
W y spy ha waj skie pod wzgl´ dem
or ni to lo gicz nym sà pol skim

mi ∏o Êni kom pta ków ma ∏o zna ne.
Miesz ka tu jed nak wie le in te re su jà -
cych ga tun ków, któ re da jà si´ ∏a two
ob ser wo waç. Z te go po wo du od wie -
dzi ∏am wy sp´ Kau ai, po ∏o ̋ o nà
na pó∏ noc no -wschod nim kraƒ cu ar -
chi pe la gu. Spo ty ka si´ tu nie tyl ko
ga tun ki ro dzi me dla Ha wa jów, ale
tak ̋ e wie le ga tun ków wpro wa dzo -
nych tu taj przez osie dla jà cych si´ lu -
dzi. W wie lu miej scach ta kie pta ki
prze wa ̋ a jà li czeb no Êcià nad ro dzi -
mà awi fau nà. W jed nej z ksià ̋ ek 
o pta kach Ha wa jów mó wi si´ wr´cz
o „pta sim ty glu”, gdzie mie sza jà si´
ele men ty ro dzi me i ob ce. Oko -
∏o 50% ga tun ków en de micz nych dla
tych wysp wy mar ∏o od cza su osie dle -
nia si´ tu tal Po li ne zyj czy ków
(przed oko ∏o 1500 la ty) do przy by cia
Eu ro pej czy ków (Ka pi tan Co ok wy là -
do wa∏ na Kau ai w ro ku 1778). Wi´k -
szoÊç wy mar ∏ych pta ków by ∏y to ga -
tun ki nie lot ne, zna ne te raz tyl ko
z ko pal nych szczà tek. Wraz z wy mie -
ra niem ro dzi mej awi fau ny, lu dzie
osie dla jà cy si´ na Ha wa jach przy wo -
zi li ze so bà no we ga tun ki – nie mal
z ca ∏e go Êwia ta. Sk∏ad ga tun ko wy
pta ków od zwier cie dla ró˝ no rod noÊç
na ro do wo Êci ko lej nych fal imi gran -
tów. 

Po po ja wie niu si´ Eu ro pej czy ków
sy tu acja zmie ni ∏a si´ dra ma tycz nie,
tak ̋ e dla lot nych ga tun ków pta ków.
Tro pi kal ne la sy desz czo we wy ci na no
i za k∏a da no plan ta cje trzci ny cu kro -
wej lub ka wy, al bo ho dow le by d∏a,
kóz, Êwiƒ, któ re wy pusz cza no wol no,
aby póê niej je po zy ski waç. Sta da ob -
cych dla lo kal nej przy ro dy zwie rzàt
nisz czy ∏y ro Êlin noÊç, co w po ∏à cze niu
z dzia ∏al no Êcià lu dzi do pro wa dzi -
∏o do za mia ny Êro do wi ska ty pu le Êne -
go na pa stwi ska i upra wy. Dra pie˝ ni -
ki, jak np. man gu sty, wy pusz czo ne by
kon tro lo waç po pu la cje szczu rów

(przy pad kiem wpro wa dzo nych),
przy czy ni ∏y si´ do za ni ku ga tun ków
gniaz du jà cych na zie mi, jak choç by
g´ si ha waj skich. Na po czàt -
ku XIX wie ku na wy spy, oczy wi Êcie
przy pad kiem, wpro wa dzo no ko ma ry,
a w raz z ni mi cho ro by pa so ̋ yt ni cze
groê ne dla pta sich miesz kaƒ ców
wysp. By ∏y to in wa zje pa so ̋ y tów krwi,
w tym naj groê niej szej dla pta -
ków – ma la rii. Obec nie pta ki ty po wo
ha waj skie, wra˝ li we na te pa so ̋ y ty,
wy st´ pu jà tyl ko wy so ko w gó rach
(oko ∏o 1000 m n. p. m.), gdzie nie do -
tar ∏y ko ma ry. Sà jed nak do nie sie nia
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Pta si Êwiat Ha wa jów

Siew ka z∏o ta.

Ha waj ka kar mi no wa.
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o tym, ˝e zdzi cza ∏e Êwi nie ko piàc
w pod mo k∏ym grun cie p∏yt kie ba jo ra
do kà pie li, spra wia jà, ˝e w ta kich
miej scach ko ma ry mo gà roz mna ̋ aç
si´ na wet w gó rach. 

Wróç my jed nak do tych pta ków,
któ re tu ry sta mo ̋ e obej rzeç pod czas
krót kiej wi zy ty na Kau ai. Jesz cze
na lot ni sku i w dro dze do mia sta (Li -
hue) ma my szan s´ zo ba czyç siew ki
z∏o ta we (Plu via lis fu lva), ˝e ru jà ce
na tra wia stych po bo czach. Pta ki te
gniaz du jà na Ala sce, a na Ha wa jach
prze by wa jà tyl ko w mie sià cach zi mo -
wych. Prze la tu jà ogrom ny dy -
stans 4500 km, le càc bez prze rwy
przez oko ∏o 50 go dzin. Jest to
w Êwie cie pta ków je den z re kor dów
nie prze rwa ne go prze lo tu. Zwy kle
siew ki te wi du je si´ po je dyn czo, ˝e -
ru jà ce przez ca ∏à zi m´ w tych sa mych
miej scach, ale wio snà, tu˝ przed w´ -
drów kà na pó∏ noc, zda rza jà si´ ich
spo re sta da. W po dob nych miej scach
mo˝ na spo tkaç tak ̋ e siew ki z∏o te
(Plu via lis apri ca ria), po ja wia jà ce si´

na prze lo tach tak ̋ e w Pol sce. Ga tu -
nek ten by wa ob ser wo wa ny na pa -
stwi skach, w miej skich par kach,
a na wet na gór skich po la nach. Mia -
∏am oka zj´ ob ser wo waç siew ki z∏o te
w Par ku Na ro do wym Ko kee, na wy -
so ko Êci po nad 1000 m n. p. m. 

In nym go Êciem z Ala ski jest bro -
dziec ala skaƒ ski (He te ro sce lus in ca -
nus), nad mor ski ptak sp´ dza jà cy zi -
m´ na wy spach i wy brze ̋ ach Pa cy fi -
ku. Zwy kle wi du je si´ go bie ga jà ce go
na gra ni cy mo rza i là du, po szu ku jà ce -
go drob nych bez kr´ gow ców wy rzu ca -
nych przez mo rze. 

Naj po spo lit szym pta kiem na wy -
spie jest nie wàt pli wie maj na bru nat -
na (Acri do the res tri stis). Zo sta ∏a spro -
wa dzo na oko ∏o ro ku 1800 z In dii, 
w ce lu zwal cza nia owa dów na po lach.
Te ha ∏a Êli we pta ki gniaz du jà w par -
kach i ogro dach, cz´ sto po szu ku jà
po kar mu na pla ̋ ach, a no cu jà gro -
mad nie w ko ro nach drzew. 

W po bli ̋ u majn zwy kle ˝e ru jà,
spra wia jà ce wra ̋ e nie nie mal oswo jo -

nych, go ∏àb ki ze bro wa ne (Geo pe lia
stria ta). Wy star czy chwi la nie uwa gi,
by zo ba czyç je na ta le rzu w re stau ra -
cji, zw∏asz cza je Êli prze by wa my na ta -
ra sie. Zwy kle to wa rzy szà im ry ̋ ow ce
(Pad da ory zi vo ra). Te spo koj nie, sza ro
ubar wio ne pta ki po tra fià ∏à czyç si´
w ogrom ne sta da i wy rzà dzaç zna czà -
ce szko dy w upra wach. Z te go wzgl´ -
du za ka zo no ich wwo ̋ e nia na sta ∏y
làd do USA, cho cia˝ wie lu mi ∏o Êni -
ków pta ków pew nie ch´t nie by je tam
wi dzia ∏o. 

Ze sta ∏e go là du na Ha wa je spro wa -
dzo no kar dy na ∏y czer wo ne (Car di na -
lis car di na lis) oraz kar dy na∏ ki czu ba te
(Pa ro aria co ro na ta). Te ostat nie
z Bra zy lii. Oba ga tun ki wy st´ pu jà tu -
taj obok sie bie, gniaz du jà w ko ro nach
drzew, a po kar mu po szu ku jà na zie -
mi, nie oba wia jàc si´ bli skie go sà -
siedz twa lu dzi. Mo˝ na wte dy po dzi -
wiaç ich pi´k ne ubar wie nie – nie ste ty
tyl ko sam ców. 

In nym imi gran tem z Ame ry ki Pó∏ -
noc nej jest prze drzeê niacz pó∏ noc ny
(Mi mus po ly glo tus), któ ry choç nie
jest bar dzo po spo li tym pta kiem, to
jed nak mo˝ na ∏a two spo tkaç w miej -
scach bar dziej su chych. Pierw sze go
wy pa trzy ∏am na par kin gu przy plan ta -
cji ka wy. Re per tu ar g∏o sów te go pta -
ka na Ha wa jach nie jest tak bo ga ty
jak na sta ∏ym là dzie, gdy˝ nie ma tu -
taj tak wie lu ga tun ków, któ rych Êpiew
móg∏ by na Êla do waç. 

Nie wàt pli wie jed ny mi z naj po spo -
lit szych pta ków na wy spie sà ku ry.
Mo˝ na je spo tkaç od mor skich pla˝
po gó ry. Ko gu ty pie jà ju˝ od 2 lub 3
go dzi ny nad ra nem. Wszyst kie te dzi -
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Kar dy na ∏ek czu ba ty – sa miec.Kar dy na ∏ek czu ba ty – sa mi ca.

Maj na bru nat na.



kie ku ry sà po tom ka mi ku rów ban ki -
wa (Gal lus gal lus), spro wa dzo nych
na Ha wa je przez Po li ne zyj czy ków
przed po nad ty sià cem lat. ˚y jà so bie
w la sach i za drze wie niach, a w zwiàz -
ku z bra kiem là do wych dra pie˝ ni ków,
roz mna ̋ a jà si´ z ∏a two Êcià i sà bar dzo
licz ne. Ku ry ban ki wa sà pra przod ka -
mi wszyst kich ras kur do mo wych. Tu -
taj jed nak nie trze ba ich by ∏o udo ma -
wiaç, gdy˝ od cza su spro wa dze nia za -
wsze by ∏o ich du ̋ o i ∏a two do st´p -
nych. 

Pod ru ̋ u jàc sa mo cho dem zwy kle
na po bo czach dróg wi du je si´ smu k∏e,
de li kat nie zbu do wa ne, bia ∏o ubar wio -
ne pta ki. Sà to cza pel ki z∏o ta we (Bu -
bul cus ibis), spro wa dzo ne tu taj w la -
tach 50. ubie g∏e go wie ku w ce lu opa -
no wa nia pla gi owa dów nie po ko jà cych
by d∏o. Za do mo wi ∏y si´ tu taj i sà doÊç
licz ne. Za miesz ku jà sie dli ska po dob -
ne jak Êle pow ro ny (Nyc ti co rax nyc ti -

co rax), je dy ne na tu ral nie wy st´ pu jà ce
na Ha wa jach cza ple, któ re zresz tà
wy st´ pu jà na ca ∏ym Êwie cie, tak -
˝e w Eu ro pie. 

Ga tun kiem ty po wo ha waj skim, tyl -
ko tu wy st´ pu jà cym, jest en de micz ny
ostry go jad ha waj ski (Hi man to pus me -
xi ca nus knud se ni), ele ganc ki czar no -
-bia ∏y ptak, któ re go mo˝ na spo tkaç
na wszel kich mo kra d∏ach, roz le wi -
skach i pla ̋ ach, a tak ̋ e na plan ta -
cjach ta ro. 

Po dob nie rzad kim ga tun kiem, cho -
cia˝ dzi´ ki sta ra niom mi ∏o Êni ków
pta ków ura to wa nym przed wy mar -
ciem, jest g´Ê ha waj ska, zwa na tu taj
ne ne (Ne so chen san dvi cen sis). Jesz -
cze nie tak daw no, ten ˝y wy sym bol
Ha wa jów i jed no cze Ênie sym bol
efek tyw nych dzia ∏aƒ na rzecz ra to wa -
nia dzi kiej przy ro dy, mo˝ na by ∏o spo -
tkaç tyl ko wy so ko w gó rach, w miej -
scu zwa nym przez tu byl ców „za ka za -

nà zie mià”. Ne ne ˝y ∏y w Êro do wi sku
wol nym od dra pie˝ ni ków i zu pe∏ nie
nie ba ∏y si´ lu dzi. Wy gi n´ ∏y wsz´ dzie
tam, gdzie po ja wia ∏y si´ spro wa dzo -
ne przez lu dzi dra pie˝ ni ki. Wy spa
Kau ai nie jest za miesz ka na przez
man gu sty. Dla te go w∏a Ênie tu taj
spro wa dzo no ostat nie eg zem pla rze
tej g´ si i roz po cz´ to ho dow l´.
W efek cie do pro wa dzo no do uzy ska -
nia li czeb no Êci gwa ran tu jà cej prze -
trwa nie te go ga tun ku. Naj ∏a twiej te
nie wiel kie g´ si mo˝ na ob ser wo waç
w re zer wa cie na pó∏ noc nym wy brze -
˝u wy spy, w miej scu zwa nym Ki lau ea.
G∏os te go pta ka jest nie co nie zwy k∏y
i bar dziej przy po mi na miau cze nie
ko ta ni˝ g´ ga nie g´ si. Obok g´ si
mo˝ na tam jesz cze zo ba czyç wie le
pta ków mor skich, w tym fre ga ty (Fre -
ga ta mi nor pal mer sto ni) i g∏up ta ki
czer wo no no gie (Su la su la) oraz bu -
rzy ki (Puf fi nus pa ci fi cus chlo ro hy ne -
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Dzi kie ku ry, po tom ko wie ku rów ban ki wa, a na

pierw szym pla nie sa mi ca kar dy na ∏a czer wo ne go.Prze drzeê niacz pó∏ noc ny. Âle pow ron.
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hus), któ re prze by wa jà tu taj przez
ca ∏y rok. Naj bar dziej spek ta ku lar ny -
mi miesz kaƒ ca mi tej cz´ Êci wy spy sà
jed nak al ba tro sy (Pho eba stria im mu -
ta bi lis), któ re przy by wa jà tu taj
w grud niu i przy st´ pu jà do l´ gów.
Za trzy mu jà si´ na wy spie do czerw ca.
Ob ser wo wa nie tych ogrom nych pta -
ków spra wia nie ma ∏à sa tys fak cj´. 

Do ro s∏ych bu rzy ków nie spo sób zo -
ba czyç w cià gu dnia. Do ko lo nii l´ go -
wej przy by wa jà do pie ro po zmierz -

chu. Gdy pierw szy raz uj rza ∏am ich
pi skl´ ta ukry te w no rach ziem nych,
by ∏am zdu mio na ich wy glà dem i tym,
jak czu jà si´ bez piecz nie ukry te
przed wzro kiem po wietrz nych ra bu -
siów. Sà to ty po wo mor skie pta ki,
przy sto so wa ne do la ta nia i nur ko wa -
nia, a nie do cho dze nia po là dzie. Po -
ru sza jà si´ rze czy wi Êcie nie po rad nie.
Gdy m∏o de bu rzy ki do ra sta jà, wy cho -
dzà z nor i zmie rza jà w kie run ku je dy -
ne go na tu ral ne go êró d∏a Êwia -

t∏a w no cy, czy li do ksi´ ̋ y ca. Wy cho -
dzà na otwar te prze strze nie nad mor -
skich pla˝ i zry wa jà si´ do lo tu wy ko -
rzy stu jàc do star tu wy so ki brzeg lub
ska ∏y. W dzi siej szych cza sach wie le
ta kich nie do Êwiad czo nych pta ków gi -
nie na par kin gach i dro gach,
a ogrom ne ich ilo Êci roz bi ja jà si´
o przy dro˝ ne lam py lub by wa jà zja da -
ne przez ko ty i psy. 

W´ dru jàc od mo rza ku gó rom, co
na Kau ai nie jest wiel kim dy stan sem,

Wi dok na ka nion rze ki Wa imea.

G´Ê ha waj ska zwa na przez miej sco wych ne ne.



war to wy braç dro g´ wio dà cà do Par -
ku Na ro do we go Ko kee, le ̋ à ce go
wzd∏u˝ ka nio nu rze ki Wa imea. Jest
to jak na ska l´ tej wy spy ogrom ny ka -
nion. Wy spa ma za le d wie 1431 km2

po wierzch ni, a ka nion ma 19 km d∏u -
go Êci i 900 m g∏´ bo ko Êci. Je go Êcia ny
two rzà stro me czer wo ne ska ∏y, z wo -
do spa da mi i wsz´ dzie wci ska jà cà si´
buj nà zie le nià. Ogrom na iloÊç wód
sp∏y wa jà cych do ka nio nu bie rze si´
z gó ry Wai’ale ale, uwa ̋ a nej za naj -
bar dziej wil got ne miej sce na Êwie cie
(oczy wi Êcie na là dzie), z rocz nym
opa dem wy no szà cym oko ∏o 12 me -
trów wo dy! Wo dy sp∏y wa jà ce z tej gó -
ry za si la jà tak ̋ e ba gna Ala ka, jed no
z naj dzik szych miejsc na wy spie, po -
∏o ̋ o ne 1000 m n. p. m., a za sie dla ne
przez wie le ga tun ków en de micz nych
pta ków, jak choç by i’iwi (Ve stia ria
coc ci nea), czy li ha waj ka cy no bro wa
i apa pa ne (Hi ma tio ne san gu inea),
czy li ha waj ka kar mi no wa. Prze trwa ∏y
tu taj, gdy˝ nie za ra zi ∏y si´ ma la rià,
prze no szo nà przez ˝y jà ce na mniej -

szej wy so ko Êci ko ma ry. Trud no tu
jed nak ob ser wo waç pta ki, gdy˝ nie -
mal sta le jest mg∏a lub pa da deszcz.
S∏o necz ne dni na le ̋ à tu taj do rzad -
ko Êci. Mo˝ na wów czas uj rzeç szy bu -
jà ce wy so ko bia ∏e pta ki o d∏u gich
ogo nach. Sà to fa eto ny ˝ó∏ to dzio be
(Pha eton lep tu rus do ro the ae), mor -
skie pta ki, któ re praw do po dob nie
gniaz du jà na stro mych kli fach ka nio -
nu i brze gów mor skich. 

Wra ca jàc z Par ku Ko kee ku mo rzu,
naj pew niej w stru gach desz czu, war to
uwa ̋ aç na po bo cza Êcie ̋ ek, gdy˝
prze by wa jà tam fran ko li ny brà zo wo -
g∏o we (Fran co li nus erc ke lii), ˝e ru jà ce
wÊród ni skich ro Êlin. Spro wa dzo no je
tu taj z Etio pii, w la tach 50. ubie g∏e go
wie ku, ja ko atrak cyj ne pta ki ∏ow ne.
Cie ka wost kà jest fakt, ˝e w ro dzi mej
Etio pii ga tu nek ten za ni ka i jest bli ski
wy mar cia, a na Kau ai ma si´ Êwiet nie
i sta le zwi´k sza swà li czeb noÊç. 

Wy spa Kau ai ofe ru je tu ry stom
pi´k ne kra jo bra zy. Przez wie lu uwa -
˝a na jest za naj pi´k niej szà z ha waj -

skich wysp. Pa nu je tu taj przez ca ∏y
rok cie p∏y kli mat, wi´c ob ser wo waç
pta ki mo˝ na za rów no w cza sie zi mo -
wych fe rii, jak i let nich wa ka cji. Nic
wi´c dziw ne go, ˝e co raz wi´ cej ob ser -
wa to rów pta ków do cie ra do te go nie -
zwy k∏e go za kàt ka Êwia ta. 

Mo ni ca Brad bu ry
Fot. au tor ki
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Siew ka z∏o ta wa.

Kra jo braz wy spy Kau ai.


