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Rezerwat przyrodniczy Humboldt Bay po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej Kalifornii i zajmuje powierzchniê 14,6 km2. Swoim zasiêgiem obejmuje fragmenty
akwenu Zatoki Humboldta wraz z otaczaj¹cymi je pasami l¹du pokrytymi sosnowymi lasami oraz jednymi z najlepiej zachowanych, ruchomych wydm Kalifornii.
Park za³o¿ono w 1971 r. w celu ochrony fragmentu wybrze¿a Oceanu Spokojnego, g³ównie nadmorskich mokrade³ i b³ot, stanowi¹cych bardzo wa¿n¹ bazê pokarmow¹ oraz obszar odpoczynku dla wêdrownego ptactwa wodnego.

najwa¿niejszym miejscem bytowania
ptaków wodno-b³otnych.

Ptasia zatoka
Sercem ca³ego rezerwatu jest Zatoka
Humboldta, która jest estuarium rzeki Elk.
Estuarium to lejkowate ujœcie rzeki, na
które dzia³aj¹ p³ywy morskie. Przyp³ywy
podmywaj¹ jej brzegi, poszerzaj¹c ujœcie,
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Tutejsze mokrad³a to prawdziwy ptasi raj. (Fot.: Tupper Ansel Blake, USFWS)

Wystêpuj¹ tu trzy typy obszarów podmok³ych, uzale¿nione od zasilaj¹cej je
wody: s³one bagna zasilane wodami Pacyfiku, s³odkowodne bagna zasilane strumieniami i rzekami sp³ywaj¹cymi z g³êbi
l¹du oraz mokrad³a poœrednie, w których
woda morska styka siê i miesza z wod¹
s³odk¹. W przesz³oœci wiêkszoœæ obszaru
znajduj¹cego siê obecnie w granicach
rezerwatu by³a pod wp³ywem oceanu,
zasilana wod¹ morsk¹ w rytm przyp³ywów i odp³ywów. Jednak gwa³towny rozwój osadnictwa w XIX i XX wieku spowodowa³, ¿e tereny te w znacznej mierze zosta³y zmeliorowane, a zbudowany
system grobli i kana³ów odwadniaj¹cych
pozwoli³ osuszyæ podmok³e ³¹ki i zamieniæ je w ¿yzne pastwiska.

Odk¹d nad Zatok¹ Humboldta za³o¿ono rezerwat przyrodniczy, podjêto
zdecydowane dzia³ania zmierzaj¹ce do
odtworzenia pierwotnego stanu mokrade³ i przywrócenia ich ró¿norodnoœci
gatunkowej. Dotychczasowe kana³y
melioracyjne powoli przekszta³cane s¹
w sieæ cieków o bardziej urozmaiconym, zbli¿onym do naturalnego kszta³cie koryta, czynnie chroni siê i odtwarza populacje zagro¿onych gatunków
roœlin i zwierz¹t, m.in. soko³a wêdrownego, bielika amerykañskiego, pelikana brunatnego oraz sieweczki morskiej,
a tak¿e sadzi siê rodzime gatunki roœlin mokrad³owych, walcz¹c z gatunkami obcymi, takimi jak ³ubin krzewiasty,
bluszcz pospolity czy pochodz¹ca z
Europy piaskownica zwyczajna (gatunek trawy). Prowadzony jest te¿ program dzia³añ wspieraj¹cych naturalne
metody utrzymywania ekosystemów
otwartych ³¹k poprzez zbiory siana oraz
zgryzanie traw i turzyc przez du¿e ssaki, np. byd³o domowe. Podmok³e ³¹ki z
nisk¹, zgryzion¹ muraw¹ s¹ bowiem

natomiast odp³ywy zabieraj¹ do morza
osady niesione z nurtem rzeki nie pozwalaj¹c, aby wytworzy³a siê w tym miejscu
delta. Zatoka Humboldta charakteryzuje
siê ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹,
wynikaj¹c¹ z korzystnych warunków sie-

Pisklêta pelikana brunatnego. (Fot.: John Turner, USFWS)
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rozlewisk

Rozlewiska Zatoki Humboldta widziane z lotu ptaka.
(Fot.: Tupper Ansel Blake, USFWS)

ne, np. myszo³ów królewski, sokó³ preriowy czy syczek zachodni.
Zatoka Humboldta jest bardzo wa¿nym miejscem przystankowym ptaków
wêdrownych migruj¹cych z po³udnia w
kierunku pó³nocnych krañców kontynentu, tzn. do Kanady oraz na Alaskê, gdzie
znajduj¹ siê ich obszary lêgowe. Prawie
przez okr¹g³y rok (oprócz lata) zatoka jest
pe³na ptactwa, jednak najwiêcej ptaków
pojawia siê w parku wiosn¹, tj. od po³owy marca do koñca kwietnia. Czêsto zdarza siê, ¿e w okresie zimy w nadmorskim
estuarium przebywa nawet 100 000 ptaków. Jednak Zatoka Humboldta to nie
tylko miejsce odpoczynku dla wêdrownego ptactwa wodnego, bowiem wiele
gatunków ptaków odbywa tutaj gody
oraz zak³ada gniazda. Jednym z takich
sta³ych mieszkañców rezerwatu Humboldt Bay jest pelikan brunatny.

Nietypowy pelikan
Pelikan brunatny (Pelecanus occidentalis) to jeden z najrzadziej spotykanych
ptaków nad wodami zatoki, co wynika z
faktu, i¿ jest on zagro¿ony wyginiêciem
nie tylko na terenie Kalifornii, ale na ca³ym po³udniowo-zachodnim wybrze¿u
Stanów Zjednoczonych. Jest to du¿y ptak
wodny, z charakterystycznym skórzanym
workiem zwisaj¹cym spod ¿uchwy dzioba. D³ugoœæ jego cia³a wynosi od 110 do
137 cm, a rozpiêtoœæ skrzyde³ ponad 220
cm. Pelikan brunatny wystêpuje zarówno w Ameryce Pó³nocnej jak i te¿ Po³udniowej, zamieszkuj¹c wybrze¿e Oceanu
Spokojnego (od Kalifornii a¿ po Chile)
oraz Atlantyckiego (od Pó³nocnej Karoliny a¿ po Wenezuelê). Najczêœciej spotkaæ go mo¿na na p³ytkich, przybrze¿nych
wodach, tj. lagunach i estuariach, piaszczystych pla¿ach oraz na wyspach.

Uchatki wyleguj¹ce siê u wybrze¿y zatoki. (Fot.: Byrd, USFWS)

dliskowych (ciep³e, p³ytkie wody zatoki)
oraz obfitoœci pokarmu (bezkrêgowce,
roœlinnoœæ wodna). Szczególnie wa¿nym
elementem tego ekosystemu s¹ kobierce trawy morskiej wyœcielaj¹cej dno zatoki i bêd¹cej ulubionym pokarmem wielu gatunków ptaków.
W Zatoce Humboldta lub jej najbli¿szym otoczeniu wystêpuj¹ 42 gatunki
ssaków, 111 gatunków ryb, m.in. ¿ar³acz
szary, rekin lamparci, ogoñcza amerykañska, raja kalifornijska (p³aszczki), kizucz,
czawycza (³ososie), okoñ morski, halibut
kalifornijski czy skorpeny oraz 320 gatunków ptaków, w tym ptaki wodno-b³otne, np. szlamnik du¿y, biegus amerykañski, czapla modra, ibis amerykañski, ¿uraw kanadyjski; wêdrowne ptactwo wodne, np. bernikla obro¿na, ogorza³ka, œwistun, uhla amerykañska, cyranka zielonoskrzyd³a, perkoz wielki oraz ptaki drapie¿-

Dieta tego ptaka sk³ada siê g³ównie z
ryb (zw³aszcza œledzi i barwen), które urozmaica sobie skorupiakami. Jest jedynym
gatunkiem pelikana, który nurkuje w wodzie w poœcigu za rybami. Gdy w czasie
lotu wypatrzy ³awicê, sk³ada skrzyd³a i natychmiast rzuca siê w wodê z wysokoœci
3-10 m. Œcigaj¹c pod wod¹ swoje ofiary
otwiera dziób i niczym w ryback¹ sieæ, ³apie je w wype³niony wod¹ worek. Po wyp³yniêciu na powierzchniê wypuszcza
wodê z boku dzioba, a schwytane ryby
po³yka. Znajduj¹cy siê pod dziobem, skórzany worek ma 2-3 razy wiêksz¹ objêtoœæ
ni¿ ¿o³¹dek ptaka i mo¿e pomieœciæ nawet
12 l wody! Istotne jest jednak to, ¿e pelikan brunatny nie przechowuje w nim ryb,
a tylko u¿ywa go w czasie polowania.
Pelikany brunatne ¿yj¹ w stadach, tworz¹c du¿e kolonie. Gniazdo zak³adaj¹ na
ziemi, w gêstych zaroœlach lub wprost na
drzewach. Gdy rozpoczyna siê sezon rozrodczy samiec wybiera sobie odpowiednie miejsce do budowy gniazda, po czym
próbuje przekonaæ do niego (i do siebie)
upatrzon¹ samicê. Gdy ju¿ mu siê to uda
zaczyna znosiæ ga³¹zki, kêpki traw i trzcin,
z których po up³ywie ok. tygodnia powstaje gniazdo. W kilka dni po zakoñczeniu prac samica sk³ada do gniazda
2-3 jaja, które nastêpnie, naprzemiennie
z partnerem, wysiaduje przez okres
28-30 dni. Opiek¹ nad pisklêtami równie¿ zajmuj¹ siê obydwoje rodzice.
Przez pierwsze 10 dni po wykluciu pisklêta s¹ karmione przetrawionymi rybami, które troskliwi rodzice przynosz¹ do
gniazda i zwracaj¹ z ¿o³¹dka wprost na œrodek legowiska. Po tym okresie m³ode pelikany pobieraj¹ wstêpnie strawiony pokarm
wprost z dziobów rodziców. Je¿eli gniazdo zosta³o za³o¿one na ziemi, to pisklêta
ju¿ po up³ywie pierwszego miesi¹ca wychodz¹ z niego na spacery po najbli¿szej
okolicy. Je¿eli natomiast rodzice uwili
gniazdo na drzewie, to m³ode pelikany
mog¹ bezpiecznie wyfrun¹æ z gniazda dopiero po up³ywie 2-3 miesiêcy.
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