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Parki narodowe œwiata

ZIELONA LIGA, LISTOPAD 2006

Pomnik Narodowy Pinnacles znajduje siê w œrodkowej Kalifornii, u podnó¿y
Gór Gabilan, nale¿¹cych do pasma Gór Nadbrze¿nych. Zajmuje powierzchniê
98,3 km2, z czego 67% to obszar ca³kowicie dzikiej przyrody. Za³o¿ono go w
1908 r. w celu ochrony tutejszego krajobrazu oraz zwi¹zanych z nim ekosystemów wystêpuj¹cych wœród nietypowych formacji geologicznych, przypominaj¹cych z wygl¹du strzeliste wie¿e.

Pomnik Narodowy Pinnacles w Kalifornii

natomiast w nocy spada do 10 OC. Prawie ca³oœæ opadów przypada na okres od
stycznia do marca.

Fauna i flora parku
Panuj¹ce w Pinnacles warunki klimatyczne oraz du¿e zró¿nicowanie w
ukszta³towaniu terenu wykreowa³y tutej-

ZIEMIA

Typowy krajobraz parku Pinnacles. (USNPS)

sze ekosystemy, decyduj¹c o ich sk³adzie
gatunkowym. Ponad 80% powierzchni
parku zajmuj¹ twardolistne zaroœla, sk³adaj¹ce siê z gatunków roœlin, które zaadaptowa³y siê do trudnych warunków
siedliskowych: s³abych, skalistych gleb,
wysokich temperatur wywo³uj¹cych czêste po¿ary oraz niedoboru wody. Ich liœcie pokryte s¹ naturalnym woskiem
(zwanym kutyn¹), chroni¹cym przed nadmiernym parowaniem i utrat¹ drogocennej wody, a rozleg³y system korzeniowy
umo¿liwia penetrowanie g³êbokich par-

Stado m³odych kondorów odpoczywaj¹cych na ska³ach.
(Fot. David Clendenen, USFWS)

Formacje te s¹ pozosta³oœci¹ po istniej¹cym tu ok. 23 miliony lat temu potê¿nym wulkanie Neenach, wznosz¹cym siê
na wysokoœæ 2400 m oraz maj¹cym ponad 24 km d³ugoœci. Poniewa¿ wulkan ten
znajdowa³ siê w granicach aktywnego sejsmicznie uskoku San Andreas, jego wnêtrze, na skutek wstrz¹sów, stopniowo zapada³o siê, a¿ pozosta³y po nim tylko jego
dotychczasowe obwa³owania zbudowane
ze ska³ wulkanicznych. Wraz z up³ywem milionów lat oraz dzia³aniem czynników atmosferycznych (wiatr, woda, wysoka i niska temperatura) obwa³owania te erodowa³y, tworz¹c charakterystyczny krajobraz,
w którym g³êbokie w¹wozy i strome jary
s¹siadowa³y z wysokimi œcianami ska³ lub
pojedynczymi s³upami skalnymi. Z wietrzej¹cych ska³ spada³y g³azy i od³amki skalne,
zasypuj¹c niewielkie, górskie prze³êcze oraz
p³yn¹ce nimi potoki – w ten sposób powsta³y liczne jaskinie, które obecnie s¹ siedzib¹ 14 gatunków nietoperzy wystêpuj¹cych w parku Pinnacles.

Ciekawe formacje geologiczne, nadaj¹ce parkowi niepowtarzalny charakter,
zbudowane s¹ zarówno ze ska³ magmowych (wylewnych), takich jak np. riolit,
dacyt czy andezyt, jak i te¿ osadowych
(np. tuf wulkaniczny). Panuj¹cy tu klimat
podzwrotnikowy (kontynentalny) charakteryzuje siê gor¹cym, suchym latem,
ch³odn¹ zim¹ oraz rocznymi opadami atmosferycznymi nieznacznie tylko przekraczaj¹cymi wartoœæ 400 mm wody. Najgorêcej jest oczywiœcie latem, kiedy to
w dzieñ temperatura siêga nawet 38 OC,

tii gleby w poszukiwaniu odrobiny wilgoci. Znaczenie parku dla ochrony przyrody jest tym wiêksze, ¿e na wielu obszarach Kalifornii, na skutek stale zwiêkszaj¹cej siê presji cz³owieka na œrodowisko naturalne, zasiêg wystêpowania ekosystemów twardolistnych zaroœli powoli
kurczy siê.
Oko³o 15% powierzchni parku zajmuj¹
lasy sk³adaj¹ce siê z 14 gatunków drzew:
liœciastych (dêby, platany, topole i wierzby) oraz iglastych (g³ównie sosny). Pozosta³e 5% powierzchni parku zajmuj¹
³¹ki, ³êgi (nadrzeczne zaroœla) lub nagie
ska³y. W sumie na terenie parku wystêpuje 551 gatunków roœlin, 149 gatunków
ptaków, 49 gatunków ssaków oraz 28
gatunków gadów i p³azów, z których
czêœæ to gatunki endemiczne, tzn. wystêpuj¹ce tylko na tym obszarze. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ poœród wielu tysiêcy

gatunków owadów zamieszkuj¹cych park
Pinnacles wyj¹tkowo liczne s¹ pszczo³y,
których jest tutaj prawie 400 gatunków!
Do najbardziej charakterystycznych
mieszkañców parku zaliczyæ mo¿na takie gatunki jak: mulak, lis wirginijski, zaj¹c wielkouchy, suse³, szczuroskoczek
d³ugouchy (ssaki), urubu ró¿owog³owy,
puchacz wirginijski, myszo³ów rdzawoskrzyd³y, sokó³ preriowy, krogulec zmienny, dziki indyk (ptaki) oraz grzechotnik
preriowy, frynosoma, amerykañski ¿ó³w
b³otny, jaszczurka pustynna (gady), a nawet tarantule. Jednak najbardziej znanym
mieszkañcem parku jest bez w¹tpienia
kondor kalifornijski.

Podniebny ³owca
Kondor kalifornijski (Gymnogyps californianus) to najwiêkszy ptak Ameryki
Pó³nocnej, a zarazem ¿ywy symbol parku
Pinnacles. Rozpiêtoœæ jego skrzyde³ wy-
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cu lub czyszcz¹c sobie pióra. Kiedy ju¿ w
koñcu wzbij¹ siê w powietrze, niewiele
machaj¹ skrzyd³ami, ale za to pozwalaj¹
unieœæ siê ciep³ym, wznosz¹cym siê ku
górze pr¹dom powietrza. W ci¹gu jednego dnia potrafi¹ w ten sposób przelecieæ dystans 240 km, osi¹gaj¹c maksymaln¹ prêdkoœæ nawet 90 km/h. Kondory nie buduj¹ w³asnych gniazd, znosz¹
jaja oraz wychowuj¹ m³ode na nagich
ska³ach, w jaskiniach, szczelinach skalnych, a nawet w du¿ych dziuplach sekwoi lub mamutowców. Przyrost naturalny jest u nich bardzo wolny, bowiem
wydaj¹ na œwiat tylko jedno pisklê raz na
dwa lata. M³ode kondory wylatuj¹ z
gniazda dopiero w wieku 6 miesiêcy, ale
jeszcze przez ponad rok s¹ w du¿ym
stopniu uzale¿nione od opieki rodziców.
Tysi¹ce lat temu kondory kalifornijskie
wystêpowa³y w ca³ej Ameryce Pó³nocnej,
¿ywi¹c siê padlin¹ ssaków ¿yj¹cych w

KONDOROW
okresie zlodowaceñ. Odkryte skamienia³oœci wskazuj¹, i¿ wraz ze stopniowym
zanikiem zasiêgu wystêpowania tych
zwierz¹t kurczy³ siê równie¿ area³ kondora, a¿ pozosta³ on tylko na obszarze
zachodniego wybrze¿a Ameryki Pó³nocnej. Niestety proces ten trwa³ nadal, tym
razem za spraw¹ dzia³alnoœci ludzi i w
efekcie w latach 30. XX wieku kondor
kalifornijski ¿y³ ju¿ tylko w górach œrod-

Manzanita – jedna z roœlin tworz¹cych twardolistne zaroœla. (USNOAA)

nosi nawet 2,9 m, a dojrza³oœæ p³ciow¹
oraz pe³ne upierzenie osi¹ga w wieku 5-6
lat. Na wolnoœci kondory nie ¿yj¹ d³u¿ej
ni¿ 40 lat, w czasie których ¿ywi¹ siê tylko i wy³¹cznie padlin¹, g³ównie du¿ych
ssaków. Ich rewir ³owiecki obejmuje zazwyczaj otwarte przestrzenie prerii granicz¹ce z zalesionymi podnó¿ami gór.
Ptaki te maj¹ bardzo s³aby wêch, ale
za to œwietny wzrok oraz wrodzony spryt
– wypatruj¹c po¿ywienia szukaj¹ skupisk
innych, mniejszych
padlino¿erców, takich
jak or³y, urubu, kruki
czy kojoty, a przybywszy na miejsce
przeganiaj¹ od „sto³u” dotychczasowych
biesiadników. Taka
taktyka jest mo¿liwa,
gdy¿ kondory ¿yj¹ w
stadach, w których
dominuj¹ce osobniki
pierwsze przystêpuj¹
do jedzenia, a w czasie odpoczynku zajmuj¹ najwygodniejsze pozycje, tzn. takie, które z jednej
strony s¹ bezpieczne,
a z drugiej umo¿liwiaj¹ szybkie i ³atwe
wzbicie siê w powietrze. Takie miejsca to
zazwyczaj stare, wysokie drzewa lub strome ska³y (klify).
Kondory to ptaki
doœæ leniwe, wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹
siedz¹c w grupie na
konarach drzew, wygrzewaj¹c siê w s³oñ-

kowej Kalifornii, tu gdzie dzisiaj istnieje
Pomnik Narodowy Pinnacles. Do coraz
szybszego wymierania kondorów przyczyni³a siê indiañska tradycja, polowania
bia³ych myœliwych w celu zdobycia piór,
wybieranie jaj z gniazd oraz zbieranie
okazów do muzeów. Z tego powodu,
obecnie jest to jeden z najbardziej zagro¿onych gatunków Stanów Zjednoczonych
Ameryki i choæ od 1967 r. jest objêty ca³kowit¹ ochron¹, wci¹¿ nie jest w swoim
œrodowisku w pe³ni bezpieczny. Kondory bowiem ulegaj¹ czêstym zatruciom
zjadaj¹c trutki na gryzonie i kojoty, wy³o¿one przez farmerów albo na skutek nagromadzenia w organizmie zbyt du¿ej
iloœci o³owianych kul po³kniêtych wraz z
padlin¹ ustrzelonych przez myœliwych
zwierz¹t.
W zwi¹zku z tym jeszcze w minionym
wieku rozpoczêto program ochrony kondorów kalifornijskich przed ca³kowit¹ zag³ad¹ i choæ ostatni ¿yj¹cy na wolnoœci
kondor zosta³ schwytany w 1987 r., obecnie widaæ ju¿ pierwsze efekty tych dzia³añ. W grudniu 2003 wypuszczono w granicach parku na wolnoœæ 6 m³odych kondorów wyhodowanych w niewoli, w roku
2004 oraz 2005 kolejne kilka osobników,
ale ocenia siê, ¿e dopiero za ok. 10 lat
po kalifornijskim niebie bêd¹ lata³y ich doros³e dzieci, czyli ju¿ prawdziwie dzikie
osobniki. Program restytucji kondorów
zak³ada, ¿e na terenie parku bêdzie ¿yæ
w przysz³oœci od 20 do 30 doros³ych kondorów. Pomnik Narodowy Pinnacles jest
jednym z trzech obszarów chronionych
Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadzi
siê program restytucji kondorów kalifornijskich.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoœci U. S.
National Park Service, U. S. Fish and Wildlife Service oraz
U. S. National Oceanic & Atmospheric Administration

Portret kondora kalifornijskiego. (Fot. David Clendenen, USFWS)
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