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Park Narodowy Death Valley (z ang. Dolina Œmierci) znajduje siê w po³udniowej czêœci Kalifornii, tu¿ przy granicy ze stanem Nevada i zajmuje powierzchniê 13 600 km2. Istnieje dopiero od 1994 roku, ale wczeœniej, a dok³adnie od
1933 roku, istnia³ tutaj pomnik narodowy o tej samej nazwie. Przed trzynastu
laty poszerzono pierwotny obszar chroniony i nadano mu rangê parku narodowego.

Park Narodowy Death Valley w Kalifornii

trzymuj¹ siê po drugiej stronie Gór Panamint, nie przedostaj¹c siê nad dolinê, przez
co rocznie pada tu mniej ni¿ 50 mm wody,
a z drugiej strony te same góry nie pozwalaj¹ swobodnie rozproszyæ siê po kontynencie suchemu i gor¹cemu powietrzu gromadz¹cemu siê za dnia.
Jeszcze 10 000 lat temu tu, gdzie teraz
jest pustynia, by³o kilka ogromnych jezior.

W Dolinie
miast, takich jak: Panamint City, Rhyolite czy
Greenwater, licz¹ce w czasach swojej œwietnoœci od 2 do 10 tysiêcy mieszkañców! Teraz nazywane s¹ przez miejscow¹ ludnoœæ
miastami duchów.

Jedno ze Ÿróde³ zasilaj¹cych jezioro Badwater. (USNPS)

Nazwa parku pochodzi jeszcze z czasów
gor¹czki z³ota, jaka zapanowa³a w Kalifornii
w po³owie XIX wieku. W okresie wêdrówek
ludzi na zachód, w poszukiwaniu lepszego
¿ycia, niektórzy pionierzy próbowali najszybciej przedostaæ siê w kierunku wybrze¿a Pacyfiku, ryzykuj¹c przejazd wozami przez pó³pustynn¹, such¹ dolinê, rozci¹gaj¹c¹ siê
wzd³u¿ gór Sierra Nevada. S¹dzili bowiem, i¿
w ten sposób skróc¹ sobie drogê. Niestety z
braku wody, na skutek potwornych upa³ów
oraz czêstych burz piaskowych, czêœæ podró¿nych umiera³a, a wœród tych, którzy prze¿yli, kraina zyska³a s³awê „Doliny Œmierci”.
Po gor¹czce z³ota, w latach 70. i 80. XIX
wieku przysz³a gor¹czka srebra. Odkrycie,
a nastêpnie wydobycie drogocennych
kruszców powodowa³o gwa³towny rozrost
ludzkich siedzib, ale gdy tylko pok³ady rud
wyczerpywa³y siê, mieszkañcy opuszczali
miasta jeszcze szybciej ni¿ siê w nich pojawiali. Do dzisiaj w kilku miejscach doliny
strasz¹ wystaj¹ce z piasku ruiny dawnych

Dolina Œmierci to najgorêtszy, najsuchszy i najni¿ej po³o¿ony park narodowy w
Stanach Zjednoczonych. Jest to obszar bezodp³ywowej depresji na pustyni Mojave, a
najni¿ej po³o¿ony punkt w parku znajduje
siê 86 m poni¿ej poziomu morza (najwiêksza depresja na zachodniej pó³kuli Ziemi).
Latem temperatura powietrza osi¹ga tu w
ci¹gu dnia wartoœæ nawet 57OC, a w nocy
nie spada poni¿ej 38OC. Wszechobecny piasek nagrzewa siê do niemal 100OC, a cieki
wodne pojawiaj¹ siê tylko okresowo. Dolina ma kszta³t w¹skiego przesmyku (225 km
d³ugoœci, maksymalnie 26 km szerokoœci)
pomiêdzy otaczaj¹cymi j¹ górami: od zachodu jest to ³añcuch Gór Panamint (najwy¿szy szczyt Telescope Peak ma 3368 m
n.p.m.), a od wschodu Góry Amargosa (ponad 2660 m n.p.m.). To w³aœnie te wysokie
góry s¹ przyczyn¹ wybitnie suchego klimatu panuj¹cego w Dolinie Œmierci. Z jednej
strony wêdruj¹ce od wybrze¿y Pacyfiku w
kierunku wschodnim deszczowe chmury za-

Gdy klimat stopniowo ulega³ ociepleniu jeziora wysycha³y, a organizmy w nich ¿yj¹ce przyzwyczaja³y siê do coraz wy¿szych
temperatur. Dzisiaj po jeziorach nie ma ju¿
œladu, a jedyn¹ po nich pozosta³oœci¹ jest
niewielkie jeziorko Badwater po³o¿one w
po³udniowej czêœci parku, liczne gor¹ce Ÿród³a oraz s³one b³ota. Zamieszkuj¹ je niewielkie rybki z gatunku Cyprinodon macularius
o d³ugoœci cia³a 3-4 cm i niesamowitej zdolnoœci do ¿ycia w s³onej oraz gor¹cej wodzie. Rybki te wytrzymuj¹ nawet w wodzie
o temperaturze 44OC oraz zawartoœci soli 5
razy wiêkszej ni¿ w wodach oceanu. Na dro-

Skoczek pustynny.
(Fot. George Harrison, USFWS)

Bezwodna pustynia
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Pó³pustynny krajobraz Doliny Œmierci. (USNPS)

dze ewolucji Cyprinodon macularius nauczy³y siê wydalaæ nadmiar soli z organizmu nie tylko za pomoc¹ nerek, ale równie¿ skrzeli. Bardzo ciekawymi miejscami
w parku s¹ kaniony – s³oñce nie jest tutaj
tak dokuczliwe, a ni¿sze temperatury tworz¹ swoisty mikroklimat, który sprzyja przetrwaniu w tak ciê¿kich warunkach siedliskowych zwierzêtom i roœlinom zamieszkuj¹cym Dolinê Œmierci.

Œwiat roœlin i zwierz¹t
Ka¿dy, kto pierwszy raz tu przyje¿d¿a,
myœli, ¿e pustynia Mojave to rozleg³e, wypalone s³oñcem pustkowie. Ale to tylko pozory, poniewa¿ spotkaæ tu mo¿na ponad
1000 gatunków roœlin, m.in. juki (np. s³ynne Drzewo Jozuego), kaktusy, opuncje oraz
inne sukulenty (np. ostrokrzew pustynny).
Jednak ze wzglêdu na permanentny brak
wody, roœliny te nie wystêpuj¹ na obszarze
depresji, a dopiero na wzniesieniach, np.
kaktusy rosn¹ na wysokoœci 400 m n.p.m.,
ale wystêpuj¹ za to prawie a¿ po same
szczyty okolicznych gór. Charakterystyczne
Jednym z najciekawszych, a zarazem
najbardziej tajemniczych i skrytych mieszkañców parku jest skoczek pustynny (Dipodomys deserti). Ma 25 cm d³ugoœci, z czego ponad po³owê stanowi ogon. Gryzoñ ten
mo¿e ¿yæ bez wody przez wiele miesiêcy,
gdy¿ potrafi przyswajaæ wilgoæ zawart¹ w
suchych nasionach, jakimi siê od¿ywia. Nasiona te czêsto przechowuje w swoich podziemnych korytarzach, dziêki czemu wch³aniaj¹ one w sposób naturalny wilgoæ skraplaj¹c¹ siê na œciankach tuneli. Ponadto w
jego przewodach nosowych znajduj¹ siê
specjalne membrany, dziêki którym wch³ania parê wodn¹ zawart¹ w powietrzu.
Znacznie ogranicza iloœæ wody wydalanej z
organizmu dziêki wydajnym nerkom, które
zagêszczaj¹ mocz do stê¿enia piêæ razy
wiêkszego ni¿ u cz³owieka.
Skoczek pustynny, jak wiêkszoœæ mieszkañców pustyni, jest aktywny noc¹, unikaj¹c
dziennych upa³ów i chowaj¹c siê w swoich
podziemnych norkach. Czêsto wejœcia do
nich zasypuje piaskiem, aby nie przedostawa³o siê do œrodka gor¹ce powietrze oraz
niechciani goœcie, tacy jak np. grzechotniki.
Ma du¿e oczy, które pozwalaj¹ mu lepiej
widzieæ w ciemnoœci oraz nieproporcjonalnie du¿e tylne ³apy, które – niczym narty na
œniegu – zabezpieczaj¹ go przed zapadaniem
siê w piasek. Aby jak najkrócej przebywaæ
noc¹ poza nor¹ skoczki pustynne nie zjadaj¹
wszystkich znalezionych nasion na miejscu,
ale przechowuj¹ je w obszernych workach
policzkowych. Gdy uda im siê zape³niæ je nasionami zanosz¹ zapasy do swojej podziemnej spi¿arni. W ten sposób sprytne gryzonie
zmniejszaj¹ szansê na spotkanie z ich œmiertelnymi wrogami – wê¿ami.
Oprócz wê¿y i gryzoni park zamieszkuje jeszcze wiele gatunków zwierz¹t, m.in.
pustynna owca gruboroga, kojot, lis p³owy,
suse³, kukawka srokata, ¿ó³w pustynny, tarantula, skorpiony oraz jaszczurki, których
doliczono siê tutaj a¿ 18 gatunków, w tym:
gekon pustynny, legwan obro¿ny, frynosoma, legwan frêdzlowaty oraz jaszczurka
lamparcia.
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Kwitn¹ce kaktusy. (Gary M. Stolz, USFWS)

dla pustyni Mojave Drzewa Jozuego mo¿na znaleŸæ tylko w kilku miejscach.
W parku wystêpuje 440 gatunków zwierz¹t, ale najbardziej charakterystycznymi
mieszkañcami Doliny Œmierci s¹ wê¿e, dla
których gor¹cy i suchy klimat pustyni Mojave jest wrêcz idealny. W przeciwieñstwie
do ludzi oraz ciep³okrwistych zwierz¹t,
wê¿e nie pobieraj¹ ciep³a ze zjadanego pokarmu, ale absorbuj¹ je bezpoœrednio z otoczenia, wygrzewaj¹c siê w s³oñcu. Nie musz¹ jeœæ systematycznie, nie potrzebuj¹
wody, gdy¿ wystarczaj¹ im w zupe³noœci
p³yny organiczne, zawarte w cia³ach ich
ofiar. Dzieñ przesypiaj¹ pod kamieniem lub
w podziemnej norce, któr¹ zajmuj¹ po
wczeœniejszym zjedzeniu jej w³aœciciela, a
na ¿er wychodz¹ dopiero w nocy, gdy jest
znacznie ch³odniej.

W Parku Narodowym Death Valley wystêpuje a¿ 17 gatunków wê¿y, m.in. grzechotnik górski, w¹¿ ¿ar³oczny oraz grzechotnik rogaty. Najwiêkszy z nich, grzechotnik
górski, osi¹ga d³ugoœæ 1-1,2 m i umie wspinaæ siê na krzewy oraz ga³êzie drzew zwisaj¹cych przy ziemi, a natkn¹æ siê na niego
mo¿na nawet wysoko w górach na wysokoœci 2300 m n.p.m. Nieco mniejszy jest grzechotnik rogaty, osi¹gaj¹cy 75 cm d³ugoœci,
a swoj¹ nazwê zawdziêcza ma³ym tarczkom
nad oczami, które przekszta³ci³y siê w ró¿ki.
Co ciekawe, gad ten posuwa siê po sypkim
piasku nie na wprost, ale w kierunku bocznym. Grzechotniki s¹ bardzo agresywnymi i
jadowitymi wê¿ami, ale wiêkszoœæ z nich
przed atakiem ostrzega potencjaln¹ ofiarê
poruszaniem rogowej grzechotki, która znajduje siê na koñcu ich ogona.

SEBASTIAN BIELAK
Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoœci U. S. National Park Service oraz U. S. Fish and Wildlife Service.

