Parki narodowe wiata

Za³o¿ony w 1980 roku rezerwat przyrodniczy Alaska Peninsula o powierzchni 14 000 km2 po³o¿ony jest na po³udniu Alaski, w samym rodku Pó³wyspu Alaska (st¹d te¿ wywodzi siê
jego nazwa  z ang. peninsula znaczy pó³wysep). Pocz¹tki
istnienia parku wi¹¿¹ siê bezporednio z tym momentem w
historii ochrony alaskañskiej przyrody, kiedy to na mocy
odpowiedniego prawodawstwa powo³ano do istnienia wiele
nowych przyrodniczych obszarów chronionych, natomiast do
ju¿ istniej¹cych dodano tysi¹ce kilometrów kwadratowych
pañstwowej ziemi.
Rezerwat Przyrodniczy Alaska Peninsula na Alasce

Sporód czternastu wulkanów znajduj¹cych siê na terenie rezerwatu najwiêkszym
jest Mount Veniaminof (2562 m n.p.m.), na
szczycie którego znajduje siê krater o rednicy ponad 8 km! W kraterze tym zalega
ogromne pole lodowe o powierzchni 64 km2
bêd¹ce najwiêkszym lodowcem kraterowym
Ameryki Pó³nocnej. Pó³wysep Alaska oferuje turystom niespotykane nigdzie indziej
widoki: dymi¹ce wulkany, urwiste klify oraz
zatopione we mgle fiordy, jeziora polodowcowe, malownicze zatoki, pla¿e, a tak¿e bezdrzewn¹ tundrê.

Kraina jezior
W granicach rezerwatu wyró¿nia siê dwa
typy rodowiska przyrodniczego: wysokogórski wulkaniczny (po³udniowa czêæ parku) oraz tundra górska (czêæ pó³nocna,
gdzie wystêpuj¹ formacje krzewiaste). Obszar ten okrelany jest jako Kordyliery Pó³nocne Zewnêtrzne.

Ziemia wulkanów
Pó³wysep Alaska zajmuje szczególne
miejsce w ochronie rodowiska naturalnego Ameryki Pó³nocnej bowiem znajduje siê
tutaj a¿ siedem przyrodniczych obszarów
chronionych. Oprócz rezerwatu Alaska Peninsula s¹ to w kolejnoci: parki narodowe
Lake Clark oraz Katmai, pomnik narodowy
Aniakchak, rezerwaty przyrodnicze Becharof i Izembek oraz rezerwat stanowy McNeil
River.

Przebiegaj¹ce wzd³u¿ pó³wyspu Góry
Aleuckie nale¿¹ do tzw. Piercienia Ognia 
obszaru o wzmo¿onej aktywnoci wulkanicznej rozci¹gaj¹cego siê od Ameryki Po³udniowej przez Alaskê a¿ po Indonezjê.
Zachodzi tu znacznie wiêcej erupcji lawy ni¿
mia³o to miejsce w innych regionach kuli
ziemskiej w przesz³oci. Z zanotowanych
dotychczas oko³o 400 erupcji 10% przypada na Alaskê, a ok. 2% na pozosta³¹ czêæ
Ameryki Pó³nocnej. Wydobywanie siê lawy
na powierzchniê ziemi wzd³u¿ granic Piercienia Ognia jest wynikiem ruchu p³yt kontynentalnych. Ka¿de ich zderzenie wywo³uje przemieszczanie olbrzymich mas skorupy ziemskiej oraz powstawanie ogromnych naprê¿eñ zdolnych wycisn¹æ spod
pok³adów ska³ du¿e iloci lawy, popio³u i
gazów.

Specyficzne po³o¿enie Gór Aleuckich
powoduje, ¿e na przeciwleg³ych wybrze¿ach
Pó³wyspu Alaska wystêpuj¹ bardzo zró¿nicowane warunki klimatyczne: od strony Zatoki Bristolskiej (wybrze¿e pó³nocne) opady atmosferyczne wynosz¹ zaledwie 510
mm wody w ci¹gu ca³ego roku, natomiast
od strony Pacyfiku opady siêgaj¹ poziomu
4060 mm! Letnie temperatury powietrza w
rezerwacie wahaj¹ siê od 0OC do nawet
22OC, czestym zjawiskiem jest tu mg³a oraz
m¿awka. Silne wiatry oraz sztormowa pogoda (opad deszczu lub niegu wraz z przenikliwym wiatrem) mog¹ wyst¹piæ o ka¿dej
porze roku.

Fauna i flora rezerwatu
Niedwiedzica z m³odymi
(Pearl Sedacca, U. S. NPS).

Zatoka Lodowcowa (U.S. NPS).
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Rezerwat przyrodniczy Alaska Peninsula mo¿e poszczyciæ siê ogromn¹ ró¿norodnoci¹ rolin i zwierz¹t, wystêpuje tutaj bowiem a¿ 146 gatunków ptaków, 30 gatunków ssaków l¹dowych, 11 gatunków ssaków
morskich oraz 35 gatunków ryb. Z ssaków
spotkaæ tu mo¿na: ³osia amerykañskiego,
renifera amerykañskiego, zwanego potocznie karibu, niedwiedzia brunatnego, wilka,
rosomaka, lisa czerwonego, wydrê rzeczn¹,
ursona pó³nocnoamerykañskiego (jest to
daleki krewniak je¿ozwierza, zwany te¿ ig³ozwierzem), kunê, ³asicê, zaj¹ca nie¿nego
oraz wiewiórkê rud¹. Stada renifera amerykañskiego licz¹ce tysi¹ce sztuk przemierzaj¹ tereny rezerwatu wêdruj¹c ku obszarom
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letniego wypasu. Rokrocznie przylatuj¹ tu
dziesi¹tki tysiêcy ptaków: wêdrowne ptactwo wodne (³abêdzie tundrowe, bernikle,
kaczki), ptaki piewaj¹ce oraz ptaki drapie¿ne, poród których jastrzêbie, soko³y i sowy
gniazduj¹ na skalistych iglicach stercz¹cych
wzd³u¿ po³udniowego wybrze¿a Pacyfiku.
Liczne rzeki, strumienie i jeziora zamieszkuj¹ takie gatunki ryb jak: ³oso srebrny, ³oso królewski, troæ jeziorowa, szczupak amerykañski, pstr¹g têczowy oraz lipieñ
arktyczny. Zatoki morskie oraz wybrze¿e s¹
ostoj¹ dla lwów morskich, fok i wydr morskich. Orki, bia³uchy (wale bia³e) i p³ywacze (wale szare) sporadycznie przep³ywaj¹
wodami Cieniny Szelichowa. Latem rzeki
i strumienie parku zape³niaj¹ siê wêdruj¹cymi na tar³o ³ososiami, wtedy te¿ gromadz¹ siê tu niedwiedzie oczekuj¹ce na zbli¿aj¹ce siê ryby. Poród licznych jezior i rozlewisk parku do najbardziej znanych nale¿¹
jeziora Ugashik s³yn¹ce z odbywaj¹cego siê
w ich wodach tar³a ³ososia. Wêdruj¹ce w
górê strumieni ³ososie s¹ idealnym po¿ywieniem nie tylko dla niedwiedzi i or³ów. Narybek ³ososia jest ulubionym pokarmem
pstr¹ga têczowego powszechnie wystêpuj¹-

i wulkanów
cego w wodach Alaski, natomiast same ³ososie s¹ podstawowym ród³em t³uszczu i
protein dla wielu gatunków zwierz¹t zamieszkuj¹cych park. Odk¹d kilka tysiêcy lat
temu pojawili siê tutaj pierwsi ludzie tak¿e
dla nich po³owy ³ososi warunkowa³y szansê
prze¿ycia zimy w tym srogim klimacie.
Równie¿ dzisiaj od tych ryb uzale¿niona jest
egzystencja rdzennych mieszkañców Pó³wyspu Alaska, gdy¿ lokalna ekonomia oparta
jest na dwóch filarach: po³owach ³ososi oraz
sprzeda¿y licencji wêdkarskich na po³ów
tych ryb.

Kraina lipieni
Ciekawostk¹ godn¹ uwagi jest to, ¿e rezerwat przyrodniczy Alaska Peninsula s³ynie z rekordowych rozmiarów lipieni wystêpuj¹cych w jeziorach Ugashik. Ta wystêpuj¹ca równie¿ w Polsce ryba ma piêkn¹, przypominaj¹c¹ ¿agiel p³etwê grzbietow¹. Stoj¹c w wartkiej, krystalicznie czystej wodzie
wypatruje unosz¹cych siê na powierzchni
owadów. Gdy nadchodzi lato u lipieni gwa³townie wzrasta apetyt, po czym przez kilkanacie tygodni gromadz¹ zapasy t³uszczu
potrzebne im do prze¿ycia zbli¿aj¹cej siê
zimy. Pod koniec jesieni przep³ywaj¹ do jezior lub g³êbokich rzek lodowcowych gdzie
nastêpnie zimuj¹. W ca³kowitej ciemnoci
pod lodem o gruboci blisko 2 metrów spêdzaj¹ osiem d³ugich, zimowych miesiêcy.

Fragment pasma Gór Aleuckich
(autor M. Woodbridge Williams, U. S. NPS).

Tak ekstremalne warunki ¿ycia chyba najlepiej t³umacz¹ pe³n¹ nazwê gatunkow¹ tej
ryby: lipieñ arktyczny.
W czasie zimy lipienie przygotowuj¹ siê
do wiosennego tar³a: samica powoli wytwarza ikrê, natomiast samiec mlecz. Lipieñ arktyczny potrafi prze¿yæ w tak trudnych warunkach poniewa¿ jego organizm potrafi
wytrzymaæ nawet przy bardzo niskim poziomie tlenu rozpuszczonego w wodzie, w takich warunkach inne ryby po prostu gin¹.
Pod koniec maja lub na pocz¹tku czerwca,
gdy z rzek zejdzie ju¿ lód, dojrza³e p³ciowo
lipienie p³yn¹ w górê rzek i strumieni na tarliska. Po tarle pozostaj¹ w górnych odcinkach cieków wodnych rozpoczynaj¹c okres
intensywnego ¿erowania, który potrwa a¿ do
jesieni. Z³o¿ona na ¿wirowatym dnie stru-

mienia ikra pozostaje tam przez ok. trzy tygodnie, po czym na pocz¹tku lipca wykluwaj¹ siê z niej centymetrowej d³ugoci rybki. Jeszcze przez jaki czas  póki nie naucz¹ siê dobrze p³ywaæ  pozostan¹ w miejscu, w którym przysz³y na wiat. Po up³ywie lata odp³yn¹ one jednak do miejsc zimowania, o których  co ciekawe  ichtiolodzy wci¹¿ niewiele wiedz¹. Surowe warunki klimatyczne (krótkie lato oraz d³uga i
mrona zima) znacznie spowalniaj¹ rozwój
lipieni. Dojrza³oæ p³ciow¹ osi¹gaj¹ dopiero w wieku 6-7 lat, a ¿yj¹c maksymalnie 12
lat mog¹ urosn¹æ zaledwie do ok. 40 cm d³ugoci.
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