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     Rk-nytt 

i korthet 
till rrk
• Rk uppmanar Rrk att hjälpa 
till att driva in blanketter på de 
Rk-arter som rapporterats.
• 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 Rrk önskar att Rk ska 
bedöma fyndet.
• Tornuggla är Rk-art fr.o.m. rap-
portåret 2017.

till rapportörer
• I Fågelåret 2016 och Vår Fågel-
värld 6/2017 publicerades inte fär-
re än 68 fåglar som ”rödsångare”, 
dvs. obestämd rödstrupig sånga-
re/rostsångare/moltonisångare. 
Skulle det finnas dokumentation 
av dessa individer som styrker en 
artbestämning uppmanar Rk till 
att sådan dokumentation bifogas 
nya rapporter.

des, från Lillbådan (Vb) den 3 september 
2017. Detta utifrån att fågeln var snövit 
på buken utan varmare ton och hade 
kontrastlösa tertialer utan svärta i fjädrar-
na samt uppvisade kort handpennepro-
jektion. Lätet, beskrivet som ’tett’, stöder 
också bestämningen till saxaulsångare, 
men även stäppsångare kan låta som ärt- 
sångare och låter inte alltid grötigt. 

Ärtsångare 
En rapport om en ringmärkt 1K ärtsång- 
are på Häradsskär (Ög) den 11 oktober 
2016 kunde med stöd av DNA-sekvense-
ring bestämmas till rasen blythi. Det här 
är det första säkra svenska fyndet av detta 
taxon.

Jämförelser mellan fotona från Röder 
och de från Svenska högarna avslöjar 
inga otvetydiga dräktskillnader. Enligt en 
försiktighetsprincip antas observationerna 
därför avse samma individ.

Svartvingad glada
Fyra rapporter från vårens obsar behand-
lades. De två fåglarna vid Hörte och 
Beddinge på skånska sydkusten i april 
2017 godkändes, den förstnämnda som 
adult och den senare som en 2K-fågel. 
Den rapporterade gladan från Hjälmviks 
by på Orust (Boh) godkändes liksom en 
rapport från Komosse (Sm). Dessa två ob-
servationer bedömdes röra samma individ 
och även som samma individ som setts i 
Småland 2012 och 2105 och i Västergöt-
land 2013. Sammantaget är därmed tre 
individer godkända från våren 2017 och 
antalet fynd i Sverige uppgår nu till fem.

Sibirisk tundrapipare
Flera rapporter om sibiriska tundrapipare 
behandlades. Diskussion fördes om vilka 
krav som ska ställas på rapporter utan 
uppgifter om arttypiskt utseende, främst 
fåglar som bestämts enbart på lätet.

Stäpp- och saxaulsångare
En sedan tidigare bordlagd rapport om 
stäppsångare på Horssten (Upl) den 2 juni 
2016 togs upp till fortsatt behandling och 
godkändes. 

Sveriges tredje saxaulsångare godkän-

R aritetskommittén höll sitt höst-
möte den 17–19 november på 
Ottenby fågelstation. Närvarade 
gjorde Magnus Corell, Anders 

Eriksson, Alexander Hellquist, Hans Lars-
son, Björn Malmhagen och Mats Waern. 
Aron Edman hade förhinder. 

Under mötet behandlades cirka 175 
rapporter. 

Svartbrynad albatross
Höstens fågel som upptäcktes vid Gross-
hamn (Boh) den 3 oktober och som 
dagarna därpå sågs i Skälderviken (Sk)
bedöms vara samma individ som observe-
rades i Bohuslän 2016. Kommittén anser 
att en mer preciserad åldersbestämning än 
äldre subadult inte låter sig göras.

Petrellrapporter
Till mötet hade någon rapport om obe-
stämd atlant-/madeirapetrell vid Kullen 
(Sk) den 25 juni 2017 inte kommit in. I 
avvaktan på en sådan rapport behandlades 
inte den inkomna rapporten om en obe-
stämd atlant-/madeirapetrell från Kråkud-
den, Hönö (Boh) den 25 juni 2017.

Knölsvärta
Rapporterna om deglandi-knölsvärta från 
Röder (Upl) den 13 maj 2017 och Svens-
ka Högarna (Upl) från och med den 14 
maj och in i juni 2017 behandlades. Efter 
diskussion och jämförelser av foton landa-
de kommittén i att godkänna rapporterna. 

Sveriges tredje saxaulsångare godkändes. 
foto: joakim lessman

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 Committees 
(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.



Azurmes 
Mötet diskuterade återigen azurmesen 
från Öland hösten 2016. Som nämnts i 
Rk-nytt 1/17 har finska Rk initierat en 
utredning kring variation hos azurmes och 
fastställande av kriterier för publicering.  
Vid det nordiska Rk-mötet i Finland i 
augusti 2017 presenterades arbetet som 
fortfarande pågår. Rapporterna från Öland 
är fortsatt bordlagda i avvaktan på att det 
finska arbetet är avslutat. 

Turkestantörnskata 
En rapport från Utlängan (Bl) i maj 2017 
godkändes för publicering. Det är det 
andra fältfyndet i Sverige.

Fynd som kommer att publiceras
Nedan följer ett urval av fynd, framför allt 
från 2017, som kommer att publiceras.

• Svartbrynad albatross, 1 äldre subad. 
Grosshamn (Boh) 3.10 och Kullaberg–
Skälderviken (Sk) 4–5.10. 

• Balearisk lira, 1 ex str. S Kråkudden, 
Hönö (Boh) 20.8.

• Rallhäger, 1 ex. Övre föret (Upl) 4.7. 
• Svartand, 1 hane Påarps mal (Sk) 

1.1–11.3.
• Amerikansk sjöorre, 1 ad. hane str. SO 

Degerhamn samt Ölands södra udde (Öl) 8.4.
• Knölsvärta av rasen deglandi, 1 ad. 

hane Röder (Upl) 13.5 samt Svenska 
Högarna (Upl) 14.5–28.6.

• Svartvingad glada, 1 ad. Hörte (Sk) 
17.4, 1 2K Beddingestrand (Sk) 23–26.4, 
1 ex. Komosse (Sm) 23.4, 1 ex. Hjälmviks 
by, Orust (Boh) 12.4.

• Stäppörn, 1 3K Södra Skåne 16.9–
8.10, 1 3K Stöllet (Vrm) 20–21.3.

• Dvärgörn, 1 ljus fas Björken (Vrm) 9.4.
• Eleonorafalk, 1 2K+ Fjäråsslätten (Hl) 

10.9.
• Orientvadarsvala, 1 2K+ Bottorps 

hamn (Sm) 14–18.5.
• Sibirisk tundrapipare, 1 ad. Klinga-

Raritetskommittén vid Ottenby fågelstation, november 2017: Anders Eriksson, Magnus Corell, Björn 
Malmhagen, Alexander Hellquist, Mats Waern och Hans Larsson. Aron Edman hade förhinder.

Mats Waern och Anders Eriksson  
lyssnar på en inspelning som bifogats 
till en av de rapporter som behandla-
des på mötet. foto: corell

Täby kyrkby (Upl) 4.11.2016.
• Svarthalsad trast, 1 hona Baskemölla 

(Sk) 10–14.2, 1 3K+ hane Hovshaga, 
Växjö (Sm) 24.1–16.3, 1 ex. Lundagård, 
Skived (Vrm) 12.1, 1 2k+ hane Lugnvik, 
Kinnmärgen (Ång) 1–10.2.

• Sydnäktergal, 1 ex. Byn, Utlängan (Bl) 
29.4, 1 sj. Södra lundspetsen, Ottenby 
(Öl) 31.5.

• Blåhake av rasen cyanecula, 1 sj. Vass-
området, Halmstad hamn (Hl) 2.5–2.6, 
1 sj. Stora gömslet, Getterön (Hl) 2.5– 6.6. 

• Vitgumpad buskskvätta av raserna 
maurus/stejnegeri, 1 2K hane Hamre, Hov-
ran (Dlr) 3.6–21.7.

• Stäppsångare, 1 ex. Horssten (Upl) 
8.6, 1 ex. Svenska Högarna (Upl) 10.6, 
1 ex. Horssten (Upl) 2.6.2016.

• Saxaulsångare, 1 1K Lillbådan (Vb) 3.9.
• Rödstrupig sångare, 1 hane Hoburgen 

(Gtl) 15.5.
• Ärtsångare av rasen blythi, 1 1K 

ringm. Häradsskär (Ög) 11.10.
• Turkestantörnskata, 1 2K+ hane Ut-

längan (Bl) 30.5.
• Rödhuvad törnskata av rasen se-

nator, 1 2K+ hane Broängarna (Upl) 
1–6.6.2015. 

• Rosenstare, 1 ex. Holmhällar 
20.5,1998 (Rk-art på den tiden).

• Mörkögd junco, 1 2K+ hane Svenska 
Högarna (Upl) 14.5.
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välsåns mynning (Sk) 21.7, 1 ad. Ottenby 
(Öl) 26.7–5.8, 1 3K+ Båtafjorden (Hl) 
23.6, 1 ex. str. Gubbanäsan (Hl) 23.8.

• Vitgumpsnäppa, 1 ad. Lövöbådan 
(Vb) 15–17.7.

• Rödhalsad snäppa, 1 2K Vejbystrand 
(Sk) 1–7.1. 

• Gulbröstad snäppa, 1 1K Bondängen, 
Ottenby (Öl) 2–4.9.

• Större beckasinsnäppa, 1 ad. Uknö glo 
(Sm) 21.5.

• Större turturduva, 1 2K Kivik (Sk) 
2.4–6.5.

• Skatgök, 1 1K Aurriv (Gtl) 29.7.
• Blek tornseglare, 1 1K Rydebäck (Sk) 

8.11.2008.
• Sibirisk piplärka, 1 ex. Måssten (Upl) 

27.9, 1 ex. Svenska Högarna (Upl) 12.10.
• Gulärla av raserna flavissima/lutea, 1 

hane Ölands södra udde (Öl) 20.5, 1 hane 
Gamla flygfältet, Klarälvsdeltat (Vrm) 
17–18.5.

• Sibirisk järnsparv, 1 ex. Trofta (Bl) 7.1, 
1 ex. Lindesberg (Vstm) 1.1–15.3, 1 ex. 
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Ännu en 
turkestan-
törnskata  
godkändes. 
foto: 
lars-gunnar 
lundquist


