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GULNÄBBAD LIRA ÄR två arter. Tk valde 
2016 att tills vidare bordlägga en uppdel-
ning av gulnäbbad lira Calonectris diome-
dea 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. publicerat en 
studie från Chafarinaöarna, utanför den 
marockanska kusten, där de två under-
arterna diomedea och borealis häckar 
sympatriskt. 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 stu-
dien 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. 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 kärn-
DNA mellan diomedea och borealis som 
visar att de två är reproduktivt isolerade. 
Tidigare studier har visat skillnader även 
i mitokondrie-DNA, olika födosöksstrate-
gier och att det knappast finns några fynd 
av hybrider på öar där båda dessa taxa 
häckar sympatriskt. 

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. Dräktmäs-
sigt 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. Gulnäb-
bad lira häckar främst på öar i östra Atlan-
ten, från nordvästra Spanien till Azorerna 
och Kanarieöarna, och övervintrar i större 
delen av Atlanten, medan scopoliliran 
häckar på öar i Medelhavet och främst 

övervintrar i de tropiska delarna av östra 
Atlanten. Båda arterna förekommer troli-
gen i svenska vatten, men det finns ännu 
inga fynd som har publicerats på det som 
tidigare utgjorde underartsnivå; borealis 
respektive diomedea. Den närbesläktade 
kapverdeliran C. edwardsii har sedan tidi-
gare avskilts som egen art. 

SIBIRISK LUNDSÅNGARE FÅR artstatus. 
Lundsångarkomplexet är ett av de mest 
problematiska artkomplexen i Holark-
tis. Tidigare har Tk brutit ut kaukasisk 
lundsångare Phylloscopus nitidus från 
lundsångaren. Nu upphöjs även un-
derarten plumbeitarsus till art, sibirisk 
lundsångare Phylloscopus plumbeitarsus 
(Two-barred Warbler).

Lundsångarkomplexet har länge an-
setts vara en så kallad ringart där de olika 
underarterna ansetts successivt övergå 
i varandra i en ring runt tibetanska hög-
platån, där trochiloides och plumbeitarsus 
utgör de två nordliga ytterändarna som ut-

Lundsångaren 
delas upp
Här redogörs för de senaste besluten inom Bird-
Life Sveriges Taxonomikommitté (Tk) som togs 
på ett möte i oktober 2017 på Getterön. Detta är 
en förkortad version, den fullständiga rapporten 
finns att ladda ner på www.birdlife.se/Tk. Tk:s 
Västpalearktislista har uppdaterats med 
samtliga ändringar. 

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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Sibirisk lundsångare från Öland 
i höstas. Fyndet är ännu inte be-
handlat av raritetskommittén. 



vecklats med så kallad 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. Debatten hur 
man ska tolka tillgänglig data pågår dock 
sedan länge.

Men flera väl underbyggda forsknings-
resultat pekar på att plumbeitarsus ändå 
utgör en självständig art. ”Next-generation 
sequencing” pekar på att viridanus  – den 
underart som förekommer från nordöstra 
Europa österut till centrala Sibirien – och 
plumbeitarsus utgör två separata klus-
ter, även om det hos vissa individer av 
plumbeitarsus i kontaktzonen finns upp till 
tio procent av viridanus-genomet. Sådan 
asymmetrisk introgression är vanligt i hy-
bridzoner. Mitokondrie-DNA-analys tyder 
på att klusterdelningen skedde så långt 
tillbaka som för 1–2 miljoner år sedan.

Dessutom reagerar inte plumbeitarsus 
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och viridanus på varandras sång där de 
möts.

Locklätet är fylligare och mer utpräglat 
tvåstavigt hos plumbeitarsus. Sången hos 
viridanus är lång, har ett större frek-
vensomfång och består av långa strofer 
som sällan repeteras. Hos plumbeitarsus är 
sången mycket lång, med litet frekvensom-
fång, och med många korta strofer, som 
repeteras ett antal gånger. Den har också 
något snabbare tempo och är mer sam-
manflytande.

Dräktmässigt skiljer sig plumbeitarsus 
genom att ha aningen mörkare grön över-
sida, bara lite gul eller helt utan gul under-
sida, längre, skarpare avsatt och bredare 
vingband på större täckarna och oftast 
ett kort smalt vingband även på mellersta 
täckarna. I handen kan avgöras att de ljusa 
spetsarna på större armtäckarbandet är 
fler, bredare, skarpare och mer fyrkantiga 
än hos viridanus. 

Sammanfattningsvis uppträder plum-
beitarsus och viridanus som två skilda 
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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 under-
arter (viridanus, ludlowi, trochiloides och 
obscuratus). Men taxonomin inom de fyra 
sistnämnda underarterna är fortfarande 
oklar, så fler förändringar kommer troligen 
att ske i framtiden.

Det finns två godkända fynd av plum-
beitarsus i Sverige, samt ett fynd som ännu 
inte är behandlat av Raritetskommittén, 
från Triberga läge, Öland 24–29 oktober 
2017.
 
FÖRÄNDRINGAR BLAND RÖRSÅNGARENS 
raser. Under ringmärkningsarbete med 
sträckande fåglar i Marocko uppmärk-
sammades att de lokala stannfåglarna 
av rörsångare skilde sig från sträckande 
fåglar i många avseenden: på mindre 
storlek inklusive vinglängd, ruggning, 
parasiter, dräktkaraktärer, benfärg och 
läten. I samarbete med Urban Olsson och 
Per Alström gjordes genetiska analyser 
av hela rörsångarkomplexet i Europa och 
Afrika som visade på att denna stannfå-
gelpopulation, 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 Calamo-
herpe ambigua, men för att anpassa det 
namnet grammatiskt till Acrocephalus får 
den nya underarten namnet ambiguus. Det 
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Bändelkorsnäbb 
delas upp i tre     

monotypiska arter.

finns åtta klader av rörsångare: scirpaceus, 
fuscus, avicenniae, ambiguus, minor, cin-
namomeus, hallae och baeticatus.

Underarten avicenniae beskrevs 1989 
från mangrove längs Röda havets kuster, 
och förekommer alltså i Västpalearktis 
(VP). Det är oklart om de åtta kladerna ut-
gör en, två eller ännu fler arter. Ytterligare 
en underart, ammon, som inte är med i 
Olssons studie beskrevs nyligen från oaser 
längs gränsen mellan Libyen och Egypten.

Världslistorna behandlar rörsångar-
komplexet olika; IOC och eBird/Clements 
behandlar som två arter; rörsångare A. 
scirpaceus med underarterna scirpaceus, 
fuscus, avicenniae samt ammon och afri-
kansk rörsångare A. baeticatus med under-
arterna ambiguus, minor, cinnamomeus, 
hallae, baeticatus samt den fenotypiskt och 
ekologiskt distinkta suahelicus. Howard & 
Moore och HBW Alive/BirdLife behand-
lar däremot hela komplexet som en art. 
Tk har valt att följa IOC 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 Västpale-
arktis med rasen ambiguus.
 
BLÅSKATA BESTÅR AV två arter. Blåskatans 
utbredning består av två geografiskt väl 
skilda populationer. Den ena Cyanopica 
cyanus cooki med en koncentrerad utbred-
ning i sydöstra och mellersta Spanien, 
samt i södra Portugal, det vill säga inom 
VP. Den andra (med nominatunderarten 
Cyanopica cyanus cyanus samt 1–7 ytterli-
gare underarter beroende på världslista) 
med utbredning i Kina, östra Ryssland 
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 avfär-
das som felaktiga genom grottfynd av 
benrester från Spanien och Portugal som 
daterats till cirka 30 000–75 000 år sedan. 
Modern forskning har även visat att de 
båda populationerna skiljer sig åt både 
genetiskt, morfologiskt och lätesmässigt. 
Arterna blir iberisk blåskata Cyanopica 
cooki (Iberian Magpie), monotypisk, 
och asiatisk blåskata C. cyanus (Azure-
winged Magpie) med två underarter. 
Splitten mellan arterna dateras till nära tre 
miljoner år sedan.

BÄNDELKORSNÄBB DELAS UPP i tre arter. 
Bändelkorsnäbben förekommer i tajgabäl-
tet 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. Fossil-
fynd har visat att megaplaga tidigare fanns 
även på Bahamas, varifrån den försvann på 
grund av klimatförändringen vid istidens 
slut för 9 000–15 000 år sedan.

De tre underarterna skiljer sig med av-
seende på morfologi och läten. Genetiskt 
står leucopetra och megaplaga varandra 
närmast. Nordamerikanska leucoptera är 
mindre, med ett proportionellt mindre 
huvud och slankare näbb. En rad dräkt-
karaktärer 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. 

Bändelkorsnäbb delas upp i tre mo-
notypiska arter; bändelkorsnäbb Loxia 
bifasciata (Two-barred Crossbill) i Gamla 
världen, amerikansk bändelkorsnäbb 
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.

EN NY MINDRE korsnäbb. En ny korsnäbbs-
art tillkommer i och med att cassiakors-
näbb 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. Ut-
bredningsområdet 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.

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 
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. På 
artnivå kan man dock inte alltid vara kon-
sekvent 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” evolu-
tionärt och blir så avvikande att den blir 
reproduktivt isolerad, medan övriga po-

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.

Gulgumpad skogssångare delas 
upp i tre arter. I Västpalearktis har 
bara myrtenskogsångare Setophaga 
coronata noterats. Här ett höstfynd 
från Cape May i USA.
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pulationer förblir en och samma art. Ofta 
beror detta på isolering, och i cassiakors-
näbbens fall tycks isoleringen bero på att 
det, unikt för Klippiga Bergen, inte finns 
några ekorrar i de aktuella bergsområdena. 
Därmed är tillgången på contortatallkot-
tar så god och jämn att en bofast, isolerad 
art kunnat uppstå. Artnamnet sinesciurus 
betyder ”utan ekorre”.

FÖRÄNDRADE ARTGRÄNSER I släktet Junco. 
Nya genetiska och morfologiska studier vi-
sar att ett flertal ändringar behöver göras 
i det amerikanska släktet Junco. 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. 

Det flaggas även för att mörkögd junco 
kan komma att delas upp i åtminstone fyra 
arter, men att mer studier behövs innan 
ytterligare uppdelningar görs.

GULGUMPAD SKOGSSÅNGARE DELAS upp.
Artgränserna inom komplexet gulgumpad 

Audubonskogssångare.
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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 morfo-
logiskt och bör betraktas som en egen art. 
De nordamerikanska raserna coronata/
hooveri och auduboni är visserligen när-
mare 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 hybridise-
ring 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 
komplexet.

Baserat på genetiska och morfolo-
giska skillnader delas därför gulgumpad 
skogssångare upp i tre arter; myrten-
skogssångare Setophaga coronata (Myrtle 
Warbler) med underarterna coronata och 
hooveri, audubonskogssångare S. auduboni 

(Audubon’s Warbler) med underarterna 
auduboni och nigrifrons, samt den monoty-
piska guatemalaskogssångaren S. goldmani
(Goldman’s Warbler). Tk följer bland an-
nat IOC i att tills vidare föra nigrifrons till 
auduboni. Endast myrtenskogssångare har 
påträffats i Västra Palearktis.

ÄNDRING AV SYSTEMATISK 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 gan-
ska väl med ordningen även hos de övriga 
världslistorna.

Tk:s namnlista över alla världens få-
gelarter på svenska har följt IOC från start, 
och nu anpassas även Västpalearktislistan 
till samma ordning. Också Sverigelistan 
påverkas. Ändringarna beror på de nya 
rön som gjorts inom fågelsystematiken på 
senare år. Det innebär en mängd omflytt-
ningar av arterna inom familjerna och 
även omflyttning av familjer och ordning-
ar. För detaljer om ändringarna – se den 
fullständiga Rapport 9 på Tk:s hemsida.

Fler stora förändringar i systematiken 
är att vänta allt eftersom den genetiska 
forskningen fortsätter utvecklas. 

Förhoppningen är att komma till mer 
samsyn mellan de olika listorna på en IOC-
konferens i Vancouver 2018.

 
TACK. Tk tackar Per Alström, Ulf Johans-
son och Urban Olsson för värdefulla kom-
mentarer.


