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P T A S I E  A R C H I W U M  X 
W XXI wieku ornitologia wciąż skrywa wiele tajemnic. Na naszej planecie żyją gatunki ptaków praktycznie 
nieznane nauce. Niektóre z nich są tak tajemnicze i rzadko obserwowane, że nie ma pewności, czy istnieją.

PIOTR GRYZ
www.ornitofrenia.pl

Hakodziób 
kubański
NA ODLEGŁEJ KUBIE WYEWOLUOWAŁ WYJĄT-
KOWY DRAPIEŻCA GUSTUJĄCY W  ŚLIMAKACH. 
JESZCZE W XIX W. BYŁ GATUNKIEM POSPOLITYM 
NA CAŁEJ WYSPIE, LECZ DZIŚ NIE MA PEWNOŚCI, 
CZY WCIĄŻ ISTNIEJE – TO NIEZWYKŁY HAKO-
DZIÓB KUBAŃSKI.

Kuba jest jednym z  najbardziej interesują-
cych przyrodniczo miejsc na Ziemi, a  jej 
fauna i  flora zdominowana jest przez ga-
tunki niewystępujące nigdzie indziej. Cha-
rakterystyczną jej cechą jest brak dużych 
drapieżnych ssaków i  obecność wielu en-

demitów, w tym 30 endemicznych gatunków ptaków. Po-
śród kubańskiej awifauny szczególnie wyróżniają się ptaki 
szponiaste (Accipitriformes), które poza krokodylami są 
największymi drapieżnikami na wyspie. Na Kubie stwier-
dzono ich łącznie 15 gatunków (Navarro i  Reyes 2017), 
z czego gniazduje tu 7, spośród których 3 to gatunki ende-
miczne, natomiast kolejne 2 tworzą na wyspie endemicz-

ne podgatunki. Pozostałe 8 gatunków to regularni lub nie-
regularni goście. Niektórzy do tej listy dołączyliby jeszcze 
2 gatunki kondorowatych (Cathartidae; patrz np. Rasmus-
sen i  Donsker 2020), jednak według amerykańskich ko-
misji taksonomicznych, a  także publikacji „Handbook of 
The Birds of The World Alive” oraz polskiej „Kompletnej 
listy ptaków świata” (Mielczarek i Kuziemko 2020) kon-
dory stanowią odrębny rząd Cathartiformes, nie należą 
więc do ptaków szponiastych. 

Pośród tak wielu kubańskich drapieżników wyróżnia się 
jeden gatunek: hakodziób kubański Chondrohierax wilso-
nii – niezwykły drapieżca gustujący w ślimakach.

ZAGADKOWY AMATOR ŚLIMAKÓW 

Występujący jedynie na Kubie hakodziób kubański to 
drapieżnik o rozmiarach zbliżonych do błotniaka łąkowego 
Circus pygargus (dł. 38–43 cm), charakteryzujący się dużą 
głową, długim ogonem, szerokimi, zaokrąglonymi skrzydła-
mi oraz wyraźnym dymorfizmem, płciowym. Samiec ma 
szary wierzch ciała i głowę oraz biały spód w szare prążki. 
Samica ma natomiast szarobrązowy wierzch ciała oraz rdza-
wo-brązowe prążki na spodzie ciała (Del Hoyo i in. 2020). 
Występują również różnice w  rozmiarach, co szczegól-
nie widać w  długości skrzydła – u  samca 240–244 mm, 
a u samicy 250–262 mm (Ferguson-Lees i Christie 2001). 
Oba dorosłe ptaki mają żółtawą woskówkę i  nagie części 
ciała, żółtawozielone tęczówki oraz pomarańczowożółte 
nogi. U ptaków juwenalnych nagie części ciała są bledsze, 
wierch ciała ciemnobrązowy, a spód białawy. 

Na pozór hakodziób kubański przypomina swojego ku-
zyna, hakodzioba amerykańskiego Chondrohierax uncina-
tus, szeroko rozprzestrzenionego w  Ameryce Środkowej 
i  Południowej – od północno-wschodniego Meksyku po 
północną Argentynę. Niektórzy naukowcy proponowali 
nawet traktować hakodzioba kubańskiego jako jego pod-
gatunek, jednak badania molekularne potwierdzają odręb-
ność obu taksonów, a naukowcy uważają, że hakodziób ku-
bański wyewoluował właśnie z tego gatunku 1,5 – 0,4 Ma  
(milionów lat temu). Hakodziób kubański różni się od 
swojego krewniaka także mniejszymi rozmiarami, prążko-
waną obrożą na szyi oraz znacznie większym i całkowicie 
żółtym dziobem. Właśnie ten masywny i hakowato zakoń-
czony dziób jest chyba najbardziej niezwykłą cechą gatun-
ku oraz wyrazem przystosowania do zdobywania szcze-
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gólnego pokarmu – barwnych i  endemicznych ślimaków 
z  rodzaju Polymita (Raffaele i  in. 1998). Hakodziób ku-
bański używa go do przebicia lub skruszenia muszli mię-
czaka, następnie zręcznie wyciąga z  niej mięso. Niestety, 
to chyba wszystko, co wiadomo na temat diety i sposobu 
odżywiania tego niezwykłego gatunku. Do dziś nie jest też 
znany jego głos oraz nie ma żadnych danych dotyczących 
biologii lęgowej. Do niedawna posiadano nawet błędne 
wyobrażenie o  tym, jakie gatunki są najbliższymi kuzyna-
mi hakodziobów.

Systematyka ptaków szponiastych uległa w ostatnim cza-
sie głębokim zmianom, głównie za sprawą kompleksowych 
badań genetycznych (Johnson i  in. 2007). Dzięki nim po-
znaliśmy również zaskakujące pokrewieństwo hakodziobów. 
Dawniej sądzono, że są one kuzynami kani lub kaniuków, 
co znalazło swój wyraz w angielskiej nazwie gatunku – Cu-
ban kite (w dosłownym tłumaczeniu: kania kubańska). Dziś 
jednak wiadomo, że hakodziób należy do podrodziny orło-
sępów Gypaetinae i  szczepu trzmielojadów Pernini, a  jed-
nym z jego najbliższych kuzynów jest występujący w Polsce 
trzmielojad zwyczajny Pernis apivorus. 

OSTATNIA OSTOJA W GUANTÁNAMO

Hakodziób kubański zamieszkuje górskie lasy galeriowe 
z  wysokimi drzewami oraz lasy kserofityczne (Gálvez-

-Aguilera i  Berovides-Alvarez 1997). Choć wciąż ma sta- 
tus krytycznie zagrożonego wyginięciem i nie został oficjal-
nie uznany za wymarłego (BirdLife International 2016), 
gatunek ten może już być historią. Jeszcze kilkaset  
lat temu zamieszkiwał prawie całą Kubę, lecz od XIX w. za- 
czął szybko znikać z  terenów dotychczasowego występo-
wania. Ostatnie obserwacje z półwyspu Zapata (południo-
wo-zachodnia Kuba) pochodzą z 1850 r., a z Cienfuegos –  
z 1876 r. (Garrido i Kirkconnell 2000).

Przez pierwsze dwie dekady XX w. hakodzioba kubań-
skiego obserwowano jeszcze w  wielu lokalizacjach na te-
renie obecnych prowincji Holguin, Guantánamo i Santia-
go de Cuba (wschodnia część wyspy), jednak i  stamtąd 
zaczął szybko znikać. W kolejnych dekadach nie zaobser-
wowano go już w prowincji Santiago de Cuba, a w dwóch 
pozostałych prowincjach zaledwie kilka razy. W  połowie 
lat 60. XX w. rosyjski paleontolog Evgeny N. Kurochkin 
znalazł szczątki ślimaków Polymita picta nadjedzonych 
przez hakodzioba na południe od Nibujón (prowincja 
Guantánamo). W  połowie lat 70. słynny badacz kubań-
skiej awifauny Orlando H. Garrido zaobserwował jedne-
go osobnika w pobliżu rzeki Duaba (także Guantánamo). 
W  1993 r. – po ponad 20 latach – jednego osobnika za-
obserwował paleontolog i  znawca kubańskiej awifauny  
dr William Suárez w  Macabú Estate (Yateras, Guan-
tánamo). Kolejnych obserwacji dokonano w  2000 w  El 
Yunque de Baracoa oraz w  2001 r., w  pobliżu San Rafa-
el (również Yateras), kiedy dwójka ornitologów, Guy  
M. Kirwan i  Michael G.  Flieg, podobno sfilmowała  
3 osobniki, w  tym parę podczas lotów tokowych (Gon-
zález i  in. 2012). W  ekspedycjach przeprowadzonych 
w 2004 i 2009 r. wykryto jeszcze kilka osobników, m.in. 

w  górach Sagua Baracoa (prowincja Holguín). Ostatnia 
zgłoszona obserwacja dotyczy 2 ptaków latających nad la-
sem w Parku Narodowym Humboldta w maju 2010 r. (Kir- 
kconnell i  Begue 2010). Od tamtej pory, a  więc już od  
10 lat, nie zgłaszano obserwacji tego gatunku.

Zastanawiające jest, że wszystkie odnotowane obser-
wacje łączy brak dokumentacji zdjęciowej (najprawdo-
podobniej jeszcze nikomu nie udało się sfotografować 
tego gatunku), a  i o nakręconym w 2001 r. filmie słuch 
zaginął. Jeżeli hakodziób kubański jeszcze nie wyginął, 
to żyje jedynie w  prowincjach Guantánamo i  Holguín, 
a  jego liczebność z  pewnością nie przekracza 50–250 
osobników. Dokładnie nie wiadomo, czym był spowo-
dowany tak nagły spadek liczebności tego gatunku. Jako 
ewentualne przyczyny podaje się pozyskiwanie drewna 
i  rozwój rolnictwa, a  także zbieranie kolorowych ślima-
ków z  rodzaju Polymita, będących głównym pokarmem 
hakodzioba. Wiadomo również o  prześladowaniach ze 
strony rolników, niesłusznie posądzających hakodzioba 
o  zabijanie drobiu. Według relacji zastrzelenie tego dra-
pieżcy było bardzo łatwe, gdyż nie wykazywał lęku przed 
człowiekiem. Praktycznie niepoznana ekologia tego 
gatunku oraz sytuacja polityczna i  ekonomiczna Kuby 
uniemożliwiły podjęcie skutecznych działań ochronnych. 
Można mieć tylko nadzieję, że jakimś cudem hakodziób 
kubański przetrwał we wciąż rzadko odwiedzanych pro-
wincjach Kuby.  
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