Parki narodowe wiata

Park Narodowy Biscayne, o powierzchni 72 600 ha, po³o¿ony
jest na po³udniowym krañcu Pó³wyspu Floryda, na wschód od
znanego parku narodowego Everglades. Obejmuje swoim
zasiêgiem ca³¹ Zatokê Biscayne oraz fragment ³añcucha
wysepek o nazwie Florida Keys.
Park Narodowy Biscayne na Florydzie

zraniæ lub nawet zabiæ, dlatego te¿ w przesz³oci manaty stawa³y siê czêstym ³upem
kolonizatorów i k³usowników. Jeszcze dziesiêæ lat temu populacja tych ssaków siêga³a
zaledwie 1200 sztuk.
Przeciwieñstwem otwartych przestrzeni
poroniêtych turzyc¹ (wystêpuj¹cych w po-

Kraina wody,
Historia parku siêga lat 60. XX wieku,
kiedy to pojawi³y siê projekty utworzenia
licznych orodków wypoczynkowych i baz
turystycznych nad zatok¹ Biscayne. G³one
protesty ekologów i mi³oników przyrody
uratowa³y jednak wody zatoki przed ekologiczn¹ zag³ad¹, a w roku 1968 Kongres Stanów Zjednoczonych desygnowa³ zatokê Biscayne jako Pomnik Narodowy (National
Monument), g³ównie ze wzglêdu na rzadko
spotykane po³¹czenie ekosystemów wodnych (morskich, s³odkowodnych i mieszanych), l¹dowego oraz ziemnowodnego. W
roku 1974 w³adze stanowe zosta³y upowa¿nione do zakupu kolejnych wysepek oraz raf
koralowych powiêkszaj¹c w ten sposób pocz¹tkowe za³o¿enie parku, co w efekcie doprowadzi³o do nadania Biscayne statusu parku narodowego.

Lazurowa zatoka

Park Biscayne to jeden z nielicznych na
wiecie, wodnych parków narodowych. Istniej¹ tu obok siebie jakby trzy odrêbne wiaty: linia brzegowa poroniêta namorzynami,
wody zatoki Biscayne (zajmuj¹ce 95% powierzchni parku) oraz wysepki i otaczaj¹ce
je rafy koralowe. £añcuch 44 wysepek znaj-

duj¹cy siê w granicach parku ma d³ugoæ 33
km i ci¹gnie siê z pó³nocy na po³udnie wzd³u¿
wybrze¿a. Lazurowa zatoka têtni ¿yciem,
wystêpuj¹ tutaj rozgwiazdy, g¹bki, koralowce, krewetki oraz setki gatunków morskich
ryb (np. barakuda). Ponadto ¿yje tu wiele gatunków ptaków wodnych, morskich ¿ó³wi
oraz aligatory, krokodyle i manaty.

Manatom na ratunek

Manat, zwany równie¿ morsk¹ krow¹,
jest wyj¹tkowym, ale zarazem najbardziej
zagro¿onym mieszkañcem parku. Jest to
wielki, rolino¿erny ssak, który potrafi osi¹gn¹æ d³ugoæ 4 m oraz wagê ok. 1000 kg.
Jest bardzo powolny i bojaliwy, od¿ywia
siê rolinami rosn¹cymi w wodach zatoki,
g³ównie wêgorzow¹ traw¹.
Chocia¿ niebagatelnych rozmiarów,
zwierzê to jest bardzo wra¿liwe, a znaczny
spadek temperatury wody mo¿e go nawet
zabiæ. Manaty pojawiaj¹ siê nawet w rzekach pó³nocnej czêci parku, tam gdzie woda
ma sta³¹, wy¿sz¹ temperaturê  bardzo czêsto dziêki zrzutom ciep³ych wód z elektrowni. Dziennie manat potrafi zjeæ pokarm równy 10  15% wagi swojego cia³a. Poniewa¿
zwierzê to porusza siê wolno, ³atwo jest je

Rafy koralowe to d¿ungle mórz. Foto: U. S. NPS

bliskim parku Everglades) s¹ zarola mangrowe zwane inaczej zarolami namorzynowymi. Te wiecznie zielone roliny tworz¹
gêsty, zbity g¹szcz lici i korzeni, przez który nie da siê przedrzeæ nawet ³odzi¹. Wystêpuj¹ od po³udniowego krañca pó³wyspu a¿
po zachodni¹ czêæ po³udniowej Florydy, w
rodowisku, które jest mieszanin¹ ekosystemów l¹dowych i morskich.
Zarola namorzynowe porastaj¹ce gêsto
liniê brzegow¹ wynurzaj¹ siê z br¹zowej,
s³onawej wody Zatoki Biscayne i utrzymuj¹ j¹ w czystoci dzia³aj¹c jak filtr wychwytuj¹cy z wody cz¹stki gleby oraz zanieczyszczenia p³yn¹ce z g³êbi l¹du. To w³anie tutaj
s³odka woda przep³ywaj¹ca przez prerie
Everglades miesza siê ze s³on¹, morsk¹ wod¹
tworz¹c w ten sposób bogate rodowisko l¹dowo-wodne.

Lene wyspy

W granicach parku wystêpuj¹ a¿ 4 gatunki
namorzynów. Namorzyny bia³e preferuj¹ wy¿ej po³o¿one tereny wystêpuj¹ce g³êbiej w kierunku l¹du, porastaj¹c wespó³ z mahoniem,
drzewem gumbo-limbo i palm¹ królewsk¹ liczne lene wyspy bêd¹ce niczym innym jak
nagromadzeniem siê gleby na wapiennych
wzniesieniach, na których z czasem wyros³y
drzewa. Rosn¹cy dalej w kierunku morza namorzyn czarny wypuszcza tzw. pneumatofory, które stercz¹ jak s³upki dooko³a nasady pnia.
Dotychczas uwa¿ano, ¿e wypustki te s³u¿¹ wymianie gazowej korzeni, jednak po licznych
badaniach okaza³o siê, ¿e g¹bczasta tkanka
pneumatoforów nie przewodzi powietrza w
sposób aktywny. Ostatnie teorie sugeruj¹, ¿e
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twory te s³u¿¹ rolinom do gromadzenia substancji pokarmowych. Wytrzyma³y namorzyn
czerwony ronie najbli¿ej linii brzegowej i ma
charakterystyczne nadwodne korzenie-podpórki, które wyrastaj¹ z jego pnia i ³ukiem wrastaj¹ w b³otniste pod³o¿e.
Namorzyny oprócz oczyszczania wody
spe³niaj¹ inn¹, bardzo wa¿n¹ funkcjê w rodowisku wodnym. Kiedy obumieraj¹, a nastêpnie ulegaj¹ rozk³adowi, wnosz¹ do tutejszego ekosystemu du¿¹ dawkê substancji
od¿ywczych stymuluj¹c w ten sposób rozwój
mikroflory rozlewisk. Bakterie, grzyby i inne
mikroorganizmy rozwijaj¹ siê dostarczaj¹c w
ten sposób po¿ywienia gatunkom stoj¹cym
wy¿ej w ³añcuchu pokarmowym.

Koralowe d¿ungle mórz

Wzd³u¿ Zatok Biscayne oraz Floryda rozci¹ga siê d³ugi na 240 km ³añcuch wysepek

Jedna w wielu wysp po³o¿onych w Zatoce Biscayne. Foto U. S. NPS.

raj koralowców

powsta³ych z koralowców. Wyspy te poroniête s¹ przez ró¿norodne drzewa, m.in.
gumbo-limbo, dereñ jamajski, figê dusiciela oraz mahoñ. Pomiêdzy nimi rozci¹ga siê
jeden z najbogatszych ekosystemów wiata
 rafy koralowe zwane równie¿ d¿unglami
mórz. Tysi¹ce rolin i zwierz¹t ¿yje tutaj w
wodzie o g³êbokoci od 3 do 18 m. Ka¿de
pêkniêcie w rafie, ka¿da jamka daje schronienie jakiemu organizmowi.
Aby rafy koralowe mog³y powstaæ potrzebna by³a praca miliardów ma³ych polipów tworz¹cych kolonie koralowców.
Wspomniane jamoch³ony to krewniacy anemona oraz meduzy. Ze wzglêdu na brak naturalnej ochrony buduj¹ ma³e, wapienne pow³oki zwane koralitami, które stanowi¹ co
na kszta³t szkieletów-pancerzy. To w³anie
z tych szkielecików powstaj¹ rozga³êziaj¹ce siê rafy koralowe.
Rzadko widziane za dnia, koralowce wychodz¹ ze swoich kryjówek noc¹ i od¿ywiaj¹
siê przep³ywaj¹cymi obok nich mikroorganizmami. Od¿ywcze sk³adniki pobieraj¹
równie¿ od niektórych glonów, zwanych
zooksantelle, z którymi ¿yj¹ w symbiozie:
w zamian za schronienie wród zakamarków
raf algi dostarczaj¹ swoim opiekunom
czêæ po¿ywienia oraz pomagaj¹ im pobieraæ wêglan wapnia z morskiej wody. To w³anie barwniki zawarte w komórkach glonów
nadaj¹ koralowcom ich charakterystyczne
kolory.
Koralowce wzrastaj¹ wolno, zaledwie ok.
6,5 mm na rok i np. koralowiec g³owowy

wielkoci pi³ki do kosza mo¿e mieæ a¿ 50
lat. Kolejne pokolenia tych morskich organizmów pozostawiaj¹ swoje pancerzyki na
szkieletach przodków.
Najbardziej zewnêtrzne rafy koralowe
zbudowane s¹ z koralowców, które tworz¹
na tyle mocne pancerzyki, ¿e wytrzymuj¹
najgwa³towniejsze ruchy oceanu. Natomiast
w p³ytkich, przybrze¿nych wodach zatoki
znajduj¹ siê tzw. rafy skrawkowe. Tutaj dzia³anie oceanu jest du¿o s³absze, a rafy zbudowane s¹ z trzech gatunków koralowców,
m.in. z górskiej gwiazdy oraz mózgownika.
Chocia¿ rafy Biscayne mog¹ wydawaæ siê
masywne, w rzeczywistoci s¹ bardzo kruche i podatne na uszkodzenia. ¯yj¹ca warstwa rafy koralowej jest niezmiernie cienka i w zwi¹zku z tym musi byæ chroniona,
np. przed nadmiern¹ presj¹ ze strony nurków lub wyrzucanymi z ³odzi kotwicami.

Bogactwo ¿ycia

Wród raf ¿yje ponad 200 gatunków ryb,
zarówno niewielkich jak i tych du¿ych  takich jak np. rekin. Swoisty t³ok w podwodnym wiecie t³umaczy olbrzymi¹ ró¿norodnoæ i kolorystykê jego mieszkañców. ¯eby
prze¿yæ ka¿da ryba musi maksymalnie
upodobniæ siê do otoczenia, a tak¿e byæ zdolna do natychmiastowej identyfikacji wroga
lub potencjalnych konkurentów w zdobywaniu pokarmu. Niektórzy mieszkañcy raf nauczyli siê nawet zmieniaæ ubarwienie w zale¿noci od pory dnia, g³ównie po to, ¿eby
jeszcze lepiej ukryæ siê przed drapie¿nikami.

Papugoryba, zwie siê tak dlatego, ¿e ma
piêkne, wielokolorowe ubarwienie oraz ostre
przednie zêby podobne do dziobu papugi.
Umo¿liwiaj¹ jej one od³upywanie pancerzyków koralowców od rafy, które nastêpnie
mieli w paszczy, oddziela jadalne polipy od
ska³y, a potem je zjada. ¯ywi siê równie¿
glonami. Z³oto-nakrapiany wêgorz czai siê
w niewielkich szczelinach i zag³êbieniach
wród raf, a gdy tylko jaka nieostro¿na ryba
zbli¿y siê do niego wystrzeliwuje w jej kierunku z prêdkoci¹ rakiety.
Wród raf zatoki Biscayne wystêpuj¹ ponadto raje, ka³amarnice oraz cztery gatunki
morskich ¿ó³wi: zielony, szylkretowy, karetta oraz ridley, które nale¿¹ do gatunków zagro¿onych wyginiêciem. Niestety zjawiskiem
nagminnym jest wybieranie ¿ó³wich jaj z³o¿onych na pla¿y oraz kurczenie siê naturalnego rodowiska, w którym je sk³adaj¹  dzikich pla¿ po³udniowej Florydy.
Park Narodowy Biscayne jest bardzo du¿¹
atrakcj¹ dla turystów, a najpopularniejszym
sposobem jego zwiedzania jest wycieczka
³odzi¹ ze szklanym dnem  umo¿liwia to naoczne poznanie piêkna podwodnego wiata.
Ponadto w parku mo¿na obserwowaæ ptaki,
których jest tutaj ponad 170 gatunków, ³owiæ
ryby, nurkowaæ, jedziæ na nartach wodnych
lub uprawiaæ windsurfing. Obcowanie z przyrod¹ oraz poznanie jej piêkna jest tutaj po³¹czone z rekreacj¹ i wypoczynkiem.
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione za zgod¹ i dziêki uprzejmoci National Park Service, Stany Zjednoczone.
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