Parki narodowe wiata

Park Narodowy Gates of the Arctic o powierzchni 33 600 km2 po³o¿ony jest na pó³nocy Alaski, za ko³em podbiegunowym, ok. 300
km od wybrze¿a Morza Arktycznego. Jest to jeden z najwiêkszych
parków narodowych Stanów Zjednoczonych.
Park Narodowy Gates of the Arctic na Alasce

subpolarnej, opady atmosferyczne wynosz¹
tutaj od 30 do 45 cm na zachodzie oraz 20-30
cm na wschodzie parku. Temperatury lipca wahaj¹ siê od 9 do nawet 24 OC. Wtedy te¿ jest
tutaj najwiêcej opadów. Po krótkiej jesieni
przychodzi d³uga i mrona zima, kiedy najni¿sze temperatury dochodz¹ do -40 OC. nieg

Ziemia gór,

Gates of the Arctic jest parkiem typowo
górskim, gdy¿ prawie ca³a jego powierzchnia znajduje siê w obrêbie Gór Brooksa (najwy¿sze szczyty to: Mount Igikpak 2594 m
n.p.m. oraz Arrigetch Peaks 2192 m n.p.m.).
Nale¿y do strefy klimatów oko³obiegunowych
(klimat subpolarny, zwany te¿ subarktycznym
oraz arktyczny) z odmianami klimatów górskich oraz wy¿ynnych. Wyró¿nia siê tutaj a¿
cztery typy rodowiska przyrodniczego: wysokogórski polodowcowy i lodowcowy (alpejski), borealny las iglasty, lasotundrê oraz
tundrê. Gates of the Arctic s¹siaduje z parkiem narodowym Kobuk Valley oraz rezerwatem narodowym Noatak, tworz¹c razem
obszar chronionej przyrody o powierzchni
ponad 66 000 km2 (jest to 20% powierzchni
Polski!). Park jest naprawdê bardzo rozleg³y,
a dzika i nieska¿ona cywilizacj¹ przyroda oraz
surowy klimat nadaj¹ mu wyj¹tkowe piêkno.

Historia parku

Park zosta³ za³o¿ony 2 grudnia 1980 roku,
ale jego oryginalna nazwa - Bramy Arktyki - zosta³a wymylona znacznie wczeniej
przez znanego odkrywcê i podró¿nika Roberta
Marshalla, który w latach 1929-1939 wielokrotnie podró¿owa³ z po³udnia na pó³noc
wzd³u¿ doliny rzeki North Fork Koyukuk. We
wschodniej czêci parku przep³ywa ona dok³adnie pomiêdzy dwoma szczytami górskimi: Frigid Crags (1677 m n.p.m.) oraz Boreal

Mountain (2028 m n.p.m.), które z daleka
przypominaj¹ olbrzymie filary bramy. Miejsce to jest zarazem granic¹ wystêpowania
borealnego lasu iglastego oraz tundry  ekosystemu charakterystycznego dla Arktyki 
dlatego te¿ odkrywcy przysz³a na myl nazwa Brama Arktyki.

Góry Brooksa

O charakterze oraz walorach przyrodniczych parku narodowego Gates of the Arctic
niew¹tpliwie
decyduje
obecnoæ Gór Brooksa 
najbardziej na pó³noc wysuniêtej odnogi Gór Skalistych. Niespotykany nigdzie indziej, specyficzny
krajobraz tych gór zosta³
ukszta³towany przez wiele
czynników, m.in. erozjê
wietrzn¹ i wodn¹, ruchy lodowców, wahania temperatury oraz procesy tektoniczne. Góry Brooksa nie
tylko stanowi¹ granicê pomiêdzy ekosystemami, ale
równie¿ rozdzielaj¹ dwie
strefy klimatyczne: subpolarn¹ i polarn¹ (arktyczn¹).
Po³udniowa strona gór (poni¿ej 800 m n.p.m.) le¿y
jeszcze po stronie strefy

Latem rolinnoæ tundry piêknie zakwita(U. S. FWS).

Las kar³owatego wierka czarnego
(U. S. FWS).

pada tutaj przez okr¹g³y rok (oprócz lipca) daj¹c w efekcie warstwê o gruboci 150-200 cm.
Po przeciwleg³ej, pó³nocnej stronie Gór
Brooksa wystêpuje ju¿ klimat arktyczny, opady atmosferyczne s¹ ekstremalnie ma³e i wahaj¹ siê od 13 do 26 cm na rok. Jest to tzw.
pustynia arktyczna, na której iloæ opadów atmosferycznych w ci¹gu roku jest porównywalna z najsuchszymi regionami Ziemi. Obszar ten jest o wiele ch³odniejszy ni¿ po³udniowa czêæ parku, najwy¿sza temperatura
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Parki narodowe wiata
daj¹ca siê g³ównie z kar³owatego wierka
czarnego, która porasta pó³nocne zbocza Gór
Brooksa oraz podmok³e niziny.
Fauna obszarów lenych i nadrzecznych
tej czêci Alaski mo¿e poszczyciæ siê takimi
gatunkami zwierz¹t jak: niedwied grizzly,
czarny niedwied (baribal), ³o amerykañski, karibu (renifer amerykañski), owca Dalla, urson pó³nocnoamerykañski (daleki krewniak je¿ozwierza zwany te¿ ig³ozwierzem),
wilk, ry, rosomak, bóbr kanadyjski, sokó³
wêdrowny, sowa nie¿na oraz liczne ptactwo
wodne (g³ównie dzikie kaczki i gêsi). Zimuj¹
tutaj tylko nieliczne ptaki, ale wraz z nadejciem wiosny przybywa do parku wiele gatunków wêdrownych, które zak³adaj¹ gniazda. Charakterystyczn¹ cech¹ tej strefy jest
to, ¿e wystêpuje tu niewiele gatunków zwierz¹t, ale za to ich populacje s¹ bardzo liczne
(np. pó³nocno-zachodnie stado karibu liczy
500 000 sztuk!).

Góry Brooksa (U. S. FWS).

ziemia ch³odu
roku przypadaj¹ca na lipiec wynosi zaledwie
18 OC, natomiast temperaturowe minimum
osi¹gane w lutym wynosi a¿ -49 OC.
Na terenie parku znajduje siê niezliczona
iloæ górskich strumieni i rzek, szeæ z nich:
Alatna, John, Kobuk, Noatak, North Fork
Koyukuk i Tinayguk ma w amerykañskim
systemie ochrony przyrody status Dzikiej
Rzeki. Ze wzglêdu na panuj¹cy tu surowy
klimat, aktywnoæ organizmów ¿ywych ulega w ci¹gu roku znacznym wahaniom. W czasie krótkiego lata roliny i zwierzêta musz¹
bardzo szybko przejæ cykl wzrostu, a potem
reprodukcji, by zd¹¿yæ przed d³ug¹ zim¹. Od
listopada do marca, gdy temperatura spada
poni¿ej -30 OC, a nawet -40 OC wszelkie formy aktywnoci zanikaj¹, skute lodem rzeki i
równiny ogarnia martwa cisza. Pierwszymi turystami s¹ zawsze entuzjaci psich zaprzêgów,
którzy przyje¿d¿aj¹ do parku, gdy tylko kwietniowe s³oñce zaczyna mocniej przygrzewaæ.
Wiêkszoæ turystów jednak odwiedza Gates
of the Arctic dopiero w czerwcu i lipcu.

Flora i fauna parku

U podnó¿a pó³nocnych zboczy Gór Brooksa rozpoczyna siê tundra  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 typy tundry: podmok³¹ (du¿e nasycenie gruntu wod¹, w obni¿eniach terenu
zalega woda itp.), wilgotn¹ i alpejsk¹ (such¹).
Powierzchnia gleby w tundrze podmok³ej oraz
wilgotnej taje latem, ale znajduj¹cy siê tu¿ pod
ni¹ zamarzniêty grunt nie dopuszcza do przesi¹kniêcia nadmiaru wody w g³¹b profilu glebowego. Dlatego te¿ woda zalega i czêsto

Podroniête m³ode sowy jastrzêbiej (U. S. FWS).

tworzy niewielkie rozlewiska lub nawet mokrad³a.
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.
Tereny wy¿ynne oraz zbocza gór porasta
borealny las iglasty (wierk bia³y, wierk czarny, brzoza kar³owata oraz topola i osika) siêgaj¹cy w Górach Brooksa do wysokoci 800900 m n.p.m. Na granicy lasu wystêpuj¹ zarola wierzbowo-olchowe oraz sporadycznie
ronie brzoza ¿ywiczna. W obrêbie parku
wystêpuje jeszcze jedna formacja rolinna:
tajga (s³owo pochodzenia rosyjskiego, znaczy
dos³ownie: ziemia ma³ych patyków) sk³a-

Ludzie Arktyki

Od tysiêcy lat tereny te zamieszkuj¹ Atabaskowie oraz Eskimosi Nunamiut. Atabaskowie zamieszkuj¹ obszary tajgi, natomiast
Eskimosi Nunamiut poluj¹ w podgórskich
dolinach na karibu. Rdzenni mieszkañcy Alaski kontynuuj¹ tradycyjny styl ¿ycia, tak jak
ich przodkowie poluj¹ na zwierzêta, ³owi¹
ryby i zbieraj¹ zio³a oraz jagody. Atabaskowie oraz Eskimosi z pokolenia na pokolenie
m¹drze gospodarz¹ siê na swojej ojcowinie,
dziêki czemu produktywnoæ ziemi oraz zasobnoæ przyrody zostaje zachowana dla przysz³ych pokoleñ.
SEBASTIAN BIELAK
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