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Малко, красиво оперено птиче 
обитава остров Куба и е част 
от неговата характерна енде-

митна фауна. Трудно за наблюдение 
и интересно за описание, много слабо 
проучено като вид, кубинското тоди 
е част от тази очарователна природа, 
което спокойно може да влезе в списъ-
ка  „Трябва да се види”.
Кубинското тоди (Todus multicolor, 
Gould, 1837) е малка птичка от семей-
ство Todidae, разпространено само в 
Куба и съседните острови. Към семей-
ството на Тодитата спадат общо 5 енде-
мични вида. Те са родственици и спа-
дат в един разред Синявицоподобни 
(Coraciiformes), заедно със земеродно-
то рибарче и пчелоядите, срещащи се 
в България и също така ярко, красиво 
оперени.

Кубинското тоди има ма-
лък размер около 11 см и 
тегло около 59 гр. Срав-
нително голяма глава и 
тънка, издължена човчи-
ца. Подобно на другите 
тодита, цветът на опере-
нието е ярко зелен гръб, 
бяло-сива коремна част, 
страните и крилете розо-
ви, основата на опашката 
жълто-оранжева,  черве-
на гушка, жълто чело и 
електриково синя стра-
нична ивица. Краката 

са кафеникави. Човката е в два цвята, 
черна отгоре и червена (жълто-оран-
жева) отдолу. Нямат полов диморфи-
зъм, оперението е еднакво при мъж-
ките и женските.
Тази малка красива птичка обитава 
целогодишно кубинските брегове, а 
вокален анализ показва, че тя има ч 
две популации, съответно в източна и 
западна Куба. Тодитата обитават сухи-
те низини, вечнозелените гори, край-
брежната растителност и местата в 
близост до реки и потоци. Трудни са 
за наблюдение и въобще да бъдат ви-
дяни. 
Хранят се с насекоми, като менюто им 
включва и плодове, малки гущерчета 
и паяцим а самите птички са храна на 
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мангусти и на хората от бедните райо-
ни.
Обикновенно се наблюдават по двой-
ки. Издават характерен звук „ тот-тот-
тот”. По време на размножаването, 
през май или юни, птиците правят 
дупки в глинести или песъчливи бре-
гове на реки, с дължина 30 см. В тях 
женските снасят от 2 до 6 гланцово 
бели яйца. Двамата родителя се из-
реждат да ги мътят в течение на 20 
дни. След излюпването се грижат за 
малките, като ги хранят с уловени от 
тях насекоми. Гнездовия период трае 
около 4 седмици.

Разпространение на кубинското 
тоди

По последни данни популацията 
на кубинското тоди наброява около 
10000 възрастни индивида и въпре-
ки, че има наблюдения за намаление 
с около 10% всяка година, видът е оп-
исан като слабо засегнат в Червената 
книга на IUCN. 

Видео: 
http://youtube.com/watch?v=bPEXGCp-yMw

Звук:
http://birdnote.s3.amazonaws.com/
Birdnote/2014/09-Sept-2014/140902-
The-Cuban-Tody.mp3
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