Geografia
Dolina smrti
Dolina Smrti (Death Valley) je u nás známa skôr pod omnoho
rozšírenejším názvom Údolie smrti. Avšak podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je tento
preklad nesprávny. Dolina smrti je púštne údolie, ktoré sa nachádza vo východnej Kalifornii v USA. Je to jedno z najhorúcejších miest na Zemi. Doteraz najvyššia zaznamená teplota vzduchu 56,7 °C bola nameraná 10. júla 1913 práve tu, vo
Furnace Creeku. Územie bolo vyhlásené za národnú prírodnú
pamiatku v roku 1933, neskôr bola plocha chráneného územia značne rozšírená. V októbri 1994 bola Dolina Smrti vyhlásená za národný park. Rozprestiera sa na ploche viac než

Najnižšie položené miesto v USA

13 650 km2 v štátoch Kalifornia a Nevada a tvorí najväčší národný park v USA, ak neberieme do úvahy Aljašku. Dolina
smrti je držiteľom aj ďalších rekordov – nachádza sa tu najnižšie položené miesto v USA a druhé najnižšie položené
miesto na celej západnej pologuli – Badwater Basin, ktorého
nadmorská výška je 86 metrov pod úrovňou mora. Zaujímavosťou je, že najvyšší vrch kontinentálnej časti USA, Mount
Whitney s nadmorskou výškou 4 421 m. n. m., sa nachádza
len 136 kilometrov odtiaľto. Najvyšší bod národného parku,
Telescope peak, má nadmorskú výšku 3 366 m. n. m.

Nezaprší a nezaprší
Dolina smrti je obklopená vysokými pohoriami, ktoré zachytávajú zrážkovú oblačnosť prichádzajúcu od oceánu. Leží
v zrážkovom tieni a je jedným z najsuchších miest v Severnej
Amerike. V Badwater Basin je priemerný ročný úhrn zrážok
iba 38 mm, vyskytli sa dokonca aj také roky, keď tu neboli
namerané vôbec žiadne zrážky. Priemerný ročný úhrn zrážok
v národnom parku sa pohybuje od 49 mm v oblastiach pod
úrovňou mora až po 380 mm v horách obklopujúcich údolie.
Občas sa vyskytnú aj silné búrky a prívalové dažde, ktoré
môžu byť pre návštevníkov nebezpečné a môžu napáchať
veľké škody. Napríklad v októbri 2015 nezvyčajne silné dažde podmyli a úplne zničili asfaltovú cestu na severe národného parku, príjazdovú cestu k návštevníckemu centru Scotty’s
Castle, ktoré bude kvôli tomu zatvorené až do roku 2020.

Zvyšky zaplaveného územia v Badwater Basin
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mický druh slimáka, tzv. Badwater snail. Keď sa voda z jazera odparí, zostanú tu rozsiahle biele pláne dlhé niekoľko kilometrov, ktoré z diaľky pripomínajú sneh. Samozrejme, kvôli
vysokým teplotám nejde o sneh, ale o vrstvu vykryštalizovanej soli hrubú od 8 až do 150 cm. Dá sa po nej aj chodiť, ale
neodporúča sa ísť veľmi ďaleko, lebo na miestach, kde je táto
vrstva tenká, hrozí, že sa môže prelomiť a návštevník sa prepadne do vrstvy bahna pod ňou.

Zlá voda
Po prívalových dažďoch môžu vzniknúť plytké jazerá aj na
miestach, ktoré sú zvyčajne suché. Takéto jazerá sú však iba
dočasné, lebo miera vyparovania vody je tu veľmi vysoká
kvôli horúcemu a suchému podnebiu, celé jazerá sa môžu odpariť za niekoľko dní až týždňov. Napríklad územie Badwater Basin zvykne byť pravidelne zaplavené skoro na jar, ale
v lete tu už väčšinou nie je vôbec žiadna voda, alebo len menšie mláky s veľmi veľkou koncentráciou rozpustenej soli.
Kvôli tomu pravdepodobne táto bezodtoková panva dostala
názov – zememerač, ktorý mapoval toto územie v 19. storočí,
chcel cestou napojiť svoju mulicu, avšak voda bola príliš slaná a nepitná. Na svojej mape si tento prameň zaznamenal ako
„bad water“ (zlá voda) a názov už tomuto miestu zostal doteraz. Voda je síce slaná, ale nie je jedovatá, napriek nehostinnosti prostredia tu žijú rôzne druhy vodného hmyzu a ende-

Vrstva soli pri pohľade zblízka môže skrývať prekvapenie

Diablovo golfové ihrisko
Niekoľko kilometrov severne od Badwater Basin sa nachádza Diablovo golfové ihrisko (Devil’s Golf Course), ďalšia
rozsiahla soľná pláň. Vykryštalizovaná kamenná soľ tu však

Diablovo golfové ihrisko
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nemá čisto bielo farbu ako v Badwater Basin a ani jej povrch
nie je zďaleka taký rovný. Je výrazne poznačený eróziou
a vytŕčajú tu rôzne špicaté útvary tvorené kamennou soľou.
Svoj názov dostalo toto územie vďaka poznámke zo sprievodcu z roku 1934: „Iba diabol by tu bol schopný hrať golf.“
Ďalším zaujímavým lákadlom pre turistov je Umelcova paleta (Artist’s Palette), miesto, kde sa v sedimentačných a sopečných horninách nachádzajú blízko seba skaly rozličných
farieb. Vznikli vďaka oxidácii rôznych kovov – prímesi železa vytvárajú červenú, ružovú a žltú farbu, prítomnosť mangánu spôsobuje fialové sfarbenie a sľuda v tufových horninách
dáva skalám zelený až tyrkysový nádych.

View), dychberúci pohľad z vrcholu kopca takmer 1 800 metrov nad dnom údolia (na obrázku hore). Vedie sem asfaltová
cesta, ale vjazd majú povolený iba vozidlá s maximálnou dĺžkou 25 stôp (t. j. približne 7,62 metra). Vidno odtiaľto celé
údolie ako na dlani, s najnižším bodom Badwater Basin priamo pod nohami, aj s pohoriami obklopujúcimi údolie približne 30 km smerom na juh, resp. 50 km severne odtiaľto. Smerom na západ, za Badwater Basin, sa vypína najvyšší vrch
parku, Telescope peak.
O čosi ľahšie prístupným vyhliadkovým miestom je tzv.
Zabriského vyhliadka, miesto, kde majú návštevníci možnosť
uvidieť výrazne erodované a pestro sfarbené horniny, ktoré
vznikli zo sedimentov jazera Furnace Creek. Toto jazero vyschlo pred piatimi miliónmi rokov, dlho predtým, ako vôbec
vznikla Dolina smrti.

Umelcova paleta

Vyhliadky
V národnom parku sa nachádza viacero vyhliadkových bodov. Asi najznámejší z nich je Danteho vyhliadka (Dante’s
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Výhľad zo Zabriského vyhliadky
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Holywoodske duny

Hýbuce sa kamene

Hoci je Dolina smrti považovaná za púštnu oblasť, klasické
pieskové duny sa nachádzajú len na niektorých malých územiach. Jedným z nich je Mesquite Flat Sand Dunes na severnom konci údolia, a keďže leží v blízkosti asfaltovej cesty, je
hojne navštevované turistami. Odporúča sa návšteva v neskorých popoludňajších hodinách, lebo svetlo zapadajúceho slnka vtedy pekne zvýrazňuje krivky pieskových dún. Zaujímavé je tiež vyliezť na duny za svitu Mesiaca, avšak treba si
dávať pozor na niektoré živočíchy, ktoré vyliezajú zo svojich
úkrytov v noci, napríklad štrkáče. Vzhľadom na jednoduchú
dostupnosť a na americké pomery relatívnu blízkosť Hollywoodu sa tieto pieskové duny vyskytli vo viacerých filmoch,
napr. Hviezdne vojny.

Na severozápade národného parku, v pohorí Panamint, sa nachádza tzv. Racetrack Playa, miesto známe vďaka záhadne sa
pohybujúcim kameňom, ktoré za sebou zanechávajú stopu.
Počas prívalových dažďov v blízkych horách sa toto územie
zaplaví a vznikne veľmi plytké jazero. Voda z neho sa veľmi
rýchlo vyparuje a tvorí sa vrstva mäkkého mazľavého blata.
Keď sa povrch úplne vysuší, z trhlín v zemi sa vytvorí šesťuholníková mriežka, ktorej jednotlivé bunky majú priemer
okolo 10 cm.

Pieskové duny Mesquite Flat Sand Dunes

Pohybujúci sa kameň na Racetrack Playa (autor John Fowler)
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História osídlenia

Dvadsaťhlavý záprah

Územie národného parku bolo osídlené pravdepodobne už
pred 9 000 rokmi zberačmi plodov a lovcami. V tom čase sa
tu ešte nachádzali menšie jazerá, podnebie bolo miernejšie
a vyskytovalo sa tu viac živočíchov ako dnes. Pred približne
tisíc rokmi na toto územie prišiel kočovný kmeň Timbisha.
Predpokladá sa, že uplatňovali tzv. vertikálnu migráciu –
v zime sa usadili v blízkosti prameňov na dne údolia, a na jar,
keď sa oteplilo, sa presunuli do vyšších polôh.

V roku 1881 bol v údolí objavený bórax, ktorý sa tu ťažil niekoľko desaťročí. Bórax sa prepravoval k najbližšej železnici
vzdialenej viac ako 250 km v 10-tonových vagónoch (na obrázku dole) ťahaných špeciálnym dvadsaťhlavým záprahom,
tzv. twenty-mule team. Išlo o záprah skladajúci sa z 18 mulíc
a dvoch koní, ktorý sa pohyboval priemernou rýchlosťou dve
míle za hodinu. Trvalo im 30 dní, kým dotiahli vagón k železnici, a vrátili sa naspäť.
Vo Furnance Creeku sa nachádza bóraxové múzeum, ktoré
zachytáva históriu ťažby bóraxu v údolí. Sú tu vystavené nielen vzorky bóraxu a výrobky z neho, ale aj rôzne artefakty
z doby jeho ťažby. Vonku pri múzeu je zbierka vagónov
a strojov používaných pri ťažbe.

Prví Európania (resp. potomkovia Európanov) sem dorazili až v polovici 19. storočia počas tzv. Kalifornskej zlatej horúčky. Hľadali skratku, pritom zablúdili v údolí a neboli
schopní nájsť cestu odtiaľ niekoľko týždňov. Prežili vďaka
tomu, že sa im podarilo nájsť prameň a zjedli niekoľko oslov,
ktoré im ťahali vozy. Nakoniec sa rozhodli nechať vozy na
mieste a pešo cez hory sa dostali von z údolia. Vtedy sa jedna zo žien v skupine otočila a povedala: „Goodbye Death
Valley“ – „Zbohom, údolie smrti“ –, vďaka čomu vraj údolie
získalo súčasný názov. Iná teória hovorí, že údolie získalo
svoje meno po tom, ako tu zahynulo 13 zlatokopov. Zlata
a striebra tu však nebolo veľa, počas 50. rokov 19. storočia
bolo takmer úplne vyťažené.
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Časť exteriérovej expozície bóraxového múzea v Furnace Creeku

V Doline smrti je ešte mnoho ďalších zaujímavých miest,
v tomto článku sme spomenuli len časť z nich. Tento národný
park určite stojí aj za viacdňovú návštevu.
Katarína Hriňáková, Martin Hriňák

