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inledning
den 29 september i år upptäckte Martin 
irestedt en honfärgad vitgumpad/amurbusk-
skvätta, Saxicola maurus/stejnegeri, norr om 
gamla hamnen på Örskär. Fågeln hann ses 
och fotograferas av några skådare på plats 
innan den försvann redan under samma efter-
middag. det var med några dagars marginal 19 
år sedan senaste observationen på ön. 

Ett riktigt roligt fynd, men med det be-
svärliga tillägget att dessa fåglar är en kompli-
cerad historia. Efter de senaste uppdatering-
arna från den svenska taxonomikommittén 
blir det knivigt att komma hela vägen till en 
artbestämning av Örskärsfågeln, trots fina fält-
obsar och bilddokumentation. Tittar vi bakåt 
finns det ytterligare ett antal uppländska fynd 
av ”svarthakade buskskvättor”, inklusive ett 
10-tal maurus/stejnegeri, som kan vara värda 
att titta på igen. inte minst eftersom några 
försvann ur den officiella statistiken efter en 
tidigare granskning i samband med uppdel-
ningen av svarthakad buskskvätta i en västlig 
respektive östlig art för några år sedan. Hos 
några av dessa strukna fynd är det fortfarande 
oklart om det rörde sig om västliga eller östliga 
taxa, bestämningsproblemen ska heller inte 
här underskattas. Eftersom det gäller fynd 
gjorda i slutet på 1900-talet saknas ofta bra 
fotodokumentation och rapporterna stöds i 
en del fall av otillräckliga eller svårbedömda 
beskrivningar. 

Med det aktuella Örskärsfyndet som av-
stamp passar vi därför här på att ge en översikt 

av det taxonomiska läget för dessa fåglar och 
utmaningarna vi står inför i fält. i samband 
med detta gör vi även ett försök att gå igenom 
tidigare noteringar av maurus/stejnegeri från 
landskapet för att få en mer fullständig bild. 

Taxonomi
det som i slutet på 1900-talet gemensamt 
benämndes svarthakad buskskvätta, Saxicola 
torquatus, omfattade taxa som tillsammans 
har en enorm utbredning som sträcker sig 
över Europa, asien österut till Japan och 
stora delar av afrika ända ner till Kappro-
vinsen. Taxonomidiskussionen kring detta s k 
torquatus-komplex – Saxicola torquatus sensu 
lato – har förts under många år, men har fått 
fart när genetiken kommit in och rört om 
i artlistorna. i takt med ökad kunskap och 
ett antal publicerade dna- och fältstudier 
i ämnet så har (beroende på vilken aukto-
ritet som tillfrågas) torquatus-komplexet 
efterhand indelats i upp till knappt 10 arter, 
inklusive några isolerade populationer på 
öar runt afrika. i Sverige delades år 2012 
de tidigare svarthakade buskskvättorna in 
i en östlig grupp som kallades ”vitgumpad 
buskskvätta” och en västlig grupp som fick 
behålla namnet ”svarthakad buskvätta”. den 
sistnämnda inkluderar nominatrasen rubicola 
med förekomst i kontinentala Europa och 
nordafrika samt hibernans som återfinns på 
Brittiska öarna och fläckvis längs europeiska 
atlantkusten. 

det som vi under senaste åren har lärt oss 

Sa du amurbuskskvätta!? 
nya taxonomirön kring ”vitgumpade buskskvättor” 

och en tillbakablick på deras uppträdande i uppland.
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kalla vitgumpad buskskvätta har inkluderat 6 
asiatiska taxa varav 3 påträffas som regelbund-
na vagranter i Europa. Vi har västsibiriska 
maurus som ersätts i höjd med Bajkalsjön av 
östasiatiska stejnegeri, med svenska fältfynd 
som tidigare publicerats som maurus/stejne-
geri som följd av bestämningsproblematiken. 
Mer sällan men ändå regelbundet dyker det 
i Västeuropa även upp hemprichii (som tills 
nyligen hette variegatus) som häckar i ett 
nordligt område mellan Svarta och Kaspiska 
haven och som huvudsakligen övervintrar i 
Östafrika. Hemprichii, ibland kallad kaspisk 
buskskvätta, är något större och mer lång-
vingad än maurus/stejnegeri men skiljer sig an-
nars tydligast på att den i varierande grad har 
vit teckning basalt på alla utom de mittersta 
stjärtpennorna. Framförallt hos äldre hanar 
ger det en stenskvätteliknande stjärtteckning 
i fält. Hos unga och honfärgade fåglar tende-
rar stjärtpennorna att ha mindre vitt och ser 
mer enhetligt svarta/mörka ut i fält. det blir 
då svårare att se någon skillnad gentemot 
maurus/stejnegeri och många sådana fåglar 
kan i bästa fall bestämmas bara i handen. 
Även ett fjärde taxon bör nämnas, variegatus 

(tidigare armenicus), som finns vid Kaspiska 
havet söder om hemprichii och med delar av 
populationen som även den passerar över 
arabiska halvön på väg mot övervintring i 
Östafrika. dessa fåglar är också storvuxna och 
har vitt på stjärtpennorna, men i motsvarande 
dräkter inte lika mycket som hos hemprichii. 
Eftersom stjärttäckarna döljer innersta delen 
av stjärtpennorna är det hos variegatus (lik-
som på många hemprichii) svårt att konstatera 
förekomsten av det vita i fält. Oss veterligen 
finns inga säkerställda fynd från Västeuropa, 
men intressant nog så fångades i våras en 2k-
hane vid revtangen nära Stavanger i norge 
som både storleks- och dräktmässigt anses 
passa mycket bra för en variegatus.   

redan för 10 år sedan publicerades gene-
tiska studier (Zinc m fl, 2009) som indikerade 
att taxonet stejnegeri var tydligt åtskild från 
såväl den västliga svarthakade buskskvättan 
S. rubicola som övriga fem taxa inom dåva-
rande östliga arten S. maurus. Sedan dess har 
fältstudier visat på ytterligare skillnader i 
både morfologi och läten som pekar i samma 
riktning. detta sammantaget har legat till 
grund för taxonomikommittéens beslut un-

Bild 1 (t.v.). den ene av de två fotograferade individerna som fallit bort ur statistiken. Fågeln är bestämd till en 1k hane. 
Färgen på undre armtäckare dokumenterades inte, men notera bl a svarta örontäckare. en till synes mörk och varmt fär-
gad individ, som onekligen för tankarna till stejnegeri.  
Bild 2 (t.h.) .dokumentation av övergump med närbild på övre stjärttäckare.  
vitgumpad/amurbuskskvätta, saxicola maurus/stejnegeri. svenska högarna 1988. FOtO: BO Åhs 
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der 2019 att ge stejnegeri egen artstatus och 
raritetskommitténs (rKs) planer på att göra 
en omgranskning av alla tidigare svenska fynd. 
det ska sägas att kompletterande studier har 
efterlysts från olika håll. det finns uppen-
barligen mer att göra såväl ute i fält som på 
labbet och rimligen är sista ordet inte sagt i 
frågan. Stejnegeri har fått det svenska namnet 
amurbuskskvätta. amur kommer från namnet 
på den stora floden som delvis utgör gräns 
mellan ryssland och Kina i sydostligaste delen 
av Sibirien. arten blir monotypisk, dvs den 
delas inte in i ytterligare raser.

uppträdande i Europa
Med tanke på avståndet till häckningsplat-
serna kan man tycka att det borde gå betydligt 
fler maurus på varje stejnegeri som dyker upp 
i Europa (maurus har vid enstaka tillfällen till 
och med konstaterats häcka i östra Finland), 
men även om det inte finns några siffror på 
detta så finns det en del som tyder på att 
amurbuskskvätta utgör en betydande andel. 
i dagsläget har inga svenska maurus eller 
stejnegeri publicerats som endast dokumente-
rats i fält, och samma avvaktande inställning 
har anammats i övriga Europa. däremot 
föreligger tre svenska fynd av stejnegeri som 
verifierats med genetisk analys. i avsaknad 
av dna-bekräftade S. m. maurus, finns det 
därför paradoxalt nog bara godkända svenska 

maurus-fynd av rasen hemprichii, totalt fyra 
hanar från södra Sverige under 2000-talet. 
rent vetenskapligt förändrar det förstås inte 
så mycket, men för alla kryssare runt om i 
landet har det under året inneburit en del 
huvudbry i form av back-steps på listorna.

Hur är det då med fältkaraktärer och 
möjligheterna skilja på S. m. maurus och S. 
stejnegeri utan att behöva ta till provröret? 
Slarvigt beskrivet har en amurbuskskvätta 
i alla dräkter ett utseende som ligger nära 
maurus, men med dragning åt rubicola såväl 
i allmän färgton (mörkare/varmare) som 
avgörande karaktärer i övrigt. Men överlap-
pande variation, otillräcklig kunskap om 
utseendet hos olika regionala populationer 
och i potentiella hybridzoner samt exempel 
på att fenologi och genetik inte alltid kor-
relerar, krånglar till det. Vi går inte närmare 
in på alla bestämningsdetaljer i denna artikel, 
utan hänvisar till referenslistan där flera av 
de senaste årens viktigaste uppsatser och 
sammanställningar kring bestämning av såväl 
västliga som östliga buskskvättor är listade. 
det finns åtskilligt matnyttigt att läsa om såväl 
ruggning och åldersbestämning som viktiga 
dräktkaraktärer och individuell variation.

Brittiska raritetskommittén har också ta-
git beslut om att dela upp maurus/stejnegeri i 
två arter. i ett av de senaste numren av British 
Birds har Stoddart och Collinson därför gått 

Bild 3 och 4. Ytterligare en indi-
vid som försvunnit ur rullorna. 
Fågeln är uppenbarligen en 
hane, med sin svarta strupe och 
örontäckare, men åldern är inte 
fastställd. vitgumpad/amurbusk-
skvätta, Saxicola maurus/stejne-
geri. svenska högarna 24–30 
september 1990. FOtO: BO Åhs
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igenom fältkaraktärer på S. m. maurus och S. 
stejnegeri och tittat närmare på 18 fåglar funna 
i Europa, där taxon i efterhand bekräftats 
med dna analys, tillsammans åtta maurus 
och tio stejnegeri. Utifrån dessa konstaterar 
man att det förvisso finns ett starkt samband 
mellan utseende och ”genetiskt facit”, men 
att variation hos de aktuella fåglarna förekom 
med exempel på fallgropar vid försök till 
bestämningar i fält. Hos 14 av de provtagna 
fåglarna hade man i varierande grad lutat åt 
S. stejnegeri i fält, men här visade sig i själva 
verket fyra stycken tillhöra S. m. maurus. det 
kan noteras att det inte fanns något exempel 
på det motsatta, dvs maurus-kandidater som 
visat sig vara stejnegeri, men materialet är be-
gränsat och det har oftast varit just misstänkta 

amurbuskskvättor som analyserats. 
Men det finns som sagt fler taxa att hålla i 

huvudet när man ger sig ut i spenaten. Hittills 
har ingen hemprichii-kandidat rapporterats 
från Uppland, men med de fyra svenska fyn-
den under 2000-talet är det nåt som mycket 
väl kan tänkas dyka upp framöver. Om den 
norska variegatus-kandidaten från april i år vi-
sar sig hålla (fjädrar är tagna för analys), skulle 
det innebära bevis för att också sådana fåglar 
är mer än bara teoretiskt möjliga att stöta på i 
Sverige. Även om sannolikheten förstås alltid 
är rejält mycket lägre för något av dessa två 
alternativ, så kommer man inte ifrån att även 
dessa raser behöver kunna uteslutas i fall med 
framför allt yngre och honfärgade individer.  

i avvaktan på säkrare bestämningskriterier, 

tabell 1. Fynd av vitgumpad/amurbuskskvätta Saxicola maurus/stejnegeri i landskapet Uppland. de är alla publicerade av 
svenska rK, med undantag av fåglarna från 1988, 1990 och 2019 (se kommentarer). 

År datum lokal Antal Älder/ Kön Referens1 Foto Kommentar

1965 26 sept hjälstaviken 1 1k/hona vF 37:80 nej Första fyndet av maurus/stej-
negeri för sverige. 

1981 20 sept svenska 
högarna

1 1k/hona vF 41: 400, 
roskarlen 4: 
19-21

nej

1984 1 okt svenska 
högarna

1 1k vF 45; 68 nej ringmärktes. 

1988 6 okt svenska 
högarna

1 1k hane vF 48: 458 Ja ringmärktes. ej med i natio-
nell fyndstatistik. rrk Upl ska 
verka för omgranskning.

1990 24-30 sept svenska 
högarna

1 1 hane FiU 18: 238 Ja ej med i nationell fyndstatistik. 
rrk Upl ska verka för om-
granskning.

1993 21 maj svenska 
högarna

1 1 hane FiU 21: 163 Ja Foton från raritetsblanket-
ten återsändes och har inte 
kunnat återfinnas. Även en 
"ljus" honfärgad individ sågs 
samma dag på lokalen, men 
denna har inte publicerats.

1994 24 sept Björn 1 1k hane FiU 22: 140,  
F 1994:139

Ja

2000 23 sept örskär 1 1 hona FiU 28 (2): 47 nej Beskrivs som ”mörk fågel med 
rödorange övergump”.

2013 12 maj horsten 1 2k+ hona F 2013:131  Ja

2018 16-18 okt måssten 1 1k/hona FiU 46 (2) 69  Ja

2019 29 sept örskär 1 1k/hona  Ja Ännu inte formellt granskad

1 F=Fågelåret, vF=vår Fågelvärld och FiU=Fåglar i Uppland
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om nu sådana verkligen finns, får vi för närva-
rande förlika oss med att enbart fältobserva-
tioner av dessa östliga fåglar kommer att förbli 
obestämda (vissa hemprichii undantagna). 
Somliga individer kommer man dessutom 
att behöva helgardera som S. m. maurus/
hemprichii/variegatus/S. stejnegeri. Man kan 
tänka sig att olika raritetskommittéer framö-
ver kommer att bli bekvämare med tanken att 
publicera väldokumenterade fynd av mörka 
och varmt färgade S. stejnegeri respektive 
ljusa S. m. maurus med i övrigt konsekventa 
karaktärer för respektive taxon utan stöd av 
dna-teknik, men där är vi inte idag. 

upplandsfynden
Så tillbaka till våra uppländska fynd. genom 
åren finns det 25 godkända fynd av västliga 
rubicola/hibernans och enligt den svenska ra-
ritetskatalogen åtta östliga maurus/stejnegeri 
(Örskärsfågeln inte medräknad). Svarthakad 
buskskvätta, S. rubicola, har under 2000-talet 
expanderat i norr och öster av sitt i huvudsak 
europeiska utbredningsområde och idag är 
det en fåtalig men etablerad häckfågel längs 
den svenska västkusten. Rubicola är dock 
fortfarande en ovanlig gäst längre norrut, 
och även om antalet fynd ökat något senaste 
decenniet kan den fortfarande inte anses 
vara årlig i Uppland. Men vi lämnar rubi-
cola därhän och blickar österut. Sett till hela 
landet finns idag närmare 150 noteringar 
om maurus/stejnegeri, och uppträdandet 
får anses vara en årlig företeelse. den första 
svenska ”vitgumpade” buskskvättan sågs just 
i Uppland, i Hjälstaviken 1965, och därefter 
har det alltså publicerats ytterligare sju fynd 
från landskapet.

när vi tittat igenom det uppländska ma-
terialet, så finns det förutom den senaste Ör-
skärsfågeln två ytterligare fynd, från Svenska 
Högarna 1988 och 1990, som bör läggas till 
den officiella statistiken. detta gör att total-
summan hamnar på elva, se Tabell 1.

Bland de uppländska fynden finns inget 
som omedelbart gör att man kan misstänka 
raserna hemprichii eller variegatus, men i vil-
ken mån några av fynden ändå blir aktuella 
för helgardering återstår att se beroende på 

var rK lägger ribban efter sin kommande 
omgranskning. 

Förutom Hjälstafågeln, så är alla fynd av 
vitgumpad buskskvätta gjorda på någon av 
våra skärgårdsöar. Även om Svenska Högarna 
med sina fem fynd dominerar i statistiken, 
så är de senaste (inklusive alla 2000-talets 
noteringar) från andra öar. Från hösten finns 
det förvisso fynd utspridda mellan 20 sept–18 
okt, men sista veckan i september utmärker 
sig med en stor andel av upptäckterna. Endast 
två av fynden är från våren, båda kring mit-
ten av maj. i de flesta fallen har det rört sig 
om ungfåglar, men åldersbestämning i fält är 
också svårt och flera individer kvarstår som 
obestämda i det avseendet. Materialet är 
förstås i minsta laget för några långtgående 
slutsatser, men uppträdandet ligger i linje 
med vad som ses i övriga landet. i Sverige är 
fyndbilden spridd från norr till söder, men 
med kraftig tonvikt på de allra sydligaste 
landskapen. Tvåsiffriga antal vårfynd har 
gjorts, men hösten och oktober är klart över-
representerat. Många sibiriska arter tenderar 
att dyka upp något tidigare norrut längs ost-
kusten på höstarna, så att slutet av september 
framstår som bästa perioden i Uppland passar 
bra med detta mönster.

upplagt för avvaktande inställning 
i och med amurbuskskvättans artstatus i lan-
det har rK alltså annonserat en omgranskning 
av alla fynd som tidigare benämnts vitgum-

Bild 5. det senaste i tillskottet av uppländska fynd. vitgum-
pad/amurbuskskvätta, Saxicola maurus/stejnegeri. örskär 
29 september 2019. FOtO: miKaeL maLmaeUs
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Bild 6. vitgumpade buskskvättor, Saxicola m. maurus från 
Khazakstan 29 september 2015. FOtO: FredriK FriBerG
en tidig könsskillnad hos både maurus och stejnegeri är att 
redan 1k-hannar anlägger svart armhåla (svarta armtäckare). 
Utvecklingen av det svarta på strupen och huvudet kan dä-
remot variera. det vi ser på bilden kan alltså mycket väl vara 
två hanar. På den vänstra fågeln anar vi svarta örontäckare 
men vi behöver kanske en dokumenterad undervinge för att 
verkligen bekräfta könet. notera också hur ”rubicola-röda” 
maurus kan te sig höstetid.

pade buskskvättor maurus/stejnegeri. Bland 
dessa finns flera väldokumenterade individer 
som trots avsaknad av dna-prov på sikt kan 
bli aktuella att publiceras som S. m. maurus 
eller S. stejnegeri. det är möjligt att kandida-
ter för detta finns bland de fynd som gjorts i 
Uppland, men eftersom fortsatta diskussioner 
under de närmsta åren säkerligen kommer 
att leda till förändringar av bestämningskri-
terierna är det nog lika bra att avvakta med 
vidare spekulationer. Men det finns inget som 
hindrar från att själv läsa på i litteraturen och 
titta på de bilder som finns tillgängliga för att 
bilda sig en egen uppfattning!

Tack till Fredrik Friberg och Petter Haldén 
för hjälp med genomgång av gammalt Rrk-ma-
terial och sammanställning av Upplandsfynden, 
samt för värdefulla synpunkter på detta manus.

TEXT: PeteR ScHmidt




