
ednym z najwi´kszych, zwartych ob-
szarów leÊnych Êwiata jest borealny las 
iglasty, zwany te˝ pó∏nocnoamerykaƒ-
skà tajgà. Wyst´puje tylko na pó∏kuli 

pó∏nocnej, w strefie klimatów umiarkowanie 
ch∏odnych i subpolarnych. W Ameryce Pó∏-
nocnej to szeroki na ok. 1500 km pas, ciàgnà-
cy si´ ze wschodu kontynentu (Labrador)  
na zachód (Alaska), na odcinku o d∏ugoÊci  
ok. 5000 km. Charakteryzuje si´ ubogim sk∏a- 
dem florystycznym, g∏ównie dlatego, ˝e tylko 
nieliczne gatunki drzew iglastych wytrzymu- 
jà ostry klimat strefy borealnej. 

Zimno i sucho, ale...
Znaczna cz´Êç strefy borealnych lasów igla-
stych le˝y w zasi´gu ch∏odnego klimatu o cha-
rakterze kontynentalnym, w którym zimy sà 
d∏ugie i ostre, natomiast lato krótkie i goràce. 
Przyk∏adowo we wn´trzu kontynentalnej Alaski 
Êrednia letnia temperatura powietrza wynosi 
21°C (maksymalnie 32°C), za to Êrednia zimowa 
–27°C, natomiast najni˝sze temperatury si´- 
gajà nawet –60°C.

Ze wzgl´du na po∏o˝enie w g∏´bi làdu nie-
wielkie sà tu te˝ opady – roczna ich suma wy- 
nosi od 250 do 500 mm. Mimo wszystko tak 
niewielkie iloÊci wody wystarczajà roÊlinom do 
prawid∏owego funkcjonowania. Panujàce w cià- 
gu niemal ca∏ego roku niskie temperatury po- 
wodujà, ˝e wzgl´dna wilgotnoÊç powietrza 
jest stosunkowo du˝a, a parowanie niewielkie.  
Szybko przemijajàca wiosna i krótkie lato to 
bardzo intensywny okres rozwoju roÊlinnoÊci 
oraz czas, w którym zwierz´ta gromadzà si∏y i za- 
pasy przed czekajàcà je d∏ugà oraz mroênà zimà.

W sk∏ad typowego boru wchodzà niemal 
wy∏àcznie gatunki iglaste, gdy˝ tylko szpilki  
dobrze znoszà niskie temperatury powietrza  
oraz sà zdolne do asymilacji nawet podczas 
du˝ych ch∏odów. Drzewa sà na ogó∏ wyso-
kie, o prostej strzale, z p∏ytkim, lecz szeroko 
rozwini´tym systemem korzeniowym. Rosnà 
powoli, ale za to sà d∏ugowieczne, ˝yjàc od 300 
do 400 lat. Co charakterystyczne, ich korony sà 
wy˝sze i w´˝sze ni˝ na po∏udniu, gdy˝ dzi´ki 
temu lepiej wykorzystujà skàpe iloÊci promie-
niowania s∏onecznego padajàce na ig∏y pod- 
czas niskiego w tych szerokoÊciach geograficz-
nych po∏o˝enia s∏oƒca. Takie ukszta∏towanie 
koron przeciwdzia∏a równie˝ uszkodzeniom  
na skutek okiÊci. 

Borealny las iglasty nie tworzy jednolitej 
formacji roÊlinnej, ale raczej mozaik´ gatun-
ków o proporcjach uzale˝nionych g∏ównie 
od lokalnych warunków topograficznych oraz 
wilgotnoÊci gleby. Cechà charakterystycznà 
jest pewna domieszka drzew liÊciastych (brzóz, 
topól, wierzb oraz olch), dlatego te˝ w zale˝-
noÊci od warunków siedliskowych oraz do- 
minujàcych gatunków wyró˝nia si´ kilka pod- 
klas pó∏nocnoamerykaƒskiej tajgi. 

Kar∏owaty bór bagienny
Najwi´ksze znaczenie ma bór bagienny zdo- 
minowany przez Êwierk czarny (Picea maria-
na). Jest to niski, otwarty las iglasty rosnàcy 
najcz´Êciej na organicznych i podmok∏ych gle- 
bach, w którym stopieƒ zakrycia powierzchni 
ziemi koronami drzew to 25, a maksymalnie 
60%. Ten bardzo ubogi typ siedliskowy wyst´-
puje g∏ównie na obrze˝ach mokrade∏ i rozle- 

wisk rzecznych oraz na górskich stokach o wy-
stawie pó∏nocnej, gdzie tu˝ pod powierzchnià  
gleby zalega wieloletnia zmarzlina. Runo leÊne 
tworzy zbita darƒ torfowców, liczne krzewi- 
nki, roÊliny kwiatowe oraz trawy i turzyce,  
m.in. turzyca bagienna i strunowa oraz trzcin-
nik kanadyjski.

Choç w korzystnych warunkach siedlisko- 
wych Êwierk czarny dorasta przeci´tnie do 
10–15 m przy 15–25 cm pierÊnicy, to jednak  
na znacznej powierzchni Alaski, tam gdzie 
w gruncie panuje wieloletnia zmarzlina, pozo-
staje drzewem kar∏owatym osiàgajàcym mak-
symalnie 3–4 m wysokoÊci i 8 cm pierÊnicy. 
Badania dendrochronologiczne wykaza∏y, ˝e  
w tej szerokoÊci geograficznej Êwierk ten  
potrzebuje a˝ 150 lat, aby osiàgnàç 370 cm 
wysokoÊci oraz 7,5 cm pierÊnicy. Dzieje si´ tak 
g∏ównie dlatego, ˝e swój system korzeniowy 
drzewo mo˝e rozwijaç tylko do g∏´bokoÊci  
20 cm, gdy˝ poni˝ej wyst´puje ju˝ tylko zamar-
zni´ty na koÊç grunt.

Im dalej na po∏udnie Alaski, tym borealny 
las iglasty staje si´ bardziej zwarty, wewnàtrz 
niemal ciemny (tu stopieƒ zakrycia powierzch-
ni ziemi koronami drzew wynosi od 60 do 
100%), stopniowo przechodzàc w bór mie- 
szany. Jest to ju˝ ˝yêniejszy typ siedlisko-
wy, z gatunkami drzew o wi´kszych wymaga- 
niach i wyst´pujàcy na glebach wilgotnych 
– poczàwszy od nizin a˝ po stoki wzgórz o po- 
∏udniowym wystawieniu. Dominujàcym gatun- 
kiem jest Êwierk bia∏y (Picea glauca), którego 
najdorodniejsze okazy, osiàgajàce 30 m wyso- 
koÊci oraz blisko 50 cm pierÊnicy, rosnà naj-
cz´Êciej w dolinach rzecznych. Niewielkà do- 
mieszk´ stanowià drzewa liÊciaste, m.in. brzoza 
papierowa (Betula papyrifera) oraz topola 
balsamiczna (Populus balsamifera). W niektó-
rych miejscach, zw∏aszcza tam, gdzie wyst´-
pujà gleby ˝yzne oraz wilgotne, udzia∏ drzew 
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Pó∏nocnoamerykaƒska tajga 

Alaska kojarzy si´ nam, zapewne za sprawà emitowanego w la-
tach 90. serialu, z krainà ∏osia. Zwierz´ to nie jest jednak jedynà 
ciekawostkà, jakà mo˝na tam zobaczyç. Najwa˝niejszy jest las.

Ekosystemy leÊne Alaski 
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liÊciastych, takich jak brzoza papierowa czy osi- 
ka amerykaƒska (Populus tremuloides), znacz-
nie wzrasta, tworzàc las mieszany.

Tajga – las iglasty czy mieszany?
Wbrew pozorom znacznà cz´Êç pó∏nocnoame-
rykaƒskiej tajgi tworzà lasy typowo liÊciaste. 
Stoki wzgórz o po∏udniowym wystawieniu 
porastajà gatunki preferujàce gleby suche,  
tzn. brzoza papierowa, topola balsamiczna oraz 
osika amerykaƒska. Natomiast wzd∏u˝ rzek  
i strumieni, a tak˝e w pobli˝u zbiorników wod- 
nych, powstajà g´ste zaroÊla ró˝nych gatun-
ków wierzb (np. wierzba p∏askolistna, wierzba 
alaskaƒska) oraz olszy (np. olsza zielona, olsza 
szara). Stopieƒ zakrycia powierzchni ziemi  
koronami drzew jest tutaj identyczny jak w la- 
sach mieszanych i wynosi od 25 do 100%. 

Ostatnià podklasà borealnego lasu iglastego 
jest lasotundra – stadium przejÊciowe pomi´dzy 
obszarami leÊnymi a bezdrzewnà tundrà. La-
sotundra jest zbiorowiskiem roÊlinnym o cha-
rakterze otwartym, w którym stopieƒ zakrycia 
powierzchni ziemi koronami drzew jest bar- 
dzo niski i wynosi od 10 do 25%. Skar∏owacia-
∏emu Êwierkowi czarnemu towarzyszà pod-
szyt i runo uzale˝nione od po∏o˝enia terenu 
n.p.m. oraz wynikajàcego z tego uwilgotnienia  
gleby. Gdy porastajàcy stoki wzgórz las prze-
chodzi przy szczytach w suchà tundr´ górskà, 
pojawiajà si´ brzoza kar∏owata czy borówka 
brusznica. Gdy zaÊ mamy do czynienia z laso-
tundrà na pó∏nocnych kraƒcach tajgi, tam 
gdzie w gruncie przez ca∏y rok panuje zmarzli- 
na, a odmarzajàca latem powierzchniowa war-

stwa gleby jest nadmiernie nawodniona, runo 
tworzy mi´sisty kobierzec torfowców wraz 
z ˝urawinà b∏otnà, bagnem grenlandzkim czy 
borówkà bagiennà.

Podszyt w lasach Pó∏nocy jest na ogó∏ s∏abo 
rozwini´ty i sk∏adajà si´ naƒ g∏ównie m∏ode 
egzemplarze drzew iglastych oraz ró˝ne ga- 
tunki liÊciastych krzewów, których wysokoÊç 
waha si´ w przedziale od 0,5 do 5 m. Runo 
bywa rozwini´te w ró˝nym stopniu, na po∏ud-
niu Alaski dominujà w nim paprocie i trawy, 
a im bardziej na pó∏noc, tym wi´kszy jest 
udzia∏ wrzosowatych, mchów i porostów. Cz´sto 
spotyka si´ borówk´ brusznic´, zimozió∏ pó∏- 
nocny czy kolcosi∏ straszliwy.

Bezdrzewna tundra
Z przejÊciem lasu w bezdrzewnà tundr´ zwià- 
zane jest nierozerwalnie poj´cie granicy lasu.  
Na Alasce najwa˝niejszym czynnikiem wp∏ywa-
jàcym na tworzenie si´ granicy lasu jest krótkie 
lato, w czasie którego ig∏y drzew iglastych majà 
zbyt ma∏o czasu, aby w pe∏ni si´ wykszta∏ciç. 
Problem ten dotyczy zw∏aszcza kutykuli, która 
chroni szpilki przed nadmiernym parowaniem 
i utratà drogocennej wody. W efekcie, gdy nad-
chodzi zima, a wraz z nià tzw. susza zimowa, 
ig∏y nie sà wystarczajàco zabezpieczone przed 
transpiracjà i wyparowujà znaczne iloÊci wody. 
RównoczeÊnie, ze wzgl´du na zahamowane 
w niskiej temperaturze pobieranie jej z gleby, 
nie mogà uzupe∏niaç braków i w koƒcu usychajà. 

W pierwszej kolejnoÊci obsychajà ig∏y oraz 
ga∏´zie znajdujàce si´ powy˝ej pokrywy Ênie˝- 
nej, natomiast nic nie dzieje si´ tym, które 
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pozostajà przykryte Êniegiem, gdy˝ w ten spo- 
sób sà zabezpieczone przed nadmiernym pa-
rowaniem. Gdy taka sytuacja powtarza si´ ro- 
krocznie w koƒcu ostajà si´ tylko kar∏owate, 
zniekszta∏cone formy drzew, których wysokoÊç 
determinowana jest przez gruboÊç pokrywy 
Ênie˝nej. 

Równie wa˝nym czynnikiem jest wielolet- 
nia zmarzlina, która skutecznie hamuje rozwój 
systemu korzeniowego. Blisko 70% powierzch- 
ni zajmowanej przez pó∏nocnoamerykaƒskà 
tajg´ znajduje si´ na gruntach, w których  
obecna jest wieczna marz∏oç, a jedne z naj-
wi´kszych takich obszarów na Êwiecie wyst´- 
pujà – obok Syberii i Kanady – w∏aÊnie na  
Alasce. Porastajàce bezdrzewnà tundr´ roÊli-
ny nigdy nie przekraczajà 50 cm wysokoÊci, 
a wÊród charakterystycznych przedstawicieli 
tego biomu wymieniç mo˝na takie gatunki jak: 
bagno p∏o˝àce, brzoz´ gruczo∏kowatà, we∏-
niank´ pochwowatà, malin´ moroszk´, d´bika 
oÊmiop∏atkowego, ba˝yn´ czarnà, màcznic´ 
alpejskà oraz widlin´ kruchà. Jak widaç cz´Êç  
tych gatunków mo˝emy spotkaç tak˝e na wy- 
sokich torfowiskach w naszym kraju, gdzie 
okreÊla si´ je mianem reliktowych.  n
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Z zagranicy
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Kora oraz liÊcie czterech najcz´Êciej wyst´pujàcych w alaskaƒskiej tajdze gatunków drzew liÊciastych: (od lewej u góry w prawo): A – topola balsamiczna,
B – osika amerykaƒska, C – brzoza papierowa oraz D – brzoza Kenai 

Podstawowe gatunki drzew iglastych tworzàcych alaskaƒskà tajg´ to Êwierk czarny po lewej oraz Êwierk bia∏y po prawej


