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Undersökningen behandlar olika faktorers inverkan på ejderns kull-
storleksvariation under en häckningssäsong. Materialet insamlades

1991. Forskningsområdet omfattar 16 holmar och skär i närheten av

Tvärminne zoologiska forskningsstation (Hangö). Faktorer vars samband

med kullstorleken undersöktes var läggningsdatum, honans egenskaper

och boplats. Tre olika egenskaper användes för att beskriva honan:

vikt, storlek och kondition. Eftersom det är svårt att konstruera ett
tillförlitligt konditionsindex utan utförlig kadaveranalys är det möj-

ligt att vikten ger en bättre bild av konditionen än det använda kondi
tionsindexet. Boplatsen beskrevs på två sätt: antingen enligt holmtyp
(skogsholme eller öppet skär med 1åg vegetation) eller enligt botyp
(oskyddad eller skyddad).

Kullstorleken mi'nskade med senare läggningsdatum. Aven vikten under

ruvningen korrelerade med kullstorleken, så att tyngre honor hade stör-
re kullar. Eftersom det dessutom fanns en korrelation mellan honans

vikt och läggningsdatum (tyngre honor hade börjat lägga tidigare) un-

dersökte jag detta "triangelsamband" närmare med partiell korrelations-
analys där man kan eliminera effekten av den "tredje faktorn". Efter
analysen visade det sig att korrelationerna mellan vikt och kullstorlek
samt vikt och läggningsdatum bestod, men att korrel-ationen mellan lägg-
ningsdatum och kullstorlek försvann. Detta tolkas som att läggningsdat

inte har en effekt på kultstorleken, vilket passar vä'l ihop med att ej-
dern använder före häckningen samlade kroppsresurser för äggläggning

och ruvning.
Kullstorleken var nästan ett ägg större på skogsholmarna än på de öppna

skären. Läggningsdatumet var också ca. två dagar tidigare på skogshol-

marna. Det är möjligt att skillnaden i kullstorlek och läggningsdatum

kan förklaras med den intensiva äggpredation som observerades på öppna

skär men inte på skogsholmarna. Kullstorleken skiljde sig inte i boty
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