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Var och en som för första gången tar en titt på 
isabellatörnskatans taxonomi får snabbt något 
uppgivet i blicken. Åtskilliga populationer, färg-
varianter och hybridförekomster har namngivits, 
flera har fått sin legitimitet återkallad, någon har 
fått byta namn med en annan, namn har för-
svunnit och slutligen har ny namngivning bli-
vit aktuell. Den komplicerade historien till trots 
har de grundläggande diskussionerna kring ar-
tens taxonomi stabiliserats en smula. Flera spor-
rande frågetecken finns fortfarande att arbeta 
med, men fram har vuxit ett greppbart litet och 
spännande komplex där de grova dragen i de ut-
seendemässiga variationerna börjar bli allmänt 
accepterade.

För överskådlighetens skull, och för att inte 
göra frågan mer komplicerad än nödvändigt, 
kommer denna artikel att utgå från den idag mer 
eller mindre etablerade taxonomin och nomen-
klaturen. För den som vill sätta sig in i vad som 
tidigare skett rekommenderas läsning av t.ex. 
Pearson (2000) och Worfolk (2000).

utbredning och taxonomi
Isabellatörnskatan återfinns över stora delar av 
Centralasien. Nominatformen L. i. isabellinus 
hittas i huvudsak i Mongoliet samt i angränsan-
de delar av södra Sibirien och norra Kina. Väs-
terut avlöser L. i. phoenicuroides i södra halvan 
av Kazakstan, i ex-Sovjetrepublikerna söder där-

om, i Afghanistan och ned till nordöstra Iran. 
En tredje ras, L. i. arenarius, har ett mer begrän-
sat utbredningsområde och häckar endast i väst-
ra Kina, söder om isabellinus. Övervintring sker 
för isabellinus och phoenicuroides främst i östra 
Afrika och på södra delarna av Arbiska halvön, 
medan arenarius huvudsakligen hittas i Pakis-
tan och nordvästligaste Indien. (Cramp & Per-
rins 1993, Worfolk 2000, Lefranc & Worfolk 

1997) Med tanke på den begränsade flyttning 
som arenarius uppvisar, måste man beteckna det 
som osannolikt att den skall uppträda i Europa. 
Icke desto mindre har formen beaktats vid ge-
nomgången av de svenska fynden, men arena-
rius kommer inte att behandlas vidare i denna 
artikel. För en redogörelse kring bestämning av 
arenarius, se Worfolk (2000). 

Isabellatörnskata
raritetskommitténs genomgång av de svenska fynden
                                   
           text: magnus hellström

Under senare år har läsare av de populära europeiska fågelmagasinen 
vant sig vid fynd av törnskator som på engelska givits arbetsnamnen 
Daurian respektive Turkestan Shrike. Det hela handlar om två 
olika former av isabellatörnskatan, och de engelska namnen speglar 
vardera rasens huvudsakliga utbredningsområde. I Sverige har 
ett drygt tiotal observationer gjorts av arten. Under 2007 placerade 
SOF:s raritetskommitté dessa under luppen för att om möjligt 
försöka specificera rastillhörigheten för varje individ.

Hybrid L. i. isabellinus x L. collurio, hane. Achit Nuur, NV Mongoliet, maj. Notera bl.a. den inter
mediärt tecknade stjärten samt den kallt grå hjässan. 

foton: magnus hellström

Isabellatörnskata Lanius i. phoenicuroides hona, Beddinge
strand, Sk 26 maj 2004.

foto: rickard ek
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hybridiseringar
Det är i viss mån osäkert om formerna isabel-
linus och phoenicuroides möter varandra, men 
om så sker är det sannolikt endast i en smal zon 
söder om Altaibergen, i området Dzungariet i 
nordvästligaste Kina. Regionen är sällan besökt 
av ornitologer, och även om man kan hålla det 
för sannolikt att samhäckningar där sker mel-
lan de två formerna, finns mig veterligen inga 
säkert konstaterade fall. Både isabellinus och 
phoenicuroides hybridiserar emellertid med vår 
vanliga törnskata (hädanefter kallad collurio). 
För phoenicuroides del sker detta på olika ställen 
i Kazakstan och Iran, medan det för isabellinus 
endast sker i ett begränsat område i ryska Altai 
och i nordvästra Mongoliet. (Lefranc & Worfolk 
1997, Lefranc 2007, pers. obs.). Dessa collurio-
hybrider är lokalt relativt talrika och känns ofta 
igen på rena blandkaraktärer, hos hanar t.ex. col-
lurio-lika stjärtar men där de vita partierna er-
satts av rostrött. Hybriddragen uttrycks i olika 
grad hos olika individer och antagligen är för-
klaringen så enkel att hybridfåglarna är fertila, 
och att det således inte bara är förstagenerations-
hybrider i omsättning. Utspädda hybriddrag 
kan vara svåra att upptäcka, och även om det 
inte funnits anledning att misstänka collurio-ge-
ner bland de isabellatörnskator som setts i Sveri-
ge så går det inte att garantera att sådana inte fö-
rekommit. I sammanhanget kan också nämnas 
att det enligt Lefranc & Worfolk (1997) finns ett 
sannolikt fall av hybridisering mellan isabellinus 
och brun törnskata L. cristatus cristatus.

grundläggande om bestämningen
De viktigaste karaktärerna sammanfattas i kort-
het nedan och diskuteras därefter för varje en-
skilt svenskt fynd. Beskrivningar och utförliga 
råd för särskiljande av isabellinus och phoeni-
curoides finns i t.ex. Worfolk (2000), Svensson 
(in prep.) samt i Cramp & Perrins (1993).

Typiska äldre isabellinus-hanar karaktäriseras 
av att vara ljust beigegrå ovan. Strupe, bröst och 
buk har en sandfärgad anstrykning som varierar 
något i intensitet. Ögonbrynsstrecket kan sak-
nas helt, men är vanligen diffust antytt i sam-
ma nyans som undersidan och är ofta begrän-
sat till området bakom ögat. Näbben är i regel 
– men inte alltid – ljus invid basen. Hjässan upp-
levs ofta jämnfärgad med nacke och rygg, men 
se dock vidare nedan. Det samlade intrycket av 
isabellinus ger en ljust isabellafärgad fågel med 
relativt begränsad kontrast mellan ovansida och 
undersida.

Hos typiska phoenicuroides är den gamla ha-
nen mörkare gråbrun ovan och har strupe, bröst 
och buk mer eller mindre rent vita, ofta med en 
skärbeige nyans över kroppssidan. Ögonbryns-

Hane av nominatformen L. i. isabellinus. Uvs Nuur, Mongoliet, juni. Notera bl.a. den beigegrå ovan
sidan, den tydligt sandfärgade anstrykningen på strupe, bröst och buk samt ett mycket diffust ögon
brynsstreck. Denna individ har en svagt rödaktigt färgad panna/hjässa. Något otypiskt för formen är 
kanske den väl utbredda svarta ansiktsmasken liksom den helt svarta näbben. En hyb rid isabellinus 
x collurio hävdade revir i närheten, och även om fågeln på bilden kanske inte uppvisar några uppen
bara hybriddrag kan man antagligen inte utesluta att colluriogener kan ha påverkat utseendet. 

foto: magnus hellström

Hane av formen L. i. phoenicuroides. Charyn, SO Kazakstan, maj. Notera bl.a. den gråbruna ovan
sidan, mer eller mindre vitaktig strupe, bröst och buk med endast kroppssidorna färgade i skärbeige. 
Dessutom ses ett långt och vitt ögonbrynsstreck samt att hela hjässan är färgad i en varm brunröd 
nyans som kontrasterar mot det mer neutrala ryggpartiet. 

foto: aurélien audevard
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strecket är rent vitt och löper längs hela ögon-
masken, ända från näbbasen. Näbben är hel-
mörk under häckningsperioden, men är ibland 
ljusare basalt under andra tider av året. Hjässan 
har ofta en väl utbredd brunröd ton som i va-
rierande grad kontrasterar mot den mer neutralt 
gråbruna ryggen. Grundintrycket av phoeni-
curoides är en mörkare och mer kontrastrik fågel 
tecknat i brunt, svart och vitt.

Med dessa grunddrag i bakhuvudet kan det 
vara på sin plats att kasta in ett par brasklap-
par gällande den ovan beskrivna grundfärgen 
på fåglarnas hjässa. En kontrasterande brunröd 
hjässa anges ofta i litteraturen som ett starkt in-
dicium för phoenicuriodes. Det är dock viktigt 
att minnas att en del isabellinus – åtminstone ha-
nar – också uppvisar en panna och främre hjässa 
med en tydligt rostfärgad anstrykning. Det kan-
ske kan anföras att en sådan teckning kan vara 
resultat av genflöde från phoenicuroides, men ut-
seendet finns noterat åtminstone från ryska och 
mongoliska Altai (pers. obs.) samt så långt öst-
erut som på stäppen söder om Bajkalsjön (Mats 
Waern muntl.), och i dessa områden förekom-
mer inga phoenicuroides. Vanligen har dock teck-
ningen varit mindre tydlig på hjässans bakre 
hälft, och färgen har upplevts något ljusare röd 
än vad som oftast är fallet med phoenicuroides. 
För en rättvis bedömning är det ändå viktigt att 
känna till förhållandet. Den andra brasklappen 
gäller det delvis omvända förhållandet: Inom 
phoenicuroides utbredningsområde finns en färg-
variant som givits namnet ’karelini’. Denna va-
riant har en tydligare gråkomponent i grundfär-
gen ovan än typiska phoenicuroides, och hjässan 
saknar den rödton som normalt karaktäriserar 
dessa. Det är i dagsläget oklart vilken taxono-
misk status ’karelini’ förtjänar. Samtidigt som 
de flesta källor presenterar den som en färgmorf 
inom en del av phoenicuroides utbredningsområ-
de finns hypoteser om att dessa fåglar har någon 
form av hybridhistoria (med collurio), men ock-
så de som menar att ’karelini’ uppträder som en 
fullgod ras. Antagligen kommer vi att höra mer 
om detta under kommande år.

Representativa hanar är ofta oproblematis-
ka att sortera in i respektive utseendemässiga 
fack, och även om skillnaden mellan formerna 
är mindre tydlig hos honor så är det i grunden 
samma karaktärer som används för dessa. Reso-
nemanget kan i viss utsträckning upprepas ock-
så för ungfåglar, men av anledningar som sum-
meras nedan är kunskapsläget mindre framskri-
det för dessa.

I en enklare verklighet hade ovanstående sam-
manfattning av skiljemärkena varit allmängiltig 
för samtliga fåglar, men variationen i utseendet 
är stor. Som tidigare sagts verkar hybridiseringar 

mellan de båda formerna vara ovanliga, eller åt-
minstone ske i ett begränsat område. Just av den 
anledningen är det inte utan en viss förvåning 
man noterar att en relativt hög andel individer 
utanför häckområdena (t.ex. under övervintring 
i Arabien eller som felflyttare i Västeuropa) är 
svårbedömda, och i viss mån kan sägas uppvi-
sa intermediära karaktärer. Men kanske ger den 
samlade bilden fog att gissa att de svårare ex-
emplaren i högre grad är resultat av en utseen-
demässig variation inom respektive population 
snarare än av blandhäckningar. De båda former-
na delar i hög utsträckning övervintringsområ-
de, och dessutom är det tidsmässigt en mycket 
kort period under sensommaren man har chans 
att hitta färdigruggade ungfåglar på häckloka-
lerna, innan formerna blandar sig under sträck-
et. Sammantaget betyder detta att det är svårt 
att hitta tider och områden där fåglar i första 

vinterdräkt på utbredningsmässigt säkra grun-
der kan hänföras till respektive ras, och därmed 
försvinner ett viktigt verktyg för fastställandet 
av gränserna för den utseendemässiga variatio-
nen. Detta är en försvårande faktor i arbetet med 
arten och är tillsammans med den faktiska vari-
ationen den stora orsaken till att mindre är känt 
om särskiljandet av ungfåglarna. 

genomgången av de svenska fynden
Att skriftligen förmedla nyanser och färgtoner 
är aldrig lätt, och om man dessutom vid själva 
observationstillfället inte är helt och fullt med-
veten om färgsättningens relevans finns en up-
penbar risk att oförsiktighet eller ordval kan leda 
till missvisande beskrivningar. Av den orsaken 
har Rk valt att under återgranskningen endast 
beakta fotograferade fåglar, och ett upprop om 
bilder har publicerats på kommitténs hemsida 

Isabellatörnskata Lanius isabellinus ssp. 1K, Lansort, Srm 18–19 oktober 1988.

foton: magnus jäderblad
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Isabellatörnskata Lanius isabellinus ssp. ad. hane, Otten by, Öl 28 augusti 1993.

foto: bosse carlsson

Isabellatörnskata Lanius isabellinus ssp. 1K, 
Sote mosse, Sk 8 oktober 1994.

foto: bo petersson

foton: thomas sundström

Isabellatörnskata Lanius i. isabellinus ad. hane, 
Stora Fjäderägg, Vb 19 oktober 1997.

1K Ottenby, Öland 20.10–3.11 1994.
L. i. ssp. Rk saknar fotografier. 

Ad. hane ringmärkt Stora Fjäderägg, Väster-
botten 19–21.10 1997.
L. i. isabellinus. Mer karaktäristisk och lätt-
bestämd blir inte formen. Typiskt isabellafär-
gad undertill, inklusive strupe. Ovansidan ljust 
(biege)grå och uppvisar ett begränsat ögonbryns-
streck i samma varma nyans som undersidan.

och i VF. Lyckligtvis har bilder funnits på de 
flesta av individerna, men i flera fall har fotogra-
fierna varit överexponerade, haft färgstick eller 
varit tagna ur ofördelaktiga vinklar vilket gjort 
att det inte varit möjligt att med tillfredsställan-
de säkerhet tilldela fågeln en rasetikett. Exempel 
finns också på någon individ där originalfoto an-
tagligen skulle kunna ha hjälpt oss, men där vi i 
avsaknad av sådana fått utgå från sämre upplösta 
reproduktioner från tidskrifter och liknande. Ni 
fotografer som har bilder på de fåglar som här 
lämnats obestämda; skicka gärna in dem till Rk! 
Bättre sent än aldrig, och vi kommer givetvis att 
göra en ny revidering av rasbestämningarna om 
vårt underlag för bedömningen förbättras. 

I det följande ges en motivering till Raritetskom-
mitténs ställningstagande för varje enskilt fynd.

Ljunghusen, Skåne 26.11 1967. 
L. i. ssp. Rk saknar fotografier.

1K ringmärkt Nidingen, Halland 3.10 1984. 
L. c. cristatus. Fågeln visade sig vid omgransk-
ningen vara en brun törnskata – första fyndet 
för Europa. Se motivering i separat artikel i detta 
nummer av VF.

1K Utlängan, Blekinge 23.10 1988.
L. i. ssp. Rk saknar fotografier.

1K ringm. Landsort, Sörmland 18–19.10 1988.
L. i. ssp. Flera bra handbilder finns tillgängliga, 
men detta är en svår individ. Framryggen har ett 
litet mörkare brunstick än vad typiska isabellinus 
normalt uppvisar, men upplevs trots det ljusare 
än genomsnittliga phoenicuroides. För den sena-
re formen skulle den i stort sett vita undersidan 
kunna tala med endast mycket svaga beigetoner 

på strup- och bröstsida. Ögonbrynstrecket är 
emellertid dåligt utvecklat och örontäckarna är 
ljusare än vad som är regel för phoenicuriodes. Rk 
föredrar att tillsvidare lämna fågeln obestämd, 
och det är tveksamt om nya foton kan bidra med 
något avgörande.

1K Ottenby, Öland 20–21.10 1990.
L. i. ssp. Rk bedömer fotografier otillräckliga. 
Tyvärr har vi inte haft tillgång till originalfoton, 
och de tryckta reproduktioner vi kommit över 
har varit för små och haft för dålig upplösning. 
Rk föredrar att tillsvidare lämna fågeln obe-
stämd. Det är möjligt att nya fotografier skulle 
kunna bidra med avgörande detaljer.

Ad. hane Ottenby, Öland 28.8 1993.
L. i. ssp. Rk bedömer fotografier otillräckliga. 
Ett lätt överexponerat originaldia och en tryckt 
reproduktion har granskats. Fågelns grundfärg 
verkar kunna tala för isabellinus. Rk föredrar att 
tillsvidare lämna den obestämd, men det är san-
nolikt att nya fotografier skulle kunna bidra med 
avgörande detaljer. 

1K ringmärkt Sotemosse, Skåne 8–17.10 1994.
L. i. ssp. Rk bedömer fotografier otillräckliga. 
Två originaldia samt några inscannade dia har 
granskats. Flera av bilderna har ett varierande 
färgstick vilket gör bedömningen av nyanserna 
svårare. Tillsynes vit strupe och bröst skulle till-
sammans med ett ganska generöst ljust (vitt?) 
ögonbrynsstreck och mörka örontäckare tala för 
phoenicuroides, men Rk anser det i viss mån otill-
fredställande att arbeta med färgkorrigeringar av 
fotografierna och föredrar att tillsvidare lämna 
fågeln obestämd. Det är sannolikt att ytterligare 
foton kan bidra med avgörande detaljer.
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1K Hummelbosholm, Gotland 5–6.10 1998.
L. i. ssp. Två originaldia och en tryckt reproduk-
tion har funnit tillgängliga. Dessa har varit lätt 
överexponerade, och vinklarna försvårar bedöm-
ningen i viss grad. Fågeln ter sig isabellinus-ljus 
ovan, och den diffusa teckningen vid ögonbry-
net och de mycket ljusa örontäckarna pekar nog 
också åt samma håll. En beige anstrykning kan 
ses på kroppssidorna, men tyvärr finns ingen 
möjlighet att på någon bild skapa sig en rättvis 
uppfattning om undersidan i övrigt, och Rk fö-
redrar därmed att tillsvidare lämna fågeln obe-
stämd. Det är sannolikt att nya fotografier skulle 
kunna bidra med avgörande detaljer.

Ad. hane Vändburgs nya hamn, Gotland 
17–22.10 2001.
L. i. isabellinus. Ljusare undertill än de mer ty-
piska individerna, men en svag sandfärgad an-
strykning finns över strupe, bröst och buk. Få-
geln är vidare ljus ovan och har ett begränsat och 
beige ögonbrynsstreck. Gamla hanar som likt 

denna upplevs något mindre tydliga kan hittas 
långt in i isabellinus utbredningsområde (pers. 
obs.), och utseendet torde således kunna tillskri-
vas normal variation.

Hona Beddingestrand, Skåne 26.5 2004.
L. i. phoenicuroides. Fågeln uppvisar en tydlig 
kontrast mellan en gråbrun ovansida och en vit-
aktig undersida, i synnerhet strupe. Det samlade 
intrycket ger en mer brun/vit fågel än isabelli-
nus. Hela hjässan har en kontrasterande brunröd 
nyans och näbben är mörk in till basen. Ögon-
brynsstrecket skulle kunna varit renare vitt men 
ligger inom rasens normala variation.

Isabellatörnskata Lanius isabellinus ssp. 1K, 
Hummelbosholm, Gtl 5–6 oktober 1998.

foto: okänd

foto: hans bister

foto: björn anderson

Isabellatörnskata Lanius i. isabellinus ad. hane, 
Vändburgs nya hamn, Gtl 17–22 oktober 2001.

Isabellatörnskata Lanius i. isabellinus ad. hane, 
Vändburgs nya hamn, Gtl 17–22 oktober 2001.

Isabellatörnskata Lanius i. phoenicuroides hona, 
Beddingestrand, Sk 26 maj 2004.

foto: johannes tallroth

het. Att det endast hittas adulta individer bland 
de rasbestämda fynden är delvis en frukt av att 
ungfåglarna är svårare att bestämma, och som 
tidigare sagts är kunskapsläget mindre framskri-
det för dessa. Brittiska Rk har valt att helt lägga 
rasfrågan åt sidan för ungfåglarna (endast adul-
ta beaktas i detta avseende), men för svensk del 
har vi haft en något mjukare inställning då vi 
inte vill utesluta möjligheten att publicera helt 
typiska 1k-fåglar. Avslutningsvis har denna åter-
granskning understrukit vikten av god fotogra-
fisk dokumentation, och det är slående hur färg-
stick och svaga överexponeringar kan försvåra 
bedömningarna. Något för alla och envar att 
minnas nästa gång det beger sig.

Tack
Varmt tack till Lars Svensson som i hög grad va-
rit kommittén behjälplig under granskningen 
och som också lämnat värdefulla synpunkter på 
manus.

magnus hellström
Unionsgatan 4A, 329 33 Kalmar

stenura@gmail.com
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summary
Isabelline Shrike in Sweden – a review by the 
Swedish Rarities Committee.
In 2007, the Swedish RC conducted a re-as-
sessment of the 12 Swedish records of Isabell-
ine Shrike Lanius isabellinus up to 2006 in or-
der to investigate their subspecific identity. Pho-
tographic documentation was absent or consid-
ered too weak for eight of the birds. Out of the 
remaining four records, two were considered to 
be L. i. isabellinus, one L. i. phoenicuroides and 
one was re-identified as Brown Shrike Lanius c. 
cristatus (see separate article in the current issue 
of VF).

sammanfattning
Efter att fågeln från Nidingen 1984 döpts om 
till brun törnskata återstår elva godkända isabel-
latörnskator. Av dessa rör två fynd L. i. isabel-
linus, ett fynd L. i. phoenicuroides och resteran-
de åtta är att betrakta som obestämda till ras. 
Materialet är alltjämt för litet för att slutsatser 
skall kunna dras angående formernas uppträ-
dande hos oss, men det är t.ex. intressant att no-
tera att vårt enda fynd av phoenicuroides samti-
digt utgör vårt enda vårfynd av arten som hel-


