Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Innoko o powierzchni 15 400 km2
po³o¿ony jest w zachodniej czêci Alaski, w pobli¿u Zatoki
Nortona. Za³o¿ony w roku 1980 mia³ na celu przede wszystkim chroniæ rodowisko naturalne dorzecza rzeki Innoko,
bogactwo gatunkowe przylatuj¹cego tu wêdrownego ptactwa wodnego oraz obszary lêgowe soko³a wêdrownego.
Ochrona przyrody na Alasce wygl¹da nieco inaczej ni¿ w pozosta³ych stanach Ameryki, gdzie na skutek rozwoju przemys³u, mechanizacji rolnictwa i rozrostu miast rodowisko naturalne uleg³o znacznemu zanieczyszczeniu, a wiele rzadkich ekosystemów,
takich jak np. mokrad³a, zosta³o zdewastowanych lub ca³kowicie zniszczonych. Za³o¿one
parki narodowe i rezerwaty s¹ prób¹ uratowania tego, co jeszcze da siê uratowaæ lub
stworzenia dogodnych warunków do odtworzenia, przy wydatnej pomocy cz³owieka, istniej¹cej niegdy przyrody. Na Alasce natomiast przyroda jest naprawdê dzika i ca³kowicie naturalna, a wiêkszoæ ekosystemów,
takich jak np. las iglasty, tundra czy mokrad³a zajmuje ogromne przestrzenie licz¹ce tysi¹ce km2, na których cz³owiek jest tylko gociem i to rzadko spotykanym.
Park obejmuje swoim zasiêgiem tereny
znajduj¹ce siê w rodkowym biegu rzeki Innoko ograniczone od zachodu korytem rzeki
Jukon, natomiast z pozosta³ych trzech stron
górami (wzgórza Khotol Hills oraz Góry Kuskokwim). Niewielkie wzgórza otaczaj¹ce
dolinê Innoko wznosz¹ siê do wysokoci ok.
300 m n.p.m., a ich po³udniowe zbocza s¹
chyba jedynym miejscem w rezerwacie, gdzie
nie wystêpuje wieczna zmarzlina. Z tego te¿
powodu porasta je gêsty las mieszany sk³adaj¹cy siê g³ównie ze wierka bia³ego, brzozy papierowej i topoli, który pokrywa ok. 50%
powierzchni parku. Stoki o wystawieniu pó³nocnym, podobnie jak tereny podmok³e, porasta kar³owaty wierk czarny, ustêpuj¹cy
miejsca zarolom wierzbowo-olchowym nad
brzegami rzek. Tereny wysoko po³o¿one (powy¿ej linii lasu) porasta bezdrzewna tundra.

¿ó³tonóg. Gdy na wiosnê dni staj¹ siê d³u¿sze, a s³oñce zaczyna mocniej przygrzewaæ,
z rzek i jezior powoli zaczyna schodziæ lód.
Topniej¹cy lód to znak, ¿e zbli¿a siê pora przylotu ptaków: gêsi, ³abêdzi, kaczek i ptaków
piewaj¹cych, które ju¿ wkrótce przybêd¹ tu
z odleg³ych krain (np. z Ameryki Po³udniowej).

Rezerwat Przyrodniczy Innoko na Alasce

PTASI
Rozlewiska wodne i ptaki

Bez w¹tpienia jednak dominuj¹cym ekosystemem w parku s¹ podmok³e ³¹ki oraz poroniête turzyc¹ mokrad³a (zupe³nie jak w
Biebrzañskim Parku Narodowym). Rozlewiska rzeczne, liczne jeziora i oczka wodne to
rodowisko naturalne ptactwa wodnego. Wymieniæ tu mo¿na takie gatunki jak np.: gê
bia³olica, gê kanadyjska, ³abêd trêbacz, ³abêd tundrowy, cyraneczka zielonoskrzyd³a,
kaczka krzy¿ówka, perkoz czerwonoszyi czy
Stadko bernikli kanadyjskich (U. S. FWS).

Meandruj¹ca rzeka Innoko (U. S. FWS).

Ju¿ niebawem miliony ptaków za³o¿¹ swe
gniazda w nadrzecznych zarolach lub lasach
Innoko, odchowaj¹ m³ode, po czym jesieni¹
powróc¹ do miejsc zimowania. W lipcu trudno znaleæ w parku jezioro lub oczko wodne
wolne od ptasiej m³odzie¿y, która intensywnie ¿ywi siê bujn¹ rolinnoci¹ wodn¹ i owadami. P³ytkie zbiorniki wodne nagrzewaj¹ siê
w ci¹gu lata do stosunkowo wysokich temperatur, stwarzaj¹c wrêcz idealne warunki dla
rozwoju bezkrêgowców, glonów i wodnych
rolin naczyniowych. Szczególnie owady, a
zw³aszcza moskity, rozmna¿aj¹ siê tu w okresie lata w ilociach wrêcz nieograniczonych.
Co roku na terenie rezerwatu prowadzone
s¹ obserwacje ptaków i ich obr¹czkowanie,
które maj¹ na celu okrelenie liczebnoci. Po-
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liczono, ¿e samych tylko m³odych kaczek, w
ci¹gu jednego lata, zostaje odchowanych
100 000 sztuk.
Pierwszym ptakiem odlatuj¹cym na zimê z
rezerwatu do ciep³ych krajów jest gê bia³olica,
która swoj¹ wczesn¹ wêdrówk¹ daje znaæ innym gatunkom o zbli¿aj¹cym siê koñcu lata.
Ptak ten pod ka¿dym wzglêdem wyró¿nia siê
sporód swoich pobratymców i jest raczej odludkiem, gdy¿ gniazdo zak³ada zawsze w ukryciu i z dala od innych. Pacyficzna gê bia³olica
jest nieco mniejsza od gêsi cesarskiej, mierzy
od 66 do 79 cm d³ugoci i wa¿y od 2,3 do 2,7
kg. Gdy jesieni¹ ptak ten odlatuje z rezerwatu
leci przez Pacyfik wzd³u¿ brzegów Kolumbii
Brytyjskiej (Kanada), zahacza o Teksas, a potem kieruje siê do Meksyku, gdzie zimuje na
mokrad³ach lub terenach rolniczych. Gêsi bia³olice jedz¹ g³ównie sitowie rzeczne, i to zarówno licie, ³odygi jak i korzenie, a tak¿e uprawiane przez cz³owieka roliny: jêczmieñ oraz ry¿.

Mokrad³a Innoko(U. S. FWS).

rezerwat
Inn¹ dzik¹ gêsi¹ wystêpuj¹c¹ w rezerwacie
jest bernikla czarna. Ptak ten ma 56-66 cm d³ugoci i wa¿y rednio 1,4 kg. Bernikle przylatuj¹ do rezerwatu pod koniec lata ze swoich
terenów lêgowych znajduj¹cych siê na po³udniowym krañcu Pó³wyspu Alaska (rezerwat
przyrodniczy Izembek). Po up³ywie zaledwie
kilku tygodni opuszczaj¹ Innoko i kieruj¹ siê
z powrotem na po³udnie, przez Kaliforniê i
Oregon lec¹ a¿ do Meksyku, a trasa ich wêdrówki wynosi od 3200 do 4800 km.
Wczesn¹ jesieni¹ brzozy i topole zmieniaj¹
kolor swoich lici na z³oty oraz ¿ó³to-pomarañczowy, a w powietrzu czuæ zbli¿aj¹c¹ siê powoli zimê. Wraz z nadejciem mrozów rzeki i
strumienie staj¹ siê martwe i nieruchome, nieg
niczym bia³y dywan pokrywa ca³y rezerwat.
Zimuj¹cym w rezerwacie nielicznym gatunkom
ptaków pozostaj¹ g³ównie nasiona drzew i traw.
Gê cesarska z pisklêtami (U. S. FWS).

Zmienny krajobraz
Cech¹ charakterystyczn¹ rezerwatu Innoko, wyró¿niaj¹c¹ go sporód wielu innych przyrodniczych obszarów chronionych Alaski, jest jego zmieniaj¹cy siê w
ci¹gu roku krajobraz. Zmiany wywo³ywane s¹ trzema naturalnymi czynnikami: wiosenn¹ powodzi¹, sp³ywem kry lodowej oraz
po¿arami. Wiosenne topnienie niegu i lodu
powoduje podniesienie poziomu wody w
rzekach i strumieniach parku, nadmiar
wody przelewa siê przez brzegi koryta i rozlewa po otaczaj¹cych równinach zasilaj¹c
jeziora i mokrad³a w wie¿¹ wodê oraz
sk³adniki mineralne. Sp³ywaj¹ca wiosn¹ z
rzek kra cina rosn¹ce na brzegach wierzby
i olchy oraz formuje brzegi kszta³tuj¹c na
nowo nadrzeczny krajobraz. Wywo³ane

uderzeniami piorunów po¿ary wybuchaj¹
najczêciej na wzgórzach, tam gdzie dominuj¹ lasy iglaste, w których ció³ka lena
jest zazwyczaj bardzo sucha.
Wywo³ywane si³ami natury naturalne procesy i zjawiska stymuluj¹ poszczególne
ekosystemy do prawid³owego funkcjonowania i rozwoju, bez tych naturalnych bodców
ekosystemy popad³yby w stagnacjê. Zmieniaj¹cy siê w ci¹gu roku krajobraz jest w du¿ej
mierze spowodowany panuj¹cymi tu warunkami klimatycznymi pe³nymi skrajnoci. Latem rednie temperatury wahaj¹ siê od 16OC
do 21OC (maksymalnie 27OC), ale nawet wtedy zdarzaj¹ siê niespodziewane przymrozki.
Ju¿ we wrzeniu zaczyna siê okres ch³odnej i
wietrznej pogody. Zim¹ temperatura spada
nawet do -50OC.
Z ssaków wystêpuj¹cych w rezerwacie
Innoko spotkaæ mo¿na nastêpuj¹ce gatunki:
³o amerykañski, renifer amerykañski, baribal (niedwied czarny), wilk, rosomak, ry,
lis rudy, ³asica, kuna lena, wydra rzeczna i
pi¿mowiec. Najliczniejszym ssakiem jest ³o,
zwany potocznie królem bagien, istniej¹ce
tu warunki naturalne i dostêpnoæ pokarmu
(rolinnoæ wodna oraz jego ulubiony przysmak  m³ode pêdy wierzby) powoduj¹, ¿e
rezerwat Innoko jest wa¿nym obszarem
ochrony gatunkowej tego piêknego zwierzêcia. Bardzo licznie wystêpuj¹ bobry, budowane przez nie tamy podnosz¹ poziom wody w
ciekach zwiêkszaj¹c powierzchniê obszarów
zalewanych wod¹. W rzekach i strumieniach
parku wystêpuje kilka gatunków ryb, m.in.
szczupak amerykañski, lipieñ arktyczny oraz
³oso srebrny wêdruj¹cy latem w górê nurtu
na tar³o.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
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