
Kortfattat om vad
könsbestämningen grundades på

Kortfattat om vad
åldersbestämningen grundades på

Kortfattat om vad
rasbestämningen grundades på

Dessa kunde uteslutas
på grund av

Förväxlingsrisk förekommer
teoretiskt med följande arter

Läten

Beskrivning - fortsätt på separat papper om platsen inte räcker
Kortfattat om händelsförloppet (uppträdande, förhållande till andra arter, hur försvann den etc.)

Bestämningen skedde:         omgående efter en stunds obsande vid litteraturstudier och diskussioner i efterhand

Sällskapade med följande fåglar

Storlek samt hur denna bestämts

Rörelse och flyktsätt

Utförlig beskrivning
(dräkt, proportioner, silhuett, mått för fångade ex. etc.)

Biotopbeskrivning Rrk:s bedömning

Observationsplats Landskap Regional
rapportkommitté (Rrk)

Obs.avstånd Flyghöjd Optik Väder- och ljusförhållanden
(moln, sikt med/motljus, vindstyrka m.m.)

Upptäckare (om känt) Namn,adress, telefon Observerad tidigare av andra:
Datum/tidpunkt Datum/tidpunkt

Observationsdatum -tidpunkt -längd totalt därav sågs den väl

Art Ev. rasbestämning Rk-nummer

Antal, kön, ålder

Raritetsrapport • Använd HELST skrivmaskin; eller texta (ej blyerts) • Sänd in 1 ex.

Rapportör Gatuadress Postadress Telefon

Rapporten skriven Erfarenhet av denna/likn. arter antal år som aktiv ornitolog

Medobservatör Telefon Erfarenhet av denna/likn. art antal år som aktiv ornitolog

Medobservatör Telefon Erfarenhet av denna/likn. art antal år som aktiv ornitolog

Dokumentation  - om foto/n eller bandisnpelning finns skall dessa ALLTID insändas innan Rrk tar ställning till observationen. Om rapportören
önskar foton och band i retur skall detta särskilt anges. Vi är tacksamma om dokumnetationen får behållas som referensmaterial

Foton finns Foton bifogas Önskas i retur Bandinspelning fiins Bandinspelning bifogas Önskas i retur

Fortsättning på andra sidan

Kan ifyllas direkt i datorn innan du skriver ut den - byt rad/fält med   Tab-tangenten!



Rrk:s kommentarer

Utförlig beskrivning, fortsättning...

Plats för skiss


	Art:  
	Ras:  
	Antal:  
	Obsdatum:  
	Tipunkt:  
	Längd:  
	Sågs väl:  
	Upptäcksdatum:  
	Upptäckare:  
	Tidigare obsad:  
	Avstång:  
	Höjd:  
	Optik:  
	Obsplats:  
	Landskap:  
	Rrk:  
	Biotop:  
	Händ2:  
	Händ3: 
	Händ4: 
	Händ5: 
	omg:  
	Efter:  
	Litteratur:  
	Sällskap:  
	Storlek:  
	Väder:  
	Rörelse1:  
	Rörelse2:  
	Ut1:  
	Ut2:  
	Ut3:  
	Ut4:  
	Ut5:  
	Ut6:  
	Ut7:  
	Ut8: 
	Läten: 
	Förväxla:  
	Uteslut1:  
	Uteslut2: 
	Ras1:  
	Ras2: 
	Åldern: 
	Könet:  
	Foto:  
	Bifoga:  
	Retur:  
	Band:  
	Bandbi:  
	Bandretur:  
	Rapportör: 
	Adress: 
	Postadr: 
	Tfn: 
	Skriven: 
	Erfarenhet: 
	År1: 
	Med1: 
	Med1tfn: 
	Med1erf: 
	Med1år: 
	Med2: 
	Med2tfn: 
	Med2erf: 
	Med2år: 
	Utför2: 
	Utför3: 
	Utför4: 
	Utför5: 
	Utför6: 
	Utför7: 
	Utför8: 
	Utför9: 
	Utför10: 
	Utför1: 
	Utför12: 
	Utför13: 
	Händelseförlopp:  


