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Proportionen mellan höger- och vänstervridna näbbar
hos Loxia-arterna .
PONTUS PALMGRE ,,

I februarinumret av Dansk ornitologisk Forenings Tidskrift"
(1932) meddelar Dr. R. SPÄRCK en sammanställning ,Om Talforholdet mellem hojre- og venstredrejede Naeb hos Korsnaeb,
Loxia", baserande sig dels på tillgängliga litteraturuppgifter, dels
på fågelmaterialet i Zoologisk Museum vid Kobenhavns universitet
och i E. Lehn-Schiolers samling. Förf. påpekar huru sparsamma
de publicerade uppgifterna om det ifrågavarande talförhållandet
äro samt uttalar förhoppningen att hans uppsats skall stimulera
andra att egna saken intresse . Frågan är icke utan ett visst allmännare intresse ; detta år har utkommit ett stort arbete av W.
LUDWIG : ,Rechts-links Problem im Tierreich und beim Menschen"
(Berlin, J. Springer).
Vid en pågående revision av fågelsamlingen vid Zoologiska
museet, Helsingfors, antecknade jag vid granskningen av Loxiamaterialetnäbbens vridning . Med högervriden förstås här att övernäbben är vriden till höger om undernäbben .
Följande tabell meddelar de funna talen. Om ock våra samlingar äro små kan ju dess publicerande förtjäna plats som material :

Såvitt man till ett så litet material alls vågar anknyta några
synpunkter skulle det då vara, att de ovanstående värdena väl
stämma med' SPÄRCKS resultat, att flertalet curvirostra och pithvo
psittacus har högervridna näbbar, medan leucoptera visar majoritet
för de vänstervridna eller åtm. ungefär jämnstyrka (av 792 curvirostra + pithyopsittacus som hans egna och av honom samlade litteraturuppgifter omfatta voro 436 höger, 350 vänstervridna ; av 96 leucoptera 36 höger, 60 vänstervridna): Spärck anknyter härtill re-
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Über das Vorkommen der Waldammer, Emberiza rustiea Pall .

flexionen, att såvida dessa talförhållanden visa sig vid undersökning
av ett större material giltiga, detta skulle tyda på att näbbens vridningsriktning är en ärftlig och icke en i individens liv genom bearbetningen av kottarna förvärvad egenskap, enär man i det senare fallet
hade rätt att vänta lika många med vänster- som högervridning, och
detta lika hos alla arter . - LUDWIG tror sig visserligen i sitt ovannämnda arbete (s . 290) kunna fastställa r a c e m i s k fördelning,
alltså på slumpen beroende fördelning av näbbkorsningen på vänster
och
.

höger, med resultatet lika många av vardera typen, men hans
material (L . curvirostra, 146 höger-, 140 vänstervridna) är ännu
knappare än SPÄRCKS .
Frågan måste väl betraktas som tillsvidare
öppen .
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