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Rezerwat Przyrodniczy Koyukuk na Alasce

ZIEMIA bagien,

Za³o³ony w 1980 roku rezerwat przyrodniczy Koyukuk o
powierzchni 18 400 km2 po³o³ony jest po zachodniej stronie
centralnej Alaski i graniczy od po³udnia z innym przyrodni-
czym obszarem chronionym – rezerwatem Nowitna. Park
powo³ano do istnienia g³ównie w celu ochrony ³rodowiska
naturalnego dorzecza rzeki Koyukuk ze szczególnym naci-
skiem po³o³onym na ochron³ gatunkow³ w³drownego ptac-
twa wodnego oraz ³ososi.

Pracownicy parku prowadz¹ szeroko za-
krojon¹ edukacjê turystów oraz lokalnej spo-
³ecznoœci w oparciu o rekreacjê i bezpoœredni
kontakt z dzik¹ przyrod¹, np. poprzez ob-
serwacje dzikich zwierz¹t, sp³ywy kajako-
we, bezkrwawe ³owy z aparatem fotograficz-
nym, piesze wêdrówki, wêdkarstwo itp.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym na Alasce pra-
wem rdzenni Alaskañczycy mog¹ zamiesz-
kiwaæ w granicach parku oraz kontynuowaæ
swój tradycyjny styl ¿ycia oparty na myœli-
stwie, ³owiectwie i zbieractwie.

Rzeki i bagna
W granicach rezerwatu charakteryzuj¹ce-

go siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ roœlinnoœci wy-
stêpuj¹ trzy g³ówne typy œrodowiska przy-
rodniczego: rozlewiska wodne, bagna poro-
œniête kar³owat¹ odmian¹ œwierka oraz bo-
realny las iglasty. Rozleg³a, poroœniêta la-
sem dolina rzeki Koyukuk granicz¹ca od

po³udnia z rzek¹ Jukon i otoczona z pozo-
sta³ych stron wzgórzami jest sercem rezer-
watu oraz przyrodnicz¹ chlub¹ tej czêœci
Alaski. To w³aœnie dziêki Jukonowi oraz
Koyukuk oraz z ich dop³ywami istniej¹ roz-
lewiska wodne w rezerwacie. Rzeki te bo-
wiem rokrocznie, w czasie wiosennych roz-
topów wylewaj¹ na równiny, zasilaj¹c w ten
sposób setki niewielkich jezior w du¿¹ iloœæ
„œwie¿ej” wody. Œrednia g³êbokoœæ owych
jezior wynosi 4,5 m i zmienia siê w ci¹gu
roku w zale¿noœci od poziomu wezbrañ Ju-
konu lub Koyukuk – najwiêkszych spoœród
wszystkich rzek nizinnych rezerwatu. W po-
³owie lata temperatura wody w p³ytkich roz-
lewiskach siêga ponad 21OC, tworz¹c wrêcz
idealne warunki dla rozwoju roœlin wodnych
oraz bezkrêgowców.

W obrêbie doliny Koyukuk powszechnie
te¿ wystêpuj¹ p³ytkie, sezonowo zalewane
niecki zwane grass lakes, w których woda

zalega zazwyczaj tylko w okresie wiosen-
nych roztopów, a w pozosta³ej czêœci roku
wyschniête zag³êbienia powoli zarastaj¹
krzaczastymi zaroœlami. Wiêkszoœæ z tych
roœlin obumiera w czasie najbli¿szego zala-
nia, przetrwaj¹ tylko turzyce, które potrafi¹
normalnie funkcjonowaæ nawet w wodzie o
g³êbokoœci powy¿ej 1,2 m. Brzegi jezior i
rozlewisk porastaj¹ g³ównie turzyce oraz tra-
wy, natomiast wzd³u¿ rzek i strumieni do-
minuj¹ drzewa. To g³ównie wierzby i olchy
tworz¹ce gêste zaroœla, a tak¿e: œwierk bia-

³y, brzoza ¿ywiczna, brzoza papierowa oraz
topola balsamiczna.

Kieruj¹c siê bardziej na pó³noc dotrze-
my do tej czêœci rezerwatu, w której domi-
nuj¹cym krajobrazem s¹ bagna otoczone la-
sem kar³owatego œwierka czarnego, wystê-
puj¹ce na s³abo przepuszczalnym gruncie
(zastoiska wodne s¹ spowodowane wystê-
powaniem na tym terenie wiecznej zmarzli-

ny uniemo¿liwiaj¹cej
przenikanie wody w g³¹b
profilu glebowego). Su-
rowe warunki klimatycz-
ne i siedliskowe unie-
mo¿liwiaj¹ œwierkom
prawid³owy rozwój w
efekcie czego drzewa te
dorastaj¹ do wysokoœci
zaledwie 3-4 metrów.
Najpopularniejszymi ro-
œlinami wystêpuj¹cymi
na moczarach s¹ trawy,
turzyce oraz mchy.

Tajga i tundra
Znaczn¹ powierzchniê

parku porasta borealny
las iglasty zwany równie¿
pó³nocnoamerykañsk¹
tajg¹, która tworzy jeden
z najwiêkszych, zwartych
obszarów leœnych œwiata
(tajga to s³owo pochodze-
nia rosyjskiego, które
znaczy dos³ownie: „l¹d

Ruchome wydmy Nogahabara zajmuj¹
powierzchniê a¿ 64 km2 (U.S. NPS).
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione za zgod¹ i dziêki uprzej-
moœci National Park Service, Stany Zjednoczone.

lasów i rozlewisk

ma³ych patyków”). W jego sk³ad wchodz¹
g³ównie: œwierk bia³y, œwierk czarny, topola
osika, brzoza kar³owata. Sporadycznie po-
jawia siê: modrzew, topola balsamiczna i
brzoza papierowa. Nizinny las sk³adaj¹cy siê
z tych gatunków stopniowo przechodzi w
bezdrzewn¹ tundrê gdzieœ na wysokoœci ok.
900 m n.p.m.

Obszar rezerwatu to miejsce styku
dwóch stref klimatycznych: umiarkowanej
oraz oko³obiegunowej, reprezentowanych
odpowiednio przez klimat umiarkowany
kontynentalny oraz klimat subpolarny.
Skutkiem tego jest krótkie, ale ciep³e lato
oraz ch³odna pozosta³a czêœæ roku. W cza-
sie zimy wystêpuj¹ tu dwa typy aury: eks-
tremalne ch³ody siêgaj¹ce -46OC, a czasa-
mi nawet -57OC, wystêpuj¹ce przy bez-
wietrznej pogodzie i bezchmurnym niebie
oraz stosunkowo wysokie temperatury (od
-20OC do 7OC), którym towarzyszy za-
chmurzenie, wiatr oraz opady œniegu. W
czasie lata trwaj¹cego tu od czerwca do
sierpnia temperatury wahaj¹ siê pomiêdzy
10OC a 21OC. Zdarza siê jednak, ¿e termo-
metr pokazuje wtedy a¿ 32OC .

Ruchome wydmy
Wielk¹ rzadkoœci¹ jak na Alaskê s¹ wy-

stêpuj¹ce na terenie rezerwatu ruchome wy-
dmy zajmuj¹ce powierzchniê 64 km2! Wy-
dmy Nogahabara – bo to o nich mowa – to
jedno z dwóch aktywnych pól wydmowych
na Alasce, która zazwyczaj kojarzy siê z
bujnymi lasami, niedŸwiedziami i ³ososia-
mi, a nie z pustyni¹. Wydmy s¹ pozosta³o-
œci¹ po olbrzymim polu wydmowym istnie-
j¹cym tu w okresie plejstocenu, które z ko-
lei powsta³o z naniesionego przez wiatr pia-
sku z wycofuj¹cych siê (topniej¹cych) lo-
dowców pokrywaj¹cych l¹d Alaski. Pozba-
wione roœlinnoœci wydmy wci¹¿ przemiesz-
czaj¹ siê, pomimo ¿e niektóre z nich maj¹
ponad 15 m wysokoœci i ponad 90 m d³u-
goœci oraz ¿e po³o¿one s¹ w samym sercu
lasu.

Nie tylko ptaki...
 Spoœród 30 gatunków ssaków zamiesz-

kuj¹cych rezerwat wymieniæ mo¿na takie
gatunki jak: niedŸwiedŸ grizzly, baribal (nie-
dŸwiedŸ czarny), ³oœ amerykañski, renifer
amerykañski zwany potocznie karibu, wilk,
ryœ, kuna leœna i inne. Stado reniferów li-
cz¹ce bez ma³a 500 000 sztuk wêdruje tutaj
z zachodniej Arktyki i zimuje w dolinie rze-
ki Koyukuk. Najliczniejsze s¹ jednak popu-
lacje ma³ych ssaków (np. nornicy ¿ó³tolicej),
które s¹ podstawowym po¿ywieniem dra-
pie¿ników.

Rezerwat s³ynie z przylatuj¹cych tu ka¿-
dej wiosny ogromnych stad ptactwa wod-
nego, dla którego tutejsze rozlewiska s¹
miejscem lêgowisk. Spotkaæ tu mo¿na takie
gatunki jak: ³abêdŸ trêbacz, ³abêdŸ tundro-
wy, bernikla bia³olica, bernikla kanadyjska,
kaczka krzy¿ówka, kaczka obro¿na, kaczka
czerwonog³owa, nur arktyczny, nur rdzawo-
szyi, nur pospolity, nur pacyficzny, nur ¿ó³-
todzioby, perkoz rogaty, perkoz rdzawoszyi,
cyranka zielonoskrzyd³a, brodziec nakrapia-
ny, brodziec pustelnik i wiele innych. Na
terenie rezerwatu wystêpuje w sumie ponad
140 gatunków ptaków. Okresy migracji ptac-
twa wodnego przypadaj¹ na wiosnê i jesieñ,
wtedy to na p³ytkich rozlewiskach rezerwa-
tu pojawia siê najwiêksza ich iloœæ.

Z podniebnych drapie¿ników wystêpu-
j¹: bielik amerykañski, b³otniak pó³nocny,
sowa rogata, sowa szara, sowa borealna,
sowa jastrzêbia, cztery gatunki jastrzêbia
(m.in. go³êbiarz i jastrz¹b rdzawoogonia-

Wêdruj¹ce na tar³o ³ososie
(S. Werle, U.S. NPS).

sty) oraz sokó³ wêdrowny. Rezerwat odwie-
dzaj¹ równie¿ inne ptaki wêdrowne: jaskó³-
ka leœna, jaskó³ka brzegówka, mysikrólik
rubinowy, drozd szarolicy, drozd pstroka-
ty, drozd Swainsona, kos rdzawy, wróbel
sawannowy, wróbel amerykañski, wróbel
bia³og³owy, rybo³ówka arktyczna oraz
siewka pó³d³oniasta.

Niewiele z tej ogromnej rzeszy ptaków
pozostaje w rezerwacie na zimê. Do tych nie-
licznych nale¿¹: kruk pospolity, sójka szara
oraz grubodziób sosnowy.

W jeziorach, rzekach i strumieniach wy-
stêpuje 14 gatunków ryb m. in. ³osoœ kró-
lewski, ³osoœ srebrny, szczupak amerykañ-
ski, burbot i lipieñ arktyczny. To w³aœnie
ryby, a w szczególnoœci ³ososie s¹ podsta-
w¹ egzystencji rdzennej ludnoœci tych te-
renów.

SEBASTIAN BIELAK


