Parki narodowe wiata

Park narodowy Lake Clark o powierzchni ok. 16 000 km2
po³o¿ony jest na po³udniu Alaski, u nasady Pó³wyspu Alaska.
Za³o¿ony w roku 1980 nazywany jest przez Amerykanów
alaskañskimi Alpami, gdy¿ to w³anie tutaj d³ugi ³añcuch
Gór Aleuckich, wznosz¹cych siê z Pó³wyspu Alaska, styka siê
z Górami Alaska, wród których znajduje siê najwy¿szy szczyt
Stanów Zjednoczonych  Mount McKinley (6194 m n.p.m.).

Park Narodowy Lake Clark

ZIEMIA GÓR
Góry Chigmit  wzbudzaj¹ce strach i szacunek, pokryte lodowcami pasmo wysokich
szczytów górskich  powsta³y w wyniku trwaj¹cego tysi¹ce lat procesu wznoszenia siê ku
górze litosfery, wylewom magmy, trzêsieniom
ziemi, wybuchom wulkanów i pracy lodowców ¿³obi¹cych doliny górskie. Znajduj¹ siê
tu dwa aktywne wulkany: Iliamna (3053 m
n.p.m.) i Redoubt (3108 m n.p.m.). Nale¿¹
do tzw. Piercienia Ognia, czyli obszaru o
wzmo¿onej aktywnoci wulkanicznej, rozci¹gaj¹cego siê od Ameryki Po³udniowej przez
Alaskê a¿ po Indonezjê. Wydobywanie siê
lawy na powierzchniê ziemi wzd³u¿ granic
Piercienia Ognia jest wynikiem ruchu p³yt
kontynentalnych.

Ró¿norodnoæ ekosystemów
Na wschodzie parku, nad Zatok¹ Cooka,
góry gwa³townie opadaj¹ ku morzu, a sp³ywaj¹ce z nich górskie strumienie i rzeki szybko przep³ywaj¹ przez porastaj¹ce wybrze¿e
morskie wilgotne lasy pacyficzne (wierk sitkajski i bia³y). Na wybrze¿u las iglasty koñczy siê, ods³aniaj¹c wysokie, strome klify
zbudowane ze ska³ zawieraj¹cych w sobie
skamienia³e pozosta³oci organizmów ¿yj¹-

M³ody bielik amerykañski
(U. S. FWS).

cych na dnie morskim oko³o 150 milionów
lat temu.
Po zachodniej stronie parku Góry Chigmit ³agodnie opadaj¹ ku równinom, a pokrywaj¹ca zbocza górskie rolinnoæ tundry przechodzi stopniowo w borealny las iglasty. Znaj-

duj¹ siê tutaj b³êkitne, krystalicznie czyste
górskie jeziora, m.in. jezioro Clarka, od którego wziê³a siê nazwa parku oraz mnóstwo
górskich strumieni i rzek. Jezioro Clarka jest
jednym z wiêkszych jezior Alaski i ma 80 km
d³ugoci. Zasilane setkami strumieni i wodospadów, jezioro to zajmuje bardzo wa¿ne
miejsce w ochronie rodowiska naturalnego
Alaski, gdy¿ jest stref¹ tar³a ³ososia czerwonego, od którego liczebnoci zale¿y ¿ycie nie
tylko wielu zwierz¹t w parku, ale równie¿ byt
Indian Denaina  rdzennych mieszkañców
tej czêci Alaski.
Zima w Lake Clark, tak jak w ca³ej Alasce, jest d³uga i ciê¿ka. Trwa od padziernika
a¿ do kwietnia. W niektórych czêciach parku s³oñce nie wznosi siê powy¿ej wynios³ych
szczytów górskich przez kilka miesiêcy. Wystêpuj¹ce tu obfite opady niegu potrafi¹ w
krótkim czasie pokryæ teren bia³ym dywanem
puchu, który równie szybko mo¿e zostaæ
zdmuchniêty silnymi wiatrami wiej¹cymi od
morza.

wiat rolin i zwierz¹t
Rudy lis (U. S. FWS).
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Wiosenne ocieplenie, topniej¹cy lód i nieg
mobilizuj¹ przyrodê do aktywnoci. Krótkie
alaskañskie lato jest prawdziwym rozkwitem

Parki narodowe wiata
¿ycia: rozwijaj¹ siê roliny, na wiat przychodz¹ m³ode renifery, nie wiadomo sk¹d pojawiaj¹ siê chmary moskitów  g³ówne po¿ywienie ryb i ptaków, a do rzek i strumieni
wp³ywaj¹ z morza ³ososie na tar³o.
Obfite opady atmosferyczne powoduj¹
bujny rozkwit rolinnoci. wiat rolin jest
bardzo zró¿nicowany, a wystêpuj¹ce w parku Lake Clark gatunki mo¿na zaliczyæ do piêciu formacji: tundra, u¿ytki zielone (³¹ki),
krzewy i zarola, lasy oraz obszary podmok³e (mokrad³a). Ze wzglêdu na panuj¹ce na
Alasce niekorzystne warunki klimatyczne rolinnoæ jest uboga pod wzglêdem gatunkowym, okres wegetacyjny jest krótki, a poszczególne roliny wzrastaj¹ bardzo wolno.
Dlatego te¿, aby móg³ prawid³owo rozwijaæ
siê wiat zwierz¹t rolino¿ernych, potrzebne
s¹ ogromne przestrzenie zdolne wy¿ywiæ np.
stada reniferów licz¹ce niekiedy po kilkaset
tysiêcy sztuk.

Ma³y ptaszek o wdziêcznej
nazwie cedrówka (U. S. FWS).

i ch³odu

Jednak¿e w parku Lake Clark samoczynne,
wywo³ane si³ami natury po¿ary wybuchaj¹
Dobroczynne ... po¿ary
g³ównie na obszarze tundry, gdzie kar³owate
Dodatkowym czynnikiem stymuluj¹cym
wierki z du¿¹ iloci¹ suchych konarów, poproduktywnoæ ekosystemów s¹ naturalne pokrytych porostami rosn¹ na grubej warstwie
¿ary, które rokrocznie na obszarze parku tramchów i porostów, które w okresach niedowi¹ od 400 do 800 hektarów ³¹k (jest to zaleboru wody s¹ suche, jak przys³owiowy pieprz.
dwie 0,05% powierzchni ca³ego parku). W
Ogieñ spalaj¹c suche i obumar³e roliny p³oPolsce ogieñ kojarzy siê od zawsze ze znisz¿¹ce oraz krzewy zwraca pobrane wczeniej
czeniami i tragedi¹, zw³aszcza w przyrodzie.
przez nie sk³adniki od¿ywcze (minera³y) do
gleby, u¿yniaj¹c j¹.
Gdyby nie spontanicznie
£o k¹pi¹cy siê w jeziorze (U. S. FWS).
wybuchaj¹ce po¿ary, z czasem wiêkszoæ zawartych w
glebach minera³ów zosta³aby wypompowana przez
porastaj¹ce j¹ roliny, które
same, schn¹c i zamieraj¹c,
nie przedstawiaj¹ wiêkszej
wartoci dla rolino¿ernych
zwierz¹t. Poniewa¿ tutejsze
gleby s¹ s³abe, a na dodatek
na znacznym obszarze Alaski zaraz pod powierzchni¹
znajduje siê wieczna zmarzlina ograniczaj¹ca procesy
glebowe, takie zjawisko w
krótkim czasie doprowadzi³oby do wyja³owienia gleby
i spadku produkcji rolin
do poziomu, przy którym renifery, ³osie i inne rolino¿erne ssaki czeka³aby mieræ
g³odowa. Okazuje siê, ¿e niewielkie, ale systematycznie
wybuchaj¹ce po¿ary s³u¿¹
przyrodzie. W przeci¹gu
krótkiego okresu czasu po
ich wyganiêciu nastêpuje
gwa³towny rozwój rolinnoci, pojawiaj¹ siê nowe ga-

tunki (jest to tzw. sukcesja naturalna), a bioró¿norodnoæ jest znacznie wiêksza ni¿ przed
po¿arem. Masa rolin (tzw. biomasa) jest równie¿ znacznie wiêksza ni¿ przed dzia³aniem
ognia.
Wilgotne lasy pacyficzne po³o¿one wzd³u¿
wybrze¿a morskiego s¹ natomiast rzadko nêkane ogniem, wierki sitkajskie do¿ywaj¹ sêdziwego wieku, pod wp³ywem wiatrów przewracaj¹ siê, próchniej¹ i staj¹ siê ród³em
pokarmu m.in. dla cetyñca (endemiczny
chrz¹szcz zamieszkuj¹cy park).
Ró¿norodnoæ ekosystemów w parku
wp³ywa na du¿¹ ró¿norodnoæ gatunkow¹
zwierz¹t. Z ssaków zamieszkuj¹cych park narodowy Lake Clark wymieniæ mo¿na takie
gatunki jak: niedwied brunatny (grizzly),
niedwied czarny (baribal), wilk, ry, lis,
rosomak, ³o amerykañski, karibu (renifer
amerykañski), owca Dalla czy urson pó³nocnoamerykañski. Równie liczne s¹ ptaki, z których najliczniejsze to wêdrowne ptactwo wodne, zamieszkuj¹ce mokrad³a: ³abêdzie, kaczka krzy¿ówka, wistun, cyranka zielonoskrzyd³a, ró¿eniec, kamieniuszka, ogorza³ka, g¹go³,
uhla, edredon, g¹go³ek.
Wybrze¿e klifowe zamieszkuj¹ morskie
ptaki, takie jak maskonury, kormorany czy
mewy trójpalczaste. Z ptaków drapie¿nych
wystêpuj¹: bielik amerykañski, orze³ przedni, jastrz¹b go³êbiarz, b³otniak pó³nocny,
drzemlik, pustu³ka amerykañska, rybo³ów
oraz sokó³ wêdrowny.
W rzekach i strumieniach parku wystêpuje piêæ gatunków ³ososia, pstr¹g têczowy, troæ
jeziorowa, szczupak amerykañski, miêtus oraz
lipieñ arktyczny. Poniewa¿ wszystkie cieki
wodne maj¹ swoje ród³a w górskich lodowcach wody, które nios¹ s¹ nie tylko lodowato
zimne, ale te¿ bardzo ubogie w sk³adniki
od¿ywcze potrzebne rybom do rozwoju. Dlatego te¿ du¿e osobniki poszczególnych gatunków s¹ naprawdê bardzo stare.
SEBASTIAN BIELAK
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