
4listopad 2006
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Pod ko niec zesz∏ego i na poczàtku
obec ne go stu le cia w Ja po nii uka za∏o

si´ kil ka kart te le fo nicz nych przed sta -
wiajàcych pta ka, któ ry wie lu or ni to lo gom i
mi∏oÊni kom pta ków nie ro ze rwal nie ko ja rzy
si´ z tym kra jem. Na wet je go na uko wa,
∏aciƒska na zwa pod kreÊla ten zwiàzek. Cho -

dzi tu oczy wiÊcie o Nip po nia nip pon, czy li
ibi sa czu ba te go.

Ptak ten w wielu j´zykach Êwiata nosi
nazw´ „ibisa japoƒskiego” bàdê „czubatego
ibisa japoƒskiego” (dawniej rów nie˝ w pol skiej
li te ra tu rze na zy wa ny by∏ ibi sem ja poƒskim).
O tym, jak bar dzo jest zwiàza ny z tym kra jem,

Êwiad czy m.in. to, ˝e zo sta∏ on
tam uzna ny za Na ro do wy Po -
mnik Przy ro dy (Na tu ral Mo nu -
ment) – w 1934 r. i za Spe cjal -
ny Na ro do wy Po mnik Przy ro -
dy (Spe cial Na tu ral Mo nu -
ment) w 1952 r. Nie ste ty nie -
wie le to po mog∏o i obec nie ga -
tu nek ten nie wyst´puje ju˝
w na tu ral nym Êro do wi sku. Ibis
czu ba ty jest jed nym z 33 ga -
tun ków wchodzàcych w sk∏ad
ro dzi ny ibi so wa tych Thre -
skior ni thi dae. Na le˝y
do mniej szych przed sta wi cie li
swo jej ro dzi ny (osiàga 56 cm
d∏ugoÊci). To je dy ny ga tu nek
ro dza ju Nip po nia. Na ukowà
nazw´ nada∏ mu w 1835 r.
Tem minck. Przez wi´kszà
cz´Êç ro ku ptak jest Ênie˝no -
bia∏y, z cha rak te ry stycz nym
czu bem na g∏owie oraz czer -
wo ny mi no ga mi i nie opie rzonà
skórà u na sa dy dzio ba. Dziób
ma czar ny z czer wo nym pa -
znok ciem na koƒcu. W se zo -
nie l´gowym u pta ków po ja -
wiajà si´ sza re pió ra na g∏owie,

szyi i po kry wach skrzyd∏owych (w 1872 r. or -
ni to log A. Da vid pta ki tak ubar wio ne opi sa∏ ja -
ko in ny ga tu nek – Ibis si nen sis).

Ga tu nek ten do koƒca XIX wie ku by∏ sze -
ro ko roz po wszech nio nym i miej sca mi po spo -
li tym pta kiem Da le kie go Wscho du. Gnieêdzi∏
si´ na da le kim wscho dzie Ro sji, w Ja po nii oraz
Chi nach. Niel´gowe pta ki by∏y po nad to re gu -
lar nie stwier dza ne na ca∏ym Pó∏wy spie Ko -
reaƒskim oraz na Taj wa nie. Ibis czu ba ty za -
miesz ki wa∏ te re ny pod mok∏e (ba gna, brze gi
rzek, je zior, sta wów), po roÊni´te lub przy le -
gajàce do ró˝ne go ro dza ju za drze wieƒ lub la -
sów. Gniaz da by∏y bu do wa ne na wy so kich
drze wach (najcz´Êciej na wy so koÊci 18-25 m
nad zie mià). Ibi sy sk∏ada∏y od 1 do 5 jaj
(najcz´Êciej 3), któ re by∏y wy sia dy wa ne 28
dni przez oba pta ki tworzàce par´.
Na prze∏omie XIX i XX wie ku od no to wa no
nie ste ty gwa∏tow ny spa dek li czeb noÊci, któ ry
do pro wa dzi∏ do nie mal ca∏ko wi te go
wygini´cia ga tun ku. Przy czynà tej sy tu acji
by∏o znisz cze nie Êro do wi ska ˝ycia te go pta ka
(sto so wa nie in sek ty cy dów na po lach
ry˝owych i na in nych te re nach ˝ero wi sko -
wych, osu sza nie ob sza rów pod mok∏ych, wy -
ci na nie drzew, na któ rych pta ki od po czy wa∏y
i bu do wa∏y gniaz da) oraz od strza∏ ibi sów. Ptak
ten ˝ywi si´ wod ny mi sko ru pia ka mi, ˝aba mi,
ma∏ymi ry ba mi, mi´czakami oraz owa da mi
(g∏. chrzàszcza mi).

W Ja po nii ibis czu ba ty by∏ kie dyÊ sze ro ko
roz prze strze nio ny. Gnieêdzi∏ si´ praw do po -
dob nie na po∏udniu Hok ka ido, na Hon siu, wy -
spach Oki i Sa do. Do XX wie ku nie wiel kie
po pu la cje l´gowe utrzy ma∏y si´ je dy nie
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na wy spie Sa do, pó∏wy spie No to oraz praw -
do po dob nie na wy spach Oki. SpoÊród nich
w la tach szeÊçdzie siàtych XX wie ku prze -
trwa∏y tyl ko dwie: na Sa do (prefekturaNiigita)
i na pó∏wy spie No to (pre fek tu ra Ishi ka wa). Ta
dru ga po pu la cja osta tecz nie wygin´∏a w 1971
r. Pta ki z wy spy Sa do by∏y wów czas je dy ny mi
dzi ki mi przed sta wi cie la mite go ga tun ku w Ja -
po nii. Ich li czeb noÊç utrzy my wa∏a si´ na za -
trwa˝ajàco ni skim po zio mie. W 1966 r. pró -
bo wa no roz mno˝yç ibi - sa czu ba te go w nie -
wo li. W tym ce lu zbu do wa no du˝à wolier´
w spe cjal nym oÊrod ku ho dow la nym na wy -
spie Sa do. Do jejwn´trza, gdzie od two rzo no
frag ment ty po we go sie dli ska te go pta ka,
wpusz czo no 6 z∏apa nych na wol noÊci
m∏odych ibi sów. Nie ste ty 5 pta ków wkrót ce
pad∏o na sku tek in fek cji bak te ryj nych. Pod ko -
niec lat 70-tych na wy spie ˝y∏o ju˝ tyl ko 6-9
ibi sów; w la tach 1977-79 zno si∏y one je dy nie
nie zal´˝one jaj ka, a po 1979 r. nie sk∏ada∏y ich
ju˝ wca le. W tej sy tu acji, w 1981 r., podj´to
decyzj´ o schwy ta niu wszyst kich po zo -
stajàcych na wol noÊci ibi sów (by∏o to za le d -
wie 5 pta ków!) i umiesz cze niu ich w oÊrod ku
ho dow la nym na wy spie Sa do. SpoÊród tej
gru py 3 pad∏y kil ka lat póêniej (w 1983 r.).
Ostat ni ˝yjàcy sa miec z ja poƒskiej po pu la cji
pad∏ w kwiet niu 1995 r. (je go ma te ria∏ ge ne -
tycz ny nie ste ty nie za cho wa∏ si´, mi mo
˝e two rzy∏ on par´ z sa micà spro wa dzonà
z Chin – zno si∏a ona jed nak nie zap∏od nio ne ja -
ja). Ostat ni z ja poƒskich pta ków, sa mi ca
o imie niu „Kin”, zgin´∏a ze sta roÊci 10
paêdzier ni ka 2003 r., po sp´dzeniu 35 lat
w nie wo li.

W Ro sji ga tu nek ten wyst´powa∏ nie gdyÊ
nie licz nie w Kra ju Nad mor skim.
W po∏owie XIX w. 20-30 par tych pta ków
gnieêdzi∏o si´ wzd∏u˝ brze gów rze ki Ussu ri
oraz nad je zio rem Han ka (na pó∏noc
od W∏ady wo sto ku). Ob ser wo wa∏ je tam m.in.
ro syj ski pod ró˝nik (od kryw ca dzi kie go ko nia)
Mi ko∏aj Prze wal ski. Z cza sem jed nak ich licz -
ba sta wa∏a si´ co raz mniej sza. Ostat nie
stwier dze nia (prze lot nych pta ków) po chodzà
z 1963 r. i praw do po dob nie z kwiet nia 1977 r.
Ibis czu ba ty wpi sa ny jest do „Czer wo nej
Ksi´gi Ro sji”, ja ko ga tu nek skraj nie za gro˝ony,
praw do po dob nie wy mar∏y.

Na Pó∏wy spie Ko reaƒskim pta ki te re gu lar -
nie zi mo wa∏y i by∏y ob ser wo wa ne pod czas
prze lo tów jesz cze na poczàtku XX w. Nie ste -
ty ju˝ tam nie wyst´pujà. W Ko rei Pó∏noc nej
po raz ostat ni wi dzia no je w 1965 r., na to -
miast w Ko rei Po∏udnio wej (gdzie ga tu nek

wyst´powa∏ g∏ów nie w stre fie de mi li ta ry za -
cyj nej nie da le ko Pan mun jon) w grud niu 1974
r. (czte ry pta ki), zimà 1977/78 i 1978/79 (dwa
pta ki – ich fo to gra fie wy ko na ne przez zna ne -
go ba da cza ˝ura wi dr Geo r ga W. Ar chi bal da
mo˝na zo ba czyç na stro nie in ter ne to wej:
www.orien tal bir di ma ges.com).

Naj bar dziej opty mi stycz nie sy tu acja te go
ga tun ku wyglàda w Chi nach. W XIX w. by∏
pta kiem doÊç sze ro ko roz prze strze nio nym
w p∏n.-wsch. i wsch. cz´Êci te go kra ju,
od gór ne go bie gu rze ki ˚ó∏tej (Hu ang He)
do do rze cza Sun ga ri (Son ghua Jiang) i je zio ra
Han ka, a na po∏udnie si´gajàc do ujÊcia Jang cy.
W po∏udnio wej cz´Êci area∏u pta ki pro wa dzi∏y
osiad∏y tryb ˝ycia, na to miast te z pó∏no cy od -
la ty wa∏y je sie nià na po∏udnie. 

Na poczàtku XX w. li czeb noÊç pta ków
zacz´∏a si´ zmniej szaç. Ostat nie ibi sy by∏y ob -
ser wo wa ne w po∏owie lat 60-tych. Kie dyw Ja -
po nii li czeb noÊç ga tun ku ob ni˝y∏a si´ do skraj -
nie ni skie go po zio mu, przy po mo cy i wspar -
ciu Mi´dzynarodowej Ra dy Ochro ny Pta ków
(ICBP) oraz Mi´dzynarodowego Biu ra Ba daƒ
Pta ków Wod no -B∏otnych i Te re nów Pod -
mok∏ych (IWRB) po sta no wio no w 1978 r.
roz poczàç po szu ki wa nia tych pta ków w Chi -
nach. W ciàgu 3 lat zba da no 9 pro - win cji,
gdzie wczeÊniej wyst´powa∏y ibi sy. 22 ma -
ja 1981 r., na po∏udniu pro win cji Sha anxi (nie -
da le ko mia sta Han zhong w p∏n.-wsch. Chi -
nach), od kry to 4 do ros∏e pta ki i 3 piskl´ta po -
zo stajàce jesz cze w gniaz dach. By∏y to wów -
czas je dy ne na Êwie cie ibi sy czu ba te prze by -
wajàce na wol noÊci. Pta ki oraz okolic´, gdzie
wyst´powa∏y, obj´to Êcis∏à ochronà. 

W 1982 r. li czeb noÊç ich wzros∏a do 11
osob ni ków. W ciàgu ko lej nych lat ich iloÊç po -
wo li wzra sta∏a (w 1998 r. – 66, w 2000
r. – ok. 120 pta ków prze by wajàcych na wol -
noÊci). Po ja wi∏y si´ z cza sem na wet in ne sta -
no wi ska l´gowe. Obec nie ga tu nek gnieêdzi
si´ na 6 sta no wi skach, zlo ka li zo -wa nych
w po∏udnio wej cz´Êci pro win cji Sha anxi,
na te ry to rium o po wierzch ni ok. 3 tys. km2.

Po za ochronà pta ków prze by wajàcych
na wol noÊci i ich te re nów l´gowych, jed no -
czeÊnie pro wa dzo ny jest pro gram roz -
mna˝ania ich w nie wo li. Re ali zujà go trzy in -
sty tu cje na Êwie cie (jed na w Ja po nii i dwie
w Chi nach). W Ja po nii, we wspo mnia nym
wczeÊniej oÊrod ku ho dow la nym na wy spie
Sa do (Sa do Ja pa ne se Cre sted Ibis Con se rva -
tion Cen ter), pró by roz mno˝enia ibi sów czu -
ba tych by∏y re ali zo wa ne od po∏owy lat 60-
tych. W 2000 r. prze by wa∏o tam 7 pta ków.

W Chi nach w la tach 1981-88 wys∏ano
do Ogro du Zoo lo gicz ne go w Pe ki nie (Be ijing
Zoo) 6 m∏o - dych pta ków, ini cjujàc po wsta nie
oÊrod ka ho dow la ne go te go ga tun ku. W 1989
r. wy klu∏y si´ tam dwa piskl´ta – by∏ to pierw -
szy po myÊlny przy pa dek roz mno˝enia te go
ga tun ku w nie wo li. W 2000 r. prze by wa∏y
w tym miej scu 22 pta ki. Dru gi oÊro dek po -
wsta∏ w 1990 r. w Yang Xian (Yang Xian Pro -
tec tion and Re ading Cen tre). Pta ki tam prze -
by wajàce rów nie˝ przyst´pujà do l´gów i ich
licz ba sys te ma tycz nie ro Ênie. W 1997 r.
by∏o ich 32, w 2000 r. – 105. Da je to nadziej´
na reintrodukcj´ te go ga tun ku do miejsc, któ -
re nie zo sta∏y znisz czo ne i gdzie on wczeÊniej
wyst´powa∏.

Ibis czu ba ty ma obec nie sta tus ga tun ku za -
gro˝one go (ka te go ria EN – en dan ge red) wg
„2006 IUCN Red List Ca te go ry”. Mi mo
˝e jesz cze w wy da nej 10 lat te mu wer sji
„Czer wo nej li sty za gro˝onych zwierzàt” mia∏
sta tus ga tun ku kry tycz nie za gro˝one go (ka te -
go ria CR – cri ti cal ly en dan ge red). Znaj du je si´
rów nie˝ w za∏àczni ku II CITES.

Ja ko ciekawostk´ mo˝na po daç, ˝e wi ze ru -
nek te go pta ka wid nie je na em ble ma cie
za∏o˝onej w 1976 r. Fun da cji Breh ma dla
Mi´dzynarodowej Ochro ny Pta ków (Brehm -
-Fonds für In ter na tio na len Vo gel schutz), ist -
niejàcej przy Vo gel par ku Wal sro de w Niem -
czech. Cho cia˝ w Wal sro de nie ma przed sta -
wi cie li te go ga tun ku, mo˝na tam jed nak zo ba -
czyç wspa nia∏à kolekcj´ in nych ibi sów i wie le
rzad kich pta ków. W par ku trzy ma ne sà i roz -
mna˝ane m.in. oba ga tun ki z ro dza ju Ge ron ti -
cus (ibis grzy wia sty i ∏ysy), ma da ga skar ski ibis
bia∏oskrzyd∏y (Lo pho ti bis cri sta ta) oraz ibis
bia∏ooki (Thre skior nis aethio pi cus ber nie ri).
JeÊli chce my zo ba czyç ˝ywe go Nip po nia nip -
pon, trze ba si´ jed nak udaç do Ja po nii lub
do Chin.
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