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    Rk-nytt 

i korthet 
till rrk
•  Taigablåstjärt är från och med 
rapporteringsåret 2014 inte läng-
re en Rk-art.
till rapportörer
• Om det finns bilder på en fågel 
som rapporteras ska de bifogas 
rapporten i originalversioner eller, 
i andra hand, genom att bil-
der i Svalan kopplas till rapporten.
• Rk söker fortfarande bilder, film 
och ljudupptagningar av rödstru-
piga sångare. Maila till rapport-
ansvarige Anders Eriksson på  
rk@birdlife.se.
allmänt
• Snögås är inte en kategori C-art 
i Tyskland, varför fynden av tysk-
märkt snögås i Västerbotten inte 
påverkar artens kategorisering i 
Sverige (kategori D).
• Aron Edman är ny ledamot i Rk.

att ditt bidrag ska publiceras, utan endast 
ligga till grund för bedömningen, ska 
detta anges särskilt. 

Bilder, video och ljudinspelningar skick-
as till rapportansvarige Anders Eriksson 
på adressen rk@birdlife.se. Har du analogt 
material ber vi dig att höra av dig till 
samma epostadress. 

Scanningsprojektet
Sedan sommaren 2013 har ett arbete med 
att säkra digitala kopior av Raritetskom-
mitténs arkiv pågått. Arbetet har beställts 
av SOF och utförs av Karin Persson på 
Falsterbo Fågelstation. 

Arbetet är nu i slutskedet och när allt är 
klart kommer samtliga raritetsrapporter, 
foton, video- och ljudinspelningar finnas 

Iihhpande rödstjärtar
Under hösten 2013 noterades ett flertal 
rödstjärtar i landet med rakt näktergals-
liknande lockläte. Detta är ett läte som 
rasen samamisicus har och misstankar har 
funnits om att den kan vara inblandad. 
Samtidigt tycks det som att östliga popu-
lationer hos nominatrasen också kan locka 
rakt, och Raritetskommittén kan i nuläget 
inte bedöma rapporter som enbart stöds 
av lätesbeskrivning.

Taigablåstjärt
Efter att det på senare år gjorts allt fler 
fynd av taigablåstjärt beslutade Raritets-
kommittén att överlåta granskningen av 
fynd av arten till de regionala raritetskom-
mittéerna från och med rapporteringsåret 
2014.

Rödstrupig sångare
Inför den kommande granskningen och 
artuppdelningen av befintliga fynd av röd-
strupig sångare söker Raritetskommittén 
fortfarande kompletterande bilder, video 
och ljud inspelningar. 

Bilder bör skickas in i så hög upplös-
ning som möjligt. Utöver “normala” foton 
är vi framför allt intresserade av bilder där 
stjärtteckningen framgår. Även bilder av 
fotografiskt låg kvalitet är intressanta, inte 
minst på en utbredd stjärt, även om den 
är oskarp. Ange vilket fynd ditt bidrag 
avser, vem som är upphovsman och vilket 
datum bilderna är tagna. Om du inte vill 

R aritetskommittén höll sitt vår- 
möte den 22–23 mars på 
Ottenby fågelstation. Samtliga 
ledamöter var närvarande: Mats 

Waern (ordförande), Anders Eriksson, 
Alexander Hellquist, Björn Malmhagen, 
Magnus Corell och Hans Larsson.

Ungefär 150 rapporter behandlades un-
der mötet och en lista på de intressantare 
fynden som kommer att publiceras finns 
längst ner i detta dokument.

Snögås
Fynd i Västerbotten 2009 och 2012 av 
snögås med tysk märkning startade en 
diskussion om hur fynd av fåglar från 
den tyska friflygande populationen ska 
kategoriseras i Sverige. Efter kontakter 
med den tyska raritetskommittén har det 
framkommit att den tyska populationen 
inte anses livskraftig nog för att placera ar-
ten i kategori C i Tyskland. Därmed finns 
det heller inga argument för att placera 
fynden i Västerbotten i kategori C.

Foton i rapporter
Raritetskommittén uppmanar alla rappor-
törer att bifoga högupplösta originalfoton 
direkt i raritetsrapporten. Ofta innehåller 
rapporterna bara länkar till bilder, eller i 
bästa fall lågupplösta bilder från Svalan. 
För bedömningsprocessen och så klart 
för framtida referens är det värdefullt att 
kunna studera högupplösta bilder. Ju fler 
bilder som bifogas desto bättre.

Taigablåstjärt är från och med 2014 inte längre en Rk-art. foto: per smitterberg

raritetskommitténs (rk) uppdrag 
är att kvalitetssäkra fynd av natio-
nellt sällsynta och/eller svårbestäm-
da taxa samt bära det huvudsakliga 
ansvaret för kategorisering av den 
svenska fågelfaunan enligt Associa-
tion of European Rarities Committés 
(AERC) indelning. Rk ansvarar också 
för ställningstaganden rörande vilka 
taxa som anträffats i Sverige. Det bör 
understrykas att Rk endast bedömer 
huruvida en fyndbeskrivning uppfyl- 
ler fastslagna kriterier för publicering.  
Vi kommenterar eller avgör därmed 
inte själva artbestämningen av en 
rapporterad fågel, utan det är något 
vi lämnar till rapportören.



•	Ismås Påarp–Skummeslövsstrand (Hl) 
1.12 2013, Båstads hamn (Sk) 1–9.12 
2013.

•	Sandtärna Hoburgen (Gtl) 2.5 2013, 
2 ex. Arholma (Upl) 13.6 2013, Get-
terön (Hl) 29.7 2013.

•	Större turturduva Jävrehattsudden (Nb) 
26–27.6 2013.

•	Blek tornseglare Kullens fyr (Sk) 16.10 
2012, Ölands södra udde (Öl) 21.10 
2013, Kullens fyr (Sk) 26.10 2013, Arild 
(Sk) 27.10 2013, Yttre Kattvik (Sk) 
29–30.10 2013, Glommens sten (Hl) 
29.10 2013, Eskön (Gstr) 29.10 2013, 
Svanshall (Sk) 1.11 2013.

•	Orientseglare Rysjön, Kvismaren (Nrk) 
15.5 2013.

•	Kafferseglare Stenshuvud (Sk) 27.10 
2013.

•	Grön biätare Baldringe (Sk) 25.5 2013.
•	Rostgumpsvala rasen daurica/japonicus 

Sibyllas jaktstuga (Öl) 16.6 2013.
•	Sibirisk piplärka Hörte (Sk) 1.5 2013, 

Nidingen 18–21.9 2013 (Hl).
•	Mongolpiplärka Tavastudden (Vb) 

1–8.11 2013.
•	Svartstrupig järnsparv Stenåsabadet (Öl) 

9–10.11, Klaråsen (Vrm) 10–12.11 2013.
•	Svart rödstjärt rasen ochruros/semirufus/

phoenicuroides/rufiventris/xerophilus 
Ottenby (Öl) 24.11 2011, Sturkö (Bl) 
18.11 2013.

•	Eksångare Ölands södra udde (Öl) 
9–11.6 2013, Finnklipporna (Nb) 2.10 
2013.

•	Sammetshätta Ölands södra udde (Öl) 
24.6–22.9 2013.

•	Ökensångare Furilden (Gtl) 6.11 2013
•	Ob berg-/balkansångare Närsholmen 

(Gtl) 11.10 2013.
•	Trädgårdsträdkrypare Ölands södra udde 

(Öl) 11.5 2013, Nidingen (Hl) 11.3 2014.
•	Gråsiska rasen rostrata Köpmannahol-

men (Ång) 8.11 2013.
•	Gråhuvad sparv Utlängan (Bl) 9–13.11 

2013.
SOF:s raritetskommitté | sofnet.org/rk

Fynd som kommer att publiceras
Ett urval av fynd som kommer att publi-
ceras.
•	Blåvingad årta x skedand Angarnsjöäng-

en (Upl) 9.5 2013.
•	Purpurhäger Fatburen (Dlr) 27.10–

10.11 2013.
•	Jättehavsörn (kat. E) Alholmen, Gård-

skärshalvön (Upl) 3.8 2013, Norrby, 
Skederid (Upl) 7.10 2013, Vitemölla 
(Sk) 5.11 2013.

•	Grågam (kat. A) Åstön, Tynderö (Mpd) 
20.10 2013.

•	Gåsgam (kat. A) Västervik (Sm) 16–17.7 
2013, Södra Möckleby–Kastlösa (Öl) 
19.7 2013, Trelleborg, Falsterbo, Hav-
gård (Sk) 21.7–23.7, Halmstad–Attorp, 
28–29.7 2013 och återigen Havgård 
(Sk) 26.8 2013.

•	Ökenpipare Utlängan (Bl) 18–22.5 
2013.

•	Amerikansk tundrapipare Ledskär (Upl) 
12–16.5 2013.

•	Kaspisk trut Vrångö (Vg) 29.10 2013, 
Fiskhamnen, Göteborg (Vg) 5.11 2013

•	Rosenmås Tjällran (Sk) 17.3 2014

tillgängliga online för kommittén. Detta 
kommer att väsentligt underlätta exem-
pelvis omgranskningsarbeten, likt det 
pågående för rödstrupig sångare, och det 
blir också enklare att jämföra hur fynd av 
olika taxa behandlats tidigare för att få en 
så enhetlig bedömning som möjligt.

Dokumentation av vissa arter/under-
arter
Följande taxa behöver Raritetskommittén 
dokumentation av i form av foto, video 
eller ljudinspelning för att kunna bedöma. 
Denna lista kan komma att fyllas på eller 
justeras i framtiden. Se Raritetskommit-
téns hemsida för aktuell version.

•	Dvärgrördrom – ljudinspelning för 
endast hörda individer.

•	Karolinasumphöna – ljudinspelning för 
endast hörda individer.

•	Dvärgsumphöna – ljudinspelning för 
endast hörda individer.

•	Kaspisk trut – utanför Sk, Hl, Sm, Ög, 
Öl, Gtl – foto eller videodokumenta-
tion.

•	Medelhavstrut – utanför Sk, Hl, Sm, 
Ög, Öl, Gtl – foto eller videodokumen-
tation.

•	Dvärguv – ljudinspelning för endast 
hörda individer.

•	Vitvingad trut, rasen kumlieni – foto 
eller video.

•	Sydnäktergal – ljudinspelning för endast 
hörda individer.

•	Sibirisk piplärka – foto, video eller ljud-
inspelning för fåglar endast observerade 
i flykten.

•	Mongolpiplärka – foto, video eller ljud-
inspelning för fåglar endast observerade 
i flykten.

•	Tallsparv – foto eller video för honfärga-
de individer. Mats Waern, Alexander Hellquist, Anders Eriksson, Magnus Corell, Björn Malmhagen och Hans Larsson.

Grågamen förs till kategori A. foto: janne hansson

rk förstärker
Aron Edman,
Lund, förstärker 
Rk och är ny le-
damot från och 
med våren 2014. 
Rk består därmed 
av sju personer.


