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Siskor slås
samman
Landvinningar inom genetikens område har i
väsentlig grad ritat om kartan över fåglarnas
släktskap. Nya rön kommer fortlöpande, och i
många fall är inte sista ordet sagt. Här redogörs
för de senaste besluten inom BirdLife Sveriges
Taxonomikommitté (Tk).

Berberfalk betraktas framöver som en ras av
pilgrimsfalk. På bilden en Falco peregrinus pele
grinoides. Oman, november 2016.
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I april 2016 höll BirdLife Sveriges Taxono
mikommitté (Tk) möte vid Tåkern. Nedan
redovisas några av de viktigaste besluten.
Samtliga beslut med referenser och mer
detaljerad text kan läsas i rapport num
mer 8 som finns på Tk:s webbsida www.
birdlife.se/tk, där också den uppdaterade
Västpalearktislistan finns, nu i version 3.
rasen hudsonius
av blå kärrhök Circus cyaneus bör betrak
tas som en egen art under namnet ameri
kansk kärrhök Circus hudsonius. Arterna
skiljer sig när det gäller mitokondrie- och
kärn-DNA (nära 2 %) och hudsonius verkar
stå närmare den sydamerikanska arten
DEN NORDAMERIKANSKA
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Amerikansk kärrhök Circus hudsonius får artsta
tus. Fynd finns bland annat från Storbritannien
och Azorerna. New Jersey, USA, september 2012.
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grå kärrhök Circus cinereus än vår blå
kärrhök. Arterna skiljer sig även avseende
häckningsbiologi, kroppsstorlek, morfo
logi, spridningsbiologi samt beteende.
i släktet
Larus är bland de svåraste taxonomiska
utmaningarna i världen, då gruppen består
av evolutionärt unga taxa, som i många
fall är understuderade i fält och därtill i
flera fall hybridiserar. Det står dock klart
att dagens artindelning inte speglar grup
pens evolutionära historia, varför Tk gjort
en första översyn av arterna i sill- och
gråtrutskomplexen. Dessa förändringar är
sannolikt inte de sista, och det finns goda
argument för och emot olika arrangemang.
Till en början behöver vegae och
mongolicus brytas ut från gråtrut. Vegae
uppstod, tillsammans med bland annat
fuscus, heuglini och smithsonianus, som en
följd av en kaspisk klads expansion norroch österut. Huruvida vegae och smithsonianus bör föras till en eller två arter är en
svår fråga. De verkar dock bete sig som två
biologiska arter trots att de endast skiljs av
det smala Berings sund. Utseendemässigt
skiljer de sig åt ungefär lika mycket som
gråtrut skiljer sig från kanadatrut. Baserat
DE STORA VITHUVADE TRUTARNA

Tundratrut Larus heuglini skiljs
från silltruten. Arten rapporteras
av och till i Sverige, framför allt
från Östersjölandskapen. Förenade
Arabemiraten, november 2011.
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på små, men systematiska dräktmässiga
och morfologiska skillnader, som är i
paritet med skillnader mellan andra
erkända trutarter, väljer Tk att separera
vegae som en monotypisk art som får nam
net vegatrut Larus vegae.
Minst lika problematisk är den isole
rade rasen mongolicus som förekommer i
områdena kring Bajkalsjön. Genetiska stu
dier visar att den uppstått antingen ur skif
fertrut Larus schistisagus eller vegatrut,
som expanderat österifrån och därefter
isolerats. Typiska mongolicus kan särskiljas
från vegae i alla åldersdräkter. Då det inte
är osannolikt att mongolicus uppstått ur
skiffertrut, och baserat på dräktmässiga
skillnader och skillnader i habitatprefe
renser på såväl häcknings- som övervint
ringskvarter, väljer Tk att även separera
mongolicus som en monotypisk art som får
namnet mongoltrut Larus mongolicus.
Till silltruten Larus fuscus förs idag
de tre väst- och nordeuropeiska raserna
graellsii, intermedius och fuscus; heuglini

som förekommer från Kolahalvön österut
till Tajmyr; samt den centralasiatiska rasen
barabensis. Genetiska studier har visat att
det trots att det inte finns några geografis
ka barriärer där fuscus möter heuglini öster
om Kolahalvön, finns en barriär mot gen
flöde mellan populationerna. Där de möts
hålls de åtskilda genom olika födosöks
stategier och habitatpreferenser. Adulta
heuglini är i sommardräkt dräktmässigt
snarlika ljusmantlade silltrutar av rasen
graellsii men har en annan ruggningstra
tegi. Baserat på begränsad hybridisering
där fuscus möter heuglini, samt dräktmäs
siga och morfologiska skillnader väljer Tk
att separera heuglini som en egen art, med
namnet tundratrut Larus heuglini.
Söder om heuglini förekommer rasen
barabensis som häckar från sydöstra Ural
till norra Kazakstan. Möjligen förtjänar
även barabensis artstatus under namnet
”stäpptrut”, men i avvaktan på ytterligare
studier väljer Tk att tills vidare föra den
till tundratrut. Till tundratrut förs tills

vidare även den kontroversiella formen
”taimyrensis”, som möjligen uppstått
genom hybridisering mellan tundra- och
vegatrut, men mer forskning behövs för att
förstå denna form bättre.

FOTO: THOR ØSTBYE

sharpei på Ibe
riska halvön och i Pyrenéerna skiljer sig
åt från gröngölingar i södra Frankrike och
norrut när det gäller både genetik, läten
och flera olika dräktkaraktärer. Locklätet
skiljer sig markant. Där iberiska popula
tionen möter den franska är hybridzonen
smal. Den iberiska populationen skiljer sig
även från atlasgröngölingen i Nordafrika
genetiskt och i dräkten. Den ges därför
artstatus som iberisk gröngöling Picus
sharpei. Detta påminner mycket om den
uppdelning som gjordes när iberisk gran
sångare urskiljdes från gransångare.
GRÖNGÖLINGAR AV RASEN

Falco pelegrinoides har varit omdebatterad länge.
Nu visar två nya studier att berberfalk
ARTSTATUSEN FÖR BERBERFALK

Iberisk gröngöling Picus sharpei är liksom var
fågeln och gransångaren endemisk för iberiska
halvön. Madrid, Spanien, november 2016.
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Slutsatsen blir att
gråsiska och snösiska bör betraktas som
en art: Acanthis flammea.
genetiskt sett ligger djupt inbäddad i pil
grimsfalkskomplexet. Dessutom är ber
berfalk dräktmässigt, utbredningsmässigt
och morfologiskt alltför indistinkt för att
förtjäna artstatus, utan bör betraktas som
en underart av pilgrimsfalk.
i två arter genom
att de storvuxna formerna i Atlasbergen
och nordligaste Sahara avskiljs som en
egen art, maghreblärka Galerida macrorhyncha. Galerida-lärkornas systematik
är komplex med ett stort antal raser.
Studier av DNA och morfologi visar att
de storvuxna och långnäbbade raserna
randonii och macrorhyncha, som finns i
bergs- och ökenbiotoper i Maghreb, bör
betraktas som en egen art. Maghreblärkan
är i stort sett allopatrisk relativt de lokala
tofslärkorna, vilka föredrar slättbiotoper.
Hybridisering förekommer bara i mycket
begränsad utsträckning. Däremot samexi
sterar de båda arterna med den tydligt
mindre lagerlärkan Galerida theklae.
TOFSLÄRKAN DELAS UPP

och svårare att
försvara artstatusen för snösiska. Förutom
tidigare genetiska studier har det nu kom
mit ytterligare en studie som undergräver
artstatus (Mason och Taylor 2015).
Mason och Taylor har gjort en stor stu
die med ”high-throughput”-sekvensering
som visar på en påfallande frånvaro av
genetisk variation trots stor geografisk och
fenotypisk bredd i urval av stickprover över
hela Holarktis. Man tror inte att de olika
arter som erkänns (flammea, hornemanni
och ibland cabaret) har genomgått långa
perioder av allopatrisk divergens och sedan
kommit tillbaka i sekundär kontakt. Istäl
let tyder resultaten på att dessa taxa för
närvarande delar en enda genpol, en poly
morfisk metapopulation som är utbredd i
hela Holarktis, som kan tänkas genomgå en
nutida differentiering via ekologisk selek
tion. Individuella gråsiskor som klassas
som olika arter spänner över ett fenotypiskt
kontinuum, istället för åtskilda klasser.
DET BÖRJAR BLI SVÅRARE
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Gråsiskor är primärt fröätare och är
beroende av träd som ger föda, vilka kan
variera mycket mellan olika år. De är där
för nomadiska utanför häckningstid och
kan flyga mycket långa sträckor, i flockar
som är fenotypiskt variabla, och eventuellt
även har låg ortstrohet vid häckning, vilket
skulle kunna ge genflöde mellan geogra
fiskt åtskilda populationer. Det finns få
bevis för assortativ parning och heller
inte en hybridzon mellan fenotyperna,
vilket skulle indikera reducerat genflöde.
Gråsiskor har en likartad lätesrepertoar,
och har rapporterats anpassa sina läten till
identiska i blandpar och matcha flocklä
ten, eller utveckla flockspecifika läten som
är oberoende av dräkt och morfologi.
De skillnader som trots allt observerats
kan bero på en extremt sentida artbild
ningsprocess, som inte alls återspeglas i
genetiken. De små abiotiska skillnaderna
hos nischerna i Nordamerika som observe
rats mellan flammea och hornemanni kan
spela en roll här. De skillnader i dräkt som
observerats kan ha adaptiv signifikans:
ljusare fjäderdräkt kan ge bättre kamou
flage på högre latituder och liten näbb ger
mindre värmeavgivning.
Mason och Taylor gjorde också en spe
cialstudie i ekologisk nischmodellering
på nordamerikansk häckningsdata över
hornemanni och flammea och visade på
påfallande överlappning mellan lämpliga
abiotiska förhållanden. Man anser därför
att utbredningsmönstren följer en klimat
gradient, och inte en allopatrisk/parapa
trisk modell eller en sympatrisk nisch
segregationsmodell.
Slutsatsen blir att gråsiska och snösiska
bör betraktas som en art; gråsiska Acanthis flammea.
BLÅFINK DELAS UPP i två arter, teneriffa
blåfink Fringilla teydea och grancanaria
blåfink Fringilla polatzeki. Signifikanta
skillnader finns både vad beträffar morfo
login och sången och försök med playback
tyder på att polatzeki reagerar svagt eller
inte alls på teydea-sång. Den nya arten
Fringilla polatzeki blir för övrigt en av
Västpalearktis mest akut hotade, med en
population på cirka 200 individer.

Övriga artuppdelningar
Ett antal artuppdelningar som inte berör
Sverige är:

När blåfinken delas upp i två arter blir gran
canariablåfink Fringilla polatzeki en av Väst
palearktis mest hotade. På bilden den snarlika
teneriffablåfinken Fringilla teydea. Teneriffa,
november 2011.
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Maghreblärka Galerida macrorhyncha skiljs från
tofslärkan. Ett potentiellt ”soffkryss” för de som
skådat i Marocko. Jorf, Marocko, november 2004.

Artstatusen för snösiska har debat
terats länge, och den betraktas av
Tk framöver som en ras av gråsiska.
På bilden en Acanthis flammea
excilipes. Uppland, februari 2009.
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• struts (molybdophanes)
• fasan (versicolor)
• vattenrall (indicus)
• ormvråk (bannermani, socotraensis)
• kattuggla (nivicolum)
• klippuggla (hadorami)
• talltita (weigoldicus)
• större flodsångare (amnicola)
• koltrast (simillimus, maximus, mandarinus)
• asiatisk paradismonark (incei, affinis)
• blåvit flugsnappare (cumatilis)
• sinairosenfink (stoliczkae)
• guldvingad fink (percivali, louisae)
• afrikansk klippsparv (goslingi)
har det publice
rats ett flertal genetiska studier där ett
stort antal arter i flera familjer ingått. De
har i flera fall visat att dagens indelning
i släkten inte på korrekt sätt speglar de
verkliga evolutionära relationerna. Fram
för allt inom två familjer medför det ett
stort antal förändringar, det gäller finkarna
Fringillidae och skogssångarna Parulidae.
UNDER DE SENASTE ÅREN

För svensk del innebär det att följande
arter flyttas till nya släkten (nytt släkte
inom parentes):
• grönfink (Chloris)
• grönsiska (Spinus)
• hämpling, vinterhämpling (Linaria)
• gråsiska (Acanthis)
Laridae görs
ett flertal förändringar. Valet mellan ett
större sammanhållet Larus, eller en upp
delning i mindre släkten är en smaksak,
men då de ledande världslistorna valt att
dela upp släktet, väljer Tk av praktiska
skäl att anpassa sig till detta. Det innebär
för Sveriges del att:
• sotvingad mås och präriemås flyttas till
släktet Leucophaeus
• svarthuvad trut, svarthuvad mås och
rödnäbbad trut flyttas till släktet Ichthyaetus
De tärnor som idag förs till släktet Sterna tillhör två tydliga klader som skiljer sig
både genetiskt och morfologiskt. Den ena
ÄVEN BLAND MÅSFÅGLARNA

gruppen består av vad man kan kalla de
typiska svartkronade arterna, såsom fiskoch silvertärna. Den andra består av sju
arter som man kan benämna ”tofstärnor”.
För Sveriges del innebär det att kentsk
tärna flyttas till släktet Thalasseus.
Andra släktesförändringar som på
verkar arter påträffade i Sverige är (nytt
släkte inom parentes):
• större lira, grålira (Ardenna)
• dvärgskarv (Microcarbo)
• större skrikörn, mindre skrikörn (Clanga)
• dvärgörn (Hieraaetus)
• vitvingad lärka (Alauda)
• dvärglärka (Alaudala)
då Tk
anser att det i dagsläget saknas tillräckligt
omfattande eller väl underbyggda studier,
det gäller uppdelning av följande i två
eller flera arter; gulnäbbad lira, kohäger,
fiskgjuse, tjockfot, tornuggla, slaguggla,
orientseglare, dvärglärka, berglärka, ärt
sångare och vitgumpad buskskvätta.
ETT FLERTAL ÄRENDEN BORDLADES

Grålira, som flyttas från Puffinus till släket
Ardenna, är en av flera arter som får ny släktes
tillhörighet. Cape Cod, USA, augusti 2011.

TERMER Genetiskt språk
Det språk som används inom genetik och
när det gäller artbildning innehåller många
termer som kan vara svåra att förstå.
För förklaring av termer som sympatrisk
utbredning, allopatrisk utbredning, para
fyletisk, klad, fenotyp, assortativ parning,
abiotisk m.fl. se www.birdlife.se/tk/ordlista.
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