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Drze wi ca ka ra ib ska
(Den dro cy gna ar bo rea)
na znacz kach wysp Baha ma

Tomasz Doroƒ

W 1988 r. pocz ta wysp Ba ha ma wy da ∏a se ri´ znacz ków przed sta wia jà cych en de micz ne go dla te go re -
jo nu Êwia ta pta ka – drze wi c´ ka ra ib skà (Den dro cy gna ar bo rea). Ten przed sta wi ciel rz´ du blasz ko dzio -
bych (An se ri for mes) jest jed nym z 8 ga tun ków two rzà cych ro dzaj Den dro cy gna. Jest to gru pa Êred -
niej wiel ko Êci g´ si, usy tu owa nych w sys te ma ty ce przed ∏a b´ dzia mi i g´ sia mi w∏a Êci wy mi, za raz za au -
stra lij skim bez p∏e tw cem (An se ra nus se mi pal ma ta).

Ang.: Black -bil led Whi -
stling Duck; West In dian Whi -
stling Duck 
lub Cu ban Whi stling Duck;
Nie m.: Ku bap fe ifgans;
Fran c.: Den dro cy gne ∫ bec no ir;
Ro s.: Ku bin ska ja swi stjasz cza ja utka.

Drze wi ca ka ra ib ska, na zy wa na daw -
niej tak˝e drze wicà ku baƒ skà, zo -
sta∏a opi sa na w 1758 r. przez szwedz kie -

go przy rod ni ka Ka ro la Lin ne usza. Nie wy ró˝ -
nia my u niej pod ga tun ków.

Na zwy ga tun ku w in nych j´ zy -
kach tak˝e pod kreÊlajà je go po cho dze nie.

Jest to Êred niej wiel koÊci ptak o wy so -
kich no gach i wyd∏u˝onej szyi (dzi´ ki te -
mu oraz cz´ sto przyj mo wa nej wy pro sto wa -
nej po zy cji cia∏a, spra wia wra˝enie wi´k sze -
go). Sa miec i sa mi ca sà ubar wio ne po dob -
nie. Jest to naj ciem niej sza z drze wic. G∏o -
w´ i szy j´ ma ja snobrà zo we, a cza pecz -



ciekawostki

5 wrzesieƒ/paêdziernik 2007

k´ oraz ty∏ szyi ciem niej sze. Cechà cha rak te -
ry stycznà ga tun ku sà nie co wyd∏u˝one pió -
ra na po ty li cy. PierÊ i grzbiet – ciem nobrà zo -
we. Na tym tle do brze wi docz ne sà
jaÊniej sze za koƒ cze nia piór na grzbie cie. Bo -
ki cia∏a – czar no -brà zo we o bia∏ym plam ko -
wa niu (ich ubar wie nie to jed na z naj bar -
dziej dia gno stycz nych cech przy roz po zna -
wa niu drze wic). Brzuch i po kry wy pod ogo -
no we sà sza re z ciem ny mi pla ma mi. Po kry -
wy na do go no we oraz ogon – czar -
ne. Dziób rów nie˝ czar ny (w od ró˝ nie -
niu od bar dzo po dob nej, lecz mniej -

szej i rzad szej, drze wi cy pla mi stej – D. gut ta -
ta; u któ rej jest on sza ry z ró˝owym na lo -
tem). No gi sà sza ro czar ne. Pta ki m∏ode ubar -
wio ne sà po dob nie. Bo ki cia∏a majà ciem -
ne z ja snobrà zo wy mi lub ˝ó∏ ta wy mi pla ma -
mi. JaÊniej szy jest dziób i no gi.

Drze wi ca ka ra ib ska jest naj wi´k szà przed -
sta wi cielkà swo je go ro dza ju. Osià -
ga 50–56 cm d∏ugoÊci i wa˝y ok. 1200 g. Sa -
miec i sa mi ca sà po dob nej wiel -
koÊci. Jest to tak˝e jed na z mniej ha∏aÊli -
wych drze wic.

Ga tu nek ten wy st´ pu je na kil ku na stu wy -

spach Mo rza Ka ra ib skie go (na Du˝ych An ty -
lach, pó∏ noc nej cz´ Êci Ma∏ych An ty -
li oraz na wy spach Ba ha ma). Naj wi´k sze po -
pu la cje l´ go we ist niejà na Ku bie (praw do po -
dob nie po nad 10 tys. osob ni ków, z cze -
go 6 tys. we wschod niej cz´ Êci wy -
spy), na Bar bu dzie (naj praw do po dob -
niej 2 tys. pta ków), wy spach Ba ha ma (1500
pta ków), Kaj ma nach (1000 pta ków) oraz Ja -
maj ce (500 pta ków). Mi´ dzy na ro do wa Ra -
da Ochro ny Pta ków (Bir dLi feIn ter na tio -
nal) oce nia ich ogólnà, Êwia towà po pu la -
cj´ na 10 – 20 tys. osobn. roz miesz czo -
nych na ob sza rze 24 tys. km2. Jest to ga tu -
nek osiad∏y. 

Ptak ten za miesz ku je ba gni ste la sy i za -
roÊla na mo rzy no we po∏o˝one za rów -
no na wy brze˝ach, jak i na Êródlà dziu. W cza -
sie dnia prze by wa po je dyn czo, pa ra -
mi lub w nie wiel kich gru pach wÊród mo cza -
rów i na mo rzy nów. Za cho wu je si´ wów -
czas ci cho i dys kret nie. Nocà wy la tu je stad -
nie na ˝ero wi ska – nad Êró dleÊne sta wy, te re -
ny pod mok∏e, ga je pal mo we oraz po -
la upraw ne (ry˝u, zbó˝). Po kar mem drze -
wic sà ró˝ ne zie lo ne cz´ Êci roÊlin. Co cie ka -
we, jej g∏ów nym po˝ywie niem w Êro do wi -
sku na tu ral nym sà gro nia ste owo ce palm kró -
lew skich z ro dza ju Roy sto nea (m. in. R. re -
gia – Cu ban roy al palm). Jest to en de micz -
ny dla re gio nu ka ra ib skie go ro dzaj palm.

Drze wi ca ka ra ib ska gnieê dzi si´ na drze -
wach – w na sa dach liÊci palm, wÊród epi fi -
tycz nych roÊlin (m. in. z ro dzi ny ana na so wa -
tych Bro me lia cea) po ra stajà cych ga∏´zie i ko -
na ry, a tak˝e w dziu plach. Z wy spy An ti -
gua zna ne jest tak˝e gniaz do na ziem ne te -
go ga tun ku. W wyÊció∏ ce gniaz da brak pu chu
– jest to ce cha cha rak te ry stycz na wszyst kich
drzewic. L´g sk∏ada si´ z 10–14 bia∏ych jaj. In -
ku ba cja trwa 30 dni. Ja ja wy sia dujà oba pta -
ki tworzà ce pa r´, a póê niej ra zem opie -
kujà si´ pi skl´ ta mi. Se zon l´ go wy trwa od lu -
te go do paê dzier ni ka. 

Pierw si przed sta wi cie le te go ga tun ku tra fi -
li do eu ro pej skich ho dow ców w 1750 r.
(do jed nej z an giel skich pry wat nych ko lek cji)
– czy li by∏o to jesz cze przed na uko wym opi -
sa niem ga tun ku. Od 1831 r. drze wi ce ka ra ib -
skie trzy ma ne by∏y w lon dyƒ skim
ZOO. W 1869 r. uzy ska no przy chó -
wek w Ogro dzie Zoo lo gicz nym w Ko lo -
nii. W ber liƒ skim ZOO po raz pierw szy po -
ka za no je w 1872 r. W ko lej nych la tach ga tu -
nek ten by∏ trzy ma ny g∏ów nie w ko lek -
cjach ogro dów zoo lo gicz nych; w pry wat -
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nych ko lek cjach by∏ i jest na dal du˝à rzad -
koÊcià. Od 1973 r. drze wi ca ta fi gu ru -
je na liÊcie ga tun ków ob j´ tych Kon -
wencjà Wa szyng toƒ skà. Skut kiem te -
go jest ca∏ ko wi ty za kaz han dlu dzi ki mi przed -
sta wi cie la mi te go ga tun ku. W sprze da˝y spo -
ty ka si´ je dy nie pta ki wy ho do wa ne w nie wo -
li. Nie jest to ga tu nek wy ma gajà cy spe cjal ne -
go po˝ywie nia i wa run ków by to -
wych. Zimà na le˝y za pew niç mu je dy -
nie ogrze wa ne po miesz cze nia. Nie ste -
ty du˝ym pro ble mem w ho dow li drze wic ka -
ra ib skich jest roz po zna wanie p∏ci u pta -
ków. Nie ma ˝ad nych pew nych cech ró˝ nià -
cych w ubar wie niu i za cho wa niu sam ca i sa -
mi c´ (na wet ba da nie oko li cy klo aki nie za -
wsze po zwa la usta liç p∏eç). 

Pta ki trzy ma ne w nie wo li za czy -
najà sk∏adaç ja ja od mar ca (naj cz´ Êciej w ma -
ju lub czerw cu). Po win no si´ im przy go to -
waç do te go ce lu ko sze gniaz do we. Sa mi -
ca zno si ja ja w od st´ pach 24 go -
dzin. L´g sk∏ada si´ naj cz´ -
Êciej z 10–14 jaj. Nie jest rzad koÊcià dru -
gi l´g w se zo nie. Pta ki m∏ode osià gajà doj -
rza∏oÊç p∏ciowà w dru gim ro ku ˝ycia. Ga tu -
nek ten bar dzo rzad ko krzy˝uje si´ z in ny -
mi ga tun ka mi w nie wo li (zna ny jest l´g mie -
sza ny z drze wicà dwu barwnà – D. bi co lor). 

Drze wi ca ka ra ib ska znaj du je si´ na „Czer -
wo nej LiÊcie Za gro˝onych Zwierzàt” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go -
ry). Od 1994 r. ma sta tus tak so nu po dat ne -
go na wy mar cie w Êred niej per spek ty wie cza -
so wej – VU (Vul ne ra ble). Znaj du -

je si´ tak˝e w za∏àczni ku II CI -
TES. Jest to ptak za gro˝ony z po wo du nie -
kon tro lo wa nych po lo waƒ (wy ko ny wa -
nych tak˝e w ce lach spor to wych) oraz pod -
bie ra nia jaj. Dzie je si´ tak po mi mo te -
go, ˝e jest to ga tu nek praw nie chro nio -
ny na ca∏ym te re nie wy st´ po wa nia. In -
nym po wa˝ nym czyn ni kiem, któ ry zmniej -
sza li czeb noÊç drze wi cy ka ra ib skiej, jest de -
gra da cja Êro do wi ska. Te re ny pod -
mok∏e na Ka ra ibach pod le gajà du˝ej pre -
sji ze stro ny cz∏owie ka. Ob sza ry te sà sil -
nie po frag men to wa ne, wie le jest za mie nia -
nych na te re ny rol ni cze oraz za nie czysz czo -
nych pe sty cy da mi. In nym, spe cy ficz -
nym dla te go re gio nu Êwia ta, za -
gro˝eniem sà cz´ sto wy st´ pu jà ce tam ka ta -
stro fy na tu ral ne (hu ra ga ny). Do dat ko -
wym nie bez pie czeƒ stwem dla gniaz dujà -
cych pta ków sà in tro du ko wa ne na nie któ -
re z Wysp Ka ra ib skich ob ce ga tun ki ssa -
ków dra pie˝ nych, g∏ów nie man -
gust. Z tych po wo dów w cià gu ostat -
nich 20 lat nastà pi∏ gwa∏ tow ny spa dek li czeb -
noÊci drze wic ka ra ib skich. W ce lu ich ochro -
ny i zwi´k sze nia prze trwa∏ych po pu la cji pod -
j´ to kil ka dzia∏aƒ. W 1997 r. po -
wo∏ano do ˝ycia spe cjalnà gru p´ ro -
boczà (the West In dian Whist -ling Duck Wor -
king Gro up), któ ra opra co wa∏a pro -
gram ochron ny. W wie lu miej scach roz po -
cz´ to kam pa ni´ edu ka cyjnà wÊród lo kal -
nych spo∏ecz noÊci, któ ra ma zmie niç na sta -
wie nie lu dzi do te go pta ka i pod kreÊliç je -
go war toÊç i cel ochro ny.


