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                                 Cykl: „PodróżujMY z S@S” 
Opracowanie: HALINA BEDNARSKA 
 
 

ZION – Amerykański Park Narodowy 
15 marca 2018 roku, WBP w Krakowie 

(streszczenie wykładu) 
 
 

Kolejnym wybranym miejscem na mojej trasie zwiedzania „Wielkich Schodów” („The 
Great Stairs”), po Grand Canyon, był Park Narodowy - ZION. Znajduje się on na południowo- 
zachodniej stronie stanu Utah ( w odległości 336 km od Las Vegas) na obszarze 593 km2. 
Głębokość kanionów: od 800 do 1117 m. Długość szlaków turystycznych wynosi 240 km. 
Temperatura latem 32-38 stopni, zimy łagodne. 
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Wejściu do kanionu robi wrażenie!  
 

 
 
 
Ujrzałam wokół siebie najprawdziwszą oazę! 
Wysokie ściany klifów (do 455 m wysokości) po obu stronach w barwach czerwieni, 
pomarańczy, kremu i różu łączyły się z błękitnym niebem wskazując na krążącą w górze parę 
kondorów. 
Najcieplejsze w kolorach warstwy piaskowca tworzą wspaniałą glebę dla rosnących na nich 
mchów, zwisających paproci, traw i kolorowych kwiatów. 
Spływające po nich z góry strużki wody źródlanej i wodospady wspaniale nawilżają  
te cudowne, wiszące ogrody. Opadając w dół łączą się z górską, usianą kamieniami i głazami 
Dziewiczą Rzekę („Virgin River”), dającą życie bujnej, soczyście zielonej roślinności - krzewom 
i liściastym drzewom wzdłuż jej brzegów. 
Połączenie czerwieni, brylantowego błękitu i zieleni zachwyca każdego! 
Szemrząca woda, szum liści osiki na wietrze i głosy ptaków uzupełniają dźwiękami 
cudowność tego spektakularnego miejsca, które daje prawdziwe schronienie wszelkim 
żyjącym istotom!  
 
 

Nazwa „ZION” - oznaczająca „Syjon” czyli biblijną „Ziemię Obiecaną” - wskazuje  
na wyjątkowość miejsca! 
Od tysięcy lat ludzie zamieszkiwali te tereny. Znalezione wykopaliska świadczą, że już  
8 tysięcy lat temu polowano tu na mamuty, wielbłądy i inne ssaki. Jednak z powodu zmian 
klimatycznych, chorób i nadmiernych polowań zwierzęta te wyginęły. 
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Najbardziej znanymi plemionami tubylców są Anasazi (ok.2000 lat temu) i Indianie Paiute 
(800 lat temu do dziś). Polowania i zbieractwo, a potem uprawa roślin na tarasach skalnych 
dostarczały im pożywienia. Zmiany klimatu, susze i wyczerpanie źródeł żywności zmuszało 
Pueblan do ciągłych zmian lokalizacji. 
 
Ok.1860 roku przybyli tu nowi osadnicy ze wschodu –Mormoni, zakładając swoje 
społeczności. Żyzna gleba, woda i schronienie sprzyjało hodowli bydła i koni. Dzięki swojej 
ciężkiej pracy i swojej religii długo zamieszkiwali w Zion. 
Powodzie i susze spowodowały ich przeniesienie na bardziej przyjazne tereny (w większości 
w stanie Utah). 
 
To właśnie Mormoni nadali temu miejscu nazwę „ZION” z uwagi na rajskie widoki,  
dając majestatyczne i biblijne nazwy wielu innym fragmentom parku: 

 Podest Aniołów ( „Angels Landing”) 

 Dziewicza Rzeka („Virgin River”) 

 Trzech Patriarchów (Abraham, Izaak, Jakub) - („The Three Patriarchs”) 

 Wielki Biały Tron ( „The Great White Thron”) 

 Szmaragdowe Stawy („The Emerald Pools”) 

 Góra Karmel („Mount Carmel”) 

 Kolob Kanion (miejsce niebiańskie najbliższe rezydencji boskiej) 
Znajdujące się na terenie Parku Muzeum Historii Naturalnej Zion eksponuje ciekawe 

znaleziska i świadectwa bytności ludzkiej na przestrzeni wieków. Niezwykłe połączenie 
wąskich kanionów, dzikiej rzeki ze światem roślin i zwierząt oraz bogatą historią tego miejsca 
przyciąga miliony turystów i badaczy. 
 

Park Narodowy Zion był utworzony w 1919 roku (Prezydent Woodrow Wilson),  
ale już wcześniej w 1909 roku jego obszar był objęty ochroną. 
W latach 20-tych zbudowano tunel „Zion-Mount Carmel” zapewniając dogodne połączenie 
parków Zion i Bryce. 
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Park czynny jest cały rok. 
 

Po przekroczeniu bramy i wykupieniu wejściówki ($15 od osoby) zwiedzający 
zapraszani są do Centrum Turystycznego, gdzie wyświetlany jest 22-minutowy film 
orientacyjny. Tam można się dowiedzieć, który ze szlaków jest najbardziej odpowiedni dla 
siebie ze względu na kondycję. Ryzykowny wybór może kosztować ludzkie zdrowie lub życie! 
W Parku zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Ważny jest odpowiedni ubiór, 
buty, woda pitna, nakrycie głowy, okulary itd. Obowiązkowo należy zapoznać się  
ze szczegółową prognozą pogody na wybrany dzień. Odległe deszcze mogą spowodować 
nagły przybór wody w Dziewiczej Rzece i spływających ze skał źródeł. Jest to niezwykle 
ważne dla 
wybierających się do wąskich kanionów („River Narrows”), gdzie w wielu miejscach trzeba 
przeciskać się, a nawet przepływać pomiędzy wypolerowanymi ścianami skał. Zdarzały się 
wypadki śmiertelne nierozważnych turystów podczas nagłego przyboru wody. 
To cudowne miejsce może zamienić się drastycznie, gdy podczas burzy spokojna i płytka 
rzeka zamienia się w rwący, spieniony wodą niosącą odłamki głazów, gałęzi i połamanych 
drzew grzmiący wodospad! Wtedy, z pewnością, nie wolno nikomu się tam znajdować. Każdy 
odległy grzmot nadchodzącej burzy powinien być sygnałem do natychmiastowego 
opuszczenia tych miejsc lub znalezienia bezpiecznego od wody, głazów i piorunów 
schronienia!  
Telefony komórkowe w wielu miejscach nie mają zasięgu. 
 

Od wiosny do jesieni Park oferuje dla zwiedzających wycieczki w „shuttle” 
autobusach, co jest najwygodniejszą formą zwiedzania. 
Zwiedzających zapraszają na nocleg schronisko „Zion Lodge” i cztery kempingi. 
Szlaki turystyczne są oznaczone i dokładnie opisany jest ich stopień trudności. 
 
Najpopularniejsze szlaki to: „Riverside Walk”, „Watchman Trail”, „Hanging Gardens”  
oraz łatwy szlak do „Weeping Rock”. 
Szlaki mają dogodne punkty obserwacyjne i w wielu miejscach są zabezpieczone barierkami. 
Podobnie jak w innych parkach, turyści korzystają z wielu innych form spędzania czasu,  
jak wspinaczka, spływy kajakowe, wędrówki rzeką, wycieczki konne itd. 
Wąskie i nieraz zakryte od słońca miejsca ze spadającymi wodospadami 
zachwycają oglądających. 
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Przylegający do Parku w jego północno-zachodniej części Kolob Kanion  
ma niezwykłe formy skalne oraz jeden z największych na świecie naturalnych łuków skalnych 
- „Kolob Arch”. 
Miejsca te, to 150 milionów lat historii! 
Czerwone warstwy piaskowca są z okresu jurajskiego. Miliony lat temu ciepłe, płytkie morza, 
oceany i rzeki, a potem pustynie i wulkany zdeponowały tysiące metrów błota, wapnia, 
piasku i popiołu. Ogromne ciśnienie i wysoka temperatura zgromadzonych osadów zamieniły 
ich dolne warstwy w kamień. 
Ruchy sejsmiczne wyniosły Płaskowyż Kolorado (a ponad nim około ćwierć miliona km2 masy 
skalnej) na ponad 3000 metrów. 
Wiatry, spadające deszcze wypełniające każdą szczelinę oraz rzeki kontynuowały trwający 
proces erozji. Tworzyły się w ten sposób kaniony i skały o przedziwnych kształtach. 
 

Zion stanowi jakby pustynny port ze swoim własnym ekosystemem. Jego wygląd 
zmienia się z każdym nachyleniem strzelistych szczytów, z każdym rodzajem gleby,  
z każdym zagięciem, zmieniającą się temperaturą, porą dnia i roku.  
Jest to dom dla: 
- 69 gatunków ssaków (np.jeleń, skunks, łasica, lis, kojot, ryś, puma, wszechobecne 
wiewiórki), 
- 208 gatunków ptaków (np. koliber, przepiórka, kukawka, orzeł, sokół, kondor) 
- 29 gatunków gadów (np. grzechotnik, żółw, skorpion, mnóstwo jaszczurek) 
- 6 gatunków płazów (np. żaby, endemiczne ślimaki) 
- 9 gatunków ryb 
inne - np. tarantula, czarna wdowa itd. 
 
Wilgoć, ciepło i żyzne podłoże stworzyło warunki dla bardzo bogatej i różnorodnej 
roślinności: 
- drzewa iglaste (różne odmiany sosny, jodła, świerki, daglezja, jałowce, cyprysy), 
- drzewa liściaste (topole, klony, dęby, jesiony, robinie, bożodrzew, jabłoń dzika, tamaryszek, 
9 gatunków wierzb) 
- krzewy, pnącza, sukulenty, jukka, opuncja 
- paprocie, trawy, bluszcze, kwiaty oraz kwiaty kwitnące tylko nocą. 
 

 

ZION jest unikalnym terapeutycznym miejscem, do którego chce się wrócić!  
Zachwycają one każdego. Są tam szczególne miejsca, do których ludzie wracają przynosząc 
kwiaty! W cudowny sposób przebywanie w nich dodaje energii  
i wspaniałego samopoczucia!  
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W niektórych religiach wierzy się, że Zion ma boską moc! Nic więc dziwnego, że nadano 
Zion biblijne nazwy, i że traktowane jest z wielkim szacunkiem, jak sanktuarium!  
Zion posiada wszystkie skarby natury stanowiąc harmonijną całość: ma początek, środek i 
koniec. 
 

 

ZDJĘCIA z wykładu_Halina Bednarska (ZION 2018) >>> 

ZDJĘCIA _Halina Bednarska (archiwum rodzinne) 
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