Parki narodowe wiata

Park narodowy Kobuk Valley o powierzchni 6800 km2
po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej czêci Alaski, nad
Morzem Czukockim. W amerykañskim systemie ochrony
przyrody obszar pó³nocno-zachodniej Alaski stanowi
integraln¹ ca³oæ, w sk³ad którego wchodz¹: park narodowy
Kobuk Valley, rezerwaty narodowe Noatak i Bering Land
Bridge oraz pomnik narodowy Cape Krusenstern.
Park Kobuk Valley obejmuje swoim zasiêgiem dolinê rzeki
o tej samej nazwie oraz fragment ³añcucha Gór Brooksa.
Rzeka Kobuk
Dolina Kobuk przypomina z ukszta³towania nieckê, która zewsz¹d otoczona jest przez
góry. Nadrzêdnym celem powo³ania na tym
obszarze parku narodowego by³o zachowanie
w stanie naturalnym rodowiska przyrodniczego doliny rzeki Kobuk, której nazwa znaczy w
jêzyku Eskimosów Wielka Rzeka.
Ze róde³ bij¹cych na po³udniowych stokach szczytu Arrigetch Peaks Kobuk p³ynie
prawie równolegle do pó³nocnego ko³a podbiegunowego. Jej górny oraz rodkowy bieg
s¹ przepiêkne widokowo bowiem krystalicznie czysta woda o szybkim nurcie p³ynie przez
gêsty las mieszany porastaj¹cy górskie zbocza. rodkowy bieg znajduj¹cy siê w granicach parku narodowego jest pe³en nietypowych widoków, tutaj bowiem onie¿one
szczyty Gór Waringa kontrastuj¹ z ¿ó³tym
piaskiem Wielkich Wydm Kobuk. £agodnie
p³yn¹ca Kobuk ma blisko 500 m szerokoci,
a jej brzegi porastaj¹ gêste, wierzbowe zarola. Blisko wybrze¿a rzeka formuje szerok¹
deltê wpadaj¹c¹ do Zatoki Kotzebue, w której wodach ³¹czy siê z rzekami Noatak oraz
Selawik. Razem tworz¹ wodny korytarz o
szerokoci blisko 10 km, który wpada do
Morza Czukockiego.
Rzeka Kobuk (o d³ugoci 554 km) by³a
od wieków g³ównym szlakiem handlowym i
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podró¿niczym wykorzystywanym przez Eskimosów, a jej dolin¹ biegnie kilkanacie tras,
którymi co roku stada renifera amerykañskiego wêdruj¹ za po¿ywieniem.

Piaszczyste wydmy za ko³em
podbiegunowym

Jedne z wielu piaszczystych formacji
w parku (U. S. FWS).
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Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji parku narodowego Kobuk Valley s¹ wydmy, znajduj¹ce
siê w po³udniowej czêci parku. Teren pustynny w dolinie Kobuk zajmuje powierzchniê a¿
760 km2, ale same wydmy wystêpuj¹ na
znacznie mniejszej po³aci terenu. Wewn¹trz
granic owej pustyni, oko³o 2 km na po³udnie od rzeki Kobuk le¿¹ Wielkie Wydmy
Kobuk, a chocia¿ pokrywaj¹ powierzchniê
zaledwie 60 km2, to niektóre z nich osi¹gaj¹ a¿ 76 m wysokoci! Wydmy te powoli migruj¹ w kierunku zachodnim pchane przez
wiatry ze wschodu, ale tutaj ich granicê wyznacza potok Kavet Creek, którego wartkie
wody skutecznie powstrzymuj¹ piasek od
dalszej wêdrówki. Pomimo i¿ wydmy Kobuk
znajduj¹ siê ju¿ za ko³em podbiegunowym,
temperatura latem siêga tutaj czêsto powy¿ej
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35OC! Oprócz Wielkich Wydm Kobuk istniej¹
równie¿ Ma³e Wydmy Kobuk (o powierzchni 6 km2), po³o¿one nieco dalej w kierunku
po³udniowo-wschodnim.
Wydmy znajduj¹ce siê na tym obszarze
zosta³y uformowane ponad 10 000 lat temu,
tu¿ po tym jak stopnia³y ostatnie lodowce.
Ods³oniête zosta³y wówczas du¿e po³acie nagiego l¹du, a brak rolinnoci spowodowa³,
¿e panuj¹ce tu silne wiatry rozproszy³y pozosta³e po przemieszczeniu siê lodowca cz¹stki
piasku (jest to tzw. erozja eoliczna), tworz¹c
rozleg³e pustynie.
Uwa¿a siê, ¿e istniej¹ce wydmy mog¹ byæ
pozosta³oci¹ znacznie wiêkszego, polodowcowego pola wydm, którego znaczn¹ powierzchniê zd¹¿y³a ju¿ pokryæ rolinnoæ.
Dzisiaj trudno jest jednoznacznie oceniæ jak
rozleg³e by³y te prehistoryczne wydmy, jednak¿e liczne badania geologiczne przeprowadzone w Dolinie Kobuk wskazuj¹, ¿e musia³

Zachód s³oñca
nad rzek¹ Kobuk
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pod biegunem
byæ to obszar o powierzchni co najmniej 770
km2. Wydmy Doliny Kobuk s¹ obiektem intensywnych badañ wielu dziedzin nauki (geologii, archeologii i paleontologii). Na ich podstawie stwierdzono m.in., ¿e gatunki rolin
¿yj¹ce obecnie na wydmach mog¹ reprezentowaæ pozosta³oæ stepowo-tundrowej rolinnoci, pokrywaj¹cej niegdy ten obszar podczas Plejstocenu (pomiêdzy 11 000, a 2 miliony lat temu). System piaszczystych wydm
znajduj¹cych siê obecnie w pó³nocno-zachodniej czêci Alaski jest ród³em wiadomoci o
ekosystemach wystêpuj¹cych tutaj przed zlodowaceniem oraz ich ewolucji, w wyniku której powsta³y ekosystemy wspó³czesne.

Flora i fauna parków
Pó³nocno-zachodnia Alaska le¿y w strefie
rolinnej polarnej i jest (oprócz terenów wy¿ynnych oraz szczytów górskich), w ca³oci pokryta tundr¹  formacj¹ rolinn¹, w której panuj¹ce
warunki naturalne (surowy klimat oraz wieczna zmarzlina) wykluczaj¹ obecnoæ drzew. PoBernikla kanadyjska z m³odymi (U. S. FWS).

rasta j¹ zatem p³o¿¹ca siê rolinnoæ, taka jak:
porosty, trawy, turzyce oraz niskie krzewy i krzewinki. Latem tundra pokrywa siê rolinnoci¹,
wród której wymieniæ mo¿na: skar³owacia³e
odmiany wierzby, skalnicê, ³ubin, mech reniferowy oraz porosty. Tereny wy¿ynne oraz zbocza gór porasta borealny las iglasty (wierk bia³y, wierk czarny, brzoza oraz topola osika) siêgaj¹cy w Górach Brooksa do wysokoci 800900 m n.p.m. Natomiast brzegi rzek i jezior zdominowane s¹ przez topole osiki, wierzby oraz
olsze tworz¹ce czêsto gêste zarola.
Tereny, na których znajduj¹ siê piaszczyste wydmy Kobuk charakteryzuj¹ siê (wbrew
temu, co mo¿na by przypuszczaæ) obecnoci¹
wielu gatunków kolorowych rolin, takich
jak: aster syberyjski, pio³un, pietruszka pó³nocna, ziemniak eskimoski, dziki godzik,
niedwiedzia jagoda, ¿ó³ta chryzantema czy
lipowa trawa. Bezporednie otoczenie wydm
porastaj¹: wierk bia³y, brzoza papierowa, topola osika, topola balsamiczna, krzewy czarnej jagody oraz mchy i porosty.

Pó³nocno-zachodnia Alaska le¿y w Regionie Arktycznym (kraina zoogeograficzna) siêgaj¹cym swym zasiêgiem a¿ po Grenlandiê.
Fauna obszarów lenych i nadrzecznych pó³nocno-zachodniej Alaski mo¿e poszczyciæ siê
takimi gatunkami zwierz¹t jak: niedwied
brunatny, niedwied grizzly, niedwied
czarny (baribal), ³o amerykañski, owca Dalla, urson pó³nocnoamerykañski, wilk, ry,
rosomak czy bóbr kanadyjski. Czêstymi goæmi wydm s¹: kruk, ¿uraw piaskowy, rybo³ówka arktyczna, sójka szara oraz wiele gatunków ptaków piewaj¹cych.
Park narodowy Kobuk Valley w okresie
lata odwiedza ponad 150 gatunków ptaków,
szczególnie du¿o jest gatunków wêdrownych
(g³ównie dzikie kaczki i gêsi), które tu gniazduj¹ i zak³adaj¹ kolonie. Wiele z rozmna¿aj¹cych siê ptaków piewaj¹cych migruje ze
swoich zimowisk w Ameryce Po³udniowej,
wschodniej Azji, a nawet Afryki. Wody parku zamieszkuje kilka gatunków ryb, m.in.
³oso oraz szczupak amerykañski. W tundrze
z kolei wystêpuj¹ przystosowane do skrajnych
warunków klimatycznych sta³ocieplne ssaki
i ptaki, natomiast ze wzglêdu na panuj¹ce tu
niskie temperatury nie spotyka siê gadów ani
p³azów. Charakterystyczn¹ cech¹ tej strefy jest
to, ¿e ¿yje tu stosunkowo niewiele gatunków
zwierz¹t, ale za to ich populacje s¹ bardzo liczne (np. stada karibu licz¹ po kilkaset tysiêcy
sztuk). Spotkaæ tu mo¿na te¿ endemicznego
wo³a pi¿mowego, niedwiedzie i wilki. Liczne s¹ tak¿e gryzonie - leming, wistak alaskañski oraz wistak kanadyjski ¿yj¹cy w tundrze alpejskiej.
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