Przyrodnicze obszary chronione Alaski

Góry Świętego Eliasza, na pierwszym planie lodowiec Hubbarda
Fot. U. S. National Park
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Park Narodowy Wrangell-Saint Elias
- królestwo lodowców
Sebastian R. B I E L A K
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o Alaski przylgnęło określe jące tysiące lat erupcje wulkanów, trzę¬
nie, iż jest to królestwo niedź sienia ziemi oraz aktywność lodowców.
wiedzi i wulkanów, ale śmiało Z tych powodów w 1979 r. Park Narodo¬
można powiedzieć, że symbo wy Wrangell-Saint Elias został wpisany
lem tej krainy są również lodowce. W ca na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu
łych Stanach Zjednoczonych lodowce po rowego i Przyrodniczego UNESCO.
krywają ponad 75 tys. km powierzchni,
z czego zdecydowana większość przy¬ Góry Wrangla i Św. Eliasza
pada na południowo-wschodnią Alaskę,
m. in. w granicach Parku Narodowego
Niemal całe wnętrze parku zajmują
Wrangell-Saint Elias. Jest to największy Góry Wrangla, które - na odcinku o dłu
park narodowy Stanów Zjednoczonych gości ok. 150 km - rozciągają się od
(53 460 k m powierzchni), który swoim jego północno-zachodnich obrzeży aż po
zasięgiem obejmuje aż cztery pasma gór¬ Góry Św. Eliasza. Jeden z najwyższych
skie tworzące wspólnie Kordyliery Pół szczytów, a zarazem jedyny aktywny
nocne Zewnętrzne, tj. Góry Wrangla, Św. wulkan w całym łańcuchu górskim to
Eliasza, Alaska oraz Chugach.
Mount Wrangell wznoszący się do wyso
Największe z nich to Góry Św. Eliasza, kości 4317 m n.p.m. Jest to również je¬
których najwyższe szczyty sięgają ponad den z najwyższych aktywnych wulkanów
6000 m n.p.m. Pod względem tektonicz¬ Ameryki Północnej i chociaż ostatnia
nym, czyli biorąc pod uwagę odkształce¬ erupcja miała tu miejsce w 1900 r., a więc
nia mechaniczne skorupy ziemskiej, jest ponad 100 lat temu to nawet dzisiaj z jego
to jeden z najaktywniejszych obszarów szczytu unoszą się smugi pary wodnej.
świata, a zapieraj ące dech w piersiach kraj¬ W paśmie Gór Wrangla znajduje się aż
obrazy zostały ukształtowane przez trwa- 7 szczytów, które wznoszą się ponad
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4000 m n.p.m. Naturalnym przedłuże¬
niem Gór Wrangla są Góry Św. Eliasza,
które po delikatnym łuku, mierzącym
ponad 300 km, rozciągają się w kierun¬
ku wschodnim, od wnętrza parku aż po
Zatokę Jakucką, będącą częścią znacznie
większej Zatoki Alaska.
Niemal wprost znad wybrzeża Pacy¬
fiku Góry Św. Eliasza wznoszą się gwał¬
townie ku górze tworząc widoczną z da¬
leka, pokrytą setkami lodowców, ścianę
skał. Podobnie jak Góry Wrangla również
Góry Św. Eliasza przez cały rok pokry¬
te są śniegiem, a najwyższym szczytem
w granicach parku narodowego jest Mo¬
unt Saint Elias o wysokości 5489 m n.p.m.
Nie jest to jednak najwyższy szczyt całe¬
go łańcucha górskiego, którym jest Mount
Logan (6050 m n.p.m.) znajdujący się już
w Kanadzie, w sąsiednim Parku Narodo¬
wym Kluane. W całym paśmie górskim
jest 5 szczytów wznoszących się ponad
5000 m n.p.m. oraz aż 20 szczytów sięga
jących ponad 4000 m n.p.m.
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Drzemiący wulkan Mount Drum (3661 m n. p.m.) znajduje się w paśmie Gór Wrangla
Fot. Alan Koltiska, U. S. Geological

Królestwo lodowców
Góry Wrangla, Św. Eliasza oraz Chugach są jednymi z najbardziej zlodowaconych łańcuchów górskich Kordylierów,
a występujące tu lodowce zajmują łącz¬
nie ok. 16 000 km , co stanowi 30% po¬
wierzchni obszaru chronionego. W całym
parku narodowym znajduje się kilkaset
lodowców, niektóre z nich to największe
tego typu obiekty na świecie, a wszyst¬
kie razem tworzą najokazalszy kompleks
lodowców w całej Ameryce Północnej.
Główną przyczyną znacznego zlodowace¬
nia tej części Kordylierów Północnychjest
panujący tu umiarkowanie chłodny klimat
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na południowych stokach Gór Św. Eliasza
wynosi średnio 3800 mm, podczas gdy na
położonych w głębi kontynentu Górach
Wrangla roczny opad atmosferyczny wy
nosi zaledwie od 150 do 500 mm.
W optymalnych warunkach, tzn. przy
znacznych opadach śniegu, dużej wilgot
ności powietrza, niskich temperaturach
sprzyjających gromadzeniu się pokładów
śniegu oraz odpowiednim ukształtowa
niu powierzchni terenu (obecność śródgórskich dolin, niecek, dużych zagłębień
w skałach itp.) powstają w górach lodow
ce. Gdy w ciągu całego roku opady śniegu
znacznie przewyższają tę jego ilość, która
topnieje, powstają pokłady tzw. wieczne
go śniegu o gęstości od 50 do 70 kg/m .
Dolne warstwy zalegającego śniegu, pod
wpływem ciśnienia wywieranego na nie
przez ciężar warstw wyżej położonych,
ulegają ściśnięciu, częściowo krystalizują
oraz powoli przekształcają się w tzw. firn
(gęstość 400-800 kg/m ). Miejsce, w któ¬
rym ze zgromadzonego śniegu powstaje
firn, nazywa się polem firnowym i jest de
facto miejscem „narodzin", a potem zasi¬
lania lodowca.
Z czasem firn przekształca się w lód
firnowy (gęstość 800-900 kg/m ), a ten
z kolei w lód lodowcowy (920 kg/m ). Pro¬
ces ten zachodzi w górach powyżej grani¬
cy wiecznego śniegu, która w Górach Św.
Eliasza przebiega rekordowo nisko (od
600 do 800 m n.p.m.), głównie z powo¬
du położenia w pobliżu wybrzeża Oceanu
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morski. Powstawanie lodowców dotyczy
zwłaszcza południowych stoków gór, do
których stale dopływa wilgotne i ciepłe
powietrze znad Zatoki Alaska.
Gdy takie wędrujące od morza, nasy¬
cone parą wodną, ciepłe masy powietrza
napotkają na swej drodze naturalną barie¬
rę, jaką są sięgające 5000, a nawet 6000 m
n.p.m. szczyty górskie, zaczynają powoli
unosić się ku górze. Na skutek ochłodze¬
nia para wodna skrapla się, po czym na¬
stępuje orograficzny opad atmosferyczny.
Dzięki temu zjawisku położone blisko
wybrzeża góry Chugach oraz Góry Św.
Eliasza zasilane są znaczną ilością śniegu,
np. roczna suma opadów atmosferycznych

Fot. Bruce F. Molnia, U. S. National Snow and Ice Data Center/U. S. Geological

y

i w j -.'fit*'*-;

3

3

3

Survey

