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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.
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POD KONIEC XIX W. W LESIE TROPIKALNYM PO-
RASTAJĄCYM POŁUDNIOWĄ CZĘŚĆ BORNEO 
POZYSKANO OKAZ NIEWIELKIEGO, SKROMNIE 
UBARWIONEGO PTAKA, KTÓRY OKAZAŁ SIĘ 
PRZEDSTAWICIELEM NIEZNANEGO WCZEŚNIEJ 
GATUNKU. PRZEZ BLISKO 170 LAT NIE WIDZIANO 
GO JUŻ WIĘCEJ. DLATEGO NIEMAŁYM ZASKO-
CZENIEM BYŁO SFOTOGRAFOWANIE ŻYWEGO 
OSOBNIKA TEGO GATUNKU W 2020 R.!

W   lasach tropikalnych całego świata 
żyje wiele mało znanych grup pta-
ków. Klasycznym przykładem takiej 
rodziny mogą być dżunglaki Pel-
lorneidae, których przedstawiciele 
zamieszkują tropiki południowej 

Azji i Afryki. Do niedawna ich klasyfikacja była wielką 
niewiadomą, przedstawicieli tej grupy włączano do rodzin 
muchołówek Muscicapidae, pokrzewek Sylviidae, wyżyn-
niaków Illadopseidae, tymali Timaliidae, czy nawet chwa-
stówek Cisticolidae. Dopiero w 2003 r. francuska ornito-
log Alice Cibois udowodniła, że jest to odrębna rodzina, 
najbliżej spokrewniona z tymalami Timaliidae, a fakt ten 
potwierdziły kolejne badania. 

Dżunglaki to niewielkie (długość 10–26 cm, masa ciała 
12–36 g), zwykle naziemne i przeważnie brązowo ubar-
wione ptaki o dość długich nogach, dużych głowach, krót-
kich ogonach i skrytym trybie życia. Naukowcy wyróżnia-
ją 56–62 gatunki zgrupowane w 11–16 rodzajach, a ich 
obecność w terenie zazwyczaj stwierdza się na podstawie 
głosu. Co jednak, jeśli głos poszukiwanego gatunku nie 
jest znany? Nawet doświadczeni ornitolodzy mogą taki ga-
tunek przeoczyć.

Między 1843 a 1848 rokiem w południowej części wyspy 
Borneo, należącej obecnie do Indonezji, pozyskano okaz 

ptaka, który okazał się nieznanym wcześniej gatunkiem 
i który nazwano kusotymalkiem czarnobrewym Malaco-
cincla perspicillata. Dokładne miejsce zabicia ptaka nie jest 
znane, ale najprawdopodobniej były to okolice miasta Mar-
tapura lub Banjarmasin w prowincji Borneo Południowe. 
W 1850 r. na podstawie jedynego okazu formalnego opi-
su gatunku dokonał bratanek Napoleona Bonaparte –  
Karol L. Bonaparte (1803–1857), sławny ornitolog i od-
krywca wielu gatunków ptaków. Potem już nie obserwo-
wano kusotymalka aż do 2020 r., czyli przez blisko 170 lat!

NIEWIDZIALNY MALEC

Kusotymalek czarnobrewy jest niewielkim dżunglakiem 
(długość 15–16 cm) charakteryzującym się kasztanowo-
brązową koroną, szeroką czarną brwią nad okiem, ciągnącą 
się aż do karku, oraz brązowym wierzchem i białoszarym 
spodem ciała (Collar i in. 2020). Kantarek ma białawy 
z czarną plamą przed okiem, tęczówkę czerwoną, a łup-
kowoszary dziób jest długi i mocny, z hakowatym zakoń-
czeniem (Akbar i in. 2021). Kusotymalka charakteryzuje 
też wyjątkowo obfite, puszyste i brązowe upierzenie dol-
nych części ciała. I to praktycznie wszystko, co wiadomo 
o tym gatunku.

Prawdopodobnie nie występuje u niego dymorfizm 
płciowy, a upierzenie piskląt, ptaków juwenalnych czy 
immaturalnych nie jest znane. Jego pożywienie również 
nie jest znane, ale należy przypuszczać, że jest podobne 
do pokrewnych gatunków – zapewne stanowią je małe 
bezkręgowce z domieszką diety roślinnej. Jest to gatunek 
o tyle ciekawy, że być może prowadzi bardziej nadrzewny 
tryb życia niż kuzyni, na co wskazywać mogą stosunkowo 
krótkie nogi. Głos, zachowanie, okres lęgowy, liczba skła-
danych jaj, opieka nad potomstwem, liczebność i dokład-
ny zasięg to wciąż niewiadome. 

PONOWNE ODKRYCIE

Ponieważ kusotymalek czarnobrewy był znany tylko 
z jednego okazu, niektórzy naukowcy uznali go za gatunek 
wymarły, inni negowali jego status jako odrębnego gatun-
ku, a jeszcze inni zaliczali do innego rodzaju – Turdinus. 
Część wątpliwości rozwiało jego ponowne odkrycie, które 
niedawno ogłoszono (Akbar i in. 2021). Dokonali go miej-
scowi ornitolodzy 5 października 2020 r. w prowincji Bor-
neo Południowe (dokładna lokalizacja nie została jeszcze 
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podana). Potem był on obserwowany jeszcze wielokrotnie, 
aż dwójka lokalnych ornitologów (Muhammad Suranto, 
Muhammad Rizky Fauzan) postanowiła go schwytać 
w celu udokumentowania jego istnienia. Sporządzili oni 
szczegółowe opisy oraz dokumentację zdjęciową, po czym 
jak najszybciej uwolnili ptaka.

Okaz został również porównany z zabitym wcześniej 
osobnikiem, co potwierdziło, że oba należą do tego same-
go gatunku. Porównanie rozwiało też kilka wątpliwości, 
np. co do barwy tęczówek oczu, które u żywego osobnika 
były czerwone, natomiast w wypchanym okazie przyozdo-
bione sztucznymi oczami o barwie żółtej. Również nogi 
były ciemniejsze – łupkowoszare, a nie brązowawe, jak 
w liczącym 170 lat okazie. Można to tłumaczyć faktem, że 
przez tak długi czas wyblakły. Autorzy odkrycia obecnie 
przygotowują nowy, poprawiony opis gatunku oraz szcze-
gółową dokumentację odkrycia, dzięki którym będziemy 
mogli poznać ten gatunek na nowo. Niestety, już dziś wia-
domo, że kusotymalek czarnobrewy jest zagrożony wygi-
nięciem. Lasy Borneo, w których żyje, znikają w zastrasza-
jącym tempie. Odkrycie jest dowodem, jak wiele można 
utracić poprzez ich wycinkę, i być może będzie solidnym 
argumentem dla ludzi starających się objąć ochroną nie-
zwykłe lasy Borneo. Jest także dowodem na to, że warto 
poszukiwać gatunków uznawanych za wymarłe, zwłaszcza 
jeśli zamieszkiwały trudno dostępne tereny.

Podziękowania dla Panji Gusti Akbar za udostępnienie 
zdjęć do artykułu.
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Holotyp RMNH.AVES.89412, 
na którym do dziś opierała 

się cała wiedza o kusotymalku 
czarnobrewym.


