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Inngangur
Varp fugla er orkufrekt og einstaklingar þurfa að

uppfylla ýmsar skyldur (Drent & Daan 1980). Kvenfuglar
þurfa t.d. orku til að mynda egg og karlfuglar verja oft
talsverðri orku í ýmiss konar sýndaratferli. Þá hafa
annað eða bæði kyn skyldur við álegu og óðalsvarnir
(t.d. Drent & Daan 1980, Verhencamp o.fl. 1989, Bryant
& Tatner 1991, Deerenberg o.fl. 1995, Kersten 1996).
Þetta leiðir af sér að ástandi varpfugla hnignar oft yfir
varptímann og miðla þarf málum milli afkomu unga og

lífslíkna foreldra sem hvort tveggja er háð vinnuframlagi
foreldranna (Trivers 1974, Priede 1977). Breytingar á
ástandi fugla yfir varptíma geta því gefið vísbendingar
um takmarkandi þætti og mun á þeim kröfum sem
varpið gerir til kynjanna.

Sandlóan Charadrius hiaticula er algengur varpfugl
á Íslandi. Stærðarmunur á kynjum er hverfandi en
karlfuglar hafa skarpara litamynstur á brjósti og höfði
(Prater o.fl. 1977). Sandlóur verpa í N-Frakklandi, á
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1. mynd. Sandlóa Charadrius hiaticula. – Ringed Plover. – Daníel Bergmann.
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Bretlandseyjum, á Norðurlöndunum og við Eystrasaltið
en bróðurparturinn af varpútbreiðslunni er á hánor-
rænum slóðum. Auk Íslands verpa þær með ströndum
Síberíu að Beringssundi, á Grænlandi og á austurhluta
kanadíska eyjasvæðisins (Cramp & Simmons 1983, Kam
o.fl. 2004). Sandlóur eiga langflestar vetrarstöðvar í V-
Evrópu og Afríku (Wallander 2001, Kam o.fl. 2004).
Flestar endurheimtur á sandlóum merktum á Íslandi
eru frá fartíma og því er vetrarútbreiðsla íslenska
varpstofnsins illa þekkt (Ævar Petersen 1998).

Sandlóan er með útbreiddari varpfuglum landsins
og nær varpútbreiðslan frá fjöru inn á miðhálendið
(Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt gögn). Sandlóan
verpur einkum á ógrónu landi, í fjörum, á melum og á
söndum og er hreiðrið yfirleitt aðeins laut, brydduð
steinvölum eða skeljabrotum. Eggin eru fjögur eins og
hjá flestum öðrum vaðfuglum. Sandlóur og skyldar
tegundir verpa oft þar sem afföll á hreiðrum eru há, t.d.
í fjörum þar sem umferð er mikil, en þær geta lengi
brugðist við með því að verpa aftur. Í Svíþjóð hafa
sandlóur verið staðnar að því að verpa allt að fimm
sinnum sama sumarið af þessum sökum (Wallander
2001). Það getur því teygst talsvert á varptíma sandlóu
miðað við ýmsa aðra vaðfugla. Varpþéttleiki sandlóu
fer eftir aðstæðum og hefur mælst frá <1 varppari/km²
á grænlenskum melum upp í 138 pör/km² í Stokks-
eyrarfjöru (Meltofte 1985, Böðvar Þórisson o.fl. 2004).

Sandlóa er einkvænisfugl og rannsóknir á erfðaefni
(DNA) í ungum sýna að sandlóur hlaupa mjög sjaldan
út undan sér (Wallander 2001). Bæði karlinn og
kerlingin liggja á eggjum en rannsóknir í Svíþjóð hafa
sýnt að karlinn er heldur líklegri til að vera á hreiðrinu
á nóttunni en kerlingin á daginn (Wallander 2001).
Álegan tekur um 22 daga og ungar verða fleygir á um
24 dögum (Cramp & Simmons 1983, Wallander 2001).

Fyrstu sandlóur fara að sjást á Íslandi um miðjan
apríl en flestar virðast þær koma í lok apríl og byrjun
maí (Arnþór Garðarsson o.fl. 1980, Arnþór Garðarsson
& Ólafur Karl Nielsen 1989). Önnur bylgja af sandlóum
skellur á landinu í lok maí og er talið að þar séu
grænlenskar og kanadískar sandlóur á leið til varp-

heimkynna sinna í norðri (Arnþór Garðarsson & Ólafur
Karl Nielsen 1989). Fyrir brottför að hausti ná sandlóur
hámarki í fjölda á leirum í júlí og ágúst og eru nær allar
horfnar í ágústlok (Arnþór Garðarsson & Ólafur Karl
Nielsen 1989, Tómas Grétar Gunnarsson 2001). Þar
sem sandlóur safnast saman á sendnum eyrum í
Ölfusárósi er hámarkið heldur seinna, eða um miðjan
ágúst og enn er nokkuð eftir af sandlóu í byrjun
september (Tómas Grétar Gunnarsson 2001).

Lítið er vitað um lífshætti sandlóu á Íslandi. Hér er
talinn vera stór hluti heimsstofnsins eða um 50 þúsund
pör (Thorup 2006) svo mikilvægi Íslands fyrir sandlóu
er ótvírætt. Sumarið 2004 hófust rannsóknir á sandlóu
á tveimur athugunarsvæðum á Íslandi, öðru á Vest-
fjörðum en hinu á Suðurlandi (Böðvar Þórisson o.fl.
2004). Markmiðið með rannsóknunum er að afla ýmissa
grunnupplýsinga um stofn- og farvistfræði sandlóu sem
líklegar eru til að leiða af sér frekari rannsóknir.
Auðveldara er að eiga við sandlóur í varpi en flesta
aðra vaðfugla m.t.t. nákvæmni lýðfræðilegra mælinga
og þær henta því vel til stofnvistfræðirannsókna.
Rannsóknirnar hafa m.a. sýnt að sandlóur á láglendi
hefja að jafnaði varp um miðjan maí og algengast er að
pör hefji álegu síðustu tíu dagana í maí. Þá virðast
íslenskar sandlóur færar um að verpa allt að þrisvar
sinnum ef varp misferst. Kvenfuglar yfirgefa varpstöðvar
að meðaltali um níu dögum fyrr en makar þeirra (Böðvar
Þórisson o.fl. 2004). Í þessari grein verður gerð grein
fyrir þyngdarbreytingum sandlóa á varptíma, sem
mælikvarða á líkamsástand þeirra.

Litlar upplýsingar liggja fyrir um breytingar á massa
innri líffæra í vaðfuglum á varptíma. Hins vegar er vel
þekkt að massi innri líffæra breytist mikið í kringum
fartíma sem aðlögun að farflugi (Piersma 1998).
Æxlunarlíffæri geta þó stækkað töluvert á varptíma og
þetta er sérstaklega vel þekkt varðandi kynkirtla sem
geta stækkað svo mörgum stærðargráðum munar (t.d.
Welty & Baptista 1988). Þó má gera ráð fyrir að
æxlunarlíffæri breytist ekki mikið í stærð yfir varptímann
sjálfan því fuglar verða að geta brugðist hratt við
hugsanlegu endurvarpi. Hér er því gert ráð fyrir að þær

Kyn Meðaltal ± stfrv. N t P
Sex Mean ± SD N t P

Massi – Body mass 58,9 ±3,65 105 -2,182 0,030
60,0 ±4,01 111

Hægri rist – Right tarsus 25,9 ±1,45 106 0,430 0,668
25,8 ±1,28 111

Hægri vængur – Right wing 133,5 ±2,93 105 0,732 0,465
133,2 ±3,21 111

Höfuð – Head 41,4 ±1,02 106 1,831 0,068
41,1 ±1,51 111

Nef – Bill 14,2 ±0,64 106 1,655 0,099
14,0 ±0,62 111

Ennisband – Forehead stripe 7,1 ±1,29 105 8,161 0,000
5,9 ±0,99 111

1. tafla. Mælingar á fullorðnum
sandlóum í varpi og niðurstöður t-
prófa sem báru saman kynin. Allar
stærðir eru í mm. – Biometrics of
breeding Ringed Plovers in mm and
results of t-tests that compared the
sexes.
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breytingar sem verða á massa sandlóa yfir varptímann
stafi fyrst og fremst af breytingum á orkuforða (væntan-
lega einkum fitu en mögulegt er að fuglar gangi einnig
á prótein). Þetta hefur enn fremur verið viðhorfið þegar
breytingar á massa vaðfugla á varptíma hafa verið
kannaðar (t.d. Tulp o.fl. 2002).

Aðferðir
Fuglar voru veiddir og mældir, 2004 og 2005, á

hreiðrum eða með ungum rétt eftir klak á Vestfjörðum
og á Suðurlandi (1. tafla). Nær allar sandlóurnar veiddust
á álegutíma en sex veiddust fyrstu fimm dagana eftir
klak. Kynin má þekkja í sundur á búningseinkennum
en karlfuglar eru að jafnaði með alsvart höfuðmynstur
en kvenfuglar hafa talsvert af ljósari fjöðrum í annars
dökkum beltum á höfði og hálsi. Þá er svarti smekkurinn
á bringunni yfirleitt stærri á karlfuglum en kvenfuglum
(Cramp & Simmons 1983). Ekki voru tök á að veiða
sömu fuglana aftur og aftur til að fylgjast með breyt-
ingum á þyngd einstaklinga heldur er eftirfarandi
greining byggð á því að fuglar voru veiddir á mismun-
andi tímum yfir varptímann og líkamsástand þeirra
skoðað eftir að leiðrétt hafði verið fyrir stærð. Flestir
fuglar voru veiddir við Holt í Önundarfirði og við
Stokkseyri í Flóa. Af þessum svæðum eru til heilsteyptar
gagnaseríur og voru þær notaðar til að greina þyngdar-
breytingar. Nokkrar sandlóur voru veiddar í varpi á
öðrum svæðum á Suðurlandi og á Vestfjörðum og voru
þær einnig notaðar til að búa til líkön af stærð sandlóa
(sjá að neðan).

Óviðunandi er að nota heildarþyngd eina sér sem
ávita á ástand þar sem að stærri fuglar eru að jafnaði
þyngri og því verður að leiðrétta fyrir stærð áður en
massi gefur viðunandi vísbendingar um ástand. Líkams-
ástand var því ákvarðað sem leifar (e. residuals) af
massa (í grömmum) miðað við líkamsstærð (línulegt
aðhvarf, e. regression). Greiningin var gerð fyrir hvort
kyn. Til að taka tillit til þess að fuglar gætu verið
mismunandi í laginu var gerður metill á líkamsstærð út
frá nokkrum mælingum. Vænglengd (hægri), rist (hægri),
nef (frá fjaðurrótum að nefbroddi) og haus (frá hnakka
að nefbroddi) voru sett inn í höfuðþáttagreiningu (e.
principal components analysis eða PCA). Allar mæli-
stærðirnar hlóðust jákvætt á PC1, sem skýrði 39,5% af
breytileika í stærð  og 39,3% af breytileika í stærð ,
og var notaður sem vísitala á stærð fugla. Mest munaði
um neflengd og haus. Jöfnur sem útskýrðu massa út frá
líkamsstærð fyrir bæði kynin voru; massi  = 58,9 +
0,753 x stærð og massi  = 60,0 + 0,828 x stærð.

Til að skoða áhrif mismunandi þátta á líkamsástand
sandlóa voru byggð línuleg líkön (e. general linear
models) fyrir hvort kyn um sig þar sem spáð var fyrir
um þyngd út frá ýmsum þáttum. Skoðuð voru áhrif
dagsetningar (fjöldi daga frá 30. apríl), útungunarstigs
(dagar miðað við núllpunkt á klakdegi, mínus fyrir
hreiðurskeið, plús fyrir ungaskeið þar sem stig var
ákvarðað út frá vatnsprófi eggja), árs, athugunarsvæðis
og stærðar fugla á þyngd. Allar breyturnar voru settar

inn í upphafi og tíndar út ein og ein uns aðeins stóðu
eftir marktækar breytur (Crawley 1993). Breytur með
hærri fylgni en 0,5 voru ekki notaðar í sama líkan.

Þá var athugað hvort að fylgni væri milli ástands
paraðra karlfugla og kvenfugla en slíkur samanburður
getur hjálpað til við að greina hvar áhrifavaldar verka.
Þess var gætt að nota aðeins fugla sem veiddust sama
varptímabilið og pörum þar sem karlinn og kerlingin
höfðu verið vigtuð sitt hvort árið var sleppt. Þessi
tengsl voru bæði skoðuð sem bein fylgni milli út-
reiknaðra ástandsstuðla og einnig eftir að leiðrétt hafði
verið fyrir hvenær varptímans fuglarnir veiddust með
því að nota leifar af ástandsvísitölu á dagsetningu. Slíkt
gefur vísbendingar hvernig þyngd fugls var miðað við
tímann sem hann veiddist og þá er auðveldara að bera
saman fugla sem veiddust á mismunandi tíma.

Að lokum var skoðað hvort að ástand fugla hefði
áhrif á hvort egg klöktust úr hreiðrum eða ekki en
örlögum allra hreiðra var fylgt að klaki með reglulegum
heimsóknum. Þetta var gert með því að spá fyrir um
örlög hreiðra með lógaritmísku fjölþátta aðhvarfi (e.
logistic regression). Kynin voru greind aðskilin til að
forðast gerviendurtekningu (e. pseudoreplication) en ef
ástand er tengt aðstæðum á tilteknu óðali er þyngd
paraðra fugla ekki óháð hvorri annarri. Sami háttur var
hafður á meðferð breytna og við línulegu líkönin að
ofan. Öll tölfræði var gerð í SPSS 12 fyrir Windows og í
öllum prófum var miðað við 95% marktæknistig.

Niðurstöður
Karlfuglar mældust að jafnaði heldur stærri en

kvenfuglar en munurinn var aðeins marktækur fyrir
höfuð og nef. Munurinn var einnig marktækur þegar
lengd nefs var dregin frá heildarlengd höfuðs. Kvenfuglar
voru þrátt fyrir þetta marktækt þyngri en karlfuglar. Þá
var ennisband karlfuglanna marktækt breiðara en á
kvenfuglum (1. tafla).

Sandlóur af báðum kynjum við Holt og við Stokkseyri
léttust marktækt yfir varptímann (2. mynd). Mest léttust
karlfuglar við Holt en dagsetning skýrði 23% af
línulegum breytileika í þyngd þeirra en minnst léttust
kvenfuglar við Holt þar sem dagsetning skýrði 12% af
breytileikanum. Línulegt aðhvarf: Holt : y = -0,0399x
+ 1,8185, R² = 0,23, P < 0,001, frítölur (ft) = 48; Holt

: y = -0,0247x + 0,9568, R² = 0,12, P = 0,011, ft = 54;
Stokkseyri : y = -0,0272x + 0,8326, R² = 0,14, P =
0,035, ft = 32; Stokkseyri : y = -0,0302x + 1,3747, R²
= 0,15, P = 0,017, ft = 37. Karlfuglar við Stokkseyri
voru fyrstir til að detta niður fyrir meðalástand að
jafnaði (mörk við 0-gildi ástandsstuðuls á 2. mynd) en
það gerðist í lok maí. Kvenfuglar við Holt voru að
meðaltali komnir niður í meðalástand um 10. júní og
karlfuglar við Holt og kvenfuglar á Stokkseyri um miðjan
júní. Þó ber að athuga að meðatalið lýsti breytingum á
þyngd misvel eftir svæðum og kynjum (2. mynd).

Línulegt líkan sem spáði fyrir um líkamsástand
karlfugla var hámarktækt (F2,81 = 11,6, R² = 0,23 , P <
0,001) og innihélt dagsetningu og stað sem marktækar
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spábreytur (2. tafla) en ástand karlfugla við Holt var
almennt betra en ástand karlfugla við Stokkseyri (t79 =
2,7, P = 0,009; leifar af ástandsvísitölu á dagsetningu
eða m.ö.o. meðalástand eftir að tekið hafði verið tillit
til dagsetningar). Líkanið fyrir kvenfugla var líka
hámarktækt (F2,87 = 11,6, R² = 0,19 , P < 0,001) og
innihélt dagsetningu og útungunarstig sem marktækar
spábreytur (2. tafla).

Engin tengsl voru milli líkamsástands paraðra fugla,
hvorki þegar fylgni var skoðuð leiðrétt fyrir veiði-
dagsetningu, eða ekki (3. mynd). Líkamsástand sandlóa
spáði ekki marktækt fyrir um líkurnar á að hreiður
klektust eða ekki.

Umræða
Meðalástand sandlóa versnaði að jafnaði eftir því

sem leið á varptímann en fuglar veiddir seinna voru að
jafnaði léttari miðað við stærð en fuglar veiddir fyrr (2.
mynd). Léttingarmynstur kynja var svipað en áhrif spá-
breyta á kynin benda til að einstakir þættir hafi mismikil
áhrif á þau. Skyldur kynjanna eru nokkuð mismunandi
hjá flestum vaðfuglum. Á meðan að kvenfuglarnir þurfa
að hafa orku til að mynda egg og liggja yfirleitt heldur
meira á eggjum (t.d. Byrkjedal & Thompson 1998,
Wallander 2001) hafa karlfuglar flestra tegunda meira
að gera með varnir óðala ásamt því að karlfuglar verja

2. tafla. Niðurstöður línulegra líkana sem spáðu fyrir um
ástand sandlóa. Aðeins eru sýndar þær breytur sem spáðu
marktækt fyrir um ástand annars hvors kynsins. – Results
of general linear models that predicted the body condition
index for breeding Ringed Plovers. Only variables that
predicted condition significantly for either sex are shown.

Kyn ß t P
Sex ß t P

Dags – Date -0,033 -4,1 <0,001
-0,020 -2,2 0,031

Staður – Place 0,463 2,2 0,030
- - -

Útungunarstig - - -
– Incubation stage -0,037 -2,6 0,012
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2. mynd. Breytingar á líkamsástandi sandlóa á varptíma við
Holt í Önundarfirði og við Stokkseyri í Flóa. Gögn frá 2004
og 2005 eru sameinuð. Myndin sýnir ástandsvísitölu sandlóa
(leifar af massa miðað við stærð; sjá nánari umfjöllun og
tölfræði í texta). – Changes in body condition of breeding
Ringed Plovers on study sites at Holt in Önundarfjörður
(NW-Iceland) and at Stokkseyri in Flói (S-Iceland). Changes
in the body condition index (residual mass against a PCA
score of size variables) against date (days after 30 April).
Both sexes on both sites showed a significant seasonal decline
in body condition. Statistics in text.
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oft heilmikilli orku í að verja kvenfuglinn fyrir öðrum
karlfuglum (t.d. Norton 1972, Ashkenazie & Safriel
1979, Tulp 2002). Ekki er ólíklegt að munur á svörun
kynjanna endurspegli ólík hlutverk þeirra. Þá er þekkt
úr þessari rannsókn (Böðvar Þórisson o.fl. 2004) að
karlfuglar dvelja lengur með ungunum á varpstöðvum
en kvenfuglarnir svo að kynjamunur í orkunotkun er
líklega enn meiri seinna á varptímanum. Rannsóknir á
tímanotkun sandlóa eru líklegar til að hjálpa við að
greina betur hvaða kröfur varptíminn gerir til kynjanna.

Ferlið sem leiðir til þess að sandlóur léttast yfir
áleguna og upphaf ungaskeiðs er annað hvort vegna
þess að þær éta minna (minni tími í fæðuleit, minna af
fæðu eða neyta orkuminni fæðu) eða að þær erfiða
meira. Eftir því sem að líður á áleguna eykst „fjárfesting”
fuglanna í eggjunum og þekkt er hjá ýmsum tegundum
að einstaklingar verja meiri orku í varnir hreiðra og
vöktun eftir því sem að líður á útungun (sjá yfirlit í
Tulp o.fl. 2002). Mjög líklegt verður að teljast að þetta
eigi líka við um sandlóu. Tíðarfar hefur líka áhrif á
orkunotkun en fuglar nota meiri orku í kaldara veðri
(Wiersma & Piersma 1994). Þá er þekkt að smávaxnir
vaðfuglar bera meiri orkuforða ef þeir verpa norðar,
væntanlega sem aðlögun að stopulla veðri (Tulp o.fl.

2002). Karlfuglar við Holt voru einmitt þyngri að jafnaði
en karlar suður á Stokkseyri en ekki verður fullyrt án
frekari athugana að það tengist hitamun á stöðunum
tveimur.

Ekki fannst marktækt samband milli ástandsstuðuls
einstaklinga og klakárangurs. Ýmsar ástæður geta verið
fyrir því. Ekki er víst að þó svo fuglar léttist jafnt og þétt
yfir áleguna að það hái þeim endilega. E.t.v. þurfa
sandlóur að verða talsvert léttari en þær sem voru
léttastar hér til þess að vont ástand fari að koma niður á
skyldustörfum. Einnig er hugsanlegt er að léttingin hafi
aðlögunargildi. T.d. er mögulegt að eftir því sem að
líður á útungun þurfi sandlóur að verja minni tíma í
álegu (slíkt er þekkt hjá öðrum smáum vaðfuglum, t.d.
Tulp o.fl. 2002), geti því varið meiri tíma í fæðuleit og
þurfi þ.a.l. ekki að bera jafn mikinn varaforða. Þá væri
gagnlegt að skoða breytingar á orkuforða einstaklinga
og athuga hvort að það gæfi e.t.v. tengsl við varp-
árangur. Þá ræðst breytileiki í afkomu hreiðra að stórum
hluta af afráni (Böðvar Þórisson o.fl. 2004) sem ólíklegt
er að tengist líkamsástandi með beinum hætti.

Það gefur ákveðnar vísbendingar að engin tengsl
voru milli líkamsástands paraðra karlfugla og kvenfugla,
meðan bæði gættu sama hreiðurs. Ef tíminn sem
tiltekinn fugl liggur á hreiðrinu takmarkar ástand hans,
má búast við neikvæðu sambandi milli ástands karlfugls
og kvenfugls. Það er að segja ef að annar fuglinn liggur
mikið á þarf hinn að liggja minna á og öfugt. Þetta er
miðað við að hvert hreiður þurfi lágmarksumhyggju
sem er krefjandi fyrir parið. Það að ekki var sýnilegt
neikvætt samband milli þyngdar karls og kerlingar
bendir til þess að tíminn sem fuglarnir verja á hreiðrinu
sé líklega ekki mjög takmarkandi. Þá bendir þetta
sambandsleysi ennfremur til þess að parið sé ekki að
stríða við aðra sameiginlega og orkukræfa þætti. T.d.
að nýta sameiginlega og takmarkaða fæðulind þar sem
inntaka annars kemur niður á inntöku hins (t.d. innan
óðalsins) eða að hjara á erfiðum óðulum þar sem
umferð manna og/eða dýra gerir kröfur á bæði.
Atferlisathuganir sýna að bæði við Holt og Stokkseyri
virðast sandlóur sækja sér æti í nálægar fjörur, a.m.k.
fyrri hluta álegunnar (Böðvar Þórisson og Vigfús
Eyjólfsson óbirt gögn) en það styður að fæðuframboð á
óðali hafi líklega lítil áhrif á ástand parsins. Ástand
sandlóa á varptíma, þegar veður er sæmilegt, er því
líklegt til að ráðast mikið af einstaklingsbundnum
þáttum en ekki þáttum sem eru parinu sameiginlegir.

Hér hefur verið lýst í stórum dráttum breytingum á
þyngd sandlóa yfir álegu og upphaf ungaskeiðs. Til að
varpa frekara ljósi á tengsl massa og eiginlegs ástands,
takmarkandi þátta á varptíma og áhrifa líkamsástands á
varpárangur væri vænlegt að athuga breytingar á þyngd
einstaklinga yfir varptímann og að bera saman tíma-
notkun og atferli kynjanna. Þá væri einnig fróðlegt að
skoða ástand fyrir álegu og seinna á ungaskeiði en
möguleikar á slíku takmarkast nokkuð af því að
auðveldast er að veiða sandlóur til vigtunar meðan
hreiðrið er fasti punkturinn í tilveru þeirra.

3. mynd. Tengsl milli þyngdar paraðra karlfugla og kvenfugla.
Gögn fyrir bæði ár og svæði eru sameinuð en þó eru aðeins
með paraðir fuglar viktaðir á sama ári. Myndin sýnir ástands-
vísitölu (leifar af massa miðað við stærð, sjá nánar í texta)
fyrir bæði kyn, karlfuglar á x-ás, kvenfuglar á y-ás. – Relation-
ship between body condition (residual mass against a PCA
score of size variables) of paired males and females, com-
bined for both years and sites but only paired birds weighed
during the same season included. There was no relationship
between condition of male and condition female.
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SUMMARY
Changes in body condition of Ringed Plovers in Iceland during
incubation

Breeding is an energy demanding process which produces tradeoffs
between adult survival and current breeding success. Changes in
body condition of breeding Ringed Plovers Charadrius hiaticula were
studied on two sites in Iceland in 2004 and 2005. At Holt in
Önundarfjörður in NW-Iceland and at Stokkseyri in Flói in S-Iceland.
Breeding plovers were caught once, on the nest or brooding and a
body condition index (BCI) was calculated for each bird. The BCI
was residual mass on size where size was a PCA score of head,
culmen, wing and tarsus lengths. The BCI was obtained for the sexes
separately. Males were slightly larger for all measured characters but
significantly so only for head and bill (Table 1). The BCI showed a
significant seasonal decline for both sexes on both study sites (Figure
2). General linear models were used to model the BCI for each sex as
a function of date (days after 30 April), incubation stage of current
nesting attempt (days before {-} or after {+} hatching date as esti-
mated by water immersion of eggs or size of chicks), place and year.
Significant predictors of the BCI for males were date and place but
males at Holt were on average in a better condition on any given
date than males at Stokkseyri. Significant predictors for females were
date and incubation stage (Table 2). This suggests that the nesting
(i.e. laying and incubation) itself affects the females proportionately
more than the males who’s duties are spread more evenly through-
out the breeding season. There was no relationship between the BCI
of paired males and females which might suggest that body condi-
tion is largely determined by individual factors and not factors that
are common to the pair such as predator distractions, food supplies
or incubation duties. The BCI was not found to be related to hatching
success (logistic regression, predicting success or failure from the
BCI) in this study.
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