Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Togiak o powierzchni ok. 19 000 km2
po³o¿ony jest nad Zatok¹ Bristolsk¹, w po³udniowo-zachodniej czêci Alaski. Jest jednym 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 narodowych (National Forest System).
Utworzenie rezerwatu Togiak mia³o na celu,
oprócz prawnej ochrony rodowiska naturalnego oraz kulturowego Ameryki Pó³nocnej, szeroko rozumian¹ proekologiczn¹ edukacjê spo³eczeñstwa. Od pó³nocy graniczy z jednym z
najwiêkszych przyrodniczych obszarów chronionych Alaski  rezerwatem Yukon Delta.

Historia parku
Historia Togiak liczy sobie ju¿ ponad 35
lat. 20 stycznia 1969 roku, na obszarze Przyl¹dka Newenham po³o¿onego nad Zatok¹
Bristolsk¹, za³o¿ono rezerwat o tej samej nazwie (Cape Newenham), zajmuj¹cy powierzchniê 1070 km2. Jego g³ównym zadaniem by³a ochrona rodowiska naturalnego
przyl¹dka oraz ¿yj¹cych tu morskich ptaków
i ssaków. Jedenacie lat póniej 11 lutego
1980 roku powsta³ w pobli¿u rezerwat Togiak,
który w grudniu tego samego roku po³¹czono z rezerwatem Cape Newenham. Tym sposobem stworzono jeden, ale za to rozleg³y
przyrodniczy obszar chroniony.
Rezerwat Togiak, ze wzglêdu na swoje
po³o¿enie geograficzne, cechuje du¿a ró¿norodnoæ krajobrazów: zobaczyæ tu mo¿na zarówno górskie szczyty (Góry Ahklun), wybrze¿a klifowe, polodowcowe doliny, wy¿yny pokryte bezdrzewn¹ tundr¹ jak te¿ rozlewiska rzeczne, jeziora czy szerokie, piaszczyste pla¿e. Zapieraj¹cym dech w piersiach jest
widok wysokich, stromych zboczy górskich
otaczaj¹cych g³êbokie, niebiesko-zielone jeziora. Nadmorsk¹ czêæ parku zamieszkuje
najwiêksza (po wschodniej stronie Morza
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Lwy morskie Stellera (U. S. FWS).

Beringa) populacja morskich ptaków (g³ównie mewy i kormorany). Dorzecza rzek Togiak, Kanektok oraz Goodnews to z kolei
domena ³abêdzi, dzikich gêsi oraz kaczek. Z
ptaków drapie¿nych spotkaæ tu mo¿na bielika amerykañskiego, or³a z³otego oraz soko³a
wêdrownego.
Urwiste wybrze¿e klifowe
(U. S. FWS).

Najciekawsze oraz najcenniejsze pod
wzglêdem przyrodniczym s¹ okolice przyl¹dków Newenham oraz Peirce, a zw³aszcza zatoki Nanvak oraz Chagvan, tutaj bowiem znajduj¹ siê kolonie morskich ptaków  prawdziwe ptasie miasta licz¹ce miliony mieszkañców. Rezerwat zamieszkuje 30 gatunków ssaków, czêæ na wybrze¿u (np. morsy i foki),
natomiast wiêkszoæ ¿yje w g³êbi l¹du: niedwied brunatny, ³o amerykañski, karibu
(renifer amerykañski), ry, lis, wydra, bóbr
oraz norka amerykañska. Rzeki i jeziora rezerwatu obfituj¹ w ryby, z tych najbardziej
znanych wymieniæ mo¿na: ³ososia (5 gatunków), szczupaka amerykañskiego, pstr¹ga têczowego, troæ jeziorow¹ oraz lipienia alaskañskiego.

Lwy morskie Stellera
Lew morski to foka z rodziny uchatkowatych. Lew morski Stellera, znany bardziej jako
uchatka kalifornijska to ¿ywy symbol rezerwatu Togiak. Samica tego gatunku, zwana
krow¹, wa¿y rednio 240 kilogramów, natomiast waga samca czêsto przekracza poziom
500 kg. Zwierzêta te ¿yj¹ od 20 (samce) do
30 (samice) lat. Od¿ywiaj¹ siê rybami, takimi jak ³oso czy led oraz bezkrêgowcami
(np. omiornicami i ka³amarnicami), a ich na-
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mi futer, ale wiele tych fok zginê³o z r¹k rybaków, którzy przez d³ugi czas uwa¿ali, ¿e zwierzêta te ¿ywi¹ siê rybami z ich ³owisk. Dopiero pod koniec XX wieku badania naukowe jednoznacznie ustali³y, ¿e lwy morskie w zasadzie nie ¿ywi¹ siê gatunkami ryb od³awianymi komercyjnie (oprócz ³ososia na pewnych
obszarach). Choæ prawna ochrona lwów morskich trwa ju¿ piêtnacie lat to jednak wci¹¿
istnieje realna groba, ¿e w przeci¹gu najbli¿szych kilkudziesiêciu lat te piêkne zwierzêta
znikn¹ z naszej planety.

Jesieñ w rezerwacie Togiak (U. S. FWS).

Ludzie i park
Ju¿ od ponad 2000 lat tereny dzisiejszego
rezerwatu Togiak s¹ zamieszkiwane przez
rdzennych Alaskañczyków, którzy od zawsze
byli uzale¿nieni od otaczaj¹cej ich przyrody.
W dawnych czasach myliwi oraz ich rodziny spêdzali zimy w wioskach po³o¿onych przy
ujciach rzek, natomiast w czasie letnich i jesiennych miesiêcy wêdrowali w górê rzek i

p³ywaj¹cych lwów
turalnymi wrogami s¹ rekiny, orki oraz niestety, cz³owiek. Uchatki kalifornijskie zimê
spêdzaj¹ na wybrze¿ach Kalifornii, Oregonu
i Meksyku, natomiast wiosn¹ migruj¹ na pó³noc, w kierunku wybrze¿a Alaski i Kanady.
Zwierzêta te wystêpuj¹ znacznie dalej bo a¿
po Rosjê i Pó³wysep Koreañski, ale najliczniej spotykane s¹ na Alasce, gdzie co roku
odwiedzaj¹ te same skaliste pla¿e.
Latem wzd³u¿ ca³ego wybrze¿a Alaski
przebywa 80% wiatowej populacji lwów
morskich, znaczna ich iloæ zamieszkuje wybrze¿e rezerwatu Togiak. Jako pierwsze docieraj¹ tam doros³e samce i od razu rozpoczynaj¹ walkê o w³asne terytorium, w póniejszych godach nie bêd¹ brali udzia³u ci,
którzy przegrali potyczki i okazali siê za s³abi. A jest o co walczyæ bowiem harem doros³ego samca sk³ada siê z 10 do 20 samic. Przez
ca³e lato nadbrze¿ne ska³y rozbrzmiewaj¹
odg³osami nawo³ywañ, potyczek i k³ótni.
Samce s¹ bardzo zazdrosne o swoje krowy i
je¿eli którykolwiek z nich powiêca zbyt du¿o
uwagi samicy nale¿¹cej do haremu konkurenta walka jest nieunikniona. Samiec, aby za³o¿yæ w³asny harem musi z regu³y osi¹gn¹æ
wiek ok. 8 lat, samice natomiast osi¹gaj¹ dojrza³oæ p³ciow¹ ju¿ w wieku 3 lat. M³ode (cielêta) przychodz¹ na wiat w ci¹gu ca³ego lata
na skalistych pla¿ach przybrze¿nych wysp.
Kiedy samice w poszukiwaniu pokarmu
opuszczaj¹ na d³u¿sz¹ chwilê swoje m³ode,
pozostawione samemu sobie ma³e foczki usi³uj¹ ssaæ mleko innych samic. Zazwyczaj zostaj¹ wtedy energicznie przegonione, podobnie gdy nieostro¿ne cielê potknie siê o pi¹cego samca. M³ody lew morski jest wietnym
p³ywakiem, w wieku zaledwie dwóch miesiêcy swobodnie bawi siê w falach przyboju, a
kiedy jeszcze trochê podronie zaczyna nur-

kowaæ i samodzielnie polowaæ. Pónym latem lwy morskie Stellera opuszczaj¹ skaliste
wyspy rezerwatu Togiak i udaj¹ siê na po³udnie w kierunku ciep³ych wód Kaliforni i
Meksyku, gdzie spêdz¹ kolejn¹ zimê.
Sytuacja w jakiej znajduj¹ siê obecnie lwy
morskie Stellera to dobry przyk³ad skutków
bezmylnej i nieograniczonej eksploatacji
zasobów przyrody przez cz³owieka. Stale
wzrastaj¹ca od lat 70. XX wieku iloæ po³o-

strumieni poluj¹c na migruj¹ce stada ³ososi.
Na prze³omie XIX i XX wieku ¿y³o tutaj blisko 1800 osób skupionych w siedmiu wioskach, obecnie jednak na terenie rezerwatu
znajduj¹ siê tylko dwie wioski Togiak i Twin
Hills zamieszkiwane ³¹cznie przez 850 osób.
Rdzenni Alaskañczycy kontynuuj¹ tradycyjny styl ¿ycia oparty na mylistwie, po³owach
ryb oraz zbiorze jadalnych rolin lub ich owoców. Tak jak ich dziadowie, wyruszaj¹ co roku

Edredony pospolie (U. S. FWS).

wów ryb, rozwijaj¹cy siê rybny przemys³
przetwórczy oraz zanieczyszczenie mórz spowodowa³y systematyczny spadek liczebnoci
tego gatunku. Liczba lwów morskich Stellera na obszarze pó³nocnego Pacyfiku, zmniejszy³a siê w okresie od koñca lat 70. do po³owy lat 90. z ponad 104 000 do 21 000 sztuk
(70% populacji!), w wyniku czego w roku
1990 wpisano je na listê gatunków zagro¿onych wyginiêciem. Szorstka sieræ lwa morskiego uchroni³a to zwierzê przed handlarza-

w górê rzek i strumieni, ¿eby z³owiæ, a potem
uwêdziæ wystarczaj¹c¹ iloæ ³ososi, która pozwoli im przetrwaæ srog¹ alaskañsk¹ zimê.
Pradawny styl ¿ycia przetrwa³ pomimo narzuconej im przez bia³ych ludzi kultury pieni¹dza i techniki, w której nie ma miejsca na
rytualne tañce, duchy zwierz¹t oraz kult przyrody.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
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