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l\Iowe gatunki ptaków
PIOTR GRYZ
Warszawska Grupa Lokalna OTOP
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PierWSZymtegorocznym numerze "Ptaków"
zaprezentowalem nowy gatunek ptaka, odkrytego w laotanskim krasie wapiennym - bilbila lysego (Pycnonotus hualon). Nie jest on
jednak jedynym nowym gatunkiem opisanym
w 2009 r., bowiem w tym samym roku przedstawiono jeszcze
kilka innych. Wszystkie one sa slabo poznane, a ze wzgledu
na fakt, ze ich zasieg jest ograniczony, niektóre z nich sa zagrozone wyginieciem.

"Wapienna"

swistunka

Pierwszym z tych gatunków jest swistunka indochinska (Phylloscopus calciatilis), która wystepuje mniej wiecej na tych samych terenach co wspomniany bilbil lysy. W przeciwienstwie
do niego jest ona jednak nieco szerzej rozprzestrzeniona. Do tej
pory stwierdzono jej wystepowanie w kilkunastu stanowiskach
w pólnocnym i srodkowym Laosie oraz w Wietnamie, byc moze
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wystepuje ona takze w poludniowych Chinach. Nazwa lacinska tego gatunku w doslownym tlumaczeniu brzmi "swistunka
wapienna", co naturalnie nawiazuje do jego srodowiska. Ten niewielki ptak jest nieco mniejszy od naszej krajowej swistunki lesnej, lecz przypomina ja ogólnym pokrojem. Jego ubarwienie jest
prawie identyczne jak u dwóch innych gatunków z tego regionu - swistunki czarnobrewej (Phylloscopus ricketti) i swistunki
zóltolicej (Phylloscopus cantator). Podobnie jak w przypadku
naszych krajowych przedstawicieli
rodzaju PhyIIoscopus, najpewniejsza cecha rozpoznawcza jest glos, gdyz niewielkie róznice w wielkosci i dlugosci dzioba sa w terenie praktycznie niedostrzegalne. Ptak ten na terenach swojego wystepowania jest
lokalnie pospolity i nie wydaje sie byc zagrozony wyginieciem
w najblizszej przyszlosci. Moze to jednak nastapic, jesli zniszczone zostana jego siedliska. Takie niebezpieczenstwo
zwiazane
jest z brakiem dokladnych danych o rozmieszczeniu i liczebnosci populacji. Miejmy nadzieje, ze nauka zdazy lepiej poznac ten
gatunek, aby w razie koniecznosci na czas objac go ochrona.
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J\merykanski
Krzyzodziób

amator szyszek

swierkowy

(Loxia curvirostra)

Ginace gatunki z Czarnego Ladu
to w naszym kra-

ju pospolity i dobrze znany gatunek. Jego wyjatkowy dziób jest
przystosowany do wyciagania nasion z szyszek. Gatunek ten ma
bardzo szeroki zasieg wystepowania, obejmujacy znaczne obsza-
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ry Euroazji i Ameryki Pólnocnej. Na tym terenie tworzy szereg
podgatunków, z których wiele przystosowalo sie do zerowania
na konkretnych gatunkach drzew iglastych. W ostatnich latach

~. odkryto, ze jedna z populacji na terenie gór South Hills i Albion
~ w poludniowej czesci amerykanskiego stanu Idaho wyspecjalizo-
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wala sie w zerowaniu na nasionach jednego z podgatunków

sosny

wydmowej (Pinus contorta latifolia). Przez wiele lat populacja
krzyzodziobów z tych terenów koewoluowala z tym podgatunkiem sosny, co jak sie okazalo, pociagnelo za soba dosc znaczne
zmiany w fizjonomii tych ptaków, a w szczególnosci w budowie
ich dzioba i zuchwy. Ptaki te sa wieksze od pozostalych form
krzyzodziobów swierkowych, róznia sie od nich zachowaniem
oraz odmiennym glosem. Obserwacje te zainteresowaly
naukowców, którzy w minionym roku przeprowadzili szczególowe
badania ptaków z tej populacji. Uzyskane wyniki wykazaly, ze
jest to odmienny gatunek, który nazwano krzyzodziobem amerykanskim (Loxia sinesciuris). Badania udowodnily, ze ptaki te
róznia sie od pozostalych populacji takze na poziomie genetycz-

3.
3 nym, a mechanizmy

izolacji rozrodczej nie pozwalaja wiekszosci

g" z nich na posiadanie wspólnego potomstwa z wystepujacymi na

'1 tym terenie krzyzodziobami swierkowymi z innych populacji.
~ Niestety, przyszlosc tego dopiero co poznanego gatunku nie wy~\» glada rózowo. Jego los jest bowiem zalezny od sytuacji podgatun~. ku sosny, na której zeruje. Z kolei zagrozeniem dla tych drzew

~ sa korniki,
f

~

pozary lasów i, co najwazniejsze, zmiany klimatyczne.

Wedlug prognoz niektórych klimatologów narastajace ocieplenie
klimatu spowoduje, ze ten podgatunek sosny wydmowej zniknie

§. z powierzchni Ziemi przed koncem naszego wieku. Oznaczalo-
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wyginiecie krzyzodzioba

amerykanskiego.
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ze wystepuje

a jego zasieg jest ograniczony tylko do plaskowyzu, na którym

j

znajduje sie wspomniane

jezioro. Gatunkiem

tym jest koliber,

g: którego nazwano widlogonkiem ciemnoglowym (Thalurania ni~ gricapilla) ze wzgledu na czarnobrazowe ubarwienie wierzchu
'<
~ glowy, które rózni go od pozostalych gatunków rodzaju Thalura~. nia. Pozostalymi fragmentami upierzenia przypomina on kilka
innych gatunków tego rodzaju, a najbardziej

widlogonka

zielo-

~
<I>

noglowego (Thalurania fannyi). Choc jeszcze niewiele wiadomo
~. o widlogonku ciemnoglowym, jego przyszlosc wydaje sie nie byc
8: zagrozona. Stwierdzono, ze na terenach tych jest on dosc pospo2-
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Podziekowania dla autora akwareli przedstawiajacej

oba gatunki strumien-

czyków - prof. Jon FjeldsA z Natural History Museum of Denmark.

tu nowy gatunek ptaka, nieznany jeszcze nauce,
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wy (Sceptomycter rubehoensis). Oba gatunki, jak juz wspomnialem, dziela róznice w upierzeniu, z których najwidoczniejsza jest
barwa upierzenia glowy. Ustrumienczyka
miombowego jest ona
czerwonobrazowa,
natomiast u rdzawoglowego jasniejsza i bardziej rudawa. Oba gatunki zamieszkuja podobne srodowisko,
czyli górskie lasy na terenie o niekiedy dosc duzym nachyleniu
i z fragmentami terenów otwartych. Strumienczyk miombowy
obserwowany byl na wysokosci 1000-1900 m n.p.m., natomiast
rdzawoglowy nieco wyzej - 1300-2430
m n.p.m. Niestety,
przyszlosc obu gatunków jest zagrozona. Obszary, na których
wystepuja, sa z reguly gesto zaludnione, dodatkowo wystepuja
tam czesto pozary, które niszcza siedliska tego gatunku. Nieznana jest równiez liczebnosc obu gatunków, ale przypuszcza
sie, ze nie jest wieksza niz kilkaset do kilku tysiecy osobników.
Oba gatunki wymagaja wiec szybkich dzialan ochronnych oraz
ustalenia ich dokladnego rozmieszczenia i liczebnosci. Ponadto
ochrona nalezaloby objac ich siedliska, zwlaszcza ze w górach,
gdzie wystepuja, znalezc mozna wiecej endemicznych gatunków
(np. dwa gatunki kuropatw z rodzaju Xenoperdix).

W poludniowo-zachodniejczescikolumbijskichAndów,na jed-

~. nym z plaskowyzów znajduje sie najwieksze jezioro regionu
- Calima. Jego okolice sa popularnym regionem turystycznym,
~\» obfitujacym w kurorty. Dlatego tez zaskakujace bylo odkrycie,

.l

Górskie lasy okolic Wielkich Rowów Afrykanskich slyna z wielu
ciekawych, endemicznych gatunków ptaków. Jednym z nich jest
opisany dopiero w 1941 r. strumienczyk rdzawoglowy (Sceptomycter winfredae). Ten niewielki ptaszek z pospolitej w Afryce
rodziny chwastówek (Cisticolidae) stwierdzony byl do tej pory
jedynie w lasach porastajacych cztery pasma górskie w srodkowej Tanzanii: góry Ukaguru, Rubeho, Udzungwa i Uluguru.
Trzy pierwsze pasma polozone sa blisko siebie, natomiast góry
Uluguru oddzielone sa od pozostalych pasem nizinnej sawanny
o szerokosci ponad 100 km. Taki dystans jest trudny do pokonania dla tego malego (dl. 13 - 14 cm), lesnego ptaka. Naukowcy
zaczeli sie wiec zastanawiac, w jaki sposób mógl przebyc taka
droge. W wyniku badan stwierdzono, ze miedzy obiema populacjami wystepuja róznice w upierzeniu oraz w budowie genetycznej. Wniosek mógl byc tylko jeden - mamy do czynienia z dwoma róznymi gatunkami. Tak wiec ptaki z gór Ukaguru, Rubeho i
Udzungwa opisano jako nowy gatunek - strumienczyk miombo-

lity, a ponadto odnosi korzysci z obecnosci czlowieka. Paradok-
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