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– en ny korsnäbbsart har sett dagens ljus
Mindre korsnäbb häckar i barrskogar runt hela norra halvklotet. Den väldigt närbesläktade
och liknande arten större korsnäbb ger ibland bestämningshuvudvärk. Vid besök i Skottland
kan huvudvärken tillta, där finns skotsk korsnäbb som har intermediära näbbkaraktärer. Mindre
korsnäbb är dessutom uppdelad i ett flertal raser i Europa, Asien och Nordamerika, där olika
raser har olika stora näbbar beroende på vilka kottar de är specialiserade på. Kort och gott,
ett ”taxonomiskt korsnäbbsträsk”. Men amerikanerna är modiga och har nu splittat en av de
stornäbbade raserna av mindre korsnäbb till egen art, ”cassiakorsnäbben”. Den är väldigt lokal

och finns bara i ett begränsat område i Idaho där den utvecklats i en unik evolutionär kapprustning
med contortatallen eftersom det saknas ekorrar i just det området. Tallen har utvecklat hårdare
kottar och korsnäbben har svarat med utveckling av större näbb och starkare käkmuskler. Ett ödets
ironi är att denna nya art snart kan vara starkt hotad på grund av global uppvärmning.
DET ILLUSTRERADE UPPSLAGSVERKET Handbook

of the Birds of the World (HBW), delar upp
mindre korsnäbb, Loxia curvirostra, i 19 raser
eller underarter. Vår egen ras L. c. curvirostra
häckar i en stor del av Europa och norra Asien
bort till östra delen av Ryssland. Ytterligare
fyra raser finns beskrivna mer lokalt i södra
Europa och runt Medelhavet och sex till
raser finns beskrivna i olika delar av södra
Asien. HBW beskriver dessutom åtta raser
i Nordamerika. Två mycket närbesläktade
arter till mindre korsnäbb är större korsnäbb,
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L. pytyopsittacus, som häckar i norra Europa
och skotsk korsnäbb, L. scoticus, som häckar
väldigt lokalt i Skottland.
DE NORDAMERIKANSKA SKÅDARNA delar upp

mindre korsnäbb i 10 olika varianter baserat
på flyktlätet. Denna uppdelning stämmer inte
helt överens med rasindelningen i HBW så
här finns en del arbete kvar för taxonomerna.
Skådarna har noterat att de olika flyktlätesvarianterna oftast uppträder i rena flockar som
är specialiserade på olika barrträdskottar.

Mindre
korsnäbb,
Loxia curvirostra, på
Björn 24 sept 2017. Denna
individ har precis som cassiakorsnäbben kraftigare näbb. FOTO: ANNIKA RASTÉN

I vissa områden finns olika flyktlätesvarianter
parallellt och flockarna uppträder som om
de vore separata arter. Med den ökande
kunskapen kommer taxonomin att med stor
sannolikhet revideras framöver. Nu har flyktlätesvariant nummer 9 ”South Hills Crossbill”
splittats av som egen art enligt beslut av AOS,
American Ornithological Society, och blivit
cassiakorsnäbb, L. sinescurus. Beslutet togs
tidigare i år och meddelades i juli.
Cassiakorsnäbben har utvecklats i två
begränsade bergsområden i Idaho som är

unika såtillvida att contortatallskogarna på
dessa berg saknar trädlevande ekorrar. Hela
området ligger i Cassia County som äras med
artnamnet och det vetenskapliga latinska
namnet sinescurus betyder just ”utan ekorre”.
Avsaknaden av ekorre har lett till en evolutionär kamp mellan träden och korsnäbbarna
där den lokala contortatallen utvecklat en
variant med stor andel hårdare kottar som
bara kan öppnas av korsnäbbar med större och
kraftigare näbbar. I skogar där det finns ekorrar har contortakottarna större andel mjukare
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fjäll vilket gynnar mindre korsnäbbar med
klenare näbbar. Gentemot ekorren är hårdare
kottar troligen inget skydd (undertecknads
antagande). Utbredningsområdet är litet,
cirka 70 km2, och totala populationen under
10 000 individer.

kottfröna successivt blir åtkomliga på grund
av väderslitage som ger små glipor vid kottfjällen. Med sina kraftiga näbbar kan korsnäbben
bearbeta dessa glipor och komma åt fröna.
Dock, varma dagar med temperaturer över
32 °C och speciellt om detta sker
MEN SÄG DEN glädje
fler än fyra dagar i
som varar. Risken
följd, fås en effekt
Risken finns nu att den
finns nu att den
som liknar den vid
miljöstörning som människan
miljöstörning som
brand. Kottarna
människan åstadöppnar sig och en
åstadkommer med global
kommer med glostor andel av fröna
uppvärmning kommer att slå ut
bal uppvärmning
släpps ut. Det blir
kommer att slå ut
kortlivad lycka
den väldigt lokala populationen av en
den väldigt lokala
för korsnäbbarna
cassiakorsnäbb.
populationen av
eftersom alltför
cassiakorsnäbb.
mycket släpps
Klippiga bergens
ut alltför snabbt.
contortatall är
Med den globala
starkt anpassad till att det med någon re- uppvärmningen händer detta numera oftare.
gelbundenhet ska brinna i skogen. Barken För contortatallen i sig är det också ett missär förvisso tunn och trädet kan ha svårt att lyckande, eftersom fröna nu inte kommer
överleva en skogsbrand, men kottarna öppnar ut efter brand när marken blivit lämplig för
sig i hettan från branden och fröna drar nytta grodd. Flera kraftiga nergångar i cassiakorsav att det är gynnsamma förutsättningar att näbbens bestånd har noterats på grund av
gro just efter en brand. Så det kommer snabbt detta. Korsnäbben kan troligen inte heller
upp nya contortatallar där det brunnit. I cas- överleva genom utvandring eftersom det
siakorsnäbbens område är andelen hårda och i kringliggande skogsområden finns ekorrar,
svåröppnade kottar särskilt stor eftersom det och där gynnas korsnäbbar med klenare
inte finns ekorrar. Att cassiakorsnäbben ändå näbbar.
klarar sig bra beror på att en mindre del av
Yngve Hareland
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Mindre korsnäbb, Loxia curvirostra
Björn 24 sept 2017. FOTO: ANNIKA RASTÉN
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