Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Becharof o powierzchni 4800 km2 po³o¿ony jest na po³udniu Alaski, u nasady Pó³wyspu Alaska. W
granicach parku, za³o¿onego w roku 1980 wyró¿nia siê dwa
typy rodowiska przyrodniczego: wysokogórski wulkaniczny
(po³udniowa czêæ parku) oraz tundrê górsk¹ (czêæ pó³nocna
parku zdominowana jest przez formacje krzewiaste). Obszar
ten okrelany jest jako Kordyliery Pó³nocne Zewnêtrzne.
Rezerwat Przyrodniczy Becharof na Alasce

Ziemia ognia

Pó³wysep Alaska

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.
Obszar ten zajmuje równie¿ szczególne miejsce w ochronie rodowiska naturalnego Ameryki Pó³nocnej, poniewa¿ znajduje siê tutaj
a¿ siedem przyrodniczych obszarów chronionych. Oprócz rezerwatu Becharof s¹ to w kolejnoci: parki narodowe Lake Clark oraz
Katmai, pomnik narodowy Aniakchak, rezerwaty przyrodnicze Alaska Peninsula 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. Z zanotowanych dotychczas oko³o 400 erupcji 10%
przypada na Alaskê, a ok. 2% na pozosta³¹
czêæ Ameryki Pó³nocnej.
Specyficzne po³o¿enie Gór Aleuckich powoduje równie¿, ¿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 rezerGóry Aleuckie na tle tundry (U. S. FWS).
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Pardwa wierkowa (U. S. FWS).

wacie wahaj¹ siê od 0OC do nawet 22OC. Czêstym 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.
W granicach rezerwatu znajduje siê jezioro Beczarowa (drugie co do wielkoci jezioro Alaski) o powierzchni 1344 km2, zajmuj¹ce a¿ 25% obszaru ca³ego parku. Wokó³ niego rozpocieraj¹ siê rozlewiska wodne, za któ-

rymi w oddali wznosz¹ siê ku niebu niewielkie wzgórza oraz potê¿ne, po³o¿one nad samym oceanem wulkany. Sporód tych ostatnich najbardziej wyró¿niaj¹cym siê jest Mount Peulik (1475 m n.p.m.).

wiat rolin i zwierz¹t
W obrêbie parku wydzielono rezerwat cis³y obejmuj¹cy a¿ 1908 km2 (40% powierzchni parku!), w którym przyroda ca³kowicie rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Obejmuje on Góry
Kejulik, Zatokê Puale oraz dolinê wpadaj¹cej do niej rzeki Kejulik. Rezerwat cis³y pozwala na jeszcze lepsz¹ ochronê gatunkow¹
zwierz¹t, zabezpiecza przed jak¹kolwiek ingerencj¹ cz³owieka oraz udostêpnia zwierzêtom przestrzeñ ¿yciow¹ konieczn¹ do prawid³owego rozwoju.
W rezerwacie przyrodniczym Becharof
wystêpuje ponad 220 gatunków zwierz¹t, w
tym 146 gatunków ptaków oraz ponad 40 gatunków ssaków. Jest to rzadkie miejsce na
wiecie, gdzie wystêpuje bardzo liczna populacja niedwiedzia brunatnego  jedna z najwiêkszych w Alasce. Choæ ukszta³towanie
powierzchni parku rozci¹ga siê od nadmorskich pla¿ a¿ po szczyty górskie, dos³ownie
wszêdzie spotkaæ mo¿na te dostojne zwierzêta

Parki narodowe wiata
symbolizuj¹ce dzik¹ przyrodê Alaski. W³aciwie jedynym wrogiem niedwiedzia od zawsze by³a pogoda i cz³owiek. Dowiadczeni
przewodnicy prowadzili na terytoria niedwiedzi myliwych i zwyk³ych k³usowników, którzy zabijali te zwierzêta tysi¹cami .
Póniej restrykcyjne prawo ³owieckie stanu
Alaska powstrzyma³o tê praktykê i dzi polowania na niedwiedzia alaskañskiego, podobnie jak odstrza³ owiec Dalla, ³osi i karibu,
podlega cile okrelonym regu³om. Poza okresem tar³a ³ososi niedwiedzie przemierzaj¹ rozleg³e przestrzenie tundry w poszukiwaniu po¿ywienia  oprócz m³odych reniferów, ³osi czy
sus³ów w sk³ad diety niedwiedzia wchodz¹
m. in. jagody, korzonki rolin oraz padlina.
Z pozosta³ych ssaków park zamieszkuj¹:
³o amerykañski, renifer amerykañski zwany
potocznie karibu, którego stado licz¹ce ok.
10 000 sztuk rokrocznie przekracza granice

£abêd tundrowy na gniedzie (U. S. FWS).

i niedwiedzi
rezerwatu w czasie swojej wêdrówki do
miejsc wypasu ponadto: wilk, rosomak, lis
czerwony, bóbr oraz wydra rzeczna. Wybrze¿e zamieszkuje ptactwo morskie oraz liczne
ssaki: wieloryby, foki, lwy morskie Stellera
oraz wydry morskie. Rozlewiska wodne oraz
nadmorskie estuaria s¹ królestwem ptactwa

lub wrzenia, a do wód rezerwatu wp³ywa a¿
piêæ gatunków ³ososia: królewski, ró¿owy,
srebrny, czerwony oraz chum. Od strony Zatoki Bristolskiej sieæ rzek, potoków i strumieni
jest bardzo rozbudowana, dlatego te¿ rozleg³e jezioro Beczarowa oraz jego dop³ywy odwiedza co roku ponad 10 milionów ³ososi! W

£o amerykañski w ca³ej okaza³oci (U. S. FWS).

wodnego, urwiste klify daj¹ schronienie ptakom drapie¿nym, np. bielikowi amerykañskiemu i soko³owi wêdrownemu.
Ciekawym zjawiskiem zachodz¹cym na
terenie parku s¹ coroczne wêdrówki ³ososi na
tar³o. S¹ one bardzo wa¿ne dla ekosystemów
parku, bowiem obumar³e cia³a ryb stanowi¹
ród³o wielu sk³adników tak potrzebnych w
ubogim rodowisku tundry. Wody ródl¹dowe zostaj¹ w ten sposób wzbogacone w substancje pokarmowe przyniesione tu przez
³ososie z wód oceanu. Wêdrówka ³ososi rozpoczyna siê w czerwcu i trwa a¿ do sierpnia

jeziorze tym odbywa tar³o druga co do wielkoci liczba ³ososi na wiecie.

£abêdzie tundrowe
Wród niezliczonej iloci ptactwa wodnego odwiedzaj¹cego rezerwat, wyró¿niaj¹cym
siê gatunkiem jest ³abêd tundrowy. Z daleka
widoczne bia³e ptaki na tle niebieskich jezior
lub br¹zowo-zielonej tundry wydaj¹ siê czym
nienaturalnym w tym surowym rodowisku,
czym, co nie pasuje do tutejszego krajobrazu. S¹ to jednak tylko pozory, bo ptaki te s¹
nieod³¹cznym elementem rodowiska natural-

nego Alaski. Co roku wiele par przylatuje na
nadmorskie równiny, by tu, poród jezior i
lagun, za³o¿yæ gniazda i wychowaæ swoje
m³ode.
Ptaki te jako jedne z pierwszych przylatuj¹ do rezerwatu ju¿ w maju, a swoje gniazda zawsze staraj¹ siê zak³adaæ w pobli¿u delt
rzecznych. Roz³o¿yste gniazda zbudowane
s¹ z traw, turzyc, mchów i ptasich piór  praktycznie z ka¿dego materia³u dostêpnego ³abêdziom. Pisklêta przychodz¹ na wiat po
oko³o miesi¹cu wysiadywania jaj i pozostaj¹ pod czu³¹ opiek¹ rodziców a¿ do jesieni,
kiedy s¹ ju¿ w pe³ni opierzone i gotowe do
odlotu. Pozostaj¹ jednak z rodzicami jeszcze przez prawie ca³y rok  a¿ do nastêpnego przylotu do rezerwatu. Te ³abêdzie, którym w tym roku nie uda³o siê po³¹czyæ w
pary grupuj¹ siê latem w niewielkie stada i
przelatuj¹ po okolicy w poszukiwaniu wiêkszej iloci po¿ywienia.
£abêdzie od¿ywiaj¹ siê zarówno korzonkami, ³odygami, jak i nasionami podwodnych
lub nawodnych rolin. Tu¿ przed koñcem jesieni gromadz¹ siê w s³onawych wodach
rzecznych delt i odpoczywaj¹ przed zbli¿aj¹c¹ siê nieuchronnie dalek¹ podró¿¹. We wrzeniu opuszczaj¹ nadmorskie równiny Pó³wyspu Alaska i kieruj¹ siê do miejsc zimowania
po³o¿onych zazwyczaj daleko na po³udniu
Ameryki Pó³nocnej (stany Maryland oraz
Pó³nocna Karolina). Rozlewiska wodne oraz
obszar rezerwatu cis³ego s¹ bardzo wa¿ne dla
ochrony gatunkowej ³abêdzia tundrowego, a
kondycja tych ptaków oraz ich liczebnoæ jest
biowskanikiem równowagi ekologicznej
oraz potencja³u produkcyjnego ekosystemów
parku.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
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