
 

 

 

 בקפדנות כללים האלה נאכפיםה
 פוינט לובוס בשמורת הטבע
 

 

. ברכבכםנשאר  בעל החייםאפילו אם , לשמורת הטבע כלבים כניסת סורהא

 . לפי חוק מוגבלויותלמבקרים עם נחייה כלבי כניסת רק מותרת אך ו

אל תזלזלו בעוצמת  . נא להישאר במסלולי הטיול –בטיחות קודמת לכול 

היזהרו ממגע . שמרו על מרחק בטיחות מהמים והתרחקו מקצה הצוקים! הגלים

למען  . במסלולים המסומנים בלבדעם אלון רעיל ומקרציות בכך שתטיילו 

 . על סלעים או עצים אין לטפסבטיחותכם 

נהגו בזהירות  . ש"קמ 24המהירות המותרת בכל השמורה היא  . וחנייהכלי רכב 

חנו במקומות החנייה . כדי להימנע מפגיעה בחיות בר או בהולכי רגל על הכביש

אין . יש לנסוע למגרש החנייה הבא, אם מגרש החנייה מלא . המיועדים לכך בלבד

מותר . חפצי ערךולא להשאיר בו  עליכם לנעול את רכבכם. לחנות בשולי הכביש

לרכב על אופניים בכבישים מרוצפים בלבד ואסור לרכב עליהם או להובילם 

 . במסלולי הטיול

דווחו לסייר או למדריך על כל מצב או אירוע המעוררים  . אין להפריע לחיות בר

 ,שום דבר מהטבע אין לאחוז או לקחת. דאגה לשלומם של בעלי החיים והצמחייה

וצמחים ובעלי חיים , אצות ֶקלפ, צדפים, סלעים, זרי עץג, פטריות, כולל פרחים

 . אסור בהחלט לדוג. אין להאכיל בעלי חיים. הנמצאים בבריכות גאות ושפל

, אסור לעשן. הצמחייה בפוינט לובוס דליקה מאוד . אין לעשן ואין להדליק אש

 . בשום מקום בשמורה קמפינג-לעשות מנגל ולהשתמש בתנורי, להדליק מדורות

ייִני וּודס , ֵוייֶלרס קֹוב : בשלושה מקומות בלבדמותר לערוך פיקניק  . פיקניקים פַּ

 . אסור להבעיר אש מכל סוג. ּוּבירד איילנד

אסורים רחפנים ומשחקים שבהם משתמשים בציוד כגון  . משחקים ובילויים

. קשינג-אסור לשחק בגאו. צלחות מעופפות ועפיפונים, כדורי רגל, כדורי בייסבול

לצמחייה ולמאפייני הנוף , הפעילויות האלה עלולות לסכן אתכם ולהזיק לחיות הבר

 . הטבעי של פוינט לובוס

המבקרים חייבים לעזוב את השמורה עד לשעת הסגירה המופיעה  . שעת סגירה

 . בתחנת הכניסה

 
 

 

 ברוכים הבאים

 
 

 
 

 

 לשמורת הטבע הלאומית 
 פוינט לובוס

 
. לפני הגעה בנגישות שוויונית תתומכ פארקים של קליפורניהרשות ה

זקוקים לסיוע או לעלון זה בפורמט על מבקרים עם מוגבלויות אשר 

 TTY Relay Service: 711   ; 624-4909 (831) אחר, להתקשר אל



 
 
 
 

            

 

 

           
   

בתקופות הגיאולוגיות . מאפיין בולט אחר של שמורת הטבע הוא הברוש גדל הפירות   

כעת החורשות הטבעיות היחידות נמצאות בחצי האי . המוקדמות העץ הזה היה נפוץ

ל ּביץ, מונטריי העצים האלה נצמדים לצוקים . ובפוינט לובוס' בֵפּבְּ

ועומדים בגבורה מול רוח הים , שמעל הגלים הנשברים אל החוף

המאבק העצים האלה משקפים את .  והרסס המלוח המכים בהם

; לברושים החיים יש עלווה ירוקה עשירה: הבלתי נגמר בין הים ליבשה

וענפיהם המולבנים והעקומים אדומים , העצים המתים עומדים כצללית שקוויה ברורים

 . מאצות

אי פעם . מיד ליד במהלך השנים כבדרך נס ניצלה פוינט לובוס מפיתוח משחית כשהועברה

אתר בית חרושת , נקודת משלוח למכרה פחם, ומחצבת גרניטהיו כאן תחנה לציד לווייתנים 

פעם הוצע חלק ניכר מפוינט לובוס כאתר מתאים להקמת . לשימורים של שבלולי אבלון

הרבה . לבסוף רכשו את הקרקע בעלים שהעריכו את תכונותיו הייחודיות של המקום. עיר

ר למשמורתה של מדינת מאופיו הקדמוני והפראי של האזור נשמר עדיין כאשר הוא הועב

, פוינט לובוס טרם הושחתה. בעזרת הליגה להגנת עצי הסקוויה, 1933קליפורניה בשנת 

הנהלת השמורה מקפידה שלא לסלול בשמורה כבישים מעבר . וכך נשמרה עד היום

 . את האזורים היפים ביותר של השמורה אפשר לבקר ברגל בלבד. למינימום ההכרחי

ר שטח ימי כדי ליצור את השמורה הימית "קמ 3-נט לובוס יותר מהוספו לפוי 1960בשנת 

כעת היא מהווה חלק מהאזור המוגן הימי . הראשונה בארצות הברית

שבו מינים שונים של צמחים ובעלי חיים אשר , הלאומי מפרץ מונטריי

והמאזן הרגיל של התנאים , חיים בשטחי הגאות והשפל מוגנים לגמרי

 . ם בהישרדותם אינו מופר כמעטהמיטיבים עימם ותומכי

 !האזהר

התרחקו מקצה הצוקים והיזהרו מגלים גדולים שעלולים לסחוף  ! אל תזלזלו בעוצמת הגלים

 . אתכם לתוך האוקיינוס

ניתן להבחין בו בקלות ליד מסלולי ההליכה . הימנעו ממגע עם אלון רעיל

 ההפרשה! אין לגעת בצמח זה. בזכות שלושת העלים המבריקים שלו

השומנית שעל עליו עלולה לגרום לפריחה חמורה וגרד שעשויים להימשך 

 . שבועות

 . קחו אתכם את חפצי הערך שלכם . נעלו את רכבכם

 (לאורל מונדי: איורים)

 

בשטח פתוח , שמורת הטבע פוינט לובוס היא מקום מבטחים ייחודי לחי ולצומח בים וביבשה

. מינים שונים של בעלי חיים זוהו בשמורה 250-מיני צמחים ויותר מ 300מעל . טבעי ומוגן

רשות הפארקים הלאומיים של ארצות הברית הכירה בפוינט לובוס כאתר טבע לאומי בשנת 

1967 . 

המתגוררים , התושבים הרעשניים ביותר של השמורה הם כנראה אריות הים של קליפורניה

יֹון  הקולות הצרודים . פוינטעל הסלעים הרחוקים מהחוף בִסי לַּ

של אריות הים נשמעו למתיישבים הראשונים מספרד כמעין 

המקום היה קרוי באופן רשמי פונטו דה . קולות נביחה של זאבים

על פי שמם של ", פונטה דה לובוס"אך הוא כונה בפי כול , כרמלו

מדינת כאשר  . )זאבי ים(לובוס מרינוס  –אריות הים בספרדית 

היא , 1933שמורת הטבע בשנת את  רשמית רכשהקליפורניה 

 . התושבים הקולניים האלהעל שם  "פוינט לובוס הלאומית"שמורת הטבע  קראה לה

הלווייתנים האפורים של קליפורניה עוזבים את המים הקרים של אלסקה ונודדים , בנובמבר

לאורך החוף המערבי של ארצות הברית ללגונות הרבייה וההמלטה שלהם בבאחה 

מטר ומשקלם עשוי  15-12שאורכם , היצורים הענקיים האלה, באביב. קליפורניה המערבית

חוזרים לשטחי , טון 40-להגיע ל

אורכו של . המחיה שלהם בים ברינג

-המסע השנתי הזה הוא יותר מ

הנדידה הארוכה ביותר , מ"ק 16,000

אנחנו . של יונק כלשהו עלי אדמות

פלאים האלה מפוינט לובוס כאשר הם שוחים דרומה יכולים לראות רבים מהיצורים המו

 . ואז חוזרים צפונה ממרס עד סוף מאי, בחלק האחרון של דצמבר ובינואר

, לוטרת הים הדרומית, לפעמים מבקרים מצליחים להעיף מבט חטוף על תושב אחר בשמורה

. פבעת שהיא צוללת ומחפשת מזון או פשוט צפה בשקט על גבה במושבות של אצות הֶקל

לוטרות הים האלה נכחדו כמעט לגמרי בסוף המאה 

אך היום הן מוגנות בחוקים נוקשים , התשע עשרה

האוכלוסייה הזאת . המגנים על בעלי חיים ימיים

והיא חוזרת למצבה הקודם , מתאוששת לאט לאט

 . בתהליך איטי אך יציב


