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beslut om många
rariteter

på rk:s höstmöte
SOF:s Raritetskommitté (Rk) har haft sitt höstmöte på 

Öland. Totalt avhandlade 96 nya rapporter, varav cirka 75 
procent godkändes för publicering.

e
tt urval av de mer intressanta ob-
servationerna, samtliga från 2011: 
amerikansk sjöorre Norra Häljaröd 
(Sk) respektive Sibirien (Sk) april, 
kohäger (Ög) juli, stäppörn (Ång) 
april och (Vstm) maj, stäppvipa 

(Upl) juni/juli och (Hl) september, vitgumpsnäppa 
(Bl) juli, skatgök (Sm) augusti, kalanderlärka 
(Sk) juni, klippsvala (Hl) juli, sibirisk piplärka 
(Sk) oktober, blåhake av rasen cyanecula (Sk) maj, 
blåstjärt hela sex olika individer fördelade på (Öl) 
2, (Srm) 1 och (Nb) 3, provencesångare (Öl) maj, 
bergstaigasångare 2 olika exemplar (Upl) oktober, 
bergsångare (Boh) maj, samt ökenvarfågel (Öl) 
juli. I övrigt hänvisas till Artportalen/Svalan.

ViT pelikan. I samband med granskningen av en 
rapporterad subadult vit pelikan på Österlen i 
Skåne, diskuterades också huruvida fyndet bör föras 
till kategori A eller D (se spalten till höger). Strax 
efter observationen på Österlen sågs en vit pelikan 
i norra Polen, och fotostudier har visat att det rörde 
sig om samma individ. 

Fågelns ålder, samt det faktum att den var 
omärkt, rätt skygg och uppenbarligen har rört sig 
inom ett ganska stort geografiskt område, skulle 
sammantaget kunna tyda på att det var en vild indi-
vid. Samtidigt är det välkänt att flera olika pelikan-
arter (däribland vit pelikan) förekommer relativt 
frekvent i parker runt om i Europa. 

Raritetskommittén (Rk) anser att vit pelikan är 
en fullt möjlig kandidat för kategori A i framtiden, 
men också att ytterligare stöd krävs innan detta kan 

ske. I detta fall skedde en förflyttning från Skåne till 
norra Polen, vilket i sammanhanget är en relativt 
kort observationskedja att hänga upp bedömningen 
på. Rk beslutade därför att tills vidare föra observa-
tionen till kategori D.

ÅTeRgRanSkning aV mindRe SkRikÖRn. Frågan om 
att Rk omgranskar enstaka, redan publicerade, fynd 
kom på tapeten i samband med att några god-kända, 
men avvikande, fynd av mindre skrikörn diskutera-
des. Arten granskades av Rk fram till och med 2005, 
men lämnades sedermera över åt landets olika regi-
onala rapportkommittér (Rrk). Rapportgranskning 
av sällsynta Aquila-örnar är som bekant förknip-
pat med en ganska svår bestämningsproblematik, 
vilket medför att kraven för publicering riskerar att 
variera mellan olika rapportområden i landet. 

Rk har sedan starten på 1970-talet haft mandat 
att granska självvalda fynd, men det var länge sedan 
detta skedde i praktiken. Kommittén tog därför 
beslut om att framgent, i särskilda fall, begära att få 
återgranska specifika rapporter av olika arter/raser 
på regional nivå, om detta kan anses vara motiverat 
utifrån den etablerade fyndbilden i landet.

SillTRuT aV RaSen heuglini. Tre olika 2K-silltrutar 
från september (Sk, Bl respektive Nb) diskuterades. 
Dessa individer är så att säga ”så bra de kan bli” 
med nuvarande kunskap om hur man bestämmer 
heuglini. Kommittén beslutade dock att en samsyn 
med andra länders raritetskommittéer är att föredra 
innan vi i Sverige tar det eventuella steget att publi-
cera rapporter av den här typen av individer.

SibiRiSk pipläRka. Flera rapporter avseende sibi-
riska piplärkor behandlades under mötet, vilket re-
sulterade i att frågan om vilka minimikrav som bör 
ställas aktualiserades. Landets första fynd var en 
ringmärkt individ på Stora Fjäderägg i Västerbot-
ten i mitten av oktober 1988. Sedan dess har antalet 
fynd ökat, och i dagsläget finns 32 godkända fynd av 
arten. Även om man nu kan anse att en rätt tydlig 
fyndbild växt fram i takt med ökningen, enades 
kommittén om att ha fortsatt höga krav i samband 
med publicering av fynd av sibirisk piplärka. 

I avsaknad av foto- och ljuddokumentation bör 
således alltid en utförlig dräktbeskrivning finnas till 
hands. Det räcker alltså inte med en utförlig textbe-
skrivning av lätet från en förbiflygande fågel.

bRiSTFälligT SkRiVna RappORTeR. Kommittén 
diskuterade problemet med bristfälligt skrivna rap-
porter. Det kommer regelbundet in rapporter med 
ingen eller en väldigt kort beskrivning av fågeln, där 
syftet oftast varit att få bort observationen från den 
så kallade skuldlistan i Svalan. 

Dessa bristfälliga rapporter skapar en del 
merarbete för kommittén, och vi hoppas framöver 
att observatörerna väljer att skriva så utförliga 
beskrivningar som möjligt. Även om man som rap-
portgranskare är medveten om att bestämningen 
är korrekt, och att det finns många observatörer 
samt dokumentationsbilder i Svalan som styrker 
bestämningen, blir det ur ett objektivt gransknings-
perspektiv svårt att med gott samvete godkänna en 
bristfälligt skriven rapport. Man ska komma ihåg att 
en raritetsrapport är ett historiskt dokument, som 
lämnas åt våra efterlevande. Således ska det alltså 
vara möjligt att granska en rapport även i framtiden.

Om FOTOdOkumenTaTiOn. I en del rapporter 
finns tyvärr bara hänvisning till foton eller annan 
dokumentation på en webbadress (URL). Eftersom 
webbsidor lätt förändras eller försvinner med tiden 
(vilket i praktiken betyder att bifogade webbadres-
ser ofta inte går att använda efter ett antal år) vill 
vi gärna se att man bifogar aktuella bilder direkt 
i rapporten istället. Vi är väldigt tacksamma för 
högupplösta och oredigerade originalbilder om så-
dana finns tillgängliga. Glöm inte att skicka med så 
många foton/inspelningar som möjligt i en rapport. 
Det kan aldrig bli en för bra dokumentation

HemSidan. Efter att ha varit otillgänglig i drygt ett 
halvår, har nu Rk-hemsidan på SOF-webben öppnat 
igen. Det mesta är sig likt från den gamla sajten, 
men dokument med mera har uppdaterats. Rari-
tetskatalogen kommer framgent att uppdateras med 
fynd från 2010. Rk-sidan finns på följande adress: 
www.sofnet.org/rk.

rk-nytt

text SOF:s Raritetskommitté (Rk) genom David Erterius

Fotodokumenterade amerikanska sjöorrar i Sverige hör inte 
till vanligheterna. Den här individen upptäcktes vid Norra 
Häljaröd i Skåne 15 april och sågs även några dagar senare 
vid närliggande området Sibirien.

Sveriges elfte och Skånes andra fynd av kalanderlärka 
gjordes vid Kumlan, Vitemölla 12 juni 2011. Fågeln höll till i 
närheten av odlade fält, och upptäcktes då den satt på en 
vägen framför observatörens bil!

david erterius sitter i 
Raritetskommittén sedan 
2006. Han är bosatt i Skåne. 
David till höger, pärluggla 
till vänster. Rk består i 
dagsläget av: Magnus Hell-
ström (ordförande), Mats 
Waern (sekreterare), Anders 
Eriksson, David Erterius, 
Alexander Hellquist och 
Hans Larsson.
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Om kategorier:
Saxat från Rk:s hemsida 
på www.sofnet.org/rk/
kategorier:

kategori a: ”Spontant 
uppträdande taxa som 
häckar eller påträffats minst 
en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. 
lövsångare och klippsvala.”

kategori d: ”Taxa som 
skulle ha placerats i kategori 
A eller B, om det inte förele-
gat visst tvivel huruvida de 
med säkerhet har uppträtt 
spontant, t.ex. gulkindad 
kricka och indigofink.”


