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Parki narodowe œwiata
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Rezerwat Przyrodniczy Lower Klamath znajduje siê w pó³nocnej Kalifornii i
zajmuje powierzchniê 187,6 km2, z czego 56% stanowi¹ s³odkowodne mokrad³a. Za³o¿ono go w 1908 r. jako pierwszy rezerwat chroni¹cy ptactwo wodne
w Stanach Zjednoczonych.

Rezerwat Przyrodniczy Lower Klamath w Kalifornii

siê na liœcie ptaków zagro¿onych wyginiêciem. Chocia¿ wiêkszoœæ z przylatuj¹cych tu ptasich wêdrowców traktuje park
tylko i wy³¹cznie, jako przystanek oraz
miejsce odpoczynku przed dalsz¹ migracj¹, niemniej jednak z obecnych 263 gatunków ptaków wiele pozostaje w parku

KPTAKÓW
raina
w sezonie lêgowym, zak³ada tu gniazda
oraz wychowuje m³ode. Ocenia siê, ¿e
ka¿dego roku na terenie Rezerwatu Przyrodniczego Lower Klamath przychodzi na
œwiat ok. 45 000 dzikich kaczek, 2600
bernikli kanadyjskich oraz tysi¹ce ptaków
wodnych, takich jak kormorany, perkozy, czaple, ¿urawie czy pelikany (w sumie rodzi siê nawet do 60 000 ptaków
wêdrownych). Na terenie parku istnieje

Mokrad³a Klamath – ptasi raj
Pomimo negatywnych zjawisk zachodz¹cych na terenie parku, obfitoœæ wystêpuj¹cych tu ptaków jest wrêcz niewyobra¿alna. Rezerwat Lower Klamath wraz
z pobliskimi parkami Tule Lake, Clear
Lake, Upper Klamath oraz Klamath Marsh
tworz¹ rozleg³y obszar chronionej przyrody, do którego ka¿dej wiosny i jesieni
zlatuj¹ setki tysiêcy dzikich gêsi, kaczek,
³abêdzi oraz innych ptaków wêdrownych.
Jest to jedna z najwiêkszych koncentracji
ptaków w ca³ych Stanach Zjednoczonych,
wœród których a¿ 25 gatunków znajduje

Bielik amerykañski. (Fot. Steve Hillebrand, USFWS)

W parku zatrzymuj¹ siê setki tysiêcy wêdrownych ptaków. (Fot. Tupper Ansel. Blake, USFWS)

W granicach parku znajduj¹ siê zarówno rozlewiska rzeczne, mokrad³a, tereny wy¿ynne, jak i te¿ u¿ytki rolne (28%
powierzchni rezerwatu), uprawiane przede wszystkim w celu zapewnienia po¿ywienia wêdrownemu ptactwu. W pobli¿u parku rozci¹ga siê pasmo Gór Kaskadowych, których jednym z najwy¿szych
szczytów, a zarazem czynnym wulkanem
jest Mount Shasta, wznosz¹cy siê na wysokoœæ 4316 m n.p.m. Niestety, wspó³czesne nam mokrad³a rzeki Klamath to
jedynie ok. 20% naturalnych bagien, jakie niegdyœ tutaj istnia³y. W roku 1905
amerykañski urz¹d ds. melioracji zainicjowa³ wielki projekt przekszta³cenia podmok³ej doliny Klamath w tereny rolnicze.
Stopniowo osuszano i zagospodarowywano kolejne bagna, rozwija³o siê osadnictwo, a¿ w koñcu przekszta³cono 80%

z istniej¹cych pierwotnie 74 000 hektarów mokrade³. Niegdyœ przylatywa³o tu
ka¿dej jesieni ponad 6 milionów ptaków
wêdrownych, a obecnie niewiele ponad
milion. Rolnicze wykorzystanie mokrade³
wywo³a³o jeszcze inne niekorzystne zjawisko, a mianowicie zanieczyszczenie
wód powierzchniowych substancjami
pokarmowymi (zwi¹zkami azotu i fosforu) zawartymi w nawozach sztucznych
oraz zwi¹zkami chemicznymi pochodz¹cymi z oprysku upraw.
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micznych ni¿ np. w rybach, które s¹ jego
podstawowym pokarmem. Samica bielika ma 88-94 cm d³ugoœci, rozpiêtoœæ
skrzyde³ 200-228 cm i jest trochê wiêksza od samca, który ma 76-86 cm d³ugoœci oraz rozpiêtoœæ skrzyde³ rzêdu 182-215
cm. Bieliki wa¿¹ od 4,7 (samiec) do 6,5
kg (samica) i ¿yj¹ na wolnoœci przeciêtnie
15-20 lat. Zamieszkuj¹ tereny zawsze w
pobli¿u rzek, jezior lub wybrze¿y.
Bia³og³owy bielik jest doskona³ym
³owc¹, a jego dieta jest bardzo urozma-

pocz¹tku wrzeœnia, jako pierwsze przylatuj¹ do parku gêsi bia³oczelne oraz ro¿eñce, ale najwiêksza liczba ptaków (ponad milion sztuk) wystêpuje tutaj na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika. Wiêkszoœæ
z nich opuœci rezerwat najdalej z koñcem
listopada, zmierzaj¹c w kierunku Zatoki
Meksykañskiej, Ameryki Œrodkowej, a
nawet Po³udniowej. Jednak niektóre gatunki pozostaj¹ w rezerwacie na zimê, np.
rokrocznie w parku zimuje 30 000 ³abêdzi czarnodziobych oraz ponad 500 bielików amerykañskich. Spoœród wystêpuj¹cych tu pozosta³ych ptaków wymieniæ
mo¿na takie gatunki jak: orze³ przedni,
urubu ró¿owog³owy, b³otniak zbo¿owy,
myszo³ów antylski, myszo³ów w³ochaty,
sokó³ wêdrowny, rybo³ów, pustu³ka amerykañska, bernikla kanadyjska, œnie¿yca
du¿a, krakwa, cynamonka, g³owienka
d³ugodzioba, karolinka, rybitwa czarna,
zausznik, nur pacyficzny i czapla modra.
Park zamieszkuj¹ równie¿ ssaki, m.in. niedŸwiedŸ czarny (baribal), mulak, antylopa wid³oroga, lew górski (kuguar), kojot,
lis wirginijski, ¿bik, szop, suse³ kalifornijski oraz 8 gatunków wê¿y, m.in. grzechotnik teksañski.

Bia³og³owy orze³
Bielik amerykañski (Haliaeetus leucocephalus) to potê¿ny ptak drapie¿ny wystêpuj¹cy tylko w Ameryce Pó³nocnej, od
jej pó³nocnych krañców (Alaska, Kanada)
a¿ po Meksyk. Ca³a populacja szacowana
jest na 70 000 or³ów, z czego po³owa ¿yje
na Alasce. Ptak ten jest bardzo rzadki na
wschodzie Stanów Zjednoczonych, g³ównie ze wzglêdu na zanieczyszczenie œrodowiska naturalnego. Jako drapie¿nik znajduje siê na szczycie ³añcucha pokarmowego, wiêc w jego organizmie gromadz¹
siê znacznie wiêksze iloœci zwi¹zków che-
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n¹æ do l¹du, jednak, gdy brzeg jest daleko mo¿e mu nie wystarczyæ si³ lub wczeœniej przemoknie i wych³odzi swój organizm. Gdy bieliki po³¹cz¹ siê w parê, pozostaj¹ sobie wierne a¿ do œmierci jednego z partnerów, a pozosta³y przy ¿yciu ptak nie ³¹czy siê ju¿ nigdy w nowy
zwi¹zek. W czasie godów or³y wykonuj¹
efektowne rytua³y: czepiaj¹ siê szponami i tak po³¹czeni kozio³kuj¹ w dó³.
Gniazdo bieliki buduj¹ na wielkich
drzewach w pobli¿u rzek lub wybrze¿a.
Zazwyczaj ma ono ok. 1,5 metra œrednicy. Czêsto u¿ywaj¹ tego samego gniazda przez kilka lat, poprawiaj¹c je co roku,
przez co widywano gniazda o œrednicy
ponad 2,7 m i wadze 2 ton. Nawet je¿eli
gniazdo spadnie, para or³ów jest w stanie odbudowaæ je w przeci¹gu 5 tygodni. Ptaki te nie ka¿dego roku przystêpuj¹ do godów, czasami instynktownie
wyczuwaj¹c niesprzyjaj¹ce warunki np.
niedobór pokarmu, brak dobrego miejsca na gniazdo, os³abienie chorobami itp.
Rezerwat Lower Klamath jest jednym
z najwiêkszych zimowisk tych piêknych
ptaków, dla których œrodowisko nadrzecznych mokrade³ i rozlewisk, ale
przede wszystkim obfitoœæ ptactwa i ryb,

Rozlewiska i mokrad³a dolnej Klamath. (Fot. R. S. Cole, USFWS)
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Mount Shasta ma 4316 m n.p.m. (Fot. Lyn Topinka, USGS)

jedna z trzech ostatnich kolonii lêgowych
pelikanów dzioborogich w zachodnich
Stanach Zjednoczonych.
Pierwsi ptasi przybysze pojawiaj¹ siê
w parku ju¿ w lutym, ale najwiêcej ptaków przebywa tutaj zawsze w marcu. W
kwietniu oraz w maju przylatuj¹ ptaki œpiewaj¹ce, wodne oraz b³otne (od 20 000 do
nawet 100 000 osobników), dziêki czemu
park têtni ¿yciem. O tej porze roku ptaki
wêdruj¹ na pó³noc kontynentu, w kierunku Alaski oraz pó³nocno-zachodniej Kanady, gdzie w tamtejszych parkach narodowych i rezerwatach (np. Noatak, Yukon
Delta, Innoko) bêd¹ latem zak³adaæ gniazda. Gdy mija wiosna w parku pozostaj¹
tylko te ptaki, które zdecydowa³y siê za³o¿yæ tu gniazdo i odchowaæ potomstwo.
Najwiêcej piskl¹t przychodzi na œwiat od
czerwca do sierpnia.
Wraz z nadejœciem koñca lata rozpoczyna siê okres jesiennych migracji. Na
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icona: poluje na ma³e ssaki, ptaki, ryby,
¿ywi siê padlin¹, a tak¿e porywa innym
zwierzêtom (wydrom, ptakom) upolowan¹ wczeœniej zdobycz. Jego rewir myœliwski, w zale¿noœci od dostêpnoœci pokarmu zajmuje powierzchniê od 700 do
4000 ha. Doros³y ptak potrafi zjeœæ prawie 0,5 kg ryb w ci¹gu 4 minut oraz
unieœæ ofiarê wa¿¹c¹ do 1,9 kg. Gdy zobaczy p³yn¹c¹ rybê, zbli¿a siê do niej, lec¹c nisko nad tafl¹ wody i w ostatniej
chwili atakuje szybkim chwytem szponów. Zdarza siê, ¿e bieliki upoluj¹ zbyt
du¿¹ rybê i zostaj¹ wci¹gniête w g³¹b
wody. Dzieje siê tak nie dlatego, ¿e ptaki te nie mog¹ odczepiæ siê od swojej
ofiary (swój ¿elazny uchwyt potrafi¹ rozluŸniæ w ka¿dej chwili), ale po prostu z
g³odu nie chc¹ puœciæ upolowanej zdobyczy. Je¿eli brzeg znajduje siê blisko bielik, machaj¹c skrzyd³ami, potrafi dop³y-

to idealne warunki do prze¿ycia. Ka¿dego roku, w listopadzie bieliki przylatuj¹
tutaj z Alaski oraz pó³nocno-zachodniej
Kanady, by ostatecznie w liczbie od 500
do 1000 osobników spêdziæ ca³¹ zimê w
dolinie rzeki Klamath. Za dnia poluj¹ na
ryby lub ptactwo wodne, a wieczorem
szukaj¹ schronienia wœród konarów potê¿nych drzew iglastych, takich jak: sosna ¿ó³ta, cedrzyniec kalifornijski, daglezja zielona czy jod³a jednobarwna, porastaj¹cych zbocza gór. Grube i widoczne
z daleka konary pozwalaj¹ na ³atwe l¹dowanie i wzbijanie siê w powietrze, a
roz³o¿yste korony drzew chroni¹ bieliki
przed przenikliwymi wiatrami wiej¹cymi
tu w czasie zimy.
SEBASTIAN BIELAK
Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoœci U. S. Fish
and Wildlife Service oraz U. S. Geological Survey/Cascades Volcano Observatory.

