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Ny gräNs 
för holarktis

Holarktis ur en faunistisk synvinkel definieras som Europa och de icke-tropiska delarna av 
Asien och Afrika norr om Sahara (den palearktiska regionen) och Nordamerika söderut till 

de tropiska delarna av Mexiko (den nearktiska regionen). I Atlanten och Stilla Havet ingår allt 
hav och alla ögrupper norr om Kräftans vändkrets förutom Hawaii och Taiwan.

o
m vi börjar i Nordamerika 
(Nearktis) ingår hela Kanada 
och USA, utom Hawaii. Gränsen 
söderut i den Nearktiska delen av 
Holarktis (Nordamerika) dras i 
mellersta Mexiko så att följande 

mexikanska delstater ingår i Holarktis, vilket följer 
Voous (1977): Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguas-
calientes, Guanajuato, Querétaro, México, Distrito 
Federal, Coahuila och Nuevo León. Västindien, in-
klusive Bahamaöarna1, ingår heller inte i Holarktis.

Rör vi oss österut ingår öarna Saint-Pierre-et-
Miquelon, Grönland och alla arktiska öar, Island, 
de atlantiska ögrupperna Bermudaöarna, Azorerna, 
Madeira, Kanarieöarna, Kap Verdeöarna och Ban’c 
d’Arguin (men inte fastlandet innanför i Maureta-
nien). 

Sydgränsen går tvärs över Afrika längs 21:a 
breddgraden, från Cap Blanc (Ras Nouadhibou) i 
Västsahara till Egyptens sydgräns ut i Röda havet, 
plus att den även tar med Tibestimassivet i Tchad 
ner till 19:e breddgraden, men inte Aïr i Niger och 
Ennedi i Tchad. Ingen del av Sudan ingår alltså.

Hela Arabiska halvön ingår, inklusive öarna 
längs kusten utanför Saudiarabien, Jemen och 
Oman. Sokotra ingår dock ej2.

På det asiatiska fastlandet går gränsen från Ras 
Ormara på den pakistanska sydkusten norrut längs 
Harboibergen, bergen öster Quetta, vidare längs 
Sulaimanbergen och bergen på gränsen mellan 
Pakistan och Afghanistan och vidare upp mot Hin-
dukush och Karakorum i Himalaya3. Därefter följer 
gränsen sydsidan av Himalaya österut till bergen i 
nordligaste Burma (Hkakabo Razi). I Kina fortsätter 
sedan gränsen längs Lijiangbergen i norra Yunnan 
och bergen i västra kanten av Sichuan.

Vi följer i stort sett Beamans gränsdragning i 
Palearktis och försöker utesluta tropiska fågelarter 
tillhörande den Orientaliska regionen men få med 
palearktiska fågelarter. 

Det innebär ibland att bergskedjor eller isolerade 
toppar över en viss höjd som ligger som enklaver 
i den Orientaliska regionen tas med (till exempel 
Emei Shan i Sichuan) och även att det är svårt att 
ange en generell höjdgräns. 

Men som en tumregel är det biotopen tempe-
rerad blandad lövfällande skog och uppåt som är 
gränszonen. Beroende på varierande geografi, lati-
tud och klimat skiftar höjden över havet för denna 
gräns åtskilligt. I Pakistan och norra Sichuan åter-
finns denna skogstyp på 1 500 – 1 800 meter över 
havet, medan den i östra Himalaya (från Nepal och 
Arunachal Pradesh till nordligaste Burma) ligger på 
omkring 2 800 meters höjd. I nordvästra Himalaya 
(Pakistan och Kashmir) och centrala och norra Sic-
huan finns den på 2 000 meter och slutligen i västra 
Himalaya (Himachal Pradesh – Garhwal), norra 
Yunnan samt södra Sichuan på 2 500 meter. 

Det innebär till exempel att den lägre liggande 
Kabuldalen i Afghanistan inte ingår i Holarktis.

Gränsen i östra Kina är också svår att fastställa 
exakt, men vi följer Beaman som anger vattendela-
ren mellan Yangtzefloden (Changjiang) och Gula 
floden (Huanghe) i södra Gansu. Sedan går gränsen 
vidare längs bergskedjan Qinling Shan i Shaanxi, 
därefter följer den 34:e breddgraden ut till kusten 
söder om Shandonghalvön.

I Stilla Havet ingår alla de japanska öarna 
inklusive Ryukyuöarna, Daitoöarna, Vulkanöarna 
och Bonin-öarna. De ligger alla norr om Kräftans 
vändkrets. Taiwan ingår inte4. Vidare ingår Kuri-
lerna, Kommendörsöarna, Aleuterna och alla öarna 
i Berings hav över till Alaska.
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TILLÄGG TILL HOLARKTISLISTAN
Om Tk:s holarktislista ska göra skäl för namnet bör 
den vara komplett och täcka hela Holarktis, inklu-
sive de delar av Mexiko som är icke-tropiska, denna 
del uteslöts i Namnkommitténs version 1995. Likaså 
bör etablerade populationer av införda arter (så 
kallade C-arter) tas med. Att även få med samtliga 
tillfälliga gäster är mycket svårt, eftersom Holarktis 
innefattar hela eller delar av 89 länder. Men de vi 
känner till har också tagits upp i en lista på tillägg 
till holarktislistan. Den består av två delar. Del ett 
omfattar 23 arter i Palearktis, och listas nedan. Del 
två omfattar hela 225 arter i Nearktis vilket inte får 
plats här, utan listas på webbsidan för Holarktis 
fåglar (www.sofnet.org/tk/).

Alla tilläggen är också färgmarkerade i den kom-
pletta holarktislistan. 

Arter i Palearktis som adderas till 
holarktislistan, med utbredning (23 stycken)
◗ Sydlig brunand Netta erythrophthalma (Southern  
 Pochard). Kategori A i Israel. 
◗ Erckels frankolin Francolinus erckelii (Erckel’s   
 Francolin). Kategori C i Italien.  
◗ Afrikansk kornknarr Crex egregia (African Crake). 
 Kategori A på Kanarieöarna. 
◗ Dominikanertrut Larus dominicanus (Kelp Gull).  
 Kanarieöarna och Marocko (häckade 2010). Även  
 påträffad flera gånger i USA.
◗ Mustaschparakit Psittacula alexandri (Red-brested  
 Parakeet) Införd i Japan bland annat. 
◗ Rödhuvad dvärgpapegoja  Agapornis fischeri   
 (Fischer’s Lovebird). Kategori C i Frankrike.
◗ Nandayparakit Aratinga nenday (Nanday Para-  
 keet). Kategori C i Israel. (Släktnamnet ändrat   
 från Nandayus. Ribas och Miyaki 2004 har visat  
 att nandayparakiten står nära solstitialis-gruppen  

Allt norr om den röda linjen på kartan inkluderas i Holarktis. Nytt är att de icke-tropiska delarna av Mexiko numera ingår i det faunistiska området.

Kartan visar Holarktis nya gränsdragning genom Mexiko. 
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Fotnoter
1. Bahamaaörna. Dessa öar hör till Västindien även om landskapet påminner om södra Florida. 
Det är en ”oceanisk” ögrupp i så motto att den aldrig haft landförbindelse med kontinenten. 
Att vissa räknar öarna till Nearktis beror nog mest på att ögruppen genom mänsklig inverkan 
förlorat de flesta öendemer som en gång fanns där, plus ett antal ”västindienarter”. Så vad 
som är kvar är i stor utsträckning invandrare/övervintrare från Nordamerika.
2. Sokotra räknas ofta till Mellanöstern i fågelböcker, men är tropiskt, och har uteslutits. Finns 
dessutom med i Birds of Africa-serien.
3. Stavningen Himalaya används fortfarande i alla svenska artnamn.
4. Bergen högst upp på Taiwan kan karakteriseras som palearktiska/holarktiska, men har ute-
slutits av praktiska skäl, förutom det faktum att ön delvis ligger söder om Kräftans vändkrets.

holarktis utbredNiNg 
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 inom Aratinga, och gör Aratinga parafyletiskt om inte nanday-
 parakiten flyttas till Aratinga).
◗ Kordofanlärka Mirafra cordofanica (Kordofan Lark). Centrala  
 Mauretanien.   
◗ Whistlers bambusångare Seicercus whistleri (Whistler’s Warbler).  
 I Himalaya och Tibet upp till 3 500 meter över havet.
◗ Svartkindad bambusångare Abroscopus schisticeps (Black-faced  
 Warbler). Yunnan, Sichuan och Tibet upp till 2 350 meter över  
 havet.
◗ Blåstrupig blåflugsnappare Cyornis rubeculoides (Blue-throated  
 Blue Flycatcher). Sydöstra Tibet upp till 2 000 meter över havet.  
 Underarten glaucicomans i Tibet skiljs ibland ut som en egen art;  
 Chinese Blue Flycatcher, C. glaucicomans. 
◗ Rödpannad bandvinge Actinodura egertoni (Rusty-fronted Bar- 
   wing). Påträffad i Tibet.
◗ Streckad bandvinge Actinodura souliei (Streaked Barwing). Nord- 
 västra Yunnan och västra Sichuan i Kina, upp till 3 300 meter  
 över havet.
◗ Svartörad sibia Heterophasia desgodinsi (Black-headed Sibia).  
 Norra Burma. Yunnan och Sichuan i Kina.
◗ Kortnäbbad minivett Pericrocotus brevirostris (Short-billed Mini- 
 vet). Tibet.   
◗ Burmastare Acridotheres burmannicus (Vinous-breasted Starling).  
 Kategori C i Israel.

◗ Byvävare Ploceus cucullatus (Village Weaver). Kategori A i Egyp- 
 ten. 
◗ Svarthuvad vävare Ploceus melanocephalus (Black-headed Wea- 
 ver). Kategori C i Portugal.
◗ Gulryggad vävare Ploceus jacksoni (Golden-backed Weaver).  
 Introducerad i Förenade Arabemiraten.
◗ Madagaskarvävare Foudia madagascarensis (Madagascar Red  
 Fody). Introducerad i Oman och Bahrain.
◗ Svartpannad eldvävare Euplectes franciscanus (Northern Red  
 Bishop). Introducerad i Kalifornien, och i Arizona i USA. Även i  
 Japan.
◗ Gulkronad biskop Euplectes afer (Yellow-crowned Bishop).  
 Kategori C i Portugal.
◗ Svartvit stare Gracupia contra (Asian Pied Starling). Kategori C i  
 Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

Arter i Nearktis som adderas till holarktislistan (225 stycken)
◗ Se www.sofnet.org/tk/ 

Arter som stryks från holarktislistan
◗ Goulds petrell Pterodroma leucoptera (Gould’s Petrel). Grekiskt  
 fynd från 1989 underkänt.
◗ Kapsula Morus capensis (Cape Gannet). Underkända fynd i Spa- 
 nien från januari 1985 och Marocko, troligen 1980-tal.

Av ovanstående fyra åker en bort från holarktislistan, medan tre läggs till. In på listan: Dominikanertrut ( upptill vänster), rödpannad bandvinge (upptill hö-
ger) samt svartkindad bambusångare (nertill höger), medan Goulds petrell (nertill vänster) ryker från listan på grund av att det enda fyndet är underkänt.

Samtliga foton är från Wikipedia commonS fria att använda
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