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Två abnormt färgade ripor i vinterdräkt.
Den 26 mars 1925 erhöll undert . en ö av Lagopus l . lagopus
(L), vilken fångats öster om Pitkäjärvi (Pasvig) i Petsamo och hade
abnorm dräkt .
Fågeln har nämligen hela bakre delen av ryggen
svartgrå
fjädrar vilkas spetsar äro vita . Även stjärtens
betäckt med
täckfjädrar
normala .

äro

av

samma

färg, varemot själva

stjärtfjädrarna äro

Enstaka vita fjädrar äro dock insprängda bland de onorbakryggen .
Hösten 1927 erhöll jag av den fångstman,

mala på
som gav mig ovannämnda fågel åter en i samma stil abnormt färgad

ripa, fångad (för abnormitetens

skull) den 3 maj

1927 öster

.a sagt i trakten av Pietsjärvi på den inre högm
.
om Pitkäjärvi, .o
platån . Bakryggens färg är dock ej som hos föregående, utan bära
fjädrarna i det närmaste sommarfärgen (brunt med svarta tvärsträck) .
En del av stjärtens täckfjädrar äro ofullständigt utvuxna och av
samma färg som bakryggen,
Den

högra stjärthalvan

en

del normala till färg

är utvuxen

och

längd.

blott till sin halva längd, men

har normal färg, likasom den vänstra .

Den halft utvuxna delen ty-

der på att den tidigare varit lösryckt .

Antydningar till bruna fjäd-

rar (ej utvuxna) finnas på halsen, och invid den hopslagna vingens
kant finnes på vardera sidan av bröstkorgen en brokig fjäder (med,
brunt,

svart,

gult

och vitt tvärband) .

Exx. förvaras å zoologiska

museet i Helsingfors .
En exakt förklaring på orsaken till dessa abnormiteter är omöjlig att giva, men jag tror mig komma sanningen närmast genom
att antaga att fåglarna' blivit skadade i den del av kroppen där
abnormiteten förekommer .
sommarfjädrarna kvarblivit .

1 det senare fallet kan antagas att själva
Fåglarnas stjärt år illa utsatt - man
Att fjädrarna hos dem i

ser ju nu och då individer utan sådan .
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Pieniä tietoja .

vanliga fall normalt utväxa antager jag bero på att själva huden ej
skadats eller något annat organiskt fel ej uppstått, varemot i fall av
abnormitet, antingen i färg eller växt, detta varit fallet . Dessa antaganden stöder jag på en observation från tidigare år. Vid höstjakten sköts en Anas p. platyryncha (L) d vilken i övervägande
grad bibehållit sin granna vårdräkt. Vid närmare undersökning befanns fågeln ha ett svårt brott av ena överarmbenet, vilket brott,
att döma av , den stora broskmassan omkring det uppbrutits upprepade gånger. Förmodligen hade den inre sekretionen i så hög
grad tagits i anspråk för benbrottets läkning att ombyte av fjäderbeklädnaden skett blott delvis, - om jag minnes rätt - huvud
och hals .
Jarl Carpelan .

