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Narodowe Wybrze¿e Morskie Point Reyes w Kalifornii

Miêdzy

Narodowe Wybrze¿e Morskie Point Reyes znajduje siê w œrodkowej Kalifornii
i obejmuje swoim zasiêgiem pasmo skalistego wybrze¿a Oceanu Spokojnego,
rozci¹gaj¹ce siê na odcinku o d³ugoœci 47 km. Park za³o¿ono w 1962 r., szes-
naœcie lat póŸniej UNESCO nada³o mu tytu³ Miêdzynarodowego Rezerwatu
Biosfery i obecnie zajmuje powierzchniê 287,8 km2, z czego 45% to obszar
ca³kowicie dzikiej przyrody.

Amerykañskie „Narodowe Wybrze¿e
Morskie” nie ma odpowiednika w pol-
skim systemie przyrodniczych obszarów
chronionych, niemniej jednak niczym nie
ró¿ni siê ono od naszych nadmorskich
parków narodowych, tj. S³owiñskiego i
Woliñskiego – ich wspólnym zadaniem
jest ochrona nadmorskich ekosystemów
oraz krajobrazów. Pod tym wzglêdem
Pó³wysep Point Reyes jest bardzo uroz-
maicony, zw³aszcza, ¿e jego linia brze-
gowa ma a¿ 128 km d³ugoœci. Znajdzie-
my tu zarówno skaliste klify, kamieniste
lub piaszczyste pla¿e, wydmy, estuaria,
s³one bagna, ³¹ki porastaj¹ce nagie zbo-
cza, twardolistne zaroœla, a nawet lasy.

Du¿e zró¿nicowanie ekosystemów
powoduje, ¿e Point Reyes cechuje
ogromna ró¿norodnoœæ gatunkowa. Wy-
stêpuje tu ponad 900 gatunków roœlin,
125 gatunków ryb, 86 gatunków ssaków
(w tym 49 gatunków morskich, g³ównie
wielorybów, fok, uchatek i ¿ó³wi) oraz 28
gatunków gadów i p³azów. Pó³wysep
Point Reyes le¿y siê na szlaku migracyj-

nym wêdrownego ptactwa wodnego,
przemieszczaj¹cego siê z po³udnia kon-
tynentu na pó³noc, tj. do Kanady lub na
Alaskê (wiosn¹) i z powrotem na po³u-
dnie (jesieni¹), wiêc nikogo nie powinno
dziwiæ, ¿e wystêpuje tu a¿ 490 gatun-
ków ptaków, co stanowi ponad 45%
wszystkich gatunków ptaków Ameryki
Pó³nocnej. Na liœcie zwierz¹t stale lub
okresowo zamieszkuj¹cych
park znajduj¹ siê 24 gatunki
zagro¿one wyginiêciem,
m.in. sieweczka morska.

Uciekaj¹cy pó³wysep
Myli³by siê jednak ten,

kto s¹dzi³by, i¿ ten uroczy
zak¹tek œwiata jest oaz¹ ci-
szy i spokoju, bowiem
wzd³u¿ pó³nocnej granicy
parku przebiega aktywny
sejsmicznie uskok San An-
dreas. Oddziela on od sie-
bie dwie p³yty tektoniczne
Ziemi: pacyficzn¹ oraz pó³-
nocnoamerykañsk¹, a grani-
ca pomiêdzy nimi przebie-
ga dok³adnie wzd³u¿ w¹skiej
zatoki Tomales, oddzielaj¹-
cej Pó³wysep Point Reyes od
kontynentu Ameryki Pó³noc-
nej. P³yta pacyficzna, na któ-
rej jest „umocowany” pó³-

wysep, przesuwa siê (wzglêdem p³yty
pó³nocnoamerykañskiej) w kierunku pó³-
nocno-zachodnim w tempie ok. 5 cm/
rok. Na skutek tarcia ogromnych mas li-
tosfery powstaj¹ w tej czêœci skorupy
ziemskiej ogromne naprê¿enia, wywo³u-
j¹ce trzêsienia ziemi. Jednym z najwiêk-
szych takich zdarzeñ w ci¹gu ostatnich

100 lat by³o trzêsienie ziemi w Zatoce San
Francisco, w dniu 18 kwietnia 1906 r., kie-
dy to Pó³wysep Point Reyes w jednej
chwili przesun¹³ siê a¿ 6 metrów wzglê-
dem pozosta³ej czêœci l¹du, a wzd³u¿ jego
po³¹czenia z kontynentem powsta³a w
ziemi szczelina o szerokoœci 1 m. Bada-
nia naukowe oraz symulacje komputero-
we wykaza³y, ¿e w ci¹gu ostatnich 30
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milionów lat Pó³wysep Point Reyes prze-
by³ drogê ponad 450 km od miejsca, w
którym przebywa³ pierwotnie, tzn. tam,
gdzie teraz le¿y miasto Los Angeles.

¯yciodajny ocean
Ocean Spokojny otacza Pó³wysep Po-

int Reyes z trzech stron, wp³ywaj¹c nie
tylko na tutejszy klimat, ale równie¿ na
faunê i florê parku. Bardzo wa¿n¹ rolê w
tym procesie odgrywaj¹ pr¹dy morskie



ziemi¹
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ziemi¹ i wod¹

oraz zaburzenia systemu pogodowego
rejonu Pacyfiku (tzw. El Niño), zmienia-
j¹ce uk³ad pr¹dów oceanicznych, a tym
samym temperaturê wód w poszczegól-
nych czêœciach parku. Ch³odne pr¹dy
morskie op³ywaj¹ce pó³wysep unosz¹ do
góry wodê bogat¹ w substancje od¿yw-
cze, wypieraj¹c z przypowierzchniowej
warstwy morza wody cieplejsze, ale za
to ubogie w sk³adniki pokarmowe. Pro-
ces ten nasila siê zw³aszcza w okresie let-
nim (lipiec, sierpieñ), a jego dodatko-
wym, jakby „ubocznym” efektem s¹ gê-
ste i ciê¿kie mg³y spowijaj¹ce wybrze¿e.
Zdarza siê, ¿e takie mg³y przykrywaj¹ nie-
przejrzyst¹ zas³on¹ pla¿e oraz przybrze¿-
ny pas oceanu o szerokoœci nawet 80 km!

Wody Pacyfiku to raj morskich ssaków,
spotkaæ tu mo¿na przede wszystkim: wie-
loryby (finwal, orka, sejwal, wal szary,

humbak, p³etwal b³êkitny), rekiny (¿ar³acz
b³êkitny, ¿ar³acz ludojad), morœwiny (mor-
œwin zwyczajny, morœwin Dalla), delfiny
(delfin bia³oboki, delfin Risso), foki i uchatki
(uchatka kalifornijska, uchatka grzywiasta,
s³oñ morski pó³nocny, foka pospolita, ko-
tik zwyczajny) oraz morskie ¿ó³wie (np.
¿ó³w skórzasty). Wœród podwodnych la-
sów wielkomorszczynu gruszkowatego
(brunatnica wystêpuj¹ca do g³êbokoœci 45
m) p³ywaj¹ dziesi¹tki gatunków ryb (np.
okoñ morski) i bezkrêgowców.

Strefê pogranicza wód oceanu oraz
l¹du zdominowa³y morskie ptaki, które
w wodzie poszukuj¹ po¿ywienia, nato-
miast wœród wydm lub na ska³ach zak³a-
daj¹ gniazda. Wystêpuj¹ tu takie gatunki
jak nurzyk, lodowiec, pelikan brunatny,

mewa œniada, kormoran krasnolicy, nur-
nik aleucki czy rybitwa wielkodzioba.
Mieszkañcy piaszczystych lub kamieni-
stych pla¿ ¿yj¹ w harmonii z naturalnym
rytmem przyp³ywów i odp³ywów oceanu.
Gdy morze cofa siê, a woda opada, roz-
poczyna siê niebezpieczny okres dla
drobnych stworzeñ, takich jak np. kraby,
które musz¹ wtedy szybko znaleŸæ bez-
pieczne schronienie. Je¿eli nie zd¹¿¹ na
czas zakopaæ siê w piasku, padn¹ ³upem
ptaków brodz¹cych w p³ytkiej wodzie w
poszukiwaniu pokarmu, tj. biegusów,
piaskowców lub b³otowców. Z kolei przy-
p³yw jest darem oceanu, bowiem jego
wody nie tylko wymywaj¹ na brzeg
plankton, ale równie¿ glony (w tym np.
brunatnice), meduzy oraz martwe zwie-

rzêta, zasilaj¹c w ten sposób ekosystem
pla¿ w materiê organiczn¹. Po ka¿dym
sztormie, noc¹ odwiedzaj¹ pla¿e lisy,
szopy oraz skunksy w poszukiwaniu resz-
tek po¿ywienia. Nad piaszczystymi pla-
¿ami wznosz¹ siê strome, skaliste klify,
powy¿ej których rozpoœcieraj¹ siê ju¿ tyl-
ko ³¹ki.

Wêdruj¹c wzd³u¿ po³udniowego wy-
brze¿a parku natrafiæ mo¿na wœród pla¿
na niezbyt szerokie przesmyki wodne,
które w g³êbi l¹du rozszerzaj¹ siê, two-
rz¹c wewnêtrzne, otoczone l¹dem zato-
ki (tzw. estuaria). Otaczaj¹ je mokrad³a
(bagna), gdzie s³odka woda ze strumieni
sp³ywaj¹cych ze zboczy miesza siê ze s³o-
n¹, morsk¹ wod¹, tworz¹c jeden z naj-
bardziej produktywnych ekosystemów
Ziemi. Tutejsza roœlinnoœæ (m.in. trawa
solna i soliród wirginijski), a szczególnie
kobierce trawy morskiej, wyœcielaj¹ce
p³ytkie dno zatoki, stanowi¹ ulubione
po¿ywienie wielu gatunków ptaków,
zw³aszcza wêdrownego ptactwa wodne-
go: kaczki krzy¿ówki, cyraneczki, p³asko-
nosa, bernikli obro¿nej, uhli amerykañ-
skiej, perkoza ¿ó³todziobego, czapli bia-
³ej czy sterniczki jamajskiej.

Uzupe³nieniem ich diety s¹ liczne bez-
krêgowce ¿yj¹ce wœród roœlinnoœci wod-
nej, tzn. krewetki, morskie œlimaki, stu³-
biowce, g¹bki i meduzy. Do obfituj¹cych
w pokarm estuariów chêtnie wp³ywaj¹
ryby, albo na polowanie, tak jak np. re-
kin lamparci, albo po to, aby z³o¿yæ ikrê.
Œledzie pacyficzne, jedne z najliczniej-
szych ryb w parku, sk³adaj¹ jajeczka bez-
poœrednio w p³ytkich wodach estuarium,
natomiast ³ososie oraz pstr¹gi têczowe
wp³ywaj¹ do strumieni zasilaj¹cych za-
tokê, aby w ich górnym biegu z³o¿yæ ikrê
wprost na kamienistym dnie.

SEBASTIAN BIELAK
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