Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Alaska Maritime, zajmuj¹cy ³¹czn¹ powierzchniê ok. 13 700 km2 jest parkiem wyj¹tkowym poród licznych przyrodniczych obszarów chronionych Alaski. W przeciwieñstwie do innych parków, z
których ka¿dy tworzy pewien wydzielony i spójny obszar
l¹du, Alaska Maritime sk³ada siê z rozrzuconych wzd³u¿
ca³ego wybrze¿a Alaski wysp, zatok i przyl¹dków. Cech¹, która po³¹czy³a te odleg³e od siebie nawet o 500
km fragmenty wybrze¿a jest ogromne bogactwo ptaków
i morskich ssaków zamieszkuj¹cych niedostêpne dla
turystów skaliste wysepki i laguny.

spy (Duck, Chisik, Barren i Forrester), jak i
te¿ fragmenty zatok oraz cienin po³o¿onych
w pobli¿u Pó³wyspu Kenai.

Królestwo morskich ptaków
Ka¿dej wiosny do rezerwatu przylatuj¹
miliony morskich ptaków, które spêdz¹ tu

Rezerwat Przyrodniczy Alaska Maritime

Kraina wysp
Rezerwat rozci¹ga siê od Przyl¹dka Lisburne (Morze Czukockie na pó³nocy Alaski) a¿ po Wyspy Aleuty na po³udniu oraz
wyspê Forrester znajduj¹c¹ siê w pobli¿u kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska.
Park za³o¿ono w 1980 roku, ³¹cz¹c w ca³oæ
jedenacie niewielkich rezerwatów, z których kilka istnia³o tu ju¿ od 1909 roku.

Kraina wysp i zatok
W granicach parku, którego a¿ 70% powierzchni zajmuje rezerwat cis³y, znajduje
siê ok. 2500 wysp, wysepek, nadmorskich
ska³, cypli i przyl¹dków rozrzuconych poród piêciu odrêbnych stref:
1) Morze Czukockie  w sk³ad tego
obszaru wchodz¹ liczne wyspy, Przyl¹dek
Lisburne oraz Thompson. Urwiste brzegi
Przyl¹dka Lisburne gromadz¹ rokrocznie
najwiêksze na pó³nocnym wybrze¿u Alaski
kolonie morskich ptaków.
2) Morze Beringa  nale¿y tutaj zaledwie kilkanacie wysp i przyl¹dków po³o¿onych nad Zatok¹ Nortona. Do najciekaw-

Humbaki po zaczerpniêciu powietrza
zadzieraj¹ wysoko w górê p³etwê ogonow¹
sygnalizuj¹c zejcie w g³¹b oceanu.
(M. Woodbridge Williams, U. S. NPS)
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szych miejsc nale¿¹: wyspa w. Paw³a oraz
wyspa w. Mateusza (rezerwat cis³y) nale¿¹ce do grupy Wysp Pryby³owa.
3) Wyspy Aleuty  ³añcuch wysp rozci¹gaj¹cy siê na odcinku 1800 km od Pó³wyspu Alaska a¿ w g³¹b Pacyfiku, bêd¹cych tak
naprawdê szczytami gór zatopionych wodami oceanu. Dominuj¹cy krajobraz w tej czêci rezerwatu to wulkaniczne szczyty, urwiste wybrze¿a i kamieniste pla¿e, bêd¹ce ostoj¹
dla wielu gatunków morskich ptaków niespotykanych nigdzie indziej na Alasce. Na Aleutach, maj¹cych najwiêkszy udzia³ w ogólnej
powierzchni rezerwatu, wystêpuje zagro¿ona do niedawna wyginiêciem gê Aleucka
(podgatunek bernikli kanadyjskiej).
4) Pó³wysep Alaska  znajduje siê tutaj ponad 700 wysp po³o¿onych wzd³u¿ po³udniowego wybrze¿a pó³wyspu, niektóre z
nich np. Wyspy Semidi i Sandman, pomimo
niewielkich rozmiarów, goszcz¹ na swojej
ziemi ogromne kolonie morskich ptaków.
5) Zatoka Alaska  w granicach tej
czêci rezerwatu znajduj¹ siê zarówno wy-

najbli¿sze lato, w czasie którego przyjdzie
na wiat ich potomstwo. W samym rezerwacie Alaska Maritime wystêpuje wiêcej
morskich ptaków ni¿ w pozosta³ej czêci
Ameryki Pó³nocnej! Z 50 milionów ptaków
zak³adaj¹cych rokrocznie gniazda na Alasce
80% przypada w³anie na tereny rezerwatu,
gdzie powstaj¹ ca³e ptasie miasta, zwane
koloniami, zlokalizowane wzd³u¿ wybrze¿a. Pozornie niedostêpne nadmorskie ska³y
staj¹ siê latem miejscem narodzin nowego
pokolenia ptaków.
Poszczególne gatunki wybieraj¹ najbardziej odpowiadaj¹ce im miejsca na za³o¿enie gniazda: pó³ki skalne, szczeliny, p³ytkie
jamki, iglice b¹d te¿ rumosz skalny zalegaj¹cy u podstawy stromych, nadmorskich
klifów. Jedna taka kolonia mo¿e liczyæ bez
ma³a milion ptaków reprezentuj¹cych dziesiêæ, a nawet wiêcej ró¿nych gatunków. Ptasie miasta po³o¿one s¹ zazwyczaj wród
urwistych klifów lub te¿ na skalistych wyspach, w ten sposób ptaki zabezpieczaj¹ siê
przed drapie¿nikami (g³ównie przed wszêdobylskim lisem).
Zagro¿eniem dla ptaków s¹ nie tylko lisy
ale i szczury, które przedostaj¹ siê na ptasie
wyspy z turystycznych ³odzi i mniejszych
statków. Wysiaduj¹ce jaja lub opiekuj¹ce siê
nielotnym potomstwem doros³e ptaki s¹ w
zasadzie bezbronne wobec tak du¿ego gryzonia, dlatego te¿ nawet pojedyncze sztuki
szczurów potrafi¹ szybko spustoszyæ ptasi¹
koloniê i znacznie zmniejszyæ odchów m³odych.
Innymi, istotnymi zagro¿eniami ekologicznymi w rezerwacie s¹ wycieki substancji oleistych ze statków (ropa naftowa, mazut itd.). Nawet sama obecnoæ cz³owieka
w pobli¿u ptasich gniazd mo¿e wywo³aæ
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powa¿ne nastêpstwa, poniewa¿ niektóre ptaki jeli zostan¹ zaniepokojone, wyrzucaj¹ z
gniazda jaja, a nawet pisklêta lub te¿ eksponuj¹ je tak, aby zosta³y zauwa¿one przez drapie¿niki.
W granicach rezerwatu wystêpuje ³¹cznie ok. 250 gatunków ptaków, z których najpospolitsze to ptaki wodne: nurzyki (sztormowy, go³êbi i czarny), kormoran grzebieniasty, rybo³ówka arktyczna, rybo³ówka
aleucka, mewy (siwa, ledziowa, Bonapartego i sinoskrzyd³a), petrele, edredony (królewski, pospolity, Stellera i pacyficzny),
kaczka arlekin, gê aleucka oraz alki.
Niektóre z tych ptaków kryj¹ w sobie
wiele tajemnic np. nurzyki sztormowe, pomimo tego, ¿e ich kolonie licz¹ zazwyczaj
po 100 000 sztuk s¹ bardzo rzadko widywane przez ludzi, gdy¿ powracaj¹ do swoich
jamek na szczytach klifów dopiero po zmroku. Inne ptaki wrêcz odwrotnie, zachowuj¹
siê tak, jakby obecnoæ ludzi nie robi³a na
nich ¿adnego wra¿enia np. alki to najczêciej fotografowane ptaki Alaski. Ptaki te

Kormorany u wybrze¿y Alaski
(W. S. Keller, U. S. NPS)
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doskonale nurkuj¹, a w czasie pocigu za
rybami wykorzystuj¹ skrzyd³a, co w efekcie wygl¹da tak, jakby pod wod¹ p³ywa³y
machaj¹c skrzyd³ami.
Niewielka przestrzeñ, jaka dzieli kontynent Azji od Wysp Aleuckich powoduje, ¿e
zatrzymuje siê tutaj wiele gatunków ptaków
wêdrownych (miêdzy innymi ³abêd krzykliwy, kaczka czubata i gê cesarska). Do
pozosta³ych gatunków ptaków zamieszkuj¹cych park nale¿¹: strzy¿yk zimowy, bielik
amerykañski, sokó³ wêdrowny, sowa nie¿na oraz kruk pospolity.

Morskie ssaki
Drug¹, charakterystyczn¹ cech¹ rezerwatu jest  obok licznych populacji ptaków 
obecnoæ ogromnej liczby morskich ssaków.
Rezerwat Alaska Maritime mo¿e poszczyciæ siê najwiêksz¹ ró¿norodnoci¹ gatunkow¹ ze wszystkich rezerwatów przyrodniczych Alaski (a jest ich w sumie 16). Do
najliczniejszych gatunków nale¿¹ tu bez w¹tpienia lwy morskie Stellera wystêpuj¹ce od
Morza Beringa a¿ po sam¹ Zatokê Alaska.
Doros³e byki osi¹gaj¹ d³ugoæ 4 metrów i
wagê ponad 1 tony. Pomimo ich znacznej
iloci od lat 70. XX wieku zaznacza siê wyrany spadek populacji lwów morskich, w
efekcie czego gatunek ten figuruje na licie
gatunków zagro¿onych wyginiêciem.
Równie popularne w parku s¹ wydry
morskie, kiedy nieomal ca³kowicie wytê-

pione z powodu ich wartociowego futra,
dzisiaj rosn¹ w si³ê i wystêpuj¹ na terenie
ca³ego rezerwatu: od Aleutów a¿ po po³udniowo-wschodnie wybrze¿e Alaski. Ulubionym rodowiskiem wydr s¹ podwodne
laguny gêsto poroniête wodorostami, poniewa¿ tam ³atwo jest im znaleæ miêczaki bêd¹ce ich podstawowym po¿ywieniem. Wydry s¹ bardzo dobrymi p³ywakami i w poszukiwaniu po¿ywienia potrafi¹ nurkowaæ
do g³êbokoci nawet 35 metrów! Najliczniej
wystêpuj¹ w wodach Cieniny Ksiêcia Wilhelma oraz w pobli¿u wysp Kodiak i Afognak.
W przybrze¿nych wodach wystêpuj¹
ponadto morsy, ¿ó³wie morskie oraz kilka
gatunków wielorybów (m.in. orka, bia³ucha, czyli wal bia³y, p³ywacz oraz humbak). Do ssaków zamieszkuj¹cych l¹dow¹ czêæ parku nale¿¹ m.in. niedwied
polarny, niedwied brunatny, renifer amerykañski (zwany potocznie karibu), lis arktyczny, wydra rzeczna i suse³ (wiewiórka
ziemna).

Wyspa w. Paw³a
Wyspa w. Paw³a znajduje siê na Morzu
Beringa ok. 420 km na pó³nocny zachód
od Pó³wyspu Alaska i nale¿y do grupy
Wysp Pryby³owa. Archipelag Pryby³owa
utworzony przez podmorski ³añcuch gór
jest miejscem, w którym rokrocznie gromadz¹ siê setki tysiêcy fok przyp³ywaj¹cych

tu latem aby wydaæ na wiat swoje potomstwo. Stoj¹c o poranku na krawêdzi urwistego klifu w oddali s³ychaæ przyt³umione
porykiwania fok, stopniowo, gdy mg³a podnosi siê ponad pla¿¹ ryki staj¹ siê coraz
wyraniejsze. Gdy mg³a ca³kowicie siê rozproszy zobaczyæ mo¿na niesamowity widok: kilkadziesi¹t metrów poni¿ej, na kamienistej pla¿y wyleguj¹ce siê tysi¹ce fok.
Odg³osy ich ryczenia i szczekania wype³niaj¹ powietrze. Samice kursuj¹ pomiêdzy morzem i l¹dem w poszukiwaniu po¿ywienia, a potê¿ne samce pilnuj¹ swoich
terytoriów. Powy¿ej nich ka¿dy skrawek
stromych i nagich ska³ zajêty jest przez
gniazduj¹ce morskie ptaki, których dziesi¹tki tysiêcy szybuj¹ w powietrzu ponad
morskimi falami. Wyspa w. Paw³a jest
przyrodniczym rajem tej czêci Alaski. Jest
to te¿ najwiêksza wyspa w archipelagu Pryby³owa  d³uga na 22 km i szeroka na 13
km (bardzo urozmaicona linia brzegowa ma
72 km d³ugoci). Latem na wyspie wystêpuje a¿ 220 gatunków ptaków, niektóre
przylatuj¹ tu z bardzo daleka np. a¿ z Syberii i Argentyny.
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
National Park Service, Stany Zjednoczone.
Materia³y ród³owe:
1. Big Cypress National Preserve, Official Map
and Guide, Floryda.
2. Przegl¹dowy atlas wiata. Ameryka Pó³nocna,
pod red. R. Mydela i J. Grocha, Kraków 1998.
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