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Taxonomi (långversion)

Förändringar
i Tk:s lista

SLÄKTET TOCKUS I familjen näshornsfåglar
delas upp i två, Tockus och Lophoceros.
Detta leder till att gråtokon, som förekommer marginellt i Västpalearktis, byter
namn till Lophoceros nasutus. Släktena
Tockus och Lophoceros är visserligen en
monofyletisk grupp men genetiska data
visar att separationen mellan de båda grenarna är djup, och kanske går ända tillbaka
till oligocen och det finns även signifikanta
skillnader beträffande läten och beteende
mellan de två släktena.

Rapport 9 från Taxonomikommittén

Här redogörs för de senaste besluten inom BirdLife
Sveriges Taxonomikommitté (Tk). I oktober 2017
höll Tk möte på Getterön. Detta är den fullständiga rapporten, inkluderande referenser. En kortare
version finns i Vår Fågelvärld nummer 1/2018. Tk:s
Västpalearktislista har uppdaterats med samtliga
förändringar och samtidigt fått den systematiska
ordningen ändrad från att följa Voous (1973, 1977)
till att följa IOC ver. 7.3 (aug 2017), vilket innebär
stora omflyttningar av många fågelfamiljer och
arter. Alla Tk:s rapporter och listor finns på
www.birdlife.se/tk.
text Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Tommy Tyrberg och Johan Fromholtz

två arter. Tk valde
2016 att tills vidare bordlägga en uppdelning av gulnäbbad lira Calonectris diomedea i två arter, i avvaktan på ytterligare
studier, bland annat avseende skillnad i
kemiska signaler och det genetiska utbytet
mellan de två underarterna.
Nyligen har Zidat m.fl. (2017) publicerat en studie från Chafarinaöarna där de
två underarterna diomedea och borealis
GULNÄBBAD LIRA ÄR

FOTO: LARS PETERSSON

Scopolilira från vattnet utanför Korsika. I Sverige
finns ännu ingen säkert bestämd scopolilira eller
gulnäbbad lira efter uppdelningen i två arter.
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häckar sympatriskt. Chafarinaöarna
tillhör Spanien och ligger strax utanför
den marockanska kusten, nära gränsen
till Algeriet. Det har sedan tidigare varit
känt att kemiska signaler, vilka spelar en
viktig roll vid parbildningen, skiljer mellan
de två underarterna där de förekommer
allopatriskt. Men det har varit oklart om
denna skillnad kvarstår där de häckar
tillsammans, eller om den beror på lokala
miljöfaktorer. Författarna visar i studien att skillnaderna i kemiska signaler
kvarstår. I det sekret som utsöndras från
gumpkörteln har de två underarterna olika
proportioner av ett antal alkoholer och
alkener (hexadekanol, oktadekanol, nonadekanol, dokosen, eikosanol och tetrakosen). Dessa proportioner är oberoende av
häckningslokal, medan det finns andra
kemiska skillnader som är kopplade till
häckningslokal men inte underart.
Det finns även tydliga skillnader i kärnDNA mellan diomedea och borealis som

Referenser:
Gonzalez, J.-N. T., Sheldon, B. C., Collar, N. J. och
Tobias, J. A. 2013. A comprehensive molecular
phylogeny for the hornbills (Aves: Bucerotidae).
Mol. Phylogenet. Evol. 67: 468–483.
Viseshakul, N., Charoennitikul, W., Kitamura, S.,
Kemp, A., Thong-Aree, S., Surapunpitak, Y.,
Poonswad, P. och Ponglikitmongkol, M. 2011. A
phylogeny of frugivorous hornbills linked to the
evolution of Indian plants within Asian rainforests. J. Evol. Biol. 24: 1533–1545.

artstatus.
Lundsångarkomplexet är ett av de mest
problematiska artkomplexen i Holarktis.
Tidigare (VF nr. 6, 2010) har Tk brutit
ut kaukasisk lundsångare, Phylloscopus
nitidus från lundsångaren, Ph. trochiloides.
Nu upphöjs även underarten plumbeitarsus till art, Phylloscopus plumbeitarsus, sibirisk lundsångare (Two-barred
Warbler).
Lundsångarkomplexet har länge
ansetts vara en så kallad ringart (se de sju
referenserna av Irwin samt Alcaide m.fl.
2014) där de olika underarterna ansetts
successivt övergå i varandra i en ring runt
tibetanska högplatån, där trochiloides och
plumbeitarsus utgör de två nordliga ytterändarna som utvecklats med s.k. parallell
evolution. Det finns en stark reproduktiv
isolering där de nordliga ytterändarna
möts, medan den reproduktiva isoleringen
är svag i den södra delen av ringen, även
om det finns indicier på tidigare geografisk isolering följd av sekundär kontakt
(Irwin m.fl. 2016). Debatten hur man ska
tolka tillgänglig data pågår dock sedan
länge (Alström m.fl. 2013). Men flera väl
underbyggda forskningsresultat pekar på
att plumbeitarsus ändå utgör en självständig art. ”Next-generation sequencing”
(Alcaide m.fl. 2014) pekar på att viridanus
och plumbeitarsus utgör två separata
kluster, även om det hos vissa individer av
SIBIRISK LUNDSÅNGARE FÅR

Sibirisk lundsångare från Öland
i höstas. Fyndet är ännu inte behandlat av raritetskommittén.
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visar att de två är reproduktivt isolerade.
Tidigare studier har visat skillnader även
i mitokondrie-DNA, olika födosöksstrategier och att det knappast finns några fynd
av hybrider på öar där båda dessa taxa
häckar sympatriskt (Gómez-Dias m.fl.
2009).
Förutom i form av kemiska signaler
och genetiska data skiljer de två sig även
avseende morfologi och läten. Diomedea
är i genomsnitt mindre, med klenare näbb,
men överlappning förekommer. Dräktmässigt är teckningen på vingundersidan den
tydligaste skillnaden, där typiska diomedea
har mer vitt på undersidan av handen,
men även denna karaktär varierar.
Gulnäbbad lira Calonectris borealis
(Cory’s Shearwater) och scopolilira C.
diomedea (Scopoli’s Shearwater) urskiljs
därför som två monotypiska arter. Gulnäbbad lira häckar främst på öar i östra
Atlanten, från nordvästra Spanien till Azorerna och Kanarieöarna, och övervintrar
i större delen av Atlanten, medan scoopoliliran häckar på öar i Medelhavet och
främst övervintrar i de tropiska delarna av

östra Atlanten. Båda arterna förekommer
troligen i svenska vatten, men det finns
ännu inga fynd som har publicerats på
det som tidigare utgjorde underartsnivå;
borealis resp. diomedea. Den närbesläktade kapverdeliran C. edwardsii har sedan
tidigare avskilts som egen art (Tk-rapport
nr. 3, 2010).
Referenser:
Bretagnolle, V. och Lequette, B. 1990. Structural
variation in the call of the Cory’s Shearwater
(Calonectris diomedea, Aves, Procellariidae).
Ethology 85: 313–323.
Gabirot, M., Raux, L., Dell’Ariccia, G., Bried,
J., Ramos, R., González-Sólis, J., Buatois,
B., Crochet, P.-A. och Bonadonna, F. 2016.
Chemical labels differ between two closely
related shearwater taxa. J. Avian Biol. 47:
540–551.
Genovart, M., Thibault, J.-C., Igual, J. M., del
Mar Bauzà-Ribot, M., Rabouam, C. och
Bretagnolle, V. 2013. Population structure
and dispersal patterns within and between
Atlantic and Mediterranean populations of
a large-range pelagic seabird. PLoS ONE 8:
e70711: 1–11.
Gómez-Díaz, E., González-Solis, J., Peinado,

M. A. och Page, R. D. M. 2006. Phylogeography of the Calonectris shearwaters using
molecular and morphometric data. Mol.
Phylogenet. Evol. 41: 322–332.
Gómez-Díaz, E., Gonzáles-Solis, J. och Peinado, M. A. 2009. Population structure in a
highly pelagic seabird, the Cory’s shearwater
Calonectris diomedea: an examination of
genetics, morphology and ecology. Marine
Ecol. Progr. Ser. 382: 197–209.
Munilla, I., Genovart, M., Paiva, V. H. och Velando, A. 2016. Colony foundation in an oceanic
seabird. PLoS ONE 11: e0147222: 1–24.
Navarro, J., Forero, M. G., González-Solís, J.,
Igual, J. M., B´cares, J. och Hobson, K. A.
2009. Foraging segregation between two
closely related shearwaters breeding in
sympatry. Biol. Lett. 5: 545–548.
Robb, M., Mullarney, K. och The Sound Approach. 2008. Petrels Day and Night.
Zidat, T., Dell’Arriccia, G., Gabirot, M., Sourrouille, P., Buatois, B., Celerier, A., Bonadonna,
F. och Crochet, P.-A. 2017. Reproductive
isolation maintains distinct genotypes, phenotypes and chemical signatures in mixed
colonies of the two European Calonectris
shearwaters (Procellariiformes: Procellariidae). Zool. J. Linn. Soc. 181: 711–726.
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plumbeitarsus i kontaktzonen finns upp till
tio procent av viridanus-genomet. Sådan
asymmetrisk introgression är vanligt i hybridzoner. Mitokondrie-DNA-analys tyder
på att klusterdelningen skedde så långt
tillbaka som för 1–2 miljoner år sedan.
Dessutom reagerar inte plumbeitarsus
och viridanus på varandras sång där de
möts.
Locklätet är fylligare och mer tvåstavigt
hos plumbeitarsus. Sången hos viridanus
är lång, har ett större frekvensomfång och
består av långa strofer som sällan repeteras. Hos plumbeitarsus är sången mycket
lång, med litet frekvensomfång, och med
många korta strofer, som repeteras ett antal gånger. Den har också något snabbare
tempo och är mer sammanflytande.
Dräktmässigt skiljer sig plumbeitarsus genom att ha aningen mörkare grön
översida, bara lite gul eller helt utan gul
undersida, längre, skarpare avsatt och
bredare vingband på större täckarna och
oftast ett kort smalt vingband även på
mellersta täckarna (därav det engelska
namnet). I handen kan avgöras att de ljusa
spetsarna på större armtäckarbandet är
fler, bredare, skarpare och mer fyrkantiga
än hos viridanus.
Sammanfattningsvis uppträder plumbeitarsus och viridanus som två skilda
biologiska arter med reproduktiv isolering
där de möts i centrala Sibirien.
Alla fyra ledande världslistor delar
upp på samma sätt som ovan; i tre arter,
där Ph. nitidus och Ph. plumbeitarsus är
monotypiska, medan det som ”återstår” av
lundsångaren anses bestå av fyra underarter (viridanus, ludlowi, trochiloides och
obscuratus). Men taxonomin inom de fyra
sistnämnda underarterna är fortfarande
oklar, så fler förändringar kommer troligen att ske i framtiden, allt eftersom mer
forskningsdata publiceras angående den
sydliga delen av ringen. Det gäller särskilt

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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the Red Sea in Egypt. Bull. ABC 24: 49–62.
Jiguet, F., Rguibi-Idrissi, H. och Provost, P. 2010.
Undescribed reed warbler breeding in Morocco.
Dutch Birding 32: 29–36.
Kennerley, P. och Pearson, D. 2010. Reed and
Bush Warblers. Christopher Helm, London.
Olsson, U., Rguibi-Idrissi, H., Copete, J. L., Arroya
Matos, J. L., Provost, P., Amezian, M., Alström,
P. och Jiguet, F. 2016. Mitochondrial phylogeny
of the Eurasian/African reed warbler complex
(Acrocephalus, Aves). Disagreement between
morphological and molecular evidence and
cryptic divergence: A case for resurrecting
Calamoherpe ambigua Brehm 1857. Mol.
Phylogenet. Evol. 102: 30–44.

obscuratus, som står nära plumbeitarsus
genetiskt, men där det finns en stor utbredningslucka på grund av skogsskövling
som förhindrar kontakt dem emellan. När
det gäller hela släktet Phylloscopus visar
molekylärbiologiska data att arterna inom
Seicercus är inbäddade i Phylloscopus-trädet. På detta monofyliproblem finns flera
lösningar, exempelvis att synonymisera
Seicercus med Phylloscopus, men Howard
och Moore har istället flyttat ett stort antal
Phylloscopus till Seicercus, inklusive hela
lundsångarkomplexet.
Det finns två godkända fynd av plumbeitarsus i Sverige, samt ett fynd som ännu
inte är behandlat av Raritetskommittén,
från Triberga läge, Öland 24–29 oktober
2017.
Referenser:
Alcaide, M., Scordato, E. S. C., Price, T. D. och
Irwin, D. E. 2014. Genomic divergence in a ring
species complex. Nature 511: 83–87.
Alström, P., Olsson, U. och Lei, F.-M. 2013. A review
of the recent advances in the systematics of
the avian superfamily Sylvioidea. Chinese Birds
4: 99–131.
Alström, P., Colston, P. och Lewington, I. 1992.
En fälthandbok över sällsynta fåglar i Europa.
Domino Books, Jersey.
Clement, P. 2017. Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides). I: del Hoyo, J. m.fl. (red.).
Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx
Edicions, Barcelona.
Irwin, D. E. 2000. Song variation in an avian ring
species. Evolution 54: 998–1010.
Irwin, D. E. 2002. Phylogeographic breaks without
geographic barriers to gene flow. Evolution 56:
2883–2394.
Irwin, D. E. 2012. Local adaptation along smooth
ecological gradients causes phylogeographic
breaks and phenotypic clustering. Am. Nat.
180, 35–49.
Irwin, D. E., Bensch, S. och Price, T. D. 2001. Speciation in a ring. Nature 409: 333–337.
Irwin, D. E., Irwin, J. H. och Price, T. D. 2001. Ring
species as bridges between microevolution and
speciation. Genetica 112–113: 112–113.
Irwin, D. E., Bensch, S., Irwin, J. H. och Price, T. D.
2005. Speciation by distance in a ring species.
Science 307: 414–416.
Irwin, D. E., Thimgan, M. P. och Irwin, J. H. 2008.
Call divergence is correlated with geographic
and genetic distance in greenish warblers
(Phylloscopus trochiloides): a strong role for
stochasticity in signal evolution? J. Evol. Biol.
21: 435–448.
Irwin, D. E., Alcaide, M., Delmore, K. E., Irwin, J.
H. och Owens, G. L. 2016. Recurrent selection
explains parallel evolution of genomic regions
of high relative but low absolute differentiation
in a ring species. Molec. Ecol. 25: 4488–4507.
Johansson, U. S., Alström, P., Olsson, U., Ericson,

två arter. Blåskatans
utbredning består av två geografiskt väl
skilda populationer. Den ena (Cyanopica cyanus cooki) med en koncentrerad
utbredning i sydöstra och mellersta
Spanien, samt i södra Portugal, det vill
säga inom VP. Den andra (med nominatunderarten Cyanopica cyanus cyanus
samt 1–7 ytterligare underarter beroende
på världslista) med utbredning i Kina,
östra Ryssland (främst runt Bajkalsjön,
Transbajkal, Ussuriland och Amurområdet) norra Mongoliet, Nord- och Sydkorea,
samt Japan. Tidigare har det spekulerats
i att den europeiska populationen är ett
resultat av båtburna fåglar som följt med
sjöfarare under tidigare århundraden.
Dessa teorier har dock kunnat avfärdas
som felaktiga genom grottfynd av benrester från Spanien och Portugal som daterats
till ca 30–75 000 år sedan (Cooper 2000,
Figueiredo 2010). Forskning har även visat
att de båda populationerna skiljer sig åt
genetiskt, morfologiskt och till viss del
även lätesmässigt (Fok m.fl. 2002, Kryukov
m.fl. 2004, Madge och Burn 1994, Madge
och de Juana 2017). Arterna blir iberisk
blåskata Cyanopica cooki (Iberian Magpie), monotypisk, och asiatisk blåskata C.
cyanus (Azure-winged Magpie) med två
underarter (Fok m.fl. 2002). Splitten mellan arterna dateras av Zhang m.fl. (2012)
till nära tre miljoner år sedan.
BLÅSKATA BESTÅR AV

Blåskatan delas in i två arter, den
ena med utbredning på iberiska
halvön, den andra med utbredning
i i Asien.

P. G. P., Sundberg, P. och Price, T. D. 2007.
Build-up of the Himalayan avifauna through
immigration: a biogeographical analysis of the
Phylloscopus and Seicercus warbler. Evolution
61: 324–333.
Kovylov, N. S., Marova, I. M. och Ivanitsky, V. V.
2012. Variation of song and plumage of the
Western (Phylloscopus trochiloides viridianus) and Eastern (Phylloscopus trochiloides
plumbeitarsus) forms of Greenish Warbler in
sympatry zone: Whether the hypothesis of ring
speciation is true? Zoologiceskij Zurnal 91:
702–713. [På ryska].
Martens, J. 2010. Systematic notes on Asian birds
72: A preliminary review of the leaf warbler
genera Phylloscopus and Seicercus. Brit. Ornithol. Club Occasional Publications 4:41–116.
Martens, J. och Päckert, M. 2007. Ring species –
Do they exist in birds? Zool. Anz. 246: 315–324.
FÖRÄNDRINGAR BLAND RÖRSÅNGARENS

raser. Under ringmärkningsarbete med
sträckande fåglar i Marocko uppmärksammades att de lokala stannfåglarna av rörsångare, Acrocephalus scirpaceus, skilde sig
från sträckande fåglar i många avseenden,
på mindre storlek inklusive vinglängd,
ruggning, parasiter, dräktkaraktärer, benfärg och läten (Jiguet m.fl. 2010). I samarbete med Urban Olsson och Per Alström
gjordes sedan genetiska analyser av hela

FOTO: PG-BENTZ/STURNUS

rörsångarkomplexet i Europa och Afrika
som visade på att denna stannfågelpopulation som förutom i Marocko även finns
på Iberiska halvön utgör en egen klad och
bör utgöra en ny underart. Det fanns dock
redan en lektotyp av denna population
från Valencia kallad Calamoherpe ambigua
(Brehm, 1857), men för att anpassa det
namnet grammatiskt till Acrocephalus får
den nya underarten namnet ambiguus.
Det finns åtta klader av rörsångare enligt
studien av Olsson m.fl. 2016: scirpaceus,
fuscus, avicenniae, ambiguus, minor, cinnamomeus, hallae och baeticatus.
Författarna anser att det är oklart om
de åtta kladerna utgör en, två eller ännu
fler arter.
Underarten avicenniae beskrevs 1989
från mangrove längs Röda havets kuster,
och förekommer alltså i VP (Hering m.fl.
2017). Ytterligare en underart, ammon
(Siwa Reed Warbler), som inte är med i
studien av Olsson m.fl. 2016 beskrevs nyligen (Hering m.fl. 2016) från oaser längs
gränsen mellan Libyen och Egypten.
Världslistorna behandlar rörsångarkomplexet olika; IOC och eBird/Clements
behandlar som två arter; rörsångare A.

scirpaceus med underarterna scirpaceus,
fuscus, avicenniae samt ammon och afrikansk rörsångare A. baeticatus med underarterna ambiguus, minor, cinnamomeus,
hallae, baeticatus samt den fenotypiskt och
ekologiskt distinkta suahelicus. Howard &
Moore och HBW Alive/BirdLife behandlar däremot hela komplexet som en art. Tk
har valt att följa IOC och eBird/Clements
och tills vidare behålla som två arter, i avvaktan på vidare forskning om komplexet.
Detta innebär att afrikansk rörsångare
Acrocephalus baeticatus listas som häckfågel i Västpalearktis med rasen ambiguus.
Referenser:
Amezian, M., Cortes, J., Thompson, I., Bensusan, K., Perez, C., Louah, A., El Agbani, M. A.
och Qninba, A. 2010. Complete moult of an
undescribed resident taxon of the Reed Warbler
Acrocephalus scirpaceus/baeticatus complex
in the Smir marshes, Northern Morocco. Ardea
98, 225–234.
Hering, J., Winkler, H. och Steinheimer, F. D. 2016.
A new subspecies of Eurasian Reed Warbler
Acrocephalus scirpaceus in Egypt. Bull. B.O.C.
136: 101–128.
Hering, J., Fuchs, E., Heim, W., Eilts, H.-J., Barthel,
P. H. och Winkler, H. 2017. Mangrove Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus avicenniae at

Referenser:
Cooper, J. H. 2000. First fossil record of Azurewinged Magpie Cyanopica cyanus in Europe.
Ibis 142: 139–158.
Figueiredo, S. 2010. A Avifauna Plistocénica

de Portugal. Especificidades evolutivas,
anatómicas e o seu contexto paleontológico,
geológico e arqueológico. Doktorsavhandling,
Universitetet i Salamanca [på portugisiska].
Fok, K. W., Wade, C. M. och Parkin, D. T. 2002.
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Bändelkorsnäbb
delas upp i tre
monotypiska arter.

TERMER Mer om parafyli, genetik och gumpkörtlar
◗ Parafyli:
En grupp organismer ingår i en parafyletisk
grupp när alla representanter härstammar från
samma anfader men inte alla av denne anfaders
avkommor är inkluderade. Exempelvis är gruppen dinosaurier parafyletisk om fåglarna inte
räknas in.

Inferring the phylogeny of disjunct populations
of the azure-winged magpie Cyanopica cyanus
from mitochondrial control region sequences. Proc. Royal Soc. London Ser. B 269:
1671–1679.
Kryukov, A., Iwasa, M. A., Kakizawa, R., Suzuki, H.,
Pinsker, W. och Haring, E. 2004. Synchronic
east–west divergence in azure-winged magpies
(Cyanopica cyanus) and magpies (Pica pica).
J. Syst. Evol. Res. 42: 342–351.
Madge, S. och Burn, H. 1994. Crows and jays:

◗ Genetik inom fågelsystematiken:
De gener man studerar inom fågelsystematiken härrör antingen från cellens mitokondrier
(mitokondrie-DNA) eller från dess kärna (kärnDNA). Gensekvensernas uppbyggnad förändras
med tiden genom slumpmässiga mutationer
och selektion, vilket ger ett relativt mått på
hur lång tid två arter varit genetiskt isolerade
från varandra. Det är dock viktigt att välja rätt
gen när man studerar en viss frågeställning,
eftersom förändringshastigheten är olika för

a guide to crows, jays and magpies of the
world. Christopher Helm, London.
Madge, S. och de Juana, E. 2017. Iberian Azurewinged Magpie (Cyanopica cooki). I: del Hoyo,
J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. och de
Juana, E. (red.). Handbook of the Birds of the
World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
Zhang, R., Song, G., Qu, Y., Alström, P., Ramos, R.,
Xing, X., Ericson, P. G. P., Fjeldså, J., Wang, H.,
Yang, X., Kristin, A., Shestopalov, A. M., Choe,
J. C. och Lei, F. 2012. Comparative phylogeography of two widespread magpies: Importance
of habitat preference and breeding behavior on
genetic structure in China. Molec. Phylogenet.
Evol. 65: 562–572.
BÄNDELKORSNÄBB DELAS UPP I TRE ARTER

Bändelkorsnäbben förekommer i tajgabältet i Eurasien (bifasciata) och Nordamerika (leucoptera), samt i en isolerad population i bergen på 1 500–2 600 meters höjd
på ön Hispaniola i Karibien (megaplaga).
Fossilfynd har visat att megaplaga tidigare
fanns även på Bahamas, varifrån den försvann på grund av klimatförändringen vid
istidens slut för 9–15 000 år sedan.
De tre underarterna skiljer sig med avseende på morfologi och läten. Genetiskt
står leucopetra och megaplaga varandra
närmast (Parchman m.fl. 2007). Nordamerikanska leucoptera är mindre, med ett
proportionellt mindre huvud och slankare
näbb. En rad dräktkaraktärer särskiljer
dem också åt, bland att uppvisar leucoptera
en kraftigare mörk streckning på huvud,
rygg och flanker. Leucoptera har en mer
monoton sång, som påminner något om
grönfink. Megaplaga har den klenaste
näbben av de tre, som en anpassning till
kottefjällen hos karibiska tallar (Pinus
cubensis på Hispaniola och P. caribaea på
Bahamas). Bändelkorsnäbb delas upp i
tre monotypiska arter; bändelkorsnäbb
Loxia bifasciata (Two-barred Crossbill)
i Gamla världen, amerikansk bändel6

vår fågelvärld | 1.2018

Artnamnet sinesciurus betyder ”utan
ekorre”.
Det är för övrigt mycket möjligt att
Loxia curvirostra redan tidigare varit
parafyletisk. Mycket tyder nämligen på att
även den större korsnäbben Loxia pytyopsittacus och skotsk korsnäbb Loxia scotica
är inbäddade i Loxia curvirostra.

Gulgumpad skogssångare delas
upp i tre arter. I Västpalearktis har
bara myrtenskogsångare Setophaga
coronata noterats. Här ett höstfynd
från Cape May i USA.

Referenser:
korsnäbb L. leucoptera (White-winged
Crossbill) och hispaniolakorsnäbb L. megaplaga (Hispaniolan Crossbill). Det finns
endast ett fynd av amerikansk bändelkorsnäbb i Västpalearktis, från Seltjörn, Island,
november 2017.
Referenser:
Clement, P. 2017. Two-barred Crossbill (Loxia leucoptera). I: del Hoyo, J. m. fl. (red.). Handbook
of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions,
Barcelona.
Elmberg, J. 1993. Song Differences Between North
American and European White-winged Crossbills (Loxia leucoptera). Auk 110: 38.
Parchman, T. L., Benkman, C. W. och Britch, S. C.
2006. Patterns of genetic variation in the adaptive radiation of New World crossbills (Aves:
Loxia). Mol. Ecol. 15: 1873–1889.
Parchman, T. L., Benkman, C. W. och Mezquida,
E. T. 2007. Coevolution between Hispaniolan
crossbills and pine: does more time allow for
greater phenotypic escalation at lower latitude?
Evolution 61: 2142–2153
Steadman, D. W. och Franklin, J. 2017. Origin,
paleoecology, and extirpation of bluebirds

and crossbills in the Bahamas across the last
glacial-interglacial transition. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 114: 9924–9929.

korsnäbb. En ny korsnäbbsart tillkommer i och med att cassiakorsnäbb Loxia sinesciurus (Cassia Crossbill)
bryts ut från den mindre korsnäbben.
Detta är en form som är endemisk för
South Hills och Albion Mountains, två
isolerade bergsområden i södra Idaho. Utbredningsområdet ligger till största delen
inom Cassia county. Arten är, i motsats till
de flesta korsnäbbar, stannfågel, har ett
avvikande läte och tycks vara reproduktivt
isolerad från de andra mindre korsnäbbar
som tidvis uppträder i området (Benkman
m.fl. 2009, Smith och Benkman 2007).
Eftersom mindre korsnäbben Loxia
curvirostra inte delas upp ytterligare, och
cassiakorsnäbben befinner sig inbäddad i
mindre korsnäbbs-komplexet, blir Loxia
curvirostra därmed en parafyletisk art. Ett
parafyletiskt taxon omfattar en gemensam
EN NY MINDRE

förfader och en del, men inte alla, taxa
som härstammar från denna förfader.
Motsatsen, där alla grenar i ”stamträdet” ingår, kallas monofyletisk. Normalt
sett vill man undvika parafyletiska taxa
inom systematiken, det är just detta som är
huvudskälet till att så många släkten delats
upp på senare tid. På artnivå kan man
dock inte alltid vara konsekvent på denna
punkt, helt enkelt för att parafyletiska
arter då och då förekommer i naturen.
Det är inte helt ovanligt att en delpopulation av en art ”drar iväg” evolutionärt
och blir så avvikande att den blir reproduktivt isolerad, medan övriga populationer förblir en och samma art. Ofta beror
detta på isolering, och i cassiakorsnäbbens
fall tycks isoleringen bero på att det, unikt
för Klippiga Bergen, inte finns några ekorrar i de aktuella bergsområdena. Därmed
är tillgången på contortatallkottar så god
och jämn att en bofast, isolerad art kunnat
uppstå.

Benkman, C. W., Smith, J. W., Kenan, P. C., Parchman, T. L. och Santisteban, L. 2009. A new
species of the Red Crossbill (Fringillidae: Loxia)
from Idaho. Condor 111:169–176.
Smith, J. W. och C. W. Benkman. 2007. A coevolutionary arms race causes ecological speciation
in crossbills. Am. Nat. 169: 455–465.

släktet Junco.
Friis m.fl. (2014) visar i en omfattande
studie av det amerikanska släktet Junco –
som omfattar såväl genetik som morfologi
– att ett flertal ändringar behöver göras. I
Västra Palearktis påverkas endast mörkögd junco (Junco hyemalis) genom att
insularis från ön Guadalupe utanför Baja
California får artstatus som guadalupejunco J. insularis (Guadalupe Junco) och
att två raser av gulögd junco (phaeonotus
och palliatus) flyttas till mörkögd junco.
Författarna flaggar även för att mörkögd
junco kan komma att delas upp i åtminstone fyra arter (caniceps, oreganus, aikeni
och hyemalis), men att mer studier behövs
innan ytterligare uppdelningar görs.
FÖRÄNDRADE ARTGRÄNSER I

olika gener. Mitokondrie-DNA förändras mycket
långsamt och enbart genom mutationer. Skillnaden mellan de två DNA-typerna beror på att
mitokondrie-DNA, som finns i flera uppsättningar i varje cell, enbart ärvs på mödernet via
äggcellen, och är oförändrat från generation till
generation bortsett från mutationer. Kärn-DNA
finns bara i en uppsättning per cell, kommer till
hälften från vardera föräldern och kombineras
på ett nytt sätt i varje generation och individ.
◗ Gumpkörteln:
Uropygialkörtel eller gumpkörtel är en körtel
som de flesta fåglar har. Den sitter på övergumpen och utsöndrar ett oljeaktigt sekret. Fåglar
använder näbben för att bestryka sina fjädrar
med detta sekret för att förbättra fjädrarnas
isoleringsförmåga mot vatten, kyla och vind.

Referenser:
Friis, G., Aleixandre, P., Rodríguez-Estrella, R.,
Navarro-Sigüenza, A. G. och Milá, B. 2016.
Rapid postglacial diversification and long-term
stasis within the songbird genus Junco: phylogeographic and phylogenomic evidence. Mol.
Ecol. 25: 6175–6194.
Aleixandre, P., Hernandéz Montoya, J. och Milá,
B. 2013. Speciation on oceanic islands: Rapid
adaptive divergence vs. cryptic speciation in
a Guadalupe Island songbird (Aves: Junco).
PLoS ONE 8: e63242: 1–12.
GULGUMPAD SKOGSSÅNGARE DELAS upp.
Artgränserna inom komplexet gulgumpad
skogssångare Setophaga coronata har länge
varit omdebatterade och många studier
av komplexet har gjorts. Den isolerade
underarten goldmani från Guatemala är
mycket distinkt, såväl genetisk som morfologiskt och bör betraktas som en egen art.
De nordamerikanska raserna coronata/
hooveri och auduboni är visserligen närmare släkt med varandra, men tillräckligt
genetiskt åtskilda för att ges artstatus då
genflödet dem emellan är begränsat i den
zon där de överlappar i British Columbia
och Alberta i Kanada, trots att hybridisering förekommer.
Statusen för underarten nigrifrons från
Chihuahua och Durango i västra Mexiko
är en svårare fråga. Den är morfologiskt
distinkt, geografiskt isolerad och till
skillnad från auduboni en stannfågel, men
de genetiska skillnaderna mot auduboni
är mindre än mellan de andra arterna i
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◗ Familjen falkar ingår inte i rovfåg-

Storkar är numera en egen familj och är därmed inte längre i samma familj som ibisar.

komplexet (Toews m.fl. 2014).
Baserat på genetiska och morfologiska
skillnader delas därför gulgumpad skogssångare upp i tre arter; myrtenskogssångare Setophaga coronata (Myrtle
Warbler), audubonskogssångare S. auduboni (Audubon’s Warbler) och guatemalaskogssångare S. goldmani (Goldman’s
Warbler). Tk följer bland annat IOC i att
tills vidare föra nigrifrons till auduboni.
Endast myrtenskogssångare har påträffats
i Västra Palearktis.
Referenser:
Brelsford, A. och Irwin, D. E. 2009. Incipient
speciation despite little assortative mating: the
yellow-rumped warbler hybrid zone. Evolution
63: 3050–3060.
Brelsford, A., Toews, D. P. L. och Irwin, D. E. 2017.
Admixture mapping in a hybrid zone reveals
loci associated with avian feather coloration.
Proc. R. Soc. B 284: 20171106: 1–9.
Jacobsen, F. och Omland, K. E. 2011. Increasing
evidence of the role of gene flow in animal evolution: hybrid speciation in the yellow-rumped
warbler complex. Mol. Ecol. 20: 2236–2239.
Milá, B., Smith, T. B. och Wayne, R. K. 2007.
Speciation and rapid phenotypic differentiation in the Yellow-rumped Warbler Dendroica
coronata complex. Mol. Ecol. 16: 159–173.
Toews, D. P. L., Mandicc, M., Richards, J. G. och
Irwin, D. E. 2014. Migration, mitochondria,
and the Yellow-rumped Warbler. Evolution 68:
241–255.
Toews, D. P. L., Brelsford, A., Grossen, C., Milá, B.
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och Irwin, D. E. 2016. Genomic variation across the
Yellow-rumped Warbler species complex. Auk
133: 698–717.

ordning i
VP-listan. Tk har beslutat att överge den
systematiska ordning som gällt alltsedan
Holarktislistan publicerades 1995 och som
har följt Voous (1973, 1977), och istället
följa den modernare systematik som finns
i IOC:s lista, och som överensstämmer
ganska väl med ordningen även hos de övriga världslistorna (eBird/Clements, HBW
Alive/BirdLife och Howard & Moore).
Tk:s namnlista över alla världens
fågelarter på svenska (Namnlistan) har
redan följt IOC från start, så nu anpassas
även Västpalearktislistan till samma ordning. Även Sverigelistan kommer förstås
att påverkas.
Ändringarna beror på de nya rön som
gjorts inom fågelsystematiken på senare
år (Hacket m.fl. 2008, Jarvis m.fl. 2014,
Prum m.fl. 2015, Thomas 2015, Brown m.fl.
2017). Det innebär en mängd omflyttningar av arterna inom familjerna och även
omflyttning av familjer och ordningar.
Några exempel på större omflyttningar:
◗ Andfåglar och hönsfåglar blir de två
ordningar i VP som står näst först, efter
struts.
◗ Storkar utgör numera en egen familj,
så flyttas ut från inbäddningen i ibisar.
ÄNDRING AV SYSTEMATISK

larna, utan är en av de familjer som står
närmast tättingarna, allra närmast står
papegojorna.
◗ Bland tättingarna ändras ordningsföljden så att exempelvis familjerna lärkor,
svalor och ärlor flyttas till slutet av tät�tingarna, medan exempelvis familjerna
törnskator, gyllingar och kråkfåglar flyttas
till början av tättingarna i den systematiska listan.
◗ Bland sångarna är ju dessa sedan
länge uppdelade i familjerna cettisångare,
snårsångare, lövsångare, rörsångare,
gräsfåglar m.fl. Dessa familjer står nära
varandra systematiskt. Däremot har det
visat sig att det som återstår av familjen
sylvior (Sylviidae), med bl.a. släktet Sylvia,
står nära fnittertrastarna, så de flyttas till
att stå efter dessa (Alström m.fl. 2006,
Cibois 2003, Johansson m.fl. 2008). I
sylvior ingår också den tidigare familjen
papegojnäbbar
◗ Ett antal grupper, så kallade ”småtrastar”, som tidigare stått bland trastarna
(Turdidae) tillhör i själva verket familjen
flugsnappare, Muscicapidae, det gäller t.ex. rödhakar, blåhakar, näktergalar,
visseltrastar, rödstjärtar, stentrastar,
buskskvättor och stenskvättor (Sibley och
Monroe 1990, Sangster m.fl. 2010).
Fler stora förändringar i systematiken
är att vänta allteftersom den genetiska
forskningen fortsätter utvecklas. Det finns
förslag på att ordningen Caprimulgiformes, som innehåller familjen nattskärror
m.fl. slås ihop med ordningen Apodiformes, som innehåller familjerna seglare,
kolibrier och ett par till. Ett annat är att
trappar, gökar, duvor, tranor m.fl. flyttas
upp ovanför vadare och lommar systematiskt. Om man jämför exempelvis IOC och
Howard & Moore har de väsentligt olika
systematisk ordning.
Kanske man kommer fram till mer samsyn mellan de olika listorna på ett möte
mellan de olika världslistorna på en IOCkonferens i Vancouver i augusti 2018.
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Bordlagt
Uppdelning av simandsläktet Anas i småsläkten. Genetisk forskning har på senare
år medfört att stora släkten som Parus, Larus, Aquila med flera delats upp i mindre,
eller fått arter flyttade till andra släkten.
Enligt Gonzales (2009) är släktet Anas inte
en homogen klad, utan består av en stor
klad och en mindre, där den sistnämnda

Skedanden, liksom resten i Anas-släktet får vara kvar där så länge, även om det systematiskt finns skäl
att dela upp släktet i flera nya.

kladen är närmre släkt med släktena Amazonetta, Speculana, Lophonetta och Tachyeres, vilket skulle ge så kallad parafyli (se
faktaruta). Därför föreslår Gonzales m.fl.
en uppdelning av Anas i fyra släkten.
Tk har samrått med referensgruppen,
där Per Alström, Urban Olsson, Per G.
P. Ericson, Mats Björklund och Staffan
Bensch uttalat sig kritiskt mot uppdelning av stora väletablerade släkten i flera
mindre på grund av att enstaka arter inte
ingår i kladen.
En alternativ lösning vore att inkludera
de närstående släktena Amazonetta, Speculana, Lophonetta och Tachyeres i ett stort
sammanhållet Anas. Det förmedlar bilden
att de är närmare besläktade med övriga
simänder än man tidigare trott. Att splitta
upp Anas så som IOC, Howard & Moore,
HBW Alive och Clements gjort där man

från Anas urskiljer de nya släktena Mareca
(snatterand, bläsand m.fl.), Sibirionetta
(gulkindad kricka) och Spatula (skedand,
årta m.fl.) ger stor språkförbistring.
Tk väljer att bordlägga i väntan på mer
solid data än ett par äldre studier, baserade
enbart på mitokondrie-DNA.
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TACK. Tk tackar Per Alström, Ulf Johans-

son och Urban Olsson för värdefulla kommentarer.
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