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Rezerwat Przyrodniczy Yosemite w Kalifornii

W dolinie

Park narodowy Yosemite znajduje siê w œrodkowej Kalifornii i zajmuje po-
wierzchniê 3031,6 km2, z czego 94% to obszar ca³kowicie dzikiej przyrody.
Za³o¿ony w 1980 r., w celu ochrony krajobrazu oraz ekosystemów pasma
górskiego Sierra Nevada, park ten jest bardzo zró¿nicowany pod wzglêdem
ukszta³towania terenu, a co za tym idzie pionowego uk³adu roœlinnoœci: po-
cz¹wszy od lasów mieszanych, wystêpuj¹cych na wysokoœci od 600 m n.p.m.
a¿ po wysokogórskie (alpejskie) ³¹ki, wystêpuj¹ce ponad 4000 m n.p.m.,
a poroœniête jedynie drobn¹ roœlinnoœci¹.

Trzon parku stanowi dolina rzeki Mer-
ced (Dolina Yosemite), zasilana kilkoma
górskimi potokami wyp³ywaj¹cymi z licz-
nych, polodowcowych jezior, a jej naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ s¹ przepiêk-
ne wodospady. Park znajduje siê od
1984 r. na liœcie obiektów Œwiatowego
Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Dolina Yosemite
 Historia doliny siêga 500 milionów lat

wstecz, kiedy to z dna morza, na skutek
erupcji magmy, stopniowo zacz¹³ pod-
nosiæ siê do góry region dzisiejszych Gór
Sierra Nevada. Proces ten trwa³ miliony

lat, po czym nadesz³o wielkie zlodowa-
cenie, a ukszta³towan¹ ju¿ dolinê pokry³
lodowiec o gruboœci ponad 900 metrów.
Gdy z czasem klimat na Ziemi znów siê
ociepli³, ogromny lodowiec zacz¹³ top-
nieæ i wycofywaæ siê z tych terenów, przy
okazji rzeŸbi¹c ska³y i poszerzaj¹c ca³¹ do-
linê. Lód wraz z okruchami skalnymi ¿³o-
bi³ znajduj¹ce siê na powierzchni ska³y
osadowe, pozostawiaj¹c nietkniête twar-
de ska³y granitowe wystêpuj¹ce pod
spodem. Dlatego Yosemite przypomina
dzisiaj g³êboki kanion, w którym pozo-
sta³y pojedyncze, strzeliste ska³y, stoj¹-
ce na skrajach doliny niczym wie¿e stra¿-
nicze, np. Half Dome
(2695 m wysokoœci,
liczone od podstawy
do szczytu), El Capi-
tan (1095 metrów
wysokoœci) czy Ca-
thedral Rocks. Gdy
lodowiec ju¿ defini-

tywnie stopnia³, jego morena czo³owa za-
tamowa³a wodê powsta³¹ z topnienia
lodu i w ten sposób powsta³o ogromne
Jezioro Yosemite. Przez nastêpne tysi¹ce
lat jezioro to ulega³o powolnemu wype³-
nieniu przez drobny materia³ skalny a¿
wysch³o zupe³nie, a jego osady utworzy³y
wspó³czesne, p³askie dno doliny.

Dzisiejsza dolina Yosemite to mozai-
ka ró¿norodnych ekosystemów, pocz¹w-

szy od lasów iglastych i d¹brów, a skoñ-
czywszy na otwartych ³¹kach alpejskich,
pokrytych kwiatami lub kwitn¹cymi krze-
wami. Jest tu mnóstwo wodospadów, z
których najwy¿sze to: Yosemite (739 m
wysokoœci), Ribbon (491 m), Silver Strand
(357 m) oraz Bridalveil (189 m). Szybkie
topnienie œniegu wiosn¹ wywo³uje rok-
rocznie powodzie, ale s¹ one zazwyczaj
niewielkie oraz nieszkodliwe, zarówno
dla przyrody, jak i dla ludzi. Znacznie nie-
bezpieczniejsze, ale za to rzadziej wystê-
puj¹ce s¹ powodzie zimowe. Zdarza siê
bowiem, ¿e po d³ugotrwa³ym okresie in-
tensywnych opadów œniegu nadci¹gaj¹
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Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoœci U.S.
National Park Service oraz U.S. Fish and Wildlife Service

rzeki Merced

w Góry Sierra Nevada ciep³e wiatry znad
oceanu, czêsto wraz z gwa³townymi opa-
dami deszczu, przez co w krótkim okre-
sie czasu topniej¹ znaczne iloœci œniegu,
a powsta³a z niego ogromna iloœæ wody
zalewa dolinê, powoduj¹c prawdziw¹ ka-
tastrofê, jak ta z roku 1997.

Œwiat roœlin i zwierz¹t
W parku narodowym Yosemite wystê-

puje ponad 1400 gatunków roœlin, 250
gatunków ptaków oraz 90 gatunków ssa-
ków, z czego kilkanaœcie gatunków to
zwierzêta zagro¿one wyginiêciem, m.in.
bielik amerykañski, puszczyk mszarny,
sokó³ wêdrowny, myszo³ów preriowy,
empidonka ma³a, rosomak kalifornijski
oraz pustynna owca gruboroga.

Cech¹ charakterystyczn¹ parku jest
pionowy rozk³ad roœlinnoœci, która wraz
z poszczególnymi gatunkami zwierz¹t

tworzy odmienne ekosystemy, zdomino-
wane najczêœciej przez kilku typowych
przedstawicieli fauny i flory. Najni¿ej po-
³o¿on¹ czêœæ parku, czyli przedgórze (od
150 do 1100 m n.p.m.) porastaj¹ lasy
mieszane, sk³adaj¹ce siê g³ównie z so-
sny szarej oraz dêbu niebieskiego i krza-
czastego, urozmaiconych roœlinnoœci¹
krzewiast¹.

Ta czêœæ parku to prawdziwy ptasi raj,
spotkaæ tu mo¿na tak egzotyczne dla nas
gatunki jak: myszo³ów antylski, drzem-
lik, sokó³ preriowy, puszczyk plamisty,
dziêcio³ kalifornijski, dziêciur ¿o³êdziowy,
modrowronka kalifornijska, strzy¿yk my-
szaty, przedrzeŸniacz kalifornijski czy la-
sówka z³otawa.

Nieco wy¿ej (od 1100 do 2000 m
n.p.m.) równie¿ wystêpuj¹ lasy miesza-
ne, ale ze znacznie wiêkszym udzia³em

drzew iglastych (jest to tzw. bór mie-
szany), a najbardziej charakterystyczne
gatunki to: sosna ¿ó³ta, sosna kalifornij-
ska, jod³a jednobarwna, jedlica, cedrzy-
niec kalifornijski, d¹b czarny oraz klon
wielkolistny. Ta czêœæ parku obfituje z
kolei w ró¿norodne gatunki du¿ych i
ma³ych ssaków, wœród których na uwa-
gê zas³uguj¹: lew górski, kojot, ryœ rudy,
mulak, borsuk amerykañski, skunks pla-
misty, szop pracz, goffer, suse³ kalifor-
nijski, wiewiórka szara oraz 10 gatun-
ków nietoperzy.

Jeszcze wy¿ej, tzn. od 2000 do 2700
m n.p.m., wystêpuj¹ praktycznie ju¿ tyl-
ko drzewa iglaste, takie jak: mamutowiec
olbrzymi, daglezja zielona, sosna zachod-
nia czy sosna wydmowa. Z wymienio-
nych gatunków bardzo ciekawym drze-
wem jest mamutowiec, uwa¿any po-

wszechnie za jedno z najstarszych (osi¹-
ga wiek ok. 3500 lat) oraz najwy¿szych i
najpotê¿niejszych drzew na œwiecie (po-
nad 90 m wysokoœci, blisko 10 m œredni-
cy pnia). W parku wystêpuj¹ one na za-
chodnich stokach Sierra Nevada, rosn¹c
w trzech odrêbnych skupiskach. Najstar-
szy mamutowiec w parku ma 1800 lat,
ale drzewa te nigdy nie umieraj¹ ze sta-
roœci, gdy¿ wczeœniej, na skutek wiatrów
lub podmycia przez wodê przewracaj¹ siê
na ziemiê. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ na-
wet po up³ywie 1000 lat drewno prze-
wróconego mamutowca wci¹¿ pozosta-
je zdrowe.

W wysokogórskiej czêœci parku wy-
stêpuje znaczna iloœæ ptaków drapie¿-
nych, jest tu m.in. orze³ przedni, rybo-
³ów, jastrz¹b go³êbiarz, kruk, krogulec
zmienny, puchacz wirginijski oraz só-
weczka. Z ssaków pojawiaj¹ siê: nie-
dŸwiedŸ czarny (baribal), urson (je¿o-
zwierz pó³nocnoamerykañski), œwistak
¿ó³tobrzuchy oraz wiewiórka czikari.
Wy¿ej po³o¿one tereny to strefa subal-
pejska (od 2700 do 3500 m n.p.m.) lub
alpejska (powy¿ej 3500 m n.p.m.), w
których, ze wzglêdu na panuj¹ce trud-
ne warunki siedliskowe, œwiat roœlin i
zwierz¹t jest znacznie ubo¿szy. W sk³ad
flory tej czêœci parku wchodz¹ g³ównie
kar³owate odmiany wierzby, trawy, tu-
rzyce oraz roœlinnoœæ p³o¿¹ca (mchy i po-
rosty), wœród których fruwaj¹ niewielkich
rozmiarów ptaki, takie jak ³uskowiec,
orzechówka popielata, b³êkitnik górski,
czeczotka czy siwerniak. Bardzo bogaty
jest œwiat gryzoni (nornik wrzosowy, rzê-
sorek i inne), natomiast z du¿ych ssa-
ków wystêpuje tylko owca gruboroga.
Jest to gatunek œciœle chroniony oraz
zagro¿ony wyginiêciem.

SEBASTIAN BIELAK
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