Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Yukon Delta o powierzchni 76 526 km2
po³o¿ony jest nad Morzem Beringa, w zachodniej czêci
Alaski. Jest drugim co do wielkoci przyrodniczym obszarem
chronionym Alaski, a ok. 10 % jego powierzchni zajmuje
rezerwat cis³y. Od po³udnia s¹siaduje z rezerwatem
przyrodniczym Togiak, wraz z którym tworzy obszar
chronionej przyrody o powierzchni ponad 95 000 km2
(prawie jedna trzecia Polski!).
Rezerwat przyrodniczy Yukon Delta to
mozaika jezior, rzek, strumieni i mokrade³
(30% powierzchni parku pokryte jest wod¹),
po³o¿onych na nadmorskich równinach z
trzech stron otoczonych górami: od pó³nocy
s¹ to Góry Kilbuck, od wschodu Góry Kusilvak, natomiast od po³udnia Góry Askinuk.
Park za³o¿ono w roku 1980, ale znaczny fragment delty Jukonu by³ prawnie chroniony ju¿
od roku 1909. Rezerwat powo³ano w celu
ochrony rodowiska naturalnego ptactwa
wodnego oraz utrzymania ró¿norodnoci biologicznej tutejszych ekosystemów.

Rezerwat Przyrodniczy Yukon Delta na Alasce

ZIEMIA
Bernikle kanadyjskie w locie (U. S. FWS).

Delta Jukonu i Kuskokwim
Trzon parku stanowi¹ po³¹czone delty
dwóch rzek: potê¿nego Jukonu oraz znacznie mniejszej Kuskokwim. Jukon od róde³
bij¹cych wysoko w górach do ujcia do Morza Beringa p³ynie na trasie o d³ugoci ok.
3000 kilometrów, przecinaj¹c po drodze bezkresne lasy i nag¹, bezdrzewn¹ tundrê. Rzeka
Kuskokwim z kolei po przep³yniêciu zaledwie 864 km równie¿ wpada do Morza Beringa, ale w miejscu po³o¿onym ok. 320 km
poni¿ej ujcia Jukonu.
Pomimo tak du¿ej odleg³oci od siebie ujcia Jukon i Kuskokwim tworz¹ ogromn¹,
wspóln¹ deltê, która powsta³a w ci¹gu tysiêcy lat w wyniku zamulania przyujciowych
odcinków rzek rozdrobnionym materia³em
skalnym (piasek i ¿wir) oraz cz¹stkami gleby
niesionymi z pr¹dem wody ku morzu. Proces
ten spowodowa³ stopniowe podnoszenie siê
dna poszczególnych rzek, a¿ w koñcu dosz³o
do po³¹czenia delt w jedn¹ ca³oæ. Obecnoæ
du¿ej iloci wody powoduje, ¿e dominuj¹cym
typem rodowiska w parku jest podmok³a tundra. Wszechobecne na Alasce lasy iglaste lub

mieszane zajmuj¹ zaledwie 10% powierzchni rezerwatu. Powolny wzrost drzew uwarunkowany jest trudnymi warunkami siedliskowymi: surowym klimatem oraz wieczn¹ zmarzlin¹ wystêpuj¹c¹ pod przypowierzchniow¹
warstw¹ gleby.
Zima w delcie Jukonu zaczyna siê wczenie, bo ju¿ w padzierniku, w styczniu temperatura powietrza spada w nocy poni¿ej 50OC. Roczny opad niegu wynosi 127 cm.
Wiosenne roztopy rozpoczynaj¹ siê w delcie
dopiero w maju lub nawet na pocz¹tku czerw-

ca, a rednia temperatura w lecie wynosi 18OC.
Alaskañskie lato w tej szerokoci geograficznej trwa bardzo krótko dlatego te¿ wszystkie
roliny przechodz¹ okres wegetacyjny w tempie ekspresowym.
Lato to okres, w którym najwiêkszym utrapieniem w parku s¹, zarówno dla zwierz¹t jak
i ludzi, moskity mno¿¹ce siê na mokrad³ach
w nieograniczonej wrêcz iloci. Myli³by siê
jednak ten, kto s¹dzi³by, ¿e owady te s¹ niepotrzebne i zosta³y stworzone tylko po to, aby
uprzykrzaæ ¿ycie innym. Moskity s¹ najwa¿niejszym ogniwem w skomplikowanym ekosystemie rozlewisk rzecznych i mokrade³. Stanowi¹ podstawowe ród³o po¿ywienia dla wystêpuj¹cych w parku ptaków i ryb. Gdyby nie
by³o takiej obfitoci moskitów nie by³oby
równie¿ tak wielkiej ró¿norodnoci ptaków
w parku.

Królestwo wêdrownych
ptaków

Zatoka Hazena (U. S. FWS).
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Delta Jukon-Kuskokwim jest najbardziej
produktywnym obszarem lêgowym Ameryki Pó³nocnej, zamieszkiwanym przez ponad
50 gatunków samego tylko ptactwa wodnego. Czêæ z ptaków zak³ada tutaj gniazda, lecz
wiêkszoæ przebywa na mokrad³ach chwilowo, odpoczywaj¹c przed dalsz¹ podró¿¹ w
kierunku Rosji lub pó³nocnej Alaski. Pierw-

Parki narodowe wiata
sze ptaki przylatuj¹ do parku wraz z nadejciem wiosny, ale ju¿ w krótkim czasie na mokrad³ach s¹ ich dos³ownie miliony - praktycznie z ca³ej Ameryki Pó³nocnej oraz kilku pozosta³ych kontynentów wiata. Rokrocznie przebywa tu ok. 750 000 ³abêdzi i gêsi,
2 000 000 kaczek oraz kilka milionów morskich ptaków. W samej delcie gniazduje ponad po³owa populacji bernikli czarnej, na
wybrze¿u lub nieco dalej w g³¹b l¹du pokrytego rolinnoci¹ tundry zak³adaj¹ gniazda
gêsi cesarskie, gêsi bia³olice oraz ³abêdzie
tundrowe. Jeszcze liczniejsze od dzikich gêsi
s¹ kaczki, wród których park odwiedzaj¹:
cyranka zielonoskrzyd³a, kaczka krzy¿ówka,
kaczka arlekin, cyranka b³êkitnoskrzyd³a, cyranka cynamonowa, kaczka lena, kaczka
czarna, edredon pospolity oraz edredon okularnik wpisany od 1993 roku na amerykañsk¹ listê gatunków zagro¿onych wyginiêciem.

Typowy krajobraz w parku (U. S. FWS).

rzek i mokrade³

maicone gdzieniegdzie kraterami po wygas³ych
wulkanach. Wyspa ta, a zw³aszcza jej po³udniowa czêæ, zosta³a w latach 30. XX wieku wykorzystana jako teren odchowu eksperymentalnego stada wo³ów pi¿mowych. Bezmylnoæ
i zach³annoæ bia³ych myliwych dostarczaj¹cych ¿ywnoæ poszukiwaczom z³ota na Alasce doprowadzi³a pod koniec XIX wieku do
wyginiêcia na Pó³wyspie Seward tych piêknych i, jak siê okaza³o, bezbronnych zwierz¹t.
Dopiero w roku 1935 sprowadzono z Grenlandii ok. 40 sztuk wo³ów pi¿mowych (doros³e oraz m³ode) i umieszczono je na wyspie
Nunivak, gdy¿ tam panowa³y korzystne dla ich
rozwoju warunki. Ostatecznie, przy du¿ym
wysi³ku przyrodników oraz sporych pieni¹dzach podatników, uda³o siê naprawiæ b³¹d
wczeniejszych pokoleñ  wó³ pi¿mowy wróci³ na sta³e na Pó³wysep Seward.

£abêd tundrowy (U. S. FWS).

Innym gin¹cym gatunkiem wystêpuj¹cym w
parku jest kulik eskimoski. Wzd³u¿ skalistych
wybrze¿y Przyl¹dka Romanzow oraz wysp
Nunivak i Nelson znajduj¹ siê ogromne kolonie morskich ptaków: mew, nurów, perkozów, aukletów, nurzyków i kormoranów. Z
ptaków wystêpuj¹ ponadto: b³otniak pó³nocny, sokó³ wêdrowny, jaskó³ka fioletowa, ¿ó³tonóg mniejszy, bekas pospolity oraz brodziec
szczeciniasty.

Fauna parku
Wêdrowne ptaki to nie jedyni mieszkañcy
rezerwatu Yukon Delta, choæ to ich obecnoæ
decyduje o du¿ej wartoci przyrodniczej obszaru delty. Ze ssaków zamieszkuj¹cych rezerwat wymieniæ mo¿na takie gatunki jak:
niedwied grizzly, baribal (niedwied czarny), wilk, rosomak, lis arktyczny (piesiec), renifer amerykañski zwany potocznie karibu,
³o amerykañski, bóbr, pi¿mowiec, wydra

rzeczna, wiewiórka ruda, mysz ³¹kowa czy
norka amerykañska. Strefê przybrze¿n¹ Morza Beringa zamieszkuj¹ morsy, foki oraz kilka gatunków wielorybów. Bardzo licznie wystêpuj¹ w rezerwacie ryby: górskie strumienie zamieszkuje troæ, pstr¹g têczowy i lipieñ
arktyczny natomiast wody nizinne szczupak
amerykañski i burbot. Ka¿dego lata rezerwat
odwiedzaj¹ ³ososie, które wp³ywaj¹ do Jukonu i Kuskokwim z Morza Beringa, a nastêpnie p³yn¹ w górê nurtu w kierunku swoich
odwiecznych tarlisk. W wodach rezerwatu
spotkaæ wtedy mo¿na cztery sporód piêciu
wystêpuj¹cych na Alasce gatunków ³ososia:
czawyczê (³oso królewski), nerkê (³oso czerwony), kizucza (³oso srebrny) oraz ³ososia
ró¿owego.
Unikaln¹ czêci¹ rezerwatu jest wyspa Nunivak po³o¿ona ok. 30 km od wybrze¿a, zajmuj¹ca powierzchniê 440 hektarów. Jej wnêtrze to g³ównie wzgórza pokryte tundr¹ uroz-

Ludzie i park
Rdzennymi mieszkañcami delty Jukonu s¹
Eskimosi Yupik, którzy przybyli na te tereny ju¿ kilka tysiêcy lat temu. W dawnych czasach mieszkali w chatach do po³owy zakopanych w ziemi, zbudowanych z koci wielorybów i drewna pokrytego darni¹. Wiele podró¿owali w poszukiwaniu po¿ywienia, podczas lata poszczególne rodziny opuszcza³y zimowe osiedla i wêdrowa³y nad rzeki, gdzie
³owiono wêdruj¹ce na tar³o ³ososie. Do dzisiaj wielu Eskimosów z delty Jukonu kontynuuje tradycyjny styl ¿ycia przodków oparty
g³ównie na mylistwie, traperstwie oraz po³owach ryb. Yupik zaadaptowali siê do nowoczesnego stylu ¿ycia bia³ych odkrywców,
ale pomimo wielu zmian ich ¿ycie nadal pozostaje cile zwi¹zane z otaczaj¹c¹ przyrod¹. W granicach rezerwatu znajduj¹ siê 42
osady Yupik.
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