Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Tetlin, o powierzchni 2919 km2, po³o¿ony jest we wschodniej Alasce, tu¿ przy granicy z Kanad¹.
Za³o¿ony w 1980 roku jest jednym z 516 rezerwatów wchodz¹cych w sk³ad narodowego systemu rezerwatów przyrodniczych Stanów Zjednoczonych (National Wildlife Refuge System), których celem funkcjonowania jest  obok ochrony
przyrody  ekologiczna edukacja spo³eczeñstwa.
Rezerwat Przyrodniczy Tetlin na Alasce

Kraina wód

Ten cel realizowany jest na wiele sposobów, m.in. poprzez organizowanie obserwacji dzikich zwierz¹t w ich naturalnym rodowisku, prowadzenie wycieczek konnych, pieszych wêdrówek wzd³u¿ licznych stanowisk
interpretacyjnych, obozowisk oraz tras naturalistycznych, organizowanie sp³ywów kajakowych, sprzeda¿ licencji wêdkarskich i myliwskich, a tak¿e publikacjê licznych broszur
na temat rezerwatu oraz ochrony rodowiska
przyrodniczego Alaski. Razem z s¹siaduj¹cymi z nim parkami narodowymi: WrangellSaint Elias (Alaska), Kluane (Kanada), Tatshenshini-Alsek (Kanada) oraz Glacier Bay
(Alaska) rezerwat Tetlin tworzy jeden z najwiêkszych na wiecie (o powierzchni ponad
98 000 km2!) przyrodniczy obszar chroniony.

Flora i fauna parku
Ukszta³towanie terenu w parku jest bardzo zró¿nicowane i rozci¹ga siê od najni¿ej
po³o¿onych jezior i rozlewisk (ok. 500 m
n.p.m.) a¿ po szczyty górskie Gór Mentasta i
U.S.NPS.
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Nutzotin (ok. 2450 m n.p.m.). Dominuj¹c¹
cech¹ krajobrazu s¹ p³askie doliny rzeczne
przeciête poroniêtymi lasem wzgórzami
(przedgórze Gór Nutzotin i Mentasta) oraz
rozleg³e równiny upstrzone jeziorami, rozlewiskami i moczarami. Dwie wielkie rzeki lodowcowe Chisana i Nabesna przep³ywaj¹
przez rezerwat z po³udnia na pó³noc formuj¹c tu¿ przy granicy parku jedn¹ z najwiêkszych rzek Alaski  Tananê. W czerwcu i lipcu  okresie o najwiêkszym ruchu turystycznym w parku  temperatura w ci¹gu dnia czêsto przekracza 26OC, ale noc¹ spada do zaledwie 4-5 stopni powy¿ej zera. Czasami ju¿ w
sierpniu pada tutaj nieg, a we wrzeniu, gdy
pogoda potrafi gwa³townie siê zmieniæ, rednia temperatura dnia wynosi zaledwie 7OC
(noc¹ -4OC).
W granicach rezerwatu wystêpuje borealny las iglasty, zwany równie¿ pó³nocno-amerykañsk¹ tajg¹ (tajga to s³owo pochodzenia
rosyjskiego, które znaczy dos³ownie: l¹d
ma³ych patyków). W jej sk³ad wchodzi g³ów-

nie wierk bia³y, wierk czarny (kar³owata
odmiana wierka), topola osika, brzoza kar³owata oraz brzoza papierowa. Wzd³u¿ brzegów rzek i jezior rosn¹ wierzby i olchy. To
w³anie las sk³adaj¹cy siê g³ównie z kar³owatego wierka czarnego nadaje tym terenom
charakterystyczny krajobraz. Panuj¹ce na
pó³nocy surowe warunki siedliskowe oraz
wieczna zmarzlina powoduj¹, ¿e przy wysokoci 370 cm i rednicy pnia zaledwie 7,5 cm
wierk czarny mo¿e mieæ a¿ 150 lat! Ciekawostk¹ jest to, ¿e aby z nasion tego gatunku
mog³o wykie³kowaæ m³ode drzewko konieczna jest obecnoæ ognia, bowiem znajduj¹ce siê
w szyszce ziarenka s¹ dobrze zabezpieczone ¿ywic¹ i dopiero wysoka temperatura powietrza (np. spowodowana po¿arem w lesie)
umo¿liwia im wydostanie siê na zewn¹trz i
zag³êbienie w u¿ynionym popio³em pod³o¿u.
W przyczynach powo³ania do ¿ycia rezerwatu nale¿y upatrywaæ jego ogromnego znaczenia dla rozmna¿ania oraz rozwoju dzikiego ptactwa wodnego w Ameryce Pó³nocnej,
gdy¿ w³anie tutaj wystêpuje najliczniej na
Alasce. Jednak¿e ze wzglêdu na swoj¹ wielkoæ oraz ró¿norodnoæ ekosystemów rezerwat odgrywa niebagateln¹ rolê w ochronie
wielu gatunków ssaków i ryb Alaski. Najnowszy spis wystêpuj¹cych w rezerwacie zwierz¹t mówi a¿ o 192 gatunkach ptaków, z czego 68 to gatunki wêdrowne.
Przez dolinê Tanany rokrocznie wêdruje
ok. 200 000 ¿urawi morenowych (jest to po³owa wiatowej populacji) zmierzaj¹cych do
miejsc lêgowych po³o¿onych we wnêtrzu Alaski. Rozlewiska rzeczne bêd¹ce g³ównym
ekosystemem parku s¹ miejscem gniazdowania kilku gatunków kaczek, których pisklêta
w liczbie ok. 65 000 rokrocznie osi¹gaj¹ dojrza³oæ do lotu i wraz z rodzicami wêdruj¹ na
po³udnie Ameryki Pó³nocnej (zdarzaj¹ siê
te¿ lata, w których liczba ta siêga poziomu
100 000 sztuk).
Rezerwat Tetlin po³o¿ony jest wzd³u¿
g³ównego korytarza migracyjnego ptaków lec¹cych do swoich miejsc lêgowych, dlatego
te¿ wiosn¹, gdy do parku przylatuj¹ ptaki
praktycznie z ca³ego wiata nierzadkie s¹ widoki lec¹cych licznych stad ¿urawi, ³abêdzi
trêbaczy lub ³abêdzi tundrowych. Tetlin jest
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najbardziej na pó³noc wysuniêtym obszarem
lêgowym takich ptaków jak: kaczka krzy¿ówka, kaczka rumiana, gê kanadyjska, gê bia³olica, derkacz, kos rdzawoboczny oraz wróbel strugacz. Z innych ptaków wymieniæ tu
mo¿na: pardwê wierkow¹, pardwê krezow¹,
pardwê ostroogoniast¹, nura pacyficznego
oraz z drapie¿ników: rybo³owa (najwiêksza
populacja w ca³ej Alasce), or³a z³otego i bielika amerykañskiego. Ten ostatni zak³ada
swoje gniazda wzd³u¿ brzegów du¿ych rzek
lub jezior. Z ssaków wystêpuj¹ w parku: ³o
amerykañski, renifer amerykañski, zwany potocznie karibu, owca Dalla, niedwied grizzly, baribal (niedwied czarny), wilk, lis
czerwony, ry oraz popularny w ca³ej Alasce
zaj¹c nie¿ny. W rzekach i jeziorach wystêpuje a¿ 14 gatunków ryb (m.in. szczupak amerykañski, burbot i lipieñ arktyczny) oraz bobry, pi¿mowce i rzeczne wydry. Bagna i moczary s¹ zamieszkiwane przez najwiêksz¹
zmorê turystów  moskity.
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Dzikie kwiaty Alaski
Rezerwat przyrodniczy Tetlin s³ynie równie¿ z przeogromnej iloci ró¿nokolorowych,
dzikich kwiatów, które w okresie kwitnienia
cudownie przyozdabiaj¹ rozleg³e równiny.
Wiosna i lato na Alasce s¹ bardzo krótkie, a
sezon wegetacyjny trwa tu zaledwie kilka
miesiêcy w okresie pomiêdzy majem a wrze-

i kwiatów

niem. Wiêkszoæ dzikich kwiatów kwitnie
od koñca maja do po³owy sierpnia i dla kogo, kto jedzie autostrad¹ przylegaj¹c¹ od
wschodu do rezerwatu widok odleg³ych gór
na tle wielokolorowych ³¹k pozostawia niezapomniane wra¿enie. Wêdruj¹c przez park
w kwietniu i widz¹c tylko wierzby, olchy i
turzyce mo¿na odnieæ fa³szywe wra¿enie,
¿e rodowisko naturalne Alaski jest bardzo
ubogie.
Ró¿norodnoæ dzikich kwiatów w Alasce
nie jest oczywicie tak du¿a jak w ciep³ych,
po³udniowych krajach, ale za to  ze wzglêdu na krótki okres wzrostu  wiêkszoæ gatunków kwitnie mniej wiêcej w tym samym
czasie, daj¹c w efekcie ³¹ki pokryte ró¿nobarwnym dywanem kwiatów. Zwiedzaj¹c rezerwat w okresie pónego maja i czerwca
mo¿na znaleæ wiêkszoæ naj³adniejszych
kwiatów Alaski tworz¹cych niebiesko-bia³e
dywany, upstrzone ró¿owymi i ¿ó³tymi
plamkami. Jedna z najwczeniej kwitn¹cych
rolin to sasanka, która preferuje wilgotne i
zacienione miejsca. Ten niski, niebieski lub
purpurowy jaskier jako jeden z pierwszych
przebija siê przez zalegaj¹cy jeszcze nieg.
Kuzynem sasanki jest pó³nocnoamerykañski
zawilec, kwiat o bia³o-niebieskich p³atkach,
który kwitnie dok³adnie w tym samym czasie
co sasanka.

Na brzegach bagien i ródlenych sadzawek spotkaæ mo¿na z kolei piêkny kwiat o
ró¿owych kielichach  jest to rozmaryn bagienny, który czêsto wystêpuje razem z podbia³em arktycznym. Bia³e kwiaty podbia³u pojawiaj¹ siê jeszcze przed liæmi i rosn¹ w pêkach na szczytach d³ugich (od 30 do 60 cm),
nagich ³odyg. Wêdruj¹c dalej trudno przeoczyæ jasno¿ó³te kwiaty nagietka bagiennego, czy te¿ który z dwóch wystêpuj¹cych tu
gatunków storczyka (Cypripedium passerinum oraz Spirnathes romanzoffiana). Sporadycznie spotykane na bagnach wysepki suchego l¹du s¹ miejscem wystêpowania herbaty labradorskiej  kwitn¹cego na bia³o krzewu, którego ³adny i silny aromat unosi siê
wród rozlewisk. Charakterystyczne dla tej
roliny s¹ matowo szare licie poroniête od
spodu br¹zowymi w³oskami.
Wêdruj¹c w g³êbi lasu mo¿na natkn¹æ siê
na skraju moczarów i rozlewisk na wiele piêknych oraz rzadkich rolin. Pod koniec czerwca na powierzchni ródlenych oczek wodnych pojawiaj¹ siê ogromne, ¿ó³te kwiaty
wodnej lilii. W jej pobli¿u wystêpuje te¿ za-

zwyczaj wawrzyn bagienny o piêknych, karmazynowych kwiatach oraz borówka bagienna. Wród dzikich kwiatów rezerwatu Tetlin
na wzmiankê zas³uguje te¿ wyka pó³nocnoamerykañska oraz ³ubin arktyczny, które razem tworz¹ rozleg³e, b³êkitno-czerwone dywany kwiecia. Na prze³omie czerwca i lipca
pobocza nielicznych zreszt¹ dróg i szlaków
w parku staj¹ siê prawdziwymi alejami pierwiosnków. ¯ó³te kwiaty maku alaskañskiego
porastaj¹cego suche ³¹ki lub strome brzegi
rzek ju¿ z dala przykuwaj¹ uwagê turystów.
Dzika przyroda oraz piêkno wystêpuj¹cych tu kwiatów powoduj¹, ¿e rezerwat przyrodniczy Tetlin jest jednym z najczêciej odwiedzanych rezerwatów Alaski. Piesze wêdrówki pozwalaj¹ turystom w pe³ni podziwiaæ jego surowe krajobrazy, cieszyæ siê z
niczym niezm¹conej ciszy oraz mieæ nadziejê, ¿e nastêpne pokolenia bêd¹ mia³y szansê
obcowaæ z przyrod¹ w takim samym, nienaruszonym stanie.
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
National Park Service, Stany Zjednoczone.
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