Parki narodowe Kalifornii

Park Narodowy Redwood, o powierzchni 422 km2, znajduje siê w
zachodniej Kalifornii, gdzie w formie w¹skiego pasa l¹du, rozci¹ga siê wzd³u¿ wybrze¿a Oceanu Spokojnego, na odcinku o d³ugoci blisko 60 km. Za³o¿ony w roku 1968, znajduje siê na licie obiektów wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
oraz jest Miêdzynarodowym Rezerwatem Biosfery.
Ukszta³towanie powierzchni terenu w parku jest bardzo urozmaicone, bowiem piaszczyste pla¿e, podmywane falami Pacyfiku, s¹siaduj¹ bezporednio z terenami górzystymi
wznosz¹cymi siê do wysokoci 1300 m n.p.m.
Klimat tej czêci wybrze¿a Oceanu Spokojnego charakteryzuje siê wysok¹ wilgotnoci¹
powietrza, czêstymi mg³ami oraz najwiêkszymi w Kalifornii opadami atmosferycznymi,
wynosz¹cymi od 1500 do 2500 mm wody w
ci¹gu roku.
Park Redwood zachwyca mnogoci¹ wystêpuj¹cych tu ekosystemów. Nadmorskie
zatoki oraz otwarte wody oceanu s¹ rodowiskiem naturalnym morskich ¿ó³wi, delfinów
i wielorybów, z których kilka gatunków (wal
biskajski, kaszalot, finwal oraz humbak) jest
zagro¿onych wyginiêciem. Na pla¿ach wyleguj¹ siê foki oraz uchatki grzywiaste (lwy
morskie), a strome i skaliste klify s¹ miejscem,
gdzie zak³adaj¹ gniazda licznie wystêpuj¹ce
w parku morskie ptaki, m.in. kormorany,
maskonury, pelikany, mewy i nurzyki. Od
skalistego brzegu a¿ po pobliskie góry rozci¹ga siê wilgotny las pacyficzny, sk³adaj¹cy
siê z takich gatunków drzew jak: daglezja,
choina zachodnia, jod³a olbrzymia, wierk
sitkajski czy sekwoja wiecznozielona. W la-
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W cieniu
sach licznie wystêpuj¹ ssaki, m.in. niedwied
czarny, skunks i je¿ozwierz oraz wiele gatunków ptaków, zw³aszcza drapie¿nych, np. bielik amerykañski, orze³ przedni, sokó³ wêdrowny, kaniuk, b³otniak zbo¿owy czy krogulec
kanadyjski.

Gigantyczne sekwoje
Lasy ogromnych sekwoi, a w³aciwie pilna potrzeba ich ochrony, sta³y siê niegdy
przyczyn¹ za³o¿enia parku narodowego Redwood.
Sekwoje wiecznozielone (Sequoia sempervirens) to najwy¿sze oraz jedne z najstarszych drzew iglastych wiata, do¿ywaj¹ce sêdziwego wieku 2000 lat. Chocia¿ obecnie
drzewa te wystêpuj¹ tylko w Ameryce Pó³nocnej (w Kalifornii oraz po³udniowym Oregonie), to jednak pierwotnie wystêpowa³y na
obszarze dzisiejszych wybrze¿y Azji i Euro-
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py. Przeciêtna, doros³a sekwoja liczy sobie
500-700 lat, ma od 60 do 70 m wysokoci
oraz od 3 do 4,5 m rednicy pnia (przy podstawie nawet 6,5 m). Najwy¿sze drzewo w
parku ma nieco ponad 112 m wysokoci, 9 m
rednicy pnia przy podstawie i jest o prawie
20 m wy¿sze od s³ynnej Statui Wolnoci w
Nowym Jorku.

Amerykañska nazwa sekwoi  redwood
wywodzi siê od czerwonej barwy drewna i
kory, jak¹ nadaje im tanina (garbnik), wystêpuj¹cy w drzewie w du¿ych ilociach. Dziêki
temu garbnikowi, w³óknista, przypominaj¹ca nieco g¹bkê kora, idealnie izoluje wnêtrze
drzewa od owadów, ich larw oraz grzybów
wywo³uj¹cych ró¿nego rodzaju choroby.
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Wybrze¿e Oceanu Spokojnego
w granicach parku (USNPS)

Prairie Greek (1923 r.), Del Norte (1925 r.)
oraz Jedediah Smith (1929 r.). Niestety na prywatnych gruntach wci¹¿ wycinano sekwoje
i dopiero, gdy realna sta³a siê groba, ¿e drzewa te znikn¹ na zawsze z krajobrazu zachodniej Kalifornii powo³ano w 1968 r. Park Narodowy Redwood. Ogromnym problemem, z
jakim do dzisiaj borykaj¹ siê przyrodnicy
i lenicy w parku s¹ setki kilometrów dróg
pozosta³ych po dawnej wycince oraz ogromne po³acie ogo³oconych z drzew zboczy, które ulegaj¹ erozji.

Baribal  leny wêdrowiec
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Wilgotny las pacyficzny (USNPS)

Wysoka zawartoæ taniny (najwy¿sza jest w
korze) powoduje, ¿e sekwoje praktycznie nigdy nie cierpi¹ na ¿adne choroby. Nawet ogieñ
nie jest im straszny, bo chocia¿ okresowe po¿ary w sposób naturalny pojawiaj¹ siê w tym
regionie od stuleci, to jednak gruba na 30-35
cm kora jest nie do zniszczenia.
W opozycji do swoich olbrzymich rozmiarów sekwoje posiadaj¹ bardzo delikatne ulistnienie, ich w¹skie igie³ki maj¹ zaledwie 1319 mm d³ugoci i formuj¹ sp³aszczone, pierzaste ga³¹zki. Najwiêkszym zaskoczeniem s¹

jednak szyszki oraz znajduj¹ce siê w nich nasiona. Wydawa³oby siê, ¿e tak potê¿ne drzewa maj¹ równie wielkie szyszki. Nic bardziej
mylnego, bowiem szyszki sekwoi, a w³aciwie szyszeczki s¹ wielkoci rzodkiewki (ok.
2,5 cm d³ugoci), a znajduj¹ce siê w nich nasionka (w liczbie od 14 do 24 sztuk) s¹ niewiele wiêksze od g³ówki szpilki. To prawdziwy cud, ¿e z tak mikroskopijnych nasion potrafi¹ wyrosn¹æ potê¿ne drzewa, których waga
niejednokrotnie wynosi a¿ 500 ton! Co ciekawe, sekwoje nie maj¹ korzenia palowego,
ich korzenie siêgaj¹ zaledwie 3-4 m w g³¹b
ziemi, ale za to rozpocieraj¹ siê na boki na
odleg³oæ od 18 do 24 m.
Jeszcze pod koniec XVIII wieku lasy
wiecznozielonych sekwoi pokrywa³y w Kalifornii obszar o powierzchni blisko 8000 km2,
ale do dzisiaj pozosta³o z tego zaledwie 4%
(320 km2), z czego ok. po³owa (mniej ni¿ 160
km2), znajduje siê w granicach parku narodowego Redwood. Historia eksterminacji sekwoi, bo tak trzeba nazwaæ nieograniczony
oraz masowy wyrêb tych drzew w przeci¹gu
100 lat, siêga po³owy XIX wieku i jest najlepszym przyk³adem ludzkiej zach³annoci.
W roku 1851 rozpoczêto wycinkê tutejszych
lasów m. in. na potrzeby budowy domów w
San Francisco. W latach 70. wybudowano
drogi oraz zaczêto wykorzystywaæ maszyny
parowe do eksploatacji lasów. Kolejne przyspieszenie wycinki sekwoi nast¹pi³o w latach
20. XX wieku, kiedy to w lasach pojawi³y siê
buldo¿ery, a nastêpnie w latach 40. gdy ciête drewno zaczêto zwoziæ potê¿nymi ciê¿arówkami.
Od roku 1918 przyrodnicy i naukowcy
rozpoczêli kampaniê na rzecz ochrony pozosta³oci wilgotnych lasów, co w koñcu zaowocowa³o za³o¿eniem kilku parków stanowych:

Niedwied czarny (Ursus americanus),
zwany równie¿ baribalem, jest najliczniej wystêpuj¹cym niedwiedziem w Ameryce Pó³nocnej i równoczenie jest jednym z najwiêkszych mieszkañców parku Redwood. Doros³e osobniki wa¿¹ od 90 do 230 kg (du¿e samce), s¹ bardzo silne i zwinne (mog¹ biec dwa
razy szybciej ni¿ cz³owiek), ale mimo to zwierzêta te zazwyczaj unikaj¹ spotkañ z ludmi.
Stale przemierzaj¹ swój rewir ³owiecki, wynosz¹cy od 25 do nawet 130 km2 powierzchni, w poszukiwaniu po¿ywienia, którego dostêpnoæ w du¿ej mierze uzale¿niona jest od
pory roku. Gdy mija jesieñ i powoli zbli¿a
siê okres mrozów niedwiedzie zapadaj¹ w
sen zimowy zwany hibernacj¹. Trwa on zazwyczaj od grudnia do kwietnia. W kwietniu,
gdy na zewn¹trz zrobi siê wystarczaj¹co ciep³o, baribale opuszczaj¹ swoj¹ jamê w poszukiwaniu po¿ywienia.
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Niedwied czarny
(fot. Mike Bender, USFWS)

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
U. S. National Park Service oraz U. S. Fish and
Wildlife Service.
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