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Den opmærksomme læser vil have bemærket, at der i dette nummer af DOFT er en helt ny
rækkefølge af fuglene i tabeller mv., samt at der optræder et par nye fuglenavne. Hvor
rækkefølgen i danske fuglebøger tidligere begyndte med lommer og lappedykkere, begynder den
nu med ænder og hønsefugle.
DOFs Videnskabelige Udvalg har i nu flere år opfordret os til at gå over til den nye DNA-baserede
systematik. Det har ’Navnegruppen’ fulgt op på med en revideret liste baseret på Howard &
Moore's taksonomi. Den hedder Vestpalæarktiske Fugle, er skrevet af Jon Fjeldså, Svend Rønnest
og Mogens Behnke-Pedersen og kan googles på dof. dk. Den nye rækkefølge er konfirmeret af
Hovedbestyrelsen, men kun hvad angår systematikken, dvs. rækkefølgen af arterne.
Årsagen er, at DOFs Sjældenhedsudvalg ønsker at afvente en afklaring med nabolandenes
sjældenhedsudvalg om, hvilken systematik man måske kan være fælles om, hvad angår afgørelser
om arter og underarter. Det er der nemlig langtfra enighed om internationalt.
Da dette kan tage lang tid, vil DOFT gøre den undtagelse allerede nu, at Sort- og Gråkrage samt
Lille og Stor Gråsisken anses for at være hver én art, idet der er udbredt international enighed
herom. Og så vil tidskriftet bruge de nye valgfrie navne for Grønbenet Rørhøne, hvor vi udelader
grønbenet, og Korttået Træløber, hvor man fremover også kan bruge det mere mundrette
Parktræløber.
Begrundelsen for de foreslåede navneændringer er, at der ligesom for Viben og et stort antal andre
arter, hvor der er flere søsterarter i verden, kun er én rørhøne på vore breddegrader, hvorfor
grønbenet er overflødigt og således gør det til et unødigt langt navn. Hvad angår Parktræløber, så
hentyder navnet til den typisk parkagtige biotop, som arten lever i. Et parklandskab er således ikke
bare en bypark, men et skovlandskab hvor der er åbent mellem de gamle træer. Dette navn skal
ses i forlængelse af de andre ’museumsnavne’, som er skiftet ud i vores levetid: Låddenbenet
Musvåge er ændret først til Vintermusvåge og så til Fjeldvåge og Kortnæbbet Lomvie til
Polarlomvie. Det var navne fra dengang ornitologi foregik med haglgevær, og ’krydserne’ bestod i
fuglesamlinger.
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