Gråsiska och snösiska
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(O Rent vit övergump.
@ Oga som sticker ut i övrigt ljust ansikte, och kort näbb
@ Svagt streckade flanker.

Q Övergump med svartaktiga streck och prickar.
O Mörkt ansikte och längre näbb än snösiskan.
l$ Tydligt streckade flanker.

I Sverise. framförallt i de mellersta och
I norru delarna, är siskor typiska vinI teriåglar. Då de allra flesta fdgelarter
L,-nu|" lanclet stannar manga stskor
istället kvar och livnär sig på frön av olika
slag. Grönsiskan är den av våra siskarter
som i högst utsträckning är flyttfågel och

vintrar kan de saknas helt. Gråsiskan
och snösiskan (ibland behandlade som
två arter, ibland som två raser) däremot
kan man se hela vintern. Bra ställen att
leta efter siskor på är områden med stora
mängder vinterståndare, tistlar och så
vidare. Siskorna gillar även alkottar och
björkfrön så det kan vara en bra id6 att leta
i områden med gott om dessa lövträd.
vissa

srsKoRNA ÄR urpRÄcLADE flockfåglar

och inte sällan ser man flockar om flera
hundra individer. Under vintern smyger
det sig in enstaka snösiskor i flockarna,
och att säkert bestämma dessa är verkligen
inte det lättaste. Fåglarna är ofta väldigt
röriiga och det kan vara svårt att komma
riktigt nära. Skillnaderna är dessutom små
och subtila så tubkikare är att rekommendera för att få ut mesta möjliga av sin
siskskådning.
Gråsiskan är rätt variabel till utseendet
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och förekommer i flera olika raser. Dessa
varierar i utseende från varmt bruntonade
individer (rasen cabaret) till mer gråa
(rasen flammea) individer. Dessutom förekommer mellanformer som uppvisar lite
blandade ktrraktärer. T\piskt för alla gråsiskor år att flankerna är tydligt streckade
med wå eller flera streck. De undre stjärttäckarna har nörka centra med vitaktiga
kanter. Övergumpen är ljusaktig med

mer än så ska det inte vara. Snösiskan har
en något kortare näbb jämfört med gråsiskan. Det ljusare ansiktet gör att det mörka
ögat sticker ut lite mer och i kombination
med den kortare näbben ger det sammantå1get ett lite speciellt ansiktsuttryck. Personligen tycker jag det är en svåranvänd
karaktär eftersom enstaka gråsiskor kan
ge ett liknande intryck men det kan ge ett
visst stöd om övriga karaktärer stämmer.

svartaktiga streck och prickar, hannarna
har dessutom ofta en rödaktig nyans här.
Näbben är en spetsig liten gul finknäbb.

DET ÄR

sNöstsKAN ÄR övERLAG ljusare ån gråsiskan, vissa individer ser nästan helvita ut på
hå11. Det man ska koncentrera sig på för att

skilja dem från gråsiskan är framförallt tre
saker: övergumpen, de undre stjärttäckarna och flankerna. Snösiskan har en rent

vit övergump. Vissa unga

hor-ror har små

prickar men den centrala delen är ändå
rent vit. Flankerna är svagare streckade än
gråsiskans, man kan jämföra med piplärkorna där gråsiskan är ängspiplärka och
snösiskan trädpiplärka. Snösiskan har vita
undre stjärttäckare. De längsta fjädrarna
kan ha ett svagt rnörkt spolstreck (inte mer
än någon enstaka millimeter brett) men

vtKTtcT att kommå ihåg att fågelns

sittställning kan påverka en hel del hur
den r"rpplevs. En gråsiska som burrar upp
fjädrarna kan se väldigt vit ut eftersom
fjäderbaserna då exponeras mer och även
en mer normaltecknad gråsiska kan då se
snösiskelik ut. Ett tips år att kolla igenom
fåglarna då de flyger. Siskorna är ganska
nervösa och gör ofta små flygturer för att
sedan komma tillbaka ti11 samma sittplats.
I flykten sticker snösiskornas vita övergumpar ut rydligt och när sedan fågiarna
landat kan man detaljstudera dem.
Det förekornmer att enstaka gråsiskor
kan uppvisa en snösiskekaraktär även om
de i övrigt är rypiskt tecknade, ta därför för
vana att kol1a att alla karaktärer innan du
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