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     Rk-nytt 

i korthet 
till rrk
• Rk uppmanar Rrk att hjälpa till 
att driva in blanketter på sibiriska 
järnsparvar så att inga fynd faller 
i glömska.
• Rk är mycket tacksamt för kom-
mentarer från Rrk till blanketter-
na. I de fall Rrk vidarebefodrar 
blanketter som normalt bedöms 
av Rrk vill Rk ha en kommentar 
om varför ni önskar att Rk ska 
bedöma fyndet.

till rapportörer
• Rk uppmanar även rapportö-
rerna att skriva raritetsblanket-
ter på sibiriska järnsparvar. Det 
är många individer och många 
observatörer på många av fynden. 
I de fall bilder finns som styrker 
bestämningen räcker det såklart 
att bifoga dessa (OBS – inte länka 
till web-adress!) och skriva till 
kompletterande information om 
utseende eller omständigheter.

blanketter emot men kommittén valde 
att bordlägga dessa med anledning av att 
några detaljer i dräkten avviker från den 
gängse bilden av arten. Finska Rk arbetar i 
skrivande stund med en grundlig genom-
gång av sina fynd och Rk avvaktar resul-
tatet från denna innan den svenska fågeln 
behandlas. Kommittén håller kontakten 
med kollegorna i öst.

Alpjärnsparv
Under april noterades ovanligt många 
alpjärnsparvar bland annat i Tyskland 
samtidigt som även enstaka snöfinkar 
sågs utanför Alperna. Rörelserna märktes 
av i Sverige men alla svenska fynd under 
våren gjordes på en och samma lokal, 

uppmanar alla rapportörer att tänka på 
detta. De regionala rapportkommittéerna 
ombeds att hjälpa till med att föra ut bud-
skapet till rapportörerna. Rk uppmanar 
även de regionala rapportkommittéerna 
att driva in bilder till rapporter om det 
finns foton som bör ingå i dokumenta-
tionen av ett fynd.

Obestämd lira, augusti 2016
Den 9 augusti sträckte en lira söderut 
längs västkusten och sågs från flera lokaler, 
bland annat Hönö och Glommens sten. 
Den vållade bekymmer redan i fält då den 
upplevdes i flykten som en balearisk lira 
samtidigt som den var mörk och tecknad 
mer som grålira. De flesta observatörerna 
bestämde den dock slutgiltigt till belea-
risk lira utifrån fältobservationen. Rk har 
granskat fyndet och tittat på bildmateri-
alet. Kommittén har också konsulterat 
flera kunniga havsfågelkännare. Sam-
manfattningsvis kan man konstatera att 
denna fågel tolkas på vitt skilda sätt av 
olika experter och inte heller Rk kommer 
till ett enat beslut om att spika artbestäm-
ningen. På mötet beslutades därför att 
inte publicera denna individ till art. Skulle 
nytt ljus falla över fågeln framöver kan det 
givetvis finnas anledning att ta upp fyndet 
för granskning igen.

Azurmes
Under v. 41 rapporterades en azurmes 
på södra Öland. Inför mötet togs flera 

R aritetskommittén höll sitt 
höstmöte 11–13 november på 
Ottenby fågelstation. Närvarade 
gjorde Mats Waern (ordförande), 

Anders Eriksson, Alexander Hellquist, 
Björn Malmhagen, Magnus Corell, Hans 
Larsson och Aron Edman. 

Under mötet behandlades ca 250 rap-
porter. En lista på intressantare fynd som 
kommer att publiceras finns i slutet av 
detta meddelande.

Blankettskrivning och bilder
Rk får fortfarande en stor mängd blanket-
ter där rapportören inte fyllt i uppgifter 
kring fyndet och inte heller bifogat några 
bilder. Det är av yttersta vikt att blan-
ketterna innehåller dokumentation om 
bestämningen av fågeln som kan sparas för 
framtiden. En beskrivning av själva fågeln 
och/eller bilder behövs för att fyndet ska 
kunna styrkas vid en senare tidpunkt. 
Det räcker alltså inte med uppgifter om 
vem som såg eller när fågeln sågs. Rk 
kan endast bedöma blanketter om det 
finns tillgänglig information om fågelns 
utseende, läten och så vidare i själva 
blanketten. Länkar till bilder i Artpor-
talen eller på annat håll på internet är 
inte tillräckligt, dessa länkar kan sluta att 
fungera (till exempel om fotografen väljer 
att ta bort bilden från nätet) och då är 
dokumentationen borta. Rk önskar därför 
att bilder ska finnas bifogade i blanketten så 
att de kan sparas i Rk:s blankettarkiv. Rk 

Rk kom inte till ett enat beslut om att spika artbestämningen på denna lira. 
foto: jörgen lindberg

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.



Tundrasparv 
Under pågående Rk-möte kom larmet på 
den American Tree Sparrow som upp-
täckts på Torreberga änger i Skåne. Efter-
forskningar har visat att arten inte tycks 
förekomma som burfågel i Europa. Slita-
get på främst stjärtpennorna hos Torre-
bergaindividen pekar på att det sannolikt 
rör sig om en 1K-fågel, vilket ytterligare 
minskar utrymmet för att denna individ 
skulle härstamma från annat håll än artens 
utbredningsområde i Nordamerika. Vid 
en samlad bedömning har Rk landat i att 
tundrasparv, som arten heter på svenska, 
ska placeras i kategori A.

Raritetskommittén | birdlife.se/rk

Stenshuvud, Sk. Kommittén beslutade att 
publicera fynden som följer: 2 ex. 20.4, 
1 ex. 21–23.4 och 1 ex. 6.5. Bedömning-
en baseras på att bilder visar fyra olika in-
divider. Bilder saknas bara från ett tillfälle, 
21.4, och detta fynd slås därför samman 
med fyndet 23.4. 

Fynd som kommer att publiceras
Nedan följer ett urval av fynd från 2016, 
om inget annat anges, som kommer att 
publiceras.

• Större beckasinsnäppa, Öfjärden (Ång) 
5–9.5.

• Svartvingad vadarsvala, Lövånger (Vb) 
5.5, Umeälvens delta (Vb) 6–9.5.

• Sibirisk järnsparv, 21 ex. fördelade på 20 
lokaler under oktober behandlades.

• Alpjärnsparv, Stenshuvud (Sk) 2 ex. 
20.4, 1 ex. 21–23.4 och 1 ex 6.5.

• Mongolpiplärka, Råå (Sk) 15–20.10.
• Isabellastenskvätta, Utlängan (Bl) 

5–25.10 2016, Seby (Öl) 17–25.10.
• Nunnestenskvätta, Torhamn (Bl) 24.10 

2016, Uttorp (Bl) 16–19.10, Umeälvens 
delta (Vb) 4–6.10.

• Vitstrupig näktergal, Horssten (Upl) 
19.6.

• Stäppsångare, Ottenby (Öl) 31.5.
• Fältsångare, Ottenby (Öl) 17.5.
• Ökensångare, Långgrundsören (Öl)  

17–23.10, Örnkull (Gtl) 21–28.10 och 
Borlänge (Dlr) 28–30.10.

• Eleonorafalk, Grönhögen (Öl) 21.5.
• Polyglottsångare, Ottenby (Öl) 18.8.
• Svartbrynad albatross, Ramsvikslandet 

(Boh) 29.9.
• Vitgumpsnäppa, Stenöorn (Hls) 

20–21.9.
• Svartvingad glada, Falsterbonäset (Sk) 

12.9.
Raritetskommittén vid Ottenby fågelstation, november 2016: Hans Larsson, Björn Malmhagen, Aron 
Edman, Magnus Corell, Anders Eriksson, Mats Waern och Alexander Hellquist. foto: tobias lilja nordin

Raritetskommittén har efter Rk-mötet 
valt att föregripa den formella behand-
lingen av fyndet och prioritera en kate-
goribedömning av Torrebergaindividen. 
foto: peter bergman

Dokumentation i vissa fall
Följande taxa behöver Rk dokumen-
tation av i form av foto, video eller 
ljudinspelning för att kunna bedö-
mas. Listan kan komma att fyllas 
på eller justeras i framtiden. Se Rk:s 
hemsida för aktuell version.

• Dvärgrördrom – ljudinspelning 
för endast hörda individer.

• Karolinasumphöna – ljudinspel-
ning för endast hörda individer.

• Dvärgsumphöna – ljudinspelning 
för endast hörda individer.

• Kaspisk trut – utanför Sk, Hl, Sm, 
Ög, Öl, Gtl – foto eller videodo-
kumentation. (Inte Rk-art fr.o.m. 
2015.)

• Medelhavstrut – utanför Sk, 
Hl, Sm, Ög, Öl, Gtl – foto eller 
videodokumentation. (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 
ljudinspelning för fåglar endast 
observerade i flykten.

• Mongolpiplärka – foto, video eller 
ljudinspelning för fåglar endast 
observerade i flykten.

• Tallsparv – foto eller video för 
honfärgade individer.


