Parki narodowe wiata

System ochrony przyrody w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najsprawniej dzia³aj¹cych na ca³ym kontynencie. Cechuje go olbrzymia ró¿norodnoæ form ochrony, zarówno na poziomie lokalnym, stanowym, jak i te¿ narodowym. Tak du¿a
ró¿norodnoæ przyrodniczych obszarów chronionych ma na celu
nie tylko ochronê rodowiska naturalnego Ameryki Pó³nocnej,
ale równie¿ dba³oæ o cenne obiekty kulturowe i pami¹tki historyczne.
Rezerwat Przyrodniczy Kenai na Alasce

ka i brzozy przypominaj¹ krainê tysi¹ca jezior, a tu¿ obok nich wznosz¹ siê do wysokoci ponad 1800 m n.p.m., pokryte licznymi lodowcami oraz polami lodowymi, Góry
Kenai.

Tropem niedwiedzia,
ladem wilka...
Z ssaków zamieszkuj¹cych niziny i góry
rezerwatu Kenai wymieniæ mo¿na takie gatunki jak: niedwied brunatny, wilk, ³o

Kraina zielonej
Parki narodowe i rezerwaty znajduj¹ce
siê na Alasce s¹ bardzo rozleg³e, co wynika
z wielkoci tego stanu, niskiego zaludnienia, ale przede wszystkim z ró¿norodnoci i
obfitoci dzikiej przyrody wystêpuj¹cej na
tym obszarze.

£osiom na ratunek
Rezerwat przyrodniczy Kenai o powierzchni 7619 km2 po³o¿ony jest na Pó³wyspie Kenai nad Zatok¹ Cooka (po³udniowa Alaska). Historia tego parku siêga roku
1941, kiedy to postanowiono obj¹æ ochron¹
gatunkow¹ ³osia amerykañskiego i w tym
celu na Pó³wyspie Kenai za³o¿ono niewielki rezerwat. W roku 1980 powiêkszono jego
pierwotne rozmiary oraz nadano mu status
rezerwatu przyrodniczego. Jest to jeden z
516 rezerwatów wchodz¹cych w sk³ad narodowego systemu rezerwatów przyrodniczych Stanów Zjednoczonych (National
Wildlife Refuge System). System ten istnieje równolegle obok sieci parków i rezerwatów narodowych (National Park System)

oraz lasów pañstwowych (National Forest
System). Pomys³odawcom utworzenia konkurencyjnych dla parków narodowych rezerwatów przyrodniczych przywieca³ jeden
zasadniczy cel: po³¹czenie ochrony przyrody z rekreacj¹ oraz szeroko rozumian¹ ekologiczn¹ edukacj¹ spo³eczeñstwa.

Od gór po morze
Rezerwat przyrodniczy Kenai jest czêsto
okrelany mianem Alaski w miniaturze,
poniewa¿ wystêpuj¹ w nim niemal wszystkie typy rodowiska przyrodniczego charakterystyczne dla tego stanu, pocz¹wszy od oblodzonych szczytów górskich, poprzez bezdrzewn¹ tundrê, borealny las iglasty, rozlewiska wodne a¿ po wybrze¿e morskie.
W zasadzie rezerwat sk³ada siê z dwóch
czêci: zalesionych nizin otaczaj¹cych Zatokê Cooka oraz zachodnich zboczy Gór
Kenai oddzielaj¹cych go od innego przyrodniczego obszaru chronionego po³udniowej
Alaski  parku narodowego Kenai Fjords.
Nizinne lasy sk³adaj¹ce siê g³ównie ze wier£o amerykañski w ca³ej okaza³oci.
(Pearl Sedacca, U.S. NPS)

amerykañski, karibu (renifer amerykañski),
owca Dalla, kozio³ górski, kojot, ry, lis rudy,
rosomak, wistak siwy, urson pó³nocnoamerykañski, zwany te¿ ig³ozwierzem, bóbr, pi¿mowiec, zaj¹c nie¿ny, kuna lena, gronostaj, ³asica, norka, rzeczna wydra oraz wiele
pomniejszych: wiewiórka ruda, leming bagienny, mysz domowa i inne.
Z Zatoki Cooka rokrocznie wp³ywaj¹
do rzek i strumieni rezerwatu ³ososie wêdruj¹ce na tar³o, natomiast na wybrze¿ach
oraz w wodach zatoki spotkaæ mo¿na morskie ssaki, takie jak: orka, p³ywacz (wal
szary), bia³ucha (wal bia³y), morwin Dalla, wydra morska czy licznie wystêpuj¹ce
foki.

Ptaki, ptaki, ptaki...
Najbogatszy jednak jest w rezerwacie
wiat ptaków, których w sumie jest tu ponad 150 gatunków! Gdy zbli¿a siê lato przylatuj¹ one praktycznie ze wszystkich stron
wiata, a najliczniejsze sporód nich nale¿¹ do ptactwa wodnego, np. nur pospolity,
perkoz rogaty, perkoz czerwonoszyi, ³abêd
tundrowy, ³abêd trêbacz, bernikla bia³olica, bernikla kanadyjska, cyraneczka zielonoskrzyd³a, kaczka krzy¿ówka, ¿ó³tonóg,
brodziec nakrapiany czy rybo³ówka arktyczna.
Równie liczne s¹ ptaki preferuj¹ce obszary lene i ³¹kowe: pardwa wierkowa, pardwa wierzbowa, dziêcio³ w³ochaty, dziêcio³
trójpalczasty, dziêcio³ puszysty, jaskó³ka lena, jaskó³ka brzegówka, sójka szara, sro-
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ka, kruk, drozd szarolicy, drozd pustelnik,
drozd Swainsona, wróbel sawannowy, wróbel z³otog³owy, wróbel bia³og³owy oraz czy¿yk sosnowy.
Rezerwat Kenai zamieszkuj¹ te¿ ptaki
drapie¿ne m.in. bielik amerykañski, b³otniak
pó³nocny, jastrz¹b czerwonoogoniasty oraz
sowa rogata, natomiast wybrze¿e zdominowane jest przez ptaki morskie, g³ównie
mewy (mewa Bonapartego, mewa Herringa
i mewa sinoskrzyd³a).

Wêdruj¹cy symbol
¯ywym symbolem rezerwatu jest ³o
amerykañski. Gatunek ten wystêpuje na obszarze ca³ej Alaski - od Pacyfiku a¿ po Morze Beringa oraz Morze Beauforta i ocenia
siê, ¿e w ca³ej Alasce ¿yje ok. 155 000 ³osi.
Zwierzê to jest najwiêkszym przedstawicielem rodziny jeleniowatych. Dojrza³y samiec zwany bykiem, mierzy w k³êbie ok.
180 cm i wa¿y od ok. 550 do ponad 700
kg, natomiast samica jest nieco mniejsza:
w k³êbie mierzy ok. 160-170 cm i wa¿y od
350 do blisko 600 kg. £o ma krêp¹ budowê cia³a, d³ugie nogi umo¿liwiaj¹ce mu
brodzenie w g³êbokiej wodzie lub niegu,
charakterystycznie oklapniêty nos oraz
podgardle w kszta³cie dzwonka. Barwa sier-

Fiordy Kenai. (U.S. NPS)

OBFITOCI
ci u ³osi jest doæ zró¿nicowana i w zale¿noci od pory roku oraz wieku zwierzêcia
zmienia siê od z³otobr¹zowej do niemal
czarnej (nowo narodzone cielêta s¹ koloru
czerwonobr¹zowego). M³ode ³osie zaraz po
urodzeniu wa¿¹ od 13 do 16 kg, a w ci¹gu
zaledwie 5 miesiêcy potrafi¹ przytyæ do
wagi 130 kg!
rodowiskiem naturalnym ³osia s¹ brzegi rzek i jezior, moczary oraz rozlewiska
wodne poroniête drzewami lub gêstymi zarolami. W okresie jesienno-zimowym zwierzêta te zjadaj¹ ogromne iloci m³odych
wierzbowych, brzozowych lub topolowych
ga³¹zek, dlatego te¿ czêstym widokiem w
parku s¹ wtedy zarola obgryzione przez
³osia tak, ¿e do z³udzenia przypominaj¹ ¿ywop³ot. Dieta tego ssaka zmienia siê w ci¹gu roku - wiosn¹ od¿ywia siê traw¹ i m³odymi pêdami drzew, latem natomiast jego
menu sk³ada siê g³ównie z rolinnoci wodnej oraz lici drzew (wierzby, brzozy i topoli). £osie, podobnie jak renifery odbywaj¹
sezonowe wêdrówki pomiêdzy miejscem
narodzin i odchowu m³odych oraz terenami
zimowania. Nierzadko ca³a trasa wêdrówki
liczy zaledwie kilkanacie kilometrów, ale
zdarza siê te¿, ¿e zwierzêta przemierzaj¹
dystans a¿ 130 kilometrów.

Trudne pocz¹tki

¯ycie i mieræ

Samica ³osia zachodzi w ci¹¿ê, gdy osi¹gnie wiek dwóch lat, ale zdarza siê, ¿e do
rui podchodz¹ jednolatki. Cielêta przychodz¹ na wiat w okresie od po³owy maja do
pierwszych dni czerwca po okresie ci¹¿y
trwaj¹cej 230 dni. Zazwyczaj na wiat przychodzi jeden malec, ale zdarza siê, ¿e s¹ to
bliniaki. Cielêta zaczynaj¹ siê od¿ywiaæ
rolinnoci¹ ju¿ w kilka dni po narodzinach
i pozostaj¹ z matk¹ przez nastêpne 12 miesiêcy, a¿ do momentu, gdy na wiat przychodzi kolejne potomstwo (wtedy matka stanowczo przegania odroniête ju¿ zesz³oroczne potomstwo). Okres najwiêkszego nasilenia rui przypada na koniec wrzenia lub pocz¹tek padziernika. Byki potykaj¹ siê wtedy roz³o¿ystymi rogami, zwanymi ³opatami,
próbuj¹c przepchn¹æ przeciwnika i udowodniæ mu swoj¹ wy¿szoæ. Chocia¿ powa¿ne
walki zdarzaj¹ siê naprawdê rzadko, to jednak czasami byki gin¹ od zadanych sobie
ran. Pod koniec padziernika zapasy t³uszczu i energii jak¹ samce zgromadzi³y przed
ruj¹ ulegaj¹ wyczerpaniu, opuszczaj¹ wiêc
opiekuj¹ce siê potomstwem samice i wyruszaj¹ w poszukiwaniu po¿ywienia. W grudniu lub w styczniu byki zrzucaj¹ poro¿e.

Na wolnoci ³osie rzadko ¿yj¹ d³u¿ej ni¿ 16
lat, ale maj¹ ogromny potencja³ rozmna¿ania.
Gdyby nie obecnoæ w rezerwacie ich naturalnych wrogów, tzn. niedwiedzi i wilków szybko rozmno¿y³yby siê do iloci przekraczaj¹cych
pojemnoæ ekosystemów parku. Równie¿ zima
w sposób naturalny reguluje ich liczebnoæ,
poniewa¿ g³êboki i zmro¿ony nieg oraz niskie
temperatury przyczyniaj¹ siê do os³abienia kondycji lub nawet mierci setek ³osi. Dla zamieszkuj¹cych rezerwat rdzennych Alaskañczyków
³o by³ i jest od zawsze najwa¿niejsz¹ zwierzyn¹ ³own¹, dostarczaj¹c¹ miêso, skóry oraz
t³uszcz. Dlatego te¿, pomimo ochrony tego ssaka, na terenie rezerwatu ludzie ci wci¹¿ mog¹
na niego polowaæ, korzystaj¹c w ten sposób z
zasobów przyrodniczych Pó³wyspu Kenai, co
gwarantuje im prawo Alaski, zawarte w The
Alaska Native Claims Settlement Act z 1971
roku. Dziêki niemu rdzenni mieszkañcy tych
terenów mog¹ kontynuowaæ tradycyjny styl
¿ycia ich przodków oparty na mylistwie, ³owiectwie oraz zbieractwie.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
National Park Service, Stany Zjednoczone.
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