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Ptaki nalezace do rodziny kolibrów (Trochilidae) nie
sa chyba nikomu obce. Jej przedstawiciele kojarze-
ni sa przewaznie z niewielkimi rozmiarami oraz

przepieknym upierzeniem, z powodu którego nazywa
sie je niekiedy "zywymi klejnotami". Obecnie naukowcy
wyrózniaja 329 gatunków tych ptaków i sa one, podob-
nie jak najblizej spokrewnione z nimi jerzyki (Apodidae),
mistrzami lotu. Pozwala im na to m.in. niespotykana
u innych ptaków anatomia, a w szczególnosci unikalna bu-
dowa kosci skrzydel. Kosc ramienna jest u nich najkrótsza,
a najdluzsze sa kosci dloni. Kolibry maja równiez charak-
terystyczny staw lokciowy polozony blisko tulowia. Taka
budowa pozwala miesniom skrzydel na przeniesienie
ogromnej sily, w wyniku czego skrzydla moga sie bardzo
mocno odchylac. Podczas lotu kazde z nich kresli ósemke
w plaszczyznie poziomej i ptak moze zawisac w powietrzu.
Ruch ten jest bardzo szybki, czesto niewidoczny dla ludz-
kiego oka. Tak olbrzymia praca wymaga równiez ogrom-
nych nakladów energii, których dostarcza bogaty w we-
glowodany nektar kwiatów. Dziennie kolibry pochlaniaja
go trzykrotnie wiecej, niz stanowi masa ich ciala. Ten typ
odzywiania wymaga równiez niezwyklej budowy dzioba,
który u kolibrów jest specjalnie do tego przystosowany.
Niestety, nasza wiedza na temat kolibrów przez wiele lat
byla niekompletna, a odpowiedzi na pytania, gdzie i kiedy
powstala ta grupa ptaków, dlugo stanowily zagadke. Zna-
lezione w ostatnich latach skamienialosci dostarczyly jed-
nak zaskakujacych informacji.
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Najblizszymi krewnymi kolibrów sa przedstawiciele ro- ~o
dziny jerzykowatych (Apodidae), z którymi laczono je ~
w jeden rzad jerzykowych (Apodiformes). Najnowsze ba- ~
dania genetyczne (Hackett i in. 2008) wskazuja jednak, ~
ze ich krewnymi sa równiez przedstawiciele rzedu lel-~
kowych (Caprimulgiformes) i obecnie niektórzy autorzy ~.
proponuja laczyc te dwa rzedy w jeden. Przez szereg lat ~
niewiele wiadomo bylo o pochodzeniu kolibrów i pokre- ~
wienstwie z innymi grupami ptaków. Poniewaz kosci ko- ~"
librówsabardzodelikatnei slabozachowujasiew zapisie~<1>

kopalnym, dopiero niedawno udalo sie odnalezc wiecej ~.
skamienialosci tych ptaków. Przed tymi odkryciami je-:

D

dynymi znanymi skamienialosciami byly szczatki sprzed ~
(\)

10 000-30 000 lat, pochodzace z obszarów Ameryki Po- ~.
ludniowej i Srodkowej. Oczywiste bylo jednak, ze ptaki ~

te musialy pojawic sie duzo wczesniej. Przypuszczano ~
równiez, ze ich przodek zostanie znaleziony w miejscu;
wystepowania dzisiejszych kolibrów, a wiec w którejs ~.
z Ameryk. Jak sie jednak okazalo, slady prowadzily zu-~.
pelnie gdzie indziej. Pierwszych wskazówek dostarczylo ~
w 1988 r. odkrycie rosyjskiego paleontologa Aleksandra ~
Karhu. Na podstawie zachowanych kosci skrzydel opisal ~.

on zupelnie nowy gatunek ptaka przypominajacego je- ~
rzyka. Nazwal go Jungornis tesselatus (Karhu 1988) i ze l
wzgledu na jego wyjatkowa budowe utworzyl dla niego ~.
zupelnie nowa rodzine Jungornithidae. Skamienialosc ta ~
pochodzila z wczesnego oligocenu (30-35 milionów lat gG)

temu), a znaleziono ja na terenie dzisiejszego Kaukazu. ~
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Ten sam autor ponad dekade pózniej opisal kolejna inte-
resujaca skamienialosc ptaka, pochodzaca takze z Kau-
kazu, lecz ze starszych pokladów, datowanych na pózny
eocen. Gatunek ten nazwany Argornis caucasicus (Karhu
1999), podobnie jak Jungornis posiadal kilka ciekawych
szczególów anatomicznych. U obu najbardziej interesu-
jaca byla budowa stawu lokciowego, który przypominal
ten u kolibrów. Ponadto glówka kosci ramiennej Jungor-
nis byla równiez podobna i pozwalala na rotacje tej kosci
w locie. Cechy te wskazywaly na to, ze ptaki te mogly
zawisac w locie, podobnie jak czynia to kolibry, oraz na
pokrewienstwo z nimi. Material kopalny byl jednak bar-
dzo ubogi, wiec dokladny wyglad tych ptaków byl wciaz
nieznany. Nie trwalo to jednak dlugo, poniewaz w 2003 r.
niemiecki pale ornitolog dr Gerald Mayr opublikowal od-
krycie szczatków ptaka przypominajacego wspomnianego

Argornis. Ze wzgledu na podobienstwa do niego nazwal
go Parargornis messelensis (Mayr 2003). Co ciekawe,
szczatki te byly jeszcze starsze od dwóch poprzednich ga-
tunków i pochodzily sprzed okolo 47 milionów lat (srod-
kowy eocen). Okaz obejmujacy kompletny szkielet wraz
z odciskami piór znaleziono w kopalni Messel w Niem-
czech, slynacej ze wspaniale zachowanych szczatków
zwierzat z tego okresu. Dziób tego gatunku przypomi-
nal dziób jerzyka, a budowa jego skrzydla byla podobna
do budowy skrzydel gatunków odnalezionych wczes-
niej. Podczas gdy jerzyki maja skrzydla bardzo dlugie,
o zaostrzonym ksztalcie, u Parargornis byly one krót-
kie, szerokie i zaokraglone. U kolibrów skrzydla rów-
niez sa krótkie, ale znacznie wezsze i ostro zakonczone.
Takie upierzenie przypominalo najbardziej te u sowni-
ków (Aegothelidae), przedstawicieli rzedu lelkowych

(Caprimulgiformes). Interesujace bylo równiez upie-
rzenie ogona tych ptaków, stanowily go bowiem dwie
dlugie, szerokie i dosc symetryczne sterówki oraz jed-
na o polowe krótsza i czwarta jeszcze mniejsza, praw-
dopodobnie rosnaca. Takie upierzenie przypomina te
u niektórych gatunków kolibrów, np. safo dlugosternego
(Sappho sparganura) lub pazików (Lesbia sp.).
Wszystkie powyzsze skamienialosci laczy jeszcze jeden
interesujacy fakt. Otóz okazalo sie, ze ewolucja tych
ptaków rozpoczela sie nie na terenach dzisiejszego ich
wystepowania, lecz tam, gdzie dzis ich nie znajdziemy -
w Euroazji. Kolejne odkrycia z tych terenów jeszcze bar-
dziej zaskoczyly naukowców.

EUROPEJSKIEKOLIBRY

W tym samym roku, w którym opublikowano znalezi-
sko Parargornis, dr Mayr badal juz kolejne interesujace
skamienialosci znalezione w miejscowosci Freuenwieler
w poludniowych Niemczech, w pokladach pochodzacych
sprzed okolo 32 milionów lat (wczesny oligocen). Byly
to dwa okazy bardzo malego ptaka, którego caly szkie-
let mierzyl 4 cm. Dr Mayr twierdzil, ze byl to koliber,
co okazalo sie prawdziwa sensacja. Gatunek nazwano
Eurotrochilus inexpectatus (Mayr, 2004), co podkresla,
jak wielka byla to niespodzianka, poniewaz inexpectatus
oznacza w jezyku lacinskim "nieoczekiwany". Okazy byly
na tyle dobrze zachowane, ze mozna bylo dostrzec u nich
wiele waznych szczególów anatomicznych. Podobnie jak
jerzyki i kolibry, ptaki te mialy skrajnie skrócone i moc-
ne kosci ramienna i lokciowa, a ich budowa byla bardzo
zblizona do tej u Jungornis i dzisiejszych kolibrów. Wska-
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zywalo to na mozliwosc dlugotrwalego lotu w zawisie.
Równie interesujacy byl ich dziób, poniewaz nie róznil sie
on od dziobów wspólczesnych kolibrów. Polaczenie tych
dwóch cech swiadczy tez o tym, ze ptaki te odzywialy sie
nektarem kwiatowym. Fakt ten czyni z Eurotrochilus rów-
niez najstarszego znanego nauce ptaka odzywiajacego sie
nektarem kwiatów i cofa koewolucje roslin ornitopylnych
oraz ptaków o 32 miliony lat wstecz. Ptak ten za zycia
prawdopodobnie nie róznil sie wygladem od dzisiejszych
kolibrów, mial jednak kilka prymitywnych cech budowy
kosci skrzydel, których nie obserwuje sie u dzisiejszych
przedstawicieli tej rodziny. Niedlugo potem okazalo sie,
ze europejskie kolibry byly znacznie szerzej rozprzestrze-
nione. W 2007 roku ukazala sie praca opisujaca przedsta-
wiciela rodzaju Eurotrochilus z poludniowo-wschodniej
Francji (Louchart i in. 2007), którego skamienialosc choc
zblizona wiekiem do okazów niemieckich (pochodzila
sprzed 28-34 milionów lat), byla jednak znacznie lepiej
zachowana. Ocalaly m.in. odciski upierzenia, które po-
twierdzily wczesniejsze przypuszczenia, ze europejskie
kolibry nie róznily sie wygladem zewnetrznym od wspól-
czesnych gatunków. Francuski koliber byl nieco wiekszy
od tego z Niemiec i mierzyl 9,2 cm (od koncówki dzioba
do konca piór ogonowych), mial takze nieco krótsze skoki.
Ze wszystkich wspolczesnie zyjacych gatunków kolibrów
najbardziej musial przypominac nektareczka blekitnego
(Florisuga mellivora), który ma bardzo podobny ksztalt
dzioba i ogona, lecz jest nieco wiekszy (dl. 11-12 cm).

--

Autorzy nie przypisali jednak skamienialosci do konkret-
nego gatunku, twierdzac, ze cechy rózniace ja od okazów
niemieckich moga wynikac z dymorfizmu plciowego.
Odkrycie kolibra we Francji nie jest jednak ostatnia
niespodzianka.

POLSKI KOLIBER

Powyzsze odkrycia moglyby wskazywac, ze to juz ko-
niec sensacji. Jednak naukowców czekala kolejna nie-
spodzianka, bowiem w rejonie wsi Winnica (woj. pod-
karpackie) na terenie Polski znaleziono kolejne szczatki
kolibra. Ich wiek byl podobny do wczesniej znalezio-
nych okazów i oszacowano go na 31 milionów lat. Jak
sie okazalo, skamienialosc reprezentowala nowy gatu-
nek, który nazwano Eurotrochilus noniewiczi (Bochenski
i Bochenski 2008) na czesc prywatnego kolekcjonera
E. Noniewicza, który znalazl skamienialosc i udostep-
nil ja do badan. Znaleziony okaz, choc niekompletny,
bardzo przypominal kolibry znalezione w Niemczech
i Francji, byl jednak od nich nieco wiekszy. Czaszka
wraz z dziobem mierzyla okolo 3,4 cm (dla porównania
2,6-2,8 cm u Eurotrochilus inexpectatus i 3,2 cm w oka-
zie francuskim), a dziób byl nieco krótszy w porównaniu
do innych skamienialosci rodzaju. Poza tym polski koli-
ber mial odmienne proporcje dlugosci kosci skrzydla.
Niestety, wciaz nie wiadomo, dlaczego ptaki te wymarly
w Europie. Najprawdopodobniej przyczynila sie do
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tego konkurencja z innymi ptakami lub owadami,
a nie zmiany klimatyczne. Na koniec warto tez za-
znaczyc, ze okaz ten zbadal i opisal wraz ze swoim
synem zmarly w minionym roku prekursor polskiej
pale ornitologii, prof. Zygmunt M. Bochenski.

Specjalne podziekowania
dla doc. dr. hab. Zbigniewa Bochenskiego
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