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Rezerwat Przyrodniczy Clear Lake w Kalifornii

OCALIÆ

Rezerwat Przyrodniczy Clear Lake znajduje siê w pó³nocnej Kalifornii i zaj-
muje powierzchniê 188,2 km2, z czego 43% (81 km2) stanowi Jezioro Czyste.
Park za³o¿ono w 1911 r. w celu ochrony pozosta³oœci po rozleg³ych mokra-
d³ach doliny rzeki Klamath, osuszonych i zagospodarowanych rolniczo na
pocz¹tku XX wieku. Z istniej¹cych tu pierwotnie 74 000 hektarów bagien i
rozlewisk pozosta³o do dzisiaj niewiele ponad 20 %, mimo to jednak ich
znaczenie dla ochrony ptaków, zw³aszcza wêdrownego ptactwa wodnego,
jest nieocenione.

Przez wiêksz¹ czêœæ roku rezerwat jest
zamkniêty dla zwiedzaj¹cych, w ten spo-
sób ptaki maj¹ zapewnione odpowied-
nie warunki do spokojnego wysiadywa-
nia jaj oraz odchowu piskl¹t. To, co nie-
gdyœ w imiê postêpu cywilizacyjnego
zniszczono w dolinie Klamath, dzisiaj pró-
buje siê odtworzyæ. Jednym z najwa¿niej-
szych zadañ wpisanych do statutu parku
jest równowa¿enie potrzeb rolnictwa i
przyrody (tzw. rozwój zrównowa¿ony) w
zakresie dostêpnoœci wody, bez której
mokrad³a trac¹ swój charakter oraz prze-
staj¹ byæ atrakcyjnym siedliskiem dla pta-
ków. Równie wa¿nym elementem funk-
cjonowania parku jest ochrona gatunków

rodzimych, charakterystycznych dla do-
liny Klamath, ochrona siedlisk gatunków
zagro¿onych oraz tworzenie jak najko-
rzystniejszych warunków dla wiosennych
i jesiennych przylotów ptaków wêdrow-
nych. Jednak¿e najwa¿niejszym proble-
mem, z jakim od wielu lat borykaj¹ siê
przyrodnicy z Clear Lake jest permanent-
ny niedobór wody w Jeziorze Czystym
oraz wynikaj¹ce z tego, negatywne kon-
sekwencje dla dzikiego ptactwa.

Wysychaj¹ce jezioro
Rozleg³e i niezbyt g³êbokie Jezioro

Czyste jest sercem ca³ego rezerwatu.
Otaczaj¹ go u¿ytki zielone, tj. ³¹ki i pa-
stwiska, powy¿ej których rozci¹gaj¹ siê
tereny wy¿ynne z pojedynczymi kêpami
ja³owca. Jezioro sk³ada siê z dwóch od-
rêbnych zbiorników wodnych, po³¹czo-
nych w¹skim przesmykiem: zachodnia
czêœæ to w³aœciwe Jezioro Czyste, bêd¹-
ce nienaruszaln¹ ostoj¹ ptactwa, nato-
miast wschodni zbiornik, znacznie mniej-

szy, jest rezerwuarem wody dla systemu
nawadniaj¹cego pola uprawne w dolinie
Klamath. Poziom wody w tym zbiorniku
regulowany jest za pomoc¹ œluzy prze-
gradzaj¹cej przesmyk pomiêdzy jeziora-
mi.

Z wód Jeziora Czystego wy³aniaj¹ siê
skaliste wysepki, które w sezonie lêgo-
wym zape³niaj¹ siê koloniami ptaków
wodnych, wœród których wymieniæ mo¿-

na takie gatunki jak: pelikan dzioborogi,
kormoran rogaty, mewa kalifornijska czy
rybitwa krótkodzioba. W szuwarach lub
w pobli¿u brzegów jeziora zak³adaj¹
gniazda: perkozek, b¹k amerykañski, cza-
pla modra, ³abêdŸ trêbacz, bernikla ka-
nadyjska, karolinka, kapturnik oraz ibis
amerykañski. Obszary b³ot i mokrade³ to
z kolei teren lêgowy ptaków brodz¹cych,
takich jak: ¿uraw kanadyjski, kulik d³ugo-
dzioby, brodziec plamisty, szablodziób
amerykañski czy szczud³ak bia³obrewy.
Tereny wy¿ynne, po³o¿one wokó³ jezio-
ra, zamieszkuj¹ g³ównie ssaki, m.in. wa-
piti, mulak, antylopa wid³oroga, kuguar,
niedŸwiedŸ czarny, borsuk amerykañski,
14 gatunków nietoperzy i kilkanaœcie ga-
tunków gryzoni.

Jednak myli³by siê ten, kto s¹dzi³by,
i¿ ten ptasi raj nie jest w ¿aden sposób
zagro¿ony. Zasilanie systemu irygacyj-
nego doliny Klamath wod¹ z rezerwu-
aru powoduje, ¿e w sezonie wegetacyj-
nym wystêpuje jej niedobór w Jeziorze
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoœci U. S. Fish
and Wildlife Service oraz U. S. National Park Service

ROZLEWISKA

Czystym. Sytuacja staje siê naprawdê
dramatyczna, gdy nadchodzi tzw. suchy
rok z ma³¹ iloœci¹ opadów atmosferycz-
nych, skutkuj¹cy znacznym obni¿eniem
siê poziomu wód gruntowych. Wtedy
woda w Jeziorze Czystym znacznie opa-
da, ods³oniête zostaje dno p³ytkich za-
tok, a skaliste wysepki, bêd¹ce ostoj¹
ptactwa, przestaj¹ byæ wyspami, gdy¿
mo¿na do nich dojœæ „such¹ stop¹”. W
ten sposób ptasie kolonie staj¹ siê ³a-
twym ³upem dla drapie¿ników, zniszcze-
niu ulegaj¹ jaja, gin¹ pisklêta. Je¿eli ni-
ski stan wody pojawia siê ju¿ wczesn¹
wiosn¹, to wtedy ptaki w ogóle nie za-
k³adaj¹ gniazd na wyspach, instynktow-
nie wyczuwaj¹c, i¿ potomstwo jest z
góry skazane na zag³adê.

Popularne obecnie pojêcie tzw. roz-
woju zrównowa¿onego zlewni okazuje
siê w tym przypadku metod¹ niewystar-

czaj¹c¹ do sprawnej
ochrony przyrody. Prakty-
ka pokaza³a, ¿e system za-
rz¹dzania wod¹ nastawio-
ny jest w pierwszej kolej-
noœci na zaspokajanie po-
trzeb rolnictwa, spe³niaj¹c
równoczeœnie tylko mini-
malne wymagania, co do
ochrony przyrody. Tym-
czasem zachodz¹ obawy,
czy nawet te minimalne
wymagania konserwator-
skie zostan¹ w przysz³oœci
spe³nione, bowiem w wy-
niku ocieplania siê klima-
tu meteorolodzy z Kalifor-
nii prognozuj¹, ¿e ok. 50%
nadchodz¹cych lat to bêd¹
lata suche lub z opadami
atmosferycznymi poni¿ej
œredniej. Naukowcy oraz
przyrodnicy ostrzegaj¹, ¿e
wobec tak niekorzystnych
zmian klimatycznych do-
tychczasowy system za-
rz¹dzania wod¹ w parku
doprowadzi do coraz
szybszej utraty miejsc lê-
gowych ptaków, uniemo¿-
liwiaj¹c im odchowanie
piskl¹t, co z kolei spotêguje trwaj¹cy w
Kalifornii ju¿ od dawna zanik poszczegól-
nych gatunków. Przyk³adowo jeszcze 100
lat temu w dolinie Klamath gniazdowa³o
co roku od 9000 do 11 000 pelikanów
dzioborogich, a dzisiaj pojawia siê ich je-
dynie 1200-2500, z czego 80% wystê-
puje w³aœnie na terenie rezerwatu Clear
Lake.

Bia³y pelikan
Pelikan dzioborogi (Pelecanus eryth-

rorhynchos) to du¿y ptak wodny, z cha-
rakterystycznym skórzanym workiem

zwisaj¹cym spod ¿uchwy dzioba. Nazwê
gatunkow¹ zawdziêcza rogowatemu
wyrostkowi na dziobie, jaki pojawia siê
u samców w okresie godowym (po se-
zonie lêgowym wyrostek ten odpada).
Pelikany dzioborogie odbywaj¹ lêgi tyl-
ko w Ameryce Pó³nocnej, pocz¹wszy od
izolowanych stanowisk w Manitobie (Ka-
nada) oraz Minnesocie (Stany Zjednoczo-
ne) a¿ po pó³nocn¹ Kaliforniê. Na zimê
ptaki przenosz¹ siê na po³udnie USA, do
Meksyku, a nawet do Ameryki Œrodko-
wej. W zale¿noœci od pory roku zamiesz-
kuj¹ p³ytkie, s³odkowodne jeziora, wyspy

i mokrad³a (latem) lub przybrze¿ne lagu-
ny i estuaria (zim¹).

Dieta tego ptaka sk³ada siê g³ównie z
ryb, które urozmaica sobie rakami, lan-
gustami lub wodnymi p³azami. W prze-
ciwieñstwie do pelikana brunatnego pe-
likan dzioborogi nie nurkuje w wodzie w
poœcigu za rybami, ale p³ywa po po-
wierzchni czerpi¹c wodê wraz z rybami
do swojego worka. Nastêpnie odchyla
g³owê do ty³u wypuszczaj¹c wodê bo-
kiem dzioba, a odcedzone ryby po³yka.
Nie przechowuje w worku ryb, chyba, ¿e
zamierza zanieœæ je pisklêtom. Pelikany
dzioborogie poluj¹ gromadnie formuj¹c
d³ug¹, równoleg³¹ do brzegu liniê, a na-
stêpnie p³yn¹ w kierunku l¹du uderzaj¹c
skrzyd³ami w wodê. Przestraszone ryby
uciekaj¹ w pop³ochu i wp³ywaj¹ na p³y-
cizny, gdzie padaj¹ ofiar¹ swoich prze-
œladowców. Doros³y pelikan potrafi zjeœæ
dziennie prawie 1,5 kg ryb!

Pelikany dzioborogie ¿yj¹ i gniazduj¹
gromadnie, gdy w kwietniu lub maju roz-
poczyna siê sezon godowy, zarówno
samce jak i samice uczestnicz¹ w zbioro-
wych tañcach oraz lotach, których celem
jest prezentacja swojej atrakcyjnoœci. Po
udanych zalotach samica sk³ada do gniaz-
da od 1 do 3 jaj, które nastêpnie wysia-
duje naprzemiennie z partnerem przez
ok. miesi¹c. Nawet je¿eli wyklu³o siê wiê-
cej ni¿ jedno pisklê, to i tak prze¿yje tyl-
ko najsilniejsze, pozosta³e zgin¹ z g³odu,
przegrywaj¹c konkurencjê z najsilniej-
szym rodzeñstwem. Gdy pisklêta maj¹
ju¿ 17-28 dni opuszczaj¹ gniazdo i ³¹cz¹
siê z innymi m³odymi pelikanami w nie-
wielkie stadka. Pelikany dzioborogie s¹
nieporadne na l¹dzie, ale za to piêknie
wygl¹daj¹ w czasie lotu oraz s¹ œwietny-
mi p³ywakami.

SEBASTIAN BIELAK
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