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Den 12-13 april höll SOF:s raritetskommitté sitt vårmöte på Ottenby Fågelstation. Samtliga ledamöter var 
närvarande, dvs. Nils Kjellén (ordf.), Anders Blomdahl (sekr.), Jonas Bonnedahl, David Erterius, Magnus 
Hellström och Uno Unger. 
 

Granskade rapporter 
På mötet behandlades ca 100 nya rapporter, de flesta från 2007. Av dessa underkändes 33 % vilket är något mer 
än normalt. 
 

Godkända observationer 
Ett urval av de mer intressanta (från 2007 om inget annan anges) presenteras enligt följande:  
bläsgås av rasen flavirostris Ottenby Öl oktober 2006, balearisk lira två olika ex. Kullaberg Skåne juli, 
rödfalk  Holmön Västerbotten maj, ökenpipare Skutskärsverken Uppland juli, större beckasinsnäppa 
Hornborgasjön Västergötland maj, kalanderlärka  Ottenby Öland maj, mongolpiplärka Utlängan Blekinge 
november; Köpmanholmen Ångermanland november resp. Lilla Apelviken Halland december, blåtrast Gotska 
Sandön Gotland juni, cettisångare Älviken Sörmland juni, fältsångare Gotska Sandön Gotland juni resp. 
Horssten Uppland juni, stäppsångare Nidingen Halland maj resp. Gotska Sandön Gotland juni, 
bergstaigasångare Björkäng Halland januari 2008 resp. Simrishamn Skåne januari 2008, isabellatörnskata 
Utklippan Blekinge oktober, ökenvarfågel Falkenbergs hamn Halland maj, rödhuvad törnskata av rasen 
niloticus Missjö Östergötland november, gråsiska av rasen rostrata Landsort Sörmland december 2006 samt 
tallsparv Närsholmen Gotland oktober. I övrigt hänvisas till Svalan. 
 

Tatarfalkar 
En rapport avseende en juvenil tatarfalk från Bohuslän med läderremmar runt benen, alltså bevisligen en 
förrymd individ, diskuterades. Rk har nåtts av uppgifter om ett fall där en tillsynes arttypisk juvenil tatarfalk 
efter sin första ruggning uppvisade uppenbara hybriddrag. En sådan komplexitet i dräktutvecklingen gör 
naturligtvis alla former av granskning besvärligare, och Rk vill med detta bara göra de regionala 
rapportkommittéerna (som handhar kategori E-arter) uppmärksamma på problemet. 
 

Rasutredningar och fotoupprop 
Rk har inlett en omgranskning gällande samtliga fynd i landet av mongolpipare och rödhuvad törnskata i syfte att 
försöka fastställa rastillhörigheter.  
 
För mongolpiparna är två komplex bestående av ett flertal olika raser aktuella: Fåglar tillhörande den s.k. 
mongolus-gruppen från nordöstra Sibirien samt fåglar tillhörande den s.k. atrifrons-gruppen med huvudsaklig 
förekomst i Centralasiens högländer. En framtida uppdelning i två arter, alltså en nordlig (mongolus-gruppen) 
och en sydlig (atrifrons-gruppen) är fullt tänkbar. Då samtliga rapporter är mycket utförliga och i flera fall 
dessutom stöds av foton, har vi preliminärt bedömt att flera av fynden går att härleda till respektive rasgrupp. Vi 
har dock valt att göra en mer ingående undersökning av karaktärerna innan vi fattar beslut i frågan. 
 
Vad gäller den rödhuvade törnskatan har vi att arbeta med tre allmänt erkända raser: nominatformen senator som 
hittas i stora delar av södra Europa, den baleariska formen badius, samt niloticus från Mellanöstern. Rk tar 
mycket tacksamt emot fotografier på de nämnda arterna, helst digitalt men även i annan form. Dessa sänds till 
Magnus Hellström på adress Unionsgatan 4A, 392 33 Kalmar eller via e-post till stenura@gmail.com. 
 
I samband med återgranskningen av mongolpiparna har vi även diskuterat en rasgenomgång av ökenpipare. Att 
rasbestämma ökenpipare handlar till stor del om att bedöma näbbform och näbblängd, och vi har utifrån detta 
kommit fram till att vi inte tycker det känns meningsfullt att försöka kategorisera de svenska fynden, då 
bedömningarna skulle bli för osäkra för att fylla någon egentlig funktion. 
 
 



Isländska rödbenor 
Efter senare års ringmärkningsstudier i Skåne vintertid, anser Rk det nu vara klarlagt att rödbena av rasen 
robusta, s.k. isländsk rödbena, är en regelbunden övervintrare i landets sydvästra delar. Bl.a. har ringåterfynd 
visat att det verkligen är fåglar från Island som når oss. På grund av det regelbundna uppträdandet och det 
relativt höga antalet individer har Rk beslutat att inte granska formen. Regionala rapportkommittéer som behöver 
hjälp med bedömning av enstaka geografiskt avvikande fynd är dock välkomna att höra av sig till Rk. Vi vill 
understryka att vi endast kommer beakta rapporter som stöds av biometriska uppgifter. 
 

Silltrutar graellsii/heuglini 
Det fortsätter att dyka upp rapporter om obestämda ljusmantlade silltrutar (graellsii/heuglini). Rk ser tyvärr inget 
faunistiskt värde i att publicera sådana fynd, då det handlar om att föra samman fåglar från vitt skilda 
geografiska områden och med olika flyttningsmönster. Rapporter avseende misstänkta specificerade heuglini tas 
dock tacksamt emot för eventuell framtida bedömning. Vi har emellertid beslutat att hålla fast vid den 
avvaktande hållningen gentemot publicering av rasen heuglini. En högintressant individ från Norrbottens 
kustland i mitten av september 2006 föranledde en utredning för att eventuellt konstatera om det är möjligt att 
med acceptabel säkerhet bestämma vissa 2K-fåglar utifrån en kombination av dräkt-, jizz- och 
ruggningskaraktärer. Vi känner oss tämligen övertygade om att den aktuella individen åtminstone inte är av 
västlig härkomst, däremot är det med dagens kunskaper inte möjligt att utesluta en silltrut av nominatrasen 
fuscus, då den utseendemässiga variationen är betydande. Vissa 2K heuglini (dock tyvärr en rätt liten fraktion) 
återkommer från de subtropiska och tropiska övervintringsområdena med en helt utbytt (komplett ruggad) 
fjäderdräkt. Detta avancerade ruggningsmönster förekommer såvitt känt idag endast hos fuscus och heuglini. Ser 
man en helt fräsch, nyruggad 2K silltrut på våren med en komplett uppsättning nya handpennor, är det viktigt att 
ge akt på de inre handpennornas samt på de nya skapularernas exakta utseende. Försök ta så bra bilder som 
möjligt om du ställs inför en potentiell heuglini! Rapporter utan tillhörande fotodokumentation kommer inte 
beaktas. 
 

Vitvingad trut av rasen kumlieni 
En 2K vitvingad trut från Östersund i Jämtland i januari har av några rapportörer ansetts kunna tillhöra rasen 
kumlieni. Rk finner det dock inte meningsfullt att bedöma ungfåglar då den individuella variationen hos 
nominatrasen glaucoides är relativt omfattande. För övrigt är den taxonomiska statusen hos kumlieni inte helt 
klarlagd, då det råder delade meningar om huruvida den är en övergångsform mellan glaucoides i öster och 
thayeri i väster, eller om den är en fullgod ras. Vi tar dock tacksamt emot rapporter avseende subadulta och 
adulta kumlieni, då dessa allmänt är lättare att urskilja. 
 

Gransångare av rasen tristis 
Det fortsätter att komma in rapporter avseende gransångare av rasen tristis. Vi vill förtydliga att vi endast 
beaktar rapporter med kvalitativ fotodokumentation och helst också med utförlig lätesbeskrivning. 
 

Mindre bergand 
En rapport om en hona mindre bergand vid Torreberga, Skåne från augusti 2007 bordlades under förra mötet, då 
vi inte kände oss övertygade om bestämningen utifrån tillgängliga bilder. Efter att ha fått stöd av övertygande 
argument från utländsk expertis beslutade vi att underkänna rapporten med motiveringen att en vigg inte kan 
uteslutas. Vi kommer framöver ställa höga krav i samband med granskning av honfärgade mindre bergänder. 
 

Två äldre fynd av bergsångare godkända 
Under mötet godkändes två äldre fynd av bergsångare, vilka tidigare publicerats som obestämd berg-
/balkansångare: En sjungande vid Björkeröd på Kullaberg i Skåne i mitten av maj 1992 samt en ringmärkt vid 
Hoburgen på Gotland i slutet av augusti 2001. Dessa kunde godkännas med ledning av kompletterande 
noteringar om locklätet. Således föreligger i dagsläget fem fynd av den västliga arten, medan fem fynd inte 
säkert kan härledas till art, utan är publicerade som obestämd berg-/balkansångare. 
 

Iberisk gransångare 
Hela sex rapporter avseende iberisk gransångare hade inkommit. Av dessa ansågs fyra inte vara tillräckligt 
dokumenterade för att motivera en publicering. Ett äldre fynd av en ringmärkt individ från Klagshamns udde i 
Skåne 30.4 1988 hade fotodokumenterats och stämmer dräktmässigt samt till viss del i biometriskt avseende 
(lång vinge) överens med en ibericus. Då rapporten saknar både utförligare biometrisk redovisning, fjäder-
/blodprov för DNA-analys samt uppgifter om lätet, anser sig inte Rk ha tillräckligt underlag för ett godkännande. 
En sjungande fågel vid Storön i Hälsingland var fotografiskt dokumenterad, och likaså var sången inspelad. 



Sången påminde mycket om en ibericus, men avvek så till vida att den vävde in lövsångarlika toner. Tyvärr 
saknades biometriska data och fjäder-/blodprov för DNA-analys, och således måste även denna ”gå i 
marginalen”. Ytterligare två rapporter bordlades i avvaktan på provsvar från DNA-analyser. Rk:s krav i samband 
med renodlade fältobservationer är att både utseende och sång (helst avlyssnad under lång period för att utesluta 
anomalier) skall stämma väl överens med ibericus för att vi skall anse oss nå upp till publiceringsribban. Viktigt 
att hålla i minnet när man ställs inför en möjlig ibericus är att försöka spela in sången, samt att ta så bra bilder 
som möjligt. Biometriska uppgifter samt eventuella prover för DNA-analys underlättar det hela ytterligare. I 
samband med fångst av potentiella ibericus rekommenderar vi, om det är möjligt, att mätning av fågeln sker vid 
upprepade tillfällen och helst av flera personer. Detta för att minimera risken för felmätning, vilket är extra 
viktigt då de olika måtten, med en i sammanhanget extrem noggrannhet, sedermera skall kombineras i en formel 
för att få fram ett multipelvärde. 
 

Amerikansk sjöorre 
Det fortsätter att komma in rapporter om amerikanska sjöorrar. Vi vill återigen poängtera att vi ställer mycket 
höga krav i samband med granskning av sådana rapporter. Näbbens precisa form samt det exakta utseendet och 
utbredningen av den gulorange näbbknölen är viktiga i sammanhanget, likaså anser Rk det vara styrkande om 
man kunnat göra en direkt jizzjämförelse med sjöorre. 
 

Ny sekreterare 
Efter drygt tre år vid pennan och tangentbordet lämnar nu Anders Blomdahl kommittén. Anders har varit en stor 
tillgång i arbetet, och utöver sina stora fågelkunskaper har han bidragit med betydande insatser för att bringa 
ordning i Rk:s rullar, bl.a. med tillskapandet av Svenska Raritetslistan på kommitténs hemsida, samt att föra in 
Rk:s rapporthantering i Svalan. Vi vill härmed framföra vårt varmaste tack! Anders kommer formellt att sitta 
kvar fram till kommande höstmöte, och korrespondens till Rk ställs således oförändrat till hans adress i 
ytterligare några månader. Samtidigt hälsar vi Mats Waern välkommen som ersättare. Mats är en mycket kunnig 
ornitolog, och som sådan säkert bekant för de flesta aktiva skådare i landet. Han är idag bofast på Öland, men har 
sina rötter i Uppland.  
 
Nästa möte kommer att hållas på Ottenby i november 2008. 
 
SOF:s Raritetskommitté / g:m David Erterius 
 
 
 


