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     Rk-nytt 

i korthet 
till rrk
•  Kaspisk trut och medelhavstrut 
är från och med rapporterings-
året 2015 inte längre Rk-arter. 
Rk rekommenderar bildkrav för 
publicering och bistår Rrk med 
bedömningshjälp vid behov.
•  Rk är mycket tacksam för alla 
kommentarer som Rrk lämnar till 
rapporter! De är av stor vikt för 
granskningen.
till rapportörer
• Om det finns bilder på en fågel 
som rapporteras ska de bifogas 
rapporten i original (helst) eller 
genom att bilder i Artportalen 
kopplas till rapporten.
• Rk efterlyser bilder/film/ljud-
upptagningar från fynd av röd-
strupiga sångare, vitgumpade 
busksvättor och isabella-/turke-
stantörnskator liksom original-
foton av fågeln på Stora Karlsö 
som rapporterats som spansk 
sparv. Maila till rk@birdlife.se.

Vitgumpade buskskvättor
Det pågår en omgranskning av vitgumpa-
de buskskvättor för att ingående och kon-
sekvent kunna dela in de svenska fynden i 
underarter eller grupper av underarter.  
Exempelvis är vi nyfikna på om det kan 
gömma sig någon fågel av underarten 
hemprichii bland de äldre fynden. Vi tar 
tacksamt emot foton från tidigare fynd.

Heuglini-trutar
Fynd av silltrut av rasen heuglini bordläggs 
i nuläget men kunskapsläget är på uppåt-
gående och Rk vill uppmana rapportörer 
att dokumentera heuglini-kandidater och 
beskriva dessa på blankett inför framtida 
kunskapslyft och granskning.

”okända” bilder? Då är det inte för sent att 
skicka in dem till rapportansvarige Anders 
Eriksson på adressen rk@birdlife.se!

Kaspisk trut och medelhavstrut
Kaspisk trut och medelhavstrut är från 
och med rapporteringsåret 2015 inte läng-
re Rk-arter. Rk rekommenderar bildkrav 
för publicering och bistår de regionala 
rapportkommittéerna (Rrk) med bedöm-
ningshjälp vid behov. 

Rrk-kommentarer
Rk är mycket tacksam för kommentarer 
som Rrk bifogar till blanketter på Rk- 
arter. De är av stor vikt vid vår gransk-
ning. Några Rrk förtjänar särskilt en eloge 
för utförliga kommentarer – ingen nämnd 
och ingen glömd. Andra Rrk är mer spar-
samma med kommentarer, och vi hoppas 
på mer från dem framöver.

Ormvråk ssp. vulpinus
Det finns goda skäl att anta att rasen 
vulpinus av ormvråk finns eller har funnits 
i norra Sverige. För närvarande finns 
vulpinus inte med på listan över fågeltaxa 
förekommande i Sverige, vilket främst 
beror på svårigheten att spika bestäm-
ningen i fält. Utanför häckningsområdet 
och i övergångszoner är en bestämning 
nästintill omöjlig, men Rk tror att riktigt 
typiska individer kan gå att peka ut och 
vill fortsatt gärna ha in rapporter om goda 
vulpinus-kandidater.

R aritetskommittén höll sitt vår- 
möte den 10–12 april på 
Ottenby fågelstation – tack till 
personalen för strålande service! 

Närvarade gjorde Mats Waern (ordföran-
de), Alexander Hellquist, Anders Eriksson, 
Aron Edman, Björn Malmhagen, Hans 
Larsson och Magnus Corell.

Under mötet behandlades cirka 90 
rapporter. En lista på intressantare fynd 
som kommer att publiceras finns i slutet 
av detta dokument. 

Vitnackad svärta
En omgranskning av honfärgade vitnack-
ade svärtor som påbörjades vid föregående 
möte slutfördes och resulterade i att två 
tidigare fynd av sträckande honor inte 
längre når upp till publiceringsribban. 
En utförligare notis om kriterier, bestäm-
ningssvårigheter och utfallet av omgransk-
ningen kommer senare i år.

Rödstrupig sångare
Arbetet går vidare med att fördela de 
svenska fynden enligt den nya artuppdel-
ningen; rödstrupig sångare, rostsångare 
och moltonisångare. På mötet gjordes en 
genomgång av det samlade dokumenta- 
tionsmaterialet som hittills inkommit 
och omgranskningen beräknas vara klar 
i höst. Detta efter en konferens i augusti 
med övriga nordiska raritetskommittéer 
där fyndbilden och bestämningskriterierna 
kommer att samordnas. – Sitter du på 

En god vulpinus-kandidat från 
Falsterbo i fjol. 
foto: christian ljunggren

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 
om en fyndbeskrivning uppfyller 
fastslagna kriterier för publicering.  
Rk kommenterar eller avgör därmed 
inte själva artbestämningen av en 
rapporterad fågel, utan det är något 
kommittén lämnar till rapportören.



i flykten.
•	Mongolpiplärka – foto, video eller ljud-

inspelning för fåglar endast observerade 
i flykten.

•	Tallsparv – foto eller video för honfärga-
de individer.

Fynd som kommer att publiceras
Nedan följer ett urval av fynd, framför allt 
från 2014, som kommer att publiceras.
•	Rallhäger, Rocksjön, Jönköping (Sm) 

26.10–2.11 och Översjön, Norra Järva-
fältet (Upl) 12–29.11.

•	Stäpphök x blå kärrhök, Kvismaren 
(Nrk) 6.9–14.10 och Gessie ängar (Sk) 
14.9.

•	Fläckdrillsnäppa, Östra Hammaren (Sk) 
26.11–31.12.

•	Wilsonsimsnäppa, Ledskärsområdet 
(Upl) 4.10.

•	Svarthuvad trut, S Väderöarna (Boh) 
26.7.

•	Blek tornseglare, Digrans (Gtl) 31.10 
2014 och Stenshuvud (Sk) 4.11.

•	Orientseglare, Kvismaren (Nrk) 10–11.5 
och 30.5.

•	Grön biätare, Möckelmossen och Otten-
by, 15.6.

•	Mellanspett, en hona Lummelunda 
(Gtl) 28.12 2014–21.3 2015 och en 
hane skyddad lokal (Gtl) december 2014 
till början av april 2015.

•	Dvärglärka, Voullerim (Lu) 28.11–2.12.
•	Mongolpiplärka, Stornäset (Mpd) 

15–17.10.
•	Svart rödstjärt, rasen phoenicuroides, 

Faludden (Gtl) 29.10 2011.
•	Nunnestenskvätta, Tierpsslätten (Upl) 

17–21.10, Lövåbådan (Vb) 26–27.10 
och Furilden (Gtl) 26–28.10.

•	Svarthalsad trast, Näsby (Öl) 7–10.1 
2015.

•	Bergtajgasångare, Utlängan (Bl) 
19–25.11.

•	Trädgårdsträdkrypare, Christinelund 
(Sk) 22–29.3 2015.
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Dokumentation i vissa fall
Följande taxa behöver Rk dokumentation 
av i form av foto, video eller ljudinspel-
ning för att kunna bedöma. Denna lista 
kan komma att fyllas på eller justeras i 
framtiden. Se Rk:s 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. (Inte Rk-art fr.o.m. 2015.)

•	Medelhavstrut – utanför Sk, Hl, Sm, 
Ög, Öl, Gtl – foto eller videodokumen-
tation. (Inte Rk-art fr.o.m. 2015.)

•	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 

Mellanspett
Två rapporter om mellanspett på Gotland 
godkändes för publicering. En hona vid 
Lummelunda och en hane på mellersta 
Gotland. Det andra fyndet har med 
hänsyn till markägaren inte angetts med 
specifik lokal. Mellanspett är en art på 
frammarsch på andra sidan Östersjön, från 
Tyskland till Estland, och det finns i ljuset 
av vinterns två fynd all anledning att vara 
uppmärksam när man strosar omkring i 
lämpliga miljöer framöver.

Rödvingetrast ssp. coburni
En artikel om fältbestämning av cobur-
ni, den isländska rasen av rödvingetrast, 
publicerades i tidskriften Roadrunner i 
vintras. Artikeln genererade genast en 
kandidat från Råbelövshus i Skåne. Här är 
vi inne på osäker mark fortfarande och Rk 
valde att gå en försiktig väg. Det är dock 
sannolikt att coburni förekommer och vi 
ser fram emot fler rapporter på fåglar som 
uppvisar typiskt coburni-utseende.

Kategorisering av fynd
Arbetet med att se över kategorisering-
en av i Sverige förekommande fågeltaxa 
pågår. Målet är att kategoriseringen ska 
samordnas med övriga nordiska raritets-
kommittéer så att fynd behandlas mer 
konsekvent inom Sverige och Norden.

Kejsarörn
Den kejsarörn som i fjol rapporterades 
från Öland i april och sedan från Skåne 
i maj bedömdes vara 5K+, sannolikt 5K 
eller möjligen 6K.

Spansk sparv
Rapporten om en hona spansk sparv på 
Stora Karlsö 2013 är fortfarande bordlagd. 
Rk efterlyser bilder i original på den aktu-
ella individen. Maila till rk@birdlife.se. Alexander Hellquist, Mats Waern, Anders Eriksson, Aron Edman, Magnus Corell, Björn Malmhagen och Hans Larsson.
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Denna läckra hane mellanspett 
fanns också på Gotland under 
vintern. Hoppas att de två indi- 
viderna nu har funnit varandra. 


