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Body proportions in adults and fledgelings of the Little Auk

[With 1 text-fig.]

Proporcje w budowie ciała dorosłych i wylatujących traczyków lodowych

A b s t r a c t .  The com parative analysis carried out in this work included the external d i
mensions of the body, the  area and shape of the wings and paddles, the size of the  skull, b re
astbone, shoulder girdle and limbs, and the weight of certain muscles and the heart of adu lt 
L ittle  Auks and the ir fledgelings a t the  tim e of their flying out of the breeding colony. I t  a p 
peared th a t the body proportions of juveniles are theoretically more advantageous than  those 
of the  adults so far as their fitness for flight is concerned. The wings of 26-day-old L ittle  Auks 
are loss loaded,have a more advantageous shape and a larger relative area.The size of the bones 
of their shoulder girdle and limbs resembles their final dimensions. The relative weight of 
the pectoral muscles is sim ilar to th a t of the adults. The relative weight of the heart of the 
fledgelings is nearly one and a half tim es as large as th a t of the adult birds. The body propor
tions which young L ittle  Auks reach a t the  tim e of their departure from the  colony resu lt 
to a great extent from the  pre-fledging loss of weight.

I. INTRODUCTION

The Little Auk Plautus alle (Lin na eus , 1758) is the smallest species of the 
Atlantic alcids. Owing to its small size, it moves with much more expedition 
both in the air and on the hard ground than do the big species. On the other 
hand, it finds it difficult to dive for a long time and to swim under water (Sto
k er , 1971).

Chicks of the Little Auk are semiprecocials (Sealy , 1973); they remain, 
in the breeding colony for an average of 27 days (Stem pniew icz , 1981) and 
then shorter than  other semiprecocial alcid species. This is connected with the 
very high growth rate of chicks (the highest value of the constant of growth 
К  in the Alcidae) and their having the relatively smallest body size a t the time 
of departure (Stem pniew icz, 1980, 1981). Young Little Auks do not take 
wing till th a t moment; thus, the departure to sea is the first flight in their 
life and in great measure a conclusive one as regards their survival (Stem pnie
wicz, 1981).
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STRESZCZENIE

W  latach 1974—1975 prowadzono badania nad biologią okresu lęgowego 
traczyków lodowych w rejonie Homsundu, płd.-zach. Spitsbergen (S t e m p n ie 
w ic z , 1981). W roku 1975 zebrano materiał do niniejszej pracy i składało 
się. nań 13 dorosłych i 17 młodych (26-dniowych.) traczyków. Celem pracy była 
analiza porównawcza proporcji w budowie ciała ptaków dorosłych i młodych 
(opuszczających kolonię lęgową), pod kątem teoretycznych możliwości loko
motorycznych obu tych grup wiekowych. Młode traczyki lodowe, w porówna
niu z innymi półzagniazdownikowymi gatunkami alek, przebywają na terenie 
kolonii lęgowej krócej i opuszczają ją (przeciętnie w wieku 27 dni) w stadium 
rozwoju mniej zaawansowanym (S t e m p n ie w ic z , 1980,1981). N niejsza praca 
miała dać odpowiedź na pytanie, czy wspomniane wyżej cechy nie odbiły się 
niekorzystnie na stopniu rozwoju aparatu ruchowego, a tym samym na prze- 
żywalności młodych osobników w okresie wylotu z kolonii lęgowej na morze, 
tym bardziej że lecą one po raz pierwszy w życiu w okresie wzmożonej presji 
drapieżniczej mew bladych (S t e m p n ie w ic z , 1980, 1981).

Wyniki, jakie uzyskano, świadczą o tym, że młode traczyki lodowe opusz
czając kolonię lęgową dorównują, a często przewyższają ptaki dorosłe we wskaź
nikach proporcji ciała, rozpatrywanych w aspekcie potencjalnych możliwości 
lokomotorycznych. Młode ptaki mają generalnie mniejsze standardowe wymia
ry zewnętrzne ciała (tab. I). Krótsze i szersze skrzydła młodych traczyków, 
z silnie rozwiniętym skrzydełkiem i większą powierzchnią względną (tab. II), 
umożliwiają im teoretycznie sprawniejszy i bardziej urozmaicony typ lotu. 
Względny ciężar mięśni piersiowych jest zbliżony u obu grup wiekowych tra 
czyków, natomiast względny ciężar serca jest u młodych ptaków ok. 1,5 raza
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wyższy (tab. III). Bezwzględne rozmiary czaszki są u osobników 26-dnio- 
wych niższe, przy czym rozwój mózgoczaszki jest n nich bardziej zaawanso
wany niż rozwój trzewioczaszki (tab. IV). Długość kości pasa barkowego, skrzy
dła i nogi jest u młodych traczyków zbliżona do wymiarów ostatecznych (tab. 
IV).

Korzystne proporcje ciała osiągają młode traczyki lodowe w dużej mie
rze dzięki przedwylotowemu spadkowi ciężaru ciała. Skrócenie okresu gniaz
dowego piskląt traczyków, korzystne ze względów klimatycznych i siedlisko
wych, nie wpływa w zasadniczy sposób na obniżenie szans przeżycia młodych 
ptaków w okresie wylotu z kolonii lęgowej na morze.
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