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Od 2003 roku pracownicy 
Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska prowadzą badania 
naukowe w rejonie Kanionu Colca 
w południowym Peru. Pierwszy wy-
jazd miał charakter rekonesansu 
i potwierdził przypuszczenia o nie-
spotykanej atrakcyjności przyszłe-
go terenu badań dla nauk o Ziemi. 
W następnym roku (2004) rozpo-
częto prace w dwóch kierunkach, 
tj. badania młodej formacji wulka-
nicznej – Andahua oraz określenie 
walorów geoturystycznych w rejo-
nie Kanionu Colca. W kolejnych la-
tach prace prowadziło: 2003 – 
dwie osoby, 2004 – sześć, w 2005 
– jedna i wreszcie w 2006 – piętna-
ście osób!

O dorobku wcześniejszych wy-
praw czytelnicy BIP-u byli już infor-
mowani (BIP nr 138 – luty 2005 r.). 
W tym roku zaprosiliśmy do współ-
pracy specjalistów z różnych dzie-
dzin i ośrodków naukowo-badaw-
czych obytych z wysokimi górami. 
Stało się tak, gdyż nasze badania 
uzyskały już w Peru pewien rozgłos 
i aprobatę miejscowych władz, 
i trzeba było poszerzyć ich spek-
trum. Główną ideą prac stał się bo-
wiem projekt utworzenia nowego 
Parku Narodowego „Kanion Col-
ca”. W roku 2006 wyprawa przeby-
wała w Peru w okresie 26 czerwca 
do 3 sierpnia i realizowała nastę-
pujące tematy:
a) badania formacji wulkanicznej 

Andahua – dr. inż. A. Gałaś, 
prof. dr hab. inż. A. Paulo 
i studentka V roku J. Krupa 
(wszyscy Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony 
Środowiska AGH),

b) walory geoturystyczne 
i kulturowe rejonu Kanionu 
Colca – dr inż. B. Radwanek-
Bąk (Państwowy Instytut 
Geologiczny) i mgr inż. M. 
Głogowska (WGGiOŚ AGH),

c) pozycja tektoniczna Kanionu 
Colca – prof. dr hab. J. Żaba 
i dr Z. Małolepszy (obaj 
Uniwersytet Śląski),

d) czwartorzędowa ewolucja 
Kanionu Colca – dr T. Kalicki 
(Polska Akademia Nauk) 
i dr hab. J. Kukulak (Akademia 
Pedagogiczna),

e) wstępne badania biologiczne – 
mgr K. Sobiech (Uniwersytet 

Jagielloński), mgr A. Flakus 
i mgr B. Cykowska (oboje 
PAN),

f) archeologia i kultura – mgr inż. 
M. Wasilewski (WGGiOŚ AGH) 
i dr A. Strzemińska (UJ),

g) medycyna naturalna – prof. dr 
hab. Z. Ryn (Colegium 
Medicum UJ).

Grupie naukowej towarzyszyli 
wysłannik polskiej edycji National 
Geographic M. Tomalik i wnuk 
prof. Ryna – licealista M. Holzer.

Po wylądowaniu w Limie spę-
dziliśmy w niej dwa dni. Upłynęły 
one na zaopatrzeniu w nowe wy-
dawnictwa, kontaktach uniwersy-
teckich, a przede wszystkim udzia-
le w niecodziennej uroczystości. 
Nasz wyprawowy kolega, prof. Ryn 
otrzymał godność doktora honoro-
wego limeńskiego Universidad 
Cientifica del Sur.

Wyruszyliśmy do Arequipy, któ-
ra położona jest na wysokości po-
nad 2 tys. m n.p.m. Pobyt w tym 
„Białym mieście” jak przyjęto nazy-

wać Arequipę ze względu na biały 
tuf wulkaniczny, z którego zbudo-
wane jest zabytkowe centrum, trak-
towaliśmy jako początek aklimaty-
zacji. Tu niezwykle pomocna oka-
zała się znajomość z Felixem i Lu-
isą Malaga. Felix Malaga, urodzo-
ny w Arequipie Krakus, zna bardzo 
dobrze miejscowe obyczaje i śro-
dowisko naukowe oraz ludzi z miej-
scowego samorządu. Rady i po-
moc tego rodzeństwa pozwoliły 
ominąć wiele biurokratycznych 
przeszkód. Otwierały serca miej-
scowych ludzi, którzy witali nas 
z niezwykła gościnnością.

Dolina Rio Colca jest od wie-
ków dość zasobna w wodę i w cza-
sach Inków stanowiła spichlerz 
żywności. Obecnie jest, jak na an-
dyjskie warunki, gęsto zamieszka-
na, a odwiedza ją rocznie przeszło 
50 tys. turystów. Głównym celem 
turystów jest obejrzenie Kanionu 
Colca, który leży na zachód od 
szerokiej doliny i im dalej, tym bar-
dziej jest niedostępny. Wiele agen-
cji turystycznych organizuje trasę 
jednak tylko do Chivay, które sta-
nowi stolicę tego regionu, lecz jest 
położone w dolinie 40 km od po-
czątku kanionu. Dolina Rio Colca 
sięga od płaskowyżu po górniczą 
wioskę Madrigal. Dalej na zachód 
rzeka rozcina masyw górski. Ka-
nion ma długość 120 km, a jego 

głębokość wg. Księgi Guinnessa 
wynosi 3232 m.

Pierwszego lipca udaliśmy się 
wszyscy do Doliny Rio Colca i za-
mieszkaliśmy w Achoma (3300 m 
n.p.m.). Mogliśmy rozpocząć od 
razu prace w zespołach specjali-
stycznych, bowiem pierwsze pro-
blemy badawcze udało się określić 
w latach poprzednich. Wszyscy, 
którzy pierwszy raz zobaczyli doli-
nę, rozmiar form geologicznych 
i morfologicznych ulegli jej uroko-
wi. Gdy spotkaliśmy się na wie-
czornym posiłku wszyscy tryskali 
energią i animuszem. Słychać było 
zewsząd: „to niesamowite”, „fanta-
styczne” – co ma swoją wagę 
w ustach takich obieżyświatów.

Grupa tektoników zajęła się na 
początek strefą czynnego uskoku 
Maca, który wygląda jak ogromne, 
kilkusetmetrowe schody, każdy 
stopień o wysokości 10 m. Wyko-
nano tysiące pomiarów spękań 
tektonicznych w różnych miejscach 
doliny i kanionu Rio Colca oraz 
w otaczających masywach, aby 
określić zmiany stanu naprężeń 
i genezę potężnych rozpadlin: Ka-
nionu, żlebów, nisz osuwiskowych, 
szczelin doprowadzających mag-
mę i wody termalne.

Geomorfolodzy skupili się na 
badaniu osadów jeziornych, któ-
rych odsłonięcia znajdywali przez 
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wiele dni w różnych częściach do-
liny Rio Colca. Pierwsza hipoteza 
odnośnie genezy Kanionu, to prze-
rwanie grzbietu i wypływ z ogrom-
nego jeziora (lub kilku mniejszych 
jezior), które istniało wiele tysięcy 
lat temu na miejscu dzisiejszej do-
liny. Przyczyną zdrenowania jeziora 
były ruchy tektoniczne pobudzają-
ce erozję wsteczną w korycie pra 
– Rio Colca.

Mimo półpustynnego krajobra-
zu tej części Andów okazało się, że 
także biolodzy mają ogromne pole 
do pracy. Ich celem była niepozor-
na roślinność pionierska zasiedla-
jąca skały i gleby inicjalne. Przy-
wieźli do kraju do oznaczenia ga-
tunków ogromne zbiory mchów 
i porostów.

Zespół geoturystyczny opisy-
wał miejsca widokowe, etnogra-
ficzne i zabytki budowlane. 
W związku z tym dziewczyny mu-
siały stale się przemieszczać. 
Określały, co mogłoby stać się 
w przyszłości atrakcją turystyczną. 
Słuchały też pilnie, opowieści miej-
scowych przewodników i miesz-
kańców o ciepłych źródłach, wyga-
słych gejzerach, malowniczych 
skałkach i reliktach kultury Inków.

Po tygodniu prac wyruszyliśmy 
przez góry do Cabanaconde 
(3300 m n.p.m.), skąd zeszliśmy na 
dno kanionu (1800) i wspięliśmy 
się mozolnie do wioski Tapay 
(3200). Po północnej stronie kanio-
nu osady ludzkie są dużo uboższe. 
Nocleg wypadł nam w miejscowo-
ści Cosnirhua (3017), gdzie przed-
siębiorczy mieszkaniec ustawił ta-
bliczkę „Pension”. Czekaliśmy na 
zamówiony posiłek patrząc na 
przeciwległą ścianę kanionu. Nasz 
stok szybko schował się w cieniu 
i przypomniał o sobie chłód nato-
miast po przeciwnej stronie kanio-
nu kilkusetmetrową, pionową ścia-
nę podświetlało zachodzące słoń-
ce. W kuchni, na ceglanym piecu 
warzył się dla nas obiad, a u stóp 
dwóch Indianek biegało stadko 

świnek morskich, które uchodzą 
w tych stronach za kulinarny przy-
smak. Tym razem świnki miały 
szczęście, bo byliśmy zbyt głodni, 
żeby czekać na ich przygotowanie. 
Czas oczekiwania urozmaiciła nam 
wizyta w ogródku gospodarza. Ho-
dował ponad 20 ziół na różne dole-
gliwości. Zostały skrzętnie spisane 
i sfotografowane.

Na drugi dzień ponownie ze-
szliśmy na dno kanionu i następnie 
po stromej ścieżce, w ostrym słoń-
cu i upale zaatakowaliśmy krawędź 
południową. O tym, że było to na-
prawdę wyczerpujące niech świad-
czy fakt, który mi się przydarzył. 
Gdy powoli pokonywałem tę trasę 
minęła mnie najpierw rodzina In-
dian. Bardzo się śpieszyli, bo 
chcieli uchronić przed skwarem kil-
kumiesięczną dziewczynkę, którą 
mama niosła na plecach w toboł-
ku. Potem dopędziło mnie stado 
byków i gdy już myślałem, że na-
prawdę nie mam dziś dobrej kon-
dycji, to okazało się, że na ścieżce 
padł i zdycha właśnie czarny byk. 
Kowboj, który prowadził stado że-
by je sprzedać w Cabanaconde, 
siadł zrezygnowany obok… Trasę 
do Cabanaconde pokonałem w 7 
godzin, tuż przed nocą, która nad-
chodzi tu nagle, o 18:00.

Po zbadaniu okolicznych for-
macji skalnych ruszyliśmy dalej na 

zachód do Huambo (3320). W Hu-
ambo dobrze znają Polaków. No-
wą szkołę podstawową nazwano 
imieniem Jana Pawła II, a na fron-
cie budynku umieszczono białego 
orła. Szkołę wspierają od lat człon-
kowie Polskiego Klubu Podróżnika 
z Nowego Yorku.

W Huambo poszczególne ze-
społy rozdzielały się i łączyły w za-
leżności od tematyki badań i trud-
ności terenowych. Duża grupa ze-
szła ponownie na dno kanionu do 
Canco (1400). Wulkanolodzy tym-
czasem postawili sobie za cel pe-
netrację pustynnych gór, na za-
chód od Huambo. Przez Przełęcz 
Legunillias (4430 m npm) dotarli do 
Gloriahuasi (2360) gdzie mieszka 
tylko jedna 3-osobowa rodzina. 

Może przeżyć i uprawiać poletka 
na skalnych półkach tylko dzięki 
wątłej strudze wody, która sączy 
się ze skalnej szczeliny. Do najbliż-
szej drogi, po której kursuje co 
dwa dni autobus, mają około dzień 
drogi stale pod górę. My odnaleźli-
śmy kolejne wulkany z naszej for-
macji Andahua, i spieraliśmy się 
o ich wiek i styl erupcji. Później pe-
netrowaliśmy okolice Poracota, 
Ares i Caylloma ustalając północny 
zasięg formacji Andahua. Znajdują 
się tam źródła Amazonki, a dokład-
niej – jej najdłuższego dopływu 

Apurimac, w których wytropieniu 
zasłużyli się przed kilku laty Pola-
cy.

Prace terenowe skończyliśmy 
w końcu lipca. W Limie, na forum 
Peruwiańskiego Towarzystwa Geo-
logicznego przedstawiliśmy doro-
bek wyprawy i dalsze plany. Od-
czyt wygłosił prof. Andrzej Paulo, 
a jego wystąpienie spotkało się 
z żywym zainteresowaniem miej-
scowych geologów. Posypały się 
pytania i propozycje współpracy, 
wszyscy zgodzili się, że idea utwo-
rzenia parku narodowego jest 
słuszna i daje szansę zachowania 
najciekawszych części Kanionu 
Colca przed zabudową hotelową, 
która rozwija się ze względu na 
zwiększony ruch turystyczny.

Obecnie wszyscy uczestnicy 
wyprawy opracowują materiał ba-
dawczy uzyskany w Peru. Wyniki 
są bardzo ciekawe i chcemy się ni-
mi podzielić na szerszym forum 
pracowników AGH. W pierwszej 
połowie marca chcemy zorganizo-
wać kolejną już relację z wyprawy 
połączoną z pokazem fotografii 
i filmu. Wszystkich serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej (http://home.
agh.edu.pl/~peru/), gdzie będzie 
umieszczony anons o prelekcji.

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy ułatwili 
nam przygotowanie i realizację 
„Wyprawy naukowej Peru 2006”, 
a w szczególności:
– patronowi naszej wyprawy JM 

Rektorowi AGH prof. A. 
Tajdusiowi

– Władzom Wydz. Geologii, 
Geofizyki i Ochrony 
Środowiska

– Polonijnemu Klubowi 
Podróznika i jego prezesowi J. 
Majcherczykowi

– Felixowi i Luisie Malaga za 
okazaną pomoc i serce

Patronem medialnym było Radio 
Kraków.

Uczestnicy wyprawy nad Kanionem Colca – lipiec 2006 r.

Przygotowania do odjazdu w teren – Arequipa, czerwiec 2006 r.

Doktor Zbigniew Małolepszy (UŚ) w trakcie pomiarów w Dolinie Rio Colca –  

fot. A. Paulo – lipiec 2006 r.


