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DDo du ̋ e go rz´ du ku ra ków, czy li grze -
bià cych (Gal li for mes), na le ̋ à 282 ga -
tun ki re pre zen tu jà ce sie dem ro dzin.

Sà wÊród nich za rów no pta ki po spo li te,
po wszech nie spo ty ka ne i sze ro ko roz -
prze strze nio ne, jak i for my en de micz ne,
ma ∏o zna ne, bar dzo rzad kie. WÊród ka te -
go rii za gro ̋ eƒ za pro po no wa nych przez
Âwia to wà Uni´ Ochro ny Przy ro dy (IUCN
Red List Ca te go ry) w 2007 r. a˝ pi´ç ga -
tun ków ku ra ków mia ∏o sta tus kry tycz nie
za gro ̋ o nych. Dwa ko lej ne ga tun ki sà uwa -
˝a ne za wy t´ pio ne. Po Êred nia ka te go ria to
tak son wy mar ∏y na wol no Êci; ˝y jà cy tyl ko
w ho dow lach, w nie wo li bàdê w po pu la cji
na tu ra li zo wa nej, z da la od pier wot ne go
za si´ gu. Nie ste ty i ona ma swo je go re pre -
zen tan ta. Jest nim przed sta wi ciel en de -
micz nej dla No we go Âwia ta ro dzi ny czu -
ba czy (Cra ci dae) – bra zy lij ski czu bacz gar -
bo no sy (Mi tu mi tu). 

W 1995 r. pocz ta Bra zy lii wy emi to wa ∏a
zna czek przed sta wia jà cy te go uni kal ne go
pta ka. Jest on przed sta wi cie lem ro dza ju
Mi tu, do któ re go na le ̋ à czte ry po ∏u dnio -
wo ame ry kaƒ skie czar ne czu ba cze o czer -
wo nym, wy so kim dzio bie. Ga tu nek ten
zo sta∏ doÊç wcze Ênie opi sa ny. Do k∏ad ny
opis, wraz z ilu stra cjà przed sta wia jà cà bez
wàt pie nia te go pta ka, zna leêç mo˝ na
w oÊmio to mo wym dzie le nie miec kie go
przy rod ni ka i astro no ma – Geo r ga Marc -
gra ve’go (pi sa ny tak ̋ e ja ko Mark graf;
1610–1648) z 1648 r. „Hi sto ria Na tu ra lis
Bra si liae”. Na nim opie ra∏ si´ szwedz ki
przy rod nik Ka rol Lin ne usz (1707–1778)
w 1766 r., opi su jàc go w „Sys te ma Na tu -
rae” ja ko Crax Mi tu. Nie ste ty przez po nad
300 lat brak by ∏o ja kich kol wiek da nych na

te mat te go ga tun ku. Co cie ka we, ˝ad ne
mu zeum Êwia ta nie po sia da ∏o eg zem pla rza
ani szkie le tu pta ka. Wi´k szoÊç tak so no -
mów wàt pi ∏a w je go ist nie nie, uwa ̋ a jàc,
˝e nie miec ki przy rod nik, opi su jàc czu ba -
cza, mia∏ na my Êli Mi tu tu be ro sa (czu ba cza
brzy two dzio be go) – je go naj bli˝ sze go ku -
zy na. Pierw szy do wód ist nie nia ga tun ku
od na laz∏ si´ do pie ro w 1951 r.

Nie wy ró˝ nia si´ u nie go pod ga tun ków.
Przez wie le dzie siàt ków lat by∏ uwa ̋ a ny za
pod ga tu nek czu ba cza brzy two dzio be go
z Ama zo nii. Po dob nie jak in ni przed sta wi -
cie le ro dza ju Mi tu (oraz Pau xi i No tho -
crax) jest cza sa mi umiesz cza ny w ro dza ju
Crax. W li te ra tu rze pol sko j´ zycz nej jest
naj cz´ Êciej ∏à czo ny z czu ba czem brzy two -
dzio bym w je den ga tu nek i na zy wa ny mi tu
lub mi tu zwy czaj ny.

Jest naj mniej szym przed sta wi cie lem
swo je go ro dza ju. D∏u goÊç je go cia ∏a wy no -
si ok. 83 cm. Sa miec jest nie co wi´k szy od
sa mi cy. Ma sa cia ∏a sam ca wy no si 2960 g,

sa mi cy – 2745 g. Pta ki obu p∏ci nie ró˝ nià
si´ ubar wie niem. Ich upie rze nie jest
w wi´k szo Êci b∏ysz czà co czar ne z fio le to -
wo nie bie skim po ∏y skiem. Tyl na cz´Êç
brzu cha i pod ogo nie sà kasz ta no wa te. Na
koƒ cu czar ne go ogo na wy st´ pu je wà ska,
brà zo wa prze pa ska (u M. tu be ro sa jest
ona bia ∏a). Dwie Êrod ko we ste rów ki sà
ca∏ ko wi cie czar ne. Na g∏o wie wi docz ny
jest nie wiel ki czu bek. Dziób jest czer wo ny
z bia ∏ym czub kiem. Cha rak te ry stycz na jest
je go bu do wa – gór na po ∏o wa ma wy so ki
grze bieƒ. T́  czów ka oka – czer wo no brà -
zo wa. Dia gno stycz na jest sza ro bia ∏a, na ga,
nie opie rzo na skó ra o pó∏ ksi´ ̋ y co wa tym
kszta∏ cie na po kry wach usznych (ce cha nie
jest spo ty ka na u in nych przed sta wi cie li ro -
dza ju). No gi sà czer wo ne.

G∏os te go ga tun ku nie zo sta∏ opi sa ny.
Przy pusz cza si´, ˝e sa miec wy da je bu czà -
ce dêwi´ ki – tak jak je go naj bli˝ si ku zy ni.

Ptak ten obec nie naj praw do po dob niej
nie wy st´ pu je ju˝ na wol no Êci. Za miesz ki -
wa∏ nie wiel ki ob szar w pó∏ noc no -wschod -
niej Bra zy lii, w sta nie Ala go as i Per nam bu co.
Daw niej sze ob ser wa cje z pó∏ noc nej cz´ Êci
sta nu Ba hia sà uwa ̋ a ne za nie re al ne. Ga tu -
nek nie by∏ ob ser wo wa ny od po ∏o wy XVII
w. (kie dy zo sta∏ opi sa ny z Per nam bu co) do
1951 r., gdy nie ocze ki wa nie od kry to do ro -
s∏à sa mi c´ nie da le ko mia sta São Mi gu el dos
Cam pos (w sta nie Ala go as). Od po czàt ku
lat 70. ze sz∏e go stu le cia zna ne by ∏y czte ry
ob sza ry le Êne w tam tym re jo nie, gdzie
stwier dzo no wy st´ po wa nie te go pta ka.
Nie ste ty je go li czeb noÊç by ∏a bar dzo ni ska.
W la tach 60. oce nia no jà je dy nie na ok. 20
osob ni ków. Ostat nie stwier dze nie (do ty -
czà ce pta ka za bi te go przez my Êli wych) po -
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cho dzà z 1984 r. Zna na jest tak ̋ e ob ser wa -
cja po je dyn cze go osob ni ka w 1987 r. Do -
tych czas prze trwa ∏a je dy nie nie wiel ka po -
pu la cja (w kwiet niu 2004 r. li czy ∏a ∏àcz nie 99
pta ków) po dzie lo na na dwie ho dow le:
Cria do uro Cien ti fi co e Cul tu ral Po˜os de
Cal das (CCCPC), kie ro wa na przez Mo acyr
de Ca rval ho Dias i Fun da˜âo Crax (FC) 
– pro wa dzo na przez Ro ber to M. A. Aze re -
do. Obie znaj du jà si´ w Bra zy lii. Tak ̋ e
w mu ze ach jest to je den z naj rzad szych ga -
tun ków. Do koƒ ca 2004 r. na ca ∏ym Êwie cie
w na uko wych zbio rach zna nych by ∏o je dy -
nie szeÊç skór te go pta ka i je den kom plet ny
szkie let. Wszyst kie one znaj du jà si´ w Bra -
zy lii, g∏ów nie w dwóch mu ze ach (Mu zeum
Zoo lo gicz nym Uni wer sy te tu w São Pau lo
i Mu zeum Na ro do wym w Rio de Ja ne iro).

Âro do wi skiem ˝y cia te go ga tun ku by ∏y
ni zin ne la sy pier wot ne. Wy st´ po wa∏ do
wy so ko Êci ok. 300 m n.p.m. Pro wa dzi∏
naj praw do po dob niej osia d∏y tryb ˝y cia.

Po ̋ y wie niem by ∏y owo ce kil ku ga tun -
ków drzew. W ˝o ∏àd ku pta ka z 1951 r. zna -
le zio no reszt ki owo ców du ̋ e go drze wa
zwa ne go lo kal nie „ca ste lo” z ro dza ju Phil -
lan thus. Ptak praw do po dob nie ˝e ro wa∏ na
zie mi, gdy˝ w miej scu je go po zy ska nia na
dnie la su le ̋ a ∏o du ̋ o ta kich opa d∏ych owo -
ców. Trzy pta ki ob ser wo wa ne w 1978 r. ja -
d∏y owo ce drze wa z ro dza ju Eu ge nia. 

Je go bio lo gia l´ go wa jest bar dzo s∏a bo
zna na. W na tu rze jed no za j´ te gniaz do zo -
sta ∏o zna le zio ne w li sto pa dzie 1978 r. By ∏o
usy tu owa ne na drze wie, wÊród g´ ste go li -
sto wia. W nie wo li ga tu nek ten sk∏a da 
2–3 ja ja. Sza ta pu cho wa pi skl´ cia cha rak te -
ry zu je si´ in ten syw nie po ma raƒ czo wo -
-brà zo wym wierz chem cia ∏a z licz nym
czar nym plam ko wa niem. Gar d∏o i brzuch
sà bia ∏a we. PierÊ zaÊ po ma raƒ czo wo -brà -
zo wa. W wa run kach sztucz nych sa mi ca
przy st´ pu je pierw szy raz do roz ro du
w wie ku 2 lat. W nie wo li naj star sze pta ki
˝y ∏y 24 la ta.

Czu bacz gar bo no sy jest wpi sa ny na
„Czer wo nà Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o nych”
Âwia to wej Unii Ochro ny Przy ro dy (IUCN
Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak so nu wy -
mar ∏e go na wol no Êci (Extinct in the Wild).
Znaj du je si´ tak ̋ e na li Êcie Kon wen cji Wa -
szyng toƒ skiej (za ∏àcz nik I) i jest ga tun kiem
praw nie chro nio nym w Bra zy lii. Wy gi ni´ cie
te go pta ka w na tu rze by ∏o ju˝ od daw na
pro gno zo wa ne. Z∏o ̋ y ∏o si´ na to kil ka nie -
ko rzyst nych czyn ni ków. Ni zin ne la sy (któ -
re daw niej za miesz ki wa∏) od dzie si´ cio le ci
sà wy ci na ne, g∏ów nie w ce lu zdo by cia
grun tów pod plan ta cje trzci ny cu kro wej.
Po wierzch nia jej upraw rap tow nie wzro s∏a
pod ko niec lat 70. ze sz∏e go stu le cia. Mia ∏o
to zwià zek z rzà do wym pro gra mem uzy -
ski wa nia pa liw z al ko ho lu wy ra bia ne go z tej
ro Êli ny. Przy spie szy ∏o to de wa sta cj´ oca la -
∏ych resz tek sie dlisk czu ba czy. Do dat ko -
wym za gro ̋ e niem oka za ∏y si´ pe sty cy dy
u˝y wa ne na plan ta cjach trzci ny. Mi mo ˝e
sto so wa no je na po lach, to ich wp∏yw by∏
za uwa ̋ al ny tak ̋ e na przy le ga jà cych do
plan ta cji te re nach le Ênych. Ostat ni za cho -
wa ny pier wot ny frag ment la su ni zin ne go
zo sta∏ w∏a Êci wie ca∏ ko wi cie znisz czo ny
w cià gu sze Êciu mie si´ cy pod ko niec lat 80.
Ostat nie, po je dyn cze pta ki ˝y jà ce na wol -
no Êci pa d∏y ofia rà my Êli wych. 

To, ˝e ga tu nek ten nie po dzie li∏ lo su al ki
ol brzy miej (Al ca im pen nis) czy dron ta do -
do (Ra phus cu cul la tus), za wdzi´ czaç mo˝ -
na je dy nie gar st ce za pa leƒ ców, któ rzy zdà -
˝y li nie mal ̋ e w ostat niej chwi li ze braç kil ka
oca la ∏ych osob ni ków i roz po czàç pró by
nad ho dow là ich w wa run kach sztucz nych.
W la tach 1983-1985 pod j´ to pró by schwy -
ta nia pta ków w ce lu za ini cjo wa nia ofi cjal -
ne go pro gra mu ho dow la ne go. Nie ste ty za -
koƒ czy ∏o si´ to nie po wo dze niem. Re gu lar -
ne suk ce sy ho dow la ne od no to wy wa no tyl -
ko w je dy nej na Êwie cie po pu la cji te go ga -
tun ku prze by wa jà cej w nie wo li – w pry -
wat nej ko lek cji Pe dra M. Nar del li’ego

(Zoo botâni ca Ma rio Nar del li) w mie Êcie
Ni ló po lis, nie da le ko Rio de Ja ne iro. Ist nie je
ona od 1977 r. i w 1990 r. li czy ∏a 19 osob -
ni ków, w 1993 r. – 34, a w 1999 r. – 44 pta -
ki. Wszyst kie trzy ma ne tam osob ni ki sà po -
tom ka mi za le d wie pi´ ciu pta ków schwy ta -
nych na wol no Êci (dwóch sam ców i trzech
sa mic). Pta ki do brze roz mna ̋ a jà si´ w nie -
wo li (sto su je si´ za p∏od nie nia na tu ral ne, jak
i sztucz ne). Na prze strze ni lat 1979–1990
uda ∏o si´ uzy skaç 19 m∏o dych. Nie ste ty
wi´k szoÊç spo Êród nich to sam ce. Sk∏o ni ∏o
to w∏a Êci cie la ko lek cji w la tach 90. do prób
krzy ̋ o wa nia nad licz bo wych sam ców z sa -
mi ca mi bliê nia cze go ga tun ku – czu ba cza
brzy two dzio be go, aby póê niej przez od po -
wied nie do bie ra nie par uzy skaç pta ki wy -
glà da jà ce fe no ty po wo jak czu ba cze gar bo -
no se. W chwi li obec nej du ̋ a cz´Êç pta ków
nie jest czy sty mi ge ne tycz nie przed sta wi -
cie la mi swo je go ga tun ku. W 1999 r. ko lek -
cja Nar del li’ego zo sta ∏a za mkni´ ta,
a wszyst kie pta ki po dzie lo no na dwie gru -
py ho dow la ne i prze nie sio no do dwóch
zna nych ho dow li (wy mie nio nych wcze -
Êniej). Do CCCPC tra fi ∏o 20 pta ków, a do
FC – 24. Te nie wiel kie po pu la cje sà je dy nà
szan sà prze trwa nia ga tun ku i sta no wià po -
ten cjal ne êró d∏o, skàd po cho dziç b´ dà pta -
ki u˝y te do pro gra mu re in tro duk cji. Usta -
lo no ju˝ na wet po ten cjal ne miej sca, gdzie
mo˝ li we by ∏y by pró by nad po now nym
wpro wa dze niem te go pta ka do Êro do wi -
ska. Sà to oca la ∏e frag men ty la sów, któ re li -
czà ok. 30 km2 i po ∏o ̋ o ne sà w sta nie Ala -
go as – Usi na Ser ra Gran de, Usi na
Leão i Usi na San to An to nio. We wrze Êniu
i paê dzier ni ku 2001 r. ze spó∏ na ukow ców
szu ka∏ na tych te re nach ja kich kol wiek Êla -
dów obec no Êci dzi kich przed sta wi cie li te -
go ga tun ku. Nie ste ty nic nie zna le zio no.
Wy pusz cze nie pta ków na wol noÊç wià za -
∏o by si´ z wcze Êniej szym pro gra mem
uÊwia da mia jà cym miej sco wej lud no Êci
war toÊç i zna cze nie tych pta ków. Wa run -
kiem ko niecz nym jest ca∏ ko wi te za nie cha -
nie po lo waƒ na czu ba cze i bez wzgl´d ne
prze strze ga nie pra wa. Cià gle jest jesz cze
iskier ka na dziei dla te go pta ka, aby móg∏
wró ciç na za miesz ki wa ne daw niej te re ny.
Du ̋ o za le ̋ y od ch´ ci i do brej wo li lu dzi
tam miesz ka jà cych. Czas po ka ̋ e, czy
w przy sz∏o Êci b´ dzie mo˝ na oglà daç te du -
˝e pta ki w Êro do wi sku na tu ral nym, czy tyl -
ko w kil ku pil nie strze ̋ o nych ko lek cjach
i mu ze ach Êwia ta.               Fot. autora

Czu bacz brzy two dzio by – najbli˝szy krewniak
opisywanego gatunku


