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Ägg av Strix a . aluco L, Strix u . uralensis Pall .

Agg av Strix. a. aluco L, Strix u. uralensis Pall.
.
och Strix nebulosa lapponica Thunb.
Tyvärr har ' materialet, ,som stått till mitt förfogande av Strix
aluco och S: uralensis-ägg varit ganska knappt -- endast 38 ägg
av aluco och 18 ägg av uralensis .
Strix aluco : medeltal av 38 ägg : 46 .93 X 39 .1 : 2943; största :
50 x219.6 resp . 48 .3 X 43,3 ; minsta : 45.8 X 39, resp. 46 X 38 .4 ; tyngsta :
4670 mg, lättaste : 2660 mg .
Strix uralensis : medeltal av 18 stycken : 49 .67X41 .18 :3689 ;
största : 52X42.1, ,resp . 48 .7 X 43 .1, minsta : 47.2 X 42 .9, resp . 47 .4X
39.5 ; tyngsta 4340 mg, lättaste : 3150 mg.
Strix nebulosa lapponica. 153 ägg i 28 kullar : 52 .69 X 42 .66 :4351 ;
största : 57.7X43 .7 :5075, resp . 53X45.5 :5100 ; minsta : 48 .7 X 41 :
4095, resp. 51 .2X40 :3630 ; tyngsta 53X45.5 :5100 ; lättaste : 52X
42.5 :3245.
. .
Strix aluco har skalytan glänsande och mycket finkornig med
små porer och ibland kalkknölar samt långsgående, grunda fåror.
Invändigt äro äggen ljusare gula än hos uralensis. Aggen runda.
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Strix uralensis: Äggen med mycket liten glans, finkorniga .
Porerna grunda . Långsgående fåror och kalkknölar förekomma,
men ej hos, alla ägg. Invändigt äro äggen gula, något mörkare än
hos lapponica. Formen på äggen är ej, så genomgående rund som
hos aluco utan ofta något långsträckt.
Strix nebulosa lapponica har samma skalstruktur som uralensis
- något grövre och nästan matta . Fåror och kalkknölar förekomma
ej alltför ofta . Invändigt ljusgula .
Strix aluco kan genom sin glans på äggen och dessas runda
form samt den fina skalstrukturen nog skiljas från uralensis och
lapponica, men dessa två senare arters ägg gå ofta fullkomligt in
i varandra, både vad storlek och vikt vidkommer. Att säkert bestämma enskilda exx. av dessa två arter är ganska vanskligt. Har
man hela kullar, ställer sig saken lättare, ty medelvärdena visa, att
lappuggieägg äro 4 ° /o större och 32 .5 ° / o tyngre än ägg av slagErnst Wasenius.
ugglan .

