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söctra sverige berördes hösten 1)12 ar en krafti8 invasion ;*.q#*.ltlr.
sträcktoppen infö11 den 9.10 på Enskär i söder:nanland rned !0.ooo'ä:r".' (nora
1972). Några liknande antal noteracles aldrig vicl Ottenby, där sträcket kul-
ninerade den 11.10 necl drygt 1.000 syclsträckande gråsiskor. virl fågelsta-
tionerna Torhamn och tr'alsterbo noterades sträcktoppen för arten iten 11

resp. 1J.10. Enligt t'tfl:.er (tgzr) ocrr waae (1g75) berördes Dannark också
av invasionen ned kulnen tten 1'l.10, rnen stora flockar lnrarstannad.e till in
i tlecenber. Även i nel]ersta och södra sverige sta.nnade stora flockar kvar
så Iåinge.

r Dannark var invasionen 1972-71 den kraftigaste son berört landet uncler
tle senaste 2) äten och betyctligt kraftigare än invasionerL 196j-66, enligt
fältobservationelna (3raae 19?5). .{ntalet rinpärkta gråsiskor untler måna-
<lerna oktober och novenber var virl Ottenby 1?50 ex. 1955 j:infölt ned. 697
ex- 1972. 3åcla åren ägde fångst entlast nrn i fågelstationsträtl6årclen.

En insamling av fLera olika nått igångsattes av få6elstationspersonalen
uniler hösten 1J'12, ned. syfiet att on rnöjligt kunna bestänna invasionsvågens
ursprung. vinglängd, totallängci, näbblängtt och näbbhöjtt sa.rut graderingen av
vingens handpennor var cle rnått son antecknades. Då insanlingen kom igång
först nitt under fångstperioden nissades första deren av invasionsvågen.
sa.nti'iga nått togs pä 1o5 inclivi<ler. För vinglåingrt och näbblängd erhöIls
ett större nateriaL då insaurling av d.essa rnått påbörjad.es ticligare (figur
1).

Håttens noggrannhet

Måtten insarorad.es franför a1lt av två personer, författaren och Krister
l,lalrlströnr vilka båda hacte tictigare vana av sådana nätningar. Tio proc. av
naterialet är insanrat av Lars-ove Johansson, vilkdh saknacle erfarenhet
från nätningar.

rnnan nåtten börJade sa.nl.as in bestiind.es att följande metode! skuIIe an-
vändas: vingnått: vänster vinge, Detod , enl. Svensson (f9lO); totallåingd:
enligt rlen metod svensson (tgzo) förordar; näbbliin8ci: tiI1 fJäderfästet ned

"il$ lteddelande nr 81 från Ottenby fågelstation
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skjutmått; näbbhöjal: vid fjäiterfästet, }ikaled.es netl skjutmått. Tota11ån$+:

den octr vinglängd,en nättes ned nogglannheten 1 nra och för näbbrnåtten gätrL:di:

0r5 nn noggrannhet. ::

Skillnader i nätvärd.en erhåI1na av de olika personerna redovisas i tabetr'}

1. Håtten är från tiden 19.1O-12.11. Förtlelningen av nätningarna me11an "
pelsonerna har under tidsperioden varit någorlunda jåimn.

Skill-nailerna rnellan de olika personeralas medelvärden är obetydliga be- ii

träffancle vinglängd och näbbhöjd. Svårigheterna va! större med nråtten to-
tallängd och näbb1ängd, vilket frarngår av tabeLl 1.

Raser

Enligt Dernentiev (ll>+) kan gråsiskan del-as upp i sJu olika geog:fafiska ra-
se!, men inom dessa förekonmer underraser. len ras son häckar i Skandina-
vien är nominatrasen Carduelis flannea flarnnrea ned undenasen @ig.
Denna underras är klart större än nominatrasen. öster om norninatrasen tar

Tota11ängal 281 1 19 ,r7 +1,0{ -Or19 -2r99

Vinglängtl 100 7J t.7 -0r04 +0r01 +0rl)

Näbb1ängd 296 9 161 -Or15 +0r25 -ar19

Näbbhöjd 286 6,c9 -0,02 -OrOl +0108

C. f. exilipes över vid en diffus gräns, som anses gå strax väEter orn Ural-
bergen. I Storbrittanien och Alperna förekommer rasen C. f. cabaret. På Is-
la.nd. förekonner rasen C. f. islandica och på Grönlanct två raser, C. t.
hornernanni och C. f. rostrata. Den sjunde rasen C. f. fuscenscen uppträcler
i Canada. IlärtifL ska niimnas att hybrider rnellan raserna har påvisats, b1.
a. av Harris (116>).

Av de gtåsiskor som fångacles vitl Ottenby under hösten 1972 kunde det sto-
ra flertalet (95 proc.) härleclas tiI1 noninatrasen (efter Svensson 1!JO).
Elva fåglar (116 proc.) kunde ned säkerhet sägas tiLlhöra unclerraEen &L
boellie. *veksanna fa11 utgjorde 2 proc. av santliga stud.erade gråsiskor.
En kunde visas tillhöra rasen C. f. cabaret. Den rasen häckar sedan några

år tillbaka i Sydnorge (Hald-Mortensen 1!/o).

Resultat
Av figur 1 frangår att fångsten av gråsiskor '1972 spänd.e över J0 ilagar ocb

att srått finns från de sista l! dagarna. Fångsttoppen för arten 1åg 14 da-
gar efter sträcktoppen vict platsen. Detta beror på att fångsten uteslutande
berörde rastande fåg1ar, och uncler kraftigt sträck förekonner clet nycket få
sådana. I sin tur rnetlförde detta, att tlet inte var sjä1va det rnassiva
sträckets fåglar son rnättes utan eftersläntrare och inttivider sorn stannade

upp på platsen.
I figur 2 visas de olika rnåtten förclelade på ferntlagarsperioder under hös-

ten för ung:a gråsiskor av nominatrasen. [re av d.e fyra nåtten visar inga
statistiskt signifikanta förändlingar uncler tidsperloden. }linskningen av

nedelnäbbiängden uncler hösten är dock statistiskt signifikant (t-test,
p<OrOl). ntt liknande förhållande g:äJ.).er ga.ur).a fågIar (n=18); meilelnäbb-

låingcten ninskade ned 0r/ mn från clen första till den sista )-d,agtarsperio-
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Firnrr 2. Vinglängde näbbIäng:tlt näbbhöjci och totallåingd för fendagarsperioder
i5-' tä:?oJö.irl*iåi-äiååi"[o" "ia ottenby 19?2: Mede].värden (y) san+

hur Eånga a"""å-Silä"" "iS 
på (n) ocir den rned tlen urinsta lcvadrat-

raetoden beståi'nda linjen anges i f iguren'

Retlpolls neasuretl at ottenby during lhe aulurry. 197-2.(2'1o-'o'11)-'
lensth or ''iiä^åia-liii-(i""the 

reit) and depth of bil1.and total
i;.;;;; (;";i;; "iåi't), and the numbers of birds in fivedav periotls:
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VinslönOd lmml

75

7a

71

72

7l

70

Nöbblönod lnml

9.7

9.6

9.5

9.s
9.3

9.2

9.1

9.0

Antot

r50

r00

s0

n:326
| = 72.87
y:72.79r0.022t

n:330
i: 9.58
y:9.82-0.0051

n. 330

Nöbbhö;d tnml 
;: 

t-oou,

6.5

6.r.

6.3

6.2

6.1

5.0

d.enl vilket är statistiskt signifikant (t-testt p(ot01)' rurnålrmdet är

lika för båda könen, rnen materialet är här här för litet för att testas

rent statistfskt.
En rad. statistiska kontroller av nåttens korrelatior' sinsernellan har

Gråsiska.
tr'oto: llart Marend.

Redpo11.

gjorts, jänte beräkningar av kvoter nellan toåttenr sant dessas funktion av

tiden. Det finns en positiv korrelation mellan tota11ängcl och winglåingd (r=

=Or51i p{0r001), d..v.s. ju större tota11ängd desto 1ängre ving€' En viss

korrelation noterades nell-an näbbIängd. och näbbhöjd, cle kortare näbbarna

var något kraftigare, rnen <Ietta var ej statistiskt signifikant.

0n rnåtten a1ltså inte visar några större skillnacler necl tiden, så finns

atet siglifikanta skillnader nellan olj.ka å1drar och kön (tate:-t 2). Det är

bara näbbhöjclen soro irrte visal några signifikanta skillnacler ne11an ålclers-

och könsgrupper. Enciast 8allla fåglar könsbeståi^ndes. vissa lrannar av ungfå8!

larna kunde urskiljas, nen någon uppdelning av ungfå8larna har ei Siorts.

Åldersbeståinningen var l,ättare och gljordes rned hjälp av färgen på täckarnas

bråim och stjärtpennornas spetsigLret. Fördelningen i hela naterialet är 89

proc. ungfåglar och 11 proc. gamla' Dert åltlersproportionen var relativt

konstant und.er hela fångstperioden.

I naterialet rörande vingpennornas gtailering har vingtoppen varit det

intressantaste. vingens 1ängsta penna har varit andra tiIl fjärtte handpen-

nan(frp).HosJ08ungag:råsiskorutgjordel:ehPvingtoppenicleflesta
fatlen (125), näst vanligast var att 1 ocin 4 hp var lika 1ånga. (16). Va" 35

gaxla få€i1ar var det vanligast (15) att vingtoppen utgjordes av d.e fika

Itn*a ) och 4 hp. Näst vanligast var att J hp bildade vingtopp (lt). f'Ur

gaxnla och unga fågilar är vingtoPpsfördelningen statistiskt sigrrifikant

skild (x2-test, p<0r01). Out betyder aLLtså, eftersora ju lringre ut på

vingen Iän8sta pennan 3.igger Ju spetsigare ving:e har fåge1n, a.tt unga få8-

1ar har spetsi8lare ving:e än äItlre fåglar. ving'toppsförcleS.ningen förändrar

si6 inte under tid.sperioden - viLket gä11er för både ganla och unga fåglar.

Inga vingtoppsskiLlnader rnellan könen har kunnat registrerats'

Tidrn ltl

Totollöngd (mol n:305
y:119.39
y :119.34-0.146t

122

t2t
120

il9
r18

117

rr6
il5

Tid.n {tl

Tid"n ltl

rio!:ti',i$t:

. r,f ;.

n: 305Anl ql

r50

r00

90

123L5
2 -6 okt

6 7 89
26- 30 nov

127L5
2 -5 okt

67E9
26- 30 nov
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Eabell 2. De olika rnåttens stattstiska variation mel}an ålder och kön.

Length of ving:, total length, length of bill and depth of bill;
sex and. age; iurnber of blids; tange; rnean valueg standard devia-
tion; antl significance by t-analyses.

Diskuss ion
Sergmans och ALlens regler säger att inom en och sanna art tilltar kroPps-

storleken oftast med kallare kliroatl liksotrl att frarnskjutande delar av ,'

kroppen blir rel-ativt sett rnintlre. Inga statistiskt signifikanta ökningar i
tiden av totall?ingtlen e11er vinglängalen har kunnat registrerats i Ottenby-

rraterialet, därenot en rninskningl av rläbb1åingd.en ned tiden. Detta senare kan

vara ett tecken på att fåglarnas rekryteringsonråde förskjuts norrut (ös-

terut) uncter sträckperioden. Detta i så falI i enlighet ned A1lens regel.
I tabe1l I har tre and.ra vj.nglråtts- och näbblängdsserier nedtagitsr som

en JlinföreJ-se til1 Ottenbynaterialet. Det är dock bara nått från ganla han-

nar på häckplatserna son presenteras; då endast ett nindre naterial före-
ligger från honor och ungfåglar. Jä,slförelse! av olika nråttserier av tletta
s1ag, d.å olika personer tagit måtten, är alltiit vanskLiga och måste glöras

ned stor försiktighet, samt neil vetskap on vilka rnätsretoCer sorn använts (se

Johanaesson 1967). I{arris (1165) och Dvens (1961) trar ried stor sannollkhet
använt rnetod 1 enI. Svensson (t9?c) vid. mätning av vingen, vilket 8e! upp

tilL 2 rnrn kortare vinge mot rnetod ] (Svensson 197C). Själv har iag rnätt

skinnen på Riksnuseetr men torkningen av skinnen g:er uIrP tiIL 1 mrn kortare
vinge åin för levancle fåg1ar (Svensson 197a). Dessa ski,llnader i rnätnetoder

plus personliga variatloner gö! jiimförelserna osäkra. llecl reservation för

tlessa osäkerheter ligger saotliga nedelvlnglängder clock strax över e1ler i
närheten av naterialet från 0ttenby. Någon statistiskt signifikant skilLnacl
fi.nns ej.

I'ö! näbblåingden är rnaterialen lättare att Jii.rnföra, ttå skillnader oell.an
olika rnätnetoder är nindre; en svårigihet kan dock vara att exakt faetetäLla
fjäderfästets 1äge. Ottenbyfåglarna är av jåimförelsenateriaLet att clörna

eventuellt utrustaile med. en någoi, 1ängte näbb åin ile i Norden häckancle grå-
siskorna. Skillnatlen är ttock ej statistiskt signifikant.

Svensson (tlfO) nä^nner att gresi-gkor av noninatrasen son häckar i norra
SovJetunionen, väster on Uralbergen, är aningen större än cle son häckar i
Skandinavien. llan anger vinglåingden för 51 hannar till 6915-?9r! nn. Deuren-

tiev nrfl. (t95q) uppget 7517 nn son neclelvin6längal för {8 hannar av nouri-

nattasen i Sovjetunionen. f båtla dessa naterial är troligen rnetod 2 använil
(mätt på skinn) oeh ilen ger upp til1 1 nrn kortare värden iin netod ] (Svens-

son 19?O). Detta skutle i.nnebära att vad gä1Ier vinglängrten så faller nate-
rialet trln 1972 rnitt enellan nåtten för skand.inaviska och nordryska grå-
siskor av noninatrasen. Vaal gä1Ler vinglåingtten så har jag ej kunnat erhå1la
något naterial från Sovjetunionen.

Danuark berörcles 1)'12 a,t satnrna invasion son Ottenby, vi.lket bl.a. be-
styrks av att lasföldelningen för tle trrsen gråsiskorna son ringnärktes ctär

TabelL l. Vinglåingct och näbb).ängct för 6arn1a hanar av gråsiska tillhörande
nominatrasen i Norclen. Ingen stand.arrliserad rnätnetod.

length of ving and biLl of scandinavian aclult nales of Reclpolls
(noriinate subspecles). Number of birds, range, nean value ancl
standard deviation. Different nethod.s in neasuring rnay have been
useal.

Vinelåinecl NäbbLäntd

Åt.aer
Kön Antal

Inter-
vall Medel SD p-värtle

Vinge Juv
atl
ad9
add

'r.??Z p<o'oo1

i:lZZ p<0101

526
te
11
27

65-78
7o-79
70-76
7 1-79

72 r87
74168
7r,18
75,t0

Totalliingtl juv
ad
ad9
add

,o,
14
10
24

11806
2r059
4t128
2,?59

11O-1tO 119,t9
111-110 121,27
111-124 1 18r40
't15-1tO 122r46

p(0r001

p<0r001

Näbb1åingd juv tO,
ad te
adP 11
add 27

EJ

Ej

Juv
ad
ad. ?
add

8-12
9-12
g-10
9-12

9,58
9,81
9,64
9 r91

o 1656
o'746
0r481
0,81?

p(0r05

p(0r05

Näbbhöjd 5'5'7 'o5 15-6 15
5,5-6,5
6,A-6,,

J05
t2
10
22

6 ro7
6 114
6 r1o
6,16

o126g
o 1260
or>16
o r2rg

sign.

sign.

Material,
lnter-

AntaL vall Metlel
Inter-

Antal vaII Meilel SDSD

Finrunark
Norge
(Harris 1 965)

54 70-77 7t,5o 1 1811 59 8-12r' 9t55 01762

VaraJlger
Norge
(Errens 196?)

25 59-80 7r,4O 2,r45

N. DaläLven
Sverige
Rl.l, skinn

15 72-78 74,8O 1,972 15 7-1O15 9rto O1911

Ottenby
Sverige
1972

27 71-79 75,tO 1,882 27 9-12 9,9O O,817
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un6er hösten och vinte!n 1972-71 överensstämrner väl nred rasfördelnirrgen hos

Ottenbyrnaterialet. ltflter (1971) redovisar fölJande rasfördef.ning: !2 proc.

nominatrasen, J proc. undeFasen c. f. holboellie sarnt J groc. C. f. caba-

ret.
Att invasionen 1972 hade en S-SW riktning visar cle återfynd rnärkningarna

givit. I fi6ur J-4 redovisas de gråsisko! sost ringTnälktes i Sverige hösten

1972 ocjn son därefte! givit vinterhal,vårsåterfynd. Hos cle tio sorn återfanns

saruna ttöst e1ler vintern efter ringrnärkningen är den dominerande riktningen

s-sw. Men för de son rinSnärktes son ganla fåglar 19'12 oah återfanns vin-

tetn 1972-7J el1er någon senare höst el1er vinter (fen ffu:lar) tigger
återfyndsplatsen S e1ler SE om ringnärkningsplateen.

Ett tack riktas först och främst till medhjälParna vid toaterialinsanlin8-
en, Krister Vahl.strön och tars-Ove Johansson, men även till Naturhistoriska
nii"ro.."t för utlåning av skinn samt för åtårfyndsnraterialet. Åke Petters-
son tackas för hjäIp rned den statistiska bearbetningen, sarnt slutligen
Christian Hjort som Sranskat och kritiserat mitt nanuskript.

Suuunary: Measurernents of Retlpolls. Card.uelis flanmea' at Ottenbv 1972

Dnring the mass irnrption of Redpolls in the autumn of 1972, neasurenents
of 465 birds vere collectetl at the 0ttenby Bird Observatory. llost of the
trapped birtls belonged to the nominate subspecies, but 11 birals were of the
subspeeies C. f . holboellie and one was of the subspecies 9;!,-g!g!.
There was a lignificant difference for the nean value of bill leng:tlt during
the autu,$n-period (fig. Z) and this coultl inilicate a north-easterly extrac-
tion. The neasurements of length of ving and bi1I, total 1en6:th and clepth
of bil3- shovs a significant differens betrreen adult and juvenil birds (tab-
Le 2).

Ihe results
prise because
longtd.istance
and southeast
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Fieur 1. Unga gråsiskor (tO) ringrnärkta i Sverige hösten
el1er kontrolleracle vintern 1972-71.
Ten juvenil Reilpolls ringed. in Sweden during the
recovered d.uring the winter 1972-71.

1972 oclr återfirnna

autunn 1972 and.

are conpared to other nork on Redpo11s, but this is an eriter-
of that the nethocl of rneasuring quite often is left out. The
recoveries sugg:est novenents in direetions between southwest
(rle. , and {).

Fienr 4. Garnla gråsistor (5) ringrrärkta i Sverige hösten 1972 och återfunna
vi.ntern 1972-71 el1er någon senale vintet.
Five adult Redpolls ringed in Sveclen ciuring the autunn 1972 and.
recovered duringl the *inter 1972-7t or sone Later winter.

Jan Pettersson, $rbb1e, 715 OO Odensbacken


