Parki narodowe wiata
Rezerwat Narodowy Big Cypress, o
powierzchni 291 600 ha, znajduje siê na po³udniowym krañcu Pó³wyspu Floryda w
USA, tu¿ po zachodniej stronie znanego
parku narodowego Everglades.

Na ratunek cyprynikom
Jego historia siêga roku 1928, kiedy to
ukoñczono budowê szlaku drogowego ³¹cz¹cego stolicê Florydy Miami z pobliskim miastem Naples. Wraz z przeprowadzeniem w
poprzek pó³wyspu nowoczesnej drogi puszcza cypryników sta³a siê ³atwo dostêpna dla

wp³ywa³oby na równowagê ekologiczn¹ tutejszych ekosystemów.
Szeæ lat póniej, w roku 1974 Kongres
Stanów Zjednoczonych ustanowi³ na obszarze obejmuj¹cym ok. 45% powierzchni moczarów rezerwat narodowy cypryników. W
roku 1988 zwiêkszono jego powierzchniê do
obecnych 291 600 hektarów.

pni wybrzuszaj¹ siê w dó³ i na boki w kierunku systemu korzeniowego luno osadzonego w ¿yznym i wilgotnym organicznym
torfie.

Puszcze i moczary
Oryginalna nazwa Big Cypress nie odnosi siê do wielkich cypryników  choæ
niektóre z nich siêgaj¹ 30 m wysokoci 

Rezerwat Narodowy Big Cypress na Florydzie

Kraina wê¿y

ludzi, przez co rozpoczê³a siê jej ekonomiczna eksploatacja.
Wycinka lasów osi¹gnê³a swoje apogeum
w latach 30. i 40., a pocz¹tkowo niewielkie
osiedla, takie jak: Ochopee, Monroe Station
czy Pinecrast przyci¹ga³y co raz to wiêksze
rzesze kolonizatorów. Wiêkszoæ z nich
pracowa³a jako drwale, czêæ ¿y³a z mylistwa, po³owu ryb lub jako farmerzy, hodowcy byd³a czy przewodnicy.
Z czasem na terenie puszczy odkryto z³o¿a nafty, a wtedy eksploatacja zasobów
przyrodniczych ruszy³a pe³n¹ par¹: pojawi³y siê szyby naftowe (pierwszy szyb rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ w 1943 roku), rozpoczêto osuszanie fragmentów puszczy i
wycinanie kolejnych cypryników.
Lata 60. to zwiêkszenie liczby odwiertów, postêpuj¹cy drena¿ gruntu oraz spekulacje dzia³kami. Dopiero publiczne ujawnienie 1968 r. planów budowy rozleg³ego
kompleksu budynków i urz¹dzeñ zwi¹za-

ale do wielkiego obszaru, jaki zajmuje cyprynikowa puszcza. Jest to bowiem powierzchnia a¿ 620 000 ha! Typowym ekosystemem dla tego rezerwatu s¹ moczary:
przesycone wilgoci¹ powietrze, pó³mrok,
stanowiska wiecznie zielonych cypryników otoczone zewsz¹d nieruchom¹ wod¹.
Jest to kraina jadowitych wê¿y, których jest
tutaj kilkanacie gatunków oraz aligatorów.
Sporadycznie pojawia siê jeleñ wirgiñski,
puma wschodnia oraz baribal (niedwied
czarny).

Nie tylko cyprynik

Z rolin wystêpuj¹ tutaj powszechnie
storczyki, zwane te¿ orchideami, nale¿¹ce
do epifitów, czyli rolin porastaj¹cych inne
gatunki, ale do najciekawszych nale¿¹ niezaprzeczalnie cypryniki.
Cyprynik bagienny bêd¹cy swoist¹
wizytówk¹ moczarów, jest przyk³adem
drzewa, które doskonale potrafi³o dostosowaæ siê do wystêpuj¹cych tu warunków siedliskowych. Na wiosnê, przed rozpoczêciem siê pory deszczowej wypuszcza d³ugie,
podobne do igie³ licie,
a jesieni¹, gdy poziom
wody zaczyna opadaæ
licie nabieraj¹ z³otego
koloru i spadaj¹.
Cyprynik b³otny 
gigant wród tutejszych rolin  potrafi
urosn¹æ do wysokoci
ponad 30 m, natomiast
Widok, jaki rozpociera siê z jednego z wielu wapiennych garrównie popularny cybów otoczonych zewsz¹d moczarami.
prynik kar³owaty lednych z wydobyciem i dystrybucj¹ nafty
wie dorasta do wysokoci 1,2 m. Te sêdziporuszy³o opiniê publiczn¹. Tak du¿a inwewe drzewa, z których pojedyncze sztuki
stycja mia³a byæ zlokalizowana we wschodmog¹ mieæ nawet 600-700 lat, wypuszczaniej czêci bagien, a jej obecnoæ i funkcjoj¹, podobnie jak namorzyny, odrola zwanowanie w sposób znacz¹cy i negatywny
ne pneumatoforami. Ich bulwiaste nasady
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Prerie i trzêsawiska

W rezerwacie wystêpuje piêæ g³ównych
ekosystemów: moczary zdominowane
przez cypryniki, piaszczyste wysepki poroniête sosn¹, lene wyspy powsta³e poprzez nagromadzenie siê gleby na wapiennych wzniesieniach, na których z czasem
wyros³y drzewa; podmok³a preria oraz zarola namorzynowe wystêpuj¹ce przy ujciach rzek. Rezerwat w 1/3 swojej powierzchni pokryty jest cyprynikami, w
wiêkszoci mieszank¹ cyprynika kar³owatego oraz bagiennego. Szerokie pasy tych
drzew wyznaczaj¹ granicê podmok³ej prerii i trzêsawisk.

Ziemia aligatorów i...
Najpopularniejszym mieszkañcem cyprynikowych moczarów jest aligator amerykañski, bêd¹cy jednoczenie najwiêkszym
gadem Ameryki Pó³nocnej. Samiec osi¹ga
d³ugoæ 5 metrów lub wiêcej, natomiast
wielkoæ samicy najczêciej waha siê pomiêdzy 2,4 a 2,7 metra. Aligator musi d³ugo
wylegiwaæ siê w s³oñcu, ¿eby wystarczaj¹co ogrzaæ swój organizm i zebraæ zapas energii potrzebny do prawid³owego funkcjonowania. Chocia¿ wygl¹da na wolnego i niezdarnego, potrafi poruszaæ siê z szybkoci¹
b³yskawicy, gdy posi³ek jest w zasiêgu rêki
(czy raczej paszczy).
Rytua³ godowy u tych zwierz¹t trwa przez
wiele dni, a sygna³em rozpoczynaj¹cym ca³e
wydarzenie s¹ og³uszaj¹ce ryki samców rozchodz¹ce siê echem po ca³ych moczarach.
Para aligatorów potrafi wtedy spêdziæ ze
sob¹ kilkanacie dni wygrzewaj¹c siê w
s³oñcu, a kiedy samica jest wreszcie gotowa
zwierzêta nurkuj¹ i pod wod¹ dochodzi do
zap³odnienia.
Po dope³nieniu swoich obowi¹zków samiec opuszcza swoj¹ partnerkê nie pomagaj¹c jej w przygotowywaniu gniazda, a tym
bardziej pilnowaniu potomstwa. Przysz³a
matka musi znaleæ odpowiednie miejsce, tzn.

Parki narodowe wiata
Dó³ aligatora w przekroju: 1 - kolczaste sitowie,
2- lilia pajêcza, 3 - pa³ka
wodna, 4 - jaja limaka
jab³kowego, 5 - lilia wodna, 6 - kosaciec aligatora,
7 - moskity (15 gatunków),
8 - gniazdo aligatora, 9 ryby (m. in. gambuza, bass
wielkogêby), 10 - ¿ó³w florydzki, 11 - aligator (autor
S. Bielak).

amerykañski. Pod wzglêdem rozmiarów w niczym
nie ustêpuje aligatorowi,
ale mo¿na go odró¿niæ po
wê¿szym pysku i janiejszym ubarwieniu. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e jest to
gatunek zagro¿ony wyginiêciem powo³ano na terenie parku obszary specjalnie chronione (rezerwaty
cis³e), do których turyci
nie maj¹ dostêpu, natomiast krokodyle mog¹ w

biaj¹ a¿ dotr¹ do ska³y macierzystej, któr¹
tutaj jest wapieñ. W ten sposób powstaje pó³naturalny staw z wystarczaj¹c¹ iloci¹ wody
pozwalaj¹c¹ gadowi prze¿yæ ten trudny okres
oraz zapewniæ mu w porze suchej odpowiedni¹ iloæ pokarmu.
Kiedy poziom wody na moczarach zaczyna opadaæ ryby oraz pomniejsze organizmy
instynktownie poszukuj¹ g³êbszych miejsc
z zimn¹ wod¹ i w ten sposób trafiaj¹ do zimowiska aligatora. Wraz z nimi przemieszczaj¹ siê w te okolice ptaki wêdruj¹ce za
swoim po¿ywieniem i w ten sposób powstaje
wokó³ stawów oaza ¿ycia.
Obfity zapas ryb przyci¹ga równie¿ inne
zwierzêta, np. szopy i rzeczne wydry. Ryby,
które dostan¹ siê do do³u zajêtego ju¿ przez
aligatora nie maj¹ innego wyjcia, jak próbowaæ swoich szans prze¿ycia obok drapie¿cy. Wiêkszoæ z nich zginie padaj¹c ³upem
tak¿e innych drapie¿ników, ale aligator tworz¹c swoje wodne sanktuarium, daje szansê
prze¿ycia wielu gatunkom zwierz¹t.
Wzd³u¿ brzegów do³u aligatora bujnie
rozrastaj¹ siê roliny m.in. pa³ka wodna, sitowie oraz kosaciec aligatora, którego cha-

i aligatorów

takie, z którego jaja nie zostan¹ wymyte w
czasie letnich wezbrañ wody, buduje wiêc
gniazdo na wzniesieniu, jednej z wielu wysepek poroniêtych drzewami. Zazwyczaj
ko³o po³owy czerwca sk³ada od 20 do 60
owalnych, skórzastych jaj o d³ugoci ok. 7,5
cm. Po dwóch miesi¹cach na wiat przychodz¹ m³ode aligatory i ju¿ na starcie gotowe
s¹ do samodzielnego, drapie¿nego trybu ¿ycia zawziêcie poluj¹c na raki, ¿aby, owady, a
nawet wê¿e.

...krokodyli
Bardzo p³ochliwym i tajemniczym krewniakiem aligatora, równie¿ wystêpuj¹cym na
terenie po³udniowej Florydy jest krokodyl

nich spokojnie egzystowaæ. Utrata rodowiska naturalnego zredukowa³a populacjê krokodyli do kilkuset sztuk z zaledwie tuzinem
oznaczonych, aktywnych gniazd.

Na ratunek pumie
Innym rzadkim ju¿ niestety zwierzêciem
po³udniowej Florydy, wpisanym na listê gatunków zagro¿onych jest puma wschodnia.
Jeszcze dziesiêæ lat temu w roku 1993 ¿y³o
na terenie parku zaledwie kilka sztuk, a jest
to jedyny drapie¿ny kot wystêpuj¹cy we
wschodnich stanach. Najwa¿niejszymi zagro¿eniami dla tego gatunku s¹: kurczenie
siê rodowiska naturalnego oraz ruch na autostradzie przecinaj¹cej park. Na szczêcie
liczne programy ochronne,
dzia³ania przyrodniczych
organizacji oraz wolontariuszy daj¹ szansê na prze¿ycie tego piêknego drapie¿nika.

Dobroczynny
aligator
Z naturalnym cyklem
przep³ywu wody przez moczary zwi¹zany jest coroczny wysi³ek podejmowany
przez aligatory. Gdy zbli¿a
siê sucha pora odnajduj¹
one wród bagien jak najg³êbsze miejsce, po czym
przy u¿yciu pyska, ³ap i
ogona poszerzaj¹ je i pog³ê-

Bocian leny coraz rzadziej gniazduje na
rozlewiskach po³udniowej Florydy.

rakterystyczne, trójk¹tne licie by³y kiedy
dla ³owców krokodyli znakiem, ¿e zbli¿aj¹
siê w okolice g³êbszej wody, w której, byæ
mo¿e, znajduje siê aligator.
W czasie suchej pory roku, gdy woda paruje lub sp³ywa do naturalnych zag³êbieñ w
pobli¿u zbiorników wykopanych przez aligatory spotkaæ tam mo¿na mo¿na m.in. bielika amerykañskiego, dziêcio³a czerwonokokardowego czy te¿ dzikie indyki.
SEBASTIAN BIELAK

Zdjêcia zosta³y udostêpnione dziêki uprzejmoci
National Park Service, Stany Zjednoczone.
Materia³y ród³owe:
1. Big Cypress National Preserve, Official Map
and Guide, Floryda.
2. Przegl¹dowy atlas wiata. Ameryka Pó³nocna,
pod red. R. Mydela i J. Grocha, Kraków 1998.
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