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Rezerwat Narodowy Joshua Tree w Kalifornii

Kra ina

Park Narodowy Joshua Tree znajduje siê w po³udniowej czêœci Kalifornii i
zajmuje powierzchniê 3215,7 km2, z czego 74% to obszar ca³kowicie dzikiej
przyrody. Za³o¿ony w 1994 r. jako kontynuacja oraz rozszerzenie istniej¹cego
tu od 1936 r. pomnika narodowego, mia³ na celu ochronê unikatowych eko-
systemów pustyni Kolorado (jest to czêœæ rozleg³ej pustyni Sonora) oraz pu-
styni Mojave.

Pustynia Kolorado zajmuje po³udnio-
wo-wschodni¹ czêœæ parku, po³o¿on¹ po-
ni¿ej 900 m n.p.m. i charakteryzuje siê
ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹
wystêpuj¹cych tu kaktusów. W wy¿szych
partiach parku, wystêpuj¹cych w pó³noc-
no-zachodniej jego czêœci króluje pusty-
nia Mojave, o nieco wilgotniejszym i
ch³odniejszym klimacie, a najpowszech-
niej wystêpuj¹c¹ tu roœlin¹ jest drzewo
Jozuego, od którego pochodzi nazwa
parku. Trzeci, odrêbny ekosystem to Góry
San Bernardino, wystêpuj¹ce powy¿ej
1200 m n.p.m. i poroœniête w g³ównej
mierze przez ja³owiec kalifornijski oraz
sosnê pinion. Tutejszy klimat charaktery-
zuje siê niewielk¹ iloœci¹ opadów atmos-
ferycznych, wilgotnoœci¹ powietrza po-
ni¿ej 25% oraz wysokimi temperaturami
powietrza, zw³aszcza latem, gdy za dnia
jest ponad 40 OC, a w nocy temperatura
spada niewiele poni¿ej 25 OC.

Drzewo proroka
¯ywym symbolem parku jest juka o

doœæ nietypowej nazwie drzewo Jozuego

(Yucca brevifolia). Sukulent ten wystêpu-
je w ca³ych po³udniowo-zachodnich Sta-
nach Zjednoczonych, jest roœlin¹ charak-
terystyczn¹ dla pustyni Mojave, ale zna-
leŸæ go mo¿na równie¿ na pustyni Sono-
ra w zachodniej Arizonie oraz w Górach
San Bernardino. Specyficzn¹ nazwê nada-
li mu w po³owie XIX wieku osadnicy
mormoñscy, którzy wêdruj¹c na zachód
kontynentu natknêli siê na skraju pustyni
na dziwaczne drzewo, którego korona,
rozga³êziona we wszystkich mo¿liwych
kierunkach, skojarzy³a im siê z biblijnym
prorokiem Jozue wznosz¹cym ku niebu
modlitwy. Choæ ro-
œliny te z wygl¹du
przypominaj¹ drze-
wa, to jednak w
rzeczywistoœci ro-
sn¹ one nieco ina-
czej, tzn. ich pieñ
nie przyrasta od
œrodka na gruboœæ i
nie tworzy charak-
terystycznych pier-
œcieni. Z tego te¿
wzglêdu trudno
jest okreœliæ wiek
drzewa Jozuego,
choæ ocenia siê, ¿e
mo¿e ono ¿yæ na-
wet 900 lat. Naj-
starszy i zarazem
najwy¿szy okaz w

parku ma ponad 12 m wysokoœci i liczy
sobie ok. 300 lat.

Drzewa Jozuego rosn¹ bardzo wolno,
od 1 do 7 cm na rok, ale tylko w ci¹gu
pierwszych piêciu lat wzrastaj¹ po kilka
centymetrów, po up³ywie tego okresu
znacznie „zwalniaj¹” i przyrastaj¹ na wy-
sokoœæ tylko ok. 1 cm na rok. Przez pierw-

sze kilkadziesi¹t lat ¿ycia drzewo Jozu-
ego przypomina wystaj¹cy z ziemi kikut,
z której nie wyrasta ani jedna ga³¹zka.
Dopiero po osi¹gniêciu odpowiedniego
wieku, s³usznej wysokoœci (od 1,5 do 3
m) oraz wyst¹pienia korzystnych warun-
ków meteorologicznych (wiosenny
deszcz i przymrozek) pojawiaj¹ siê pierw-
sze kwiatostany u³o¿one na d³ugich ³o-
dygach wystaj¹cych na koñcach ga³êzi.
Deszcz potrzebny jest ka¿dej pustynnej
roœlinie do wydania kwiatów, ale okazu-
je siê, ¿e w przypadku tego gatunku juki
równie wa¿nym czynnikiem jest przy-
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National Park Service oraz U. S. Fish and Wildlife Service

Jozuego

mrozek. Ujemne temperatury uszkadza-
j¹ bowiem szczyt rosn¹cego pêdu, sty-
muluj¹c roœlinê do wydania bia³o-zielo-
nych kwiatów.

Z czasem, gdy kwiatostan zwiêdnie i
odpadnie z drzewa, z jego ³ody¿ki wyra-
sta nowa ga³¹zka, która roœnie ju¿ w ca³-
kiem innym kierunku. W ten oto sposób,
po wielu sezonach wzrostu roœlina przy-
biera swój specyficznego kszta³t. Jednak
nie wszystkie drzewa Jozuego maj¹ tak
bujnie rozga³êzione korony. S¹ w parku
osobniki bez ¿adnej ga³êzi, przypomina-
j¹ce raczej s³upy telegraficzne ni¿ drze-
wa – te roœliny po prostu nigdy nie za-
kwit³y w swoim ¿yciu. Odpowiednia po-
goda to jednak nie wszystko, aby dosz³o
do zapylenia kwiatów i wydania nasion.
Potrzebna jest równie¿ obecnoœæ æmy
Tegeticula yuccasella, która ¿yje z juk¹ w
pe³nej symbiozie. Zapylaj¹c kwiaty w

okresie od marca do maja sk³ada w za-
l¹¿ni kwiatu jajeczka, a gdy w miejscu
obumar³ych kwiatów powstaj¹ nasiona,
z jajeczek wykluwaj¹ siê larwy, które na-
stêpnie zjadaj¹ niewielk¹ ich czêœæ. Wiêk-
szoœæ nasion spada jednak na ziemiê, ale
tylko niewielu z nich uda siê kiedyœ za-
kie³kowaæ. Drzewo Jozuego potrafi rów-
nie¿ rozmna¿aæ siê wegetatywnie, tzn.
wypuszczaæ m³ode pêdy wprost z korzeni
lub starych ga³êzi w sytuacjach ekstremal-
nych np. wtedy, gdy g³ówny pieñ umie-
ra na skutek po¿aru.

Juka proroka to nie tylko wa¿ny ele-
ment krajobrazu parku narodowego, ale
przede wszystkim istotny
sk³adnik tutejszych ekosys-
temów. Dla wiele gatunków
ssaków, ptaków, gadów
oraz owadów jest on Ÿró-
d³em po¿ywienia lub miej-
scem schronienia. W jego
ga³êziach uwija sobie
gniazdko ¿ó³to-czarny kacyk
cytrynowy, a u podnó¿a
pobliskich ska³ czêsto bytu-
je szczur drzewny, wykorzy-
stuj¹c kolczaste liœcie Jozu-
ego do ochrony swego
gniazda. Gdy zapada zmrok
w pobli¿u powalonego na
ziemiê drzewa Jozuego po-
luj¹ na owady jaszczurki pu-
stynne. Drzewo Jozuego
by³o równie¿ wielce cenio-
ne przez pierwotnych
mieszkañców tych terenów
– Indian Cahuilla. Z twar-
dych liœci pletli kosze oraz
sanda³y, a surowe lub pie-
czone nasiona oraz p¹czki
kwiatowe by³y wartoœcio-
wym uzupe³nieniem ich die-
ty. PóŸniejsi biali przybysze,
g³ównie hodowcy byd³a
oraz górnicy, poszukuj¹cy w

Kalifornii z³ota tak¿e korzystali z jego do-
brodziejstwa: kowboje budowali zagro-
dy dla byd³a i p³oty, a górnicy palili drew-
nem w silnikach parowych wykorzysty-
wanych w procesie technologicznym
wydobycia oraz obróbki rudy. Obecnie,
na szczêœcie, ta piêkna i doœæ nietypowa
juka jest pod ca³kowit¹ ochron¹.

Fauna pustyni
Choæ tereny pustynne lub pó³pustyn-

ne charakteryzuj¹ siê znacznie mniejsz¹
ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹ ni¿ np. lasy,
to jednak nie oznacza to wcale, i¿ s¹ one
s¹ ca³kowicie pozbawione mieszkañców.
Jednak ze wzglêdu na panuj¹ce tu eks-
tremalnie trudne warunki naturalne (brak
wody i wysokie temperatury) wiêkszoœæ
zwierz¹t uaktywnia siê dopiero po
zmierzchu, gdy pal¹ce promienie s³o-
neczne ju¿ nie dokuczaj¹. Park zamiesz-

kuj¹ 52 gatunki ssaków, ale ze wzglêdu
na niewielk¹ iloœæ dostêpnego po¿ywie-
nia s¹ to g³ównie ma³e stworzenia, a
wiêc gryzonie (24 gatunki), m.in. wie-
wiórka ziemna, goffer czy szczurosko-
czek oraz nietoperze (11 gatunków). Z
wiêkszych ssaków wystêpuj¹: pustynna
owca gruboroga, mulak, lew górski, ryœ
rudy, lis d³ugouchy, kojot, skunks pla-
misty i borsuk amerykañski. Dla sta³o-
cieplnych ssaków ekosystemy pustynne
nie s¹ zbyt atrakcyjnym miejscem byto-
wania, bowiem wysokie temperatury
oraz niedobór wody mo¿e ³atwo dopro-
wadziæ ich organizm na skraj wyczerpa-

nia. Jednak zwierzêta potrafi¹ dostoso-
waæ siê nawet do najtrudniejszych wa-
runków. Gdy dni staj¹ siê piekielnie go-
r¹ce, a roœlinnoœæ zbyt sucha, aby prze-
trwaæ niektóre gatunki, takie jak np. su-
se³, po prostu przesypiaj¹ najtrudniejszy
okres. Równie¿ zim¹, aby unikn¹æ zbyt
niskich temperatur oraz braku po¿ywie-
nia zwierzêta te wchodz¹ w stan hiber-
nacji.

W parku wystêpuje a¿ 250 gatunków
ptaków, ale wiêkszoœæ nich (prawie 70 %)
to ptaki wêdrowne, a tylko 78 gatunków
zak³ada tutaj gniazda by odchowaæ m³o-
de. Migruj¹ce ptaki zatrzymuj¹ siê tutaj tyl-
ko na chwilê wczesn¹ wiosn¹ lub póŸn¹
jesieni¹, aby odpocz¹æ przed dalsz¹ pod-
ró¿¹, niektóre jednak przylatuj¹ tu na ca³¹
zimê, chroni¹c siê przed niesprzyjaj¹c¹ aur¹
w Górach San Bernardino. W Parku Naro-
dowym Joshua Tree spotkaæ mo¿na tak
egzotyczne dla nas gatunki ptaków jak:
kukawka kalifornijska, strzy¿ kaktusowy,
¿ó³toliczek, przepiór czubaty czy synogar-
lica okularowa. Na pustyni znacznie lepiej
czuj¹ siê zmiennocieplne gady, dla których
s³oñce jest najwa¿niejszym Ÿród³em ener-
gii potrzebnej do prawid³owego funkcjo-
nowania. Dlatego te¿ w parku wystêpuje
ich a¿ 44 gatunki, z tego 25 gatunków wê¿y
(m.in. grzechotnik rogaty, grzechotnik
teksaski, grzechotnik górski), 18 gatunków
jaszczurek (gekony, legwany, iguany oraz
frynosomy) oraz zagro¿ony wyginiêciem
¿ó³w pustynny. Gady s¹ lepiej przystoso-
wane do ¿ycia na pustyni ni¿ ssaki czy pta-
ki. Nie potrzebuj¹ tyle wody, gdy¿ nie wy-
korzystuj¹ jej do ch³odzenia organizmu w
procesie pocenia siê. Gdy jest im za gor¹-
co po prostu chowaj¹ siê do jakiejœ wilgot-
nej nory lub szczeliny w skale. Wiele ga-
tunków, g³ównie wê¿y, w ogóle nie pije
wody, gdy¿ potrzebne im iloœci pobieraj¹
wraz z po¿ywieniem.

SEBASTIAN BIELAK
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