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Storleksskillnader hos genomsträckande kärrsnäppor
(Calidris alpina) vid Ottenby

(Meddelande nr 24 från Ottenby fågelstation)

Av

Pnn ManrrN-Lör'

Under tiden den 26.8.-8.9. och 15.9.-2L.9.1957 utfördes mät-
ningar på flyttande kärrsnäppor (Calid,ris alpina) vid Ottenby fågel-
station av Lans Gor,nsson (26.8.-1.9.) och Ennrn Kenr,ssoN (2.5.-
8.9. och 15.9.-21.9.). I{äbb-, ving- och totallängd mättes enligt
sedvanliga (Wrrrrnnnv m. fl. f 952) metoder, d. v. s. näbblängd från
näbbspets till fjäderfäste, vinglängd från vingknoge till längsta
handpennans spets och.totallängd från stjärt- till näbbspets med
fågeln liggande på rygg. Måtten avlästes med en noggrannhet på

f0,5mm. Sammanlagt mättes l.ll2 ex. Materialet bestod till
största delen av ungfåglar - endast drygt I o/o var gamla.

Mätrnaterialets behandlinp

Yid den statistiska bearbetningen av materialet har först det
aritmetiska medelvärdet @) beräknats. Ett medelvärde är dock
ensamt nästan helt värdelöst. Man måste också ha ett mått på mät-
ningarnas spridning. Ett sådant är standardavvikelsen (o), som
är ett uttryck för de enskilda mätningarnas (r) awikelser från medel-
värdet. f ett material med stora variationer - stor spridning - får
standardawikelsen naturligt nog ett större numeriskt värde än i ett
material med liten spridning.

X'ör att kunna avgöra vilka slutsatser man kan draga av ett medel-
värde, måste ett mått på medelvärdets säkerhet beräknas. Ett
medelvärde, som är beräknat på ett litet material, är naturligtvis
osäkrare än ett, som är baserat på ett mycket stort antal mätningar.
Vidare måste ett material med stora variationer - stor spridling -
ge ett, osäkrare medelvärde än ett, där mätningarna ligger väl samlade.
Som mått på medelvärdets säkerhet användes medelvärdets medelfel
(o,;). Detta får stora numeriska värden, då standardawikelsen
(d. v. s. spridningen) är stor och antalet mätningar (n) är litet och
vice versa. Önskar man ett mått på tillförlitligheten av den ur
materialet beräknade spridningen, kan på liknande sätt ett medelfel
för standardavvikelsen beräknas (standardawikelsens medelfel, oo).
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Fig. l. En av de urlga kärrsnäppor (Cali,ilris alpi,na,), som mättes vid Ottenby urder
senare delen av augusti 1957. Foto: Pnn Menrrx-Lör.. (One ol the yowng d,unl,i,ns

measured, at Ottenby iluri.ng the latter part ol August 1958.)

Medelvärde (7), standardawikelse (o) och medelvärdets medelfel
(ov) är definierade med följande formler, där r betecknar varje
enskild mätning octr n antalet mätningar:

- Zr
!I:- O:

n,

Med ledning av sta,ndardawikelsen kan man beräkna olika gränser,
inom vilka en viss mängd (uttryckt i procent, av hela antalet) av
mätningarna ligger. Sålunda ligger t. ex. 68,3 o/o mellan gränserna
r * a, 95,s o/o mellan gränserna fr + 2 o, 99,7 o/o mellan gränserna
7 + 3 o o. s. v. I {öljande artikel kommer 99 o/o-gränsernai + 2,58 o

att användas.
Med ledning av det erhållna medelvärdets medeHel kan man

vidare beräkna, att det verkliga medelvärdet hos den studerade
populationen - av vilken ju vårt material bara är ett stickprov -
med en viss sannolikhet ligger inom ett intervali (s. k. konfidens-
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intervall), vars storlek beror på vilket krav på säkerhet man vill ha.

Det verkliga medelvärdet ligger t. ex. med 99 o/o sannolikhet mellan
de ur stickprovet erhållna gränserna n + 2,58 aA fifu ovan).

Signifikansen för skillnaden mellan medelvärdena hos olika stick-
prov - tagna vid olika tider på hösten - har beräknats med f-analys.
fsslning för normalfördelning har skett med hjälp av normalfördel-
ningens ekvation och 1z-analys. Materialet har vid behov klassin-
delats med mellan l0 och 20 klasser.

Vid en statistisk bearbetning vill man ofta avgöra om det före-
ligger ett sa,mband, en korrelation, mellan två variabler, t. ex. ving-
och näbblängd. Graden av samband kan sammanfattas i den s. k.
korrelationskoefficienten (r), vars numeriska värde varierar mellan

f I och -1. En konel-ation på +I innebär, att det råder ett full-
ständigt positivt sambbnd mellan variablerna. Ju mindre korrela-
tionskoefficienten är, desto otydligare är sambandet. Då den antar
värdet 0 rådet det ingen som helst korrelation. En negativ konela-
tionskoefficient visar olika grader av negativt samband, d. v. s.

då den ena variabeln ökar, sä minskar den andra.

Resultat

För att avgöra om kärsnäppornas storlek förändrades under
höstens lopp, grovindelades materialet i tre grupper, vardera om-
fattande en vecka: 26.8.-1.9. (443 ex.), 2.9.-8.9. (322 ex.) och

15.9.-2f.9. (3a7 ex.). Inom dessa grupper beräknades medelvärde,

standardawikelse och medelvärdets medelfel för näbb-, ving- och

totallängderna, och stolpdiagram (fig. 2-4) uppritades för frek-
venserna.

Näbblängdsmätningarn a gav följande resultat för de

tre grupperna (klassbredd I mm):
15.9. - 21.9.

33,e mm
2,3I
0,12

26.8.- r.9.
fi 33,2 mm
o 2,32

ai 0,ll
n + 2,58 a 27,2-39,2 mm
u { 2,ss ao 32,0-33,0 mm

27,0-39,8mm 27,4-39,4mm
33,0-33,2 mm 33,0-33,7 mm

2.9.- 8.9.
33,4 mm

2,48
0,14

Såsom framgår av dessa beräkningar och stolpdiagrammen fig. 2
kan man icke påvisa någon skillnad mellan näbblängderna inom de

olika grupperna. De gränser mellan vilka medelvärdet med 99 olo
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129,5 vl.lg]ängd

viBgliingd

ving]-äagd

Fig. 2 3ig. 3

I'ig, 2. Frekvonsdiagram (stolpcliagram) visa,ndo näbblängden (angivon i mm) hos
unga kårrsnäppor vid Ottonby under olika tidor på höston. Modolvärdet är utmärkt
med en strockad linje, f angor antalet fall (frekvens). Övorst 443 ex. under tidon
26.8.-1.9., i mitten 322 ex. undor tidon 2.9.-8.9., och nederst 347 ex. under tidon
15.9.-2f.9, (Distribution ol bi,l,l,-Iength.s ol 1 112 young ilunl'ins trapped, at Ottenby

at ilöllerent tim,es iluri,ng tha outwrnn 1957.)

Fig. 3, Vinglängdon hos sernma kärrsnäppor som i fig. 2 (angivon i mrn). Klassbrodd:
Zmtn. (Distrdbution ol wing-Iengths ol sam,e birds crs i,n !ig. 2.)

sannolikhet ligger (n + 2,58 av) gär helt, i varandra. Detta material
består sannolikt av både hanar och honor (jfr sid. 298). Tidigare mät-
ningar av kärrsnäppor (LöNNBnRe 1929, Dnnrnrtrrnv m. fl. f 95f )

visar att honorna har c:a 4 mm längre näbbar än hanarna. Man
kunde därför yänta sig att frekvenskurvorna skulle vara tvåtoppiga,.
Denna tvåtoppighet framträder dock ganska otydligt (jfr yz-tesb

sid. 293).
Ving I ä n g ds m ät nin g a,rn a, har behandlats påsamma sätt
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total-1ängd

tota1längd

195 21O tota11ängC

Fig. 4. llotallängdon hos s&mma kärrsnäppor sor:r i fig. 2-B (angiven i mm). I{lass_
bredd: 3rnrrr. (Distributöom ol total lengtha ol sama bdrils as in figs. Z-J.\

som näbblängdsmätning&rna, men klassindelats med klassbredden
2mm. Resultatet är sammanställt i följande tabell:

e+
n+

fr
a

o,
2,58 a

2,58 o;

26.8.- 1.9.

ll9,o mm
3,36
0, l6

2.9. - 8.9.
119,+ mm

3,41
0,ts

15.9.-2I.9.
l17,o mm

3,55
0, 19

110,9-128,8 mm 110,6-128,2 mm 107,8-126,2Inm
119,2-120,0 mm 118,9-119,9 mm 116,5-117,s mm

15-21 /9
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Hur materialet ter sig i grafisk form framgår av fig. 3. Det är
tydligt, att de två första grupperna ej skiljer sig från varandra i
nämnvärd grad. Fåglarna i den tredje gruppen har däremot signi-
fikant kortare vingar än de övriga. 99 o/o-gränserna för medelvärdet
ligger helt utanför de båda tidigare gruppernas. En enskild mätning
kan dock inte hänföras till endera gruppen, emedan y'tterlighets-

måtten för de olika grupperna i stort sett, täcker varandra,
T o t a I I ä n g d s m ä t n i n g a r n a har klassindelats med klass-

bredden 3 mm och givit följande resultat (jfr fig.  ):
26.8. - 1.9.

-fi 171,4 mm
o 6,47

2.9.-8.9.
173,7 mm

5,9 3

0,33

15.9. - 21.9.
192,r mm

9,86
0,53an

7!2,58o
7 ! 2,s8 o*

0,31
I54,7-188,1 mm 158,4-189,0mm 166,7-217,5mm
170,6-172,2IJrm 172,8-174,6 mm 190,7-193,5 mm

Den första och andra gruppen awiker ej nämnvärt från varandta,
liksom fallet var i fråga om vinglängden. Totallängden i tredje
gruppen är däremot signifikant större. Standardawikelsen för denna

grupp har dessutom ett betydligt högre värde. Detta framgår redan

av frekvensdiagrammen, där värdena från första och andra perioden

är tämligen symmetriskt fördelade kring medelvärdet, medan de

under den tredje perioden visar en starkt asymmetrisk fördelning.
Detta torde bero på att tredje gruppen består dels av fåglar av den

typ, som vi möter mer renodlad i de första grupperna, dels av fåglar
a,v en annan typ, som vi inte haft att göra med tidigare. Ett medel-

värde för en sådan blandad grupp blir naturligtvis ganskaintetsägande.
Därför är en signifikanstest för skillnaden mellan medelvårdena icke
heller av något större intresse.

Huvudresultaten av mätningarna framgår redan av ovanstående

bearbetning. Det visade sig dock var& av intresse alL t'aga ett mindre
material från en kortare period så sent som möjligt, vilket kunde

ånses representativt för den grupp - med större totallängd och

kortare vinge - som tydligen dominerar under den sista perioden.

Ett material på 150 ex. från tiden 19.9.-21.9. utvaldes med hopp

om att det skulle visa sig någorlunda homogent. Ett lika stort för
de ticligare grupperna representativt material från tiden 27'8.-28.8.
uttogs också. Dessa mätningar blev statistiskt mer lätthanterliga,
vilket möjliggjorde en närmare undersökning.
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Inom dessa två mindre grupper beräknades medelvärde, stan-
dardawikelse och medelvärdets medeHel på samma sätt som tidigare
gjorts inom de tre större grupperna. Näb blängdsmätning -

a r n a s resultat framgår av följande tabell:

fi
o

%
fr!2,ssa
fr, ! 2,rs an

Signifikansen för
gav resultatet:

807o>P>70o/o
Det föreligger sålunda ingen signifikant skillnad utan tvärtom en

mycket god överensstämmelse.
n'rekvensdiagra,mmen (fig. 5) testades för normalfördelning, vilket

gav resultaten:

27.8.-28.8.
33,2 mm

2,48

0,20
26,8-39,6 mm
32,7-33,2 mm

19.9. - 2l.9.
33,3 mm

2,20
o,r8

27,6-39,0 mm
32,s-33,8 mm

skillnaden mellan medelvärdena testades och

27.8.-28.8.
19.9. - 2r.9.

Båda grupperna visar en
normalfördelningen.

50%>P>30oÄ
90o/o>P>80%

mycket god överensstämmelse med

Resultaten av v i n g l ä n g d s m ä t n i n g a r n a är samman-
ställda i tabellen nedan (materialet klassindelat med klassbredden
2 mm):

r
a

oA

ft!2,rao
r ! 2,a8 a;

27.8.-28.8.
119,7 mm

3,42
0,28

110,9-128,s mm
ll9,o-120,4 mm

19.9.-21.9.
116,6 mm

3,12
0,25

108,s- 124,t mm
ll6,o-117,2 mm

Som s;rnes - och som var att vänta med hänsyn till den förbe-
redande analysen sid. 290 - är vinglängden avsevärt mindre i sep-
tembergruppen. Signifikansen för skillnaden mellan medelvärdena
testades och gav procentvärdet.

P < 0,t o/o
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vinglängd

vlnglängd

X'ig. 5 Fig. 6

Fig. 5. Näbblängden hos två mer begränsade grupper av tidigt resp. sont passerando
unga kärrsnäppor vid Ottonby. Överst I50 ox. från tiden 2?,8.-28.8. ocf därunder
I50 ex. från tiden 19.9.*2I.9. (Bi.Il-lengths'in two smaller groups ol goung dunldns

lrom Ottenbg. Cl. the sunnmLary, p. 301.)

Tig. 6. Vinglängden hos samma kärrsnäppor som i fig. 5. (Wing-Iengths o! same
bi,rds as i,n lig. 5.)

Skillnaden är sålunda höggradigt signifikant.
Testning för normalfördebring gav procentvärdena:

P < 0,r o/o

s5oÄ>P>eo%
Den första gruppen avviker signifikant från normalfördelningen,

medan den senare gruppen företer en synnerligen god överensstäm-
melse. X'rekvensdiagrammen (fig. 6) visar dock att den första gruppen
liksom den andra är symmetriskt fördelad kring sitt medelvärde.
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f
40

T o t, all ä ng dsmä tnin g arn a
bredden 3 mm. Resultatet framgår av

27.8.-28.8.
169,s mm

6,96
0,57

151,5-187,5 mm
168,0-l7l,o mm

total1ängd

19-21 /9

195 210 tota11ängd
Fig. 7. Totallängden hos samma kärrsnåppor som i fig. 5-6. (Total, Iengths ol same

bi,rd,s as i,n ligs. 5-6.)

fi
a

oi
fr!2,seo
i ! 2,se on

klassindelades med klass-
nedanstående tabell:

r 9.9. - 21.9.
197,7 mm

5,3I
0,44

183,8-211,6 mm
196,6-198,a mm
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Skillnaden mellan gruppernas medelvärden är höggradigt signi-
fikant:

P < 0,r o/o

X'rekvensdiagrammen (fig. 7) visar, att båda grupperna är symmet-
riskt fördelade kring sina medelvärden. Den första gruppens frek-
vensdiagram överensstämmer dock dåligt med normalfördelningen.
Den andra gruppen visar en avsevärt bättre överensstämmelse, lik-
som fallet var i fråga om vinglängden. Testningen för normalför-
delning gav procentvärdena:

27.8.-28.8. I oÄ >P > 0,t oÄ

19.9.-21.9. 20'Ä >P > r0 oÄ

Härav framgår också att den senare gruppen kan betraktas som
homogen.

Korrelationen mellan näbblängd och vinglängd inom
de båda grupperna finns åskådliggjord i fig. 8. Korrelationskoeffi-
cienter har beräknats och givit följande resultat:

27.8.-28.8. r: 0,51
f9.9.-21.9. r:0,48

Detta visar, att, det föreligger en medelgod positiv korrelation
inom båda grupperna,. Fåglar med lång näbb har i allmänhet också
långa vingar och vice Yersa.

Korrelationen mellan näbblängd och totallängd är
åskådliggjord i fig. 9. Korrelationskoefficienterna har beräknats till:

27.8.-28.8. r - 0,4s
19.9.-21.9. r : 0,62

Även här föreligger en medelgod positiv korrelation. Såväl ving-
som totallängden ökar, när näbblängden ökar.

Diskussion

De storleksskillnader, som påvisats .inom detta material, måste
bero på att det föreligger en heterogenitet av något slag. Man kan
härvid tänka sig följande möjligheter:

A. Unga och gamla fåglar är olika stora och flyttar under olika
tidsperioder.

B. Variation i fråga om ålder (hos ungfåglarna).
C. Hanarna flyLtar före honorna.
D. Olika populationer som flyttar under olika tidsperioder.
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I

längd

Fig. 8

Fig. 8. Korrelationstavlor visande sambandet mollan näbb- och vinglångden hos
samma kärrsnäppor som i fig. 5-7. Det övre diagrammet visar alltså 150 ex. från
tiden 27'8' - 28' 8' och u* 

v*' :;"u \ni;; X\:ti:;''r!'l''zt's' 
(w ing l bi'il co* elat i'om

Fig. 9. Sambandet mellan nåbb- och totallångden hos sarnma kärrsnäppor som i
fig. 5-8. (Billltotal length correloti,on.)

Materialet består nästan helt och hållet av ungfåglar - nära Sg %.
Den första förklaringen duger alltså inte.

Den ökning a,v totallängden, som inträdde strax efter mitten av
september, skulle oekså kunna tänkas bero på att ungfåglarna då
hunnit växa sig större. De frekvensdiagram, som är uppritade för
tidiga mätningar, är avsevärt sämre normalfördelade än de som är
baserade på sena mätningar. Denna skillnad är genomgående och
alltför stor för att kunna vara slumpmåssig. Trots sin dåliga överens-
stämmelse med normalfördelningen är emellertid frekvensdiagrammen
symmetriskt fördelade kring medelvärdet. Detta gör det osa,nnolikt,
att den dåliga normalfördelningen skulle ha uppkommit genom att
fler än en population sträckt samtidigt i början av hösten, vilket
troligen skulle ha visat sig genom en a,symmetrisk fördelning. En
sa,nnolik förklaring är därför, att de snäppor, som mättes i början

.=2ex. a=J-4er.
O = 9-to ex.

Fig. 9
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av hösten, ej var helt utvuxna. Det är i så fall naturligt, att frekvens-
kurvorna inte uppvisar någon vacker normalfördelning, ty förut-
sättningen för detta är att alla mätningar utförts på fåglar &v samma

ålder eller på helt utvuxna exemplar, medan det i själva verket är
sannolikt, att kläckningstiderna varierat avsevärt, och att ej alla

snäpporna var helt utvuxna, då de mättes vid höstens början. Att
de mätningar, som utfördes senare på hösten, är avsevärt battre
normalJördelade, skulle i så fall bero på att fåglarna vid den tiden
till största delen var utvuxna.

Om emellertid den ökning av totallängden, som visade sig under

sen&re delen av mätningsperioden, skulle bero på att fåglarna då

hunnit växa sig större, skulle man kunna påvisa en gradvis ökning
av storleken. Övergången mellan den mindre och den större gruppen

var dock mycket plötslig och skillnaden mellan totallängderna -
28 mm - var alldeles för stor. Därtill kommer att vingiängden i
den senare gruppen - med större totallängd - var mindr:e än i
66n lidigare gruppen, vilket helt utesluter möjligheten att det kan
ha varit fråga om en tillväxtförändring.

Det är tidigare påvisat, att kärrsnäpphonorna, särskilt' med av-
seende på näbblängden, är större än hanarna. Man skulle nu kunna
tänka sig, att en storleksskillnad uppkommit genom att honorna

tlyttat senare än hanarna. Detta är emellertid redan teoretiskt
osannolikt, när det gäller ungfåglar. Om det nu verkligen förelåge

en skillnad mellan könskvoterna under olika tider på hösten, bleve

naturligtvis näbblängden större i samma mån som honorna domi-
nerade. Näbblängden är dock i det, närmaste konstant under hela

hösten, vilket kullkastar denna förklaring.
Det Iigger nära till hands att tänka sig, att det rör sig om t v å

olika populationer. De skulle i så fall ha följande mått
(medelvärden):

näbb
vinge
total

A
33 mm

120 mm
170 mm

B
33 mm

117 mm
198 mm

Population A skulle dominera bland de vid Ottenby förbisträckande
kärrsnäpporna fram till mitten av september. Efter denna tidpunkt
skulle de flesta kunna hänföras till population B. Denna skulle ha

ungefär samma näbblängd som A men skilja sig genom kortare vinge
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och avsevärt större totallängd. Kroppsstorleken och den sena flytt-
ningstiden tyder på att population B skulle vara nordligare (el.

ostligare) belägen än A, i enlighet med den s. k. Bergmans regel.
Denna säger, att individer tillhörande samma djurart i kalla klimat-
områden utvecklas till att b1i större än de som lever i varm&re trakter.
Orsaken ligger däri, att kroppsytan är bestämmande för värmeför-
lusten, och ytan är relativt större, ju mindre kroppen är. Den mindre
vinglängden hos population B skulle på liknande sätt kunna förklaras
med den s. k. Allens regel, som säger, att djurens utskjutande
kroppsdelar är relativt kortare i kallt klimat, även detta för att
minska den värmeavgivande ytan. Dylika tolkningar måste natur-
ligtvis göras med stor försiktighet när det gäller flyttfåglar, då ju
även vinterkvarterets klimat och avstånd kan ha inflytande på ut-
vecklingen. Det kan 

"-äU""tid 
vara intress ant, alt se, vad som f. n.

är känt om kärrsnäpprasernas utseende och utbredning.
Kärrsnäppan angives vanligen i litteraturen med två i Europa

häckande raser: den sydliga, Cal,id,ris alpina schinzii, och den nord-
llga, Calid,ri,s alpina alpi,na. Den förras utbredningsområde säges

omfatta England, Skottland, Holland, norra Tyskland, Baltikum,
södra Sverige och sydvästra Norge, medan den senare häckar från
norra Skandinavien över den ryska och sibiriska tundran till Taimyr-
halvön, där den ersättes av Cali,d,ri,s al,pi,na centrali,s, vars häcknings-
område omfattar östra Sibirien (Drunrvrrnv m. fl. l95l). Rasen
centrali,s (pusi,lla) angives av 'WrrsnnBy m. fl. (1952) för området
Jenisej-Lena, men dess systematiska värde betecknas som mycket
tveksamt. Den ännu östligare Culid,ris alpina salchalinu skulle enligt
Wrrnnnev häcka i hela nordöstra Sibirien, medan Dnmnnrruv upp-
ger, atb den häckar först vid Berings hav.

De dräktskillnader, som angives mellan raserna, är i allmänhet,
föga märkbara hos ung{åglarna, varför här endast måttuppgifterna
skall refereras. Rasen schi,nzi,i uppgives vara något mindre än alpi,na.
De av Dnunnrrnv angivna vingmåtten (näbblängd angives icke)
för oentral,is förefaller vara obetydligt mindre än de som tillskrives
nominatrasen. Totallängden uppgives tyvärr sällan i litteraturen,
troligen på grund av att mätningarna utförts på skinnlagda fåglar,
i vilket fall totallängden blir mycket beroende av konserverings-
tekniken och därför tillmätes ringa värde.

De i litteraturen angivna måtten är ofta grundad.e på så små
serier, att det är svårt eller omöjligt aft draga några egentliga slut-
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s&tser, vilket också påpekas av Lönnnnnc (1929). Därtill kommer
att författarna ofta ej anger de metoder, efter vilka mätninga,raa
utförts. Det är värdelöst, att uppgiva ett, medelvärde för ett litet
material utan att angiva medelvärdets medelfel, och det är mycket
lätt att draga förhastade slutsatser om storleksskillnader, om man
inte genomför en signifikanstest'.

Mätningarna vid Ottenby överensstämmer i stort sett bäst med
nominatrasen. Det är dock anmårkningsvärt, att totallängden hos

de tidigare flyttande kärrsnäpporna (population A) ligger nästan
helt under de av Cor,r,nrr (1921) för alTtina angivna måtten, 185-
211 mm, vilka däremot, överensstämmer synnerligen väl med dem,
som är karakteristiska för population B. Om population A och B
skall hänföras till s&mma ras eller ej är omöjligt att säga. Härvidlag
vore det av stort intresse att få närmare uppgifter om rasen centralis,
särskilt vad totallängden beträffar. Det är också omöjligt att på
grundval av materialet från hösten 1957 förutsäga, om de här på-
visade storleksskillnaderna mellan tidigt och sent förbi{lyttande
unga kärrsnäppor skall visa sig vara en årlig företeelse vid Ottenby,
och om de har en motsvarighet även bland de gamla, sommartid
passerande fåglarna. Detta bör emellertid kunna belysas av de mät-
ningar, som planerats till 1958.

För ovärderlig hjälp vid bearbetningen av detta undersöknings-
material är författaren stort tack skyldig fil. lic. Clans Rartnr,.
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Summary: Size differences between early and late autumn passape.
migrants oI Cal'i,rlrds al'pi'na at Ottenby.

Measurements of bill, wing, and total length of 1.112 dunlins (99 o/o juvenile birds
of the year) trapped lor ringing at Ottenby bird station, on the island of Öland, during
three weeks in August, and September 1957 show that considerablo difforences in
size exist botween birds from the earlier and birds from the later part of this period.

This was demonstrated by splitting the material into three groups' each represenf,ing

a period of one week: 26 Aug.-l Sept. (4rt3 individuals), 2-8 Sept. (322 inds'), and

15-21 Sept. (34? inds.); no measurements wero taken between Sept. 8 and 15. Arith-
metic mean, standard doviation, standard error of the mean, 99 o/o renge, and 99 o/o

confidence limits of tho mean for bitl, wing and total length were then calculated
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sparat€ly for each group. While bill-size proved very uniform between the threo
groups, thero was a smell but quite significant decreaso in winglength between the
firsö two periods and the last and a very appreciable increage in total length aö tho
samo timo (cf. figs. 2-4; all me&surements wero takon aa recommended in Wrtunn-
nv's lfandbook).

It was evident from the distribution of the measurements - especially the total
lengths - that tho last' group was heterogeneous (cf. diagram at bottom of fig. 4).
For that reason & very la,to group was picked out of the materiel, namoly 150 birds
chosen at random from thoso trapped I9-2I September. Similarly a very early
group was selectod, namely 150 birds chosen at random from those trapped 27-28
August. Theso two groupe were then treåted in the same w*y as the two Iarger groups
referred to above. The difforences found were tested for their significance by conven-
tional methods. On p. 293-295 aro given, in the order now stated, mean, standard de-
viation, standard orror of mean, 99 yo ra,nge, 99 o/o confidence limits of mean, P for
identity of means and P for normality of distribution of bill, wing and total length
for each of these two smaller grdrps, Iollowed (on p. 296) by coefficients for billiwing
conola,tion and bill/botal length cdtelation within oach group.

The conclusions drawrr from the preliminary analysis axe further strengthened by
this treatment. There is a remarkable conformity in bill-length bstrveen early and
late birds. The frequency distribution of measu.rernents in each group is close to
normal, which indicates thaf, the difference in bill-length between tho sexes, known
from museum studies on the Dunlin, is not very pronounced in the present material
of young birds. The w i n g s of August birds are about 3 mm longer on the average
than those of September birds; and although this difference is not a great one, the
ranges of the two groups covering eaeh other almost completely, it is still highly
significant statistically. Turning io the typo of frequency distribution of wing-Iengths,
en apprecia,ble deviation from normality is found for the early group only (upper
diagram, fig. 6). However, the distribution being fairly symmetrical, this deviation
will bo duo to growth still going on at this time of the sumrner rather than to, for
instance, differences in geographical origin between individuals, which would more
likely produce a skew distribution than a balanced one. Tho same phenomenon is
found when total longths are examined (fig. 7). Another interesting point
abouö the total lengths, noted during the preliminary analysis and very pronounced
in the present mB,terial, is the marked increase in this measuro from late August to
late September, whilst there is a decrease in wing-length. fn fact, there is only little
overlap in total lengths between tho two groups.

Tn a briof discussion, some possible explanations for the differences in wing-length
and total length between early and late migrant young dunlins at Ottenby are consider-
ed, and it is found probablo that two populations of different origin are involved.
Howover, due to lack of information in current litorature as to total lengths of durlins
of different subspecies - a lack caused by a legitimato relucta,nce to use this measuro
in the comparison of rnuseum specimens skinned by different taxidormists - it is
impossible to relate the preserrt measurements of this character, which has proved
of much importance for the differentiation of our material, to any similar me&surements

of breeding-birds of knom origin.
Further work is planned for 1958 to overcome some of the difficulties now encounter-

ed in explaining the results obtained.
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