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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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KUBA JEST DZIŚ DOMEM WIELU ENDEMICZNYCH 
GATUNKÓW PTAKÓW. JEDNYM Z TAKICH GATUN-
KÓW BYŁ CHRUŚCIEL – MODRODERKACZYK. NIE-
GDYŚ ROZPRZESTRZENIONY NA CAŁEJ WYSPIE, 
DZIŚ MOŻE JUŻ BYĆ GATUNKIEM WYMARŁYM.

uba to największa wyspa w archipelagu Wiel- 
kich Antyli na Morzu Karaibskim i popu- 
larny kierunek dla turystów z całego świa- 
ta. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę, jak 
wyjątkowe jest to miejsce pod względem 
przyrodniczym. Z 20 498 gatunków roślin 

i zwierząt stwierdzonych na Kubie aż 46 proc. (9424 ga-
tunki) stanowią gatunki endemiczne (Febles 2009). Po-
śród nich nie brakuje też ptaków, z których 30 gatunków 
to endemity. Jednym z nich jest, lub może raczej był, nie-
pozorny i słabo poznany chruściel – modroderkaczyk Cy-
anolimnas cerverai. 

BAGIENNY DUSZEK

Modroderkaczyk to średniej wielkości chruściel (dł. 29 cm; 
dł. skrzydła samca 11 cm), mniej więcej wielkości wystę-

pującego w Polsce wodnika zwyczajnego Rallus aquaticus 
i o dość podobnym, ciemnym upierzeniu (Barbour i Peters 
1927, Kirkconnell 2012, Taylor i in. 2020). Od polskiego 
wodnika różni go jednak wiele cech, jak choćby bardzo 
krótkie, zaokrąglone skrzydła, bardzo krótki ogon i sto-
sunkowo krótkie nogi, palce i dziób. Do dziś nie wiadomo, 
czy był gatunkiem nielotnym, czy prawie nielotnym. Pod 
względem morfologii był pośredni pomiędzy dwoma neo-
tropikalnymi chruścielami – derkaczykiem kolumbijskim 
Neocrex columbiana i większym wodniczakiem ołowio-
wym Pardirallus sanguinolentus. 

W języku polskim modroderkaczyk był też nazywany wod-
nikiem kubańskim lub zapatą (od nazwy bagien, na których 
występował), a jego obecna nazwa pochodzi od popielato-
niebieskiego spodu, czasami pokrytego niewyraźnym pręgo-
waniem na dolnej części brzucha. Wierzch ciała modroder-
kaczyka był oliwkowobrązowy, pokrywy podogonowe białe, 
tęczówka czerwona, dziób żółty z czerwoną nasadą, a nogi 
pomarańczowoczerwone. Nie stwierdzono dymorfizmu płcio- 
wego u tego gatunku, a upierzenie immaturalne nie zostało 
opisane. Juwenalne samice (prawdopodobnie i samce) były 
bledsze, bez czerwonej barwy na dziobie oraz z oliwkowymi 
nogami, a pisklęta, podobnie jak u występującego w Polsce 
wodnika, pokrywa czarnobrązowy puch. 

Jego zwyczaje i zachowanie były zapewne podobne do in-
nych chruścieli. Według nielicznych relacji był to gatunek 
bardzo trudny do zaobserwowania, poruszający się w gę-
stwinie, ale podobno nieszczególnie płochliwy. Zaniepoko-
jony przebiegał krótki dystans, a następnie zatrzymywał się 
z podniesionym ogonem, uwidaczniając białe pokrywy pod-
ogonowe. Możliwe, że potrafi wzbić się na krótko w powie-
trze. Modroderkaczyk zamieszkiwał lub wciąż zamieszkuje 
zalane obszary trawiaste i gęste bagna zdominowane przez 
kłoć jamajską Cladium jamaicensis, często porośnięte krze-
wami oraz niskimi drzewami (o wys. 1,5–2 m). Prawdopo-
dobnie był gatunkiem osiadłym, ale możliwe też, że podej-
mował lokalne wędrówki w porze deszczowej, powracając 
na stale zalane obszary w porze suchej. Większość znanych 
głosów przypisanych do tego gatunku okazało się należeć 
do wodniczaka pstrego Pardirallus maculatus, zamieszku-
jącego te same tereny, i tak naprawdę jedynym znanym gło-
sem modroderkaczyka jest jego głos alarmowy, przypomi-
nający głos bekaśnicy Aramus guarauna. 

Okres lęgowy trwał zapewne od września do stycznia. Do 
tej pory znaleziono zaledwie jedno gniazdo – na początku 
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jest już prawdopodobnie 
gatunkiem wymarłym.
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września 1982 r. Było ono usytuowane ok. 60 cm nad po-
ziomem wody, w kępie kłoci jamajskiej Cladium jamaicensis 
(Bond 1984). W środku znajdowały się 3 jednolicie białe jaja. 
Młode ptaki były obserwowane w listopadzie i styczniu. Nie 
jest znane pożywienie tego gatunku, ale należy przypuszczać, 
że nie różniło się od innych, podobnej wielkości chruścieli.

WYBITY PRZEZ RYBY?

W co najmniej 3 różnych jaskiniach odnaleziono wiele 
szczątków modroderkaczyka, które wskazują, że w holoce-
nie i plejstocenie był to gatunek szeroko rozprzestrzenio-
ny na Kubie (prowincje Pinar del Río, La Habana i Sancti 
Spíritus) i na sąsiedniej wyspie Isla de la Juventud (Fischer 
i Stephan 1971, Olson 1974). Dziś, choć wciąż uznawany 
za krytycznie zagrożony (BirdLife International 2020), być 
może jest już gatunkiem wymarłym. Jeżeli nawet przetrwał, 
to jego liczebność jest z pewnością nie większa niż 50–249 
osobników. Żywe ptaki obserwowano do tej pory tylko 
w 4 lokalizacjach. Cztery osobniki, w tym holotyp, pozy-
skano w rejonie Santo Tomás, na bagnach Zapata, w marcu 
i kwietniu 1927 r., ale gatunek można było jeszcze łatwo 
zaobserwować w 1931 r. Kolejne okazy pozyskano przed  
1934 r., lecz później nie odnotowano stwierdzeń aż do lat 70. 
XX wieku, kiedy ptaki zostały zaobserwowane i sfotografo-
wane na drugim stanowisku – w Laguna del Tesoro (ok. 65 km 
od pierwszego). W 1998 modroderkaczyk został stwier-
dzony w dwóch kolejnych lokalizacjach: Peralta i Hato de 
Jicarita (Kirkconnell i in. 1999). Później obserwowano go co- 
raz rzadziej, z ostatnim stwierdzeniem w listopadzie 2014 r. 
Żadne z tych stwierdzeń nie zostało udokumentowane. 

Jeżeli modroderkaczyk wciąż żyje, to miał szansę przetrwać 
tylko na olbrzymim bagnie Zapata w prowincji Matan-
zas. Jest zagrożony przez wypalanie siedlisk w porze suchej, 
a także przez wprowadzenie mangust, szczurów i przede 
wszystkim przez introdukowaną w 2000 r. drapieżną rybę ta-
wadę Clarias gariepinus, która może pożerać pisklęta i mło-
de chruścieli. Wprowadzenie tawady do unikalnego ekosys-
temu bagien Zapata uważa się za gwóźdź do trumny tego 
gatunku. Istnieją też dowody dramatycznego spadku liczeb-
ności wszystkich gatunków chruścieli na bagnie Zapata od 
czasu wprowadzenia tej drapieżnej ryby. Jest to modelowy 
przykład, jak katastrofalne może się okazać wprowadzenie 
obcego gatunku do unikalnego ekosystemu. Miejmy nadzieję, 
że modroderkaczyk jakimś cudem przetrwał, choć z roku na 
rok nadzieje na to są coraz mniejsze. 
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Wprowadzenie drapieżnej 
tawady okazało się katastrofalne 
dla ekosystemu bagna Zapata.

fot. Piotr G
ryz

Bagna Zapata, będące domem modroderkaczyka, 
są dziś zagrożone przez wypalanie oraz przede 
wszystkim przez obce gatunki zwierząt.
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