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Park Narodowy Channel Islands w Kalifornii

Park Narodowy Channel Islands znajduje siê na po³udniu Kalifornii i zajmuje
powierzchniê ok. 1000 km2. W jego sk³ad wchodzi 5 skalistych wysp, nale¿¹-
cych do ³añcucha wulkanicznych Wysp Channel, rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿
po³udniowego wybrze¿a Kalifornii na odcinku 257 km.

Kra ina

Przyrodniczej ochronie podlegaj¹ nie
tylko ekosystemy l¹dowe, ale równie¿
morskie, wystêpuj¹ce wokó³ wysp w pa-
sie o szerokoœci mili morskiej (ok. 1,5
km). Historia parku siêga roku 1938, kie-
dy to na dwóch wyspach – Santa Barbara
oraz Anacapa za³o¿ono skromnej wielko-
œci pomnik narodowy. W roku 1980 Kon-
gres Stanów Zjednoczonych rozszerzy³
pierwotne za³o¿enie o kolejne trzy wy-
spy (San Miguel, Santa Rosa oraz Santa
Barbara), nadaj¹c mu status parku naro-
dowego, a tak¿e wprowadzi³ ochronê
przyrody w przybrze¿nym pasie oceanu.

Park za³o¿ono, aby ochroniæ przyrodê
powa¿nie nadwerê¿on¹ dzia³alnoœci¹
cz³owieka, bowiem w XIX i XX wieku
wypasano tu owce, hodowano œwinie i
króliki oraz polowano na ssaki morskie.
Wprowadzone przez cz³owieka obce ga-
tunki zwierz¹t oraz roœlin doprowadzi³y
tutejsz¹ przyrodê na skraj zag³ady. Owce
nadmiernie zgryza³y pastwiska, zdzicza-
³e œwinie ry³y w ziemi i wykorzenia³y de-
likatn¹ roœlinnoœæ, a króliki wkrótce ucie-
k³y z klatek, po czym szybko rozmno¿y³y
siê, wyjadaj¹c tutejsz¹ roœlinnoœæ.

Na szczêœcie jednak procesy te uda³o
siê powstrzymaæ. W granicach parku wy-
stêpuje blisko 2000 gatunków roœlin i
zwierz¹t (w tym m.in. 28 gatunków wie-
lorybów i delfinów), z czego a¿ 145 nie
wystêpuje nigdzie indziej na œwiecie (s¹
to tzw. gatunki endemiczne). Bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu pr¹dy morskie,
bowiem wyspy znajduj¹ siê w miejscu,
gdzie zimny Pr¹d Kalifornijski, p³yn¹cy na
po³udnie wzd³u¿ pó³nocnego wybrze¿a
Pacyfiku spotyka ciep³y Pr¹d Pó³nocno-
równikowy, p³yn¹cy tutaj z tropików. W
wyniku mieszania siê ich wód sk³adniki
pokarmowe, niesione w oceanie, unosz¹
siê ku powierzchni wody, daj¹c podsta-
wê do powstania ekosystemów o ogrom-
nej bioró¿norodnoœci.

Skaliste wyspy
Najwiêksz¹ wysp¹ w parku jest Santa

Cruz, która ma 40 km d³ugoœci oraz od 3
do 11,4 km szerokoœci (powierzchnia 248
km2). Przez œrodek wyspy biegnie doli-
na, która dzieli ca³¹ wyspê na dwie czê-
œci: pó³nocn¹, zbudowan¹ ze ska³ wulka-
nicznych oraz po³udniow¹, zbudowan¹ ze
znacznie starszych ska³ osadowych. Ska-
liste wzgórza, poprzecinane kanionami i
poroœniête sk¹p¹ traw¹, s¹siaduj¹ z ca³-
kowicie dzikimi, piaszczystymi pla¿ami.

Wyspê zamieszkuje kilka endemicz-
nych gatunków, m.in. lis wyspowy (skar-
³owacia³y potomek lisa wirginijskiego)
oraz modrowronka wyspowa. Wœród ska³

gniazduj¹ kormorany i nawa³niki burzo-
we, a w wodach oceanu p³ywaj¹ hum-
baki, p³etwale b³êkitne, wale szare oraz
langusty. Du¿¹ atrakcj¹ geologiczn¹ s¹
tutejsze podmorskie jaskinie – jedne z
najwiêkszych na œwiecie.

Drug¹, co do wielkoœci wysp¹ w par-
ku jest Santa Rosa zajmuj¹ca powierzch-
niê 85 km2 (d³ugoœæ 27,5 km; szerokoœæ
maks.17,5 km). Jej ukszta³towanie tere-
nu jest bardzo podobne do Santa Cruz,
ale w przeciwieñstwie do poprzedniczki
posiada rozleg³¹, nadbrze¿n¹ lagunê, w
której wystêpuj¹ kraby, rozgwiazdy, g¹b-
ki oraz morska trawa. Na wyspie roœnie
tylko 6 gatunków roœlin, w tym m.in. so-
sna Torreya – najrzadziej spotykany ga-
tunek sosny na terenie Stanów Zjedno-
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoœci U. S.
National Park Service, U. S. Fish and Wildlife Service oraz
U. S. National Oceanic & Atmospheric Administration.

WALENI

czonych. Ponadto ¿yje tu kilka gatunków
zwierz¹t, np. skunks plamisty oraz sie-
weczka morska.

Kolejn¹ wysp¹ jest San Miguel o po-
wierzchni 38 km2 (d³ugoœæ 14,7 km; sze-
rokoœæ maks. 7,3 km). Wysuniêta najbar-
dziej ze wszystkich wysp na zachód jest
w najwiêkszym stopniu nara¿ona na wie-
j¹ce od oceanu silne wiatry. Urozmaico-
na linia brzegowa wyspy a¿ roi siê od wy-
staj¹cych z wody podwodnych ska³, wy-
stêpuj¹cych naprzemiennie z piêknymi,
piaszczystymi pla¿ami, na których rok-
rocznie odbywa gody ponad 100 000 fok
i s³oni morskich.

Z ssaków morskich wystêpuj¹cych na
wyspie wymieniæ mo¿na takie gatunki,
jak: uchatka kalifornijska, pó³nocny s³oñ
morski, kotik zwyczajny czy foka pospo-
lita. W przybrze¿nych wodach oceanu
wystêpuj¹ miêczaki morskie (np. pu-

chowce) oraz ryby (m.in. karmazyny), a
na ska³ach zak³adaj¹ gniazda ptaki mor-
skie (np. nurniczek ciemny).

Skalista Anacapa jest jedn¹ z dwóch
najmniejszych wysp w parku, gdy¿ zaj-
muje powierzchniê zaledwie 2,9 km2

(d³ugoœæ 8,4 km; szerokoœæ maks. 1 km).
Mimo to jednak ma ogromne znaczenie
dla ochrony przyrody, poniewa¿ znajdu-
j¹ siê tu kolonie lêgowe ptaków morskich,
m.in. najwiêksza na zachodnim wybrze-
¿u Ameryki Pó³nocnej kolonia pelikanów
brunatnych, w obrêbie której rokrocznie
zak³ada gniazda ok. 6000 par tych, za-
gro¿onych wyginiêciem, ptaków.

W przybrze¿nych wodach oceanu od-
bywaj¹ swoje tar³o ka³amarnice, rozmna-
¿aj¹ siê rekiny lamparcie, a wœród pod-
wodnych lasów wielkomorszczynu grusz-
kowatego (brunatnica wystêpuj¹ca do
g³êbokoœci 45 m) p³ywaj¹ dziesi¹tki ga-
tunków ryb (np. okoñ morski) i bezkrê-
gowców.

Ostatni¹, a zarazem najmniejsz¹ wy-
sp¹ w parku jest Santa Barbara (po-
wierzchnia 2,6 km2). Jej strome wybrze-

¿e klifowe wznosi siê wysoko ponad oce-
anem, ale sama wyspa to p³askowy¿ po-
roœniêty traw¹. Znajduj¹ siê tu kolonie
lêgowe ptactwa morskiego (11 gatun-
ków), foki oraz s³onie morskie.

Humbak – wodny akrobata
Najwiêkszymi mieszkañcami parku s¹

wieloryby (walenie), które s¹ jednocze-
œnie najwiêkszymi zwierzêtami œwiata,
np. p³etwal b³êkitny wa¿y œrednio 140
ton, ale pod koniec lata, gdy nagroma-
dzi ju¿ zapasy t³uszczu na zimê jego waga
siêga nawet 200 ton!

Za najwiêkszego akrobatê wœród wie-
lorybów uwa¿a siê humbaka (Megaptera
novaeangliae), zwanego te¿ d³ugop³etw-
cem, który bardzo czêsto wyskakuje wy-
soko ponad wodê lub „krêci m³ynki” tu¿
pod jej powierzchni¹. Spadaj¹c do wody
uderza ogonem lub bocznymi p³etwami
tak mocno, ¿e s³ychaæ go daleko po oko-
licy. Jego nazwa (z ang. hump back zna-
czy garb) wywodzi siê st¹d, ¿e zanurza-
j¹c siê unosi i wygina grzbiet, przez co
tu¿ przed p³etw¹ grzbietow¹ powstaje

coœ na kszta³t garbu. Œrednia d³ugoœæ cia³a
humbaka wynosi ok. 13 m, ale spotyka-
no sztuki mierz¹ce 18 metrów, natomiast
waga doros³ego osobnika wynosi od 25
do 30 ton. Chocia¿ wieloryby te spotyka
siê praktycznie we wszystkich oceanach
œwiata (od Arktyki a¿ po Antarktydê), to
jednak s¹ one zagro¿one wyginiêciem –
ocenia siê, ¿e obecnie ich populacja liczy
zaledwie 7% stanu pierwotnego.

Ssaki te s¹ dalekomorskimi podró¿ni-
kami, a w poszukiwaniu po¿ywienia wê-
druj¹ tysi¹ce mil morskich. Latem ¿eruj¹
w zimnych wodach strefy podbiegunowej,
natomiast, gdy nadchodzi zima p³yn¹ do
ciep³ych wód tropikalnych, gdzie spêdzaj¹
okres godowy. D³ugop³etwce od¿ywiaj¹
siê przede wszystkim krylem, krewetka-
mi oraz rybami, za którymi czêsto nurkuj¹
nawet 50 metrów w g³¹b oceanu.

Humbaki nale¿¹ do tzw. fiszbinow-
ców, czyli tych wielorybów, które zamiast
zêbów maj¹ p³aty fiszbinu, s³u¿¹ce jako
filtr oddzielaj¹cy drobny pokarm od wody
(posiadaj¹ od 600 do 800 p³atów fiszbi-
nu). Po zaczerpniêciu du¿ego haustu
wody i pokarmu, wieloryb zatrzymuje
cz¹stki pokarmu na wewnêtrznych po-
wierzchniach fiszbinu, a wodê wypusz-
cza nozdrzami na szczycie g³owy. Ponie-
wa¿ metoda ta jest efektywna tylko wte-
dy, gdy porcje pokarmu s¹ du¿e, hum-
baki stosuj¹ pewn¹ taktykê w czasie po-
lowañ: rzucaj¹ siê na ³awicê kryla, prze-
p³ywaj¹ przez ni¹ z otwart¹ paszcz¹, po
czym gwa³townie wynurzaj¹ siê jedno-
czeœnie zamykaj¹c jamê gêbow¹.

W czasie „po³owów” wieloryby te ata-
kuj¹ zarówno równolegle do powierzch-
ni wody, jak i te¿ p³yn¹c od do³u piono-
wo w górê. Wypuszczaj¹ wtedy przez
nozdrza lub paszczê powietrze, a uno-
sz¹ce siê w górê pêcherzyki powietrza
dezorientuj¹ ofiary i powoduj¹, ¿e zbija-
j¹ siê one w ma³e grupy. Ssaki te lubi¹
przebywaæ w pobli¿u wybrze¿a morskie-
go, chêtnie te¿ wp³ywaj¹ do zatok i fior-
dów.

SEBASTIAN BIELAK
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