
Taksonomi  
Navnegruppen har fra starten anvendt Monroe og Sibley´s -„A World Checklist of Birds“ (1993) 

som grundlag og udgangs-punkt for navngivningsarbejdet. Denne checkliste er baseret på samme 

forfatteres „Distibution and Taxonomy of Birds of the World“ (1990) samt et „Supplement“ til 

dette (1993).  

Disse værker er meget roste, men der har også været skarp kritik af en række aspekter i deres 

arbejde. Uanset sidstnævnte kritik, var der dog bred enighed om, at denne checkliste kunne 

regnes for den hidtil bedste ved NAGs etableringstidspunkt i januar 1996. NAGs ekspert på det 

taksonomiske område – Jon Fjeldså, argumenterede fra starten ret præcis for perspektiverne og 

det hensigtsmæssige i at bruge netop denne checkliste til NAGs arbejde. Monroe & Sibley´s 

checkliste indeholder 9.702 listede arter, hvoraf de 68 regnes for uddøde. Hertil kommer et stort 

antal ”del-arter” (component species), dvs potentielle arter som for nuværende har formel status 

som underarter under bredt accepterede arter.  

Siden Monroe & Sibley´s checkliste i 1993, har verden set en håndfuld nye lister over verdens 

fugle, bla. „World Bird Species Checklist“  - with alternative english and scientific names 

(M.G.Wells 1998) og „Birds of the World – A Checklist“ (James F. Clements 2000). Desuden har det 

store himmelroste værk „Handbook of the Birds of the World“ (del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. 

- eds.) været i gang siden 1992, med seks færdige bind ved årskiftet 2000/2001. Disse lister og 

værker er i kraft af deres udgivelsestidpunkter i stand til at fremvise alle nybeskrevne arter siden 

Monroe og Sibley samt ikke mindst samle op og gøre status i forhold til mange af de potentielle 

arter der listes i Monroe og Sibley som ”del-arter”. Mange af disse er allerede bredt accepterede 

gode arter, men der er også i de nye værker bredt accepterede arter med som end ikke optræder 

som ”del-arter” i Monroe og Sibley – hovedsagligt ”nye arter” hvor DNA-materiale har spillet en 

væsentlig afgørelse. NAG vil følge Monroe og Sibley checkliste til vejs ende, men har allerede som 

en naturligt ting inddraget, de nybeskrevne arter i vores navneliste/navngivning i det omfang vi er 

færdige med familien som den beskrevne art tilhører. Desuden har vi medtaget bredt accepterede 

arter som enten ikke er nævnt eller står som ”del-art” i Monroe og Sibley. Men der vil, på grund af 

det omfattende taksonomiske lys der kastes over næsten alle grupper i disse år, under alle 

omstændigheder blive et løbende og justerende arbejde samt et ”afsluttende” oprydningsarbejde 

efter år 2003/2004 når arbejdet med alle arterne ventes færdigt. 

 


