Parki narodowe œwiata

Rezerwat przyrodniczy Izembek o powierzchni 1670 km2
po³o³ony jest na po³udniowym kra³cu pó³wyspu Alaska
i zewsz³d otaczaj³ go wody Oceanu Spokojnego. Za³o³ony
w 1960 roku w celu ochrony gatunkowej ptactwa wodnego
oraz utrzymania ró³norodno³ci biologicznej tutejszych
ekosystemów Izembek jest najmniejszym spo³ród
przyrodniczych obszarów chronionych Alaski.
Rezerwat Przyrodniczy Izembek na Alasce

Kraina tundry,
Krajobraz, jaki rozpoœciera siê przed
zwiedzaj¹cymi park, to nadmorskie niziny
upstrzone setkami jezior o krystalicznie czystej wodzie (bêd¹ce pozosta³oœci¹ po znajduj¹cych siê tu niegdyœ lodowcach), meandruj¹ce rzeki i strumienie, podgórskie doliny, Ÿród³a termalne, a w oddali dymi¹ce
wulkany pokryte lodowcami.

Sztormowo i wietrznie
Tutejszy klimat charakteryzuje siê czêstym wystêpowaniem sztormów, du¿ym zachmurzeniem oraz silnymi wiatrami. Opady atmosferyczne wynosz¹ ok. 890 mm na
rok, a przez dwieœcie dni w roku pada deszcz
lub deszcz ze œniegiem. Najsuchsz¹ por¹
roku jest wiosna, natomiast najwiêcej opadów przypada na jesieñ. Letnie temperatury
powietrza w rezerwacie wahaj¹ siê od 16OC

do 21OC, zim¹ -18OC natomiast czêstym zjawiskiem jest tu mg³a oraz m¿awka. Silne
wiatry oraz sztormowa pogoda mog¹ wyst¹piæ o ka¿dej porze roku. Ciekawostk¹ jest
te¿ fakt, i¿ ok. 95% powierzchni parku to
rezerwat œcis³y.

Zaro³la i krzewy
Zdecydowana wiêkszoœæ powierzchni
parku pokryta jest tundr¹ – formacj¹ roœlinn¹, w której panuj¹ce warunki naturalne (surowy klimat oraz wieczna zmarzlina) wykluczaj¹ obecnoœæ drzew. Porasta j¹ zatem p³o¿¹ca siê roœlinnoœæ, taka jak: porosty, trawy,
turzyce oraz niskie krzewy i krzewinki. Tereny wy¿ynne pokryte s¹ ³¹kami i wrzosowiskami, natomiast u podnó¿y gór – g³ównie wzd³u¿ koryt rzek i strumieni – wystêpuj¹ zaroœla wierzbowo-olchowe, w których

Najwiêksze skupiska ptaków w rezerwacie wystêpuj¹ w zatokach otoczonych
przez oœnie¿one szczyty górskie, nierzadko bêd¹ce jednoczeœnie
aktywnymi wulkanami (John Kauffmann, U. S. NPS).
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sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce gatunki drzew:
wierzba alaskañska, wierzba arktyczna,
wierzba Barkleya, wierzba diamentowa oraz
olcha zielona. Wœród wielu gatunków roœlin
wystêpuj¹cych na terenie parku na wzmiankê zas³uguj¹: dereñ szwedzki, jaœmin skalny, oset kanadyjski, goryczka pó³nocna, goryczka bia³awa, dzika pelargonia, groch pla¿owy, herbata labradorska, ³ubin Nootka,
storczyk w¹skolistny, babka zwyczajna,
szczaw owczy, szczaw arktyczny, fio³ek alaskañski oraz koniczyna bia³a. Owoce niektórych roœlin np. ¿urawiny, dzikiej truskawki
czy jagody ³ososiowej s¹ ulubionym przysmakiem zamieszkuj¹cych rezerwat ptaków.

Wielkie stada
Panuj¹ce w tej szerokoœci geograficznej
warunki klimatyczne znacznie ograniczaj¹
ró¿norodnoœæ gatunkow¹ fauny i flory, ale
za to populacje zwierz¹t s¹ bardzo liczne,
np. stada renifera amerykañskiego lub gêsi
kanadyjskich licz¹ po kilkaset tysiêcy sztuk.
NiedŸwiedzie brunatne – ¿ywy symbol alaskañskiej przyrody – gromadz¹ siê latem
wzd³u¿ strumieni w oczekiwaniu na coroczn¹ wêdrówkê ³ososi. W jednej z górskich
dolin naliczono siê w ostatnich latach a¿ 150
niedŸwiedzi!
Do pozosta³ych ssaków zamieszkuj¹cych
park nale¿¹: renifer amerykañski zwany potocznie karibu, ³oœ amerykañski, wilk szary,
lis rudy, kojot, urson pó³nocnoamerykañski
(daleki krewniak je¿ozwierza zwany równie¿ ig³ozwierzem), zaj¹c tundrowy, ³asica,
wydra rzeczna, wiewiórka ziemna, czyli suse³, leming br¹zowy, norki i inne.
Wybrze¿e morskie zamieszkuj¹ natomiast foki, lwy morskie Stellera, morsy oraz
wydry morskie. W przybrze¿nych wodach
wystêpuj¹ licznie wieloryby, m.in. wal szary, finwal, orka oraz dwa gatunki waleni
dziobog³owych: Berardius bairdii oraz Mesoplodon stejnegeri.
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W³ d rówka ³ososi
Coroczna wêdrówka ³ososi rozpoczyna
siê w parku Izembek ju¿ w œrodku lata.
Pierwsze przyp³ywaj¹: ³osoœ czerwony, ró¿owy oraz chum, natomiast dopiero na jesieni pojawia siê ³osoœ srebrny. Setki tysiêcy tych ryb zaczyna i koñczy swój ¿ywot
w tym samym miejscu (u Ÿróde³ górskich
strumieni) wzbogacaj¹c rzeki i jeziora w
substancje od¿ywcze dla mikroorganizmów
– substancje, które „przynios³y” ze sob¹ z
oceanu. Oprócz ³ososi w wodach rezerwatu wystêpuje popularny na Alasce pstr¹g têczowy.

Góry otaczaj¹ce lagunê na tle
wschodz¹cego s³oñca (U. S. NPS).

Ptasie bogactwo
Choæ park zamieszkuje wiele gatunków
ssaków, to jednak najbardziej urozmaicony
jest œwiat ptaków. Wymieniæ tu mo¿na nastêpuj¹ce gatunki: brodziec skalny, brodziec
zachodni, wróbel z³otog³owy, wróbel sawannowy, pardwa skalna, bekas pospolity, rybo³ówka arktyczna, rybo³ówka aleucka, nurzyk go³êbi, jaskó³ka drzewna, jaskó³ka brzegówka oraz kilka gatunków mew i kormoranów, tworz¹cych u wybrze¿y oceanu
ogromne ptasie kolonie.

oaza ptaków...
Z drapie¿ników s¹ tu: bielik amerykañski, sokó³ wêdrowny, b³otniak pó³nocny,
pustu³ka amerykañska oraz kilka gatunków
jastrzêbia. Sporadycznie do rezerwatu przylatuj¹: kormoran czarnolicy, strzy¿yk zimowy, drozd pustelnik, drozd amerykañski,
sowa œnie¿na oraz sowa krótkoucha. Wiêkszoœæ ptaków zamieszkuj¹cych latem rezerwat wraz z nadejœciem jesieni opuszcza go
i kieruje siê do miejsc zimowania, np. z³ota siewka odlatuje na po³udniowe wybrze¿e Pacyfiku, a brodziec piskliwy do Ameryki Po³udniowej, lecz niektóre gatunki pozostaj¹ w parku przez ca³y rok. Do tych najwytrwalszych nale¿¹: kruk pospolity, pardwa wierzbowa, trznadel œnie¿ny oraz ziêba ró¿owa.
Istnienie rezerwatu przyrodniczego
Izembek ma ogromne znaczenie dla ochrony gatunkowej ptactwa wodnego Ameryki Pó³nocnej. Ka¿dej jesieni bowiem do
rezerwatu przylatuj¹ setki tysiêcy dzikich
kaczek, gêsi, ³abêdzi i innych ptaków wêdruj¹cych z obszarów lêgowych po³o¿onych w Kanadzie, Rosji lub pó³nocnej Alasce.

Laguna Izembek
Najwiêkszym powodzeniem wœród ptasich wêdrowców cieszy siê Laguna Izembek
– niewielka zatoka o powierzchni 384 km2,
w której wodach wystêpuje bodaj¿e w najwiêkszej na œwiecie iloœci wêgorzowa trawa – ulubiony pokarm ptaków wodnych.
Obszar laguny jako pierwszy przyrodniczy obszar chroniony Stanów Zjednoczonych zosta³ uznany za rezerwat o miêdzynarodowym znaczeniu dla ochrony wêdrownego ptactwa wodnego (podobnie jak Biebrzañski Park Narodowy). Wiêkszoœæ ptaków przygotowuje siê tutaj do dalekich podró¿y, przebywaj¹c w okolicy laguny przez
oko³o dwa miesi¹ce. Po up³ywie tego czasu
kieruj¹ siê na po³udnie do miejsc po³o¿onych
wzd³u¿ wybrze¿y Pacyfiku oraz do Kalifornii, przemierzaj¹c dystans prawie 5000 kilometrów!
Rezerwat jest odwiedzany m.in. przez
bardzo popularny w Ameryce gatunek dzikiej gêsi – gêœ cesarsk¹. Ptaki te zak³adaj¹
gniazda oraz wychowuj¹ swoje m³ode na
Syberii lub pó³nocnej Alasce, natomiast zi-

muj¹ na Wyspach Aleutach. Izembek jest dla
nich tylko przystankiem na drodze do celu.
Pierwsze ptaki pojawiaj¹ siê w rezerwacie ju¿ pod koniec sierpnia, ale najwiêksze
ich iloœci przylatuj¹ dopiero w listopadzie i
grudniu. Oprócz wêgorzowej trawy ich dieta obfituje w bezkrêgowce i ma³¿e, które wyszukuj¹ na pla¿y w czasie odp³ywów. Co
roku pewna iloœæ wêdrownych gêsi pozostaje
w rezerwacie a¿ do wiosny lub przynajmniej
do momentu, w którym sroga alaskañska
zima nie skuje lodem wody zatok i lagun.
Spoœród ptactwa wodnego zamieszkuj¹cego lagunê oraz okoliczne jeziora najliczniej wystêpuj¹ takie gatunki jak: bernikla Tavernera, kaczka krzy¿ówka, kaczka arlekin,
edredon Stellera, edredon królewski, edredon pospolity, nur pospolity, nur czerwonoszyi, perkoz rogaty oraz cyranka zielonoskrzyd³a. Na zimê pozostaj¹ w rezerwacie
³abêdzie tundrowe, które zimuj¹ w pobli¿u
Ÿróde³ termalnych.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione za zgod¹ i dziêki uprzejmoœci National Park Service, Stany Zjednoczone.
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