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Kuukkeli on laajalle revinnyt paikkalintu, jonka ruumiin koonmaantieteerlistä muuntelua tutkimuksessa selvitettiin.
Aineistoa ori kaiken kaikkiaan aii yksilöstä, jot,ka kattoivat
koko kuukkelin levinneisyysalueen. Suurin osa ãineistost.a o1i
museonäytt.eitä ja osa rengastusaineistoa. Museonäytteistämitattiin siiven, pyrstön, nilkan ja nokan pituus sekä nokan
korkeus ja leveys ja käytett.iin painotietoja niistäyksilöistä, joist.a ne ori saatavilla. Rengastusaineistostakäytettiin siiven ja pyrstön mittaa sekä painoa. Erot elävinäja kuolleina mitattujen yksilöiden ja eri ikäluokkien vä1ilIäkontrolloitiin tilastollisin menetelmin.

Mittatietoja hyväksi käyttäen t,utkittiin kuukkelin koonmaantieteellistä muuntelua, Bergmannin ja Artenin sääntöjen
sovertuvuutta kuukkeriÍn, kasvukauden pituuden vaikutusta
siiven pit.uuteen muunteruun ja verrattiin kuukketin siivenpituuden muuntelua eräisiin muihin kuukkelille t,yypillisen
rlntuyhteisön varpuslintulajeihin. Bergrmannin ja-Átrenin
sääntöjä koskevissa analyyseissä käytettiin talven ankaruuden
mlt.tana tammikuun keskilämpötiì-aa. vertairuissa käytettiint.ilastollisina rnenetermj-nä lähinnä regressioanalyyéiä,
yksisuuntaista varianssianalyysiä, t,-t.estiä ja
erotteluanalyysiä.

verrattaessa kuukkerin siiven pituuden muuntelua muihinlajeihin vain kulorast.as o1i vertairussa olleista rajeista
kuukkeria muuntelevampi suhteessa kokoonsa. Lajit. tuntuivat
noudattavan suuntausta, jossa muunterevimmat rajit ovatpaikkalintuja tai vähän vaeltavia ja vähit.en muuntelevatrajit vael-tavia tai muuttavj-a. Tarven ankaruus vaikutLaa
erotteluanalyysin perusteelra kuukkeliin Bergmannin säännön
mukaisesti: kylmimpien alueid.en rinnut ovat Èeskimäärin
suurimpia. Allenin säännön pitävyyttä kuukkelilla testattiin
suhteuttamarra ulokkeiden (nokan ja nilkan mitat) pituus
siiven pituuteen. Näin menetelren myös Allenin saanto saaaineistosta t.ukea. Sitä vastoin kasvukausi ei näytä
vaikuttavan kuukkerin siiven pit,uuteen. Bergrmannin säännönperinteistä selitysmallia lämmönhukan ja pinta-alan suhteesta
on arvosteltu, mutta ns. vuodenaj-kaisuushypoteesi voi tarjota
osaselityksen ilmiölle. sen ennusteiden mukaisesti ruumiiñ
koon kasvun myötä esim. parantunut paastokyky voi olla
valintaetu kuukkerin kaltaiserle kytmien olosuhteidenpaikkalinnulle.
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