämnas medelhavslira (flera ex längs Västkusten i juni och aug.), 
mindre bergand (Hornborgasjön, Vg maj/juni), kejsarörn (Söderhamn, Hls 
maj), stäppörn (Falsterbo, Sk sept.), rödvingad vadarsvala (Falsterbo, Sk juni), spetsstjärtad 
snäppa (Lidköping, Vg okt.), mindre gulbena (Ranarpsstrand och Rönnen, Sk maj), ringnäbbad 
mås (Mörby udd, Öl apr.), blek tornseglare (Kannikdammen, Sk juni 2002), kalanderlärka (Stora 
ören, Öl juli), taigatrast (Karlstad, Vrm apr. och Kiruna, T.lpm. feb.), sydnäktergal(Västervik, Sm 
juni/juli), brunsångare (Prästgrundet, Hls okt.), trädgårdsträdkrypare (Falsterbo, Sk maj/juni och 
Lomma, Sk maj). Även 2003 blev ett gott år för stäpphökar i stora delar av landet, och ifrån Skåne 
godkändes flera olika mindre skrikörnar (bl.a. en juvenil fågel vid Kristianstad i augusti). 

Resultat av taxonomiska förändringar 
SOF:s taxonomiska kommitté har under året beslutat om ett antal förändringar. Som ett led i detta 
arbete har Rk tagit upp flera äldre fynd av olika arter/raser för förnyad granskning. 

Eksångaren från Eggegrund, Gstr 1993 publicerades ursprungligen som Hippolais pallida 
opaca (Cederroth, C. 1994), d.v.s. vad som från årsskiftet erhåller artstatus som 
macchiasångare Hippolais opaca. Tveksamheter kring denna bestämning har framförts (bl.a. 
Svensson 2001) och ärendet har därför tagits upp för förnyad granskning. Ett mer omfattande 
bildmaterial har granskats och utretts varvid ytterligare karaktärer framkommit som stärker den 
ursprungliga bestämningen och som med dagens kunskap utesluter eksångare H. pallida (Lars 
Svensson in lit.). Rk beslutade därmed att låta fyndet kvarstå. Detta är ett högst exceptionellt fynd och 
det första som gjorts norr om Frankrike. En närmare redogörelse för bestämningen av denna individ 
kommer att publiceras i VF inom kort. Noteras bör att fågeln publicerats som H. p. elaeica i senaste 
utgåvan av Sällsynta fåglar i Sverige (Breife m.fl. 2003) men att detta således är att betrakta som 
felaktigt. 

Vad gäller de svenska fynden av ’gråsångare’ Hippolais caligata/rama har Rk samlat kompletterande 
beskrivningar, lätesinspelning och fotografier på åtskilliga av fåglarna och finner efter granskningarna 
stöd för följande beslut: Som stäppsångare H. caligata godkänns fåglar från Ottenby, Öl sept. 1971; 
Ottenby, Öl sept. 1990; Bygdsiljum, Vb juni 1997; Ottenby, Öl okt. 2000; Hoburgen, Gtl juni 2002 och 
Gårdby hamn, Öl sept. 2002. Som saxaulsångare H. rama godkänns fåglar från Hoburgen, Gtl sept. 
1995 och Ottenby, Öl aug. 2002. Fyndet på Utklippan, Bl juni 1991 utreds vidare (fotografier inväntas) 
och rapporten från Holmsund, Vb juni 1999 godkänns ej till art. 

Omgranskning har även skett för fynden av ’bergsångare’Phylloscopus bonelli/orientalis. Rk 
beslutade att framgent, och för tidigare fynd, endast godkänna fåglar där locklätet beskrivits och/eller 
sången spelats in. Locklätet skiljer sig markant mellan bergsångare Phylloscopus bonelli och 
balkansångare Phylloscopus orientalis och i dagsläget finns inga dokumenterade fall av fåglar som 
använt sig av båda lätena. Även sången har visat sig innehålla konstanta skillnader (se bl.a. Svensson 
2002), men det krävs god erfarenhet för att använda denna karaktär och vi har därför tillsvidare 
bedömt det vara nödvändigt att kräva bandinspelning. Som bergsångare godkänns fåglar vid Ottenby, 
Öl maj/juni 1995 och Falsterbo, Sk sept. 1999. Ett fynd vid Visby, Gtl maj 1992 godkänns som 
balkansångare då fågeln lockade flitigt och typiskt under hela observationen. För resterande fynd finns 
läten ej beskrivna och de godkänns följaktligen inte till art. Det är möjligt att vi efter ytterligare arbete 
kan komma att ompröva handhållna vårfåglar även om inget läte noterades, men detta är inte aktuellt i 
dagsläget. 



Övriga äldre fynd 
Ett antal äldre godkända fynd togs upp för diskussion. Densvarthuvade truten vid Falsterbo, Sk 12 
sept. 1956 samtrosentärnan vid Strandstuviken, Srm 7 & 11 juni 1984 har vid den förnyade 
granskningen bedömts som för bristfälligt beskrivna för att accepteras. Dessa fynd utgår härmed. Den 
13-14 juli 1963 sågs vad som tidigare bedömts som två olikastyltsnäppor vid Beijershamn, Öl. 
Rapporterna beskriver några mindre avvikelser individerna emellan, men då 
observationsbetingelserna skilde sig åt väsentligt gör Rk bedömningen att det inte kan uteslutas att 
det rör sig om samma individ. Således godkänns endast 1 ex vid Beijershamn, Öl 13-14 juli 1963. 

Spontaniteten hos de svenska fynden av ökentrumpetare har diskuterats. Även fågeln från 
Barksjöliden, Lpl 16 maj - 1 juni 2001 godkänns nu och förs till kat. A i linje med tidigare bedömningar. 
Åtminstone det ena av de äldre svenska fynden gjordes under vad som kanske kan kallas en smärre 
invasion i nordvästeuropa, och det hålls därför för troligt att arten kan uppträda spontant i våra 
regioner. Ökentrumpetaren har dessutom visat sig vara påfallande ovanlig i fångenskap. Framtida 
uppträdanden kan dock komma att ändra denna uppfattning. 

Taigasångare 
I slutet av oktober i år hittades en taigasångare vid Fels mosse strax utanför Lund, Sk. Fågeln 
bedömdes av alla tillresta ornitologer vara en typisk taigasångare utseendemässigt (vilket även 
fotografier stödjer), och lockade flitigt som en sådan under hela vistelsen. Vi har dock nåtts av 
uppgifter att en rapportör vid ett tillfälle hörde fågeln använda två väl skilda lockläten; ett klassiskt 
taigasångarlock samt ett läte mycket likt bergstaigasångare. Därmed aktualiseras debatten huruvida 
det finns individer som kan växla mellan lätena, samt deras eventuella ursprung. Det torde stå utom 
tvivel att sådana individer under alla omständigheter är mycket ovanliga eftersom dokumentation av 
fenomenet verkar saknas helt. Rk efterlyser därför nu liknande uppgifter (både nationellt och 
internationellt) i frågan, och ber alla som har relevant information att ta kontakt med oss. 

Spetsbergsgrissla 
Kraven på rapporter av spetsbergsgrissla är fortsatt mycket höga. Flankstreckningen hos sillgrisslan är 
utsatt för en ganska hög inomartsvariation och det finns individer som saknar den helt. Från flera 
ställen rapporteras också om fotobelagda sillgrisslor med vita mungipor (på t.ex. Stora Karlsö, Gtl 
uppges av Måns Hjernquist (muntl.) i storleksordningen drygt 1 % av fåglarna uppvisa åtminstone 
antydan till vit mungipa), i vissa fall fullt jämförbar med spetsbergsgrisslans i utbredning. 2k-fåglar har 
ofta en tydligt kortare näbb och ruggar tidigare till vinterdräkt än adulta fåglar. Även tordmule kan 
stundom vara en nog så betydelsefull felkälla, och 2k-fåglar kan uppvisa näbbform som är mycket lik 
spetsbergsgrisslans. Sammantaget krävs mycket goda beskrivningar under fördelaktiga 
observationsförhållanden för att Rk skall kunna godkänna fynd av arten. 

Övrigt 
- I korthet kan nämnas att spelande dvärgsumphönor inte godkänns utan bifogad bandinspelning då 
det är svårt att från fall till fall göra en rättvis bedömning utan en inspelning som grund. 
- Vidare kommer Rk att vara mycket restriktiv till rapporter av lövsångare av rasen P. t. yakutensis. 
Noggranna undersökningar har avslöjat att samtliga karaktärer som normalt skall uppvisas av 
yakutensis inklusive biometri också kan uppvisas av acredula häckande i Sverige. Det torde därmed 
sällsynt kunna förekomma individer hos acredula som är helt identiska med yakutensis i biometri och 
utseende. Sannolikt går formerna inte att skilja åt med säkerhet ens genetiskt (Staffan Bensch in litt.). 
- Beskrivningar av stäpphökar är en fortsatt stöpslev i rapportgranskningen och vi märker ett ökande 
antal bristfälliga rapporter. Det gäller inte minst äldre hanar och vi ser gärna att observatörerna är mer 
noggranna med att fastställa eventuella färgkontraster på strupe/bröst/buk samt att hand- och 
armpenneteckning dokumenteras ordentligt. 

Hjälp från Rrk 
- Vi lägger ned mycket tid på att leta efter observationernas sistadatum, och i många fall stöter vi på 
felaktigheter som vi tvingas korrigera i senare rapporter. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om 
Rrk redan på förhand kontrollerar detta, och inkluderar uppgifterna på resp. blankett. Med Rrk’s lokala 
kunskaper ökar chanserna att publiceringen blir korrekt redan från början. 
- Vi önskar likaså att Rrk i ökad utsträckning hjälper till med att begära in blanketter. Om 
observatörerna inte vill skriva rapporten själva ser vi gärna att Rrk fyller i grunddata och bifogar 
fotografier eller annan användbar dokumentation till Rk. Det räcker för behandling. 



- Påfallande ofta saknas bifogade bilder, trots att rapporten anger att sådana finns. Vi tolkar detta som 
att bilderna av misstag finns kvar hos Rrk vilket försvårar Rk’s granskning. Ta gärna en extra titt i 
kuvertet innan ni sänder rapporterna vidare. 
- Avslutningsvis kan vi inte nog betona vikten av Rrk’s kommentarer på raritetsrapporterna. De är 
många gånger avgörande. 

Fågelåret 2003 
Arbetet med Fågelåret skall snabbas på, och av den anledningen kommer vi att tidigarelägga vårmötet 
2004. Se till att omgående skicka in era rapporter från 2003 till respektive Rrk. Rk vill i sin tur ha 
rapporterna så tidigt som möjligt efter årsskiftet. Rapporter inskickade efter 1 februari 2004 kommer 
sannolikt inte att hinna behandlas på vårmötet. 
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