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Prériové provincie Kanady

Jazero, ktoré vás bude nadnášať

Manitoba – Úžina Veľkého ducha

Jazero Little Manitou sa nachádza asi 120 km juhovýchodne od
Saskatoonu. Už prérioví indiáni verili v jeho liečivé účinky a k jazeru
zhromažďovali chorých. Little Manitou je bezodtokové jazero, ktoré
vzniklo pred 1 000 rokmi. Koncentrácia soli v jazere je päťkrát vyššia
než v mori (180g na liter) a voda obsahuje veľké množstvo minerálov
(sodík, horčík a draslík). Odpočívať na hladine liečivého jazera môžete
zadarmo, oblasť tiež ponúka platené kúpeľné komplexy s krytými
bazénmi a ohrievanou vodou.

Názov Manitoba pravdepodobne pochádza zo spojenia „manitu-wapa“
(úžina Veľkého ducha) v jazyku indiánskeho kmeňa Krí, ktorý odkazuje
na zurčanie vody a kamienkov v úžine Manitobského jazera. Kríovia
verili, že zvuk vydáva manitu, Veľký duch, pri bubnovaní. V hlavnom
meste Winnipeg sa nachádza najväčšia frankofónna komunita na západe
Kanady, Manitoba je ale prevažne anglofónnou provinciou. Turistov do
provincie láka pozorovanie divej zveri (viď nižšie), kanoistika (napr.
prírodná rezervácia Whiteshell), pešia turistika a výlety na koňoch (napr.
národný park Riding Mountain) alebo rybolov.
www.gov.mb.ca www.manitobaparks.com

Churchill – hlavné mesto ľadových medveďov
Mestečko Churchill je nepochybne najväčšou atrakciou Manitoby. Nadšení
turisti sa nenechajú odradiť ani priemernými teplotami, ktoré sa v máji
pohybujú len okolo -2˚C a
v júni okolo 6˚C, ani zdĺhavou
cestou či sporým vybavením
mesta, a vedia prečo. Churchill
je, ako sami miestni obyvatelia
hovoria,
hlavné
mesto
ľadových medveďov (ideálne
obdobie pozorovania je
október a november) a bieluh
morských (od júna do augusta), raj pre ornitológov (od mája do septembra) a
prírodná svetelná show vďaka severnej polárnej žiari (od novembra do
marca). Mesto je východiskovým bodom pre pozorovanie zvierat
(medveďov, sobov či veľrýb) a agentúr, ktoré organizujú zájazdy za divou
zverou je tu neúrekom. Ľadové medvede sú ale tiež vernými návštevníkmi
mesta, a tak pre nich zástupcovia mesta museli v roku 1980 vytvoriť
takzvaný útulok pre medveďov – utečencov. Tento rok pribudlo k 23 celám
pre medvede ďalších päť a útulok bude dokonca klimatizovaný. Medvede
hľadajú v meste potravu každé leto a jeseň v dobe, keď sa lámu a roztápajú
ľady v zátoke Hudson. Medvede sú prepustené, až keď je plocha zátoky
opäť pokrytá ľadom. Pokiaľ sa cely zaplnia skôr, musia byť niektorí medvedí
tuláci dopravení ďaleko za mesto helikoptérou. www.townofchurchill.ca

Saskatchewan – najväčší pestovateľ obilnín
Provincia Saskatchewan produkuje najviac obilnín v Kanade (21 miliónov
akrov ročne). Prvenstvo drží tiež v počte
jazier, ktorých je v provincii viac než
100 000, a s tým súvisiacich trás pre
kanoe (vodákmi obľúbený je napríklad
národný park Princ Albert). Hlavné
mesto provincie Regina je zaujímavé
tým, že bolo vybudované na suchej prérii
bez jediného stromu a každý jednotlivý
strom musel byť vypestovaný človekom.
Zastupiteľstvo mesta preto vydáva
množstvo publikácií o tom, ako sa o
131 000 stromov vlastnených mestom starať. Regina je rovnako
najslnečnejšie hlavné mesto v Kanade. Dávne príbehy, ktoré sa
v Saskatchewane odohrali, rozprávajú herci v podzemných pivniciach a
tuneloch a pripomínajú ich nástenné fresky v mestečku Moose Jaw. Na
freske na fotografii je napríklad vyobrazený šaman, ktorý sa v Moose Jaw
koncom 19. storočia usadil.
www.gov.sk.ca www.regina.ca/trees www.moosejaw.ca

Alberta – zdroj ropy a plynu
Alberta je dôležitým svetovým zdrojom ropy (podľa kanadskej
banky CIBC World Markets sa roponosné piesky Alberty stanú
najväčším jednorazovým prispievateľom ku globálnemu prírastku
zásob ropy do roku 2010, viď Mozaika 2/2006) a zemného plynu (80
% kanadských zásob). Hrubý domáci produkt Alberty za rok 2005
prevyšuje všetky ostatné provincie Kanady a prebytok provincie činil
vo finančnom roku 2004-2005 26 miliárd kanadských dolárov, ktoré
boli investované do zdravotníctva a vzdelanie (dve tretiny), časť
bola rozdelená medzi samotných občanov (každý občan dostal 400
kanadských dolárov). Provincia ale samozrejme nepriťahuje
návštevníkov ekonomickým bohatstvom, ale bohatstvom prírodným.
V Alberte sa nachádzajú nádherné vysokohorské chodníky
v národných parkoch (napr. Banff a Jasper), ľadovce, jazerá či parky
s voľne žijúcimi stádami losov a bizónov (Wood Buffalo National
Park). Nepreberné množstvo aktivít zahŕňa napríklad horolezectvo,
kanoistiku či návštevu najstarších nálezísk fosílií dinosaurov
www.gov.ab.ca
(Dinosaur Provincial Park).

Vyhliadková diaľnica Icefields
237 kilometrov dlhá diaľnica vás prevedie tými najmalebnejšími
zákutiami Alberty. Z krás provincie nevynechá takmer nič: scénické
výhľady na horské hrebene, návšteva ľadovcov (Athabasca Glacier,
Crowfoot Glacier, Victoria Glacier), ľadovcových jazier (Moraine
Lake, Hector Lake, Bow
Lake) a vodopádov
(W e e p i n g
Wall,
Athabasca Falls,
Sunwapta Falls, Tangle
Falls). Cestou pri jazere
Moraine narazíte na
rozvodie, z ktorého tečie
voda do protiľahlých
oceánov - atlantického
i tichého. Obľúbená je
tiež koľajová dráha
Jasper Tramway, ktorá vás zavezie do výšky 2 277 metrov
s panoramatickým výhľadom na ľadovcové pole Columbia Icefield a
na horu Robson v Britskej Kolumbii.
www.travelalberta.com www.jaspertramway.com

KVÍZ O KANADE
Aké mesto sa nachádza zároveň v dvoch prériových provinciách?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Indiáni, ktorí žili na území
Newfoundlandu a vyhynuli v 19. storočí, sa nazývajú
Beothukovia.

