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text Lars Svensson, Tommy Tyrberg, Johan Fromholtz & Erling Jirle
Detta är fjärde rapporten från SOF:s Taxonomikommitté (Tk).
Första rapporten publicerades i Vår Fågelvärld 2003 (nr 8,
s. 6–12), den andra i Vår Fågelvärld 2007 (nr 1, s. 14–21) och
den tredje i Vår Fågelvärld 2010 (nr 6, s. 38–46). Rapporterna finns även att läsa på Tk:s hemsida. Där kan man även
ta del av andra fakta och få en länk till den senaste officiella
listan över Holarktis fåglar. Listan finns även nerladdningsbar
i olika format.
Tk:s hemsida hittar du enklast via www.sofnet.org och
sedan via den röda ribban högst upp med menyvalet ”Forskning”, därefter i menyn till höger ”Taxonomikommittén (Tk).
Till höger på Tk:s hemsida finns länken till bl.a. Holarktislistan.
Tk består av Erling Jirle (sammankallande), Lars Svensson, Johan Fromholtz och Tommy Tyrberg. Till Tk finns även
knutet ett bredare nätverk, Referensgruppen (Rg). Rg består
av taxonomiskt och genetiskt sakkunniga personer som tillfrågas om generella eller specifika problem som uppkommer
under arbetets gång. Referensgruppen består för närvarande av Per Alström, Björn Anderson, Staffan Bensch, Mats
Björklund, Per Ericson, Martin Irestedt, Ulf Johansson, Lars
Larsson, Urban Olsson och Torbjörn Säll. Flera av dessa har
tidigare ingått i Tk.
Sedan förra rapporten 2010 har strömmen av nya vetenskapliga taxonomiska artiklar snarare ökat än minskat. Tk följer fortlöpande den nya litteraturen med hjälp av distribution
av artiklar eller sammanfattningar, men bevakningen blir allt
mer tidskrävande och besluten svårare i takt med att de genetiska metoderna och analyserna hela tiden utvecklas och
ändras, och att delvis olika artkoncept och synsätt tillämpas
av olika författare.
Det finns också fler aktörer att ta hänsyn till på den
taxonomiska arenan. Utöver Europeiska taxonomikommittén, AERC-TAC, i vilken Tk ingår som en av fem deltagare
(senaste listan med rekommendationer för Västpalearktis är
från december 2011 och kan ses på aerc.eu, välj där menyn
längst t.h., ”AERC TAC”), finns den taxonomiska kommitté
som sprungit ur International Ornithological Congress (IOC)
och dess strävan att standardisera engelska fågelnamn,
nu således även med en taxonomisk världslista sökbar på
nätet under worldbirdnames.org (Gill & Donsker 2012; välj
”Master list” för att se hela världslistan med arter och raser),
och Howard & Moore (Dickinson 2003) som förbereder utgivandet av sin fjärde tryckta upplaga baserad på över 10 000
referenser. Därtill vill vi nämna två listprojekt som möjligen i
grunden är ett och samma: den nu färdigutgivna ”Handbook
of the Birds of the World” (HBW) som förbereder en kommersiell nätbaserad lista och BirdLife International med en egen
lista baserad på ett innovativt poängsystem för artstatus
(www.birdlife.org/datazone/info/taxonomy), den senare
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eventuellt den som HBW ska utnyttja. Clements Birds of the
World: A Checklist finns naturligtvis även, tryckt senast 2006
(6:e uppl.), och en uppdaterad nätversion som handhas av
Cornell University i samarbete med eBird finns nerladdningsbar på nätet (www.birds.cornell.edu/clementschecklist).
Version 7 har just kommit ut (28 september 2012). Som
svenskar kan vi även med viss stolthet konstatera att det
finns en helt svenskproducerad världslista, Birds of the World,
på DVD och med olika sorteringsmöjligheter och taxonomival (Lars Larsson, Göran Ekström, Erling Larsson och
Magnus Gandemo, 2:a uppl. 2008, www.birdsoftheworld.
org, säljs av Naturbokhandeln).
All denna nya taxonomiska litteratur som ser dagens
ljus, och de allt fler uttydarna och listmakarna, försvårar för
den vanliga skådaren att veta vad som gäller. Listorna är
ingalunda likalydande, det finns utrymme för ett visst mått av
subjektivitet inom taxonomin. Det är vår förhoppning att Tk:s
Holarktislista underlättar för svenska ornitologer att orientera sig i den taxonomiska snårskogen och ska tjäna som en
likare och ett rättesnöre för den delen av världen.

FÖRÄNDRINGAR

Johan Fromholz

Erling Jirle

Tropiklira och audubonlira, två nya lirarter
Tropiklira Puffinus bailloni blir en egen art genom att avskiljas
från Puffiuns assimilis, ett av de taxa som kvarstår efter den
påbörjade revideringen av hela komplexet av dvärgliror. Tropiklira är anträffad i Israel, det vill säga inom vårt bevakningsområde Holarktis. Uppdelningen bygger till väsentlig del på
en studie av mitokondrie-DNA (Austin m.fl. 2004). I tropiklira
inkluderar vi underarterna bailloni, nicolae (innefattande
synonymen colstoni; se Bretagnolle m.fl. 2000), gunax, dichrous och polynesiae. Utifrån morfologiska och ekologiska
argument bör sannolikt även rasen temptator räknas till
tropikliran, men här anser vi att det behövs ytterligare forskning innan en säker slutsats kan dras. Vi avvaktar med en
eventuell ytterligare uppdelning av tropiklirans underarter i
Stilla havet, för vilka vi föredrar att invänta ytterligare studier.
Vi har tidigare erkänt makaronesisk lira Puffinus baroli (med
underarten boydi) som god art, där vi följt den brittiska
taxonomikommitténs vägval (Sangster m.fl. 2005), samt
även arablira P. persicus (behandlas inte av den brittiska
taxonomin på grund av annat bevakningsområde) (Jirle m.fl.
2010). Arabliran har uppenbarligen relativt sent divergerat
och etablerat en egen ekologisk nisch (karga öar i anslutning
till öknar i Mellersta Östern) väl skild från de övriga grenarna
inom dvärglirekomplexet.
Som en konsekvens av vår tidigare uppdelning av makaronesisk lira Puffinus baroli (Vår Fågelvärld 69(6): sid. 39) avskiljer vi nu även audubonlira Puffinus lherminieri, vilken häckar

tilos crumenifer (tidigare crumeniferus). Arten beskrevs
ursprungligen som Ciconia crumenifera, där crumenifera är
en adjektivform. Därmed skall artepitetet stå i maskulinum,
dvs. crumenifer, för att överensstämma med det maskulina
släktnamnet Leptoptilos.

i Karibien. Detta steg stöds av samma studie som refererats
ovan (Austin m.fl. 2004). P. lherminieri med underarten loyemilleri utgör en egen klad, genetiskt skild (2,5 % baserat på
cytokrom b-genen) från dvärgliran Puffinus assimilis. Detta
innebär att vi för närvarande accepterar följande arter inom
det som tidigare utgjorde arten dvärglira: makaronesisk lira P.
baroli, audubonlira P. lherminieri, tropiklira P. bailloni, arablira
P. persicus och dvärglira P. assimilis. Av dessa är dvärglira ej
anträffad i Holarktis och utgår därmed ur Holarktislistan.

Referens
David, N. och Gosselin, M. 2011. Gender agreement of avian speciesgroup names under Article 31.2.2 of the ICZN Code. Bull. Brit. Orn.
Club 131: 103–115.
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Tofsbivråkens vetenskapliga namn
Tofsbivråkens vetenskapliga namn skall stavas med ”ch” på
slutet, dvs. Pernis ptilorhynchus (inte Pernis ptilorhyncus).
Temminck beskrev arten 1823 med stavningen ptilorhyncus.
Men redan 1821 fanns stavningen ptilorhynchus på omslaget
till färgillustrationer av Temminck och Laugier (Dickinson
2012), varför den stavningen rimligen har företräde.

Austin, J., Bretagnolle, V. och Pasquet, E. 2004. A global molecular
phylogeny of the small Puffinus shearwaters and implications for
systematics of the Little–Audubon’s Shearwater complex. Auk 121:
847–864.
Bretagnolle, V., Attié, C. och Mougeot, F. 2000. Audubon’s Shearwaters
Puffinus lherminieri on Réunion Island, Indian Ocean: behaviour,
census, distribution, biometrics and breeding biology. Ibis 142:
399–412.
Jirle, E., Svensson, L., Fromholtz, J. och Tyrberg, T. 2010. Förändringar i
listan över Holarktis fåglar: Rapport nr 3 från SOF:s taxonomikommitté. Vår Fågelvärld 69(6): 38–46.
Sangster, G., Collinson, M., Helbig, A. J., Knox, A. G. och Parkin, D. T.
2005. Taxonomic recommendations for British birds: third report.
Ibis 147: 821–826.
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Tofsbivråken har fått
sitt vetenskapliga namn
marginellt ändrat till Pernis
ptilorhynchus.
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Ägretthägern och mellanhägern förs till Ardea
Det har sedan länge varit känt att ägretthägern i flera
avseenden skiljer sig från de andra arterna i släktet Egretta
och mera liknar de typiska hägrarna Ardea. Detta stöds av
traditionella morfologiska kriterier och i viss mån även av
DNA-data. Tyvärr har bara ett fåtal studier gjorts av hägrarnas taxonomi och då med äldre och tämligen osäker metodik
(DNA-hybridisering, mitokondrie-DNA) (Chang m.fl. 2003,
Sheldon 1987, Sheldon m.fl. 2000). Likafullt pekar dessa
studier entydigt på att ägretthägern inte hör hemma i släktet
Egretta utan står Ardea nära. Vad som däremot är oklart är
om arten är basal eller inte relativt övriga Ardea-arter. Två
lösningar finns. Endera att föra över ägretthägern till Ardea
eller hänföra den till ett eget släkte, där den då skulle bli enda
arten. Monotypiska släkten är förvisso en garanti för att de
också är monofyletiska, men en poäng med Linnés binära
namnuppfinning skulle gå förlorad om alltför många släkten
var monotypiska, nämligen betoningen av släktskap med
närstående arter. Vi väljer därför att föra arten till Ardea, den
blir Ardea alba.
Inte heller mellanhägern är någon typisk Egretta. Enligt
Chang m.fl. (2003) är den syster till ägretthägern, och med
samma logik som för ägretthägern kan den med fördel flyttas
över till Ardea. Vi får Ardea intermedia.
Kohägern Bubulcus ibis står av allt att döma också nära
både ägretthägern och Ardea-hägrarna, men på grund av
sin avvikande biologi (landlevande däggdjursföljare) och sin
form och storlek (liten, kompakt) är det naturligt att låta den,
åtminstone tills vidare forskning säger annat, bli kvar i det
monotypiska släktet Bubulcus.

Ägretthägern får ett nytt
släktesnamn och heter
numera Ardea alba. Här den
australasiatiska formen av
ägretthäger modesta.

Dickinson, E. C. 2012. The first twenty livraisons of “Les Plansches Coloriées d’Oiseaux” of Temminch & Laugier (1820–1839): IV. Discovery
of the remaining wrappers. Zool. Bibliography 2: 35–49.

Svartbenta strandpiparen delas upp i två arter
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus har en
cirkumpolär utbredning inom de tempererade och torra
zonerna på norra halvklotet (Holarktis) samt i begränsad utsträckning även i den orientaliska regionen. Den förekommer
således i Nordamerika, Europa, Nordafrika, Mellersta Östern,
norra/östra Asien, Japan samt södra Asien. Dessutom finns
en begränsad förekomst vid kustområdena i Ecuador, Peru
och norra Chile, samt i Karibien. Ett flertal raser har beskrivits från olika delar av världen och den mest utmärkande är
den nordamerikanska nivosus, vilken sedan länge begåvats
med ett eget amerikanskt namn, Snowy Plover. I övriga världen används det engelska namnet Kentish Plover för arten.
Studier av mitokondrie-DNA visar en skillnad på hela 6,1 %
mellan nivosus och nominatrasen alexandrinus (Küpper m.fl.
2009). Det finns även tydliga morfologiska skillnader och
vissa skillnader i lätesrepertoaren. Därtill är vår palearktiska
alexandrinus närmare släkt med den afrikanska arten C.
marginatus (vitpannad pipare) än med nivosus. Argumenten för en uppdelning är således övertygande, varför arten
delas upp i svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus
med underarterna alexandrinus, dealbatus, seebohmi och
nihonensis, och snöstrandpipare Charadrius nivosus med underarterna nivosus och occidentalis. Flera av de palearktiska
underarterna är dock inte färdigutredda, varför ytterligare
uppdelning kan bli aktuell.
Referenser
BirdLife International. 2012. Charadrius alexandrinus. Från: IUCN 2012.
IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1 www.iucnredlist.org (Nerladdat 1 oktober 2012).
Foto: mike baird
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Chang, Q., Zhang, B.-W., Jin, H., Zhu, I.-F. och Zhou, K.-Y. 2003. Phylogenetic relationships among 13 species of herons inferred from mitochondrial 12S rRNA gene sequences. Acta Zool. Sinica 49: 205–210.
Sheldon, F. H. 1987. Phylogeny of herons estimated from DNA-DNA
hybridization data. Auk 104: 97–108.
Sheldon, F. H., Jones, C. E. och McCracken, K. G. 2000. Relative Patterns and Rates of Evolution in Heron Nuclear and Mitochondrial
DNA. Mol. Biol. Evol. 17: 437–450.

Maraboustorkens vetenskapliga namn
Maraboustorkens vetenskapliga namn ska vara Leptop-

Snöstrandpipare Charadrius nivosus skiljs ut från
vår svartbenta strandpipare
alexandrinus och bildar en
egen art. Snöstrandpiparen
finns i Nordamerika.
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Küpper, C., Augustin, J., Kosztolányi, A., Burke, T., Figuerola, J. och Székely, T. 2009. Kentish versus Snowy Plover: phenotypic and genetic
analyses of Charadrius alexandrinus reveal divergence of Eurasian
and American subspecies. Auk 126: 839–852.

Kentska tärnan Sterna sandvicensis delas upp i två arter
Kentsk tärna delas upp, varvid de två amerikanska taxa
acuflavida och eurygnatha bildar Cabots tärna Sterna acuflavida. Studier av de genetiska skillnaderna hos dessa taxa
och deras närmaste släktingar har visat att de amerikanska
underarterna är närmare släkt med aztektärnan Sterna elegans än med vår palearktiska sandvicensis. De morfologiska
skillnaderna mellan sandvicensis och acuflavida/eurygnatha
är visserligen små, men skillnaden i såväl mitokondrie-DNA
som kärn-DNA visar att de olika populationerna varit åtskilda
i uppskattningsvis minst 2,7 miljoner år. Dessutom finns
skillnader i biotopval, vilket ytterligare talar för en uppdelning
(Efe m.fl. 2009).
En förändring av släktesnamnet från Sterna till Thalasseus för samtliga tofsförsedda och närbesläktade tärnor har
föreslagits (dvs. sandvicensis, acuflavida, elegans, maxima,
bengalensis och bergii), vilka anses utgöra en egen klad skild
från övriga tärnor (Bridge m.fl. 2005). Men stödet för ett
eget släkte är inte så starkt, och då flera arter saknas i denna
studie föredrar Tk att avvakta.
Referenser
Bridge, E. S., Jones, A. W. och Baker, A. J. 2005. A phylogenetic framework for the terns (Sternini) inferred from mtDNA sequences:
implications for taxonomy and plumage evolution. Mol. Phyl. Evol.
35: 459–469.
Efe, M. A., Tavares, E. S., Baker, A. J. och Bonatto, S. L. 2009. Multigene
phylogeny and DNA barcoding indicate that the Sandwich tern

Cabots tärna Sterna acuflavida bryts ut från kentsk
tärna och får artstatus.

Referens

Monofyletisk och klad
En grupp av organismer
ingår i en monofyletisk
grupp, en klad, om de är
de enda ättlingarna till
en gemensam förfader.
Ursprunget måste
dessutom vara gemensamt, vilket innebär att
inga andra kända arter,
levande eller utdöda,
utanför denna grupp har
sitt ursprung i samma
ursprungsart.

complex (Thalasseus sandvicensis, Laridae, Sternini) comprises two
species. Mol. Phyl. Evol. 52: 263–267.
Garner, M., Lewington, I. och Crook, J. 2007 Identification of American
Sandwich Tern. Dutch Birding 29: 273–287.

Tofslunnen byter släktesnamn
Genetiska och morfologiska skillnader mellan lunnefåglarna
är inte större än motsvarande skillnader inom andra alksläkten, varför det inte finns anledning att behålla tofslunne i ett
eget monotypiskt släkte. Tofslunne får därför det vetenskapliga namnet Fratercula cirrhata och flyttas till släktet med
lunnefågel, F. arctica, och hornlunne, F. corniculata.
Referenser
Friesen, V. L., Baker, A. J. och Piatt, J. F. 1996. Phylogenetic relationships within the Alcidae (Charadriiformes: Aves) inferred from total
molecular evidence. Mol. Biol. Evol. 13: 359–367.
Pereira, S. L. och Baker, A. J. 2008. DNA evidence for a Paleocene origin
of the Alcidae (Aves: Charadriiformes) in the Pacific and multiple
dis-persals across northern oceans. Mol. Phyl. Evol. 46: 430–445.

Sheldon, F. H., Wittingham, L. A., Moyle, R. G., Slikas, B. och Winkler,
D. W. 2005. Phylogeny of swallows (Aves: Hirundinidae) estimated
from nuclear and mitochondrial DNA sequences. Mol. Phyl. Evol. 35:
254–270.

Backsvalan delas upp i två arter
Backsvalan består av två grupper, riparia-gruppen och
diluta-gruppen, med diagnostiska skillnader i morfologi
(kindfläckens kontrast, bröstbandets tydlighet, mängden av
tarsbefjädring, graden av stjärtklyvning, varningsläte m.m.;
Goroshko 1993, Shirihai och Svensson in prep.). Grupperna
överlappar och samhäckar på vissa lokaler men hybridiserar
ej (Svensson, opublicerat). Viss skillnad i biotopval kan noteras i det att riparia gärna häckar nära sötvatten men diluta på
torr stäpp. Både mitokondrie- och kärn-DNA har undersökts
(Pavlova 2008), och mitokondrie-DNA skiljer 4,5–5,5 %
mellan riparia-kladen och diluta-kladen. De två grupperna
uppfyller därmed kriterierna för separata arter oavsett tillämpat artbegrepp. Vi får backsvala, Riparia riparia (Sand Martin)
och blek backsvala, R. diluta (Pale Martin). Båda arterna är
polytypiska, dvs. är uppdelade i flera raser.
Referenser

Mitokondrie-DNA
Mitokondrie-DNA eller
mitokondriellt DNA
kommer från kroppens
mitokondrier, som är
cellens kraftstationer.
DNA finns förutom i
mitokondrierna endast i
cellkärnan. Mitokondriellt
DNA förändras mycket
långsamt och enbart
genom mutationer.

Foto: Anders Blomdahl

Tofslunne Fratercula
cirrhata har fått ett nytt
släktesnamn.
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Större backsvalan läggs till i Holarktislistan
och byter släktesnamn
Sheldon m.fl. (2005) har visat att större backsvala, Riparia
cincta (Banded Martin), inte är en typisk Riparia utan bildar
en klad tillsammans med brazzasvala Phedina brazzae och
maskarensvala Phedina borbonica. Denna klad är systergrupp till en grupp bestående av övriga Riparia (backsvalor)
+ tre släkten i Nya världen. Två vägar kan då väljas för att
rätta till detta problem: Antingen flytta större backsvala till
släktet Phedina, eller använda det monotypiska släktesnamnet Neophedina. Alternativ två är det bättre alternativet, eftersom Phedina-arterna är genetiskt mer divergenta (12,8 %)
än många andra svalsläkten. Större backsvala skiljer sig även
morfologiskt en hel del från Phedina och häckar ej i kolonier,
som de två Phedina-arterna gör. Större backsvala får därmed
namnet Neophedina cincta. Den är påträffad i Egypten.

Goroshko, O. A. 1993. Taxonomic status of the Pale (Sand?) Martin
Riparia (riparia?) diluta (Sharpe and Wyatt 1893). Russ. J. Orn. 2:
303–323 (på ryska).
Pavlova, A., Zink, R. M., Drovetski, S. V. och Rohwer, S. 2008. Pleistocene
evolution of closely related sand martins Riparia riparia and R. diluta.
Mol. Phyl. Evol. 48: 61–73.
Sangster, G., Collinson, J. M., Crochet, P.-A., Knox, A. G., Parkin, D. T.,
Svensson, L. och Votier, S. C. 2011. Taxonomic recommendations for
British birds: seventh report. Ibis 153: 883–892.
Shirihai, H. och Svensson, L. In prep. Handbook of Western Palearctic
Birds. Helm, London.

Ett par engelska namn på svalor ändras
För att överensstämma med namnbruket hos AERC-TAC
och IOC ändras Plain Martin (brunstrupig backsvala, Riparia
paludicola) till Brown-throated Martin, och Indian Cliff Swallow (indisk svala, Petrochelidon fluvicola) till Streak-throated
Swallow.
Nordamerikanska gärdsmygar skils från de
palearktiska och klyvs i två
Drovetski m.fl. (2004) har visat på en avsevärd genetisk
skillnad mellan hiemalis-gärdsmygar i östra Nordamerika
och pacificus-gärdsmygar i Klippiga bergen och längs Stilla
havskusten. Skillnaderna är så stora att de tyder på att de
båda kladerna varit isolerade sedan slutet av pliocen, dvs. i ca
2,5 miljoner år. De morfologiska skillnaderna mellan de båda
formerna är visserligen små, men skillnaderna när det gäller

Foto: Anders Blomdahl

sången är avsevärda, och Toews och Irwin (2008) fann att de
båda formerna inte hybridiserar i någon nämnvärd utsträckning i det begränsade område i nordöstra British Columbia
där utbredningsområdena överlappar.
Relationen mellan hiemalis i östra Nordamerika och troglodytes i Gamla världen är mindre klar. Den genetiska skillnaden är bara drygt hälften så stor som gentemot pacificus och
de båda formernas utbredning överlappar ingenstans. Det
finns emellertid en tydlig skillnad i sången, och övervägande
skäl talar för att dela upp gärdsmygkomplexet i tre arter:
stillahavsgärdsmyg Troglodytes pacificus, vintergärdsmyg T.
hiemalis och gärdsmyg T. troglodytes.
Inom vår gärdsmyg finns enligt Drovetski m.fl. (2004) flera
klader som bara delvis överensstämmer med den traditionella morfologibaserade rasindelningen inom T. troglodytes,
men i varje fall med nuvarande kunskapsläge finns inte skäl
för någon ytterligare uppdelning eller förändring. Rasindelningen bygger helt på morfologin, och den genetiska
provtagning som görs behöver inte visa samma geografiska
variation.

Vitgumpad buskskvätta
Saxicola maurus.
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Blåstjärten delas upp
Vi har tidigare sagt (Vår Fågelvärld 69(6): 44) att vi avvaktar
pågående forskning om blåstjärtens släktskap i det inre av
Kina. Dock kan redan nu beslutas om en uppdelning i två
arter baserat på mycket klara skillnader i morfologi och läten
mellan nordliga och sydliga populationer. Om det finns anledning till att avskilja ytterligare en art i gränsen mellan dessa
två får den pågående forskningen senare visa.
Med tanke på de kända avsevärda skillnaderna mellan norr och söder är en uppdelning logisk och ger då dels
taigablåstjärt Tarsiger cyanurus med utbredning i taigabältet
från norra Finland till östra Sibirien, dels himalayablåstjärt T.
rufilatus i bergsskogar i Himalaya och södra Kina. Himalayablåstjärten är stannfågel eller kortflyttare och knappast
kandidat för att förflyga sig långt åt norr eller väster. Taigablåstjärtens hane utmärks av vitt ögonbrynsstreck och ljusare
och solkigare blå färg ovan, medan himalayablåstjärtens
hane har blåklintsblått ögonbrynsstreck och djupt ultramarinblå ovansida.
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Svarthakade buskskvättan delas upp och
får namnändringar
Redan i en uppsats av Wittmann m.fl. (1995) föreslås en upp-

Allopatrisk utbredning:
när taxa är geografiskt
isolerade från varandra
vilket resulterar i att man
inte kan veta om de båda
arterna rent hypotetiskt
skulle kunna hybridisera
med varandra.
Sympatrisk utbredning:
när taxa har samma
geografiska utbredningsområde utan att de
hybridiserar annat än i
sällsynta fall.

delning i tre arter av svarthakade buskskvättekomplexet med
stöd av genetiska data. Detta följdes sedan upp i Urquharts
monografi över buskskvättorna (2002) (Wink m.fl. 2002, s.
22–30 i Urquhart). Där visades att västeuropeiska svarthakade buskskvättor (rubicola, hibernans) är närmare släkt
med kanariebuskskvätta (Saxicola dacotiae) än med sibiriska
häckare av svarthakad buskskvätta (maurus), alltså närmare
besläktade med en annan art än med en annan ras inom den
egna arten. Dessa förvånande rön har sedan konfirmerats av
andra självständiga och mera omfattande studier (Illera m.fl.
2008, Zink m.fl. 2009, 2010). Den svarthakade buskskvättan
sammanhållen som en art är med andra ord icke-monofyletisk och kräver någon taxonomisk förändring för att detta ska
undvikas. En artuppdelning ligger närmast till hands.
Även Tk har sökt sätta sig in i problematiken direkt i fält
med resor till ö. Turkiet, Georgien och Armenien (Svensson), och parat med rätt omfattande museistudier har det
konstaterats (Svensson m.fl. 2012) att två av de föreslagna
tre arterna häckar sympatriskt inom stora arealer och skiljer
sig i biotopval, dräkt, storlek (ingen överlappning i vinglängd
mellan rubicola och mer storvuxna i södra Kaukasus, Transkaukasien och Iran levande s.k. armenicus; se nedan om
namnet). Medan rubicola i dessa trakter är en alpin fågel, väljer ”armenicus” lägre nivåer med mer vegetation. Även lätena
anses skilja något. Det förefaller även befogat att avskilja de
afrikanska formerna (till vilka hör en sydarabisk population
felix) baserat på genetiska data och morfologiska skillnader.
Den allopatriska utbredningen med en stor lucka emellan gör
att dessa taxa och de europeiska inte kommer i kontakt under häckningstid. Skälen för en uppdelning tycks med andra
ord starka och övertygande. (Vi tar här inte ställning till kända
förslag om ytterligare artuppdelningar i Ostasien och Afrika
eftersom vi anser att dessa ännu är mindre väl styrkta.)
Återstår att kommentera de vetenskapliga namnen. Som nyligen har visats (Svensson m.fl. 2012) avsåg den ursprungliga
beskrivningen av variegatus inte den nordkaspiska formen
hos vilken hanen har stora vita fält på stjärten ungefär som
en stenskvätta. Detta namn avsåg i stället formen som lever
söder om Kaukasus och i Iran. Därmed blir armenicus en
yngre synonym till variegatus. När namnet variegatus flyttas
från den nordkaspiska formen till den transkaukasiska/
iranska behövs ett nytt namn för den nordkaspiska. Namnet
hemprichii är det äldsta giltiga namnet. Vi får då:
◗ Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola (European
Stonechat) med raserna rubicola, hibernans.
◗ Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus (Eastern
Stonechat) med raserna hemprichii, variegatus, maurus,
stejnegeri m.fl.
◗ Afrikansk buskskvätta Saxicola torquatus (African
Stonechat) med över femton raser inkl. felix i Sydarabien.
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caligata, saxaulsångare Iduna rama, macchiasångare Iduna
opaca, eksångare Iduna pallida.
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Nytt släkte för några Hippolais-arter och deras släktingar
Flera studier av sångarnas fylogeni baserade på mitokondrieDNA har indikerat att kvartetten eksångare, macchiasångare,
stäppsångare och saxaulsångare, samtliga tills nu förda till
släktet Hippolais, inte är så nära släkt med övriga arter i detta
släkte (härmsångare, polyglottsångare, orientsångare och
olivsångare) utan står närmare Acrocephalus. Men att bara
föra över dem till detta släkte strider dels mot erfarenheten av hur snarlika t.ex. eksångare och orientsångare kan
vara, dels mot andra oberoende forskningsrön. Nu har en
stor och ambitiös studie (Fregin m.fl. 2009) tittat på både
mitokondriellt och nukleärt DNA och visat att de fyra först
uppräknade arterna tillsammans med – något förvånande
– tjocknäbbad sångare (tidigare antingen förd till eget släkte
Phragamaticola eller till Acrocephalus) och de två afrikanska
arterna Dark-capped Yellow Warbler Chloropeta natalensis
och Mountain Yellow Warbler C. similis vare sig hör till Hippolais eller Acrocephalus utan bör föras till ett eget släkte,
Iduna. Den rekommenderade sekvensen inom Holarktis blir
då (efter Acrocephalus men före Hippolais):
Tjocknäbbad sångare Iduna aedon, stäppsångare Iduna
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Tk har gjort en preliminär
granskning av de över
60 svenska fynden av
rödstrupig sångare baserad
på studium av publicerade
fotografier (med kända felkällor) som ger vid handen
att det är mycket sannolikt
att båda arterna, efter ovan
beslutade uppdelning, har
anträffats i Sverige, med
minst ett och möjligen två
svenska fynd av moltonisångare. Det är dock
Raritetskommitténs bord
att slutgiltigt avgöra detta.
Ovanstående handhållna
individ fångades på Utklippan 29 maj 2003. Fågeln
bestämdes till hona, men
om man antar att det i
stället är en hane, pekar
den laxrosa färgtonen åt
moltonihållet.
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Rödstrupiga sångaren delas upp i två arter
Sedan vi senast rapporterade om rödstrupig sångare (Vår
Fågelvärld 69(6): 44–45) har tidigare preliminära rön ytterligare styrkts. Även Tk (LS) har gett sig ut i fält för att ta
del av lokal kunskap och fåglarna på plats, med exkursioner
till Mallorca, Nord- och Syditalien. Det är otvetydigt så att
häckarna på öarna Mallorca, Cabrera, Korsika och Sardinien
skiljer sig tydligt och genomgående från klassiska rödstrupiga sångare (sådana som finns t.ex. i Spanien och Frankrike)
genom laxrosa eller gammalrosa (i stället för roströd) färg
hos hanen, annorlunda läten (Brambilla m.fl. 2008a) samt
genetiska skillnader (Brambilla m.fl. 2008b, 2010). Dessa
fåglar har kallats Sylvia subalpina eller S. moltonii (Moltoni’s
Warbler), på svenska förslagsvis moltonisångare. I sen tid har
man sedan upptäckt att moltonisångaren även häckar på det
norditalienska fastlandet, där den lever sympatriskt med rödstrupig sångare i ett stort område som sträcker sig från östra
Ligurien genom norra Apenninerna söderut i varje fall till och
med Toscana. Det råder alltså ingen tvekan längre om att
det rör sig om två arter, och Tk rekommenderar namnbruket
rödstrupig sångare Sylvia cantillans (Subalpine Warbler) med
utöver nominatrasen (Iberiska halvön, Frankrike, möjligen
v. Ligurien) raserna inornata (Nordafrika) och albistriata
(Italien, Balkan, v. Turkiet), samt moltonisångare Sylvia subalpina (Moltoni’s Warbler) som är monotypisk. Det råder viss
namnförbistring kring moltonisångarens vetenskapliga namn
(Baccetti m.fl. 2007), men starka skäl talar för att subalpina
Temminck, 1820, är giltigt och alltså har prioritet framför
moltonii Orlando, 1937.
Vissa tecken antyder att den del av rödstrupiga sångaren
som återstår sedan moltonisångaren brutits ut, med vida
spridd och ej väl sammanhängande utbredning, består av
fler än en art. Sålunda fann Brambilla m.fl. (2008b, 2010) att
de västliga häckfåglarna (Spanien, Frankrike) skilde sig med
hela 3,7 % i mitokondrie-DNA från syditalienska häckare,
samma skillnad som också fanns mellan västliga häckfåglar
och albistriata från Balkan. Detta är betydligt mer än vad som
är normalt för raser av samma art. Moltonisångaren skilde
bara obetydligt mer från endera av de nämnda populationerna, 4,3–5,0 %. Förvånande nog skilde syditalienska häckfåglar bara 1,7 % från albistriata på Balkan. När man sedan vet
att italienska rödstrupiga sångare har samma morfologi och i
stort sett samma läten som albistriata på Balkan och i Turkiet
är steget inte långt till tanken att dessa utgör en och samma
art, skild från klassiska rödstrupiga sångare i Västeuropa.
Men här pågår ännu forskning, några pusselbitar saknas och
det är för tidigt att dra en slutsats.
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Svarthakade sångarens vetenskapliga namn ändras
Svarthakade sångaren har hetat Sylvia rueppelli, men stavningen måste nu ändras till Sylvia ruppeli. Den har fått både
sitt engelska namn (Rüppell’s Warbler) och det vetenskapliga
namnet för att hedra den tyske ornitologen Eduard Rüppell. Men Temminck, som ursprungligen beskrev arten och
uppkallade den efter Rüppell, skrev på franska och stavade
genomgående namnet som ruppeli, både på franska och
latin, vid den första publiceringen av sina berömda planscher
1823, en – kan man tycka – olycklig ”förfranskning” av det
tyska namnet. Men enligt The International Code of Zoological Nomenclature artikel 32.5.1 måste ursprungsstavningen
ruppeli gälla.
Mesarna delas upp i flera släkten
Som tidigare har aviserats har flera länder redan infört en
förändring av mesarnas släkten, och Tk väljer nu att följa
med strömmen och göra samma uppdelning. Man kan alltid
ifrågasätta om de vetenskapliga namnen i varje detalj måste
spegla ny kunskap om hur släktträden är uppbyggda. Stora
och ”generösa” släkten kan vara praktiska att ha, och minnet
ansträngs inte lika mycket av nya och ibland ovana och svåruttalade namn. Men vi måste också se till att vi inte isolerar
oss för mycket från andra länder i val av taxonomi. Och
trenden går mot mindre och precisare släkten, vilket måsar,
tärnor, svalor och starar (se nedan) exemplifierar.
En genetisk studie av messläktet Parus (Gill m.fl. 2005)
baserad på mitokondrie-DNA utmynnade i en rekommendation att inom Holarktis dela upp Parus i flera olika släkten
som bättre skulle motsvara kladerna, grupperingarna i det
fylogenetiska trädet. För Sveriges del skulle det bli fråga om
fem olika släkten, och bara talgoxen skulle bibehålla släktesnamnet Parus.
Uppdelningen av Parus som görs nu eliminerar behovet av
att ändra markhackarens släktestillhörighet och vetenskapliga namn, Pseudopodoces humilis. Som vi numera vet är den
tibetanska arten inte en småvuxen kråkfågel utan en mes
och till yttermera visso nära släkt med talgoxen (James m.fl.
2003).
För den holarktiska listans del gäller följande förändringar
och rekommenderade ordningsföljd, där de i Sverige anträffade arterna har satts i halvfet stil:
Azurmes Cyanistes cyanus (Azure Tit), blåmes Cyanistes caeruleus (Eurasian Blue Tit), koboltmes Cyanistes
teneriffae (African Blue Tit), grönmes Sylviparus modestus
(Yellow-browed Tit), markhackare Pseudopodoces humilis
(Hume’s Ground Tit), västlig gyllenmes Parus xanthogenys
(Black-lored Tit), östlig gyllenmes Parus spilonotus
(Yellow-cheeked Tit), orienttalgoxe Parus monticolus (Greenbacked Tit), turkestanmes Parus bokharensis (Turkestan Tit),
talgoxe Parus major (Great Tit), östlig gråmes Baeolophus
bicolor (Tufted Titmouse), svarttofsad gråmes Baeolophus
atrocristatus (Black-crested Titmouse), ekmes Baeolophus
inornatus (Oak Titmouse), blek gråmes Baeolophus ridgwayi
(Juniper Titmouse), sonoratofsmes Baeolophus wollweberi
(Bridled Titmouse), grå tofsmes Lophophanes dichrous
(Grey-crested Tit), tofsmes Lophophanes cristatus (Crested
Tit), simlames Periparus rufonuchalis (Rufous-naped Tit),
sherpames Periparus rubidiventris (Rufous-vented Tit),
himalayasvartmes Periparus melanolophus (Spot-winged

Edgardo Moltoni (18961980) var en framstående
italiensk ornitolog som nu
har fått ge namn åt moltonisångare.

Tit), svartmes Periparus ater (Coal Tit), mandarinmes
Periparus venustulus (Yellow-bellied Tit), vitbrynad mes
Poecile superciliosus (White-browed Tit), samurajmes Poecile
varius (Varied Tit), balkanmes Poecile lugubris (Sombre Tit),
sichuanmes Poecile davidi (Père David’s Tit), talltita Poecile
montanus (Willow Tit), entita Poecile palustris (Marsh
Tit), mexikansk tita Poecile sclateri (Mexican Chickadee),
karolinatita Poecile carolinensis (Carolina Chickadee),
lappmes Poecile cinctus (Siberian Tit), kanadames Poecile
hudsonicus (Boreal Chickadee), rostmes Poecile rufescens
(Chestnut-backed Chickadee), bergtita Poecile gambeli
(Mountain Chickadee), amerikansk talltita Poecile atricapillus
(Black-capped Chickadee).
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Samurajmesens nya vetenskapliga namn är Poecile
varius.

Inga förändringar alls för
brun majna Acridotheres
tristis, däremot för flera
andra arter inom gruppen
starar och majnor.

Förändringar inom starar och majnor
När det gäller starfamiljen Sturnidae har flera stora undersökningar (främst av Lovette m.fl. 2008 och Zuccon m.fl.
2008) studerat släktskapsförhållandena inom familjen och
gjort detta med flera oberoende metoder (både kärn- och
mitokondrie-DNA har granskats) men med mycket likartat
resultat. Det visar sig att den traditionella släktesindelningen
med ett stort och vittomfattande släkte Sturnus på flera
punkter är felaktig, främst på grund av att morfologiskt och
ekologiskt likartade former uppstått flera gånger inom denna
till det yttre tämligen homogena familj. Följande förändringar
görs därför ifråga om släktestillhörighet och sekvens (siffran i
parentesen indikerar den tidigare ordningsföljden):
Foto: Anders Blomdahl
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1. Stare, Sturnus vulgaris (ingen namnförändring, 6)
2. Svartstare, Sturnus unicolor (ingen namnförändring, 7)
3. Flikstare, Creatophora cinerea (ingen namnförändring,
10)
4. Rosenstare, Pastor roseus (tidigare i Sturnus, 8)
5. Amurstare, Agropsar sturninus (tidigare i Sturnus, 3)
6. Rödkindad stare, Agropsar philippensis (tidigare i
Sturnus, 4)
7. Mandarinstare, Sturnia sinensis (tidigare i Sturnus, 5)
8. Pagodstare, Sturnia pagodarum (tidigare i Sturnus, 1)
9. Sidenstare, Spodiopsar sericeus (tidigare i Sturnus, 2)
10. Gråstare, Spodiopsar cineraceus (tidigare i Sturnus, 9)
11. Brun majna, Acridotheres tristis (ingen namnförändring, 11)
12. Brinkmajna, Acridotheres ginginianus (ingen namnförändring, 12 )
13. Burmastare Acridotheres burmannicus (ingen namnförändring, ny i Holarktislistan, kat. C i Israel)
14. Större tofsmajna, Acridotheres cristatellus (ingen
namnförändring, 13)

Medelhavet, från Turkiet till Egypten (”Levanten”), där den
funnits vid mänskliga bosättningar in i paleolitisk ålder, och
inte spreds över Europa förrän under Holocen (Ericson
m.fl. 1997), vilket kan ge ett scenario för uppkomsten av en
hybridpopulation.
Med tanke på att italiensk sparv tydligen varit reproduktivt
isolerad från hispaniolensis och delvis isolerad från domesticus, och tydligen under lång tid haft ett stabilt utbredningsområde samt stabil morfologi och ekologi (t.ex. i fråga om val
av häckningsbiotop) bör den anses utgöra en egen art.
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Italienska sparven får artstatus
Inom botaniken är ”hybridarter” ett ganska vanligt fenomen,
men inom ornitologin är det inte det. Dock – italiensk sparv
verkar vara ett sådant fall. En norsk forskargrupp (Hermansen m.fl., 2011) har studerat italiensk sparv och kommit fram
till att den samexisterar med spansk sparv utan att hybridisera. Vi får alltså arten italiensk sparv Passer italiae.
Dagens italienska sparv har en i det stora hela allopatrisk
utbredning på den italienska halvön och några medelhavsöar
vilket isolerat den från de förmodade föräldraarterna genom
barriärerna Alperna och Medelhavet. Men den samexisterar
utan hybridisering med spansk sparv på Garganohalvön i
sydöstra Italien. Däremot hybridiserar den med gråsparv i
en gles populations kontaktzon i Alperna. Men individerna i
kontaktzonen har genomgått snabb förändring med inslag
av artspecifika handräktskaraktärer av italiensk sparv respektive gråsparv, vilket tyder på att åtminstone partiell reproduktiv isolering har utvecklats mellan dessa två taxa. Således
har det uppstått geografiska och reproduktiva barriärer som
begränsar genutbytet med den nybildade hybridarten.
Hermansen m.fl. tror att sådana här hybridarter kan vara
vanligare än man tidigare trott.
Andra författare presenterar genetiska data som stöder
teorin att italiensk sparv utvecklats ur en hybridpopulation
(Elgvin m.fl., 2011), baserat på kärn-DNA, mitokondrie-DNA,
mikrosatelliter och färgteckning. Detta i motsats till tidigare
slutsatser av Töpfer (2006), som ansåg att italiensk och
spansk sparv är en och samma art, med underarterna Passer
italiae italiae och P. italiae hispaniolensis.
Vidare visar paleontologiska data att gråsparv tills för
inte så länge sedan varit begränsad till kustområdet i östra
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Azoriska domherren urskiljs som en egen art
De azoriska domherrarna (formen murina) avviker markant
från övriga former inom Pyrrhula pyrrhula-komplexet både
vad beträffar storlek, vingform, näbbform och graden av
sexuell dimorfism. Allt detta är emellertid karaktärer som
erfarenhetsmässigt kan förändras snabbt i en isolerad
ö-population och det har därför varit svårt att värdera
murinas status. Nu finns dock en studie (Töpfer m.fl. 2011)
som visar på att murina faktiskt är basal inom det eurasiska
domherrekomplexet och skiljer sig relativt markant genetiskt
från övriga former. Det finns därför skäl att skilja ut azorisk
domherre Pyrrhula murina som en egen art.
Referens
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BORDLAGDA ÄRENDEN
Albatrosser med skilda populationer och utseenden
Mindre albatross Thalassarche chlororhynchos häckar i två
distinkt åtskilda geografiska områden i Sydatlanten (Tristan
da Cunha och Goughön) och södra Indiska Oceanen (bl.a.
Crozetöarna, Amsterdamön och Kerguelen), av vilka den
senare populationen har rasstatus (carteri). Mindre albatross
är observerad i Sverige vid ett tillfälle, 8 juli 2007. Flera författare har föreslagit uppdelning i två arter, med de engelska
namnen Atlantic Yellow-nosed Albatross för T. chlororhynchos och Indian Yellow-nosed Albatross för den tänkta T.
carteri (Robertsson och Nunn 1998, Brooke 2004 samt Onley
och Scofield 2007). Förvisso finns smärre morfologiska
skillnader, bl.a. i fråga om näbbsköldens teckning, färgen runt
ögonen samt skillnader i vingbredd och vikt, men skillnaden
i mitokondrie-DNA är blygsam (ca 0,35 %), och i väntan på
mer djupgående studier väljer vi att avvakta med beslut.
Vi följer därmed Penhalluricks och Winks rekommendation
från 2004, och därtill Penhalluricks allra senaste bedömning
(Penhallurick & Wink 2004, Penhallurick 2012).
Även rasen impavida av svartbrynad albatross Thalassarche melanophris, vilken häckar uteslutande på Campbellön
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sydost om Nya Zeeland (med det engelska namnet Campbell
Albatross), har föreslagits få artstatus (Burg 2000, Brooke
2004, Burg och Croxall 2004, Onley och Scofield 2007).
Situationen är dock komplicerad med bland annat dokumenterad hybridisering samt beskrivna fåglar med morfologiska
karaktärer överensstämmande med impavida men med
DNA-profil som melanophris (Moore m.fl. 2001). Vi anser att
det krävs ytterligare forskning för att kunna göra en rimlig
bedömning.
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Småspoven i Gamla och Nya Världen
De nearktiska populationerna av småspov Numenius phaeopus (ofta kallade kanadaspov) skiljer sig från de palearktiska populationerna genom att sakna vit ryggkil och genom
sina mörka vingundersidor. Den genetiska skillnaden har
uppmätts till ca 3,6 % hos CO1-genen i mitokondrie-DNA
(Kerr m.fl. 2009, Johnsen m.fl. 2010, Sangster m.fl. 2011). Det
finns med andra ord en hel del som talar för en artuppdelning. Dock har de båda populationerna alldeles samma läten,
vilket kan tolkas som att de inte skulle ha några som helst
problem att fortplanta sig om de möttes. Det är en svår avvägning som ställer valda principer på prov. Tk söker ju följa
det s.k. biologiska artkonceptet och en försiktig linje, och för
närvarande föredrar vi därför att avvakta fler studier innan
beslut om uppdelning tas.
Referenser
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Den nearktiska populationen av småspov Numenius
phaeopus skiljer sig från de
palearktiska populationerna bland annat genom att
den nearktiska småspoven,
ofta kallad kanadaspov,
saknar ryggkil. Tk har valt
en försiktig linje och väljer
att tills vidare avvakta fler
studier innan beslut om
uppdelning tas.

den gängse släktesindelningen. Såväl Carduelis som Serinus
förefaller vara icke-monofyletiska släkten som hyser andra
släkten mitt inne i sina träd. För att avhjälpa detta krävs nog
en ”återupplivning” av tidigare gängse släkten som Chloris,
Acanthis, Linaria och Spinus med i stort sett samma innebörd som förr, men också en uppdelning av det mycket stora
och heterogena Serinus-släktet och en viss omflyttning av ett
antal arter mellan släktena.
Vi har dock valt att tills vidare avvakta med dessa förändringar, framför allt därför att många holarktiska finkar inte
behandlas i något av dessa arbeten, och i en del fall är det
långt ifrån självklart var dessa hör hemma. En heltäckande
omvärdering av släktesindelningen i dag skulle därför troligen innebära att ett antal arter snart skulle få lov att flyttas
om på nytt.
Detta är f.ö. ett generellt dilemma, både på släktes- och
familjenivå. Det är helt klart att den nuvarande indelningen
och ordningen är felaktig på ett stort antal punkter, och det
råder numera också relativ enighet om hur en reviderad
fågelsystematik i stora drag skall se ut.
På detaljnivå (vilket oftast innebär släkten, men för tät�tingar ibland även familjer) saknas emellertid fortfarande
tillräcklig information för ett mycket stort antal taxa. Tyvärr
är forskning på denna detaljnivå resurskrävande och ur akademisk synpunkt betydligt mindre lockande än att dra upp
”de stora linjerna”, varför det kan komma att dröja ganska
länge innan det finns tillräckligt underlag för att göra en
komplett revision av familje- och släktesindelningen för den
holarktiska fågelfaunan.
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Fringillidae
Vad beträffar finkfamiljen Fringillidae har under senare år
ett par större studier (Nguembock m.fl. 2009, Zuccon m.fl.
2012) publicerats som indikerar behov av stora förändringar i

lidae). Mol. Phyl. Evol. 62: 581–596.

I nästa nummer kommer Tk att presentera en ny gränsdragning av Holarktis. Utgår ur denna rapport pga platsbrist.
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