Parki narodowe wiata

Park narodowy Everglades o powierzchni 5600 km2 znajduje
siê na po³udniowym krañcu pó³wyspu Floryda, nad zatok¹ o
tej samej nazwie. Jest Miêdzynarodowym Rezerwatem Biosfery oraz obszarem o globalnym znaczeniu dla wêdrówek ptactwa wodnego. Sk³ada siê z kilku powi¹zanych ze sob¹ ekosystemów: prerii poroniêtej bujn¹ turzyc¹, podzwrotnikowej d¿ungli, g³êbokich namorzynowych moczarów oraz ciep³ych wód zatoki Floryda. Swoim zasiêgiem obejmuje zaledwie 20% powierzchni historycznych rozlewisk Everglades.
Park Narodowy Everglades na Florydzie

Surowe i skaliste tereny znajduj¹ce siê we
wschodniej czêci parku oraz na wyspie Long
Pine to królestwo sosny, która ronie tu w
miejscach najwy¿ej po³o¿onych i dziêki temu
najsuchszych. W tak trudnych warunkach,
gdzie normalna gleba prawie nie istnieje sosna daje sobie radê rosn¹c w zag³êbieniach i
pêkniêciach wapiennej ska³y wype³nionych
marglem, glin¹, torfem, bogat¹ mieszank¹ roz³o¿onych resztek rolinnych oraz szkieletami
zwierz¹t. W otoczeniu drzew rosn¹ zazwyczaj
inne roliny np. ksiê¿ycowe wino oraz coontie  rolina przypominaj¹ca palmê, z której
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Historia parku

Historia parku narodowego Everglades siêga prze³omu XX wieku, kiedy to rozlewiska i
moczary po³udniowej Florydy by³y rajem dla
licznej rzeszy myliwych, którzy polowali,
g³ównie na ptactwo wodne oraz aligatory. Ze
wzglêdu na panuj¹c¹ wówczas wród amerykañskich dam modê na noszenie kapeluszy z
ptasimi piórami istnia³o olbrzymie zapotrzebowanie na ten asortyment. Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³y siê pióra bia³e oraz ró¿owe,
pochodz¹ce z takich ptaków, jak czapla dostojna, czapla nie¿na i warzêcha ró¿owa, których
najliczniejsze stada wystêpowa³y w³anie na
rozlewiskach po³udniowej Florydy. Myliwi
zabijali je tysi¹cami. Ju¿ po krótkim czasie nast¹pi³ drastyczny spadek liczebnoci niektórych
Pla¿e po³udniowej Florydy to miejsca,
w których zagro¿one wyginiêciem
¿ó³wie sk³adaj¹ jaja.
(U.S. FWS)
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gatunków, z których kilka zosta³o nawet zagro¿onych wyginiêciem.
Spragnieni szybkiego zarobku k³usownicy
nie wahali siê nawet zamordowaæ stra¿nika
wynajêtego do pilnowania przetrzebionych
kolonii ptaków. To zdarzenie oraz d³ugotrwa³e
zabiegi Towarzystwa Przyrodniczego im. Jana
Audubona spowodowa³y, ¿e w roku 1916 na
ma³ym obszarze jednej z tutejszych wysepek
o wdziêcznej nazwie Paradise Key zosta³ powo³any park stanowy Royal Palm, którego nazwa pochodzi³a od powszechnie wystêpuj¹cej
tutaj palmy królewskiej. Od tej pory dzia³ania
s³u¿¹ce ochronie przyrody po³udniowej Florydy nabra³y wyranego tempa, co w efekcie doprowadzi³o do za³o¿enia 6 grudnia 1947 parku
narodowego Everglades.

wiat rolin
W granicach parku wystêpuje ponad 2000 gatunków rolin ci¹gle konkuruj¹cych ze sob¹ o dostêp do wiat³a i zapasów wody, zarówno tych nale¿¹cych do strefy umiarkowanej, jak
i zwrotnikowej.
Obok palm, drzew gumbo-limbo,
mahoniu i paproci w parku rosn¹
wierzby, sosny oraz dêby pokryte girlandami hiszpañskiego mchu.
Rolin¹, która nadaje parkowi jego
specyficzny charakter jest turzyca, która pokrywa blisko 32 000 km2 otwartej prerii. Przez wieki rozprzestrzenia³a siê na rozlewiskach Everglades, systematycznie zasilanych ulewnymi
deszczami oraz wezbraniami wód jeziora Okeechobee, znajduj¹cego siê
100 km na pó³noc od parku.
W bezkresnym morzu traw gdzieniegdzie pojawiaj¹ siê wysepki suchego l¹du poroniête drzewami. Te
garby l¹du to wychodnie wapienia
z niewielk¹ iloci¹ ¿yznej materii organicznej, ich powierzchnia waha siê
od kilku metrów kwadratowych do
kilku hektarów. Wiêksze wysepki s¹
idealnym schronieniem dla dzikich
zwierz¹t zamieszkuj¹cych park.

Seminole  rdzenni mieszkañcy moczarów
Everglades od wieków wyrabiali m¹kê.
Charakterystyczn¹ rolin¹ parku jest te¿
kolorowe drzewo gumbo-limbo, zwane równie¿ drzewemturyst¹ od jego ³uszcz¹cej
siê, czerwonej kory, przypominaj¹cej skórê
wczasowicza, który zbyt d³ugo opala³ siê w
pe³nym s³oñcu Florydy.
Inn¹ powszechn¹ rolin¹ porastaj¹c¹ wapienne wysepki jest figa dusiciel  drzewo,
które ¿yje kosztem innych rolin. Ju¿ w nied³ugim czasie po tym, jak porzucone przez
ptaka lub nawiane przez wiatr nasiona tej roliny spadn¹ na pieñ jakiegokolwiek drzewa
rozpoczyna siê szybkie kie³kowanie. Pojawiaj¹ siê d³ugie, powietrzne korzenie, siêgaj¹ce
a¿ do samej ziemi natomiast ³odyg¹ i liæmi
figa oplata drzewo - gospodarza. Wkrótce ten
nieproszony goæ zaczyna konkurowaæ ze
swoim gospodarzem o wiat³o, wodê oraz
substancje od¿ywcze zawarte w pod³o¿u. Po
jakim czasie, gdy drzewo-gospodarz obumiera figa osi¹ga pe³niê rozwoju i gotowoæ wydania nastêpnych nasion.
Przeciwieñstwem zabójczej figi s¹ epifity (wietrzne roliny), które porastaj¹ inne
drzewa, ale nie robi¹ im ¿adnej krzywdy. Pozyskuj¹c ca³¹ potrzebn¹ do ¿ycia wodê oraz
sk³adniki pokarmowe z powietrza epifity s¹
dobrze przystosowane do ¿ycia w zaroniêtych d¿unglach.
Najlepiej znanymi przedstawicielami tych
rolin s¹ dzikie orchidee, z których wiele gatunków ronie na terenie parku Everglades poród ciemnych i wilgotnych wapiennych garbów oraz na cyprynikowych trzêsawiskach.

Parki narodowe wiata
Piêkno orchidei  podobnie jak to by³o w przypadku czaplich piór  doprowadzi³o je na skraj
wyginiêcia, wiele gatunków ju¿ nie istnieje,
a pozosta³e wystêpuj¹ bardzo rzadko. Bardzo
popularnymi rolinami na bagnach s¹ równie¿
lilie wodne.

W bezkresnym morzu rozlewisk Everglades
gdzieniegdzie pojawiaj¹ siê wysepki suchego l¹du
poroniête drzewami. (U.S. NPS)

wiat zwierz¹t
Fauna parku jest równie bogata jak flora 
szczególnie licznie wystêpuj¹ tu ptaki brodz¹ce. Po latach zabiegów uda³o siê czêciowo
odtworzyæ populacje czapli amerykañskiej,
czapli nie¿nej oraz warzêchy ró¿owej. Ciekawym i rzadkim ptakiem jest anhinga zwana czêsto wê¿owym ptakiem, bowiem p³ywa w wodzie tylko z wystaj¹c¹ ponad powierzchniê szyj¹, co do z³udzenia przypomina poruszaj¹cego siê wodnego wê¿a.
Jedyny rodzimy gatunek bociana Ameryki
Pó³nocnej to wystêpuj¹cy w Everglades bocian
leny. Ten wysoki na 90 cm ptak, o rozpiêtoci

i rozlewisk

skrzyde³ ok. 3 m i wadze od 2 do 3 kg zosta³ w
1984 roku umieszczony na federalnej licie
gatunków zagro¿onych. Sta³o siê to na skutek
spadku liczebnoci z 6 000 sztuk w latach 60.
do zaledwie 500 w po³owie lat 90. W poszukiwaniu po¿ywienia bocian zanurza dziób pod
wod¹ i penetruje p³ytkie rozlewiska. W wodzie pe³nej rolin i mu³u niemo¿liwe jest dostrze¿enie jakiejkolwiek ryby, dlatego musi on
zdaæ siê na wyczucie i refleks, który zreszt¹
ma najlepszy wród krêgowców: potrafi zamkn¹æ dziób w ci¹gu 25 milisekund!
Z tutejszych ptaków drapie¿nych ciekawym gatunkiem jest kania limacza. Drapie¿nik ten, o rozpiêtoci skrzyde³ ponad 90 cm,
wyspecjalizowa³ siê w polowaniu na powszechnie wystêpuj¹cego tutaj limaka jab³kowego (st¹d jego nazwa). Jest to miêczak
niema³y, bo wielkoci cytryny, który wraz z
rybami stanowi podstawê po¿ywienia dla
rzecznych wydr, ¿ó³wi, niektórych gatunków
¿ab oraz popularnych tutaj gadów: aligatora
oraz krokodyla amerykañskiego.
Z powodu kurczenia siê rodowiska naturalnego kania jest jednym z najrzadziej wystêpuj¹cych podniebnych drapie¿ników w Stanach Zjednoczonych. Znajduje siê równie¿ na
licie zagro¿onych wyginiêciem gatunków. Poród wielu innych ptaków wystêpuj¹cych w
parku wymieniæ mo¿na takie gatunki jak: bielik amerykañski, sêp czarny, sokó³ wêdrowny,
sowa pasiasta, jaskó³ka drzewna oraz ibis.
Z ssaków wystêpuj¹ m. in. jeleñ wirginijski, królik moczarowy, opos, szop pracz, mysz
bawe³niana oraz zagro¿ona wyginiêciem
puma wschodnia  jedyny drapie¿ny kot
wschodniej czêci Stanów Zjednoczonych.
Na moczarach króluj¹ wê¿e, których jest
tutaj kilka gatunków (m.in. wodny mokasyn);

ponadto ryby (np. bass wielkogêbowy, sprowadzony w 1885 roku do Europy) oraz raki.
Rzadkim miêczakiem ¿yj¹cym wród drzew
suchego l¹du jest limak drzewny, który jest
zwierzêciem hermafrodytycznym (obojnaczym), a jego cia³o pokrywaj¹ skomplikowane wzory pasków (chroni¹ce go przed drapie¿nikami) bêd¹ce mieszanin¹ jaskrawych kolorów.
W p³ytkich wodach zatoki Floryda znajduje siê ponad 100 wysepek, które powsta³y z
obumar³ych namorzynów. Ich korzenie oraz
licie rozk³adaj¹c siê pokrywa³y dno zatoki
cienk¹ warstw¹ materii organicznej, która wraz
z up³ywem czasu oraz nanoszonymi przez pr¹dy osadami ros³a, a¿ którego dnia z wody
wynurzy³ siê l¹d. Owe wysepki s¹ domem
dla wielu gatunków ptaków m.in. pelikana br¹zowego, warzêhy ró¿owej, rybo³owa, czapli
nie¿nej oraz bielika amerykañskiego.
Ciep³e i p³ytkie wody zatoki (przeciêtna
g³êbokoæ wynosi tutaj od 1,2 do 1,5 m) zamieszkiwane s¹ przez rekiny, krokodyle, delfiny, manaty, ¿ó³wie morskie, homary, kraby
i krewetki. Zatoki Little Madeira oraz Joe
zosta³y wyodrêbnione z terenu parku jako rezerwaty cis³e krokodyla amerykañskiego, do
których turyci nie maj¹ wstêpu dziêki czemu mo¿liwa jest maksymalna ochrona gatunkowa tych gadów. Znajduje siê tutaj te¿ jedyna dzika pla¿a w po³udniowej Florydzie (Przyl¹dek Sable), na której sk³ada jaja zagro¿ony
gatunek ¿ó³wia morskiego  ¿ó³w karetta.

Cykl przep³ywu wody przez
rozlewiska Everglades
Najwa¿niejszym zagadnieniem zwi¹zanym z ochron¹ rodowiska przyrodniczego w
parku jest przep³yw wody przez teren rozle-

wisk po³udniowej Florydy. Rozpoczyna siê
nad rzek¹ Kissimmee oraz p³ytkim jeziorem
Okeechobee (rednia g³êbokoæ 3,7 m; powierzchnia 1869 km2) znajduj¹cym siê ok.
100 km na pó³noc od parku.
W przesz³oci, gdy rozpoczyna³y siê wielkie ulewy, rzeka oraz jezioro wylewa³y, a powsta³a w ten sposób fala s³odkiej wody o
szerokoci 80 km sp³ywa³a przez obszar pó³wyspu Floryda w kierunku zatok: Meksykañskiej, Floryda oraz Biscayne. Obecnie jednak,
g³ównie ze wzglêdu na zbudowanie tam na
jeziorze, osuszeniu czêci rozlewisk, wybudowaniu kana³ów irygacyjnych oraz poborze
wody dla potrzeb ludzi, naturalny przep³yw
wody zosta³ powa¿nie zak³ócony. W efekcie,
na skutek wysychania moczarów zmniejsza
siê ró¿norodnoæ biologiczna parku, a równowaga ekologiczna jest coraz bardziej zaburzona.
Pobór wody do celów bytowych oraz przemys³owych (plantacje cytrusów) spowodowa³
zmniejszenie i tak ju¿ sk¹pej iloci wody docieraj¹cej do parku narodowego. Tylko 20%
z przep³ywaj¹cej wody zd¹¿y wsi¹kn¹æ w g³¹b
l¹du natomiast pozosta³e 80% podlega parowaniu, transpiracji lub przep³ywa dalej. Poziom wody na rozlewiskach Everglades wynosi wtedy rednio 15 cm, choæ w niektórych
miejscach mo¿e siêgaæ nawet 90 cm lub wiêcej (woda sp³ywa w kierunku oceanu z prêdkoci¹ 300 m/dzieñ).
Stopniowe przesi¹kanie wyd³u¿a porê
deszczow¹ o dwa lub trzy miesi¹ce od momentu os³abniêcia intensywnoci deszczów w
padzierniku. Zak³ócenia w cyklu przep³ywu
wody rujnuj¹ równowagê ekologiczn¹ nie tylko w parku Everglades, ale te¿ w pobliskim
rezerwacie Big Cypress oraz parku narodowym Biscayne. W ci¹gu 100 ostatnich lat
obszar naturalnych rozlewisk Everglades uleg³
drastycznemu ograniczeniu.
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci National Park
Service oraz Fish and Wildlife Service, Stany Zjednoczone.
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