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.

to stopniowo ustêpowa³y potê¿ne lodowce
ods³aniaj¹c nagi, pozbawiony próchnicy
grunt. Minê³o wiele setek lat, zanim na pierwocinach gleby rozpocz¹³ siê powolny proces sukcesji naturalnej.

Ziemia lasów
Na terenie parku oprócz rozlewisk wodnych wystêpuj¹ dwa najwa¿niejsze ekosystemy: borealny las iglasty oraz tundra. Bo-

Rezerwat Przyrodniczy Nowitna na Alasce

Kraina lasów
Rezerwat przyrodniczy Nowitna o powierzchni 8400 km2 po³o¿ony jest w rodkowej czêci doliny Jukonu (centralna Alaska). Zalesione dorzecza Jukonu i Nowitny
otoczone górami poroniêtymi alpejsk¹ tundr¹ oraz liczne rozlewiska rzeczne i jeziora
tworz¹ wrêcz idealne warunki dla ¿ycia ptactwa wodnego.

Na ratunek ptakom
To w³anie ochrona gatunkowa ptaków
oraz utrzymanie ró¿norodnoci biologicznej
tutejszych ekosystemów (borealny las iglasty, tundra i rozlewiska wodne) by³o nadrzêdnym celem za³o¿enia rezerwatu. Pó³nocn¹ granicê parku tworzy rzeka Jukon natomiast od po³udnia os³aniaj¹ go Góry Kuskokwim. Przep³ywaj¹ca przez rezerwat rzeka
Nowitna tworzy rozleg³¹ równinê zalewow¹ (Nowitna posiada w amerykañskim systemie ochrony rodowiska przyrodniczego
status Dzikiej Rzeki  Wild River). Ukszta³towanie powierzchni terenu jest zatem bardzo zró¿nicowane: od zalanych wod¹ równin a¿ po górskie szczyty. Latem rednie temperatury w rezerwacie siêgaj¹ 21 OC (maksymalnie nawet 32 OC) natomiast zim¹ rednio -27 OC (najni¿sze temperatury to -62 OC).
Lata s¹ tutaj krótkie i ciep³e natomiast zimy
bardzo srogie.
Niedwiedzica z m³odymi
(Pearl Sedacca, U. S. NPS).

Nad rzek¹
Najwa¿niejsz¹ rzek¹ w rezerwacie jest
meandruj¹ca Nowitna, której ród³a bij¹ w
pobliskich Górach Kuskokwim. W granicach rezerwatu p³ynie ona na odcinku 357
kilometrów, a jej szerokoæ waha siê od 46
do nawet 137 metrów. Nowitna, która na
ca³ej swej d³ugoci ma pierwsz¹ klasê czystoci jest ród³em ¿ycia dla wszystkich ekosystemów parku, a w szczególnoci dla ekosystemów wodnych. W czasie wiosennych
roztopów powstaj¹ ogromne zapory z kry
lodowej, które powoduj¹ znaczne podniesienie siê poziomu wody w rzece, a w konsekwencji przep³ywanie ryb z rzeki do pobliskich jezior i rozlewisk. Tu¿ przed po³¹czeniem swojego koryta z ogromnym Jukonem
Nowitna szeroko rozlewa siê po równinach
tworz¹c krainê tysi¹ca jezior (dok³adnie jest
ich tutaj ok. 14 000, ale wiêkszoæ zajmuje
niewielk¹ powierzchniê). £¹czna powierzchnia rozlewisk wodnych to 12 000 hektarów!
Gdy nadchodzi wiosna rozpoczyna siê
krótki, ale jak¿e intensywny okres rozwoju
¿ycia w parku, jest to te¿ pora, w czasie której roliny i zwierzêta zbieraj¹ si³y przed czekaj¹c¹ je d³ug¹ i mron¹ zim¹. Procesy glebotwórcze zosta³y zapocz¹tkowane w rodkowej Alasce ok. 14-10 000 lat temu, kiedy

realny las iglasty zwany równie¿ pó³nocnoamerykañsk¹ tajg¹ tworzy jeden z najwiêkszych, zwartych obszarów lenych wiata
(tajga to s³owo pochodzenia rosyjskiego,
które znaczy dos³ownie: l¹d ma³ych patyków). Zajmuje 88% powierzchni parku, a
w jego sk³ad wchodz¹ g³ównie: wierk bia³y, wierk czarny (kar³owata odmiana wierka), topola osika, brzoza kar³owata, ponadto sporadycznie pojawiaj¹ siê: modrzew, topola balsamiczna i brzoza papierowa.
Stanowiska drzew liciastych (najczêciej
poroniêtych mchem lub porostami) znajduj¹ siê g³ównie wzd³u¿ rzek i potoków, tam
gdzie wymywane na brzeg drobne cz¹stki
skalne utworzy³y z czasem ³achy, pokryte
póniej przez wiatr cz¹stkami gleby. W zale¿noci od ukszta³towania terenu, a co za
tym idzie wilgotnoci¹ pod³o¿a sk³ad gatunkowy lasów ulega zmianie. Wzd³u¿ rzek i
strumieni oraz w pobli¿u zbiorników i cieków wodnych olchy i wierzby tworz¹ gêste
zarola. Nieco dalej rosn¹ wierk bia³y, brzoza bia³a i topola balsamiczna, natomiast tereny po³o¿one jeszcze wy¿ej porasta modrzew oraz wierk czarny. Gdzieniegdzie
wystêpuj¹ te¿ kar³owate zarola, w których
sk³ad wchodz¹: herbata labradorska, borówka bagienna, ¿urawina i inne.

Kwiaty w tundrze
Im pod³o¿e jest suchsze tym udzia³ drzew
jest mniejszy a¿ do obszaru tundry poroniêtej tylko przez turzyce, trawy, dzikie kwiaty
oraz mchy i porosty. Do dziko rosn¹cych
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kwiatów na terenie parku zaliczamy: dziki
irys, ¿ó³t¹ liliê wodn¹, kar³owat¹ liliê wodn¹ oraz dzik¹ ró¿ê. Tundra z kolei to formacja rolinna, w której panuj¹ce warunki naturalne (surowy klimat oraz wieczna zmarzlina) wykluczaj¹ obecnoæ drzew. Porasta
j¹ zatem p³o¿¹ca siê rolinnoæ, taka jak:
porosty, trawy, turzyce oraz niskie krzewy i
krzewinki. Ze wzglêdu na wilgotnoæ pod³o¿a mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne typy tundry: podmok³¹ (du¿e nasycenie gruntu wod¹,
w obni¿eniach terenu zalega woda itp.), wilgotn¹ i alpejsk¹ (such¹). Tundra alpejska
porasta skaliste pod³o¿e, przez które woda
deszczowa przenika bardzo szybko, dlatego
te¿ latem, gdy powierzchniowa warstwa gleby lekko odmarza i nagrzewa siê roliny na
niej rosn¹ce s¹ nara¿one na niedobór wody.
Latem tundra pokrywa siê rolinnoci¹,
wród której wymieniæ mo¿na: skar³owacia³e odmiany wierzby, brzozê kar³owat¹, czarn¹ jagodê, skalnicê, ³ubin, grzyby, glony,
liczne gatunki mchów i porosty.

i rozlewisk
wiat zwierz¹t

Rezerwat Nowitna zamieszkuje 37 gatunków ssaków, 147 gatunków ptaków oraz 20
gatunków ryb. Z ssaków najliczniej wystêpuj¹: ³o amerykañski, renifer amerykañski
zwany potocznie karibu, zaj¹c nie¿ny, bóbr,
pi¿mowiec, urson pó³nocnoamerykañski (daleki krewniak je¿ozwierza zwany równie¿
ig³ozwierzem), wiewiórka ruda, leming bagienny, mysz ³¹kowa, ryjówki i nornice. Równie liczne s¹ drapie¿niki, sporód których
wymieniæ mo¿na choæby kilka: niedwied
grizzly, niedwied czarny (baribal), wilk, ry,
rosomak, lis rudy, gronostaj, ³asica, wydra
rzeczna oraz najliczniej wystêpuj¹ca  kuna
sosnowa. Liczne populacje gryzoni maj¹
ogromne znaczenie dla tutejszych ekosystemów, s¹ bowiem podstawowym ród³em po¿ywienia dla praktycznie wszystkich drapie¿ników zamieszkuj¹cych rezerwat.
Tysi¹ce wiêkszych i mniejszych jezior
oraz rozlewiska rzeczne s¹ rodowiskiem naturalnym ptactwa wodnego. Wiele gatunków
ptaków zamieszkuje je na wiosnê oraz jesieni¹, w czasie swoich wêdrówek do miejsc
lêgowych. Wymieniæ tu mo¿na takie gatunki jak: ³abêdzie trêbacze, ³abêdzie tundrowe, bernikla kanadyjska, bernikla bia³olica,
kaczka krzy¿ówka, kaczka obro¿na, perkoz
rogaty, perkoz czerwonoszyi, nur pacyficzny, nur arktyczny, nur czerwonoszyi, nur
pospolity oraz cyranka zielonoskrzyd³a.
Ogromne stada dzikich gêsi i kaczek pas¹
siê latem wzd³u¿ rzek i strumieni zbieraj¹c
si³y na jesienn¹ podró¿ na po³udnie Ameryki Pó³nocnej. Wybrze¿a jezior zamieszkuj¹

Typowy krajobraz w parku,
na zdjêciu dolina rzeki Chulitna
(M. Woodbridge Williams, U. S. NPS).

m. in: brodziec nakrapiany, brodziec odludek, brodziec wy¿ynny i bekas pospolity.
Piaszczyste ³achy porodku rzek to miejsca
naturalnie chronione przed drapie¿nikami,
w których chêtnie zak³adaj¹ gniazda rybo³ówki arktyczne. Brzegi rzek upstrzone ma³ymi jamkami to siedziba jaskó³ek brzegówek oraz zimorodków.
Powszechnie wystêpuj¹ te¿ ptaki drapie¿ne: bielik amerykañski, sokó³ wêdrowny, rybo³ów, b³otniak pó³nocny, jastrz¹b czerwono-ogoniasty, jastrz¹b go³êbiarz oraz sowy.
Szczególnie te ostatnie s¹ w rezerwacie bardzo liczne: sowa nie¿na, sowa rogata, sowa
szara, sowa d³ugonoga, zwana te¿ sow¹ jastrzêbi¹, sowa krótkoucha wystêpuj¹ca na
rozlewiskach wodnych oraz sowa pó³nocna
 najmniejsza z wystêpuj¹cych w parku.
Pozosta³e ptaki zamieszkuj¹ce rezerwat to
m.in.: mewa Bonapartego, jaskó³ka klifowa,
jaskó³ka drzewna, jaskó³ka zielono-fioletowa, dziêcio³ puszysty, dziêcio³ w³ochaty,
dziêcio³ pó³nocny, dziêcio³ trójpalczasty, pardwa wierzbowa, pardwa skalna, pardwa
wierkowa, pardwa krezowa, drozd szarolicy, drozd Swainsona, wróbel amerykañski,
wróbel bia³og³owy oraz wróbel sawannowy

i inne. Na zimê w rezerwacie pozostaje tylko niewiele ptaków, m.in. kruk pospolity
oraz sójka szara. Najokazalsz¹ ryb¹ wystêpuj¹c¹ w wodach rzeki Nowitna jest szczupak amerykañski osi¹gaj¹cy masê ponad 10
kg! Ponadto wystêpuj¹ tu równie¿: lipieñ
arktyczny, burbot oraz kleñ jeziorowy.

Ludzie i park
Rdzennymi mieszkañcami obszaru tajgi
pó³nocnoamerykañskiej s¹ Atabaskowie,
których jêzyk  co ciekawe  jest podobny
do jêzyka Indian zamieszkuj¹cych po³udniowo-zachodnie, pustynne stany. Ich przodkowie przybyli na te tereny ju¿ oko³o 10 000
lat temu. W rezerwacie przyrodniczym Nowitna Atabaskowie Koyukon kontynuuj¹ tradycyjny styl ¿ycia oparty g³ównie na mylistwie, traperstwie oraz po³owach ryb w Jukonie i jego dop³ywach. Choæ mieszkaj¹
poza granicami rezerwatu w dwóch wioskach Tanana oraz Ruby, swoj¹ egzystencjê
opieraj¹ na zasobach przyrodniczych parku.
SEBASTIAN BIELAK

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