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Útdráttur 

Tildrur (Arenaria interpres) eru litlir, sterkbyggðir fuglar af snípuætt sem nota m.a. Ísland 

sem viðkomustað á leið sinni til og frá varpstöðvum. Ísland er því mikilvægt fyrir far 

fuglanna. Tildrur sýna lítinn kynbundinn útlitsmun, en markmiðið með þessari rannsókn var 

a) að sjá hvort hægt væri að spá fyrir um kyn tildra með því að nota mælingar á útlitsþáttum 

eins og gogg-, væng- og/eða fótalengd og b) athuga kynjahlutfall þeirra. Veiddar voru tildrur 

á Garðskaga og við Sandgerði að vorlagi árin 2013 og 2014. Notast var við alhæfð línuleg 

líkön (e. GLM, Generalized linear model) til að útbúa módel til að reikna út líkur á réttu kyni 

samkvæmt útlitsmælingum. Notast var við þekkta þreifara til að finna innraðir á 

kynlitningum fuglanna og erfðaefni þeirra magnað með PCR (e. Polymerase chain reaction) 

til að kyngreina þá. Spálíkönin byggðu á 50 fuglum (36 fullorðnum og 14 ársgömlum). 

Marktækur munur reyndist á gogglengd á milli kynja. Besta módelið til að reikna út kyn 

fuglanna var byggt á fullorðnum fuglum, en þá greindust 86% rétt ef væng- og gogglengd 

voru notuð. Mögulega væri hægt að gera spána betri ef líkanið byggði á fleiri einstaklingum 

af þekktu kyni. Kynjahlutfall tildranna reyndist skekkt í átt að karlfuglum, ólíkt fyrirliggjandi 

gögnum um kynjahlutfall tildra á vetrarstöðvum. Mögulegt er að eitthvað af fuglunum sem 

ekki náðist að kyngreina hafi verið kvenfuglar eða að kynin stundi far á mismunandi tímum 

og/eða noti mismunandi viðkomustaði. Frekari rannsókna er þörf til að kanna hvort bæta 

megi spálíkanið og til að varpa ljósi á kynjahlutfall tildra. 

Abstract 

The Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) is a small, migratory shorebird using Iceland as 

a stopover site on route to and from the high Arctic breeding grounds. In Iceland the birds 

build energy stores needed for the continuing journey. External measurements have 

indicated that Turnstones show slight sexual dimorphism but sexing criterion based on 

combined morphometrics seem to be absent from the scientific literature. The aim of this 

study was a) to test the possibility to sex the birds from foot-, bill-, and wing length using 

generalized linear models (GLMs) and b) to assess the sex ratio. Turnstones were captured 

in spring 2013 and 2014 at Garðskagi and Sandgerði in southwest Iceland. Known primers 

were used to find introns on the sexual chromosomes and their DNA magnified using PCR 

(Polymerase chain reaction) to sex the birds. A total of 50 birds were sexed with this method 

(36 adults and 14 2cy birds). The only significant difference in the measurements between 

the sexes was bill length. The best model for predicting the sex of adults resulted in 86% 

accuracy when using bill- and wing length. A larger sample size migth be needed to improve 

the model. The low sample size in this study was mainly due to difficulties amplifying DNA 

from feathers.  This could be due to degradation caused by the storing method. The sex ratio 

of the Turnstones was male biased, which is not in accordance with the even sex ration found 

in the same population wintering in Scotland. This study underlines the potential to sex 

turnstones from morphometrics but a larger sample size is needed to clarify if these variables 

can be used to build a reliable sexing criterion and to assess the sex ratio of Turnstones.
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1 Inngangur 

Náttúruval og kynval hafa leitt til kynbundist munar hjá hjá kynæxlandi lífverum. 

Kynbundinn munur er algengur hjá bæði plöntum og dýrum en hann endurspeglar að vissu 

leyti aðlögun kynjanna að mismunandi hlutverkum. Hjá flestum fuglum og spendýrum er 

almennt algengara að karldýrið sé stærra en kvendýrið (Cabana o.fl., 1982; Björklund, 1990). 

Þessi munur hefur oft verið útskýrður með kynvali á þann hátt að stærri karldýr hafi hærri 

æxlunarárangur en minni karldýr, vegna samkeppni sín á milli um æxlun við kvendýr eða 

vegna vals kvendýra (Trivers, 1976; Le Boeuf o.fl., 1988).  

Öfugur kynbundinn munur, þ.e. að kvendýrin eru stærri en karldýrin, er hinsvegar nokkuð 

algengur hjá hryggleysingjum, skriðdýrum, froskdýrum og fiskum (Vollrath o.fl., 1992; 

Shine, 1994; Tolosa o.fl., 2015). Hjá þessum lífverum er mjög algengt að kvendýrið sé þá 

jafnvel mun stærra en karldýrið en þær geta jafnvel vegið nokkuð hundruð sinnum meira en 

karldýr af sömu tegund (Vollrath o.fl., 1992; Hanken o.fl., 1993).  

Meðal fugla er afar algengt að sjá áberandi skrautlega karlfugla á meðan kvenfuglarnir eru 

tiltölulega óáberandi að lit en þetta er t.d. algengt hjá mörgum tegundum spörfugla 

(Passeriformes) (Björklund, 1990). Það virðist einnig vera að fuglar sem stunda fjölkvæni 

hafa meiri kynbundinn stærðarmun heldur en fuglar sem stunda einkvæni (Björklund, 1990). 

Hjá flestum tegundum fugla virðist þó algengast að karlfuglinn sé jafn stór eða aðeins stærri 

en kvenfuglinn (Price, 1984). 

Hægt er að meta kyn fugla út frá smávægilegum útlits- og stærðarmun á þarfagangi (e. 

cloaca) á æxlunartíma fuglanna en þá er oft munur á lögun hans og er hann oft stærri hjá 

kvendýrum til að liðka fyrir varpi (Boersma o.fl., 1987). Einnig hefur kyn fugla verið greint 

með því að skoða kynkirtla eftir skurð á kvið þeirra (e. laparoscopy) og kynkirtlar skoðaðir 

beint til að greina kyn hans (Griffiths, 2000). Þessi aðferð hafði þó ýmsa ókosti þar sem það 

var aðeins hægt að notast við hana á æxlunartíma fuglanna. Utan þess tíma þá eru 

kynkirtnarnir mun minni og erfiðara að greina mun á þeim. Einnig getur skurðurinn valdið 

ýmsum erfiðleikum fyrir fuglana þar sem það geta komið sýkingar og bólgur í skurðinn og 

er þetta mjög erfitt líkamlega fyrir suma fugla, sérstaklega smáfugla (Griffiths, 2000).  

Hagkvæm aðferð til að kyngreina lifandi fugla er að nota erfðaefni þeirra sem er einangrað 

úr fjöðrum eða blóði (Griffiths o.fl., 1998; Fridolfsson o.fl., 1999). Griffiths o.fl. (1998) voru 

fyrst til að notast við þessa aðferð til að kyngreina fugla en Fridolfsson og Ellegren (1999) 

lýstu þreifurum (e. primers) sem hægt er að nota á flesta fugla aðra en fornfugla (e. ratite).  

Aðferðin byggir á því að aðgreina mis langar innraðir á CHD1 genum sem eru einkennandi 

fyrir sitthvorn kynlitninginn (Z og W) og því hægt að greina kyn fuglanna út frá stærð þeirra 

þar sem innröðin á Z litningnum er almennt stærri en á W litningnum. Með því að magna 

bútana með PCR (e. Polymerase chain reaction) og rafdraga (e. electrophoresis) á 

agarósageli má greina stærð þeirra. Þar sem karlfuglar eru með eins kynlitninga (ZZ) en 

kvenfuglar tvo ólíka (ZW) má búast við tveimur misstórum böndum hjá kvenfuglum. Í 

sumum tilvikum greinist þó aðeins minna bandið hjá kvenfuglunum (Fridolfsen og Ellegren 

1999). Einnig er CHD1Z genabúturinn yfirleitt stærri heldur en CHD1W og dregst því 
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erfðaefni með CHD1Z skemur á geli við rafdrátt (Fridolfsson o.fl., 1999). Þó að þessi aðferð 

sé að vissu leyti tímafrek er þetta þó heppilegri aðferð heldur en skurður á kvið þar sem þetta 

veldur minna álagi á líkama fuglanna.  

Til að einfalda kyngreiningu fugla hafa einnig verið þróaðar ýmsar aðrar aðferðir eins og t.d. 

að athuga breytileika á milli kynja þegar kemur að líkamsbyggingu, hegðun á æxlunartíma 

og fleiru (Dechaume-moncharmont o.fl., 2011). Í sumum tilvikum þegar skýr munur er á 

stærð eða útliti kynjanna má greina kynin með einföldum samanburði á einni breytu en þegar 

munur er ekki eins skýr hefur verið stuðst við fleiri útlitsbreytur. Algeng aðferð hefur verið 

að nota spálíkan byggt á hnitunargreiningu (e. DFA, Discriminant function analysis) (t.d. 

Tómas G. Gunnarsson o.fl., 2006). Önnur aðferð sem notuð hefur verið nýlega til að spá 

fyrir um kynið út frá útlitsbreytileika er logistic-aðhvarfslíkan, einnig þekkt sem alhæft 

línulegt líkan (e. GLM, Generalized linear model) (t.d. Gunnar Þór Hallgrímsson o.fl., 2008). 

Slík spálíkön byggð á útlitsbreytum eru fljótlegri, ódýrari og hættuminni fyrir fuglana en 

aðrar aðferðir til að greina kyn fugla. 

1.1 Vaðfuglar 

Vaðfuglar (Charadrii) hafa almennt lítinn sýnilegan kynbundinn útlitsmun. Kynbundinn 

stærðarmunur getur þó verið til staðar og er þá allt frá því að það sé enginn munur (Summers 

o.fl., 2013) til þess að annaðhvort karlfuglinn er stærri (Muenster, 1996) eða kvenfuglinn er 

stærri (Gunnar Þór Hallgrímsson o.fl., 2008; Borgný Katrínardóttir o.fl., 2013). 

Mökunarkerfi vaðfugla eru einnig fjölbreytt og eru til dæmi um einkvæni, fjölkvæni, fjölveri 

og jafnvel lek (Jehl o.fl., 1986). 

1.1.1 Kynbundinn munur 

Oft er öfugur kynbundinn stærðarmunur á ýmsum þáttum í líkamsbyggingu vaðfugla eins 

og til dæmis gogglengd, vænglengd, fótalengd og/eða þyngd. Mesti kynbundni 

stærðarmunurinn kemur fram hjá þeim tegundum þar sem kvenfuglinn tekur minnstan þátt í 

uppeldi unga eins og hjá sendlingum (Calidris maritima) (Gunnar Þór Hallgrímsson o.fl., 

2008), hólmatítum (Calidris mauri) (Page o.fl., 1971) og lóuþrælum (Calidris alpina) 

(Jönsson, 1987).  

Mismunandi er á milli tegunda hvaða þættir í líkamsbyggingu sýna mestan mun á milli 

kynja. Algengast virðist vera að það sé munur á gogglengd eins og hjá sendlingum (Gunnar 

Þór Hallgrímsson o.fl., 2008), jaðrakönum (Limosa limosa islandica) (Tómas G. 

Gunnarsson o.fl., 2006), hólmatítu (Page o.fl., 1971), spóum (Numenius phaeopus) (Borgný 

Katrínardóttir o.fl., 2013) og lóuþrælum (Jönsson, 1987). Í öllum þessum tilfellum eru 

kvenfuglar með lengri gogg en karlfuglar.  

Þó er ekki alltaf hægt að spá fyrir um kyn þessara fugla nema með því að hafa aðra þætti 

með eins og t.d. vænglengd og/eða þyngd með í útreikningunum. Í tilfelli spóans var best að 

meta kyn þeirra með því að nota vænglengd og þyngd (Borgný Katrínardóttir o.fl., 2013). Í 

sumum tilvikum virðist stærðarmunur endurspegla mismunandi fæðuvist tegundanna. 

Þannig borða kvenkyns sendlingar stærri fæðu heldur en karlfuglar (Summers o.fl., 1990). 

Hjá  hólmatítunni virðist einnig vera einhver munur á fæðuvistum kynjanna en þrátt fyrir 

það virðast kynin ekki endilega borða mismunandi fæðu þó það sé stærðarmunur á 

goggunum (Franks o.fl., 2013).  
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Meðal vaðfugla er því nokkuð algengt að kvenfuglar séu stærri en karlfuglar. Þó eru dæmi 

um fugla þar sem karlfuglarnir eru stærri, eins og t.d. hjá rúkrögum (Philomachus pugnax). 

Mögulega má útskýra þennan stærðarmun rúkraganna með því að þeir stunda lek 

mökunarhegðun þar sem karlarnir safnast saman á viss svæði og sýnast til að keppa um hylli 

kvenfuglanna (Muenster, 1996).  

1.1.2 Kynjahlutfall 

Kynjahlutfall vaðfugla er oft skekkt að karlfuglum. Á þetta við um t.d. lóuþræla (61-65% 

kk) (Shepherd o.fl., 2001), stelka (Tringa totanus) og vepjur (Vanellus vanellus) (Summers 

o.fl., 2013). 

Kynjahlutfall hólmatítu skekkist einnig að karlfuglum á flestum stöðum, en mögulega er 

hægt að skýra það hlutfall að vissu leyti af því að kynin stunda far á mismunandi staði eftir 

varptíma þar sem kvenfuglar fara lengra suður en karlfuglar og reynist mismikill munur á 

kynjahlutfalli eftir því hvar það er skoðað (Nebel o.fl., 2002).  

Hjá sendlingum virðist kynjahlutfall fullorðinna fugla einnig skekkjast að karlfuglum (ca. 

60% kk) (Summers o.fl., 1990) en kynjahlutfall unga er þó jafnt í upphafi. Kynbundinn 

stærðarmunur unganna kemur fram við sex mánaða aldur, samhliða því að kvenfuglum 

fækkar og kynjahlutfall skekkist því að karlfuglum (Gunnar Þór Hallgrímsson o.fl., 2011). 

Ekki er vitað afhverju þetta gerist og þarf frekari rannsóknir til að sýna fram á hvað veldur. 

Ef kynjahlutfall lek tegundar eins og rúkraga er skoðað þá virðast kvenfuglar vera algengari 

(60 - 70% kvk) (Muenster, 1996). Það reynist því oft vera að kynið sem er minna sé betur í 

stakk búið til að halda lífi. Ástæður fyrir þessu skekkta kynjahlutfalli geta verið mismunandi 

og oft erfitt að segja til um hvað gæti verið að valda því að annað kynið hafi lægri lífslíkur. 

Það virðist greinilega oft vera einhver kynbundinn stærðarmunur hjá vaðfuglum, ásamt því 

að kynjahlutfallið sé skekkt. Það er því við hæfi að velta fyrir sér hvort einhver kynbundinn 

stærðarmunur gæti verið á tildrum og hvort kynjahlutfall þeirra sé skekkt. 

1.2 Tildra 

Tildra er lítill sterkbyggður strandfugl af snípuætt (Scolopacidae) sem er þekkt fyrir það að 

velta við steinum, þangi, skeljum o.fl. við fæðuleit, en enska heiti tildrunnar (Ruddy 

Turnstone) endurspeglar þessa hegðun (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011).  

Tildrur eru áberandi að lit á sumrin þar sem þær eru rauðbrúnar og svartar á baki og svartar 

og hvítar á og í kringum höfuðið (Mynd 1) en verða grárri og litdaufari á veturna (Mynd 2). 

Lítill útlitsmunur er á kynjunum (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011) en virðist vera þónokkur 

litamismunur á milli einstaklinga á vetrarstöðvum (Whitfield, 1988). Hægt er að kyngreina 

tildrur með nokkurri vissu út frá litarhafti fuglanna í sumarbúning (sjá aðferðarkafla).  
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Mynd 1 Tildra í sumarbúningi.  
© Óskar Sigurmundason.  

Tildran verpur í grjótfjörum og á túndrunni á Norðurheimskautinu (Nettleship, 2000). Hún 

er oft flokkuð í tvær undirtegundir, eða Arenaria interpres morinella og A. i. interpres. A. i. 

morinella verpur á arktískum og lágarktískum svæðum í austur Kanada og hefur 

vetrarstöðvar í Ameríku frá New York fylki allt til S-Brasilíu (Nettleship, 2000).  

A. i. interpres verpur hinsvegar á háarktískum svæðum í Kanada og á Grænlandi en hefur 

vetrarstöðvar við strendur Bretlandseyja, SV-Evrópu og NV-Afríku (Nettleship, 2000). Þetta 

er því sú undirtegund sem kemur við á Íslandi á leið sinni á varpstöðvar á vorin og svo aftur 

á leið til vetrarstöðva á haustin. Stöku tildrur dvelja á Íslandi veturlangt en tildrur verpa 

einnig um öll Norðurlönd nema á Íslandi og í Færeyjum (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011).  

Tildrur sem hafa verið merktar í Máritaníu í V-Afríku hafa fundist í Grænlandi (Kam o.fl., 

2004). Einnig hefur sést tildra að vetrarlagi á Íslandi sem var merkt í Ellismere eyju nyrst í 

Kanada og sömuleiðis hafa tildrur sem voru merktar á Ellismere eyju fundist í S-Afríku 

(Gunnar Þór Hallgrímsson, munn. uppl.). Tildrur eru átthagatryggar og leita gjarnan til sömu 

vetrarstöðva ár eftir ár (Metcalfe o.fl., 1985). 

Bæði kynin koma á varpstöðvar seint í maí eða byrjun júní og á pörun sér stað þar stuttu eftir 

að snjóa leysir af varpsvæðinu (Nettleship, 1973). Varp á sér stað innan 7-10 daga frá komu 

og er samstillt meðal fuglanna. Álega hefst þegar þriðja eggi er orpið af fjögurra eggja urpt, 

en hún á sér stað í 21-24 daga og sjá bæði kynin um áleguna. Eftir að ungarnir klekjast þá 

sjá karlfuglarnir þó mest um umönnun unganna (e. brood care) (Nettleship, 2000).  

Á varptíma nærist tildran að mestu leyti á skordýrum, en utan þess þá étur hún allt frá 

strandhryggleysingjum til lítilla fiska ásamt rusli frá mönnum og jafnvel eggjum annarra 

fuglategunda (Nettleship, 2000).  

Gögn frá árinu 2006 sýna að stofn tildra telji um 100.000 - 200.000 einstaklinga (Wetlands 

International, 2006). Samkvæmt IUCN (e. International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources) er tildrum að fækka en hún er þó ekki talin í hættu eins og er (Birdlife 

International, 2012).  

Árið 1993 var áætlað að í kringum helmingur A. i. interpres stofnsins nýtti sér Ísland sem 

viðkomustað á leið sinni að varpstöðvum (Guðmundur A. Guðmundsson o.fl., 1993). Flestar 

tildrurnar koma til landsins í lok apríl eða byrjun maí og halda fari sínu áfram í lok maí eða 

byrjun júní (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011). Tildrurnar þurfa að stoppa á Íslandi á farleið 

Mynd 2 Tildra í vetrarbúningi.  
© Óskar Sigurmundason. 
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sinni þar sem þær missa mestalla þyngd sína á leiðinni til Íslands og þurfa því að stoppa í 

nokkrar vikur til að safna upp forðanum aftur áður en haldið er áfram að varpstöðvum 

(Morrison, 1975). Líklega nýtist einhver partur af þessum forða einnig til þess að hefja varp 

á arktískum svæðum þar sem aðstæður geta verið erfiðar. Það er því greinilegt að Ísland er 

mjög mikilvægur þáttur í lífsferli tildrunnar. 

Stærðarmælingar á tildrum hafa áður verið gerðar (Nettleship, 2000) en ekki hefur áður verið 

reynt að athuga hvort hægt sé að nota mælingarnar til að spá fyrir um kyn fuglanna. 

Kynjahlutfall þeirra hefur verið mælt með sameindalíffræðilegum aðferðum á vetrarstöðvum 

í Skotlandi og reyndist þá vera jafnt (Summers o.fl., 2013).  

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort hægt sé að nota mælingar á útlitsþáttum 

eins og gogg-, væng- og fótalengd til að spá fyrir um kyn tildra. Ef það er hægt, hvaða þættir 

leggja mest til við kyngreininguna og hversu vel spá mælingarnar fyrir um kyn? Einnig er 

athugað hvert kynjahlutfall tildra eru á Íslandi að vorlagi
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2 Aðferðir 

2.1 Veiði og mælingar 

Veiddar voru 193 tildrur í skotnet við Sandgerði og á Garðskaga í apríl og maí árin 2013 og 

2014. Í þessari rannsókn var þó aðeins notast við mæligögn frá 50 fuglum sem náðist að 

kyngreina. Árið 2013 voru tildrur veiddar á tímabilinu 29. apríl – 24. maí, en árið 2014 var 

veitt 17. - 23. maí.  

Tildrurnar voru merktar með auðkennandi 

númeruðu stálmerki á fæti þeirra og eftirfarandi 

mælingar framkvæmdar: Lengd goggs var mæld 

með skífumáli (±0,1 mm) (Mynd 3), lengd fótar 

(ristarbeinið (tarsus) plús lengsta táin ± 0,5 mm) 

mæld með reglustiku (Mynd 4) og lengd vængjar 

(± 1 mm) mæld eftir stöðluðu vængmáli þar sem 

mælt er með reglustiku frá vænghnúa út lengstu 

handflugfjöður (Mynd 5). Þyngd var mæld á vigt 

þannig að fuglarnir voru settir í ílát til að þeir 

myndu ekki hreyfa sig við mælinguna. Þyngd 

fuglanna var þó ekki notuð til að spá fyrir um kyn 

þar sem fuglarnir eru aðeins að stoppa á Íslandi til 

að ná sér í orku fyrir áframhaldandi far til 

varpstöðvanna á N-Kanada og Grænlandi og eru 

fuglarnir líklega bæði mis-þungir og mis-vel á sig 

komnir eftir því hversu langt er liðið síðan þeir 

komu til landsins. 

Tveimur armflugfjöðrum var safnað af hverjum 

fugli, einni úr sitthvorum vængnum, og settar í 

bréfpoka sem var merktur með númerinu sem 

fuglinum var úthlutað. Fuglarnir voru næst 

aldursgreindir út frá mynstri á yfirvængþökum 

ásamt lögun og lit handflugfjaðra, en handflug-

fjaðrir ungfugla eru yfirleitt slitnari og mattari 

heldur en á fullorðnum fuglum. Mestar líkur eru á 

því að fuglar flokkaðir á öðru aldursári (2cy) séu 

rétt aldursgreindir, en þeir fuglar sem eru flokkaðir 

sem fullorðnir gætu mögulega verið á öðru 

aldursári ef það hefur ekki verið nægilega mikið slit 

á handflugfjöðrum þeirra.  

Reynt var að kyngreina fuglana eftir bestu getu samkvæmt fjaðrabúningi. Karlfuglar eru 

yfirleitt með alhvíta eða ljósa hnakkagróf og ljósan koll þar sem lítið er af gulbrúnum lit 

undir dökkum rákum. Einnig eru þeir rauðleitari heldur en kvenfuglar á yfirvængþökum. 

Kvenfuglar eru almennt litdaufari en karlfuglarnir og er kollurinn gulbrúnni og minna um 

Mynd 5 Mæling á vænglengd. 

Mynd 4 Mæling á fótalengd. 

Mynd 3 Mæling á gogglengd. 
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skörp skil á svörtu og hvítu heldur en hjá karlfuglum. Þó er mikill breytileiki á lit tildra og 

auðvelt er að rugla kynjunum saman því karlfuglarnir geta verið litdaufir með dökkan koll 

og kvenfuglar geta verið með ljósan koll. 

2.2 Kyngreining 

Klippt var neðan af fjöðurstafnum upp að fön, 

stafurinn svo klipptur í tvennt og bútarnir settir 

í lausn sem innihélt 250 µl af 6% Chelex og 2,5 

µl af Próteinasa K (10 mg/µl) fyrir hvert sýni. 

Próteinasinn meltir vefinn og gerir erfðaefnið 

aðgengilegra og Chelex ver erfðaefnið fyrir 

meltingu próteinasans. 

Til að virkja próteinasann þá var lausnin hituð 

upp í hitablokk við 57° C í að minnsta kosti 

þrjár klukkustundir og við hristing (500 hringi 

á mínútu). Eftir það var próteinasinn gerður 

óvirkur með hitun við 95° C í 10 mínútur við 

hristing. Að lokum voru sýnin spunnin í 

skilvindu í tvær mínútur til að skilja að 

Chelexið frá erfðaefninu en það fellur til botns 

á glösunum.  

Fuglarnir voru kyngreindir með því að magna 

innraðir á CHD1 genunum með þreifurum 

2550F og 2781R (Fridolfsson og Ellegren, 

1999). PCR var gert með því að blanda masters 

lausn (Tafla 1) og voru yfirleitt sett 15 sýni í 

einu í PCR ferlið. PCR var framkvæmt eftir 

aðferðunum sem er lýst af Fridolfsson og 

Ellegren (1999), en lausnirnar eru þá hitaðar og 

kældar til skiptis eftir vissri forskrift (e. touch 

down) (Tafla 2) til að magna upp erfðaefnið. 

Að loknu PCR ferlinu var 2 µl af bromophenol 

blue lit látnir ofan í hvert sýni og þeim svo 

hlaðið á 1.5% agarósagel, blandað með 

ethidium brómíði. Sýnin voru rafdregin við 100 

V í 15-20 mínútur. DNA hefur neikvæða 

hleðslu og dregst því til í átt að jákvæðu skauti 

og því hraðar sem DNA-ið er minna. 

Ethidium brómíð gerir það að verkum að 

erfðaefnið lýsist upp við útfjólublátt ljós, því 

var gelið sett á útfjólublátt ljós eftir rafdrátt og 

ljósmynd tekin af því. Þá var hægt að meta 

hvort kynið fuglinn var með því að sjá hversu 

langt erfðaefnið hafði rafdregist á gelinu. 

Karlfuglar sýna band sem nær styst á gelinu, 

Tafla 1 Masters lausnin sem notuð var til að 
undirbúa PCR, en þetta er magn efna sem þarf 
fyrir eitt sýni. Stundum þurfti að nota 2,5 µl af 
DNA í stað 2 µl, en þá er magn dd H2O minnkað 
jafn mikið á móti. 

Efni Magn (µl) 

dd H2O 3.23 

d NTP 1 

Tween 20 (1%) 1 

Taq Buffer 1 

BSA (5 mg/ml) 1 

Þreifari F (2550F) 0.34 

Þreifari R (2718R) 0.34 

Taq Polymerasi 0.09 

 

Master lausn 
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      +   

DNA lausn 

 

2 

Heildarrúmmál 10 

 

 
 

 

Tafla 2 Forskrift fyrir mögnun á erfðaefni í PCR 
tæki 

Skref Hitastig (°C) Tími (mín) 

1 94 5:00 

2 94 0:30 

3 60 0:30 

4 72 0:40 

Skref 2-4 endurtekin 10x 

 

5 94 0:30 

6 50 0:30 

7 72 0:30 

Skref 5-7 endurtekin 35x 

 

8 72 7:00 

9 12 ∞ 
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þ.e. CHD1 innröðin á Z kynlitningnum er stærri. Kvenfuglar eru hinsvegar með minna band 

sem kemur vegna innraðar CHD1 gensins á W kynlitningnum sem er minni (Mynd 6). 

 

 

2.3 Tölfræðiúrvinnsla 

Öll tölfræðiúrvinnsla fór fram í forritinu R. Gögn kyngreindra fugla voru notuð til að sjá 

hvort samband var á milli kyns og mælibreytanna, þ.e. gogglengd, vænglengd og fótalengd. 

Alhæft línulegt líkan (GLM) var notað til að geta spáð fyrir um kyn. Kyn fuglanna var látið 

fylgja tvíkostadreifingu (e. binomial) þ.e. annaðhvort karlkyn (0) eða kvenkyn (1), og 

parametrar βi fundnir með skori úr besta GLM. 

Alhæft línulegt líkan byggir á aðhvarfi logariþma fyrir hlutfalli tveggja kosta, p og 1-p skv.: 

Log(p/1-p) = β0 + β1x1 + β2x2 

Ef p eru líkur á kvenfugli má meta þær skv.: 

p(kvk) = 1/(1+exp(-β0 – β1x1 – β2x2...) 

Líkur á karlfugli er því 1-p.  

Marktækni aðhvarfsstuðlanna var prófað með samanburði á frávikum leifa fyrir líkön með 

og án einstakra stuðla. AIC (e. Akaike information criterion) var notað til að meta gæði 

líkansins út frá sýnastærð og fjölda parametra, en lægri AIC gildi sýna betri samsvörun við 

módelið.

Mynd 6 Kyngreining á tildrum byggð á stærðarbreytileika í innröðum CHD gena. 

♂     ♀     ♂     ♂     ♂    ♀     ♀     ♀ 
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3 Niðurstöður 

3.1 Allar kyngreindar tildrur 

Marktækur munur reyndist vera á lengd gogga á milli kynja (Tafla 3) og eru kvenfuglar með 

lengri gogg að meðaltali heldur en karlfuglar (Mynd 7). Ekki var marktækur munur á 

vænglengd eða fótalengd. 

Tafla 3 Samanburður á meðaltölum og spönnum allra fugla (n=50) eftir kyni. 

  Gogglengd (mm) Vænglengd (mm) Fótalengd (mm) 

KK Meðaltal 22.2 155.4 53.5 

(n = 33) Spönn 20.0 – 24.3 145.0 – 163.0 49.0 – 56.0 

KVK Meðaltal 22.9 157.1 53.6 

(n = 17) Spönn 21.1 – 24.1 151.0 – 167.0 48.0 – 57.0 

p-gildi úr t-prófi 0.018 0.182 0.804 

Staðalfrávik 0.923 4.262 1.918 

 

 

 

 

 

Mynd 7 Gogglengd tildra eftir kyni. Kvenfuglar eru með marktækt lengri gogg en karlfuglar (p=0.018). 

       Kk                         Kvk  
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Besta GLM líkanið var fundið með því að finna lægsta AIC gildið (Tafla 4).  

Tafla 4 GLM líkön sem fengust með því að nota gögn frá öllum kyngreindum tildrum. 

Líkan Frítölur Frávik AIC 

Líkan 1: Kyn ~ Gogglengd + Vænglengd + Fótalengd 46 51.06 67.06 

Líkan 2: Kyn ~ Gogglengd + Vænglengd 47 55.74 61.74 

Líkan 3: Kyn ~ Gogglengd 48 57.76 61.76 

Líkan 4: Kyn ~  49 64.10 66.10 

 

GLM líkanið sem útskýrir best kynbundinn mun fuglanna innihélt gogg- og vænglengd 

(Tafla 5). 

Tafla 5 Besta GLM líkanið út frá töflu 4 (Líkan 2). 

 Spágildi (βi) Frávik z-gildi p-gildi 

Intercept -38.588 15.865 -2.432 0.015 

Gogglengd 0.94536 0.4122 2.293 0.022 

Vænglengd 0.10632 0.076 1.396 0.163 

 

Út frá besta GLM líkaninu (Tafla 5) varð spájafnan: 

P(kvk) = 1/(1+exp(38.58801 - 0.94536*Gogglengd – 0.10632*Vænglengd)) 

Með notkun þessa spálíkans var hægt að spá fyrir um rétt kyn fugla í 76% tilvika, en spáð 

var rangt kyn fyrir 12 af 50 fuglum. Auðveldara reynist að spá fyrir um kyn karlfugla heldur 

en kvenfugla en spáð var rétt fyrir kyn karlfugla í 90.9% tilvika og kvenfugla aðeins í 47% 

tilvika (Mynd 8).  
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Ef bornar voru saman stærðarmælingar ungfugla og fullorðinna fugla kom í ljós að 

marktækur munur reyndist á vænglengd eftir aldri (Tafla 6) og var því ákveðið að athuga 

hvort hægt væri að búa til betra líkan með því að sleppa mælingum ungfugla. 

Tafla 6 Meðaltöl og spönn á mælingum fullorðinna fugla og ungfugla (n=50). 

  Gogglengd (mm) Vænglengd (mm) Fótalengd (mm) 

Ungfuglar Meðaltal 22.3 153.9 53.1 

(n = 14) Spönn 20.3 – 23.9 145.0 – 161.0 48.0 – 57.0 

Fullorðnir Meðaltal 22.5 156.8 53.7 

(n = 36) Spönn 20.0 – 24.3 149.0 – 167.0 49.0 – 56.0 

p-gildi úr t-prófi 0.435 0.031 0.441 

Staðalfrávik 0.923 4.262 1.918 

 

 

 

Mynd 8 Líkur á því að greinast sem kvenfugl ef besta GLM (Tafla 5) er notað. Rauðir hringir tákna 
kvenfugla. 
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3.2 Fullorðnar tildrur 

Marktækur munur reynist vera á gogglengd á milli kynja (Mynd 9) en ekki er marktækur 

munur á vænglengd eða fótalengd (Tafla 7). 

Tafla 7 Meðaltöl og spönn af mælingum fullorðinna fugla (n=36). 

  Gogglengd (mm) Vænglengd (mm) Fótalengd (mm) 

KK 

(n=27) 

Meðaltal 22.2 156.1 53.6 

Spönn 20 - 24.3 149 - 163 49 - 56 

KVK 

(n=9) 

Meðaltal 23.3 158.8 53.7 

Spönn 21.7 - 24.1 154 - 167 49 - 56 

P-gildi úr t-prófi 0.003 0.134 0.910 

Staðalfrávik 0.895 4.113 1.835 

 

 

 

 

GLM líkön fyrir fullorðna fugla sýndu að besta líkanið er með gogg- og vænglengd (Tafla 

8).  

 

         Kk                            Kvk 

 
 

Mynd 9 Marktækur munur er á gogglengd á milli kynja (p=0.003) og eru kvenfuglar með lengri gogg en 
karlfuglar. 



15 

Tafla 8 GLM líkön aðeins með gögnum fullorðinna fugla (n=36). 

Líkan Frítölur Frávik AIC 

Líkan 1: Kyn ~ Gogglengd + Vænglengd + Fótalengd 32 25.81 34.45 

Líkan 2: Kyn ~ Gogglengd + Vænglengd 33 26.81 32.81 

Líkan 3: Kyn ~ Gogglengd 34 29.79 33.79 

Líkan 4: Kyn ~  35 40,49 42.49 

 

Tafla 9 Besta GLM líkanið fyrir fullorðna fugla (Líkan 2). 

 Spágildi (βi) Frávik z-gildi p-gildi 

Intercept -78.0245 30.2863 -2.576 0.0100 

Gogglengd 1.9240 0.7355 2.616 0.0089 

Vænglengd 0.2102 0.1285 1.636 0.1018 

 

Út frá besta GLM líkaninu (Tafla 9) varð spájafnan því: 

p(kvk) = 1/(1+exp(78.0245 – 1.9240*Gogglengd – 0.2102*Vænglengd)) 

Með þessu líkani er spáð rétt fyrir um kyn karlfugla í flestum tilfellum, en þeir flokkast rétt 

í 96.2% tilvika. Aðeins er hægt að spá rétt fyrir um kyn kvenfugla í 66.7% tilvika. Í heildina 

flokkast 32 af 36 einstaklingum rétt, eða 88.9% (Mynd 10). 

 

Mynd 10 Líkur á því að greinast sem kvenfugl með því að nota besta GLM (Tafla 9). Rauðir punktar tákna 
kvenfugla. 



16 

3.3 Kynjahlutfall 

Kynjahlutfall tildranna skekkist að karlfuglum, en þeir voru 66% af heildarfjöldanum (Tafla 

3.8). Mesti munurinn á kynjahlutföllum reyndist vera árið 2014 þar sem aðeins 9 kvenfuglar 

fundust af 34 einstaklingum og eru karlfuglarnir því 74% af hópnum (Tafla 10). Ekki er 

marktækur munur á fjölda tildra eftir kyni á milli ára (p=0.121) en þó er marktækt frávik frá 

jöfnu kynjahlutfalli (p=0.033). 

Tafla 10 Kynjahlutfall allra kyngreindra tildra (n=50). 

Ár Fjöldi kk Fjöldi kvk Hlutfall kk/kvk (%) p-gildi úr 

binomial prófi 

2013 8 8 50/50 1 

2014 25 9 74/26 6.94*108 

Samtals 33 17 66/34 0.033 
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4 Umræður 

Mikið flökt var á þyngd fuglanna og var hún því ekki notuð í útreikningum til að spá fyrir 

um kyn. Líklega hefði þyngdin gefið rangar niðurstöður vegna þessa, enda eru fuglarnir að 

koma til landsins á mismunandi tímum og eru því mis þungir eftir því hversu langan tíma 

þeir hafa fengið til að éta eftir langt far. Gera má ráð fyrir því að fuglar sem eru nýkomnir til 

landsins séu mun léttari heldur en þeir sem hafa verið á landinu í einhvern tíma. 

4.1 Kyngreindar tildrur 

Greinilegt er að það er kynbundinn munur í stærðarmælingunum hjá tildrunum þó hann sjáist 

ekki þegar horft er á fuglana. Aðeins var marktækur munur á gogglengd á milli kynja, einnig 

virtist vera einhver munur á vænglengd þar sem einstaklingar eru mjög breytilegir, þó 

reyndist sá munur ekki marktækur. Besta spálíkanið fyrir kyn fuglanna byggðist á gogg- og 

vænglengd tildranna, en það líkan náði að spá rétt fyrir um kyn í 76% tilvika.  

Líklega drógu mælingar á ungfuglum úr getu aðferðarinnar við að spá fyrir um kyn þar sem 

þeir eru líklega ekki búnir að taka út fullan þroska, enda kom í ljós að vængir ungfuglanna 

voru marktækt styttri heldur en hjá fullorðnu fuglunum. Vegna þessa var ákveðið að taka 

ungfuglana út úr útreikningunum og nota aðeins gögn fullorðnu fuglanna.  

4.2 Fullorðnar tildrur 

Ef aðeins mælingar fullorðinna fugla voru notaðar þá varð mesti stærðarmunur á milli kynja 

á gogglengd og voru kvenfuglar með lengri gogga eins og áður. Þetta virðist því vera mikið 

í samræmi við aðra vaðfuga þar sem kvenfuglarnir eru mjög oft með lengri gogga og eru 

stærri en karlfuglarnir.  

Best reyndist að spá fyrir um kyn með því að nota líkan með bæði gogg- og vænglengd hjá 

fullorðnum fuglum. Spáin varð nokkuð góð, eða 88.9% rétt kyngreint. Hugsanlega gæti 

spáin orðið betri með því að fá fleiri einstaklinga í úrtakið, en fullorðnir kyngreindir fuglar 

voru aðeins 36 talsins og aðeins níu af þeim voru kvenfuglar. Best hefði verið að fá fleiri 

kvenfugla í úrtakið til að sjá hvort spáin gæti skánað við það enda reyndist erfiðast að spá 

fyrir um kyn þeirra.  

Einnig er mögulegt að einhverjir af fullorðnu fuglunum gætu verið rangt aldursgreindir. Þá 

hefur ekki verið nægilega mikið slit á fjöðrum til að hægt væri að greina fuglinn sem ungfugl. 

Þar sem einhverjir af fuglunum sem flokkaðir voru sem fullorðnir voru með nokkuð smáa 

vængi miðað við fugla af sama kyni þá er líklegt að þeir fuglar gætu mögulega verið 

ungfuglar en ekki fullorðnir. 

Mögulega væri betra að nota einhverja aðra aðferð til að draga út erfðaefni fuglanna eða 

kannski hefur eitthvað farið úrskeiðis við vinnslu sýnanna. Það reyndist erfitt að ákvarða það 

magn af erfðaefnalausn sem þurfti að nota í PCR ferlið þar sem ekki náðist að fá nein sýnileg 

bönd á gelið við rafdrátt út úr sumum sýnum. Mögulega hefði verið gott að gera fleiri 

tilraunir með styrk á erfðaefni en prófað var að nota 1, 2 og 2,5 µl af DNA og virkaði það 

misvel með mismunandi sýnum. Hugsanlega er ekki nógu heppilegt að nota fjaðrir til að fá 

erfðaefni úr fuglunum og gæti því jafnvel verið betra að taka blóðsýni frekar. 
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Ef mælingarnar á tildrunum í þessari rannsókn eru bornar saman við mælingar sem hafa 

verið gerðar í Kanada, Grænlandi og Alaska þá virðist gogglengd tildranna á Íslandi 

samræmast aðeins við það sem hefur mælst á hánorrænum túndrum (Nettleship, 2000) enda 

er líklegt að það sé sami stofninn. Vænglengd virðist hinsvegar mun meiri hér heldur en 

annarstaðar. Meðal vænglengd hefur mælst í kringum 152-154 mm fyrir karlfugla og 154-

157 mm fyrir kvenfugla (Nettleship, 2000). Í þessari rannsókn er meðal vænglengd þó 156.1 

mm fyrir karlfugla og 158.8 mm fyrir kvenfugla, sem er bæði heldur hærra en á hinum 

stöðunum. Mögulega er þetta skekkja vegna þess hversu lítil sýnastærðin var og gæti tilviljun 

ráðið því að einstaklingar með stærri vængi séu kyngreindir frekar en aðrir. Einnig gæti verið 

að mælingarnar sem hafa verið gerðar áður séu ekki af fuglum í sama stofni og þessi sem 

skoðaður var í þessari rannsókn og er því erfitt að bera þá saman. Til dæmis er nokkur munur 

á vænglengd á milli sendlinga eftir því hvar þeir verpa (Gunnar Þór Hallgrímsson, munnl. 

ath.) og á það að mestum líkindum við um tildrurnar líka miðað við hvað 

lengdarmælingarnar eru mismunandi. 

Einnig er möguleiki að einhverjir af fuglunum hafi kyngreinst vitlaust. Kyngreiningar með 

CHD1 genunum geta sýnt ranga niðurstöðu þar sem fundist hafa tvær gerðir af Z-

kynlitningum (e. polymorphism) hjá klumbum (Aethia spp.) (Dawson o.fl., 2001) og 

jaðrakönum (Schroeder o.fl., 2008). Leiddi þetta því til þess að karlfuglar sýndu tvö bönd 

við rafdrátt í stað eins bands, en þetta gæti leitt til þess að einhverjir fuglar séu rangt 

kyngreindir ef þessi auka Z-kynlitningur er til staðar hjá fleiri tegundum. Auka Z-

kynlitningurinn virðast þó aðeins koma fram ef notaðir eru þreifarar Griffiths o.fl. (1998) en 

ekki þreifarar Fridolfsson og Ellegren (1999), enda eru þessir þreifarar að finna mismunandi 

hluta af innröðum CHD1 gensins. Því er líklegt að þreifararnir sem notaðir voru í þessari 

rannsókn séu nokkuð öruggir, þó einhver óvissa sé til staðar. 

Einnig er spurning hvort hægt sé að reiða sig á kyngreiningarspár með þessum hætti þar sem 

kynbundinn stærðarmunur getur verið mismunandi eftir stöðum og árstíðum, eins og hefur 

verið sýnt fram á hjá tjaldi (Haematopus ostralegus) (Van De Pol o.fl., 2009). Það virðist 

einnig eiga við um vænglengd tildra, eins og nefnt var hér að ofan. Að mestum líkindum er 

aðeins heppilegt að nota þessa aðferð ef verið er að skoða vissan stofn á vissum stað og tíma. 

Varhugavert gæti verið að nota þetta á milli mismunandi stofna þar sem útlit fuglanna er að 

mestum líkindum breytilegt eftir svæðum og þarf jafnvel að staðfæra líkönin fyrir hvern hóp 

og tíma til að spáin verði sem best. 

4.3 Kynjahlutfall 

Ekki var marktækur munur á hlutfalli kynjanna á milli ára, en er hlutfallið þó marktækt 

frábrugðið jöfnu kynjahlutfalli. Kynjahlutfall tildranna skekkist í átt að karlfuglum en aðeins 

var skakkt kynjahlutfall annað árið. Mögulega má útskýra þá skekkju vegna mismunandi 

veiðitímabila en árið 2013 var veitt á mun lengra tímabili heldur en árið 2014.  

Hugsanlega gæti þessi skekkja verið til staðar vegna þess að kynin stundi far á mismunandi 

tímum og kvenfuglarnir hafi mögulega ekki verið komnir til landsins árið 2014. Einnig er 

líklegt að þetta kynjahlutfall gæti verið vegna þess að erfitt reyndist að kyngreina tildrurnar 

og þar af leiðandi fékkst lítil sýnastærð. Aðeins náðist að kyngreina 50 af 96 sýnum en það 

gæti verið að eitthvað af þeim sýnum sem ekki náðist að kyngreina séu kvenfuglar og 

þessvegna sé skekkjan svona mikil. Þar sem kynjahlutfall tildra hefur áður mælst nokkuð 

jafnt þá þarf að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara sérstaklega þar sem úrtakið sem var 
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í boði reyndist svona lítið. Einnig getur verið misræmi í kyngreiningarferlinu ef einhverjir 

fuglar hafa kyngreinst vitlaust, eins og nefnt var hér að ofan. 

Gott væri að ná að kyngreina fleiri tildrur til að sjá hvort bæta megi líkanið ásamt því að fá 

betra mat á kynjahlutfallið. Mögulega væri hægt að fá betri spá ef fleiri kvenfuglar væru til 

staðar en þeir voru heldur fáir af þeim fuglum sem náðist að kyngreina. Greinilegt er þó að 

það er einhver kynbundinn munur á tildrum og er mjög líklegt að hægt væri að gera 

kyngreiningar spána betri ef stærra úrtak fengist til að vinna úr. 
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