Parki narodowe wiata

Rezerwat przyrodniczy Yukon Flats o powierzchni 36 000 km2,
po³o¿ony jest w rodkowo-wschodniej czêci Alaski i s¹siaduje
z innymi przyrodniczymi obszarami chronionymi, m.in. z parkiem narodowym Gates of the Arctic oraz rezerwatem Arctic.
Zosta³ za³o¿ony w roku 1980 ze wzglêdu na potrzebê ochrony
unikatowego rodowiska naturalnego rozlewisk rodkowego
biegu Jukonu oraz utrzymanie biologicznej ró¿norodnoci wystêpuj¹cych tu gatunków zwierz¹t. Istnienie na tym obszarze
parku ma ogromne znaczenie dla ochrony gatunkowej ptactwa
wodnego Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej.
Kontynentalna Alaska to obszar ekstremalnych oddzia³ywañ klimatycznych. Yukon
Flats nie s¹ tu wyj¹tkiem, a coroczne wahania temperatur nale¿¹ do najwiêkszych na
wiecie. Patrz¹c z zachodu na wschód granice parku przebiegaj¹ wzd³u¿ osi pó³nocnego
ko³a podbiegunowego, natomiast wêdruj¹c po
mapie z pó³nocy na po³udnie, stopniowo
przejdziemy z klimatu subarktycznego do
kontynentalnego. Tutejsze zimy to czas, w
którym temperatura powietrza spada do -45OC
lub nawet -55OC. Tak surowe warunki zimowania znacznie spowalniaj¹, a nawet hamuj¹
wszelk¹ biologiczn¹ aktywnoæ, z drugiej jednak strony, gdy przychodzi lato temperatura
wzrasta nawet do +38OC (jest to najwy¿szy
poziom zanotowany kiedykolwiek na pó³noc
od ko³a podbiegunowego). W po³owie lata
s³oñce nigdy nie zachodzi za liniê horyzontu,
dziêki czemu przez kilka tygodni dzieñ trwa
tu 24 godziny na dobê!

Rezerwat Przyrodniczy Yukon Flats na Alasce

ZIEMIA
Pisklêta bernikli kanadyjskiej (U. S. FWS).

Rozlewiska Jukonu
G³êboko we wnêtrzu Alaski p³ynie Jukon
 pi¹ta w kolejnoci wród najwiêkszych rzek
Ameryki Pó³nocnej. Wyp³ywaj¹c spomiêdzy
g³êbokich, górskich kanionów rozlewa siê
szeroko na równinach, tworz¹c na odcinku o
d³ugoci ponad 300 km rozleg³y obszar rozlewisk wodnych, jezior i mokrade³. To w³anie te podmok³e równiny Jukonu, zwane
Yukon Flats tworz¹ serce rezerwatu. Otoczone od pó³nocy przez pasmo Gór Brooksa
oraz od po³udnia przez Góry Bia³e, rozlewiska s¹ rodowiskiem naturalnym o niespotyTypowy krajobraz parku (U. S. FWS).

kanej wrêcz iloci mniejszych i wiêkszych
jezior, których ³¹cznie jest tutaj ponad 40 000!
Poprzecinane dop³ywami Jukonu oraz strumieniami, równiny zalewowe s¹ ostoj¹ wielu
gatunków ptaków wodnych, ssaków i ryb.
Ró¿norodnoæ wystêpuj¹cych w rezerwacie ekosystemów odzwierciedla przestrzenny

rozk³ad rolinnoci: najwy¿sze partie parku
zdominowane s¹ przez muskeg, czyli tundrê
alpejsk¹, reprezentowan¹ g³ównie przez mchy
i porosty; zbocza wzgórz porastaj¹ lasy mieszane, sk³adaj¹ce siê ze wierka bia³ego, brzozy papierowej oraz topoli i osiki. Wystêpuj¹ce w dolinach bagna i moczary otoczone s¹
morzem traw i turzyc, natomiast brzegi rzek
i strumieni porastaj¹ wierzby i olchy. Latem,
wysoka temperatura powietrza oraz du¿e nas³onecznienie sprzyjaj¹ intensywnemu wzrostowi rolin w rozlewiskach oraz p³ytkich jeziorach Yukon Flats.
Naturalny proces rozk³adu rolin oraz okresowe wysychanie, a nastêpnie wype³nianie siê
wod¹ p³ytkich zbiorników stymuluje w obrêbie ekosystemów przep³yw niezbêdnych sk³adników od¿ywczych zaopatruj¹c jednoczenie
poszczególne jego ogniwa (rolinnoæ wodna,
fitoplankton, zooplankton itd.). Proces ten utrzymuje wysok¹ produktywnoæ rozlewisk wodnych oraz ogromn¹, jak na panuj¹ce tu warunki klimatyczne, ró¿norodnoæ przyrodnicz¹, zarówno w wiecie rolin, jak i zwierz¹t.

wiat zwierz¹t
Rozlewiska Jukonu s¹ jednym z najwiêkszych w Ameryce Pó³nocnej obszarów lêgo-
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wych wêdrownego ptactwa wodnego. W
maju, gdy na Jukonie wci¹¿ jeszcze zalega
lód, do rezerwatu przylatuj¹ miliony ptaków
prawie z ca³ego wiata. Wiele gatunków kaczek i gêsi gromadz¹cych siê tutaj na wiosnê,
wêdruje jeszcze dalej, w kierunku zachodniej
lub pó³nocno-zachodniej Alaski. Ptaki zak³adaj¹ na rozlewiskach gniazda, odchowuj¹
m³ode, po czym jesieni¹ odlatuj¹ razem na
po³udnie, aby w cieplejszych warunkach spêdziæ nadchodz¹c¹ zimê.
Wród odwiedzaj¹cych park ptaków wymieniæ nale¿y takie gatunki jak: kaczka krzy¿ówka, cyranka zielonoskrzyd³a, gê kanadyjska (tutejsza populacja liczy ok. 8000 sztuk),
gê bia³olica (ok. 5000 ptaków), ³abêd trêbacz, nur arktyczny, nur czerwonoszyi, nur
pospolity, ¿uraw morenowy oraz perkoz. Z
rezerwatu ptaki te bêd¹ lecieæ na po³udnie

Mokrad³a to dominuj¹cy ekosystem
w Yukon Flats (U. S. FWS).

rozlewisk
wszystkimi znanymi przyrodnikom szlakami
migracyjnymi. Ogromne znaczenie rezerwatu jako ostoi i obszaru lêgowego ptactwa wodnego jest widoczne w latach suszy, kiedy to
na preriach rodkowoamerykañskich wysycha wiêkszoæ p³ytkich zbiorników wodnych.
Ptaki, zmuszone do opuszczenia swoich dotychczasowych stanowisk, lec¹ na pó³noc, tam
gdzie poziom wody w jeziorach i lagunach
jest stabilniejszy.
Ptactwo wodne to nie jedyni mieszkañcy
parku. Wystêpuje tu bowiem ponad 100 ró¿nych gatunków ptaków, m.in. jastrzêbie, soko³y, sowy, kruki, pardwy, dziêcio³y i sójki.
Tylko nieliczne z nich pozostaj¹ w parku na
zimê, wiêkszoæ w obawie przed przenikliwym zimnem wêdruje daleko na po³udnie.
Najwiêkszym ssakiem rolino¿ernym wystêpuj¹cym w rezerwacie jest ³o amerykañski.
W zale¿noci od pory roku mo¿na go spo-

tkaæ w innej czêci parku, zim¹ obgryza korê
i ga³êzie z nadrzecznych drzew (wierzby, topole i brzozy), natomiast latem wêdruje po
swoim ulubionym terenie, czyli po p³ytkich
bagnach i mokrad³ach.
Z drapie¿ników wystêpuj¹ tu dwa gatunki niedwiedzia: baribal (niedwied czarny), spotykany najczêciej wród nizinnych
lasów oraz grony niedwied grizzly, preferuj¹cy wzgórza pokryte tundr¹ alpejsk¹. W
okresie ch³odów do parku przybywaj¹ dwa
stada renifera amerykañskiego (karibu).
Wiêksze, nazywane przez stra¿ników parku
Porcupine, zimuje na pó³nocno-wschodnich rubie¿ach Yukon Flats, natomiast niewielkie stado Fortymile upodoba³o sobie
Góry Bia³e, po³o¿one na po³udniowych
obrze¿ach rezerwatu.
ródgórskie ³¹ki oraz doliny pokryte
skromn¹ rolinnoci¹ tundry (mchy i poro-

Gê cesarska poprawia u³o¿enie jaj w gniedzie (U. S. FWS).

sty) to miejsce, w którym spotkaæ mo¿na natomiast owcê Dalla. Z innych ssaków zamieszkuj¹cych rezerwat wymieniæ nale¿y:
wilki, rysie, rosomaki, lisy, kuny, ³asice, norki, bobry i pi¿mowce.
Latem rozpoczyna siê coroczna wêdrówka ³ososi w górê Jukonu, wtedy te¿ wzd³u¿
jego brzegów pojawiaj¹ siê liczne obozy rybackie Indian. W wodach rezerwatu wystêpuj¹ trzy gatunki ³ososia, ale Yukon Flats to
dla nich tylko etap poredni, ostatecznym celem wêdrówki ryb jest górny bieg Jukonu. Od
Morza Beringa do swoich tarlisk ³ososie maj¹
do przep³yniêcia dystans a¿ 3200 kilometrów!
Niektóre tr¹ siê jednak w wodach rezerwatu,
a potem zbiorowo zdychaj¹ staj¹c siê ród³em
po¿ywienia dla padlino¿erców oraz, co najwa¿niejsze, wzbogacaj¹ ubogie wody Alaski
w mikro- i makrosk³adniki potrzebne wszystkim s³odkowodnym organizmom do ¿ycia. W
rzekach i jeziorach rezerwatu wystêpuj¹ ponadto m.in.: szczupak amerykañski, burbot,
brzana alaskañska oraz wysoko ceniony przez
wêdkarzy lipieñ arktyczny.

Ludzie i park
Liczne wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie rezerwatu wskazuj¹, ¿e
obszar ten le¿y na pradawnym szlaku, którym ponad 10 000 lat temu myliwi z Syberii
wêdrowali do Ameryki Pó³nocnej. Pierwszym
bia³ym cz³owiekiem, który zawêdrowa³ w
okolice rodkowego biegu Jukonu by³ John
Bell, który w 1845 roku pop³yn¹³ rzek¹ Porcupine a¿ do równin Yukon Flats, gdzie odkry³ ogromne bogactwo przyrody. Rezerwat
przyrodniczy Yukon Flats zamieszkuj¹ nale¿¹cy do szczepu Atapasków Indianie Kutchin,
którzy  co ciekawe  s¹ spokrewnieni z Apaczami i Nawajami zamieszkuj¹cymi odleg³¹
Arizonê (w linii prostej to prawie 4000 kilometrów!). Znajduje siê tu 7 osad ludzkich, z
których najwiêksza to Fort Jukon (700 mieszkañców), natomiast najmniejsza to Birch
Creek (30 mieszkañców). £¹cznie rezerwat
zamieszkuje 1200 osób.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
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