Wydrzyk
subantarktyczny,
gdy inny osobnik
naruszy jego terytorium,
przyjmuje charakterystyczną
odstraszającą postawę,
eksponując świecące
białe lusterka na
spodzie skrzydeł.
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Wydrzyki –
polarna enigma
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WYDRZYKI TO NIEZWYKŁE PTAKI GNIEŻDŻĄCE
SIĘ W ARKTYCE I ANTARKTYCE. DO TEJ PORY SĄ
OBIEKTEM WIELU BADAŃ I PRAWDZIWĄ ZAGADKĄ DLA NAUKOWCÓW. NIE MA PEWNOŚCI CO DO
LICZBY ŻYJĄCYCH GATUNKÓW, ICH WZAJEMNEGO POKREWIEŃSTWA, A ICH ROZPOZNAWANIE
W TERENIE JEST CZĘSTO BARDZO TRUDNE.
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Wydrzyk
długosterny jest
najmniejszym
z wydrzyków.
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ydrzyki to duże lub średnie (41–64 cm
długości) morskie ptaki, gnieżdżące
się w strefie polarnej i umiarkowanej obu półkul – północnej i południowej. Ogólnym pokrojem i barwą upierzenia przypominają mewy.
Ich brązowy lub szaro-biały koloryt jest tzw. agresywnym
kamuflażem, utrudniającym dostrzeżenie przez potencjalną ofiarę i pozwalającym wydrzykowi na jej zaskoczenie.
Dodatkowo upierzenie (szczególnie na głowie i tułowiu)
jest bardzo gęste, zapewniające skuteczną izolację termiczną w trudnych polarnych lub morskich warunkach
(Furness i Bonan 2018). Ogon wydrzyków składa się ze
stosunkowo krótkich sterówek, jednak u mniejszych gatunków środkowa para jest czasami bardzo wydłużona,
szczególnie u samców. Prawdopodobnie ma ona znaczenie

w okresie godów – samce z najdłuższymi sterówkami cieszą się największym zainteresowaniem samic.
Mimo ogólnego podobieństwa, wydrzyki są znacznie
silniej umięśnione od mew i mają dużo mocniejsze pióra. Są to przystosowania do życia na obszarach polarnych,
na morzu oraz do bardzo dalekich wędrówek. W okresie
zimowym wydrzyki opuszczają bowiem swoje arktyczne
lub antarktyczne lęgowiska i kierują się na południe lub
północ (zależnie od gatunku), gdzie zimują na oceanie lub
jego wybrzeżach. Również w przeciwieństwie do mew,
wydrzyki mają silnie rozwinięte gruczoły nadoczodołowe
(solne), dzięki czemu mogą pić słoną wodę, choć zdecydowanie wolą słodką, jeżeli tylko jest dostępna (Malling-Olsen i Larsson 1997). Unikalną cechą wydrzyków jest
jednoczesne posiadanie błon pławnych i dużych szponów
na stopach, czym łączą w sobie cechy mew i ptaków szponiastych. Do tych ostatnich upodabnia je też gruba skó-

ra na nogach, która ogranicza straty ciepła i chroni przed
urazami mechanicznymi, oraz fakt, że samice są zwykle
o 3 proc. większe i o 12 proc. cięższe od samców.
Niezwykły jest także krótki, potężny i hakowato zakończony dziób wydrzyków. Okrywająca go ramfoteka składa
się z kilku płytek. Taka budowa przywodzi na myśl ptaki
rurkonose, lecz zdradza również, że mamy do czynienia
z aktywnymi drapieżnikami i padlinożercami. Wydrzyki
zdobywają też pokarm, odbierając go innym ptakom (tzw.
kleptopasożytnictwo), w czym pomaga im zręczność, inteligencja oraz unikalna budowa – bardzo duże mięśnie
piersiowe w połączeniu ze stosunkowo krótkimi skrzydłami o dość dużej powierzchni pozwalają na szybkie uderzenia skrzydeł i uzyskanie gwałtownego przyspieszenia podczas pogoni za ofiarą. Dodatkowo mięśnie tych ptaków
mają więcej mitochondriów i enzymów tlenowych związanych z metabolizmem energii, dzięki czemu ich lot jest
bardzo efektywny (Malling-Olsen i Larsson 1997).
Wydrzyki są również bardzo inteligentne, a ostatnie badania wykazały, że mają bardzo dobrą pamięć i potrafią  
rozpoznawać poszczególnych ludzi (Lee i in. 2016). Niestety, ciągle jeszcze mało o nich wiemy.

TAKSONOMICZNY KOSZMAR
Choć różni naukowcy wyróżniają od 7 do 10 gatunków
wydrzyków, to większość komisji faunistycznych na całym
świecie przychyla się do propozycji Anderssona (1999a),
uznającej 7 gatunków zgrupowanych w jednym rodzaju
Stercorarius. Chociaż taki podział obecnie funkcjonuje,
najnowsze badania wskazują, że najwłaściwszy był dawny
podział wydrzyków na dwie grupy (Ritz i in. 2008, Carlos
2016). Większe i silniejsze, brązowo ubarwione gatunki
o bipolarnym zasięgu, potocznie zwane skuami, naukowcy proponują umieścić w osobnym rodzaju Catharacta.
Należą do nich wydrzyk wielki (Stercorarius skua) z północnej półkuli oraz 3 gatunki z południowej półkuli – wydrzyk amerykański (S. chilensis), antarktyczny (S. maccormicki) i brunatny (S. antarcticus) z 3 podgatunkami,
przez niektórych uznawanymi za osobne gatunki. Mniejsze gatunki naukowcy proponują pozostawić w rodzaju
Stercorarius. Oprócz wielkości, różnią się one również
tym, że są znacznie smuklejsze, silnie polimorficzne (mają
wiele form barwnych), mają odmienne zachowanie posiadają inne pasożyty piór i gnieżdżą się tylko na północnej

ZASKAKUJĄCY RODOWÓD
Wydrzyk
amerykański
za sprawą rudawego
spodu ciała, ciemnej
czapki na głowie
i szaro-czarnego
dzioba jest najbardziej
charakterystycznym
z południowych
wydrzyków.
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Do niedawna panował pogląd, że wydrzyki są najbliżej
spokrewnione z mewami i że z tej grupy ptaków wyłoniły
się ok. 10 milionów lat temu (Ma) (Malling-Olsen i Larsson
1997, Furness i Bonan 2018). Najnowsze badania wskazują jednak, że wydrzyki są grupą dużo starszą, a najbliższymi
ich kuzynami nie są mewy, lecz alki (Alcidae). Zarówno
dane paleontologiczne, jak i molekularne potwierdzają, że
dywergencja między tymi rodzinami nastąpiła ok. 35 Ma
(Weir i Mursleen 2013, Smith i Clarke 2015). Najstarszą
skamieniałością prawdopodobnie należącą do wydrzyka
jest kość ramienna ze środkowego miocenu Francji (23–20
Ma), opisana jako gatunek mewy Larus desnoyersii. Kilku autorów niezależnie od siebie zauważyło jednak w niej
cechy właściwe mniejszym wydrzykom (np. Olson 1985).
Najstarsze pewne szczątki wydrzyka należą do nienazwanego gatunku mniejszego od wszystkich dzisiaj żyjących
i pochodzą ze środkowego miocenu (16,3–13,6 Ma) stanu
Maryland (USA). W tej samej lokalizacji znaleziono także
szczątki drugiego, większego gatunku. Inne skamieniałości
pochodzą także z USA, ale sprzed 5,3–3,6 Ma (pliocen),
z kopalni Lee Creek w Karolinie Północnej. Reprezentują
przynajmniej 4 morfotypy, z których 3 są bardzo podobne
do dzisiejszych wydrzyków ostrosternego (Stercorarius parasiticus), tęposternego (S. pomarinus) i długosternego (S. longicaudus), a jeden przypomina wydrzyka wielkiego (S. skua).
Możliwe więc, że już wtedy istniały te współczesne, holarktyczne gatunki. Dodatkowo wiadomo też, że nieco później, we wczesnym i środkowym plejstocenie (2–0,12 Ma),
żył także gatunek przypominający wydrzyka wielkiego – był
to Stercorarius shufeldti, którego szczątki znaleziono w Oregonie (Howard 1946). Tak więc ewolucję wydrzyków dokumentuje niewiele skamieniałości, a na dodatek do tej pory
nie ma pewności, ile gatunków wydrzyków istnieje obecnie.

półkuli. Należą do nich wydrzyk ostrosterny (Stercorarius
parasiticus), długosterny (S. longicaudus) i tęposterny
(S. pomarinus).
W każdej z tych grup jest problematyczny gatunek, nie
do końca pasujący do takiego podziału. Wydrzyk tęposterny, choć z wyglądu najbardziej przypomina swoich
kuzynów, wydrzyka długosternego i ostrosternego, genetycznie jest najbliższy wydrzykowi wielkiemu, ma też
podobny wzór pierzenia, podobne pasożyty piór oraz
zachowanie. Dlatego ostatnio proponuje się umieszczać
go razem z dużymi wydrzykami w rodzaju Catharacta
(Carlos, 2016) lub nawet w osobnym rodzaju Coprotheres (Braun i Brumfield, 1998). Pośród dużych wydrzyków problematycznym gatunkiem jest natomiast
wydrzyk antarktyczny, który choć większością cech
przypomina inne duże wydrzyki, to jest od nich nieco
mniejszy, smuklejszy i polimorficzny jak mniejsi kuzyni.
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Również jako jedyny gatunek południowego wydrzyka
regularnie migruje na północną półkulę. Jest więc wciąż
wielką zagadką, podobnie jak jego pozostali kuzyni z południowej półkuli.

ANTARKTYCZNY, BRUNATNY CZY AMERYKAŃSKI?
Oprócz jednego gatunku, wszystkie duże wydrzyki występują na półkuli południowej. Pierwszym z nich jest
wspomniany wydrzyk antarktyczny z Antarktydy i okolicznych wysp, który słynie z dalekich wędrówek. Jest
jednym z 3 gatunków ptaków stwierdzonych na biegunie
południowym, a na dodatek wiele osobników, szczególnie

Różne typy
upierzenia wydrzyka
antarktycznego:
odmiana ciemna,

Wszystkie południowe wydrzyki są w mniejszym lub
większym stopniu do siebie podobne. A wydrzyk antarktyczny jest na dodatek silnie polimorficzny. Gatunek ten
posiada przynajmniej dwie główne odmiany barwne – jasną i ciemną, a także wiele form pośrednich. Niektóre
z nich, szczególnie ptaki odmiany ciemnej, bardzo przypominają różne formy wydrzyka brunatnego. Wydrzyk antarktyczny jest jednak zauważalnie mniejszy i delikatniej
zbudowany, ma wyraźnie mniejszą głowę, węższe i krótsze
skrzydła oraz delikatniejsze nogi. U siedzących ptaków
widoczne są też różnice w długości podcięcia dzioba, które stanowi 30–40 proc. całkowitej długości żuchwy (u wydrzyka brunatnego 40–55 proc.). Występują też różnice

forma
pośrednia,

osobnik
immaturalny.
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immaturalnych, pokonuje podobny dystans co rybitwa
popielata (Sterna paradisaea), lecąc z Antarktyki na zimowiska znajdujące się na północnym Pacyfiku i północno-zachodnim Atlantyku. Drugi gatunek, wydrzyk amerykański, ogranicza się do południowej części Ameryki
Południowej, podobnie jak i wydrzyk brunatny, który ponadto gnieździ się na subantarktycznych wyspach. Niektórzy autorzy dzielą go na 3 podgatunki, a inni proponują
każdy z nich traktować jako odrębny gatunek. Pierwszy
– wydrzyk atlantycki (S.(a.) hamiltoni), ma zasięg ograniczony do wysp Tristan da Cunha na południowym Atlantyku. Nominatywny wydrzyk brunatny (S. (a.) antarcticus) występuje w Ameryce Południowej i na Falklandach,
a wydrzyk subantarktyczny (S. (a.) lonnbergi) zamieszkuje wyspy rozsiane dookoła Antarktyki.
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odmiana
jasna,

w ubarwieniu – ciemna forma wydrzyka antarktycznego
ma złotawe łaty z tyłu szyi i na piersi, tworzone przez
jasne, wąskie i równomiernie rozłożone pasemka piór.
Znacznie większy wydrzyk brunatny, szczególnie subantarktyczny, ma rozległe, nieregularne i zazwyczaj białe
lub kremowe plamy na wierzchu i bokach ciała. Ponadto
wydrzyki antarktyczne wszystkich odmian są pozbawione
ciepłych odcieni brązu. Najłatwiejsza w identyfikacji jest
jasna forma tego gatunku – o beżowym lub jasnobrązowym spodzie ciała, głowie i szyi, kontrastującymi z bardzo
ciemnymi skrzydłami.
Wydrzyki różnią się też sposobami zdobywania pokarmu, zachowaniem i głosem. Pokarmem wydrzyka antarktycznego są przede wszystkim ryby, które zdobywa na pełnym morzu i po które nurkuje na niewielkie głębokości.

Pierwszoroczny
wydrzyk
subantarktyczny
jest bardzo
ciemny.

Rzadziej atakuje ptaki rurkonose w celu odebrania im pokarmu, a jego ataki są mniej skuteczne niż innych dużych
wydrzyków. Wydrzyk brunatny zdobywa pokarm głównie
w koloniach ptaków rurkonosych i pingwinów. Odbiera
im pokarm, kradnie jaja, zjada padlinę oraz poluje na pisklęta, a czasami i na dorosłe ptaki.
Poszczególne (pod)gatunki wydrzyka brunatnego różnią
się od siebie zasięgiem, ubarwieniem i wielkością. Najmniejsza, nominatywna forma ma zwykle ciemną czapkę
lub maskę na głowie, podczas gdy największy z wydrzyków – wydrzyk subantarktyczny, ma głowę jednolicie
ubarwioną. Najbardziej charakterystycznym z południowych wydrzyków jest wydrzyk amerykański, o rudym
ubarwieniu spodu ciała, szyi i głowy, posiadający ciemną
czapkę na głowie i szaro-czarny dziób.
Niestety, rozróżnianie poszczególnych form to niejedyny problem, gdyż prawie wszystkie z gatunków i (pod)gatunków hybrydyzują ze sobą, a ich potomstwo wykazuje
mieszankę cech rodziców. Dlatego rozróżnianie południowych wydrzyków sprawia problemy nawet doświadczonym naukowcom, a niektórzy z nich rezygnują nawet z ich
oznaczania (np. Petry i in. 2016).

ENIGMA OCEANU POŁUDNIOWEGO
W 1988 roku jeden ze słynnych badaczy antarktycznych
ptaków, prof. David F. Parmelee (1924–1998), opublikował artykuł o wymownym tytule: „The Hybrid Skua: a Southern Ocean Enigma”. Tytuł publikacji podkreślał, jak
wielką zagadką są dla naukowców wydrzyki z południowej
półkuli. Profesor opisywał wyniki wieloletnich badań nad
hybrydyzacją dwóch form wydrzyków – wydrzyka antarktycznego (Stercorarius maccormicki) i wydrzyka subantarktycznego (Stercorarius antarcticus lonnbergi) w rejonie Półwyspu Antarktycznego. W tej strefie o szerokości
ok. 500 km aż 12 proc. par lęgowych było parami mieszanymi, składającymi się z samicy wydrzyka subantarktycznego i samca wydrzyka antarktycznego. Na dodatek pary
te posiadały zdolne do życia potomstwo, które mogło się
pomyślnie rozmnażać (Parmelee 1988). Wkrótce dostarczono również dowodów na hybrydyzację tych dwóch
form po przeciwnej stronie Antarktyki, w Edmonson Point na zachodnim skraju Morza Rossa (Ritz 2008). Stwier-
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Dziób wydrzyka
subantarktycznego
to potężna broń.

dzono również hybrydyzacje innych form wydrzyków,
np. wydrzyka amerykańskiego z wydrzykiem brunatnym
(S. a. antarcticus) na patagońskim wybrzeżu Atlantyku
(Ritz 2008). Największą niespodzianką było jednak odkrycie hybrydyzacji wydrzyka amerykańskiego z wydrzykiem
antarktycznym, mimo że tereny lęgowe obu gatunków oddziela licząca ok. 1000 km szerokości Cieśnina Drake’a –
najbardziej złowrogi akwen na świecie. Nie stwierdzono
jedynie hybrydyzacji z udziałem wydrzyka atlantyckiego,
ale biorąc pod uwagę jego podobieństwo do wydrzyka brunatnego, taki fakt mógł zostać przeoczony. Hybrydy wyglądają zazwyczaj jak miniatura matki, choć wiele z nich nie
zostało do tej pory zbadanych. Jaka jest więc przyczyna
takiej mnogości form wydrzyków na półkuli południowej
i czemu hybrydyzują, skoro są odmiennymi gatunkami?
Poza tym skąd wzięły się one na półkuli południowej, skoro zarówno skamieniałości, jak i badania molekularne potwierdzają, że kolebką wydrzyków jest półkula północna?

ANTARKTYCZNA INWAZJA
Ostatnie badania próbują wyjaśnić dzisiejszą różnorodność południowych wydrzyków i odpowiedzieć na pytanie, kiedy pojawiły się w Antarktyce. Okazuje się, że są
one bardzo młodymi gatunkami, liczącymi maksymalnie
kilkaset tysięcy lat, i że kolonizacja południowej półkuli
była bardzo szybka. Taki scenariusz znajduje potwierdzenie w stanie obecnym – pomiędzy prawie wszystkimi formami nadal zachodzi pewna wymiana genów i tworzą one
płodne potomstwo. Tak więc izolacja rozrodcza jeszcze
nie jest w pełni wykształcona, co stanowi potwierdzenie
młodego wieku gatunków. Można powiedzieć, że obserwujemy ich powstawanie.
Najbardziej prawdopodobna hipoteza mówi, że kilkaset
tysięcy lat temu w Antarktyce pojawiły się osobniki jednego z mniejszych gatunków wydrzyków z północnej półkuli, które dały początek południowej populacji. Nie jest to
specjalnie dziwne, gdyż i dzisiejsze małe gatunki wydrzyków (tęposterny i długosterny) zimują na ocenach południowej półkuli. Około 210–150 tys. lat temu wykształciły się z nich dwie nowe formy – wydrzyk subantarktyczny
i antarktyczny. Na kształtowanie się odrębności gatunkowej miały z pewnością wpływ zachodzące w tym czasie
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zmiany klimatyczne. Około 210 tys. lat temu rozpoczęło
się zlodowacenie Antarktyki, które osiągnęło maksimum
ok. 140 tys. lat temu. Wydrzyki antarktyczne przetrwały
wtedy w odizolowanych antarktycznych oazach, natomiast
wydrzyki subantarktyczne przeniosły się na północ, w nieco cieplejsze regiony. Skolonizowały otaczające Antarktykę wyspy, a potem również kolejno Tristan da Cunha,
Falklandy i Amerykę Południową (Ritz i in. 2008). Na
skutek pogłębiającej się izolacji powstały kolejne formy –
wydrzyk atlantycki, amerykański i brunatny. Ten ostatni
jest prawdopodobnie najmłodszą formą, która wyłoniła
się ok. 150 tys. lat temu w wyniku krzyżowania ptaków
pochodzących z pozostałych regionów.
W podobny sposób naukowcy tłumaczą powstanie
ostatniego gatunku – wydrzyka wielkiego z półkuli północnej. Według nich wyewoluował on z południowych
wydrzyków, które powróciły na północ i skrzyżowały się
z miejscowymi wydrzykami (Ritz i in. 2008). Wydrzyki antarktyczne regularnie migrują na półkulę północną,
więc jest to możliwe. Jeżeli jednak niektóre skamieniałości – jak S. shufeldti –istotnie należą do dużych wydrzyków, a wydrzyk z Karoliny Północnej jest wydrzykiem
wielkim, który jako gatunek istnieje 5–3 Ma, to powstanie
paradoks czasowy i kolejna enigma wymagająca rozwikłania. W każdym razie rozpoczęte tysiące lat temu procesy
trwają do dziś, a my mamy przyjemność je obserwować.
To jednak nie koniec zagadek.

WYDRZYKI Z WYSPY KRÓLA JERZEGO
W Antarktyce, na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu
Szetlandów Południowych badania nad dwoma formami
wydrzyków – antarktycznym i subantarktycznym – prowadzi wielu naukowców, w tym również polskich. Jest to
szczególnie ciekawy region, gdyż znajduje się w strefie
hybrydyzacji aż 3 gatunków. Prowadzone przez polskich
naukowców badania obejmują kompleksowy monitoring
ekologiczny na przylądku Lions Rump, na Szczególnie Chronionym Obszarze Antarktyki 151 (ang. Antarctic Specially Protected Area, ASPA), znajdującym się na zachodnim
brzegu Zatoki. Monitoring prowadzi od 2007 r. dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire z Instytutu Biochemii i Biofizyki
PAN. Obejmuje on lokalizacje i mapowanie gniazd tych
ptaków, rejestrowanie czasu i wielkości zniesienia oraz liczby piskląt, a także odnotowywanie dużych koncentracji
i osobników oznakowanych.
Każda z obserwowanych par wydrzyków zajmuje określone terytorium, na którym pojawia się w październiku
lub listopadzie. Wkrótce ptaki składają 1–2 jaja, które inkubują przez 28–32 dni. W przypadku wyklucia się 2 piskląt, zazwyczaj silniejsze zabija słabsze, a to, które przeżyje, i tak często staje się ofiarą warunków pogodowych
lub drapieżnictwa. Dlatego sukces lęgowy wydrzyków jest
bardzo niski. Jeżeli pisklęta przeżyją, tracą szatę puchową
po 36–50 dniach, a dojrzałość płciową osiągają dopiero po
6 latach (Furness i in. 2018). Śmiertelność dorosłych ptaków jest bardzo niska (4—10 proc.), a niektóre dożywają
nawet 35 lat.
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Szczegóły biologii obu gatunków dopiero zaczynamy poznawać, głównie dzięki zastosowaniu geolokatorów. Widać
to szczególnie na przykładzie wydrzyków subantarktycznych.
Do tej pory sądzono, że żerują prawie wyłącznie w pobliżu
kolonii pingwinów. Okazało się jednak, że w lutym i marcu, gdy pisklęta są już podrośnięte, dość często zdobywają
pokarm również na morzu. Takie wyprawy trwają do 7,1
h, a ptaki pokonują niekiedy dystans 163,2 km, jednak nie
oddalają się bardziej niż 56,8 km od gniazda (Carneiro i in.
2015). Ostatnio poznaliśmy także zimowiska tych ptaków.
Choć wiedziano, że wydrzyki subantarktyczne zimują na północy, to nie przypuszczano, że ptaki z Wyspy Króla Jerzego
zimę spędzają na oceanie, w pobliżu południowych wybrzeży
Brazylii, Urugwaju i Argentyny (Kiersch i in. 2017). Niestety, zaobserwowano również niepokojące zjawisko. Część ptaków pozostaje na zimę w pobliżu stacji antarktycznych, także
w pobliżu Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.
Spowodowane jest to głównie umyślnym dokarmianiem pta-
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