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מפת התמצאות

סן דייגו
ופרבריה

לוס אנג'לס ופרבריה
 .1אגם טאהו ()Lake Tahoe
 .2אגם מונו ()Mono Lake
 .3אגמי ממות' ()Mammoth Lakes
 .4היער הלאומי סקויה ()Sequoia National Forest
 .5המונומנט הלאומי דווילס פוסטפייל ()Devils Postpile National Monument
 .6המונומנט הלאומי 'הסקויה הענקית' ()Giant Sequoia National Monument
 .7המונומנט הלאומי יערות מיור ()Muir Woods National Monument
 .8המונומנט הלאומי קריזו פליין ()Carrizo Plain National Monument
 .9הר וויטני ()Mount Whitney
 .10שמורת הטבע הלאומית 'איי התעלה' ()Channel Islands National Park
 .11שמורת הטבע הלאומית ג’ושואה טרי ()Joshua Tree National Park
 .12שמורת הטבע הלאומית יוסמיטי ()Yosemite National Park
 .13שמורת הטבע הלאומית 'עמק המוות' ()Death Valley National Park
 .14שמורת הטבע הלאומית פינאקלס ()Pinnacles National Park
 .15שמורת הטבע הלאומית סקויה ()Sequoia National Park
 .16שמורת הטבע הלאומית קינגס קניון ()Kings Canyon National Park
 .17שמורת המדינה אנזה בורגו ()Anza-Borrego Desert State Park
 .18שמורת מוהווי ()Mojave National Preserve
 .19ימת סלטון ()Salton Sea
בירוק :אתרים המוזכרים בספר זה

7

הרי סיירה נוואדה
“שלושה חודשים בהרים אלו יצליחו להחיות אפילו מומיה
מצרית ולהקנות לה תיאבון של תנין [ ]...האוויר שם למעלה
בעננים כה טהור ,כמו זה שנושמים המלאכים” ,כך כתב הסופר
הנודע מרק טווין ( .)Mark Twainפעיל שמירת הטבע ג’ון
מיור כינה אותם ‘רכס האור’ והגדירם כ”רכס ההרים היפה
והנפלא ביותר שראיתי בימי חיי” .מצוקי הגרניט האדירים
של יוסמיטי הם חלק מרכס הרי סיירה נוואדה (Sierra
 ,Nevadaובתרגום מספרדית :הרכס המושלג) .רכס זה,
החוצה את מזרח מדינת קליפורניה לאורכה ,משתרע על פני
שטח גדול יותר מכל הרי האלפים  -האיטלקיים ,הצרפתיים,
הגרמניים ,האוסטריים והשוויצריים יחד .אורכו מאזור
אגם טאהו ( )Tahoeבצפון ועד למדבריות שבדרום כ700-
ק”מ ,ומבין תשע שמורות הטבע הלאומיות של קליפורניה,
שלוש (יוסמיטי ,סקויה וקינגס קניון) שוכנות על מרומיו.
מעל פסגות הרכס מתנשא הר וויטני (,)Mount Whitney
ההר הגבוה ביותר בארצות הברית (למעט אלסקה) ,שגובהו
 4,421מ’ מעל פני הים .הרי סיירה נוואדה נוצרו בשלושה
שלבים :בשלב הראשון הביאו נדידת היבשות ופעילות געשית
להתרוממות ראשונית של האזור וליצירה של סלעי הגרניט
העצומים על ידי התקררות אטית של מאגמה .בשלב השני,
לפני כעשרה מיליון שנים ,החלו ההרים להתרומם עוד יותר
לאורך שבר סיירה ,תחילה בצורה אנכית ואחר כך בנטייה,
שיצרה מדרונות מערביים מתונים ומדרונות מזרחיים תלולים.
בשלב האחרון ,בעידן תקופות הקרח ,שהחלו לפני כמיליון
שנה לערך ונסתיימו לפני כ 10,000-שנה ,עוצב נוף ההרים
כפי שאנחנו מכירים אותו כיום .במהלך תקופות אלה חרצו
הקרחונים בסלע כמו נייר זכוכית ,גרסו בזרימתם האטית את
כל העומד בדרכם ,ויצרו עמקי מצוקים בצורת האות ( Uזאת
לעומת עמקים הנוצרים על ידי בליה של מים ,שצורתם צורת
האות  .)Vבהמשך גרמה הסחיפה להסרת השכבות העליונות
של המסלע ולחשיפת כיפות הגרניט.
בתמונה :נוף הרי סיירה נוואדה הנשקף מהיער הלאומי סיירה
( ,)Sierra National Forestהשוכן מדרום לשמורת הטבע הלאומית
יוסמיטי ומצפון לשמורת הטבע הלאומית קינגס קניון .הרי סיירה
נוואדה מהווים מכשול פיזי לאוויר לח המגיע מחופי האוקיינוס השקט,
ועל כן מדרונותיהם המערביים זוכים לכמות נכבדה של משקעים ,ואילו
האזור שממזרח להם נותר שחון (מדבר בצל גשם).
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בתמונה עליונה :ניתן רק
לדמיין את התעלות הרוח
שחוו הצלם הנודע אנסל
אדמס ,פעיל שמורות הטבע
ג’ון מיור ואחרים ,שהיו
בין הראשונים שגילו את
העמק היפהפה ,המוקף
במצוקי ענק אנכיים ובמפלי
מים עצומים ,כשעדיין
היה בתולי ולא מפותח,
טרם בנייתם הענפה
של הכבישים ,המלונות
והמסעדות.
בתמונה תחתונה :ג’ון מיור
כתב על הרי סיירה נוואדה:
“אז הבנתי שהסיירה לא
צריכים להיקרא נוואדה ,ולא
הרכס המושלג ,אלא רכס
האור [ ]...זהו ללא כל ספק
רכס ההרים היפה והנפלא
ביותר שראיתי בימי חיי”.
ואכן ,הרי סיירה נוואדה
המצוקיים ,המבותרים
והפראיים הם מהרכסים
המרשימים ביותר בתבל,
ואת הנופים שתזכו לראות
בעת טיול בהרים אלה לא
תשכחו בוודאי לעולם.

החניון הגדול ביותר בשמורה (מעל  300אתרים) ,ויחד עם זאת הוא
יפה למדי .החניון מהווה נקודת מוצא מצוינת לטיולים בצפון השמורה
לאורך כביש ‘מעבר טיוגה’ (כביש  .)120בשל מרחקו הרב מעמק
יוסמיטי (כשעה ורבע נסיעה מהכניסה לעמק) ,הוא פחות מתאים
למתעתדים לטייל בעמק ובדרום השמורה .הציון שניתן לחניון מייצג
את הממוצע בין האתרים הפחות יפים לאתרים היותר יפים .החניון
פתוח מסוף מאי עד סוף ספטמבר .חלון הזמנה :חמישה חודשים עד
יום לפני התאריך המיועד .שימו לב ,אפשר להזמין מראש מקום רק
לחצי מהאתרים בחניון ,ושאר האתרים הם על בסיס מקום פנוי .יש
בחניון תחנה לריקון הביוב מהקרוואן .הוראות הגעה :הפנייה לחניון
ממוקמת כשבעה מייל ממערב לכניסה המזרחית לשמורה ('מעבר
טיוגה') ,מדרום לכביש  ,$ .120למידע ,209-372-4025 :להזמנות:
.www.recreation.gov ,877-444-6777
חניונים מחוץ לשטח השמורה
 ,Indian Flat RV Parkהחניון הפרטי הקרוב ביותר לעמק
יוסמיטי ,שוכן בנקודת היישוב אל פורטל ,מדרום מערב לשמורה,
לצד כביש ( 140כ 20-דקות נסיעה מהכניסה לעמק) .החניון פתוח
כל השנה ,וכדאי להזמין בו מקום מבעוד מועד (ניתן להזמין מקום
כשנה מראש) .בחניון יש מקלחות ,מכונות כביסה וחיבורים לחשמל,
למים ולביוב (גם אם אינכם לנים בחניון תוכלו להשתמש בשירותיו
לשם מקלחת או ריקון ביוב ומילוי מים בקרוואן) .החניון מציע גם
בקתות עץ להשכרה ,$$ .למידע ולהזמנותwww. ,209-379-2339 :
.9988 Hwy 140, El Portal, CA ,indianflatrvpark.com
 ,Summerdale Campgroundחניון קטן זה ,השוכן כשני
ק”מ מדרום לשמורת יוסמיטי ,ביער הלאומי סיירה (Sierra National
 ,)Forestבאחו המוקף עצים ,הוא מקום לינה סביר בדרום השמורה
(כאשר שאר החניונים של דרום השמורה מלאים) .החניון שוכן לצד
ערוץ  ,Big Creekבגובה של  1,500מ’ מעל פני הים (כשעה נסיעה
מהכניסה לעמק יוסמיטי) .אפשר לצפות במקום בבונים ( ,)Beaverוכן
להתרחץ במי הנהר בכמה פינות חמד .החניון פתוח מתחילת מאי עד
סוף ספטמבר .חלון הזמנה :שישה חודשים עד יומיים לפני התאריך
המיועד .אין בחניון מי שתייה (אך יש מים שאפשר לשאוב ולהרתיח).
הוראות הגעה :הפנייה לחניון מתפצלת מימין לכביש  41כ 1.5-מייל
מדרום לשער הדרומי של שמורת יוסמיטי ,$ .למידע,559-877-6777 :
להזמנות .www.recreation.gov ,877-444-6777 :בסופי שבוע ובחלק
מהחגים הלאומיים צריך להזמין מינימום שני לילות.
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 ,Dimond O Campgroundחניון קטן יחסית ביער עצי
אורן ,קרוב לערוץ האמצעי של נהר טואלמי (Middle Fork Tuolumne
 )Riverביער הלאומי סטניסלאוס (,)Stanislaus National Forest
בגובה  1,350מ’ מעל פני הים .החניון שוכן לא רחוק מהכניסה הצפון
מערבית לשמורת יוסמיטי ( ,Big Oak Flat Entranceכ 45-דקות
נסיעה מהכניסה לעמק) .החניון פתוח מתחילת מאי עד סוף ספטמבר
או תחילת אוקטובר (התאריך המדוייק משתנה משנה לשנה) .חלון
הזמנה :שישה חודשים עד ארבעה ימים לפני התאריך המיועד.
הוראות הגעה :יש לפנות מכביש  120שממערב ליוסמיטי (Big Oak
 )Flat Rdלכביש  Evergreen Rdולנסוע בו כארבעה מייל ,$ .למידע:
 ,209-962-7825להזמנות.www.recreation.gov ,877-444-6777 :
 Saddlebag Lake Campgroundחניון קטן הממוקם בנוף
קסום ,בגובה של  3,048מ’ מעל פני הים .החניון אינו מיועד לקרוואנים
ארוכים .זהו חניון הלילה הגבוה ביותר בקליפורניה שאפשר להגיע
אליו ברכב .יש להצטייד בהתאם ,שכן עלול להיות קר בלילה .החניון
שוכן ביער הלאומי איניו ( )Inyo National Forestקרוב לאגם סאדלבג
( ,)Saddlebagמצפון מזרח לכניסה המזרחית ליוסמיטי (כשעה וחצי
נסיעה מהכניסה לעמק יוסמיטי) .החניון פתוח מסוף יוני עד אמצע
ספטמבר .אי אפשר להזמין בו מקום מראש .הוראות הגעה :מעמק
יוסמיטי יש לנסוע מזרחה בכביש ‘מעבר טיוגה’ (כביש  ,)120וכשני
מייל מצפון מזרח לכניסה הצפונית לשמורה ()Tioga Pass Entrance
יש לפנות שמאלה (צפונה; הפנייה ממוקמת סמוך למלון Tioga Pass
 )Resortל Saddlebag Lake Rd-ולהמשיך כ 2.5-מייל נוספים עד
לחניון ,$ .למידע .760-873-2400 :אפשר לשכור סירות באגם .האגם
משמש בין השאר לדיג ,אך אי אפשר לרכוש במקום רשיונות דיג.
למידע על שכירת סירות.www.saddlebaglakeresort.com :
 ,Ellery Lake Campgroundחניון קטן נוסף הממוקם מעל
לקו העצים בגובה של  2,896מ’ מעל פני הים ,סמוך לכביש  ,120על
שפת אגם אלפיני המוקף במצוקי גרניט .החניון שוכן ביער הלאומי
איניו מצפון מזרח לכניסה המזרחית לשמורת יוסמיטי (כשעה וחצי
נסיעה מהכניסה לעמק יוסמיטי) .החניון אינו מיועד לקרוואנים
שאורכם מעל  28פיט .החניון פתוח מסוף יוני עד תחילת אוקטובר.
אי אפשר להזמין בו מקום מראש .הוראות הגעה :מעמק יוסמיטי יש
לנסוע מזרחה בכביש ‘מעבר טיוגה’ (כביש  ,)120וכ 2.5-מייל מצפון
מזרח לכניסה הצפונית לשמורה ( )Tioga Pass Entranceיש לפנות
ימינה (דרומה) לחניון ,$ .למידע.760-873-2400 :

בשנים האחרונות לקו
ביוסמיטי כמה מטיילים
במחלת הדבר ()Plague
לאחר ביקור בשמורה.
המחלה מועברת על ידי
מכרסמים הנושאים את
החיידק הגורם למחלה
(המועבר בין בעלי החיים
על ידי עקיצת פשפשים)
או על ידי עקיצת פשפשים
הנושאים את החיידק.
בעקבות זאת נערכים מדי
פעם מבצעי הדברה בחלק
מחניוני הלילה .במקרה של
חשש להתפרצות המחלה
באזור מסוים ,הוא יכול
אף להיסגר ללא התראה
מוקדמת .מומלץ להקפיד
לא להתקרב יתר על המידה
למכרסמים (כולל סנאים).

בתמונה :מקור אצטרובלי
הענק (שאורכם מגיע עד
 50ס”מ!) הפזורים על
קרקע יערות הרי סיירה
נוואדה הוא עץ האורן
( Sugar Pineשימו לב,
אסור לקחת אצטרובלים
משטח השמורה) .מנגד,
האצטובלים של עצי
הסקויה הענקיים הם
קטנטנים (כגודלה של
ביצת תרנגולת).

שמורת יוסמיטי
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המונומנט הלאומי
דווילס פוסטפייל

בכניסה לממות’ לייקס

בו ניתן לקבל מידע על
האזור ולצפות בתצוגות
על אודות עולם החי,
הגיאולוגיה וההיסטוריה של
המורדות המזרחיים של הרי
סיירה נוואדה .המרכז פתוח
כל השנה ,י ,17:00-8:00
,760-924-5500
2510 Main St,
.Mammoth Lakes, CA.
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עמק יוסמיטי
ממות' לייקס

מרכז מבקרים (Mammoth
,)Lakes Welcome Center
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סונורה

אנג'לס קמפ

גרובלנד

מריפוסה

120
132

אוקדייל
מודסטו

99

המונומנט הלאומי דווילס פוסטפייל (Devils Postpile National
 ,)Monumentהשוכן קרוב לעיירה ממות' לייקס ,ניחן בנוף יוצא דופן,
ובתחומיו כמה גבעות נישאות המורכבות ממשושי בזלת מרשימים.
כדאי להקצות לטיול בו חצי יום או יום שלם .מבין מסלולי ההליכה
שבשמורה מומלץ במיוחד מסלול ההליכה המוביל אל 'מפלי הקשת'
( ,)Rainbow Fallsשגובהם מעל  30מ' .אי אפשר להגיע לתחילת המסלול
ברכב פרטי (אלא אם לנים בחניון הלילה שבשמורה או אם מגיעים
למקום לפני  7:00או אחרי  19:00או בכל מועד אחר שקו האוטובוס אינו
פעיל בו) ,ויש לנסוע אל נקודת ההתחלה באוטובוס .העלייה לאוטובוס
היא במתחם ה ,Adventure Center-הסמוך לMammoth Mountain-
 Lodgeשב( Minaret Rd-ראו הנחיות הגעה בפירוט על אודות ממות'
לייקס בעמוד ממול) .ניתן להתחיל את המסלול בתחנת הפקחים
( ,)Ranger Stationוממנה אורך המסלול אל המפלים הוא כשמונה ק"מ
(ארבעה ק"מ לכל כיוון) או ב ,Rainbow Falls Trailhead-מכאן אורך
המסלול הוא כארבעה ק"מ (שני ק"מ לכל כיוון) .יש בשמורה כמה חניוני
לילה (החניונים פתוחים בחודשי הקיץ בלבד; אי אפשר להזמין אליהם
מקום מראש; הכניסה לשמורה ברכב פרטי מותרת רק ללנים בחניוני
הלילה) ,למידע.www.nps.gov/depo/planyourvisit/camping.htm :
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העיירה ממות' לייקס ולצדה אגמי ממות' ( )Mammoth Lakesשוכנים
בצד המזרחי של הרי סיירה נוואדה ,בחבל ארץ צחיח ומצוקי ,המעוטר
באגמי טורקיז .האזור מפורסם בעיקר בזכות אתר הסקי שבו ,אבל לא
רק .בחודש יוני ,כאשר השלג במורדות נמס ,מחליפים המטיילים את
הגולשים .זהו מדבר קר בגובה רב ,עשיר במים .העיירה ממות’ לייקס
היא נקודת מוצא טובה לטיולים באזור ,ואף על פי שקיימות עיירות
יפות ממנה ,לנוף הנשקף ממנה אין מתחרה .באזור פזורים אין ספור
אגמים (ברובם ניתן להתרחץ) ,למשל :מרי ( )Maryטווין ( )Twinג'ורג’
למידע נוסף על העיירה
( )Georgeוג'ון ( .)Juneהחוף הצפוני של אגם ג'ון ,בקרבת חניון הלילה
ממות’ לייקסwww. :
.visitmammoth.com
 ,Oh Ridgeנהדר לרחצה (אפשר גם לשכור סירה באגם) .עוד בקרבת
העיירה ,כדאי לנסוע לנקודת התצפית מינראט ( ,)Minrat Vistaתצפית
נהדרת על המורדות המזרחיים של הרי הסיירה נוואדה .כדי להגיע
במהלך המאה ה 20-נחנכו
בהרי סיירה נוואדה כמה
אליה סעו ברחוב מיין ( ,)Main Stהרחוב הראשי של העיירה ממות’
תעלות שנועדו להוביל
לייקס ,מערבה ,פנו ימינה ל( Minrat Rd-כביש  ,)203סעו כ 5.5-מייל,
את מי הנחלים הזורמים
ילדים,
ופנו ימינה לכביש הקצר המוביל לתצפית .אם אתם מטיילים עם
מהצד המזרחי של הרכס
אפשר לבקר ב ,Adventure Center-שם יש רכבל ,אומגות ,קיר טיפוס
דרומה ,אל לוס אנג'לס,
ביניהן תעלה שהחלה לפעול
ועוד,www.mammothmountain.com ,800-626-6684 ,
בשנת  1941ומקור מימיה
משמשת
קרובות
 .10001 Minaret Rd, Mammoth Lakes, CAלעתים
היה בנחלים שזרמו לאגם
יוסמיטי
אל
העיירה נקודת לינה למטיילים הנוסעים מלאס וגאס
מונו .עקב כך הצטמק האגם
ומימיו הפכו למלוחים
(בחודשי הקיץ ,כאשר כביש 'מעבר טיוגה' פתוח) הרוצים לפצל את
יותר .הדבר גרר מאבק
הנסיעה לשניים .מלונות מומלצים בממות' לייקסBest Western :
של ארגוני איכות סביבה,
.Tamarack Lodge ;Mammoth Creek Inn ;PLUS High Sierra Hotel
ובעקבותיו פסק בשנת
חניוני לילה מומלצים באזור( Oh Ridge :חניון נהדר ,השוכן על שפת
 1983בית המשפט שכל
המים של מדינת קליפורניה
אגם ג'ון .כדי להגיע לחניון יש לנסוע מהעיירה ממות' לייקס צפונה
שייכים לכלל ,ואם התכנית
בכביש  395ולפנות מערבה לכביש  ,158החניון פתוח מסוף אפריל עד
להטייתם גורמת לנזק
סוף אוקטובר);  Twin Lakesו( Lake Mary-כדי להגיע לחניונים אלה
סביבתי ,יש לערוך בה
שינויים .הודות לכך קוצצה
יש לנסוע מערבה בכביש הראשי של העיירה ממות’ לייקס ,כביש ,203
כמות המים שנלקחה מן
ולפנות שמאלה ל ,Lake Mary Rd-פתוח ממאי/יוני עד ספטמבר/
הנחלים הזורמים לאגם,
אוקטובר) .להזמנות לכל החניונים,877-444-6777 :
והצטמקותו נבלמה.
.www.recreation.gov
אגם מונו ( )Mono Lakeשוכן בגובה של יותר מ 1,900-מ' מעל פני הים,
במדבריות שממזרח להרי הסיירה נוואדה .לאגם זה אין נהר שמנקז
אותו ,ואידוי מים הוא הדרך היחידה שמים יכולים 'לעזוב' אותו .על כן
מימיו של אגם מונו מלוחים  -עד פי שלושה ממליחות מי האוקיינוס.
ממי האגם מזדקרים צריחי סידן פחמתי (קלציום קרבונט ,הנקראים
גם  ,)Tufaהנוצרים כאשר מי מעיינות העשירים בסידן פוגשים במי
משקעים העשירים בפחמן .אחד המקומות היפים ביותר לצפות על
שמורת יוסמיטי
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שמורות הטבע הלאומיות סקויה (Sequoia
 )National Parkוקינגס קניון (Kings
 )Canyon National Parkשוכנות זו לצד זו
בדרום רכס הרי סיירה נוואדה וממזרח לעמק
סן חואקין ( ,)San Joaquin Valleyהחוצה
את מדינת קליפורניה לאורכה .שמורת סקויה
היא השמורה השנייה שהוכרזה כשמורת
טבע לאומית בארצות הברית ,אחרי שמורת
ילוסטון .השמורה הוכרזה ב 25-בספטמבר
 ,1890שישה ימים בלבד לפני ההכרזה
על שמורת יוסמיטי (שהייתה השמורה
השלישית שהוכרזה) .חמישים שנה מאוחר
יותר הוכרזה שמורת קינגס קניון .כיום
ההתייחסות לשתי השמורות היא כאל מקשה
גיאוגרפית אחת.

שמורות הטבע הלאומיות סקויה וקינגס קניון
מדינה :קליפורניה
שנת הקמה 1890 :ו 1940-בהתאמה
שטח 1,635 :ו 1,869-קמ”ר בהתאמה
גובה מעל פני הים 4,418-418 :מ’
מספר מבקרים בשנה :כמיליון וכ 570,000-בהתאמה

שתי שמורות טבע לאומיות פראיות במיוחד ,המהוות מקשה אחת על רכס הרי סיירה נוואדה.
בשמורת סקויה צומחים העצים הגדולים בעולם ,ובשמורת קינגס קניון מתחתר הנהר בקניון
העמוק ביותר בארצות הברית
בתמונה :מתרחצים בנהר קינגס היפהפה בשמורת קינגס קניון
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האמריקנים אוהבים לדרג כל דבר :הגשר
הכי ארוך ,ההר הכי גבוה ,הסכר הכי גדול
וכו’ .בשמורות הטבע הלאומיות סקויה
וקינגס קניון יש לתושבי קליפורניה הרבה
דברים להתגאות בהם :בתחומי שמורת
סקויה גדל העץ הגדול ביותר בעולם ,ג׳נרל
שרמן ( ,)General Shermanשגובהו כ84-
מ’ והיקף גזעו מעל  31מ’ .ולא די בכך אלא
שבשטחה של שמורה זו מתנשא ההר הגבוה
בהרי ארצות הברית ,למעט אלסקה ,הר וויטני
( ,)Mount Whitneyלגובה של  4,421מ’ מעל
פני הים .קניון נהר קינגס ()Kings River
שבלב שמורת קינגס קניון נחשב לעמוק
בקניוני ארצות הברית ,הנהר מתחתר בעומק
של כ 2,500-מ’ בהשוואה לפסגות המקיפות
אותו .לשם השוואה :עומקו של הגרנד קניון
הוא כ 1,500-מ’ ועומקו של ההלס קניון (Hells
 )Canyonשבמדינת איידהו הוא כ 2,400-מ’
(אם כי בסיס ההשוואה מעט אינו מדויק ,שכן
קינגס קניון נוצר על ידי תנועת קרחונים ואילו
ההלס קניון והגרנד קניון נוצרו על ידי בליה
של מי נהר).

השמורות סקויה וקינגס קניון שוכנות בחבל
ארץ הרבה פחות מתויר ומפותח מאזור שמורת
יוסמיטי שמצפון .אזור זה הוא גן עדן לאוהבי
הטבע והטיולים (וגם מקום מושלם לקמפינג,
בעיקר למטיילים הלנים באוהל ,במגוון חניוני
הלילה של השמורות) .רוב השטח הוא ארץ
בראשית הנגישה רק במסעות רגליים ארוכים.
אחד הדברים המייחדים את שמורות סקויה
וקינגס קניון הוא טווח הגבהים יוצא הדופן
שבשטחן  -מגובה של כ 400-מ’ ועד גובה
של מעל  4,400מ’ מעל פני הים .לפיכך יש
בשמורות מגוון רב של בתי גידול ועושר רב של
מיני צמחים ובעלי חיים .על האזורים השונים
בשמורות נמנים אזור פוטהילס (,Foothills
ובתרגום :מרגלות ההרים) ,בדרום מערב
שמורת סקויה ,המתאפיין בגבעות נמוכות
ונהרות הזורמים ביניהן; אזור מינרל קינג
( ,)Mineral Kingבדרום שמורת סקויה ,אזור
מבודד וגבוה בעל נוף אלפיני ,בשטחו שוכן גם
הר וויטני; אזור ‘היער הענק’ (,)Giant Forest
במרכז שמורת סקויה ,אשר בו גדל העץ
הגדול ביותר בעולם ,ג’נרל שרמן .באזור זה
נמצא גם סלע מורו ( ,)Moro Rockגוש גרניט
שמפסגתו נשקף נוף נהדר של הרי סיירה
נוואדה; אזור גרנט גרוב (,)Grant Grove
הכולל את יערות הסקויה שבחלק המערבי של
שמורת קינגס קניון ,כאן גדל העץ ג’נרל גרנט
( ,)General Grantהשני בגודלו בעולם; אזור
סידר גרוב ( ,)Cedar Groveבחלק המזרחי
של שמורת קינג קניון ,הכולל עמק מרשים
שבו מתחתר נהר קינגס .עמק זה נחרץ על ידי
קרחונים בסוף תקופת הקרח האחרונה (ועל כן
צורתו כצורת האות  ,Uלעומת קניונים שנוצרו
על ידי זרימת נהרות ,וצורתם כצורת האות .)V
נוסף על כל אלו ,כל האזור מרושת במערכת
תת קרקעית של מערות קרסטיות ,ההופכות
גם את העולם שמתחת לאדמת השמורות
למעניין במיוחד.
שמורות סקויה וקינגס קניון
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 מערב סקויה,’ ’היער הענק,מסלולי הליכה מומלצים
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’העץ ג’נרל שרמן אשר ‘ביער הענק
נקרא על שם הגנרל וויליאם שרמן
 מפקד בצבא,)William Sherman(
איחוד מדינות הצפון בתקופת מלחמת
האזרחים האמריקנית (שבחלק מן
הקרבות נלחם תחת פיקודו של הגנרל
 שעל,Ulysses Grant ,יוליסיס גרנט
.)שמו קרוי העץ השני בגודלו בעולם
,הגנרל שרמן הוביל כמה קרבות
שההצלחה בהם תרמה לניצחונם של
 כאשר הפך.כוחות הצפון במלחמה
הגנרל גרנט לנשיא ארצות הברית
קודם הגנרל שרמן לתפקיד המקביל
 גילו של העץ הקרוי.לרמטכ”ל הצבא
. שנה2,200-על שמו מוערך בכ

 ➊ מסלול המטפס בגרםMoro Rock
 כיפת גרניט שממנה,מדרגות ארוך אל סלע מורו
נשקפת תצפית מרהיבה על החלק המערבי של
 המסלול מתחיל.השמורה ועל רכס הרי סיירה נוואדה
 סמוך לכביש,במגרש החניה שלמרגלות הכיפה
 אליו פונים מכביש ג'נרלס,Crescent Meadow Rd
’) ליד מוזיאון ‘היער הענקGenerals Hwy( הייווי
800  בינוני. מדרום לו,)Giant Forest Museum(
, מ’ מתאים91 ’ דק60-45  מ’ לכל כיוון) י400( ’מ
 אין לטפס על הכיפה אם יש.אך כולל אזורים תלולים
 זהו.חשש לסופת ברקים או אם המדרגות מכוסות קרח
 וכדאי להתחיל בהליכה בשעה מוקדמת,מסלול עמוס
 הכביש המוביל.)(אז גם הראות טובה יותר בדרך כלל
לסלע מורו פתוח מאפריל או מאי עד תחילת נובמבר
 אין כניסה לרכבים פרטיים בסופי.בהתאם למזג האוויר
שבוע ובחגים לאומיים מסוף מאי עד סוף ספטמבר
.בשעות פעילותה של מערכת ההסעות של השמורה
בחודשים אלה אין כניסה בכל שעה לקרוואנים שאורכם
www. : מידע במרכזי המבקרים ובאתר. פיט22 מעל
nps.gov/seki/planyourvisit/vehicle-restrictions.
.htm
 ➋ מסלול מעגלי סלול סביבBig Trees
 שלאורכו שלטי,אחו ובין עצי סקויה אדירי ממדים
 המסלול מתחיל.הסבר על האקולוגיה של העצים
סמוך לכביש ג'נרלס הייווי מצפון מזרח למוזיאון 'היער
 יש חניה לנכים וכן תחנת אוטובוס בנקודת.'הענק
 חניה לכלל הציבור משותפת.ההתחלה של המסלול
לחניה של המוזיאון וממנה יש ללכת לאורך הכביש
 מ' לנקודת ההתחלה של500-בשביל שאורכו כ
' מ500  בתוספת עוד,) ק"מ (מעגלי1  קל.המסלול
 דק’ זניחה60-45 לכל כיוון הליכה ממגרש החניה י
. מותאם גם לעגלות ולכיסאות גלגלים,מתאים מאוד
 ➌ מסלולGeneral Sherman Tree
 העץ הגדול בעולם (נמדד,סלול המוביל לעץ ג’נרל שרמן
 שמורות טבע לאומיות בארה"ב • קליפורניה82

