Parki narodowe wiata

Rezerwat narodowy Noatak o powierzchni 26 000 km2
po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej czêci Alaski i jest
jednym z najwiêkszych przyrodniczych obszarów chronionych
tego stanu. 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.
Rezerwat Noatak obejmuje swoim zasiêgiem dolinê rzeki o tej samej nazwie oraz
pasma gór: DeLonga (z najwy¿szym szczytem Amphitheatre Mountain 1075 m n.p.m.),
Bairda (Mount Angayukaqsraq 1451 m
n.p.m.) i Waringa, tworz¹ce wspólnie ³añcuch Gór Brooksa. Góry te s¹ stosunkowo
niskie i charakteryzuj¹ siê doæ suchym klimatem, dlatego te¿ wspó³czesne zlodowacenie jest tutaj nieznaczne (granica wiecznego
niegu wystêpuje dopiero na wysokoci 2000
m n.p.m.).
Obszar pó³nocno-zachodniej Alaski rozci¹ga siê na odcinku o d³ugoci ok. 470 km
od Morza Czukockiego a¿ do górnego biegu
rzeki Noatak, a wchodz¹ce w jego sk³ad przyrodnicze obszary chronione zajmuj¹ ³¹cznie
powierzchniê 48 000 km2. Rezerwat narodowy Noatak znajduje siê ju¿ za pó³nocnym
ko³em podbiegunowym i to w³anie tutaj borealny las iglasty (pó³nocnoamerykañska tajga), tworz¹cy jeden z najwiêkszych, zwartych
obszarów lenych wiata ustêpuje miejsca
bezdrzewnej tundrze, daj¹c w efekcie otwart¹ przestrzeñ poroniêt¹ ma³ymi drzewami na
pod³o¿u z grubej maty sk³adaj¹cej siê z traw,
turzyc i porostów.

Rzeka Noatak
Tytu³owy rezerwat zosta³ powo³any w celu
ochrony najwiêkszego w Ameryce Pó³nocnej,
nietkniêtego cywilizacj¹ dorzecza rzeki Noatak, która w amerykañskim systemie ochrony przyrody ma status dzikiej rzeki. Poniewa¿ jest jednym z nielicznych, ca³kowicie naKrajobraz doliny Noatak (U.S. FWS).
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turalnych, a przy tym naprawdê rozleg³ych
obszarów, rezerwat Noatak zosta³ wpisany na
listê Miêdzynarodowych Rezerwatów Biosfery. Noatak znaczy w jêzyku rdzennych
mieszkañców rezerwatu przejcie w g³¹b
l¹du. ród³a rzeki o tej nazwie bij¹ z lodowców znajduj¹cych siê w pobliskim parku narodowym Gates of the Arctic. Od Mount Igikpak a¿ do Zatoki Kotzebue Noatak p³ynie szerokim ³ukiem w kierunku po³udniowo-zachodnim wzd³u¿ Gór Bairda i DeLonga, by
na koñcu wpadaj¹c do Morza Czukockiego
utworzyæ szerok¹ deltê.
Na trasie jej przep³ywu (o d³ugoci 634
km) mo¿na wyró¿niæ szeæ odmiennych regionów: tundrê alpejsk¹, tundrê wilgotn¹ i
podmok³¹, Wielki Kanion Noatak (104 km
d³ugoci), nadmorskie równiny oraz przy ujciu do morza deltê. Tam, gdzie rzeka wpada
do rezerwatu Noatak dno doliny rozszerza siê
w rozleg³y p³askowy¿ tundry, którego krajobraz naznaczony jest licznymi jeziorami i mokrad³ami. W rodkowym biegu rzeka ma
szybki nurt o redniej prêdkoci ok. 8-13 km/
h. Rezerwat otoczony jest od pó³nocy przez
Góry DeLonga, natomiast na po³udniu od
parku narodowego Kobuk Valley oddzielaj¹
go Góry Bairda.

Renifery amerykañskie z bliska
(U.S. FWS).

Karibu  nomad Pó³nocy
Karibu to popularna nazwa renifera amerykañskiego, od niepamiêtnych ju¿ czasów zamieszkuj¹cego praktycznie ca³¹ Alaskê (oprócz
jej po³udniowo-wschodniego krañca). Zwierzê
to jest uwa¿ane za ¿ywy symbol rezerwatu Noatak. Coroczna wêdrówka reniferów jest jednym
z cudów arktycznego wiata, gdy¿ od jej przebiegu zale¿y egzystencja zarówno ludzi, jak i
licznie tu wystêpuj¹cych drapie¿ników. Stado
pó³nocno-zachodniej Alaski zatacza w swojej
wêdrówce obszar o powierzchni oko³o 360 000
km2, migruj¹c od pó³nocnego przedgórza Gór
Brooksa a¿ do rzeki Jukon na po³udniu oraz daleko na zachód, do Przyl¹dka Lisburne. Na trasie wêdrówki reniferów le¿y zarówno rezerwat
narodowy Noatak jak i pobliski park narodowy
Kobuk Valley.
Migracja rozpoczyna siê pod koniec marca
lub na pocz¹tku kwietnia (w zale¿noci od czasu trwania d³ugiej, arktycznej zimy), kiedy
trzon stada zaczyna przekraczaæ rzekê Kobuk,
a nastêpnie Noatak kieruj¹c siê na pó³noc, tam
bowiem znajduj¹ siê tereny, na których przyjd¹ na wiat w czerwcu m³ode renifery. Po ocieleniu siê samic stado formuje siê w odrêbne
grupy i rozprasza w kierunku zachodnim dla
odpoczynku przed letnim upa³em oraz natrêtnymi insektami.
Gdy lato mija, a dni staj¹ siê coraz krótsze
zaczyna siê drugi, jesienny etap wêdrówki. Od
tego momentu stado zaczyna swoj¹ d³ug¹ podró¿ przez prze³êcze Gór Brooksa, nastêpnie
przez rzekê Noatak (póny sierpieñ), a potem
Kobuk (wrzesieñ), zatrzymuj¹c siê okresowo
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w obszarze pomiêdzy Dolin¹ Kobuk a rzek¹
Jukon. Tutaj odbywa siê ruja, po czym stado
kieruje siê dalej na po³udnie do miejsc zimowania. I znów, gdy zbli¿a siê wiosna, renifery
wêdruj¹ na pó³noc zaczynaj¹c ca³y cykl od
nowa.
Stada karibu przemierzaj¹ ogromne przestrzenie tundry tylko i wy³¹cznie z jednego
powodu  aby zdobyæ wystarczaj¹c¹ iloæ
po¿ywienia do prze¿ycia, wa¿¹ bowiem od
60 do nawet 130 kg. Renifery od¿ywiaj¹ siê
tym, co spotkaj¹ na swojej drodze: mchem,
porostami, traw¹ oraz ga³¹zkami, jagodami i
kor¹ krzewów. Zim¹, gdy nawet tak skromne
po¿ywienie jest trudno dostêpne pozostaje im
do jedzenia tylko jeden gatunek porostów,
zwany przez Eskimosów reniferowym
mchem. Kiedy zachodzi taka potrzeba, karibu potrafi przebiæ siê przez nieg, ¿eby odszukaæ po¿ywienie. Gdy g³êbiej zalegaj¹ca
warstwa niegu pokryta jest lodem, kopyta

Niewielkie stado reniferów przemierza bezkresn¹ tundrê (U.S. FWS).

nomadów Pó³nocy

karibu nie s¹ w stanie dostaæ siê do rolin,
zwierzêta g³oduj¹, a nastêpnie s³abn¹ i staj¹
siê wtedy ³atwym ³upem dla wilków.
Latem ¿ycie reniferów uprzykrzaj¹ chmary moskitów i much, których czasami bywa
tak du¿o, ¿e zwierzêta nie s¹ w stanie normalnie siê od¿ywiaæ. Choæ wspomniane insekty s¹ wielkim utrapieniem dla zwierz¹t, to
równoczenie s¹ bardzo wa¿nym ogniwem w
³añcuchu pokarmowym olbrzymiego ekosystemu, jakim jest tundra. Moskity bowiem s¹

podstawowym ród³em pokarmu dla niezliczonej rzeszy ptaków wystêpuj¹cych latem na
tych terenach oraz ryb w rzekach.

Ciê¿kie ¿ycie renifera

Renifery w drodze ewolucji przystosowa³y siê do ¿ycia w tym surowym i nieprzyjaznym rodowisku: ich sieræ sk³ada siê z pustych w rodku w³osów, w których zmagazynowane powietrze stanowi doskona³¹ izolacjê przed zewnêtrznym ch³odem. Obecnoæ
du¿ej iloci powietrza w
Wilk odpoczywaj¹cy przed swoj¹ nor¹ (U.S. FWS).
sierci tworzy te¿ swoist¹
kamizelkê ratunkow¹,
która chroni ¿ycie niejednego renifera w czasie
zbiorowego przekraczania g³êbokich i lodowatych rzek Kobuk i Noatak. Latem rozszczepione racice pomagaj¹ im nie
zapadaæ siê w miêkkie
pod³o¿e tundry, natomiast zim¹ ostre krawêdzie kopyt s¹ pomocne w
pieszej wêdrówce po zamarzniêtym niegu.
Doros³e byki maj¹
zdolnoæ magazynowania
sporych zapasów t³uszczu
 g³ównie w okolicach
krzy¿a oraz na zadzie. W
ten sposób na zimê potrafi¹ od³o¿yæ ok. 25 kg
wysokoenergetycznych
zapasów, które zostan¹ zu¿yte w okresie rui.
W zasadzie na renifery poluj¹ tylko dwa gatunki zwierz¹t: niedwiedzie oraz wilki. Jednak
cielêta padaj¹ równie¿ ³u-

pem lisów, rosomaków i or³ów. Wszystkie
inne zwierzêta, takie jak: ³asica, lemingi, jastrzêbie, kruki, rybitwy, a nawet sójka kanadyjska chêtnie korzystaj¹ z okazji i, je¿eli maj¹
tak¹ mo¿liwoæ, od¿ywiaj¹ siê resztkami, jakie zostaj¹ po upolowanym karibu.
Wilki s¹ chyba jedynymi myliwymi
(oczywicie oprócz ludzi), potrafi¹cymi pod¹¿aæ tropem karibu przez wiele kilometrów,
czekaj¹c cierpliwie na nadarzaj¹c¹ siê okazjê.
Poluj¹ g³ównie na m³ode, zagubione lub chore sztuki i robi¹ to na wiele sposobów: z zasadzki, przez eliminowanie ze stada ofiar
upadku (podczas biegu st³oczonego stada czêsto zdarza siê, ¿e pojedyncze sztuki potykaj¹
siê i zostaj¹ tratowane przez nadbiegaj¹ce
osobniki). Przez tzw. pocig sztafetowy, w
którym cigaj¹ce renifera wilki wymieniaj¹
siê co jaki czas, doprowadzaj¹c ofiarê do
skrajnego wyczerpania. Zdrowy, doros³y renifer potrafi bez wiêkszych problemów odeprzeæ atak pojedynczych wilków, a w czasie
ucieczki po niegu ma znaczn¹ przewagê (ze
wzglêdu na wysokie nogi) nad cigaj¹cymi
go drapie¿nikami. Latem natomiast na miêkkim i rozmok³ym pod³o¿u szybciej poruszaj¹
siê wilki.
Oprócz reniferów w rezerwacie narodowym Noatak spotkaæ mo¿na wiele innych
gatunków zwierz¹t, takich jak: niedwied
brunatny, niedwied grizzly, niedwied
czarny (baribal), ³o amerykañski, owca Dalla, urson pó³nocnoamerykañski (daleki krewniak je¿ozwierza, zwany te¿ ig³ozwierzem),
wilk, ry, rosomak czy bóbr kanadyjski. W
okresie lata bywa tu ponad 150 gatunków ptaków, g³ównie ptactwo wodne (dzikie kaczki i
gêsi) oraz drapie¿niki (soko³y i sowy), które
tu gniazduj¹ i odchowuj¹ m³ode.
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