Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Arctic o powierzchni ponad 78 000 km2
(blisko jedna czwarta powierzchni Polski!) po³o¿ony jest w
pó³nocno-wschodniej czêci Alaski, tu¿ przy granicy z Kanad¹.
Jest to najdalej na pó³noc wysuniêty przyrodniczy obszar chroniony Stanów Zjednoczonych. Zosta³ za³o¿ony w roku 1960,
jednak¿e ze wzglêdu na ogromn¹ ró¿norodnoæ wystêpuj¹cych
tu ekosystemów, w roku 1980 podwojono jego powierzchniê
oraz nadano mu now¹, do dzisiaj obowi¹zuj¹c¹ nazwê.
Rezerwat Przyrodniczy Arctic na Alasce

sze ekosystemy s¹ bardzo wra¿liwe i podatne
na niekorzystne wp³ywy, a na usuniêcie ewentualnych zaburzeñ potrzebuj¹ bardzo du¿o
czasu. Wystêpuj¹ce tutaj gatunki s¹ dobrze
przystosowane do panuj¹cych w Arktyce ekstremalnych ch³odów.

Ptasi raj
Na terenie parku wystêpuje a¿ 180 gatunków ptaków, które przylatuj¹ z czterech kontynentów. Wiêkszoæ z nich zak³ada gniazda

Kraina ch³odu

O wyj¹tkowoci rezerwatu Arctic wiadczy ca³a gama arktycznych i subarktycznych
ekosystemów znajduj¹cych siê tu w ca³kowicie naturalnym stanie, bez najmniejszej ingerencji cz³owieka. Do charakterystycznych typów rodowiska w parku nale¿¹: borealny las
iglasty, porastaj¹cy brzegi rzeki Porcupine,
przedgórze Gór Brooksa, tundra arktyczna
wystêpuj¹ca na nadmorskich równinach oraz
laguny i wyspy po³o¿one nad samym Morzem
Beauforta.
Sporód p³askich, nadmorskich równin, w
odleg³oci ok. 40 km od brzegów morza
wznosz¹ siê gwa³townie ku górze majestatyczne góry. Tworz¹ rozleg³y ³añcuch Gór
Brooksa, rozci¹gaj¹cy siê z zachodu na
wschód Alaski, na odcinku o d³ugoci 120 km.
Postrzêpione szczyty górskie siêgaj¹ce ponad
2700 m n.p.m., lodowce, górskie strumienie i
turnie to typowy obraz tej czêci parku.
Na po³udnie od gór, przez poroniête
wierczyn¹ doliny, p³yn¹ górskie rzeki, których w parku jest a¿ 18. W dolinach rzecznych, tak jak na ca³ym obszarze parku, wystêpuje zjawisko wiecznej zmarzliny. Zamarzniêta przez ca³y rok ziemia nie przepuszcza

w g³¹b wody, która zalega na powierzchni,
tworz¹c liczne jeziora oraz rozleg³e mokrad³a. Zim¹ wzd³u¿ koryt du¿ych rzek tworz¹
siê olbrzymie pola spiêtrzonego lodu. Od koñca kwietnia do po³owy sierpnia dzieñ trwa 24
godziny, s³oñce schodzi poni¿ej linii horyzontu dopiero w okresie od listopada do stycznia. W wielu miejscach bij¹ gor¹ce ród³a
tworz¹c wokó³ siebie oazy unikalnej na tych
szerokociach geograficznych rolinnoci.
Zjawisko to wykorzystuj¹ ptaki, m.in. ³abêdzie tundrowe, gromadz¹c siê zim¹ w takich
miejscach w poszukiwaniu pokarmu.

Ekspresowa zieleñ
wiat rolin i zwierz¹t, pomimo niesprzyjaj¹cych warunków naturalnych, jest tutaj
naprawdê bardzo bogaty. Samych tylko
mchów, traw, dzikich kwiatów i krzewów jest
kilkaset gatunków. Sezon wegetacyjny w tych
szerokociach geograficznych jest bardzo
krótki, ale za to intensywny. W czerwcu i lipcu roliny rozwijaj¹ siê w tempie ekspresowym, a zwierzêta w popiechu gromadz¹ zapasy t³uszczu na zimê. Trudne warunki klimatyczne i siedliskowe powoduj¹, ¿e tutejArktyczna tundra (U. S. FWS)
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w rezerwacie (przewa¿nie od kwietnia do lipca), ale niektóre ptaki wêdruj¹ dalej na po³udnie, w g³¹b Alaski lub na wschód w kierunku Kanady. Po³o¿one nad brzegiem Morza
Beauforta zatoki, s³onawe laguny, delty rzek,
wyspy czy te¿ kamieniste pla¿e s¹ zamieszkiwane przez wiele gatunków wêdrownych
ptaków wodnych, spêdzaj¹cych lato na terenie rezerwatu. Na wzmiankê zas³uguj¹: nur
czerwonoszyi, nur pospolity, perkoz czubaty,
perkoz czerwonoszyi, ³abêd trêbacz, gê bia³olica, gê nie¿na, gê kanadyjska, cyranka
zielonoskrzyd³a, kaczka krzy¿ówka, edredon
królewski, edredon pospolity oraz edredon
Stellera.
Przybrze¿ne wyspy, mierzeje lub kamieniste pla¿e, to równie¿ ulubione miejsca rybo³ówek (np. rybo³ówka arktyczna) i mew
(mewa Bonapartego, mewa szara). Nadmorskie laguny bêd¹ce estuariami ch³odnej wody
bogatej w bezkrêgowce s¹ ostoj¹ dla ponad
30 gatunków ptaków wodnych m.in. ³abêdzi
tundrowych, nura ¿ó³todziobego i nura pacyficznego. To w³anie tutaj mo¿na us³yszeæ
charakterystyczne, przypominaj¹ce jod³owanie nawo³ywania nurów. Delty rzek odwiedza rokrocznie równie¿ ponad 30 000 bernikli czarnych, przylatuj¹cych tu z zachodniej
Kanady. Wiosn¹, gdy rzeki i strumienie s¹
jeszcze zamarzniête, delty s¹ jedynym miejscem wolnym od lodu.
W lipcu wiêkszoæ ptactwa wodnego gromadzi siê nad jeziorami i nadmorskimi lagunami rozpoczynaj¹c w ten sposób okres
przygotowañ do wielkiej wêdrówki, ale jeszcze pod koniec sierpnia nad nadmorskie rów-

Parki narodowe wiata
ow³osione, co zapobiega utracie ciep³a i lizganiu siê na lodzie. Pod skór¹ niedwiedzia znajduje siê 10-centymetrowa warstwa
t³uszczu, która izoluje go od ch³odów Arktyki. Je¿eli zdarz¹ siê okresy, w których
trudno jest upolowaæ fokê, swoj¹ dietê niedwied uzupe³nia rybami, porostami,
mchem, grzybami oraz ró¿nymi jadalnymi
rolinami.
Arctic jest jedynym przyrodniczym obszarem chronionym Alaski, w obrêbie którego
regularnie przychodz¹ na wiat ma³e niedwiadki. Pón¹ jesieni¹ ciê¿arne samice rozpoczynaj¹ swoj¹ wêdrówkê po l¹dzie. To
gdzie i kiedy pójd¹ zale¿y od pogody, ukszta³towania morskiego lodu oraz obecnoci nie¿nych zasp. W listopadzie wykopuj¹ w niegu
g³êbok¹ jamê, a ju¿ w grudniu lub styczniu
rodz¹ jedno lub dwa ma³e. Od momentu
opuszczenia legowiska m³ode niedwiadki
pozostaj¹ z matk¹ jeszcze przez dwa i pó³
roku.

Przedgórze Gór Brooksa (U. S. FWS)

i niedwiedzi
niny przylatuj¹ tysi¹ce gêsi nie¿nych. Równie¿ one rozpoczynaj¹ przygotowania do
swojej wielkiej podró¿y na po³udnie, dlatego te¿, w krótkim okresie czasu, musz¹ zgromadziæ odpowiednie zapasy t³uszczu. Gdy
mija pierwsza po³owa wrzenia wiêkszoæ
ptaków ucztuj¹cych na terenie rezerwatu
Arctic odlatuje do miejsc zimowania, znajduj¹cych siê na po³udniu Ameryki Pó³nocnej, w Ameryce Po³udniowej, Azji, a nawet
w Afryce.

Niedwiedzica z m³odymi (U. S. FWS)

Bogactwo ssaków
Rezerwat przyrodniczy Arctic zamieszkuje
a¿ 45 gatunków ssaków, z czego 36 to gatunki l¹dowe. Wród drapie¿ników wystêpuj¹:
niedwied polarny, niedwied brunatny,
grizzly, baribal (niedwied czarny), wilk szary, lis arktyczny (piesiec), lis rudy, kojot, ry,
rosomak, kuna, gronostaj, ³asica, norka i
rzeczna wydra. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹
bez w¹tpienia gryzonie oraz drobne ssaki:
wistak alaskañski, wiewiórka ziemna (suse³),
wiewiórka ruda, pi¿mowiec, leming br¹zowy,
leming bagienny, nornica ³¹kowa i nornica
tundrowa. Wród pozosta³ych ssaków wymieniæ nale¿y takie gatunki jak: ³o amerykañski, owca Dalla, renifer amerykañski (którego tutejsze stado liczy ponad 160 000 szuk!),
wó³ pi¿mowy, urson pó³nocnoamerykañski
(daleki krewniak je¿ozwierza, zwany te¿ ig³ozwierzem) oraz bóbr. Po³o¿one nad brzegiem
Morza Beauforta zatoki s¹ chêtnie odwiedzane przez wieloryby (m.in. narwala, bia³uchê
czy wieloryba grenlandzkiego). Natomiast
wyspy, laguny i kamieniste pla¿e s¹ rodowiskiem naturalnym foki cêtkowanej oraz brodatej.

Niedwiedzie polarne
Rezerwat przyrodniczy Arctic jest miejscem wyj¹tkowym jeszcze z innego powodu, wystêpuje tu bowiem licznie najwiêkszy l¹dowy drapie¿nik wiata, czyli niedwied polarny. Zwierzê to wa¿y od 550
do 650 kg, a d³ugoæ jego cia³a wynosiæ
mo¿e ponad 3 m. Niedwied polarny zwany przez Eskimosów nanook jest bardzo
dobrze przystosowany do ¿ycia na dalekiej
Pó³nocy: jego futro o d³ugim, bia³ym w³osie jest grube, nawet podeszwy stóp s¹

Zamieszkuj¹ce teren parku niedwiedzie
nale¿¹ do licz¹cej ok. 2000 sztuk populacji
wystêpuj¹cej nad Morzem Beauforta.
Obecnie, g³ównie ze wzglêdu na ocieplenie klimatu oraz wynikaj¹ce z tego coraz szybsze topnienie lodowców Arktyki, zmniejsza
siê powierzchnia u¿yteczna rewirów ³owieckich niedwiedzi. Jest to jeden z powodów,
dla których niedwiedzie polarne zalicza siê
do gatunków zagro¿onych wyginiêciem.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
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