
Nytt från Rk, april 2009 

SOF:s raritetskommitté höll sitt vårmöte på Ottenby fågelstation helgen 25-26 april. Närvarade 

gjorde samtliga ledamöter, d.v.s. Magnus Hellström (ordf.), Mats Wærn (sekr.), Jonas Bonnedahl, 

David Erterius, Nils Kjellén och Uno Unger. Uno och Jonas aviserade redan i höstas sin avgång, och 

detta var således det sista mötet för deras del. Tolv, respektive elva, år har det hunnit blivit i Rk:s 

tjänst, och båda tackas härmed varmt för de helhjärtade insatserna under de gångna åren! Samtidigt 

vill vi hälsa Anders Eriksson (Solna) och Krister Mild (Stockholm) välkomna som ersättare. Anders 

deltog under möteshelgen för att bekanta sig med arbetsrutinerna. Rk vill passa på att tacka alla som 

bidragit med namnförslag på nya ledamöter. 

Godkända fynd 

Bland de mer anmärkningsvärda fynden kan följande nämnas: Wilsonsimsnäppa (två olika på Gtl 

maj/juni), svarthuvad trut (Gtl juli), större turturduva (Gtl, september; Vrm november, Vg 

november), hedpiplärka (Hl november och vidare), blåtrast (Gtl maj), hela fem taigatrastar runt om i 

landet, stäppsångare (Gtl juli), trädgårdsträdkrypare (Vg april), isabellatörnskata (Sm okt 2007) samt 

gulbrynad sparv (Upl jan och vidare). I övrigt hänvisas till Svalan. 

Wilsonsimsnäppor i pluralis 

Beslutet att betrakta fynden från Stockviken i skiftet maj/juni 2008 som två olika individer kräver 

självklart sin motivering. Rk arbetar alltid efter försiktighetsprincipen och kräver goda 

beslutsunderlag vid bedömningar som denna. Fåglarna sågs alltså på samma lokal men med en 

knapp veckas mellanrum. Den första observationen gällde en i stort vinterteckad fågel, medan den 

andra rörde en vackert sommarfärgad hona. Båda finns dokumenterade med kvalitativa fotografier. 

Dräktskiftet hos wilsonsimsnäppor verkar enligt litteraturen genomföras snabbare än för många 

andra vadararter, men att en individ skall genomgå en sådan metamorfos på sex dygn känns trots allt 

mindre sannolikt. Rk ville dock ha mer kött på benen inför ett ställningstagande och gjorde därför en 

detaljgranskning av bilderna. Ett tyngre vägande argument för att det verkligen handlade om olika 

individer var att sommarhonan befanns uppvisa ett antal oruggade vinterscapularer som 

teckningsmässigt skilde sig tydligt från de scapularer som bars av vinterdräktsfågeln en vecka 

tidigare, och dessutom verkade näbblängderna skilja något mellan fåglarna. Sammantaget anser vi 

att bevisföringen har en tillfredsställande säkerhet. 

Gulnäbbad lira 

Under mötet behandlades en rapport på gulnäbbad lira av medelhavsrasen diomedea. Rk är av 

uppfattningen att kunskapen kring den dräktmässiga variationen mellan och inom raserna 

fortfarande befinner sig i sin linda. Fördelningen av svart och vitt på handens undersida är högst 

relevant i frågan, men karaktären är mycket svårbedömd under normala havsfågelförhållanden. Av 

dessa anledningar anser Rk att en publicering till ras endast kan komma ifråga om kvalitativa 

fotografier föreligger. 

Åldrar och kön hos rödstrupiga sångare 

Köns- och åldersbestämning av rödstrupiga sångare är en återkommande utmaning för Rk. Om arten 

hade varit konsekvent i sitt ruggningsmönster skulle många av individerna kunnat åldersbestämmas, 

vilket i sin tur skulle ha förenklat svårare könsbedömningar. Tyvärr är verkligheten inte alltid så enkel 

och ruggningsmönstret är i viss mån beroende av rastillhörigheten. Jokern i leken är rasen S. c. 



moltonii där ungfåglarna, till skillnad från övriga raser, uppvisar en komplett vinterruggning medan 

de äldre individerna är synnerligen variabla i detta avseende. Detta komplexa förhållande är en starkt 

bidragande orsak till att Rk ibland avstår från att publicera ålder (och emellanåt också kön) på 

rödstrupiga sångare. Rasen moltonii har ett relativt begränsat utbredningsområde på Balearerna, 

Korsika, Sardinien samt lokalt i N Italien, men det är i dagsläget okänt om någon eller hur många av 

de svenska fynden som kan föras till denna form.   

Katergorisystemet 

Under det senaste året har flera olika diskussioner uppstått kring definitionen av våra fyndkategorier 

och dess praktiska applicering. I grunden har frågan handlat om huruvida det är arter eller individer 

som placeras i kategorierna och de konsekvenser som därav följer. Systemet är utarbetat av AERC 

men härstammar ursprungligen från brittiska BOURC, och Rk har fört samtal med båda dessa 

organisationer för att kunna besluta om en lämplig väg framåt. Efter noggrant övervägande valde Rk 

strategin att tillämpa kategoriseringen på artnivå. I praktiken innebär detta att när ett fynd som 

kvalificerar för kategori A väl har gjorts kommer arten som helhet att flyttas till kategori A. Det enda 

undantaget utgörs av fynd av säkra, eller näst intill säkra, parkrymlingar som placeras i kategori E, 

och således kvarstår en viss individuell bedömning. En art kan således förekomma samtidigt i A och E, 

men inte i A och D. Detta arbetssätt står i samklang med tillämpningen i England samt i den absoluta 

majoriteten av AERC:s övriga medlemsländer, och uppenbara fördelar är att jämförelser underlättas 

samt att man slipper göra chansartade ställningstaganden för varje enskilt fynd. I andra vågskålen 

ligger risken att ett fyndmaterial för en art i kategori A teoretiskt sett skulle kunna komma att bestå 

av en hög andel fynd med relativt tveksamt ursprung. Om denna diskussion uppfattas en smula 

abstrakt så har vi all förståelse för det, men som tydliggörande exempel kan t.ex. kamskrake 

användas. Den dag Rk anser att vi har ett fynd som kvalificerar för kategori A så kommer samtliga 

övriga fynd att följa med till A (så länge det inte handlat om näst intill säkra rymlingar, som placerats i 

E).  Som en naturlig fortsättning på ovanstående ställningstagande kommer Rk att göra en översyn av 

de fynd som för närvarande placerats i kategori D. Mer om detta i framtida Rk-nytt. 

Återgranskning av feldegg 

Under mötet avslutades den återgranskning av gulärlor av rasen feldegg som pågått under vintern. 

De sista detaljerna återstår att slipa på, men klart står att en mycket stor andel av de svenska fynden 

fått stryka på foten i detta arbete. Mer om detta kommer att kunna läsas i VF under sommaren. 

Stormsvala och granskning av Rrk-arter 

Under en lång följd av år har den stora majoriteten av landets stormsvalefynd kommit från de 

nattliga ringmärkningsinsatser som genomförs längs den svenska västkusten. Rk ser ingen större 

poäng i att upprätthålla det nationella granskningskravet utan anser att kvalitetssäkringen bäst görs 

på regional nivå. Stormsvala utgår därför som Rk-art från och med observationsåret 2009. I samband 

med detta vill vi återigen påpeka att Rrk alltid har rätt att överlåta ett enskilt ärende till oss. Det kan 

handla om svåra gränsfall, om jävsituationer inom Rrk, om spontanitetsbedömning eller annat. Det är 

dock viktigt att Rrk kommenterar överlåtelsen och att man tydligt anger om man efterfrågar ett 

beslut, eller om det handlar om en ren konsultation. 

Skånska rödfalkar 

Från hösten 2007 har totalt fyra rapporter avseende tre olika rödfalkar på Falsterbonäset 

rapporterats till Rk. Samtliga rörde förbiflygande ungfåglar/honfärgade fåglar. Observationen från 17 



september underkändes vid mötet samma höst, men de övriga tre rapporterna, liksom de generella 

kraven för flygande honfärgade rödfalkar, har diskuterats ingående under samtliga efterföljande 

möten. Rk har nu beslutat att inte godkänna sådana observationer med mindre än att fotografier 

finns tillgängliga för särskådning. Därmed underkändes också fågeln från den 15 oktober. Den 4 

oktober videofilmades emellertid en individ vid Ljungen. Bildkvaliteten är relativt låg, men i 

samförstånd med Dick Forsman anser Rk dock att observationen passerar över publiceringsribban, 

och vi menar också att det är högst sannolikt att det var samma individ som dagen efter sträckte ut 

vid Nabben. Således godkändes fynden från 4 och 5 oktober som gällande ett och samma exemplar. 

Underkännanden via e-post 

Rk har under de senaste åren successivt övergått till att nyttja e-post vid meddelanden om 

underkännanden. Eftersom rapporter endast kan lämnas in via Svalan, och Svalan i sin tur kräver en 

aktiv e-postadress, så anser vi oss ha fullgjort våra förpliktelser när vi meddelat oss till den aktuella 

adressen. Om e-postadress av någon anledning saknas kontaktar vi givetvis observatören via brev 

eller telefon. 

För Raritetskommittén 

/Magnus Hellström 


