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Kuba jest jednym z najbardziej niezwykłych przyrodniczo miejsc na Ziemi a jej
fauna i flora zdominowana jest przez gatunki nie występujące nigdzie indziej na
Ziemi. Charakterystyczną cechą fauny jest brak dużych drapieżnych ssaków.
Gdyby jednak cofnąć się w czasie o kilkanaście tysięcy lat okazało by się, że tą
niszę ekologiczną zapełniały ptaki a wyspę terroryzowały różnego rodzaju
pierzaste drapieżniki w tym największe sowy znane nauce!
Fauna Kuby i całych Karaibów jest unikalna w skali światowej. Obfituje w
endemiczne gatunki (patrz np. Gryz, 2018) których nie znajdziemy nigdzie indziej.
Kształt dzisiejszej fauny wyspy jest następstwem wydarzeń z przeszłości,
szczególnie tej stosunkowo niedawnej. W epoce plejstocenu pomiędzy 2,580000 a
11,700 lat temu następowały cykle zlodowaceń z powodu których okres ten
nazywany jest także epoką lodową. Podczas ich trwania olbrzymie masy wody były
uwięzione w lodowcach co powodowało obniżanie poziomu oceanu, szczególnie
podczas ostatniego maksymalnego zlodowacenia (o ok. 120 m). W efekcie tego
powierzchnie lądów, w tym Kuby były większe. Niestety w cieplejszych okresach
zwanych interglacjałami lądy te ponownie zalewało morze. W takich właśnie
warunkach ukształtowała się kubańska fauna dodatkowo smagana cyklonami. W
plejstocenie była odwrotnością tej na pobliskich lądach. Olbrzymie naziemne leniwce,
które na kontynencie osiągały 6 m wysokości i masę ciała blisko 5 ton tutaj nie
przekraczały 1,5 m i 90 kg. Gryzonie i ssaki owadożerne osiągnęły natomiast
pokaźne rozmiary. Szczególnie interesujący byli przedstawiciele rodziny hutiowatch
(Capromyidae), dorastający do 60 cm i osiągające masę ciała do 8,5 kg. Dodatkowo
wyspę zamieszkiwały małpy, których dziś nie ma na Antylach. W sumie fauna
ssaków liczyła o przynajmniej 24 gatunki więcej niż dzisiaj. Niezwykła była również
awifauna. Niektóre ptaki na Kubie osiągnęły wielkie rozmiary i straciły zdolność lotu.
Najlepszym przykładem mogą być nielotne żurawie kubańskie Grus cubensis oraz
wielkie nielotne chruściele – Nesotrochis picapicensis. Najprawdopodobniej były one
ekologicznymi odpowiednikami nowozelandzkich moa i tekahe. Wykształcenie się
takich form było możliwe dzięki nieobecności dużych drapieżnych ssaków. Jednak
ich nisza ekologiczna musiała zostać zajęta i zajęły ją ptaki drapieżne, w tym
ogromne sowy.

Ryc. 1 Przypuszczalny wygląd nielotnego żurawia kubańskiego Grus cubensis;
po lewej stronie szkic holotypu (rys. P. Gryz)

Monstrum pośród sów
Sowy (Strigiformes) to bez wątpienia majstersztyk ewolucji i jedna z najstarszych
grup ptaków. Dziś znamy 242 gatunki zgrupowane w dwóch rodzinach (Gill i
Donsker, 2018) i żyjące na całym świecie poza Antarktydą. W większość to ptaki
małe lub średniej wielkości, lecz istnieją i duże gatunki. Za największe z dziś
żyjących uważane są puchacz japoński Bubo blakistoni i puchacz (zwyczajny) Bubo
bubo, żyjący także w Polsce. Pierwszy gatunek osiąga dł. 60-71 cm i masę ciała do
4,6 kg (Holt i in. 2018) choć niektóre źródła podają większe wymiary. Żyjący w Polsce
puchacz jest nieznacznie mniejszy osiągając 58-71 cm i masę ciała do 4,2 kg (Holt i
in., 2018).
Jak się jednak okazuje stosunkowo niedawno temu żyły znacznie większe gatunki i
co najciekawsze prawie wszystkie w tym samym czasie i miejscu – na
prehistorycznej Kubie.

Ryc. 2 Rekonstrukcja przyżyciowa ornimegalonyksa – największej sowy znanej
nauce (rys. P. Gryz)
Największym znanym nauce gatunkiem sowy jest ornimegalonyks Ornimegalonyx
oteroi (Arredondo, 1958a) żyjący z pewnością jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu.
Było to prawdziwe monstrum pośród sów. Wyobraźmy sobie przerośniętego
puszczyka po długotrwałej kuracji sterydowej i bardzo intensywnym treningu,
szczególnie nóg. Do tego dodajmy głowę z ogromnym, masywnym dziobem i wielkie
szpony. Otrzymamy wtedy przybliżony obraz ornimegalonyksa – sowy dorastającej
do 110 cm i osiągającej masę ciała blisko 9 kg (wg. informacji z etykiety w kubańskim
muzeum nawet 13,5 kg). Kości czaszki i nóg tego ptaka są tak ogromne, że
początkowo gatunek został wzięty za drapieżnego nielota z rodziny fororaków
(Phorusrhacidae) a nie sowę. Istotnie, oglądając skamieniałości wystawione w
Muzeum Historii Naturalnej w Hawanie w pierwszej chwili można odnieść wrażenie,
że to drapieżny fororak a nie sowa. Żeby nie być gołosłownym porównajmy wymiary
skamieniałości ornimegalonyksa z analogicznymi fragmentami największych
gatunków sów dziś żyjących. Różnica jest szczególnie widoczna w kościach nóg.
Długość kości stępowo-śródstopowej (tarsometatarsus) rosłego puchacza wynosi
83,7 mm a u ornimegalonyksa 178 mm. Kość piszczelowo –stępowa (tibiotarsus) u
tego pierwszego mierzy 155 mm a u drugiego ok. 272 mm. W przypadku kości
udowej (femur) jest podobnie – u puchacza 108 mm a u ornimegalonyksa 168 mm
(Arredondo, 1976). Z drugiej jednak strony kości skrzydeł były stosunkowo małe jak
na takiego olbrzyma co w połączeniu z potężnymi nogami może wskazywać, że była
to sowa nielotna lub bardzo słabo latająca.

Ryc. 3 Rekonstrukcja czaszki ornimegalonyksa wg. Arredondo, 1975, oparta na
typowym okazie S.E.C. P-383E (rys. P. Gryz)
Pośród wielu znalezionych skamieniałości występują także znaczne różnice w
wielkości i niektórych szczegółach osteologicznych dlatego wyróżniono dodatkowo 3
gatunki: Ornimegalonyx minor, arredondoi i gigas (Arredondo, 1982). Czy jednak w
istocie aż 4 gatunki ornimegalonyksów żyły w tym samym czasie na Kubie? Od
momentu ich opisania czyli od 1958 i 1982 nie przeprowadzono rewizji bogatego
materiału kopalnego i mało komu pozwolono dokładniej obejrzeć okazy. Jeden z
czołowych badaczy prehistorycznej awifauny Karaibów, znawca sów – dr William
Suárez twierdzi, że za ważne można uznać maksymalnie dwa gatunki (Louchart,
2005).

Ryc. 4 Porównanie wielkości palca II lewej nogi:
A. - ornimegalonyksa, B. - puchacza. Wg. Arredondo, 1975 (rys. P. Gryz)

Ryc. 5 Zdjęcie czaszki ornimegalonyksa wystawionej w Muzeum Historii
Naturalnej w Hawanie (fot. P. Gryz)

Naukowcy uważają, że najbliższymi kuzynami tych sów były puszczyki z rodzajów
Strix lub Ciccaba (Feduccia, 1996; Louchart, 2005). Jeżeli tak to zapewne
ornimegalonyks był gatunkiem aktywnym w nocy co wydają się potwierdzać również
inne fakty jak np. mnogość dziennych ptaków drapieżnych. Niestety do dziś nie
wiadomo w jaki dokładnie sposób polowały te sowy. Być może wspinały się na
drzewa jak podloty sów i spadały z góry na ofiary. Możliwe też, że biegnąc zadawały
cios potężnym dziobem jak to czyniły fororaki. W każdym razie dla ssaków i ptaków
żyjących w tamtym czasie olbrzymia, biegająca w ciemnościach sowa musiała być
największym koszmarem. Aby dowiedzieć się więcej o jej paleobiologii konieczne jest
ponowne przeanalizowanie skamieniałości. Skrywają one zapewne jeszcze wiele
tajemnic. Ornimegalonyks nie był jednak jedyną olbrzymią sową na Kubie i miał wielu
równie potężnych konkurentów.

Ryc. 6 Przypuszczalny wygląd puchacza kubańskiego (Bubo osvaldoi) największego puchacza znanego nauce. Po lewej porównanie kości udowej
paratypu USNM 447022 z największym dostępnym okazem puchacza (Bubo
bubo). (rys. P. Gryz)

Największy puchacz i olbrzymie płomykówki
Jakby było mało wielkich, najprawdopodobniej nielotnych sów w tym samym czasie
Kubę zamieszkiwały inne nocne olbrzymy - największy znany nauce gatunek
puchacza i prawdopodobnie największy gatunek płomykówki. Pierwszy z nich

puchacz kubański Bubo osvaldoi (Arredondo i Olson, 1994) – jedyny znany
przedstawiciel rodzaju na Karaibach - był większy od wszystkich z dziś żyjących sów
lecz mimo to dość blado wypadał przy prehistorycznych płomykówkach. Kilka
gatunków przewyższało go rozmiarem a jeden – płomykówka bahamska Tyto pollens
biła go na głowę. Kość stępowo- śródstopowa tej olbrzymiej sowy przekraczała
prawie dwukrotnie tą u płomykówki amerykańskiej Tyto furcata (do niedawna
podgatunek występującej w Polsce płomykówki Tyto alba, zbliżony do niej
rozmiarami). Osiągając ok. 1 m wysokości gatunek ten dorównywał nawet
ornimegalonyksowi. Ze względu na takie rozmiary sugerowano, że podobnie jak on
płomykówka bahamska była nielotna. Nie ma jednak na to dowodów a pewne fakty
wydają się temu przeczyć.

Ryc. 7 Przypuszczalny wyglad płomykówki bahamskiej Tyto pollens i porównanie
wielkości największego znanego okazu - kości stępowo-śródstopowej z analogicznym
u płomykówki amerykańskiej. Brakującą część okazu naszkicowano (rys. P. Gryz)

Skamieniałości płomykówki bahamskiej znaleziono początkowo tylko na Bahamach
(Wetmore, 1937) a największe znane okazy nieco później także na Kubie. Z racji
tego, że były większe od tych z Bahamów opisano jako nowy gatunek –Tyto riveroi
(Arredondo, 1972). Niedawno jednak wspomniany badacz karaibskiej awifauny – W.
Suárez wraz z paleornitologiem, emerytowanym kustoszem Smithsonian Institution Storrsem L. Olsonem przeprowadzili rewizję całego materiału przypisanego do
ogromnych płomykówek.

Naukowcy zsynonimizowali gatunek z Kuby z tym z Bahamów (Suárez i Olson
2015). Co jednak nie oznacza, że zmniejszyła się liczba prehistorycznych gatunków
sów na Kubie. Stwierdzili ponadto, że w tym samym czasie zamieszkiwały ją dwa
inne nieco mniejsze gatunki – płomykówka karaibska Tyto noeli i nowy dla nauki
gatunek, endemit Kuby – płomykówka kubańska Tyto cravesae. Oba były mniejsze
od płomykówki bahamskiej lecz większe od współczesnych przedstawicielek tego
rodzaju. Warto też przypomnieć, że wielkie płomykówki występowały na prawie
każdej wyspie M. Karaibskiego. Na przykład skamieniałości płomykówki karaibskiej
znaleziono poza Kubą – na Jamajce i Barbudzie a Haiti zamieszkiwał drugi co do
wielkości gatunek - płomykówka haitańska Tyto ostologa. Istnieją mocne argumenty
by sądzić, że skamieniałości wielkich płomykówek zostaną wkrótce odnalezione na
innych wyspach M. Karaibskiego. W zasadzie musi być spełniony tylko jeden
warunek – na wyspie musiał występować wielki gryzoń. Jeżeli na którejś z nich
odnaleziono jego szczątki pozostaje kwestią czasu odnalezienie wielkiej sowy, która
na niego polowała.

Ryc. 8 i 9. Niezwykłe ssaki kubańskie. Powyżej kuzyn ryjówek almik kubański
Solenodon paradoxus (zdjęcie wykonano w Muzeum Historii Naturalnej w
Hawanie). Poniżej wielki gryzoń hutia kubańska Capromys pilorides,
przypuszczalny przysmak wielkich sów (fot. P. Gryz).

Obecność na Kubie aż 6 gatunków olbrzymich sów w tym samym czasie wskazuje,
że była ona zapewne epicentrum radiacji tych ptaków i to z niej rozpoczęły
kolonizacje Karaibów. Być może miał na to wpływ fakt, że Kuba była najbardziej
stabilnym miejscem i podczas podnoszenia poziomu morza traciła najmniej
powierzchni. Z pewnością też była domem największej liczby ssaków, które
powiększając swoje rozmiary sprawiły, że i sowy stawały się coraz większe. Istnieją
nawet dowody z jakim gatunkiem gryzonia koewoluowała konkretna sowa. Na
przykład na Bahamach skamieniałości największej płomykówki bahamskiej Tyto
pollens są zawsze stowarzyszone ze skamieniałościami nocohutii bahamskiej
Geocapromys ingrahami. W jaskini Hendry, na bahamskiej wyspie Eleuthera
odnaleziono nawet „stołówkę” olbrzymich sów. Zalegały w niej ciasno upakowane
kości nocohutii, które musiało gromadzić wiele pokoleń płomykówek.
Warto też przypomnieć, że podobnej wielkości (być może nawet większe)
płomykówki olbrzymie - Tyto gigantea (Ballman, 1973) zamieszkiwały znacznie
wcześniej (w miocenie) tereny dzisiejszych Włoch, które w tamtym czasie także były
wyspami. Niestety do tej pory nie porównano dokładnie skamieniałości obu gatunków
a i ten materiał wymaga rewizji bo w paleornitologii nie trudno o pomyłkę. Na
przykład w 1998 czołowy czeski paleornitolog dr Jiří Mlíkovský opisał nowy gatunek
płomykówki Basityto rummeli. Jak się jednak szybko okazało płomykówki wykazują
wiele podobieństw osteologicznych z żurawiami a sowa okazała się być nowym
gatunkiem koronnika Balearica rummeli zamieszkującym niegdyś Niemcy (MourerChauviré, 2001).

Ryc. 10 i 11. Największy ssak prehistorycznej Kuby i prawdopodobna ofiara
ornimegalonyksów - naziemny leniwiec Megalocnus rodens. Powyżej
rekonstrukcja szkieletu a poniżej rekonstrukcja przyżyciowa i miejsca

odnalezienia kości gigganta wg. etykiety. Zdjęcia wykonane w Muzeum Historii
Naturalnej w Hawanie (fot. P. Gryz)

Sowia część świata?
Oprócz przynajmniej 6 gatunków ogromnych sów na Kubie żyły też mniejsze
gatunki. Do takich należał puchaczyk Arredonda Pulsatrix arredondoi Brodkorb,
1969, przedstawiciel rodzaju znanego z Ameryki Płd. i Środkowej oraz jedyny jego
przedstawiciel na Karaibach. Ponadto prawdopodobnie już wtedy Kubę
zamieszkiwało 6 współczesnych gatunków. Są wśród nich dwa endemity: sóweczka
kubańska Glaucidium siju i niezwykły gołonóg Margarobyas lawrencii. Występująca
również w Polsce uszatka błotna Asio flammeus gnieździ się także na Kubie tworząc
lokalny podgatunek cubensis, podobnie jak jej amerykańska kuzynka uszatka ciemna
Asio stygius tworząca endemiczny podgatunek siguapa. Również szeroko
rozprzestrzeniona w obu Amerykach pójdźka ziemna Athene cunicularia jest
lęgowym ptakiem Kuby. Nieliczna, słabo poznana i zagrożona wyginięciem populacja
występuje jedynie w pn. i zach. cz. wyspy i prawdopodobnie stanowi także odmienny
podgatunek (Holt i in., 2018). Wspomniana płomykówka amerykańska również jest
lęgowym ptakiem Kuby a znalezione skamieniałości potwierdzają, że
współwystępowała z wielkimi kuzynkami. Ciekawostką może być fakt, że w stolicy
kraju – Hawanie jeden raz zobserowano zabłąkaną uszatkę (zwyczajną) Asio otus,
również znaną z Polski (Garrido i Kirkconnell, 2000; Navarro i Reyes, 2017).

Ryc. 12, 13, 14. Współczesne gatunki sów zamieszkujących Kubę. Kolejno od góry:
sóweczka kubańska Glaucidium siju, gołonóg Margarobyas lawrencii i uszatka
ciemna Asio stygius siguapa (fot. P. Gryz).

Jeżeli istotnie wszystkie współczesne gatunki, żyły także w plejstocenie a wiele na to
wskazuje (bo na wykształcenie się gatunku lub podgatunku potrzeba czasu)
prehistoryczną Kubę zamieszkiwało przynajmniej 13 gatunków sów jednocześnie.
Tak więc można ją nazwać sowią częścią świata. Trudno jednak sobie wyobrazić jak
wyglądały relacje między tyloma sowami. Znając jednak wzajemną wrogość
dzisiejszych gatunków zapewne dochodziło między nimi do krwawych i brutalnych
starć. Podsycały je zmiany klimatyczne zaostrzając konkurencje o pokarm i terytoria.
Pod koniec plejstocenu lodowce zaczęły topnieć podnosząc poziom oceanu i
zabierając znaczne obszary wyspy. Najgorzej było jednak na Bahamach gdzie 90%
lądu zniknęło pod wodą. Na Kubie choć nie było aż tak źle żyło najwięcej gatunków a
dodatkowo te które przetrwały czekała „niespodzianka” - ok. 6000-7000 lat temu
pojawili się na niej pierwsi ludzie. Ostatnie dowody wskazują, że pierwsi indianie
polowali na ssaki, w tym gryzonie, będące do dziś przysmakiem na Karaibach
(Cooke i in., 2017). Polowania i utrata terytoriów zapewne negatywnie wpłynęły na
wielkie sowy. Prawdziwe problemy rozpoczęły się jednak po dotarciu na Kubę
Europejczyków. Choć całkowicie wytępili Indian polujących na zwierzynę sami
kontynuowali ich dzieło, lecz na większą skalę, przy użyciu broni palnej. Gwoździem
do trumny było jednak zapewne wprowadzenie 44 „obcych” gatunków ssaków w tym
bardzo groźnych dla lokalnej fauny kotów i szczurów. Mimo to wydaje się, że
przynajmniej niektóre z olbrzymich sów przetrwały do czasów historycznych. Zdają
się to potwierdzać dawne relacje, których przykłady przytacza w swoim artykule
Suares i Olson (2015). Najwięcej pochodzi z Bahamów. Mówią one o tajemniczej i
wielkiej, jasnej istocie zwanej "chickcharnie", pojawiającej się nocą w lasach sosny
karaibskiej (Pinus carribaea). Być może ową istotą była największa z płomykówek –
płomykówka bahamska. Jeżeli tak to zapewne cieszyła się szacunkiem ludzi. Dawne
relacje mówią bowiem, że gdy człowiek nie skrzywdził „chickcharnie” to stwór
odpłacał się mu przynosząc szczęcie. Gdy jednak owa istota została źle
potraktowana sprowadzała na niego nieszczęścia. Ciekawe relacje pochodzą także z
Haiti, gdzie żyła ogromna płomykówka haitańska. I tak na przykład Wetmore i Swales
(1931) przytoczyli relację z 1 lutego 1788 r. kiedy to trzech francuskich mieszkańców
wspięło się na szczyt góry La Selle. W nocy słyszeli przeraźliwe krzyki naśladujące
ludzki głos i przypisywali je nocnemu ptakowi. Ponadto znaleźli białe, przypominające
łabędzia pióra na skraju jaskini. Kolejna, bardziej współczesna relacja pochodzi
również z Haiti od kubańskiego teriologa Gilberto Silva Taboada (Arredondo, 1975).
Opisywał on obserwację bardzo dużej, ciemnej płomykówki podczas poszukiwań
nietoperzy w jaskini Silva. Również na Kubie raportowano o bardzo dużej,
białobrązowej sowie w prowincji Camagüey (Arredondo, 1975), jednak obserwacje
nigdy nie zostały potwierdzone. Tego typu relacji jest więcej i mogą świadczyć, że
olbrzymie sowy dotrwały do czasów historycznych. W każdym razie jak to stwierdzają
Suares i Olson (2015) „ …nie ma powodu, by sądzić, że któraś z nich zniknęła przed
przybyciem ludzi”. Niestety jeżeli olbrzymie sowy dotrwały nawet do XX w to obecnie
są tą już z pewnością gatunki wymarłe. Miejmy nadzieje, że mniejsze gatunki sów z
Kuby nie wyginą jak ich wielcy kuzyni i inne kubańskie drapieżniki, których listy
bynajmniej nie wyczerpują sowy.

O ile bowiem noc na Kubie należała do sów to w dzień rządziły jeszcze większe
skrzydlate potwory – olbrzymie ptaki szponiaste (Accipitriformes).
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