Hvem er de, hvad hedder de og hvor hører de til ?
Workshop om retningslinjer for en dansk taxonliste

Program
9:15 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 -14:30
14:30 -15:00
15:00 - 16:00
16:00 - ?

Tjek ind (kaffe/te & morgenbrød)
Velkomst
Allearter.dk - en kort introduktion
Danske arter - hvem er de ?
Dokumentationskrav
Frokostpause ("Business-Lunch", kaffe/te)
Videnskabelige navne og systematik
Danske navne
Eftermiddagspause (kaffe/te, kage & frugt)
Intraspecifikke taxa
Afrunding
Fyraftenssnak (øl og vand)

Overordnede mål for workshoppen
 Skitsering af de vigtigste problemstillinger omkring arbejdet med allearter.dk
 Afklaring af retningslinjer for taxonlisten
 At bane vejen for et øget samarbejde om en national taxonliste. Hvem og hvordan?

Allearter.dk - en kort introduktion
 Forhistorien
 Hvor er vi nu?
o Hvilke grupper er dækket - hvordan og hvor godt?
 Hvor vil vi hen?
o Manglende artsgrupper
o Database & hjemmeside
o Øget samarbejde
o Nye tiltag

Præsentation og diskussion af følgende problemstillinger
1.
2.
3.
4.
5.

Hvad er en dansk art?
Dokumentationskrav
Videnskabelige navne og systematik
Danske navne
Intraspecifikke taxa

Hver af de ovennævnte problemstillinger vil blive indledt med et kort oplæg ved Lars
Skipper, ansvarlig for taxonlisten på allearter.dk (www.allearter.dk).
De vil blive belyst gennem generelle og konkrete eksempler fra et udvalg af artsgrupper.
Oplæggene til de enkelte problemstillinger vil kulminere i nogle spørgsmål, som herefter
ønskes diskuteret. Håbet er at få en afklaring på en række af disse - enten på
workshoppen eller af navngivne personer/udvalg efterfølgende.
Spørgsmålene fremgår under de enkelte overskrifter nedenfor. De vil dog kun være
vejledende og vil kunne blive ændret og suppleret i dagene op til mødet og på selve
mødet, så også deltagerne har mulighed for at bringe relevante spørgsmål på banen.
De enkelte spørgsmål vil blive uddybet og konkretiseret inden diskussionen.
1. Hvad er en dansk art?
 Afgrænsning af taxonlisten - historisk, geografisk og især mht. introducerede
arter
En klar definition af danske arter findes kun for enkelte grupper. Den er langt
fra enslydende, men det er ikke nødvendigvis et problem. Men også for
andre grupper må der trækkes en grænse, så listen ikke i yderste
konsekvens udvandes med stueplanter, akvariefisk m.fl.
 Parallel-liste over ikke-danske arter?
Oversigt over arter, der (endnu) ikke har gjort sig fortjent til en plads på "den
danske liste" - f.eks. ikke-etablerede introducerede arter, uafklarede arter
eller utilstrækkeligt dokumenterede arter.
 Evt.
2. Dokumentationskrav
 Begrænsning i brugen af danske referencer?
Er et kryds i en håndbog tilstrækkelig dokumentation - eller et etiketteret dyr i
en museumssamling?
 Er det ok, ”ukritisk”, at benytte udenlandske referencer?
Er en angivelse for Danmark i f.eks. en udenlandsk checkliste nok?
 Hvem skal sige god for nye arter angivet på f.eks. fugleognatur.dk? (bl.a.
tovinger og årevinger)
Hvornår må en art komme med på listen?
 Evt.

3. Videnskabelige navne og systematik
 Dansk ekspertise contra de store internationale spillere
Ofte er der stor uoverensstemmelse mellem dansk ekspertise og de
overordnede referencer på allearter.dk (Catalogue of Life, Fauna Europaea,
WoRMS m.fl.). Hvem skal ”bestemme”?
 Hvordan håndterer vi taxa, der ikke kan matches med "de store"?
Synonymer, ugyldige taxa, ukendte taxa...
 Aktualitet contra praktikalitet
Hvor vigtig er en spydspids-systematik ift. en praktisk og tidsmæssig
overkommelig systematik?
 Opdatering
Hvornår, hvordan og hvem?
 Brug af synonymer
Hvor meget fokus bør de have?
 Vigtigheden af systematiske ”mellemniveauer”
 Overklasse, underorden, tribus etc.
 Systematisk sortering
For hvilke artsgrupper er systematisk sortering et krav eller ønskeligt?
 Evt.
4. Danske navne
 "Regler" for brug af danske navne på taxonlisten
Hvilke typer af referencer kan/bør benyttes til danske navne?
 Hvad gør vi, når der er flere bud på danske navne?
Ikke mindst problematisk for planterne
 Danske navne på højere taxonomiske niveauer
Hvordan forholder vi os, når taxonomien ændres, så f.eks. storkefugle
omfatter bl.a. rovfugle - og derfor næppe bør hedde storkefugle?
 Oprettelse af navneudvalg?
Navneudvalg findes for enkelte grupper, f.eks. fugle og svampe. Kan/bør
noget tilsvarende iværksættes for andre grupper?
 Evt.
5. Intraspecifikke taxa
 For hvilke artsgrupper er intraspecifikke taxa relevante, interessante – og
tilgængelige?
 For planter er det en absolut nødvendighed at medtage underarter, varieteter
m.v., men hvad med dyr, svampe m.fl.?
 Evt.

Afrunding. Efter workshoppen - hva' så ?

