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Helgen 8-10 april höll Raritetskommittén (Rk) sitt första möte för året. Närvarande vid Segerstad, Öland 
var Nils Kjellén (ordf.), Anders Blomdahl (sekr.), Jonas Bonnedahl, Christian Cederroth, Magnus 
Hellström och Uno Unger. Ca 240 rapporter behandlades, främst från 2005. Utöver dessa diskuterades 
tidigare bordlagda ärenden samt enstaka äldre observationer. 
 
Godkända fynd: 
Bland de mer anmärkningsvärda fynden förtjänas följande att nämnas (2005 om inget annat nämns): 
dvärgörn (Falsterbo, Sk aug.), dvärgsumphöna (Ågesta, Srm juni-juni 2004), amerikansk 
tundrapipare (Ottenby, Öl maj och Gislövs stjärna, Sk okt.), dvärguv (Örebro, Nrk nov.), skatgök 
(Mölnorträsk, Gtl aug. 1998), blek tornseglare (2 ex Falsterbohalvön, Sk okt. samt Sundre, Gtl okt.), 
mongolpiplärka (Örskär, Upl okt.), blåstjärt (Dämba, Gtl okt. 1998 samt Svenska högarna, maj), 
medelhavsstenskvätta (Kåseberga, Sk maj), taigatrast (Södra Näs, Hl nov., Tavelsjö, Vb nov. samt 
Överum, Sm mars 2006), träsksångare (Ottenby Öl, sep.), rödstrupig sångare (Horsten, Upl maj), 
ökentrumpetare (St. Karlsö, Gtl juni) samt tallsparv (Hoburgen Gtl, nov.). 
 
I övrigt godkändes en hedpiplärka (Hölick, Hls dec.) till art samt en svart rödstjärt (Ottenby, Öl okt.) 
till östlig rasgrupp. För båda dessa individer finns blod/fjädrar insamlat och Rk väljer att avvakta med att 
publicera en specifik rastillhörighet tills analyserna är gjorda. 
 
Svalan: 
Detta möte var kommitténs första med Svalan som diariebas. Vissa tekniska intrimningar återstår 
fortfarande, men överlag fungerade systemet bra (krånglande ip-adresser och ett tretimmars strömavbrott 
kan knappast lastas Svalan). Det är givetvis en stor fördel att ärendehanteringen blir mer homogen och att 
foton, inspelningar m.m. finns samlade på ett gemensamt och lättåtkomligt sätt. Generellt hade landets alla 
rrk gjort en storartad insats och prickfritt skött fyndsammanslagningar och vidareförmedlingen av 
blanketterna. Belastningen på de regionala kommittéerna har kraftigt ökat de senaste åren, och det kan 
vara på sin plats att åter skicka en uppmaning till landets alla rapportörer: Var snälla och fyll inte i en 
raritetsrapport enbart för att tömma din skuldlista! Rrk drunknar i innehållsfattiga rapporter! Om du inte 
har för avsikt att göra en komplett redovisning är det bättre om du bara låter observationen vila i 
skuldlistan. Den försvinner när någon annan rapporterat den på vederbörligt sätt! 
 
Åldersbestämningar: 
En stor del av våra sammanträden ägnas åt att diskutera åldersbestämningen av de rapporterade fåglarna. 
Tidigare fanns möjligheter att använda begreppen subadult, äldre, yngre samt några andra oprecisa men 
ändå vägledande termer. Denna möjlighet har dock försvunnit i och med inträdet i Svalan där 
åldersangivelser nästan uteslutande baseras på kalenderårssystemet. Detta ställer högre krav på en 
granskande kommitté, men kommer å andra sidan i slutändan att ge ett mer lättanalyserat fyndmaterial. I 
många fall saknas högkvalitativa foton och vi är då i mångt och mycket lämnade med den beskrivning 
rapportören givit. Utifrån denna gör vi vårt bästa för att den slutliga publiceringen skall bli så rättvisande 
som möjligt. Det är dock påtagligt sällan som de angivna åldersbestämningarna motiveras på ett relevant 
sätt, och därför är det mycket vanligt att vi inför beslutet ändrar den från början angivna åldern. Från detta 
mötes rapportskörd finns exempel från bl.a. vårfynd av rödhuvad törnskata och ökentrumpetare som båda 
rapporterats som 2k. Båda rapporterna saknade en i sammanhanget relevant diskussion kring 
handpenneruggningen och ingen beskrev heller oruggade juvenila handtäckare. Därmed lyftes 
åldersbestämningarna bort från den slutliga publiceringen. Korrigering gjordes t.ex. också för en blåstjärt 
med rikliga blå inslag ovan (vilket trots en del bruna partier i dräkten ger 3k+, och inte 2k som rapporten 
angav). Stäpphökhanars dräktutvecking är en annan fråga som ofta hamnar i stöpsleven. Rk arbetar utifrån 
uppfattningen att fullt utfärgade hanar, d.v.s. adulta individer, som ses under hösten är 3k+. I vissa fall där 
fågeln har setts under särskilt goda förhållanden hittar man ibland beskrivningar av individer med bruna 



inslag på örontäckare och nacke, något mörkare grå nyans på den övre delen av bröstet och ofta med en 
antydd flammighet (ljust grå och mellangrå) över ryggen. Dessa har publicerats som 3k även om vissa 
kunskapsluckor fortfarande finns i frågan – t.ex. hur välutfärgade kan avancerade 2k vara, och kan äldre 
individer (från 4k-vår och framåt) också uppvisa enstaka subadulta drag? Det kan vara svårt att hålla en 
konsekvent linje i denna fråga, men vi har i och med publiceringen till 3k åtminstone slagit fast att fågeln 
bar svaga men synliga subadulta drag. 
 
Gulnäbbad lira: 
Den gulnäbbade lira som i maj 2005 fotograferades vid Hovs hallar, Sk, rapporterades till Rk som C. d. 
diomedea, d.v.s. nominatformen som återfinns i stora delar av Medelhavet. Rasbestämning av dessa fåglar 
är långt ifrån enkel under fältförhållanden och kunskapen är dessutom ung och i vissa avseenden inte 
heller fullständig. Den talrika atlanthäckande C. d. borealis är den som antas dominera uppträdandet runt 
Nordsjöländerna, men antalet individer som i detta avseende dokumenterats godtagbart i vårt närområde 
är ännu så pass få att någon egentlig fyndbild inte finns. Mycket pekar dock på att de karaktärer för 
rasbestämning som hittills har presenterats faktiskt håller sträck och på goda fotografier finns därmed all 
anledning att göra en närmare analys. Artiklar och referenssamling i ämnet finns att läsa på 
http://www.rarebirdspain.net/arbsi027.htm och kort summerat från dessa kan sägas att de viktigaste 
karaktärerna verkar vara teckningen på handpennornas undersida (helt mörka hos borealis medan 
diomedea uppvisar ljusa innerfan som likt vita tungor bryter sig ut i den svarta handen) samt fåglarnas 
storlek och proportioner (borealis kraftigare, mer bredvingad med större huvud samt med kraftigare näbb). 
Ytterligare några, mer subtila, karaktärer presenteras i artiklarna men är antagligen av mindre värde vid de 
flesta typer av observationer. Bilderna på fågeln vid Hovs hallar har analyserats av den spanske 
artikelförfattaren som i brevsvar presenterat sin bevisföring. Rk valde efter en lång diskussion att 
godkänna fyndet för publicering, främst baserat på den höga redovisade säkerheten i de skiljande 
karaktärerna samt även p.g.a. att hybridiseringar mellan formerna verkar vara ovanliga. Alla fynd av 
ovanliga och svårbestämda fåglar granskas efter nu gällande kunskap, och det finns inget som hindrar att 
man framöver omprövar beslut i takt med att ny information tillförs. 
 
Övrigt: 
- Enligt beslut på förra mötet lämnas hanteringen av kategori E-arter (säkra – eller nästintill säkra – 
rymlingar) från och med i år över till rrk. En revidering av kategorierna D (troliga rymlingar, men 
spontant uppträdande kan ej uteslutas) och E har genomförts och kommer snart att återfinnas på Rk’s 
hemsida.  
 
- I årets blankettskörd fanns talrika exempel där rapportören angivit en internetadress (URL) till 
dokumenterande fotografier. Internet är inget statiskt medium, och därför skulle vi vilja rikta en vädjan till 
alla rapportörer att man framöver väljer att i stället bifoga fotografiet/inspelningen till själva blanketten. 
Vi skulle också bli glada om rrk i högre grad ville hjälpa till med detta. 
 
För raritetskommittén 
Magnus Hellström 


