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 ...האור נראה כמשתפך או זוהר מתוך הסלע יותר ממשתקף ממנו. 
- קלרנס דאטון, גיאולוג וחוקר מוקדם של קפיטול ריף, שנות השמונים של המאה ה-19.

קמט באדמה. 
קשת תוססת של צבעים משתפכת על פני הנוף שלפניך. הגוונים מתחלפים ללא הרף, 
משתנים על ידי משחקי האור מול הצוקים המתנשאים, הכיפות הענקיות, הקשתות, 
הגשרים והקניונים המתפתלים. במשך מיליוני שנים כוחות גיאולוגיים עיצבו, הרימו 

וקיפלו את האדמה, יוצרים איזור סלעי ומרוחק זה הידוע תחת השם “קפל 
וו’אטרּפוקט” – קפל כיס המים. 
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עמדת פנורמה בשקיעה.
השחיקה יוצרת בורות וכיסיי מים אשר מי גשם ושלג נמס נאספים לתוכם ומתגברים 

מערכת אקולוגית עשירה.

כיפת הקפיטול הזכירה למטיילים הראשונים את בניין הקפיטול האמריקאי ומאוחר 
יותר היוותה השראה לשם הפארק.

הטירה עשויה מאבן וינגייט חולית סדוקה השוכנת על תצורות צ’ינל אפור 
ומונקופי אדום.

ממזרח מופיע קפל וואטרפוקט כמחסום אדיר לנוסע , כמו מחסום שונית 
באוקיינוס.

ההגדרה הגיאולוגית המאפיינת של קפיטול ריף היא קמט בקרום כדור הארץ, 
 THOUSAND LAKE – המשתרע כמעט 161 ק”מ, מהר אלף האגמים

MOUNTAIN, ועד אגם פאוול.הקמט נוצר במהלך הזמן על ידי שלושה 
 ,)DEPOSITION( תהליכים הדרגתיים, אך חזקים של: שקיעה קרקע עקב מים

התרוממות ושחיקה.התוצאה מהווה דוגמה קלאסית של מצב מדרון חד צדדי – 
MONOCLINE ,– קפל חד צדדי בשכבות הסלע האופקיות.

דפוזיציה: האקלים והגאוגרפיה השתנו באופן דרמטי במהלך 280 מיליון השנה 
האחרונות.. הסביבה שפעם הייתה אוקיינוסים, מדבריות, ביצות וערוצים יצרה כמעט 

3048 מטרים של סלע סדימנטרי מאבן גיר, אבן חול, וצפחה.

היווצרות קפל הוואטרפוקט.
התרוממות –: בין 50 ל-70 מיליון שנה הופעל מחדש בעת פעילות טקטונית 
קו העתק אשר הרים את השכבות שממערב להעתק לגובה של יותר מ-2134 
מטרים מאלה שממזרח. במקום להיסדק, שכבות הסלע התקפלו על קו השבר. 

התרוממות החלה לפעול שוב לפני כ-20 מיליון שנה.

שחיקה: כוחות השחיקה גילפו את שכבות הסלע המורמות. חלק רב מכך 
התרחש לפני בין מיליון לששה מיליון שנה. מים, יחד עם משיכת כוח הכבידה, 

היוו כאן את כוח השחיקה הראשי. גשמים רבי עוצמה, הצפות פתאומיות 
ומחזורים של הקפאה והפשרה גורמים לשחרור, פיצוח והיסחפות אבנים, כשהם 

יוצרים על ידי כך קניונים, צוקים, כיפות וגשרים.

יש לשים לב. הנוף הזה עלול להיות מטעה. ייתכן שהוא נראה צחיח וחסר חיים, אך 
הוא משמש בית למגוון עשיר של צמחים ובעלי חיים. הגיוון בטופוגרפיה, גיאולוגיה, 

גובה ומשקעים  
במשולב יוצר שבעה אזורים שוקקים חיים: המדבר הגבוה מהווה אזור שכולו טלאים 
של יער פיניון-ערער, פונדרוסה ויער מחטנים מעורבים; של שטחי מרעה, בתי גידול 

על גדות נהר;  שיחים מעורבים; איזורי משטחים צחיחים בלתי מעובדים המהווים בית 
ללמעלה מ-100 מינים של יונקים, זוחלים, דו-חיים, דגים; 239 מינים של ציפורים; 

למעלה מ-900 זנים של צמחים ו-33 מערכות אקולוגיות.

טלאים טלאים של מעשה החיים
החיים כאן מהווים אתגר. הצמחים ובעלי החיים הסתגלו פיזית והתנהגותית 

כדי לשרוד בארץ זו של חום מופרז, שיטפונות פתאומיים עונתיים, שלג בחורף 
ומשקעים נמוכים ומשתנים. שינויי האקלים גורמים לטמפרטורות גוברות, 
למשקעים בלתי יציבים יותר ולקרינה חזקה של השמש. איך הם יתמודדו 

ויסתגלו?

•כבשים זן ביגהורן; מרמיטות; ערער מדינת יוטה
•לטאת הרמה הצפונית; חלמית )חוביזה( מקומית,

•קקטוס גביעים; אריה הרים
•בז נודד; נהר פרימונט

חיים על השונית
אינדיאנים אמריקאים:  גילופים )PETROGLYPHS( וציורים 

)PICTOGRAPHS( על קירות סלע הם תזכורות של אנשים שחיו כאן מ-300 
ועד 1300 לספירה ואולי גם קודם לכן. הם היו אבותיהם של שבטי ההופי המודרניים, 
ה”זוני” ו”פיוט”. הסיפורים על קירות הסלעים האלה מתארים מפות, מסעות, סמלים 

של שבטים, אלוהויות, בעלי חיים ולוחות שנה. אנשים עיבדו את האדמה הפורייה 
הסמוכה לנהר פרימונט ולנחלים סמוכים אחרים. הם השלימו את הגידולים על ידי 

ציד חיות בר וליקוט אגוזים, פירות יער וזרעים. לאחר 1300 לספירה לא נמצאו 
עדויות לתרבות זו.

נוסעים מהעבר: השטח של כפל וואטרפוקט היה האחרון ששורטט במפות של 48 
המדינות הרציפות. במהלך כל שנות המאה ה-19 העזו נוסעים רבים להיכנס לאותו 

מרחב. היו כאלה שהובסו על ידי התנאים הקשים. אחרים שגשגו. רבים מהם 
השאירו את חותמם על רשימת החלוצים כאשר הם עברו דרך ערוץ קפיטול.

חלוצים: בשנות השמונים של המאה התשע-עשרה, הקימו מורמונים את 
היישוב הקטן פרויטה – FRUITA במפגש של נהר פרימונט וערוץ הגופרית 

– SULPHUR CREEK. הם בנו מערכות השקייה למטעים ומרעה, ושמרו 
על אורח חיים חקלאי עצמאי במשך עשרות שנים. המשפחות גדלו עצי תפוח, 

אפרסק, אגס, משמש. בפארק מתחזקים את המטעים, בית הספר, הנפחיה 
והמשק של גיפורד כתזכורות לימי החלוצים.

 

שימור העבר
CAPITOL REEF NATIONAL MONUMENT – המונומנט הלאומי 

של קפיטול ריף הוקם בשנת 1937 והפך לפארק לאומי בשנת 1971. כיום, מליוני 
מבקרים מרחבי תבל מתפעלים מהדר רמת קולורדו, מכפל וואטרפוקט, 

ומהמאפיינים העשירים של הטבע והתרבות אשר משומרים לדורות הבאים.

אבני החן של הלילה
ברוכים הבאים לארץ השמים הכהים שבה שמים פתוחים ונוף מדברי מעניקים במה 

מושלמת לזוהר ונצנוץ הכוכבים. תפשו מקום בעוד אור היום מתפוגג והכוכבים 
תופשים את מרכז הבמה.

שמים כהים באמת הופכים לנדירים. נוף טבעי זה שבכאן הוא בית לילי גידול 
קריטי. מינים רבים של בעלי חיים מסתמכים על דפוסי הטבע של יום ולילה 
לניווט, להתנהגויות על פי רמז ולהסתתרות מפני טורפים. שאלו ריינג’ר מה 

אתם יכולים לעשות כדי לעזור להגן על שמי הלילה.
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סיור בקפיטול ריף

כולל את בית הספר של פרויטה, את הנפחיה, החנות בבית גיפורד
והמוזיאון, ובניינים ומראות נוספים.

במטעים צומחים עצי תפוח, אפרסק, דובדבן, אגס, שזיף, משמש ושקד. ניתן למצוא 
ביניהם זנים הסטוריים., ניתן לקטוף ולאכול ללא תשלום מהעץ כשנמצאים במטע. 

בעבור פרי שלוקחים החוצה גובים מחיר סמלי. זמני הקטיף משתנים. יש לבדוק 
במרכז המבקרים או להתקשר למוקד הפירות 435-425-3791.

אזור פרויטה ההיסטורי 
מתקנים, אגרות ושירותים

מרכז המבקרים: מרכז המבקרים פתוח כל השנה מ-08:00 עד 16:30, 
כולל שעות קיץ מורחבות. המרכז סגור במספר חגים פדרליים. מידע, סרט 

אוריינטציה, תערוכות, וחנויות ספרים זמינים למבקרים. דמי הכניסה לפארק 
נגבים בקצה הצפוני של SCENIC DRIVE  ובמרכז המבקרים. באזור 

הפיקניק הקרוב יש שולחנות פיקניק, אסכלות לצליה, שירותים, ומי שתייה.

נגישות: אנו שואפים להפוך את המתקנים, השירותים והתוכניות שלנו לנגישים 
לכולם. לקבלת מידע יש לפנות למרכז המבקרים, לשאול ריינג’ר, להתקשר, או 

לבדוק באתר האינטרנט שלנו.

 

 

 

פעילויות
סייר וחקור את יופייה של שונית הקפיטול. פעילויות מובלות על ידי ריינג’רים 

מוצעות באביב עד הסתיו וכולל. לוחות זמנים מופיעים במרכז המבקרים ועל לוחות 
המודעות.במרכז הטבע – RIPPLE ROCK NATURE CENTER יש תצוגות

אינטראקטיביות. שעות יש לבדוק במרכז המבקרים.
.

דרך סלולה של 13 ק”מ מציעה נוף מרהיב של וואטרפוקט. דמי כניסה נגבים מאחרי 
שטח המחנה של פרויטה. יש לקחת בחשבון כשעתיים נסיעה הלוך ושוב.

מוצעות למבקר אפשרויות רבות כדי לחקור את הפארק במגוון מסלולים, קלים 
ומאומצים. נא לזכור שטיולים בארץ הקניון עלולים להיות מסוכנים.

*יש לטייל עם אחרים ולספר למישהו על תוכנית הטיול. *יש לבדוק במרכז המבקרים
את תנאי השביל. *יש לעקוב אחרי תנאי מזג האוויר ולהיות מוכנים לטמפרטורות 

קיצוניות. *גשם פתאומי עלול לגרום לשיטפונות. *יש לשאת גלון אחד של מי 
שתייה לנפש ליום. *אין לשתות מים לא מזוהמים.*חוברות הדרכה לסיורים 

זמינות למכירה בחנות הספרים.

מותר להכניס חיות מחמד באזורי הפארק המפותחים בלבד, ולא על מסלולי 
הליכה. עליהן להיות קשורות ברצועה באורך 1.80מ’ בכל עת. את פסולת חיית 
המחמד יש לנקות ולהניח בפח. אותם ברצועה, בגובה מטר ושמונים, בכל עת. 

לנקות את פסולת חיית המחמד במקום במזבלה

השימוש באופניים מוגבל בכל עת לכבישים ציבוריים בלבד.

תשלום לפרויטה: אתר מפותח בעל 71 מקומות. האתר כולל שולחנות פיקניק, 
סבכות\אסכלות לצלייה על אש, חדרי מנוחה, מים, ונקודות הורקה של מיכלי פסולת. 

כל הקודם זוכה. מגבלות: שמונה אנשים לכל אתר.

עמק הקתדרלה וסדאר מסה )CEDAR MESA(  חופשי מתשלום. אתרים 
פרימיטיביים. שולחנות פיקניק, סבכות \אסכלות, בורות שירותים, אין מים. כל הקודם 

זוכה. בעמק הקתדרלה יש ששה אתרים ובסדאר מסה חמישה.

קמפינג
אתר קבוצתי: זמין על פי הזמנה בכתב בלבד. הגבלות: 40 איש.

קמפינג במרחבים מרוחקים. נדרש רישיון לקמפינג חופשי במרחבים. הרישיון 
זמין במרכז המבקרים. 

הבטיחות היא האחריות שלך. *יש להיזהר סמוך לקצות הצוקים. *יש לשאת 
גלון אחד של מי שתייה לנפש ליום. *אין לשתות מים לא מטוהרים. *יש להיזהר 

משטפונות פתע. *יש להימנע משטפונות בקניון באזורים חשופים כאשר הסערות 
מתקרבות. *אין להאכיל או להטריד חיות בר. *אל תלכלך ואל תזהם. *לארוז את כל 

האשפה. *הציד אסור בפארק. *לגבי תקנות נשק חם, אנא פנה לריינג’ר או בדוק 

בטיחות ותקנות.
באתר הפארק. *אין להשתמש ברכב שטח בפארק. *יש לבדוק את תנאיי 
הכביש במרכז המבקרים. *הצתת אש מותרת רק על סבכות אשר מותרות 
בקמפינגים. *אין להפריע או לאסוף בעלי חיים, צמחים, מאובנים, חפצים 

ומינרלים.

למידע נוסף 
CAPITOL REEF NATIONAL PARK

HC 70, BOX 15
TORREY, UT 84775

435-425-3791
WWW.NPS.GOV/CARE

הפארק הלאומי קפיטול ריף הוא אחד מתוך למעלה פארקים במערכת 
הפארקים הלאומיים. כדי ללמוד עוד על הפארקים הלאומיים יש להיכנס ל: 

WWW.NPS.GOV
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