Parki narodowe wiata

Pomnik narodowy Cape Krusenstern o powierzchni ponad 2600
km2 znajduje siê w pó³nocno-zachodniej czêci Alaski, nad morzem
Czukockim (Zatoka Kotzebue). Pomnik narodowy to przyrodniczy
obszar chroniony nie maj¹cy polskiego odpowiednika. W amerykañskim systemie parków i rezerwatów jest to obszar, na którym
przyroda o¿ywiona (zwierzêta i roliny) oraz nieo¿ywiona (woda,
gleba, powietrze, ska³y itp.) s¹ chronione z tak¹ sam¹ moc¹, jak
w parku narodowym, ale na znacznie mniejszej powierzchni.
Pomnik narodowy Cape Krusenstern na Alasce

ZIEMIA

Drug¹ wa¿n¹ cech¹ pomnika narodowego jest to, ¿e chroni on zazwyczaj tylko jeden, wybrany fragment rodowiska naturalnego o du¿ej wartoci przyrodniczej lub kulturowej np. wulkan i jego najbli¿sze otoczenie, fragment morskiego wybrze¿a, rozleg³e
pole kaktusowe, teren wykopalisk archeologicznych itp. Park Cape Krusenstern to w
gruncie rzeczy rozleg³a, pozbawiona drzew
nadmorska równina pokryta tundr¹, gdzieniegdzie urozmaicona niewielkimi wzgórzami
oraz lagunami po³o¿onymi nad samym brzegiem morza. Laguny to ulubione miejsce
wypoczynku ptactwa wodnego. Urwiste brzegi Przyl¹dka Krusenstern oraz wystêpuj¹ce tu
tzw. wa³y pla¿owe (w liczbie 114) s¹ namacalnym wiadectwem jak w ci¹gu ostatnich
tysiêcy lat zmienia³a siê linia brzegowa Morza Czukockiego.
Pomnik narodowy Cape Krusenstern zosta³ za³o¿ony g³ównie w celu ochrony rodowiska naturalnego Przyl¹dka Krusenstern oraz
prawnego zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego Stanów Zjednoczonych, jakim s¹ archeologiczne pozosta³oci po przodkach
wspó³czesnych Alaskañczyków zamieszkuj¹cych pó³nocno-zachodnie wybrze¿e tego stanu ju¿ kilka tysiêcy lat przed nasz¹ er¹.

Eskimosi czy Innuici

Ludmi zamieszkuj¹cymi pó³nocno-zachodni¹ Alaskê s¹ Innuici, zwani powszechnie Eskimosami (pogardliwe s³owo eskimo
wywodzi siê z jêzyka s¹siaduj¹cych z nimi
Indian Algonkinów i znaczy zjadacz suro-

Morsy wyleguj¹ce siê na kamienistych pla¿ach rezerwatu (U. S. FWS).

Byk wo³a pi¿mowego w zimowej aurze (U. S. FWS).
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wego miêsa), natomiast sami na siebie mówi¹ inupiaq, co znaczy po prostu ludzie.
Zamieszkuj¹ te tereny ju¿ od ponad 12 000
lat, a poniewa¿ nale¿¹ do plemion rybackomyliwskich ¿yj¹ czêsto jak pó³-nomadzi pod¹¿aj¹c za wêdruj¹cymi stadami karibu. Byli
i nadal s¹ ca³kowicie uzale¿nieni od wêdrów-

ki reniferów, od dawien dawna bowiem by³y
one dla nich g³ównym ród³em po¿ywienia.
Z wyprawionych skór sporz¹dzali ubrania
(kurtkê, spodnie zwane mukluk oraz rêkawice), a koci wykorzystywali do budowy
swoich sza³asów. ciêgna s³u¿y³y jako nici, z
rogu oraz koci wytwarzano ig³y, p³ozy do sañ,
oszczepy do po³owu ryb, r¹czki do no¿y,
ostrza strza³, skrobaczki do skór oraz nie¿ne
szufle.
Wody rzek Kobuk oraz Noatak umo¿liwia³y ludziom tundry swobodne podró¿owanie
pomiêdzy wybrze¿em, a wnêtrzem Alaski, w
ciep³ej porze roku wykorzystywali do tego
obci¹gniête skór¹ kajaki (zwane baidarka),
natomiast zim¹, gdy rzeki pokrywa³a gruba
warstwa lodu, podró¿owali ci¹gniêtymi przez
psy saniami umiak. Mieszkañcy Przyl¹dka
Krusenstern nie wahali siê zapuszczaæ daleko w g³¹b l¹du, aby  gdy zabrak³o im ju¿

Parki narodowe wiata
miêsa ryb i morskich ssaków (fok, morsów i
wielorybów)  zapolowaæ na renifery i wo³y
pi¿mowe.
Tradycyjny styl ¿ycia Innuitów zacz¹³ siê
zmieniaæ w roku 1850 wraz z pierwszymi
kontaktami z bia³ym przybyszem. Zapocz¹tkowany przez bia³ych traperów handel skórami zwierz¹t futerkowych, za³o¿enie faktorii handlowych, a nastêpnie szkó³ i placówek
pocztowych wp³ynê³y na ich odwieczn¹ letni¹ wêdrówkê i zak³adanie obozowisk w zimie. W 1908 roku za³o¿ono pierwsz¹ szko³ê
misyjn¹ w dzisiejszej wiosce Noatak, po czym
Inupiaq zaczêli przyjmowaæ wiarê chrzecijañsk¹.
Kultura szamanów, tabu, duchów oraz ich
bogaty jêzyk zosta³y zast¹pione zachodni¹
medycyn¹, obrzêdami, jêzykiem angielskim
oraz dobrami kupowanymi w sk³adach handlowych. Obecnie w pó³nocno-zachodniej Alasce
znajduje siê 10 wiosek Indian, z których najwiêksza po³o¿ona ok. 20 km na po³udnie od
granic rezerwatu liczy ok. 350 osób. Pomimo
tak znacz¹cych zmian, Inupiaq kontynuuj¹ tra-

Zapieraj¹cy dech w piersiach widok Przyl¹dka Newenham (U. S. FWS).

Innuitów
dycyjny styl ¿ycia, który jest dla nich sensem
istnienia. Tak jak ich przodkowie zim¹ i wiosn¹ poluj¹ na foki i wieloryby, latem ³owi¹ ryby
(g³ównie ³ososie) i zbieraj¹ jagody natomiast
jesieni¹ tropi¹ renifery. Maj¹ zagwarantowane
do tego prawo, pomimo ¿e ziemia na której
¿yj¹ nale¿y obecnie do systemu ochrony przyrody Stanów Zjednoczonych.

Fauna Przyl¹dka Krusenstern
Przyl¹dek Krusenstern to nie tylko historia ludzi zasiedlaj¹cych Alaskê, ale przede
wszystkim dzika i nieska¿ona cywilizacj¹
przyroda.
Najpopularniejszym ssakiem w parku jest
karibu, czyli renifer amerykañski od niepaSzybuj¹ca mewa (U. S. FWS).

miêtnych ju¿ czasów zamieszkuj¹cy praktycznie ca³¹ Alaskê (oprócz jej po³udniowowschodniego krañca). Od liczebnoci jego
stad, która potrafi ulegaæ bardzo du¿ym zmianom, zale¿y byt nie tylko ludzi ale wiêkszoci gatunków drapie¿nych wystêpuj¹cych w
tej czêci Alaski. Przyk³adem niech bêdzie to,
¿e w latach 70. XX wieku liczebnoæ stada
zamieszkuj¹cego pó³nocno-zachodni¹ Alaskê
wynosi³a ok. 75 000 sztuk, natomiast dzisiaj
stado liczy sobie ponad 500 000 reniferów!
Innym charakterystycznym zwierzêciem
pó³nocno-zachodniej Alaski jest wó³ pi¿mowy. Wo³y pi¿mowe przywêdrowa³y na Alaskê l¹dowym pomostem Beringa z terenów
tundry rodkowej Syberii. W przeciwieñstwie

do innych zwierz¹t, które, gdy zbli¿a siê zima
albo zapadaj¹ w stan hibernacji (np. wistaki
i niedwiedzie), albo migruj¹ na po³udnie
(ptaki wêdrowne, karibu), wo³y pi¿mowe
utrzymuj¹ swoj¹ aktywnoæ przez ca³y rok.
S¹ bardzo dobrze przystosowane do ¿ycia w
surowym i wymagaj¹cym rodowisku Arktyki, gdy¿ ich mocne cia³a pokryte s¹ kilkuwarstwowym, grubym futrem wietnie izoluj¹cym je od ch³odów.
Tajemnica egzystencji w tak trudnych warunkach polega na maksymalnym oszczêdzaniu energii, nawet sposób zachowania wo³ów
pi¿mowych w obliczu zagro¿enia jest tego
najlepszym przyk³adem. Gdy zostan¹ zaatakowane przez drapie¿niki formuj¹ obronne
ko³o kieruj¹c siê g³owami zakoñczonymi masywnymi rogami w kierunku napastników,
tworz¹c w ten sposób barierê praktycznie nie
do przejcia. Taki system obrony pozwala wo³om na ochronê swojego bezpieczeñstwa na
miejscu, bez koniecznoci ucieczki i wynikaj¹cej z niej straty energii.
Poród innych ssaków zamieszkuj¹cych
park wymieniæ mo¿na takie gatunki jak: niedwied polarny, niedwied grizzly, wilk, lis
rudy, ry i rosomak. Wybrze¿e Przyl¹dka Krusenstern zamieszkuj¹ równie¿ foki, morsy
i wieloryby, natomiast przybrze¿ne laguny to
raj wêdrownego ptactwa wodnego. Spotkaæ
tu mo¿na takie gatunki jak: orze³ z³oty, ¿uraw
morenowy, nur arktyczny, siewka szara, edredon pospolity, rybitwa arktyczna czy bia³orzytka pó³nocna.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
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