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WPROWADZENIE
Niniejszy zeszyt Kwartalnika AGH Geologia jest w ca³oci powiêcony rezultatom prac Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru (PWNP), organizowanej pod patronatem JM Rektora AGH
w Krakowie. Jest to zbiór artyku³ów prezentuj¹cych dorobek poszczególnych osób i zespo³ów, maj¹cy po czêci charakter raportu wstêpnego.
Celem prac jest stworzenie podwaliny naukowej pod przysz³y park narodowy w Peru,
rozpoznanie budowy geologicznej i przyrody ¿ywej, walorów krajobrazowych i kulturowych
z zamiarem objêcia ich ochron¹ i stosownymi formami udostêpnienia turystycznego. Publikacja ma charakter wielodyscyplinarnej monografii. Z tego powodu niektóre z zamieszczonych
poni¿ej artyku³ów odbiegaj¹ od geologicznej linii czasopisma.
Historia
Wyprawa wpisuje siê w bogate tradycje badañ naukowych Polaków w Peru i eksploracji Andów. Przedstawili je Paradowska (1985)*), Dembicz & Smolana (1993) i Paulo (2007). Wród
odkryæ geograficznych na czo³o wysuwa siê odkrycie Kanionu Rio Colca jako najg³êbszego
kanionu wiata i pokonanie nurtu tej rzeki w 1981 roku przez wyprawê krakowskich studentów Canoandes (Majcherczyk et al. 1981). Trzeba przypominaæ i utrwalaæ ten dorobek.
W 2003 roku odby³ siê rekonesansowy wyjazd pracowników Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH, dra A. Ga³asia i prof. A. Paulo do Doliny Wulkanów (Ga³a
& Paulo 2005), po³¹czony z wizyt¹ na krawêdzi Kanionu Colca na zaproszenie J. Majcherczyka. W czasie tego rekonesansu poznano równie¿ dwie kopalnie z³ota, nale¿¹ce do CM Buenaventura, nawi¹zano kontakty naukowe z Uniwersytetem Pañstwowym San Agustin (UNSA)
w Arequipa i Instytutem Geologiczno-Górniczo-Metalurgicznym (INGEMMET) w Limie.
W roku 2004 otwarto na AGH dwa tematy badawcze: badania m³odej grupy wulkanicznej Andahua oraz okrelenie walorów geoturystycznych w rejonie Kanionu Colca. Pierwszy
realizowali Andrzej Ga³a, Andrzej Paulo i Micha³ Wasilewski, a drugi Mariusz Krzak, Anna
Kuku³a-Góral i S³awomir Bêbenek.
W roku 2005 Micha³ Wasilewski samotnie kontynuowa³ badania nad pochodzeniem
obsydianu w wyrobach prehistorycznych.
W roku 2006 poszerzy³ siê znacznie kr¹g badaczy, do 15 osób z 7 orodków, oraz spektrum badanych zagadnieñ, które wysz³y poza geologiê obejmuj¹c równie¿ sferê przyrody ¿ywej
oraz zagadnienia kulturowe i medyczne. Sk³ad i przebieg ostatnio wymienionej wyprawy jest
omówiony w tym tomie (G³ogowska & Krupa).
6ematyka badañ w roku 2006
Ideê przygotowania projektu parku oraz niezbêdnych prac badawczych przedstawili A. Paulo
i A. Ga³a. Zarys budowy obszaru na podstawie dostêpnej literatury, jako t³o do zagadnieñ
szczegó³owych przedstawia artyku³ A. Paulo. Tymi zagadnieniami s¹ ewolucja geomorfologiczna omawiana przez T. Kalickiego i J. Kukulaka, aktywnoæ tektoniczna omawiana przez
J. ¯abê i Z. Ma³olepszego oraz wspó³czesny wulkanizm prezentowany przez A. Ga³asia.
*) wszystkie pozycje bibliograficzne umieszczone zosta³y w artykule Ga³a & Paulo  Idea ochrony
Kanionu Colca i Doliny Wulkanów

Walory turystyczne i kulturowe Doliny Colca i otoczenia Kanionu by³y badane przez
kilka osób. Dotychczasowym plonem jest artyku³ B. Radwanek-B¹k o atrakcjach turystycznych tego regionu i wczeniejszy artyku³ M. Krzaka (2005). M. Wasilewski opisa³ leki mineralne stosowane w medycynie tradycyjnej a Z. Ryn spostrze¿enia o medycynie konwencjonalnej i tradycyjnej w tym regionie. Wyniki rekonesansowych badañ rolin pionierskich na tym
obszarze omówili B. Cykowska i A. Flakus oraz K. Sobiech-Matura i M. Wêgrzyn.
T³o gospodarcze przedstawia artyku³ A. Paulo i A. Ga³asia.
2lany
Rok 2007 przewidziany by³ na wstêpne opracowanie wyników i skonkretyzowanie planów
odnonie badañ terenowych.
W roku 2008 przewidywane jest wydanie niniejszego tomu w jêzyku hiszpañskim w Boletin de la Sociedad Geográfica de Lima. W teren uda siê oko³o 20-osobowa grupa geologów,
geomorfologów i biologów by kontynuowaæ prace w niezbadanych dot¹d czêciach Kanionu
Colca i jego otoczenia, a tak¿e by nawi¹zaæ cilejsz¹ wspó³pracê osobist¹ i instytucjonaln¹
z Peru. Mamy nadziejê, ¿e ten etap prac pozwoli na uzyskanie wystarczaj¹cego materia³u do
przedstawienia wstêpnego projektu parku. Utworzenie Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów wydaje siê byæ konieczne aby rozwój regionu, który nast¹pi³ za przyczyn¹
Polaków nie przyniós³ niepo¿¹danych skutków ubocznych.
2odziêkowania
Badania PWNP spotka³y siê z niezwykle przychylnym przyjêciem w³adz departamentu Arequipa i samorz¹dów lokalnych oraz INGEMMET i CM Buenaventura. Uczestnicy korzystali
m.in. z bazy logistycznej i opracowañ technicznych tych instytucji, za co nale¿¹ siê gor¹ce
s³owa podziêkowania. Wiele zawdziêczamy osobistemu zaanga¿owaniu wychowawcy pokoleñ geologów peruwiañskich, prof. dr in¿. Stanis³awowi Dunin-Borkowskiemu (19312006),
dowiadczonemu we wspó³pracy z Peru prof. Mariuszowi Zió³kowskiemu oraz ¿yczliwym
mieszkañcom Arequipy, Felixowi i Luisie Malaga. Dobry klimat wokó³ wyprawy tworz¹ te¿
miejscowe rodki przekazu.
Od roku 2004 uczestnicy PWNP korzystali z pomocy finansowej macierzystych instytucji, TBSP Geosfera oraz Polonii Zagranicznej  Polonijnego Klubu Podró¿nika i Towarzystwa Przyjació³ Krakowa w Nowym Jorku. Koszty wydawnicze pokry³ Wydzia³ Geologii,
Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH. Wszystkim sponsorom tego ambitnego dzie³a, dotychczasowym i przysz³ym, gor¹co dziêkujemy.
Andrzej Paulo
Kierownik PWNP

FOREWORD
This issue is exclusively devoted to the results of the Polish Scientific Expedition to Peru
(PSEP) which is organized under the auspices of Rector AGH  The University of Science and
Technology in Kraków. The monography presenting an initial report contains panorama of
special papers of individual persons and teams.
The works are aimed at laying foundations for future national park in Peru, recognition
of its natural and cultural resources: geology, landscape, living nature as well as ethnic and
historical heritage, which should be protected and adequately provided for tourists.
PSEP enriches Polish exploration of the Andes and scientific output in Peru which were
described in papers of Paradowska (1985)*), Dembicz & Smolana (1993) and Paulo (2007).
Among geographical discoveries first place should be given to Cracow Student Paddler Expedition CANOANDES (Majcherczyk et al. 1981) who pioneered in flowing down Rio Colca
Canyon, measuring its dimensions, proclaiming worldwide that it is the deepest canyon of our
planet and in effect made it popular target of visits. Being proud of these achievements we feel
responsible for protection of outstanding environmental amenities and stimulation of sustainable development of the region, eliminating depreciatory side effects.
In 2003 A. Ga³a and A. Paulo, staff of the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH, performed a reconnaissance in the Valley of the Volcanoes (Ga³a
& Paulo 2005), visited Canyon Colca, two Buenaventura gold mines, and established scientific relations with Universidad Nacional San Agustin in Arequipa (UNSA) and Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) in Lima.
In 2004 at the same Faculty two projects were opened: research of Andahua volcanic
group (A. Ga³a, A. Paulo, M. Wasilewski) and definition of geotouristic values in Canyon
Colca region (M. Krzak, A. Kuku³a-Góral, S. Bêbenek). In 2005 M. Wasilewski alone has
continued exploration for obsidiane sources for prehistoric tools found in the area.
In 2006 the circle of investigators was enlarged embracing 15 scientists from 7 centres,
their scope of interests included geology, botany, culture and medicine. The team and its field
activities are overwieved in this issue in paper of M. G³ogowska & J. Krupa. Following papers
present: infrastructure and economic development of the study area (A. Paulo & A. Ga³a),
idea of nature protection (A. Paulo & A. Ga³a), geological outline (A. Paulo), geomorphology (T. Kalicki & J. Kukulak), tectonic activity (J. ¯aba & Z. Ma³olepszy), recent volcanism
(A. Ga³a), touristic values (B. Radwanek-B¹k), mineral medicine (M. Wasilewski), traditional medicine (Z. Ryn), and pioneering plants in the area (B. Cykowska & A. Flakus, K. Sobiech-Matura & M. Wêgrzyn).
Year 2007 was foreseen for preliminary reporting and planning next stage of field studies. For 2008 the Spanish edition of this issue in the Boletin de la Sociedad Geográfica de
Lima is intended as well as broadened geological, geomorphological and biological studies in
new sectors of Colca Canyon and its envelope, and establishing closer cooperation with relevant institutions and individuals of Peru. This shall effect in presenting preliminary project of
the Canyon Colca and Valley of Volcanoes National Park.
*) Bibliography is given in the paper of Ga³a & Paulo  Idea of protection of Canyon Colca and Valley
of Volcanoes

A warm welcome given to PSEP team by INGEMMET and Arequipa and provincial
authorities, as well as logistic support by CM Buenaventura is greatly acknowledged. We owe
much to personal engagement of late Dr. S. Dunin-Borkowski, professor and tutor of generations of Peruvian geologists, Dr. M. Zió³kowski, professor of Arequipa and Warsaw Universities, kind-hearted Arequipa citizens Felix and Luisa Malaga and many others. Financial support of parental institutions, Geosphere Society, Polish-American Travelers Club and Friends
of Kraków Society in New Jork facilitated organization of the expedition. The cost of present
edition were covered by the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
AGH. Deep gratitude is expressed to all sponsors of this ambitions work, both up to date and
future.
Andrzej Paulo
PSEP Leader
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SPRAWOZDANIE Z POLSKIEJ WYPRAWY NAUKOWEJ
PERU 2006
Report from Polish Scientific Expedition Peru 2006
Magdalena G£OGOWSKA & Joanna KRUPA
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska,
Zak³ad Analiz rodowiskowych i Kartografii;
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
e-mail: glogowska@geol.agh.edu.pl, joannakrupa@poczta.fm
Treæ: Polska Wyprawa Naukowa Peru 2006 odby³a siê w okresie od 25 czerwca do 4 sierpnia.
15-osobowa grupa naukowców, pochodz¹ca z kilku uczelni, kierowana by³a przez prof. Andrzeja Paulo (AGH), prowadz¹cego badania na tym terenie od kilku lat. Naukowcy pochodzili z nastêpuj¹cych
uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Pedagogicznej, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu l¹skiego, Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Polskiej Akademii Nauk. Grupy badawcze, z³o¿one z dwu lub trzech osób, realizowa³y tematy z dziedzin: wulkanologii, tektoniki, geomorfologii, geoturystyki, biologii, archeologii i medycyny naturalnej. Przebadany zosta³ teren nale¿¹cy do:
Doliny Colca miêdzy Callalli a Madrigal, Kanionu Colca na wysokoci wiosek Cabanaconde i Huambo, Doliny Wulkanów, a tak¿e obszar le¿¹cy pomiêdzy miejscowociami Orcopampa a Caylloma.
Celem badañ by³a identyfikacja i dokumentacja walorów obszaru planowanego parku narodowego i jego strefy buforowej.
S³owa kluczowe: Peru, Kanion Colca, wyprawa
Abstract: Polish Scientific Expedition Peru 2006 was active from June 25 until August 4. A group of
15 scientific workers from several institutions was led by prof. Andrzej Paulo (AGH), working in the
area in previous years also. The institutions involved: AGH University of Science and Technology,
Pedagogical University, Jagiellonian University, University of Silesia, Polish Geological Institute, Polish
Academy of Science. Research groups composed of two or three persons studied: volcanology, tectonism, geomorphology, geotourism, biology, archeology and natural medicine. The research area included: the Colca Valley from Callalli to Madrigal, Colca Canyon from Cabanaconde to Huambo, the Valley
of the Volcanoes, as well as mountain area Orcopampa  Caylloma. The research is aimed to identify
and document unique valors of the area which would form future national park and its envelope.
Key words: Peru, Colca Canyon, expedition
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WSTÊP
Wyprawa Naukowa Peru 2006 organizowana by³a pod patronatem JM Rektora AGH, prof. dr
hab. in¿. Antoniego Tajdusia. Sponsorami wyprawy byli:
1. Uczelnie i instytucje macierzyste: AGH, AP, PAN, PIG, UJ, U;
2. Polonijny Klub Podró¿nika.
Patronat medialny przyjê³o Radio Kraków.
25 czerwca 2006 roku ekipa w sk³adzie 15-osobowym, pod kierownictwem prof. Andrzeja Paulo (AGH), wyrusza³a do Peru (Fig. 1). Przelot na trasie Pyrzowice  Frankfurt 
Caracas  Lima, trwa³ ponad 14 godzin, z czego oko³o 5 godzin zajê³y przesiadki we Frankfurcie i Caracas. W Limie wyl¹dowalimy 25 czerwca o godzinie 20:00. Przejêlimy baga¿
w komplecie (co zdarza siê doæ rzadko) i zamówionymi przez internet taksówkami baga¿owymi dotarlimy do taniego hotelu, sprawdzonego podczas wczeniejszych wypraw AGH.

Fig. 1. Cz³onkowie Wyprawy Naukowej Peru 2006. Od lewej: F. Malaga, A. Ga³a, J. Krupa, K. Sobiech, M. Tomalik, M. G³ogowska, B. Radwanek-B¹k, Z. Ma³olepszy, A. wierzowska, Z. Ryn, T. Kalicki, M. Holzer, M. Wasilewski, J. Kukulak, J. ¯aba (fot. A. Paulo)
Fig. 1. Participants of the Polish Scientific Expedition Peru 2006. From the left: F. Malaga, A. Ga³a,
J. Krupa, K. Sobiech, M. Tomalik, M. G³ogowska, B. Radwanek-B¹k, Z. Ma³olepszy, A. wierzowska,
Z. Ryn, T. Kalicki, M. Holzer, M. Wasilewski, J. Kukulak, J. ¯aba (photo of A. Paulo)

Krótki pobyt w Limie rozpocz¹³ siê od niecodziennej uroczystoci. Prof. Z.J. Ryn, uczestnik wyprawy, odebra³ godnoæ doktora honoris causa Universidad Cientifica del Sur w Limie.
Oczywicie wszyscy cz³onkowie wyprawy uczestniczyli w tej podnios³ej uroczystoci. Przy
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okazji zwiedzalimy Pachacamac z objanieniami archeologa K. Makowskiego. Dla kierownictwa wyprawy by³ to tak¿e czas bardzo intensywnych przygotowañ. Zosta³y zakupione brakuj¹ce mapy, przeprowadzono uzgodnienia z partnerami peruwiañskimi, którzy pomog¹ w przysz³oci w powstaniu parku narodowego. Partnerami tymi chêtnie zostali: Sociedad Geologia
del Peru, Sociedad Geografica de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. Niestety,
nasz wielki promotor, prof. Stanis³aw Dunin-Borkowski wychowawca rzesz geologów peruwiañskich, zmar³ nagle na 3 miesi¹ce przed naszym przyjazdem do Limy. Uczestnicy niezaanga¿owani bezporednio w sprawy organizacyjne wykorzystali wolne chwile na zwiedzanie
zabytków, muzeów i niezwyk³ego klifu nad zamglonym Pacyfikiem.
Arequipa
Noc z 28 na 29 czerwca wykorzystalimy na przejazd autobusem do Arequipy, odleg³ej od
Limy o oko³o 1100 km. Jest to blisko 800-tysiêczne miasto, z kilkoma uniwersytetami. Arequipa jest czêsto nawiedzana potê¿nymi trzêsieniami ziemi o magnitudzie VIVIII w skali
Mercalliego. Tak wielkie trzêsienia s¹ rzadko spotykane na Ziemi. Po tego typu kataklizmach
zabytkowa czêæ z XVIXVII wieku jest z pietyzmem restaurowana. Miasto le¿y na wysokoci 23002400 m n.p.m., u stóp czynnego wulkanu Misti (5822 m n.p.m.), oraz wygas³ych
Chachani (6075 m n.p.m.) i Pichu Pichu (5571 m n.p.m.).
W Arequipie czekali na nas Felix Malaga z siostr¹ Luiz¹ oraz grupa dziennikarzy i ekipa telewizyjna. Wywiadu udzielili hiszpañskojêzyczni profesorowie Andrzej Paulo i Zdzis³aw J. Ryn.
Felix Malaga jest od 16 lat Krakowianinem, samorzutnym organizatorem spo³eczeñstwa latynoamerykañskiego w naszym miecie. Uda³o siê skoordynowaæ jego pierwsz¹ od
emigracji do Europy wizytê w rodzinnej Arequipie z naszym przyjazdem. Felix i Luisa wykorzystali sw¹ znajomoæ rodowiska i w³adz regionu do u³atwienia kontaktów. W nastêpnych
dniach odby³o siê tak¿e spotkanie z gubernatorem Danielem Vera Ballon i z szefem AutoColca seniorem Taravera. Otrzymalimy zapewnienie dalszego zainteresowania w³adz utworzeniem parku narodowego oraz wsparcia w postaci mo¿liwoci wykorzystania bazy noclegowej
w terenie. Pobyt w Arequipie sprzyja³ te¿ aklimatyzacji.
Achoma
1 lipca rozpoczê³a siê terenowa czêæ wyprawy. Pierwszy etap badañ realizowano w Dolinie
Colca miêdzy Callalli a Madrigal (Fig. 2). Doje¿d¿a siê tam oko³o 100 km wysokogórsk¹
drog¹ (40004800 m), po czêci asfaltow¹. Baz¹ sta³ siê opuszczony hotel robotników, buduj¹cych kiedy kana³ gigantycznego zespo³u irygacyjnego Proyecto Majes. Le¿a³ ko³o wioski
Achoma niemal w centrum Doliny Colca. Wysokoæ 3300 m n.p.m. pozwala³a na ³agodn¹
aklimatyzacjê.
W trakcie prac terenowych problemy badawcze realizowane by³y w nastêpuj¹cych
grupach:
1) badania formacji wulkanicznej Andahua  dr in¿. A. Ga³a, prof. dr hab. in¿. A. Paulo
i studentka V roku J. Krupa (wszyscy Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH);
2) walory geoturystyczne i kulturowe rejonu Kanionu Colca  dr in¿. B. Radwanek-B¹k
(Pañstwowy Instytut Geologiczny) i mgr in¿. M. G³ogowska (WGGiO AGH);
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3) pozycja tektoniczna Kanionu Colca  prof. dr hab. J. ¯aba i dr Z. Ma³olepszy (obaj
Uniwersytet l¹ski);
4) czwartorzêdowa ewolucja Kanionu Colca  dr hab. T. Kalicki (Polska Akademia Nauk)
i dr hab. J. Kukulak (Akademia Pedagogiczna);
5) wstêpne badania biologiczne  mgr K. Sobiech (Uniwersytet Jagielloñski), mgr A. Flakus i mgr B. Cykowska (oboje PAN);
6) archeologia i kultura  mgr in¿. M. Wasilewski (WGGiO AGH) i dr A. wierzowska
(UJ);
7) medycyna naturalna  prof. dr hab. Z.J. Ryn (Colegium Medicum UJ).
Na wyprawie byli ponadto: fotoreporter polskiej edycji National Geographic M. Tomalik
i wnuk prof. Ryna  licealista M. Holzer.

Fig. 2. Mapa okolic Kanionu Colca. 1  miejscowoci, 2  bazy noclegowe, 3  drogi, 4  jeziora, rzeki,
5  stratowulkany, 6  czynne, nieczynne kopalnie Au, 7  projektowany park narodowy, 8  strefa
buforowa; G  Gloriahuasi, L  Prze³êcz Legunillas
Fig. 2. Canyon Colca region. 1  places, 2  base camp, 3  road, 4  lakes, rivers, 5  stratovolcano,
6  open, closed gold mine, 7  national park in project, 8  buffer zone; G  Gloriahuasi, L  Legunillas
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Fig. 3. Widok na pocz¹tkow¹ czêæ Kanionu Colca
Fig. 3. View on the Colca Canyon (the beginning part)

2 lipca dosz³o do spotkania z Andrzejem Piêtowskim, jednym ze zdobywców Kanionu
Colca przed 25 laty. Kanion okaza³ siê najg³êbszym na wiecie i tak zosta³ zarejestrowany
przez Ksiêgê Guinessa. By³o to zarazem jedno z najwiêkszych odkryæ geograficznych XX
wieku. Kanion rozpoczyna siê ko³o Madrigal, 15 km od Achoma (Fig. 3).
Badania w Dolinie Colca zmierza³y do rozpoznania uk³adu odniesienia dla przyrody
i elementów kulturowych w przysz³ym parku narodowym. Dolina Colca jest od wieków u¿ytkowana rolniczo dziêki wspania³emu systemowi nawadniania tarasowatych poletek i stosunkowo gêstego zaludnienia, ponad 20 mieszkañców na km2. W ci¹gu roku odwiedza j¹ ponad
100 000 turystów, g³ównie zagranicznych. Teren ten kwalifikuje siê na strefê buforow¹ projektowanego parku.
Dziêki stosunkowo ³atwej dostêpnoci terenu, badania posuwa³y siê szybko naprzód
i ju¿ w okresie 48 lipca grupy przenios³y siê w okolice Cabanaconde (Fig. 2).
Cabanaconde
Cabanaconde (3300 m n.p.m.) by³o kolejn¹ baz¹ w okresie 412 lipca dla ró¿nych grup. Wulkanolodzy skupiali siê na badaniach masywu wulkanicznego pomiêdzy jeziorem Mucurca
a kanionem, tektonicy, geomorfolodzy i botanicy badali kanion miêdzy Cabanaconde, Tapay
i wodospadami na Rio Huaruro, a grupa geoturystyczna zbiera³a informacje o gejzerach, gor¹cych ród³ach, zio³ach leczniczych, elementach etnograficznych i turystyczno-kulturowych.
Profesor Z.J. Ryn po przeprowadzeniu badañ w okolicy Chivay i w Kanionie Colca przeniós³
siê w rejon Amazonii.
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Huambo
Z Cabanaconde, grupy przemieci³y siê do kolejnej bazy, któr¹ by³a miejscowoæ Huambo
(3320 m n.p.m.). Pierwsza grupa dotar³a tam ju¿ 9, a ostatnia wyjecha³a z niej 16 lipca. Zespo³y badawcze zamieszka³y w jeszcze nieskoñczonym, ale têtni¹cym ¿yciem hotelu robotniczym. By³a to dla uczestników wyprawy najbardziej wymagaj¹ca pod wzglêdem kondycyjnym czêæ pracy terenowej.
Grupa geoturystyczna nawi¹za³a wspó³pracê z miejscowym przewodnikiem oraz z prowadz¹cym badania w Kanionie Colca peruwiañskim geoturyst¹ Borisem Vargas. Zebrane
zosta³y materia³y na temat atrakcji geologicznych, turystycznych oraz przyrodniczych tej czêci kanionu. Grupa tektoników i geomorfologów przeprowadzi³a badania najg³êbszej i najbardziej niedostêpnej czêci Kanionu Colca. Trasa prowadzi³a od miejscowoci Huambo do wioski Canco (1400 m n.p.m.) (Fig. 4). Wulkanolodzy skupili siê na badaniach wczeniej
zaobserwowanych potoków lawowych w okolicy Prze³êczy Legunillas (4430 m n.p.m.), a tak¿e
odciêtej od cywilizacji osady Gloriahuasi (2360 m n.p.m.) i po³o¿onego na SW od Huambo
wulkanu Marbas Grande.

Fig. 4. Kanion Colca  Canco
Fig. 4. Colca Canyon  Canco

Andahua
W dniach 1719 lipca grupy dotar³y do po³o¿onej ponad 300 km na NW od Arequipy miejscowoci Andahua (3600 m n.p.m.). Znajduje siê ona w centralnej czêci Doliny Wulkanów.
Aby siê do niej dostaæ z wioski Huambo trzeba nad³o¿yæ drogi obje¿d¿aj¹c naoko³o kanion.
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Grupy tematyczne przeprowadzi³y badania Doliny Wulkanów w okolicy Kanionu Rio
Andahua i wioski Soporo.
Orcopampa
To górnicze miasteczko by³o celem badañ w dniach 2024 lipca g³ównie dla wulkanologów,
którzy szukali kolejnych miejsc wystêpowania formacji Andahua. Korzystaj¹c z udostêpnionego przez kopalniê samochodu dotarli w okolice Poracota, Ares i Caylloma aby ustaliæ pó³nocny zasiêg badanej formacji.
Grupy zakoñczy³y prace terenowe z koñcem lipca. Na prze³omie lipca i sierpnia wszyscy dotarli do Limy. Tam ca³a grupa zosta³a zaproszona na wyk³ad profesora Andrzeja Paulo
wyg³oszonego na forum Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego. Tematem wyk³adu
by³y przeprowadzone w Kanionie Colca badania. By³ to czas na podsumowanie badañ i okrelenie wspólnych celów.
4 sierpnia 2006 grupa powróci³a do kraju.
Serdeczne dziêkujemy w imieniu uczestników wyprawy w³adzom AutoColca za udzielenie pomocy i wsparcia podczas trwania ekspedycji. Dziêkujemy tak¿e w³adzom uczelni i instytucji:
AGH, AP, PAN, UJ, U, PIG i Polonijnemu Klubowi Podró¿nika za wsparcie finansowe wyprawy.

Summary
The Polish Scientific Expedition Peru 2006, including 15 members (Fig. 1), departed in June
25th and returned home on August 4th. It operated in the Colca Canyon region (Figs 2, 4)
where previous Polish investigations (20032005) had been carried out. The expeditions principal aims were to make detailed research in geology, perspectives of geotourism, botany and
culture (included traditional medicine and archeology).
The expedition began on June 25th as we arrived in Lima. Over short stay in capital city
we participated in celebration on the Universidad Cientifica del Sur where prof. Z.J. Ryn
(member of our group) were honoured doctor Honoris Causa. For leaders of the expedition it
was also time of negotiations with Peruvian partners and organize formal details.
Overnight 27/28 June we spend on traveling to Arequipa. City situated 2300 m a.s.l.
was for us the first step to get acclimatized.
The main part of the expedition research was concerned with field work and started on
July 1st. First phase started in the Colca Valley (Fig. 3) between Callalli and Madrigal, with the
base in Achoma.
The group was split up into thematic teams:
1) the volcanological program, prepared by the leaders of the expedition: prof. A. Paulo
and dr A. Ga³a with student J. Krupa (all from AGH);
2) geotourism: dr B. Radwanek-B¹k (PIG) and mgr Magdalena G³ogowska (AGH);
3) tectonics of Colca Canion: prof. J. ¯aba and dr Z. Ma³olepszy (both form U);
4) quaternary evolution of Colca Canyon: dr T. Kalicki (PAN) and dr J. Kukulak (AP);
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5) botany reconnaissance  mgr K. Sobiech (UJ), mgr A. Flakus and mgr B. Cykowska
(both from PAN);
6) archeology and culture  mgr M. Wasilewski (AGH) and dr A. wierzowska (UJ);
7) medicine  prof. Z.J. Ryn (Colegium Medicum UJ).
The expedition joined also photoreporter of the Polish edition of National Geographic  M. Tomalik and M. Holzer (grandson of prof. Ryn).
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IDEA OCHRONY KANIONU COLCA
I DOLINY WULKANÓW
Idea of protection of Rio Colca Canyon and Valley of Volcanoes
Andrzej GA£A & Andrzej PAULO
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska,
Katedra Analiz rodowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej;
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
e-mail: pollux@geol.agh.edu.pl, paulo@geol.agh.edu.pl

Treæ: Rozwój turystyki oraz towarzysz¹cy mu rozwój infrastruktury stanowi¹ zagro¿enie dla walorów rodowiska w Kanionie Colca, który jest najg³êbszym kanionem na wiecie. Istnieje pilna potrzeba
równowa¿enia tego rozwoju przez ochronê najcenniejszych obszarów i wykazanie ich znaczenia dla
wiatowego dziedzictwa przyrody. Badania Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru, prowadzone od 2003
roku, zmierzaj¹ do zaprojektowania Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów. Park obejmie unikalny w skali wiata przekrój pasma górskiego o d³ugoci ponad 100 km i wysokoci 13 km,
wspania³e krajobrazy, zespo³y aktywnych uskoków, fa³dy, wulkany, gor¹ce ród³a oraz specyficzny
wiat rolin i zwierz¹t, w tym najwiêksze w Andach siedlisko kondorów. Utworzenie parku wzmocni³oby ubogi system obszarów chronionych w departamencie Arequipa, podwy¿szy³o atrakcyjnoæ turystyczn¹ i wyznaczy³o ramy rozwoju regionu. W³adze regionalne s¹ ¿ywo zainteresowane rozwojem
projektu.
S³owa kluczowe: park narodowy, ochrona rodowiska, Peru, Kanion Colca, Dolina Wulkanów, strefa
buforowa, rozwój zrównowa¿ony
Abstract: Development of tourism and related infrastructure in the Rio Colca Canyon region endangers environment of this deepest canyon worldwide. There is urgent need of balancing landuse development by protection of the most valuable areas and proving their importance to the world heritage of
nature. Studies performed by the Polish Scientific Expedition to Peru since 2003 are aimed at project of
the Canyon Colca and Valley of Volcanoes National Park. This park should protect a unique section of
the orogenic belt 100 km long and 13 km high, magnificient landscape, sets of active faults, volcanoes,
hot springs and specific wildlife including the largest condor habitat in the Andes. New park would
strenghten the state protected areas system in the Arequipa department, increase its tourist attractiveness and determine constraints of regional development. Local authorities show great interest in developing the project.
Key words: national park, environmental protection, Peru, Colca Canyon, Valley of Volcanoes, buffer
zone, sustainable development
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WSTÊP
W Peru wszystkie obszary chronione stanowi¹ oko³o 15% powierzchni kraju (dla porównania
w Polsce 33%). W systemie ochrony przyrody wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kategorie obszarowe:
park narodowy, sanktuarium narodowe, sanktuarium historyczne, rezerwat narodowy, schronisko ¿ycia lenego, rezerwat krajobrazowy, rezerwat komunalny i lasy ochronne. Na ich
obrze¿u tworzy siê otuliny (zonas de amortiguamiento), a tam gdzie potrzebne s¹ jeszcze
dodatkowe badania  strefy zarezerwowane (zonas reservadas) (INRENA 2005). Jako cel, na
pierwszym miejscu stawia siê znaczenie obszaru dla zachowania bioró¿norodnoci, a ponadto towarzysz¹cych walorów kulturowych, krajobrazowych i naukowych oraz zrównowa¿onego rozwoju kraju. Podobnie jak w Polsce najwy¿sz¹ form¹ ochrony jest park narodowy brakuje jednak odpowiednika najbardziej rozprzestrzenionej kategorii  obszarów chronionego
krajobrazu.
W Peru jest obecnie jedenacie parków narodowych (PN), a ich powierzchnia ³¹czna 
niemal 3 mln ha  zajmuje 2.2% powierzchni kraju. Z tego tylko trzy parki obejmuj¹ ochron¹
fragment Andów Peruwiañskich; s¹ to: PN Huascaran, PN Cerros de Amotape i PN Cutervo.
Obszarowo jest to zaledwie 1/6 ³¹cznej powierzchni wszystkich parków. Pozosta³e parki po³o¿one s¹ na wschodnich zboczach Andów, które porasta las mgielny, jak np. znany z wielkiej
bioró¿norodnoci PN Manu w dorzeczu Madre de Dios, w Amazonii.
Andy Peruwiañskie nie maj¹ tak wielkiego bogactwa gatunków rolin i zwierz¹t jak
obszar Amazonii. Ich walorem jest wyj¹tkowa budowa geologiczna, której odzwierciedleniem jest nies³ychane bogactwo krajobrazu. Brak szaty rolinnej pozwala niekiedy zajrzeæ
w g³¹b Ziemi. W Kanionie Colca ci¹g³y profil osadów, który mo¿na zobaczyæ, przekracza
3.5 km wysokoci i ci¹gnie siê ponad 100 km.

OBSZARY CHRONIONE W DEPARTAMENCIE AREQUIPA
Departament Arequipa, jeden z najwa¿niejszych gospodarczo w Peru, ma niewiele obszarów
chronionych. Nale¿¹ do nich Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (rezerwat narodowy) utworzony w 1979 roku i Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (rezerwat
krajobrazowy) utworzony w 2005 roku. Le¿¹ one w bliskim s¹siedztwie Doliny Wulkanów
i Kanionu Colca (Fig. 1).
Pierwszy z nich obejmuje wulkany Misti (5821 m n.p.m.), Chachani (6075 m n.p.m.),
Pichu Pichu (5440 m n.p.m.) i p³askowy¿ na pó³noc od nich. Ma on powierzchniê 3670 km2,
chroni zlewniê Rio Chili, z której pochodzi woda pitna dla Arequipa, ród³a wody mineralnej
Socosani, relikty lasów queñua (Polylepis australis) i kcapo (Parastrephia lepidophylla) oraz
step wysokogórski z yaret¹ (Azorella compacta), s³u¿¹ce wczeniej jako opa³ w domowych
gospodarstwach. Chroni tak¿e kilka gatunków ssaków i ptaków, zagro¿onych wyginiêciem,
jak taruca (Hippocamelus antisensis), vicuña (Vicugna vicugna), guanaco (Lama guanicoe),
lis (Pseudalopex culpaeus), flamingi (Phoenicopterus jamesi, Phoenicopterus andinus i Phoenicopterus chilensis) i inne ptaki wodne. Na zboczach Misti w Sumbay znajduj¹ siê jaskinie
z malowid³ami naskalnymi sprzed 68 tysiêcy lat.
Drugi obszar obejmuje g³êbok¹ Dolinê Cotahuasi z najbli¿szym obrze¿eniem i Nevado
Firura (5498 m n.p.m.). Ma on chroniæ i promowaæ krajobraz oraz rodowisko tego piêknego
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zak¹tka. Gospodarcza dzia³alnoæ cz³owieka jest dopuszczona pod warunkiem harmonii
z ide¹ ochrony. Ze wzglêdu na ró¿nice wysokoci dochodz¹ce do 3500 m na krótkim dystansie, wystêpuje tu kilkanacie piêter ekologicznych.

Fig. 1. Mapa okolic Kanionu Colca. 1  projektowany park narodowy, 2  strefa buforowa, 3  strefa
rezerwowa, 4  Rezerwat Narodowy Salinas i Aguada Blanca, 5  Rezerwat Krajobrazowy doliny
Cotahuasi, 6  punktowe formy ochrony przyrody i stanowiska archeologiczne, 7  stratowulkany
Fig. 1. Canyon Colca region. 1  national park in project, 2  buffer zone, 3  reserve zone, 4  Reserve
Nationale Salinas and Aguada Blanca, 5  Reserve Landscape Cotahuasi Valley, 6  monuments of nature
and archeologic, 7  stratovolcano

Poza obszarami chronionymi znajduje siê Kanion Rio Colca, bêd¹cy najg³êbszym kanionem wiata, oraz ³¹cz¹ca siê z nim Dolina Wulkanów ko³o Andahua, która ma wyj¹tkowe
walory krajobrazowe i naukowe. S¹ one dopiero rozpoznawane (Ga³a & Paulo 2005).
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W ostatnich latach dojrzewaj¹ inicjatywy lokalne tworzenia nowych obszarów chronionych, które nie uzyska³y jeszcze statusu prawnego na szczeblu pañstwowym, ale s¹ promowane przez w³adze samorz¹dowe. Nale¿¹ do nich rezerwaty Catarata Panahua ko³o Orcopampa
i Laguna Mamacocha ko³o Ayo. Bardzo interesuj¹cy, ale wymagaj¹cy lepszej dokumentacji
przyrodniczej jest obszar ród³owy Amazonki (Piêtowski 2003). Nale¿y te¿ obj¹æ ochron¹
konserwatorsk¹ tereny badañ archeologicznych, np. stanowisko Maucallacta ko³o Pampacolca, osiedla inkaskie: Acchaimarca pod Coropuna, Antaymarca, Jello Jello i Ayo w Dolinie
Wulkanów, petroglify Toro Muerto w dolinie Rio Majes, Chucu w Condesuyos (Zió³kowski
& Belan 2001, Arana 2006, Kauffman 2006). Ochrona wielu tych ma³oobszarowych form
bêdzie ³atwiejsza w obrêbie parku narodowego, krajobrazowego, strefy zarezerwowanej lub
innego obszaru w otulinie parku narodowego, a z drugiej strony ich dokumentacja wzbogaci
walory naukowe i turystyczne parku.

CEL OCHRONY
Podejcie do ochrony rodowiska ma ró¿ne tradycje i uwarunkowania prawno-kulturowe w ró¿nych krajach. W polskim ustawodawstwie park narodowy: obejmuje obszar wyró¿niaj¹cy
siê szczególnymi wartociami przyrodniczymi, naukowymi, spo³ecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 ha, na którym ochronie podlega ca³a przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy siê w celu zachowania ró¿norodnoci
biologicznej, zasobów, tworów i sk³adników przyrody nieo¿ywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia w³aciwego stanu zasobów i sk³adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta³conych siedlisk przyrodniczych, siedlisk rolin, siedlisk zwierz¹t lub siedlisk grzybów
(Ustawa 2004).
W kierunku utworzenia parku narodowego w rejonie Kanionu Colca zmierzaj¹ dzia³ania polskich naukowców i podró¿ników, rozpoczête z inicjatywy Sekcji Polskiej The Explorers Club. Poniewa¿ kanion le¿y w regionie pó³pustynnym, a jednoczenie tworzy wyj¹tkowy przekrój przez skorupê ziemsk¹, pierwsi do rozpoznania jego walorów przyst¹pili geolodzy.
Od 2003 roku trzon zespo³u naukowego wywodzi siê z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2006 roku wspieraj¹ go przyrodnicy z innych orodków naukowych (Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu l¹skiego, Polskiej
Akademii Nauk, Pañstwowego Instytutu Geologicznego). Czêæ kosztów pokrywaj¹ polonijne organizacje podró¿nicze i kulturalne (Polski Klub Podró¿nika, Klub Przyjació³ Krakowa)
oraz krajowe Towarzystwo Badañ Przemian rodowiska Geosfera.
Polska obecnoæ w tym regionie nie jest przypadkowa. Przep³yniêcie przez krakowskich studentów z wyprawy CANOANDES79 Kanionu Colca w 1981 roku otworzy³o dla
tego regionu przys³owiowe okno na wiat (Majcherczyk et al. 1981, Majcherczyk 2000). Odkrycie przez nich najg³êbszego kanionu na wiecie spowodowa³o ogromne zainteresowanie
i rozwój ca³ego regionu. Z ka¿dym rokiem nap³ywaj¹ coraz liczniejsze rzesze turystów z ca³ego wiata. Odkrywanie kanionu trwa nadal. Odkry³y go przede wszystkim agencje turystyczne, które czerpi¹ zyski z obs³ugi rosn¹cej fali turystów. G³ównym celem turystów jest
obejrzenie rekordowego Kanionu Colca. Kanion ma d³ugoæ 120 km, a jego g³êbokoæ wed³ug Ksiêgi Guinnessa wynosi 3232 m. Le¿y on na zachód od szerokiej, malowniczej i od
dawna uprawianej Doliny Colca; im dalej od niej, tym jest g³êbszy i bardziej niedostêpny.
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Wiele agencji turystycznych oferuj¹c najtañsze i najkrótsze wizyty organizuje jednak
trasê objazdu tylko do miasteczka Chivay i miejsca widokowego Cruz del Condor na skraju
kanionu. Chivay jest stolic¹ prowincji (odpowiednik polskiego powiatu), po³o¿on¹ w owej
dolinie 40 km od pocz¹tku kanionu. Cruz del Condor wznosi siê na skraju przepaci, oko³o
1000 m nad nurtem rzeki, a dotarcie tu o poranku zapewnia widok szybuj¹cych kondorów.
G³ówny cel utworzenia tu parku, to ochrona obszaru o niespotykanej georó¿norodnoci,
wielkich walorach krajobrazowych (Fig. 2), kulturowych i ma³o jeszcze poznanych walorach
przyrodniczych. Idea geoparków, nowej kategorii obszarów chronionych na potrzeby nauki
i edukacji, jest omówiona w kolejnym rozdziale. Jednak¿e wydaje siê potrzebne nadanie parkowi mo¿liwie najwy¿szej rangi i nie pozostawienie jego powo³ania i funkcjonowania wy³¹cznie organom samorz¹dowym i regionalnym. Nale¿y po³¹czyæ inicjatywy oddolne i zasady
podane przez Sekretariat Geoparków UNESCO w Pary¿u (2004) z egid¹ Peruwiañskiego
Instytutu Zasobów Naturalnych INRENA i moc¹ dekretu pañstwowego. Park gwarantowa³by
niezale¿noæ ochrony od zmieniaj¹cych siê politycznych koniunktur i doranych interesów
grup spo³eczno-gospodarczych.

Fig. 2. Widok na Kanion Colca poni¿ej Tapay
Fig. 2. Canyon Colca below Tapay

Trudnoci w zagospodarowaniu tego obszaru wynikaj¹ z tego, ¿e kanion dzieli wiat
nad swoj¹ krawêdzi¹ na dwa regiony przedzielone czeluci¹. Wewn¹trz czeluci znajduj¹ siê
ma³e pó³ki, na które uda³o siê doprowadziæ wodê. Wed³ug legendy, wieæ o uzyskaniu przez
Peru niepodleg³oci dotar³a na drug¹ stronê Kanionu Colca 10 lat póniej. Potrzeby gospodar-
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cze kraju wymuszaj¹, a postêp techniczny umo¿liwia budowê dróg, linii energetycznych, inwestycji hydrotechnicznych oraz mostów. Ju¿ trwa budowa drogi pomiêdzy Ayo i Huambo,
zrealizowano ogromny projekt irygacyjny Majes, który spowodowa³ zmniejszenie przep³ywu
wód w Rio Colca (Paulo & Ga³a 2007), przyst¹piono do budowy hydroelektrowni Molloco.
Pojawiaj¹ siê ekskluzywne hotele w atrakcyjnych widokowo miejscach.
Powo³anie obszaru chronionego spowodowa³oby ujêcie dzia³añ gospodarczych na jego
obszarze w ramy kontroli i uzgodnieñ z w³adzami administracyjnymi parku w celu unikniêcia
bezpowrotnej utraty walorów przyrodniczych regionu. Jednoczenie spo³ecznoci, które funkcjonuj¹ w granicach lub na obrze¿ach obszarów chronionych, korzystaj¹ z ich popularnoci
znajduj¹c miejsca pracy w obs³udze ruchu turystycznego.

IDEA PARKU
rodowisko skalne wraz z klimatem determinuje rozwój gleb i przyrody ¿ywej, ca³ej bioró¿norodnoci. Rozpoznajemy je, dokumentujemy i powinnimy zachowaæ przynajmniej najbardziej charakterystyczne zespo³y geologiczne w taki sam sposób, jak czynimy to wzglêdem
¿ywej przyrody. Najlepiej, gdy obszar jest ró¿norodny zarówno pod wzglêdem geologiczno-krajobrazowym jak i biologicznym. W Peru na znaczenie pod³o¿a geologicznego i geodynamiki dla rozwoju ekosystemów zwraca³ uwagê Tumialan de la Cruz (2004), a w Polsce m.in.
Koz³owski (1994, 2004) i Alexandrowicz (2006).
G³êbokie rozciêcie erozyjne w Kanionie Colca oraz nadbudowa Kordyliery Zachodniej
i Altiplano przez wulkany skutkuj¹ bogactwem krajobrazów i obecnoci¹ wielu piêter klimatyczno-ekologicznych. Zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu sprzyjaæ bêdzie harmonizowaniu procesów spo³ecznych, gospodarczych i rodowiskowych w regionie.
Ujawnienie w toku badañ genezy zjawisk przyrodniczych, wspó³zale¿noci wiata ¿ywego i otoczenia skalnego sprzyja edukacji, a ochrona charakterystycznych profili i stanowisk 
badaniom naukowym. Uwiadomienie ogólnonarodowego, a nieraz wiatowego znaczenia
obszaru chronionego, buduje dumê mieszkañców regionu i stwarza fundament wspó³pracy
pomiêdzy naukowcami a lokaln¹ spo³ecznoci¹.
Przysz³y Park Narodowy Kanion Colca i Dolina Wulkanów ma wszelkie dane by staæ
siê, wraz z istniej¹cymi ju¿ rezerwatami Salinas y Aguada Blanca oraz Subcuenca del Cotahuasi, wa¿nym ogniwem w tworzonej od niedawna przez UNESCO sieci geoparków (Alexandrowicz & Wimbledon 1999, Dingwall 2000, UNESCO 2004). Geoparki powinny spe³niaæ dwa podstawowe zadania: ochrony dziedzictwa geologicznego i bezkonfliktowego
wykorzystania naturalnych walorów krajobrazu w lokalnej polityce zrównowa¿onego rozwoju spo³ecznego i gospodarczego. Ochrona dziedzictwa odbywa siê poprzez zabezpieczanie
stanowisk, popularyzacjê nauk geologicznych oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych
i turystycznych.
Omawiany region obejmuje mozaikê formacji geologicznych (Paulo 2008), niezwyk³e
i piêkne formy rzeby (Ga³a & Paulo 2005, Arana 2006, Radwanek-B¹k 2008), bogactwo
struktur tektonicznych (¯aba & Ma³oplepszy 2008) i morfologicznych (Kalicki & Kukulak
2008). Badania prowadzone przez Polsk¹ Ekspedycjê Naukow¹ do Peru powinny wskazaæ
jak mo¿na odczytaæ z nich procesy geologiczne i z³o¿on¹ historiê Ziemi. Powinny równie¿
wykazaæ wartoæ ekologiczn¹, archeologiczn¹, historyczn¹ lub kulturow¹.
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Inicjatywa utworzenia parku powinna byæ zgodna z d¹¿eniem lokalnych w³adz i samorz¹dów posiadaj¹cych silne przekonanie do wprowadzenia planu gospodarczego, który sprosta potrzebom ekonomicznym lokalnej spo³ecznoci, chroni¹c jednoczenie krajobraz, w którym ona ¿yje. Twórcy koncepcji geoparków zwracaj¹ uwagê, ¿e potrzebna jest wola polityczna
budowana stopniowo od do³u do góry, po³¹czona z d³ugoterminow¹ pomoc¹ finansow¹ oraz
profesjonalnymi strukturami zarz¹dzania. Dla ka¿dego regionu wypracowywana jest w³asna
strategia, przewiduj¹ca jego zrównowa¿ony rozwój socjalno-ekonomiczny i kulturalny. Sukces mo¿e byæ osi¹gniêty jedynie poprzez zaanga¿owanie lokalnych spo³ecznoci i rodków.

OCHRONA I UDOSTÊPNIENIE
Ochrona i udostêpnienie cennego przyrodniczo obszaru stanowi¹ zwykle najbardziej dra¿liwy temat, bo pogodzenie obydwu funkcji jest trudne.
Ochrona powinna byæ realizowana w oparciu o zatwierdzony plan dzia³añ, których celem nadrzêdnym jest ochrona zasobów i walorów obszaru. Do realizacji tych zadañ powinna
byæ powo³ana s³u¿ba ochrony parku. Nowoczesne strategie ochrony przyjmuj¹ dwa g³ówne
kierunki dzia³añ: ochronê procesów przyrodniczych w strefie ochrony cis³ej oraz ochronê
bioró¿norodnoci w strefie ochrony czêciowej (Krzan 2002).
W strefie ochrony cis³ej obowi¹zuje zasada nieingerencji, a zabiegi ochronne dopuszczone s¹ wyj¹tkowo w przypadku katastrof lub ze wzglêdów bezpieczeñstwa. W tej strefie nie
przewiduje siê tak¿e gospodarczego wykorzystania zasobów rodowiska. Dopuszczone mog¹
byæ prace badawcze, a nawet turystyka i u¿ytkowanie rekreacyjno-sportowe z ograniczeniami
czasowymi i przestrzennymi.
Na obszarze ochrony czêciowej mo¿liwe s¹ dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie
zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Dopuszczone s¹: turystyka, rekreacja, badania naukowe, edukacja i sport. Mo¿liwy jest rozwój budownictwa i infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej, ale tylko w rozmiarach nie powoduj¹cych trwa³ej utraty walorów
rodowiska (Krzan 2002).
O poziomie i sposobie ochrony konkretnych stanowisk geologicznych, archeologicznych, ekosystemów i walorów krajobrazowych w poszczególnych pañstwach decyduj¹ w³adze centralne. Zgodnie z pañstwowymi przepisami, park powinien wspó³uczestniczyæ w ochronie wa¿nych obiektów geologicznych, w tym: zasobów z³ó¿ mineralnych, reprezentatywnych
ska³, minera³ów, skamienia³oci, form rzeby i krajobrazu, róde³, profili glebowych i innych,
które dostarczaj¹ informacji dla ró¿nych dyscyplin naukowych. Zarz¹d parku powinien przeciwdzia³aæ sprzeda¿y okazów stanowi¹cych dziedzictwo geologiczne, natomiast mo¿e wyra¿aæ zgodê na pozyskiwanie okazów do kolekcji naukowych i dydaktycznych. W ten sposób
nale¿y pokazaæ, ¿e zachowawczy stosunek do wykorzystania takich zasobów prowadzi do
wy¿szych korzyci ekonomicznych ni¿ krótkotrwa³y zysk z wyprzeda¿y dziedzictwa geologicznego, minera³ów i skamienia³oci.
W³adze parku powinny zadbaæ o przekazywanie spo³eczeñstwu wiedzy o rodowisku
i koncepcji jego ochrony, np. poprzez muzea, centra edukacyjne, szlaki turystyczne, cie¿ki
dydaktyczne, mapy i przewodniki, informacjê internetow¹. Organizacja imprez ekologicznych dla szkó³ podstawowych i gimnazjów z wykorzystaniem miejscowych walorów przyro-
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dy ¿ywej, geologii, geomorfologii mo¿e wzmocniæ poczucie znaczenia parku i pomóc w ochronie jego obszaru.
Utworzenie parku powinno stymulowaæ rozwój lokalny, np. przez wyszkolenie przewodników, tworzenie warsztatów rêkodzielniczych i ma³ych przedsiêbiorstw oferuj¹cych pami¹tki skalne lub skamienia³oci. Konieczne jest przystosowanie niektórych obiektów do
zwiedzania i pe³nienia funkcji edukacyjnych.
Udostêpnienie parku powinno siê odbyæ na przyjêtych z góry zasadach, z uwzglêdnieniem praw przyrody, przy wykluczeniu dzia³añ, które mog³yby obni¿aæ walory obszaru chronionego. Konieczna jest kontrola nad rozbudow¹ infrastruktury turystycznej. Lokalizacja obiektów turystycznych odbywa siê zwykle w miejscach krajobrazowo atrakcyjnych, czêsto bez
uwzglêdnienia estetycznych szkód w krajobrazie spowodowanych przez wzniesiony obiekt.
Powinno siê chroniæ przede wszystkim krawêd kanionu, która budzi najwiêksze zainteresowanie. Nale¿y okreliæ ch³onnoæ przyrodnicz¹, czyli granice natê¿enia obecnoci cz³owieka,
która nie powoduje trwa³ych przekszta³ceñ w rodowisku. Drugi parametr  pojemnoæ turystyczn¹  wyznacza siê okrelaj¹c komfort zwiedzania i mo¿liwoci spe³nienia oczekiwañ
w zakresie odpoczynku, rekreacji i wra¿eñ estetycznych (Mirek 1996).
Potencjalnym zagro¿eniem obszaru cennego przyrodniczo jest konflikt interesów miêdzy ekologami i mieszkañcami oraz przedsiêbiorstwami poszukiwawczymi i górniczymi, które
d¹¿¹ do nieskrêpowanego dostêpu do z³ó¿. Istotne znaczenie dla powodzenia projektu parku
narodowego ma nastawienie spo³ecznoci lokalnej i konkurentów do wykorzystania terenu.
Próbowalimy wysondowaæ to nastawienie u obydwu stron w trakcie licznych kontaktów bezporednich. Pomys³ utworzenia parku narodowego na omawianym obszarze Kanionu
Colca i Doliny Wulkanów by³ witany z zainteresowaniem kadry zarz¹dzaj¹cej kopalniami
i z entuzjazmem samorz¹dowców. Warto podkreliæ, ¿e buduj¹c drogi dojazdowe, osiedla
mieszkalne, szpitale i szko³y kompanie górnicze stwarzaj¹ podwaliny rozwoju gospodarczego w tej czêci Andów (Paulo & Ga³a 2006b). Po zamkniêciu kopalñ z³ota osiedla górników
le¿¹ce w s¹siedztwie przysz³ego parku mog³yby staæ siê schroniskami dla turystów odwiedzaj¹cych najg³êbszy kanion wiata.

TURYSTYKA I REKREACJA
G³ównym kierunkiem rozwoju gospodarczego Doliny Colca, a w przysz³oci tak¿e obrze¿enia kanionu, jest turystyka. Turystyka mo¿e jednak nadmiernie obci¹¿aæ rodowisko i degradowaæ cenne obszary. Europejskie dowiadczenia zwi¹zane z nadmiernym ruchem na niektórych szlakach parków narodowych, inwestycjami budowlanymi trwale zubo¿aj¹cymi cenne
walory krajobrazowe, utrat¹ wielu cennych gatunków flory i fauny powinnimy wykorzystaæ
przy tworzeniu zasad ochrony tego obszaru. Bogata infrastruktura, charakterystyczna dla spo³eczeñstw konsumpcyjnych, umo¿liwia wygodny dojazd i komfortowy pobyt, ale pozbawia
doznañ p³yn¹cych z obcowania z pierwotn¹ natur¹. W Alpach szacuje siê, ¿e liczba turystów
na km2 mieci siê w granicach 126916, a w Tatrach nawet 15 tysiêcy osób (Mirek 1996).
Takich problemów w przypadku Kanionu Colca mo¿na bêdzie unikn¹æ ustalaj¹c wczeniej zasady zrównowa¿onego rozwoju turystyki dla tego obszaru. Za g³ówn¹ zasadê nale¿y
przyj¹æ ochronê szeroko rozumianego rodowiska (w tym tak¿e nieo¿ywionego) oraz dziedzictwa kulturowego mieszkañców. Plany zagospodarowania turystycznego musz¹ wynikaæ
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Fig. 3. Mapa projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów (Landsat 7). 1 – granice parku narodowego, 2 – strefa buforowa, 3 – strefa rezerwowa
Fig. 3. Map of future Canyon Colca and Valley of Volcanoes National Park (Landsat 7). 1 – borders of national park, 2 – buffer zone, 3 – reserve zone
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ze wspó³pracy s³u¿b przygotowuj¹cych ochronê oraz miejscowej ludnoci. Niezwykle istotne
pozostaje zadanie zapewnienia rodków do ¿ycia miejscowej ludnoci. Nie wystarcz¹ bramki,
w których pobiera siê op³atê za przejazd. Nale¿y kreowaæ nowe ród³a dochodów w oparciu
o potencja³ i kulturê mieszkañców okolic Rio Colca.
Rozbudowa bazy noclegowej i zaplecza turystycznego jest konieczna, ale mo¿na j¹
ograniczyæ do stref buforowych, które proponuje siê utworzyæ na obrze¿ach kanionu. Koniecznie nale¿y wykszta³ciæ grupê przewodników górskich i pracowników biura obs³ugi ruchu turystycznego. Dowiadczenia turystów korzystaj¹cych z agencji turystycznych w Arequipa s¹ bardzo ró¿norodne. Zdarzaj¹ siê nierzetelne agencje, które w programie wycieczki
Kanion Rio Colca zapewniaj¹ dojazd tylko do miejscowoci w Dolinie Colca  standardowo do Chivay i ewentualnie Maca lub Yanque.
Dolina Rio Colca przed wiekami by³a spichlerzem imperium Inków (colca w jêzyku
keczua oznacza spichlerz) z tysi¹cami tarasów, do których misternie doprowadzano wodê
(Gutiérrez et al. 1986). Nadaj¹ one swoisty koloryt dolinie. Nadal urodzajna Valle del Colca
powinna dostarczaæ tradycyjnego po¿ywienia dla mieszkañców i turystów. Ró¿norodnoæ lokalnych p³odów rolnych jest du¿a, a dla przybysza spoza Ameryki Po³udniowej stanowi o egzotyce. Nale¿y zadbaæ o ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i innych rodków
chemicznych i ju¿ teraz stworzyæ motywacje dla rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo wraz
z hodowl¹ bêdzie w tym regionie drugim ród³em dochodów mieszkañców, obok turystyki.
Nale¿y wskazaæ mo¿liwoci uprawiania okrelonych rodzajów turystyki i rekreacji, które
bêd¹ dopuszczone na terenie parku i eliminowaæ te, które mog¹ wp³ywaæ negatywnie na zasoby parku, np. motocrossy, helikopterowe wycieczki nad kanionem i Dolin¹ Wulkanów, penetracja stanowisk archeologicznych. Trzeba roztoczyæ panoramê ró¿nych walorów regionu:
krajobrazowych, geologicznych, etnograficznych, historycznych, zdrowotnych... Ale zanim
przedstawi siê bogat¹ ofertê dla turystyki poznawczej trzeba te walory poznaæ i kompetentnie
opisaæ.

GRANICE PARKU NARODOWEGO
Wyznaczenie granic parku narodowego bêdzie etapem koñcowym kilkuletnich prac nad stworzeniem dokumentacji chronionych walorów. W latach 20032005 badania terenowe ogranicza³y siê do wulkanów grupy Andahua i walorów geoturystycznych w rejonie Kanionu Colca
(Paulo 2007). Rozpoczête w 2006 roku wielodyscyplinarne tematy badawcze (G³ogowska &
Krupa 2008) nale¿y uznaæ za wa¿ny krok do dokumentacji ró¿norodnych walorów Kanionu
Colca i jego otoczenia.
Na podstawie wstêpnych raportów z tych prac dokonano próby wyznaczenia granic
przysz³ego parku (Fig. 3). Przyjêto, ¿e ochron¹ objêty bêdzie ca³y kanion od jego pocz¹tku (na
zachód od wioski Madrigal) do po³¹czenia Rio Colca z Rio Capiza w Rio Majes, czyli na
d³ugoci 120 km. Ustalaj¹c szerokoæ parku g³ównym motywem jest ominiêcie terenów znajduj¹cych siê obecnie pod presj¹ antropogeniczn¹  g³ównie u¿ytkowanych rolniczo. Wydaje
siê, ¿e na obecnym etapie stosowania agrotechniki (w Huambo w 2006 roku zakupiono pierwszy traktor) takie strefy mog³yby mieæ charakter otuliny parku. Dotyczy to zw³aszcza rejonu
Cabanaconde  Huambo. W najwê¿szym miejscu w Cabanaconde granica przebiega³aby
w odleg³oci poziomej zaledwie 2.5 km od dna kanionu. Po przeciwnej (pó³nocnej) stronie
kanionu granica jest przesuniêta do 10 km od Rio Colca.
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Na pó³nocnych stokach kanionu istniej¹ tylko niewielkie osady ludzkie (Fig. 4) i wydaje siê, ¿e ich istnienie w obecnej formie nie zagra¿a w istotny sposób walorom parku. Osady te
i przyleg³e tarasy pól uprawnych mo¿na zaliczyæ do dziedzictwa kulturowego. Najwiêksz¹
osad¹, która znalaz³aby siê w granicach parku jest Tapay. Bardziej na zachód, a¿ po Rio Majes
granica po obu stronach kanionu obejmowa³aby obszar zbli¿ony do zlewni bezporedniej Rio
Colca. Oznacza³oby to rozszerzenie granic parku do oko³o 25 km od Rio Colca jako osi parku.
Jest to strefa o klimacie pustynnym, prawie bezwodna i bezludna, w której przyroda nie zosta³a ujarzmiona, a ludzie opuszczaj¹ pojedyncze zagrody.
W granicach projektowanego parku powinna siê znaleæ po³udniowa czêæ Doliny
Wulkanów, w której na ma³ej powierzchni skupione s¹ wyj¹tkowe walory krajobrazowe i naukowe. S¹ one przedmiotem osobnego projektu ze wzglêdu na bogactwo form wulkanicznych
zachowanych praktycznie bez ladów erozji (Ga³a & Paulo 2005, Ga³a 2008). S¹ tu wyj¹tkowo atrakcyjne sto¿ki piroklastyczne (Hoempler 1960, Cabrera & Thouret 2000, Delacour et
al. 2002), kopu³y lawowe i potoki lawy (Ga³a & Paulo 2005), które by³yby znakomitym
urozmaiceniem georó¿norodnoci przysz³ego obszaru ochrony (Fig. 5). W granicach parku
znalaz³yby siê najm³odsze potoki law na po³udnie od Andahua.

Fig. 4. Widok na Kanion Colca, na stoku widoczna wioska Cosnihua k. Tapay
Fig. 4. Canyon Colca, on the slope seen Cosnihua village near Tapay

Rozwa¿ane jest w³¹czenie do parku narodowego wschodniej czêci Cordillera Shila (na
wschód od Rio Molloco) obejmuj¹cej Nevado Mismi (5597 m n.p.m.) i s¹siednie szczyty
pokryte wiecznym niegiem, wy¿ynnej pampy z jeziorami, a przede wszystkim obszaru ród³owego Amazonki (Piêtowski & Bzdak 2003). W przypadku Amazonki rozpoznanie wydajnoci i d³ugoci jej dop³ywów oraz ustalanie nazw przypada dopiero na ostatnie lata. Okazuje
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siê, ¿e najdalej oddalone od ujcia Amazonki do Atlantyku s¹ ród³a rzeki Apurimac, który
jest najd³u¿szym dop³ywem Ucayali i za jej porednictwem  najd³u¿szej rzeki wiata, Amazonki.
Innymi walorami tej czêci Andów wydaj¹ siê jeziora, bêd¹ce siedliskami flamingów
i innych ptaków. W okolicy Caylloma znajduj¹ siê relikty urz¹dzeñ górniczych z epoki kolonialnej. Okrelenie granic tego sektora wymaga dodatkowych badañ terenowych, przewidzianych na rok 2008, uwzglêdnienia nowych projektów hydrotechnicznych, konsultacji z samorz¹dem prowincji Caylloma i w³adzami departamentu Arequipa.
Park Narodowy Kanion Colca i Dolina Wulkanów tworzony jest z myl¹ o ochronie
formacji geologicznych (profili litostratygraficznych, klasycznych form tektonicznych, erozyjnych i wulkanicznych), geomorfologiczno-krajobrazowych, obszaru ród³owego najd³u¿szego dop³ywu Amazonki, pionierskich organizmów, ekosystemów, zabytków archeologicznych i obiektów kultury materialnej lokalnych spo³ecznoci. Mniejsze kaniony na wiecie
zosta³y ju¿ docenione i nierzadko sta³y siê obszarami chronionymi, np. Kanion Colorado w Stanach Zjednoczonych, czy (najg³êbszy w Europie) Kanion Tary w Czarnogórze.

Fig. 5. Krajobraz w Dolinie Wulkanów
Fig. 5. Landscape in Valley of Volcanoes

OTULINA
Otulina ma na celu ochronê granic parku przed nadmiern¹ presj¹, przy zachowaniu pewnej
swobody inwestycyjnej. W tym przypadku wyznaczenie takich stref buforowych (zonas de
amortiguamiento) ma na celu uporz¹dkowanie gospodarki przestrzennej w s¹siedztwie parku,
w obszarach o du¿ych walorach przyrodniczych, pozostaj¹cych jednak na wy¿szym stopniu
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osadnictwa i zagospodarowania. Wyznaczono dwie strefy buforowe: Dolina Colca i pó³nocna
czêæ Doliny Wulkanów. Rozwa¿ana jest trzecia strefa u podnó¿a Nevado Coropuna (6425 m
n.p.m.). Obfituje ona w zabytki archeologiczne, rozpoznawane przez polsko-peruwiañski Proyecto Condesuyos (Zió³kowski & Belan 2001), a tak¿e zawiera odciski ³ap dinozaurów
w Querullpa i petroglify Toro Muerto ko³o Corire. Potrzebna jest staranna ochrona tych stanowisk, zw³aszcza i¿ s¹siaduj¹ ze stref¹ znacznej aktywnoci gospodarczej.
Rejon Doliny Colca jest wyj¹tkowo korzystnie po³o¿ony i stanowi³by znakomite zaplecze turystyczne dla udostêpnienia parku. W planie ochrony Chivay znalaz³oby siê poza stref¹
buforow¹, co gwarantowa³oby miastu nieskrêpowany rozwój. Czêæ doliny pomiêdzy Chivay
a pocz¹tkiem kanionu w Madrigal obfituje w miejsca ciekawe dla turystów: zabytki kultury
i techniki, termalne baseny, targowiska i inne. Ma dobrze rozwiniêt¹ sieæ komunikacyjn¹ i zapewnia alternatywne, w stosunku do parku, sposoby rekreacji. Strefa uskokowa Maca  Layo
i towarzysz¹ce jej osuwiska i osady jeziorne (Kalicki & Kukulak 2007) tworz¹ wyj¹tkowo
piêknie eksponowane obiekty, pozwalaj¹ce zrozumieæ skutki trzêsieñ ziemi i rozwój rzeby.
Warto j¹ ustanowiæ stanowiskiem dokumentacyjnym i w³¹czyæ do programu turystyki poznawczej, tym bardziej, ¿e le¿y na drodze do t³umnie odwiedzanego punktu widokowego 
Cruz del Condor.
Otulina Doliny Wulkanów, to rejon obejmuj¹cy okolice Andahua a¿ po wioskê Misahuanca na pó³nocy. W granicach tego obszaru znajduj¹ siê pola lawowe i sto¿ki piroklastyczne grupy Andahua. Starsze potoki s¹ pokryte uprawami rolniczymi lub sk¹p¹ rolinnoci¹
stref suni i puna (Pulgar 1943), monotonne i ma³o atrakcyjne dla turystyki. M³odsze, czytelne
formy mog¹ zafascynowaæ turystów, zw³aszcza tych którzy odwiedz¹ wczeniej po³udniow¹
czêæ Doliny Wulkanów w granicach parku. Bardzo atrakcyjny turystycznie jest odcinek Misahuanca  lodospady Panahua, który obfituje w obiekty geologiczne, historyczne, etnograficzne i przyrodnicze, a zosta³ niedawno objêty czêciow¹ ochron¹ z inicjatywy samorz¹du
Orcopampa i przyrodnika Mauricio de Romania (Krzak 2005, Arana 2006, Radwanek-B¹k
2008). W okolicy Andahua warto te¿ zobaczyæ niezwykle w¹ski kanion jednoimiennej rzeki
i wodospady Izanquillay.
Na pó³nocnym krañcu tego obszaru znajduje siê górnicze miasto Orcopampa. W jego
pobli¿u jest czynna kopalnia z³ota Chipmo, zak³ad wzbogacania wraz z infrastruktur¹ (osadniki, drogi techniczne) (Paulo & Ga³a 2005, 2006). Górnictwo potrzebuje znacznej przestrzeni i swobody w dzia³aniach, dlatego strefa buforowa powinna stanowiæ przejcie do obszaru
o wysokich wymaganiach odnonie ochrony rodowiska. W otulinie dopuszczona by³aby tak¿e inna dzia³alnoæ gospodarcza, na tyle ograniczona, by nie dosz³o do zagro¿enia obszaru
parku z zewn¹trz.

UWAGI KOÑCOWE
Idea utworzenia Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów zyska³a aprobatê w³adz
regionalnych w Peru. W propagandê tej idei, jeszcze niezbyt precyzyjnie zarysowanej, anga¿uj¹ siê przedstawiciele miejscowego rodowiska naukowego, politycznego i kulturalnego.
Zadaniem, które powinnimy sobie postawiæ jest stworzenie projektu parku, który s³u¿y³by
zachowaniu geo- i bioró¿norodnoci oraz spucizny kulturowej regionu Kanionu Colca przy
jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego tego regionu.
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Istotne jest uruchomienie procesu tworzenia parku i gotowoæ konsultacji z miejscowymi w³adzami. Sam protokó³ formalny powinien byæ realizowany wy³¹cznie w oparciu o instytucje centralne i regionalne Peru. Jednoczenie Polska ma niebywa³¹ szansê promocji swojego potencja³u naukowego oraz utrwalenia dorobku odkrywców kanionu. Aby inicjatywa i praca
naukowców znalaz³a nale¿yty odzew nale¿a³oby wzmocniæ udzia³ struktur rz¹du RP w Peru.
Przyk³adem silnego zaanga¿owania w promocjê swego kraju mo¿e byæ rz¹d i królowa Hiszpanii, która ufundowa³a ju¿ kilka obiektów publicznych (szko³a, baza turystyczna) w Dolinie
Rio Colca. Dzia³ania Polskiej Wyprawy Naukowej Peru 2006 w rejonie kanionu Colca promuj¹ Polskê nie tylko wród Peruwiañczyków, ale te¿ wród turystów przybywaj¹cych tu
z ca³ego wiata.
Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych AGH, nr 11.11.140.560
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Summary
Rio Colca Canyon and Valley of Volcanoes until recently were remote, hardly accessible,
economically inactive regions, having unknown natural potential and deserving designation
A forgotten Valley of the Andes (Shippee & Johnson 1934). Soon after brave canoeing
down by a Polish team Canoandes (Majcherczyk et al. 1981) and discovery that this canyon
appears the deepest worldwide it became one of the most popular tourist targets in Peru. That
resulted in increased regional income and infrastructure development.
At the same time several major projects around Colca Canyon were executed: Pampa de
Majes and Siguas irrigation with Rio Colca and Nevado Mismi waters, hydroenergy, gold and
silver mines, Socabaya  Mantaro and other transmission powerlines which imperil landscape
and biotic resources. There is an urgent need of balancing landuse development by protection
of the most valuable areas and proving their importance to the world heritage of nature.
Studies performed by the Polish Scientific Expedition to Peru since 2003 are aimed at
project of the Colca Canyon and Valley of Volcanoes National Park. This park should protect
a unique section of the orogenic belt 100 km long and 13 km high, magnificient landscape,
sets of active faults, volcanoes, hot springs and specific wildlife including the largest condor
habitat in the Andes. Research of the biotic resources started in 2006 and preliminary results
are shown in the paper of Cykowska & Flakus (2007).
Of course, the category of protected area must fit Peruvian system of the natural areas
protected by state, SINANPE (INRENA 2005). In Peru protection by state is devoted first of
all to conservation of biodiversity, and then to protection of accompanying cultural, landscape
and scientific values as well as sustainable development of the country. Among eleven national parks of Peru only three were created in the Andes and they cover only 1/6 of such parks
total area. SINANPE distinguishes following categories: national park, national sanctuary,
historical sanctuary, national reserve, forest refugee, landscape reserve, communal reserve
and protected forests. At their outskirts, where conflicting interests of local development and
ecosystem stability exist, buffer zones (zonas de amortiguamiento), and where additional studies aimed to establish extension, category and important factors are necessary  reserved
zones are declared.
Arequipa department, economically one of the most important in Peru, has only few
protected areas, namely Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca created in 1979, and
Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi proclaimed in 2005 (Fig. 1). They are located
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close to the Colca Canyon and Valley of Volcanoes. In the last years local initiatives to create
smaller protected areas become matured, e.g. Panahua waterfall and icefalls near Orcopampa,
Laguna Mamacocha near Ayo (Arana 2006), sources of Amazon river at Nevado Mismi foothills (Piêtowski & Bzdak 2003), Maucallacta ruins (Zió³kowski & Belan 2001), Toro Muerto
and Chucu petroglifs (Kauffmann 2006). Conservation of such relatively small forms should
be easier within SINANPE system, on the other hand their documentation should enrich science
and tourism assets of the park.
A section of the article discusses natural values of Colca Canyon and Valley of Volcanoes region against the fundamentals of Geoparks network as expressed recently by Alexandrowicz & Wimbledon (1999) and UNESCO (2004). In any case protection shall be performed
under the protectorate of INRENA and a state decree promulgated. These should guarantee
independence of protection shield from violating political trends and short-term objectives of
business and social groups.
The idea of creating Canyon Colca and Valley of Volcanoes National Park is protection
of geological formations (lithostratigraphic profiles, classical tectonic, erosional and volcanic
landforms) (Fig. 2), sources of the mightiest river worldwide, pioneering organisms, ecosystems, as well as archeological and historical objects of native people. Smaller canyons of the
world were already appreciated and often were proclaimed protected areas, e.g. Colorado
Canyon in USA, Canyon of Tara in Montenegro (deepest in Europe).
Reconcillation of double function of valuable nature asset  conservation and access is
difficult. Conservation shall guarantee protection of local resources and values; it needs an
accepted plan of actions, protection zoning and a service guarding the park. In the zone of
strict conservation no interference in natural processes is allowed (except of catastrophic events
and safety reasons) and no economic use is foreseen; however, scientific research and even
tourism and educative actions in limited extent in time and space is admitted. In the zone of
partial conservation the biodiversity is the main target. Actions leading to safeguarding natural, landscape and cultural resources are allowed, consequently tourism, recreation, research,
education and sport admitted. Construction of buildings and tourist-recreation infrastructure
in the zone cannot result in permanent loose of environmental assets (Krzan 2002). In the case
of Colca Canyon the edge of cliff should be strictly protected as it attracts the major interest of
hotel developers but has tremendous landscape effect.
Environmental and tourist capacities shall be determined to avoid permanent change in
the environment and ensure comfort of visitors and full aesthetic and recreative pleasures
(Mirek 1996). Development of mining camps and other infrastructure induced by mining and
hydrotechnical projects at the buffer zones may increase scientific stations and tourist huts
capacities at the stage of closing the mines or finishing construction of the projects. Plans of
tourism development shall be prepared in the cooperation of nature conservation planners and
local authorities. In this way new income sources based on folklore, manual skills and local
agriculture are created, guides and tourist agents are professionally educated and engaged
balancing disadvantage of barriers to unbound land-use development. Tourist and recreational
forms are to be clearly determined and undesirable forms eliminated, which potentially degrade park resources, like motocrossing, penetration of archeological sites under study. Interest
of tourists shall be directed to the forms and phenomena which are unique to the region and
classically exposed. A panorama of regional values: landscape, geology, ethnography, history,
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health etc. is worth to be unfolded. However, before displaying a wealthy offer for cognitive
tourism, those values should be recognized and competently described.
Determination of borders of the national park will be final effect of valorization and
documentation of protected areas and objects (Fig. 3). Early field survey in 20032005 was
devoted to fascinating dwarf volcanic cones and lava fields of Andahua group, and geotourism assets in Colca Canyon and its vicinity (Paulo 2007). Multidisciplinary topics initiated
in 2006 (G³ogowska & Krupa 2007) are aimed to document a broader range of natural and
cultural values. Early reports from those surveys allow to draw preliminary limits of the park
as follows. All canyon shall be protected along its 120 course from natural entrance at Madrigal up to confluence of Rio Colca and Rio Capiza resulting in Rio Majes. Width of the park
varies trying to pass by the agriculture and other lots under anthropopressure. In the narrowest
section, i.e. in Cabanaconde, the borders would be distant only 2.5 km from the Rio Colca, but
on the northern side (Fig. 4) they would include Tapay with its traditional agriculture. The
park should comprise lower part of Valley of Volcanoes, south of Andahua, which displays
exceptionally high landscape and scientific/educational values (Fig. 5) (Delacour et al. 2002,
Ga³a & Paulo 2005).
Incorporation of the eastern part of Cordillera Shila including Nevado Mismi and Rio
Amazon sources into planned park is considered. It is practically uninhabited area. Altiplano
lakes abounding in flamingos and other avifauna, as well as remnants of colonial (?) mining
mills present additional assets. Nevertheless determination of borders of this part needs additional fieldwork, previewed for 2008, taking into account new Rio Molloco hydrotechnical
project, and consultations with Caylloma province and Arequipa department authorities.
Two buffer (lagging) zones are designed: Valley of Colca and northern part of Valley of
Volcanoes. Third one is considered at the foothills of Nevado Coropuna (6425 m a.s.l.) abounding in archeological sites studied within Peruvian-Polish Condesuyos Project (Zió³kowski &
Belan 2001), comprising dinosaur tracks in Querullpa and famous petroglifs in Toro Muerto.
Valley of Colca would be excellent tourist background, but Chivay is put apart the buffer zone
to allow unbound development of the township. The valley displays multitude of places of
tourist interest: Incaic corn magazines (colcas) early colonial culture monuments, thermal
basins, colourful regional market places, exceptionally well exposed fault zone (Maca  Layo)
with accompanying landslides and lake deposits (Kalicki & Kukulak 2007). Buffer zone of
the Valley of Volcanoes comprises vast land strip between Andahua and Chachas in the south
and Misahuanca in the north. It contains narrow canyon of Rio Andahua, waterfalls of Izanquillay, many interesting objects between Misahuanca and newly formed reserve of Panahua,
and dozens of volcanic vents and lava flows representing earlier eruptions. Next to the north is
mine town Orcopampa, its treatment plants and other installations, as well as mining leases
which need much freedom in planning land-use.
New park would strenghten the state protected areas system in the Arequipa department, increase its tourist attractiveness and determine constraints of regional development.
Local authorities show great interest in developing the project.
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ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ KORDYLIERY
ZACHODNIEJ PO£UDNIOWEGO PERU
Geology of the Western Cordillera in Southern Peru  an outline
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Treæ: Na cianach kanionu Rio Colca, d³ugiego na 120 km i g³êbokiego na 13 km ods³ania siê wspania³y przekrój litosfery. Rio Colca, maj¹ca ród³a na Altiplano, po drodze do Pacyfiku wcina siê g³êboko w Kordylierê Zachodni¹, a na jej przedpolu tworzy ogromny sto¿ek nap³ywowy, który przykrywa
masyw metamorficzny Arequipa. Kordyliera Zachodnia jest najbardziej wypiêtrzonym zrêbem w tej
czêci Andów, zwieñczonym przez dziesi¹tki wielkich stratowulkanów. Jest zbudowana g³ównie z epikontynentalnych formacji jury i kredy, wulkanicznych i detrytycznych formacji kontynentalnych kenozoiku oraz pewnej iloci intruzji z okresu górna kreda  neogen. Warstwy przedplioceñskie s¹ sfa³dowane. Piêæ faz kompresji, udokumentowanych ró¿n¹ orientacj¹ fa³dów od pónej kredy, silne wypiêtrzanie
od pónego miocenu oraz odpowiadaj¹ce im szczeliny wype³nione po czêci ¿y³ami kruszców lub law¹
gardzieli wulkanów wiadcz¹ o rotacji regionalnego pola naprê¿eñ.
S³owa kluczowe: Peru, Kordyliera Zachodnia, Kanion Rio Colca, rodkowa strefa wulkaniczna Andów, grupa Tacaza
Abstract: Tremendous cross section of lithosphere is exposed in the walls of Rio Colca Canyon 120 km
long and 13 high. Rio Colca begins at the edge of Altiplano and on the way to Pacific incises deeply
into the Western Cordillera, then builds vast dejection cone at its foothills covering metamorphic Arequipa massif. Western Cordillera forms the most elevated horst of this segment of the Andes surmounted by dozens of huge stratovolcanoes. It is largely built of epicontinental Jurassic and Cretaceous formations, volcanic and detritic continental Cenozoic formations, and several Upper Cretaceous  Neogene
intrusions. Pre-Pliocene strata are folded. Five compressive phases since Late Creataceous differing by
azimuth of fold axes, strong uplift since Late Miocene and relevant fractures filled in part by ore veins
and volcanic necks evidence rotation of the regional strain field.
Key words: Peru, Western Cordillera, Rio Colca Canyon, Central Volcanic Zone of the Andes, Tacaza
Group
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WSTÊP
Kanion Rio Colca tworzy unikalny przez swe rozmiary, naturalny przekrój skorupy ziemskiej w niezwykle interesuj¹cym miejscu. Andy, zw³aszcza w czêci rodkowej, któr¹ ¿³obi
Rio Colca, s¹ uwa¿ane za model aktywnej krawêdzi kontynentu. Kolejne badania weryfikuj¹ i precyzuj¹ ten model. Przedstawiony ni¿ej zarys budowy geologicznej, oparty na dostêpnej literaturze, s³u¿y jako t³o odniesienia do osadzenia na nim zagadnieñ szczegó³owych, badanych przez Polsk¹ Wyprawê Naukow¹ Peru 2006 (PWNP) i omówionych
w niniejszym tomie.

JEDNOSTKI GEOLOGICZNE I MORFOLOGICZNE
W po³udniowym Peru szerokoæ Andów osi¹ga 500700 km, a przewy¿szenie nad dnem pobliskiego rowu oceanicznego 1214 km. Jest to region najwiêkszych wysokoci wzglêdnych
na wiecie i najgrubszej skorupy kontynentalnej, przewy¿szaj¹cej 70 km. Uwa¿any jest za
klasyczny obszar subdukcji i orogenu typu andyjskiego. Mniej wiêcej na szerokoci geograficznej 15°S przebiega granica miêdzy dwoma segmentami strefy subdukcji p³yty oceanicznej Nazca pod p³ytê Ameryki Po³udniowej: stromszym (2030°) po³udniowym i po³ogo zapadaj¹cym, pó³nocnym segmentem strefy Benioffa (Jordan et al. 1983, Cahill & Isacks 1992,
Quispe et al. 2003). Zmiana geometrii subdukowanej P³yty Nazca zbiega siê ze zmian¹ rzeby dna Pacyfiku: na pó³noc od szerokoci 15°S zanika rów oceaniczny, ryglowany podmorskim grzbietem Nazca. Na kontynencie granica ta odpowiada pó³nocnemu zasiêgowi rodkowoandyjskiej strefy wspó³czesnego wulkanizmu (Fidel et al. 1997) i znacznemu gradientowi
gruboci skorupy. Nad pó³nocnym segmentem jest ona znacznie cieñsza.
Przyjmuje siê za Ringwoodem (1974), ¿e ze stromszych segmentów P³yty Nazca, na
skutek pogr¹¿enia na g³êbokoæ 100300 km i metamorfizmu, uwalniana jest woda, alkalia
i inne fluidy, dzia³aj¹ce jako topniki. Przenikaj¹ one do nadleg³ego klina ska³ górnego p³aszcza (astenosfery) i powoduj¹ tam wytapianie magmy. Brak lub nieci¹g³oæ klina astenosfery
skutkuje brakiem wulkanizmu. Obraz sejsmiczny wskazuje na strefê obni¿onych prêdkoci
fal poprzecznych VP i silne t³umienie fal objêtociowych na po³udnie od równole¿nika 15°S,
co uwa¿ane jest za dowód pó³p³ynnego stanu skorupy na pewnych g³êbokociach (Chowdhury & Whiteman 1986). Magmy rodkowej strefy wulkanicznej Andów, które przenika³y przez
grub¹ skorupê, maj¹ w przewadze sk³ad andezytowy i dacytowy oraz podwy¿szon¹ alkalicznoæ, podczas gdy te z pozosta³ych stref (Ekwador  Kolumbia i po³udniowe Chile) podnosi³y
siê przez cienk¹ skorupê i maj¹ sk³ad bazaltowy do andezyto-bazaltów i w wiêkszoci charakter wapniowo-alkaliczny (Paulo 1988).
Kanion Rio Colca i Dolina Wulkanów oraz inne elementy, do których nawi¹zuje obecne
studium, le¿¹ w strefie po³udniowych szerokoci geograficznych 1516°30', a wiêc w wulkanicznym segmencie, oraz pomiêdzy wybrze¿em a po³udnikiem 71°W. Strefa ta obejmuje kilka zrêbowych kordylier, równoleg³ych do krawêdzi kontynentu, a wiêc maj¹cych w tej czêci
kierunek WNW-ESE. Od wybrze¿a ku wschodowi wyró¿nia siê (SERNAGEOMIN 2001):
Kordylierê Nadbrze¿n¹ (Cord. de la Costa), Obni¿enie Porednie (Depresión Intermedia),
Kordylierê Zachodni¹, skraj Depresji ródandyjskiej i Altiplano (Fig. 1). Ju¿ poza omawianym obszarem znajduj¹ siê Kordyliera Wschodnia i Sierras Subandinas.

Zarys budowy geologicznej Kordyliery Zachodniej po³udniowego Peru
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Kanion Colca i Dolina Wulkanów le¿¹ w obrêbie Kordyliery Zachodniej. Kordyliera
Zachodnia jest najwy¿szym zrêbem Andów. Zwieñczaj¹ j¹ dziesi¹tki stratowulkanów, wznosz¹cych siê 55006500 m n.p.m. Kordyliera Nadbrze¿na wznosi siê na 9001200 m, a Obni¿enie Porednie 501500 m n.p.m. Altiplano ma charakter p³askowy¿u; w omawianej czêci
le¿y na wysokoci 35004000 m n.p.m.
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Fig. 1. Po³o¿enie obszaru badañ na tle jednostek tektonicznych Andów w po³udniowym Peru.
1  obszar badañ, 2  masyw Arequipa, 3  stratowulkany
Fig. 1. Location of the study area within tectonic units of the Andes in the South Peru. 1  study area,
2  Arequipa Massif, 3  stratovolcanoes

Rio Colca ma ród³a na pograniczu Depresji ródandyjskiej i Altiplano. P³yn¹c do Pacyfiku wcina siê g³êboko w Kordylierê Zachodni¹, po czym buduje rozleg³y sto¿ek nap³ywowy na przedpolu gór. Stratowulkany Cordillera Shila z kulminacj¹ Nevado Mismi (5597 m
n.p.m.) oddzielaj¹ nieckowat¹ Dolinê Colca od ogromnej zlewni Amazonki, której najd³u¿szy
dop³yw  Apurimac  ma swe ród³a na pó³nocnych stokach Mismi.

STRATYGRAFIA I TEKTONIKA
Kordyliera Nadbrze¿na ods³ania najstarsze ska³y Andów, buduj¹ce masyw metamorficzny
Arequipa (Fig. 2). Masyw ten obejmuje równie¿ przed³ukowe Obni¿enie Porednie, gdzie
przykrywaj¹ go potê¿ne sto¿ki nap³ywowe, i ods³ania siê w Kanionie Colca przecinaj¹cym
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Kordylierê Zachodni¹ ko³o Choco. Protolit masywu Arequipa datowany jest radiometrycznie
na 1.81.95 mld lat (Cobbing et al. 1977, Shackleton et al. 1979), a zmiany metamorficzne
w facji granulitowej na oko³o 11.2 mld lat (Wasteneys et al. 1995, Martignole & Martelat
2003). W masywie Arequipa rejestrowana jest te¿ aktywnoæ magmowa w paleozoiku, pretektoniczna 440 Ma (Rb/Sr) w kompleksie Camaná  Atico (Shackleton et al. 1979) oraz posttektoniczna w batolicie granodiorytowym San Nicolás, datowanym (K/Ar) na 440/430 Ma
(Wilson 1975), lecz ujawniaj¹cym izochronê Rb/Sr 329 Ma (Shackleton et al. 1979).
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Fig. 2. Mapa geologiczna regionu Rio Colca (na podstawie Salcedo 2007 i badañ PWNP 20032006).
1  czwartorzêd: grupa Andahua, 2  plejstocen: ¿wiry aluwialne, 3  pliocen  czwartorzêd: stratowulkany grupy Barroso, 4  neogen  czwartorzêd: osady piroklastyczne, jeziorne i deluwia, 5  neogen:
kaldery, 6  jura, kreda, paleogen: plutony, 7  jura, kreda: formacje osadowe, 8  proterozoik, dolny
paleozoik: intruzje magmowe, 9  proterozoik: gnejsy masywu Arequipa, 10  wa¿niejsze uskoki,
11  linia przekroju (Fig. 3)
Fig. 2. Geological map of Rio Colca region (based on Salcedo 2007 and PSEP research 20032006).
1  Quaternary: Andahua Group, 2  Pleistocene: alluvial gravels, 3  PlioceneQuaternary: stratovolcanoes of Barroso Group, 4  Neogene  Quaternary: pyroclastic and lacustrine deposits, deluvia,
5  Neogene: caldera complexes, 6  Jurassic, Cretaceous, Palaeogene: plutons, 7  Jurassic, Cretaceous:
sedimentary formations, 8  Proterozoic, Palaeozoic: magmatic intrusions, 9  Proterozoic: Arequipa
massif gneisses, 10  major faults, 11  cross-section line (Fig. 3)

Fig. 3. Geological cross-section of the Western Cordillera near Rio Colca Canyon. 1  Proterozoic: Arequipa massif gneisses, 2  Jurassic/Cretaceous: Yura Group, 3  Cretaceous: sedimentary formations, 4  Cretaceous and Palaeogene: granitoide intrusions, 5  Neogene: pyroclastic and lava
flows, 6  PlioceneQuaternary: stratovolcanoes of Barroso Group, 7  Pleistocene: alluvia, deluvia, 8  Quaternary: Andahua Group

Fig. 3. Przekrój geologiczny przez Kordylierê Zachodni¹ w pobli¿u Kanionu Colca. 1  proterozoik: gnejsy masywu Arequipa, 2  jura/kreda: grupa
Yura, 3  kreda: formacje osadowe, 4  kredapaleogen: intruzje granitoidowe, 5  neogen: osady piroklastyczne i lawy, 6  pliocenczwartorzêd:
stratowulkany grupy Barroso, 7  plejstocen: aluwia, deluwia, 8  czwartorzêd: grupa Andahua
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Na przed³u¿eniu masywu Arequipa w kierunku NW wystêpuje gruby pakiet wulkanitów bazaltowo-andezytowych z prze³omu triasu i jury, a w kierunku SE andezytowo-dacytowych, przetkany batolitem nadbrze¿nym. Batolit ten intrudowa³ w wielu fazach w ci¹gu jury
i kredy (Thorpe et al. 1981) a¿ po paleogen (Cobbing & Pitcher 1972). W tym czasie znajdowa³ siê tu zatem ³uk magmowy. Z czasem basen przed³ukowy na krawêdzi kontynentu zosta³
tektonicznie zerodowany. Masyw Arequipa uznawany jest za element paraautochtoniczny,
nasuniêty ku NE na brzeg Kordyliery Zachodniej (Loewy et al. 2004).
W Kordylierze Zachodniej na omawianym obszarze ods³aniaj¹ siê formacje osadowe
jury i kredy, wulkaniczne i detrytyczne formacje kenozoiku oraz intruzje plutoniczne i subwulkaniczne od górnej kredy po neogen. S¹ one w ró¿nym stopniu sfa³dowane i lokalnie
nasuniête (Fig. 3).
Altiplano jest ródgórsk¹ wy¿yn¹ bezodp³ywow¹. Mieci Jezioro Titicaca, kilka du¿ych
lecz p³ytkich jezior s³odkowodnych Boliwii i rozleg³e m³odokenozoiczne salary, czyli niecki
wype³nione ewaporatami, oraz ³añcuch neogeñskich wulkanów. Najwy¿sz¹ czêæ buduj¹ stratowulkany andezytowe i dacytowe oraz ogromne kompleksy ignimbrytowe. Osady starsze od
górnego miocenu s¹ zdeformowane. Wszêdzie pod Kordylier¹ Zachodni¹, Depresj¹ ródandyjsk¹ i Altiplano wystêpuje pod³o¿e proterozoiczne lub paleozoiczne. Wypiêtrzanie tego
obszaru i du¿a gruboæ skorupy t³umaczone s¹ izostazj¹ oraz dodawaniem objêtoci przez
intruduj¹c¹ i ekstruduj¹c¹ magmê. Poprzedzi³o je podatne uginanie dolnej skorupy i pogrubianie osadów pod wp³ywem ciniêcia pasma przez sztywne bloki po obu stronach. Kompresyjne zwê¿enie basenu objawia siê tektonik¹ naskórkow¹, g³ównie pasmami fa³dowo-nasuniêciowymi w górnej skorupie. Zwê¿enie oceniane jest na oko³o 150 km. Silne wypiêtrzenie nast¹pi³o prawdopodobnie w okresie od eocenu do pónego miocenu (Kay et al. 2005), a na
Altiplano w czwartorzêdzie. Spowodowa³o to niew¹tpliwie zmiany w uk³adzie sieci rzecznej.
W po³udniowym Peru najstarszymi ska³ami osadzonymi na pod³o¿u krystalicznym s¹
jurajskie wulkanity dwóch formacji  Chocolate i Junerata (Tab. 1). Pierwsze zawieraj¹ wk³adki
wapieni rafowych z faun¹ synemuru, drugie podcielaj¹ warstwy ³upkowo-wapienne formacji
dolnej i rodkowej jury. P³ytkowodne wapienie formacji Socosani z faun¹ toarku i bajosu
przykryte s¹ szeroko rozprzestrzenion¹, grub¹ na oko³o 3000 m, sekwencj¹ górnojurajskodolnokredowej grupy Yura. Sk³adaj¹ siê na ni¹ g³ównie rytmiczne, szaro-czarne osady piaskowcowo-³upkowe z faun¹ keloweju w sp¹gu, a wy¿ej w profilu wystêpuje kilka serii ³upkowych i kwarcytowych z wk³adk¹ wapieni z faun¹ tytonu  neokomu. Grupa Yura powsta³a po
ruchach górotwórczych, które spowodowa³y wynurzenie du¿ej czêci obszaru Peru, a nastêpnie rozwój oddzielnych basenów sedymentacji. Na pó³nocny zachód od Arequipa w Dolinie
Rio Capiza i z przerwami po Dolinê Rio Tambo wyró¿nia siê dolnokredow¹ formacjê Murco,
le¿¹c¹ na erozyjnej powierzchni grupy Yura i przechodz¹c¹ stopniowo w formacjê Arcurquina (prze³om dolnej i górnej kredy) (Palacios 1995). Formacja Murco sk³ada siê g³ównie
z szarych i czerwonawych ³upków i kwarcytów o mi¹¿szoci do 300 m, z wk³adkami szarog³azów, gipsu i margli w górnej czêci profilu. Inne równowiekowe formacje reprezentowane
s¹ w okolicy Jeziora Titicaca.
Od albu zarysowa³a siê tendencja do ³¹czenia tych basenów w wyniku transgresji (Jaillard 1995). Górn¹ kredê reprezentuj¹ szeroko rozprzestrzeniona formacja Arcurquina (o mi¹¿szoci oko³o 700 m) i raczej lokalna formacja Seraj, oddzielona od poprzedniej niezgodnoci¹
erozyjn¹ w sp¹gu, a od nadleg³ej paleogeñskiej formacji Huanca niezgodnoci¹ k¹tow¹ i ero-
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zyjn¹. Pierwsza sk³ada siê z wapieni marglistych i ³upków ilastych z czertami oraz faun¹
je¿owców i amonitów. Druga rozpoczyna siê gruboziarnistymi, czerwonymi piaskowcami,
przechodz¹c stopniowo w pstre osady drobnoziarniste oraz soczewki wapienia, a lokalnie
gipsu i soli kamiennej.
Tabela (Table) 1
Uproszczona stratygrafia mezozoiku i kenozoiku w okolicy Kanionu Colca i Orcopampa
(Caldas 1993, Palacios 1995, Mayta et al. 2002)
Simplified Mesozoic and Cenozoic stratigraphy in the area of Canyon Colca
and Orcopampa, South Peru (Caldas 1993, Palacios 1995, Mayta et al. 2002)

Andahua

bez nazwy

Barroso

Sencca

bez nazwy

Alpabamba

Ichucollo

Tacaza

Jednostka litostratygraficzna
Lihostratigraphic unit
Lawy i scoria andezytowa
(podrzêdnie dacyty i bazalty);
Andesitic lavas and scoria
(minor dacites and basalts)
¯wiry aluwialne, koluwia, osuwiska,
moreny, osady glacifluwialne
Alluvial gravels, colluvia, landslides,
moraines, glacifluvial deposits
Andezytowe lawy i tufy, zlepieñce
i piaskowce
Andesitic lavas and tuffs,
conglomerates and sandstones
Lawy i tufy dacytowe (Umachulco)
i ryolitowe, brekcje
Dacitic (Umachulco) and rhyolitic
lavas and tuffs, breccias
Tufy ryolitowe i lawy andezytowe
Rhyolitic tuffs and andesitic lavas
Tuf Chipmo: tuf ryolitowy, wk³adki
piaskowców i wapieni; ignimbryty
z obsydianem
Rhyolitic tuff, sandstone and
limestone intercalations, obsidiane
ignimbrites
Aglomeraty i lawy andezytowe
Andesitic agglomerates and lavas
Sarpane: dacyty, ryodacyty i andezyty –
subwulkaniczne intruzje i potoki law
Dacites, rhyodacites and andesites –
subvolcanic intrusions and lava flows
Collpa i Fullchulna: tuf ryolitowy i lawa
andezytowa
Rhyolitic tuff and andesitic lava
La Lengua: tuf z wk³adkami wapieni
Tuff, limestone intercalations

Wiek
Age

plejstocen – holocen
Pleistocene – Holocene

pliocen – plejstocen
Pliocene – Pleistocene

pliocen
Pliocene

miocen
Miocene
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Tabela (Table) 1 cd. (cont.)

Tacaza

Huanca

Seraj

Arcurquina

Murco

Yura

Socosani
Chocolate

Jednostka litostratygraficzna
Wiek
Lihostratigraphic unit
Age
Tuf Manto: ryolitowa pokrywa popio³owa;
wulkanity Shila
Manto Tuff: rhyolitic ash; Shila volcanics
miocen
Santa Rosa: lawy andezytowe i tufy
ryolitowe z wk³adkami zlepieñców
Miocene
i mu³owców
Andesitic lavas and rhyolitic tuffs,
conglomerate and mudstone intercalations
Tuf Pisaca: ignimbryt dacytowy
i popio³owy tuf ryolitowy
oligocen
Pisaca Tuff: dacitic ignimbrite
Oligocene
and rhyolitic unwelded ash
Zlepieñce polimiktyczne, wy¿ej zlepieñce
wapienne, piaskowce i mu³owce
paleocen – eocen
Polymictic conglomerates, passing up into
Paleocene − Eocene
limestone conglomerates, sandstones and
mudstones
Czerwone piaskowce, mu³owce, i³owce,
wapienie, gips i sól kamienna
górna kreda
Uppermost Cretaceous
Red sandstones, mudstones, claystones,
limestones, locally gypsum and rock salt
Wapienie margliste i ³upki ilaste z czertami
alb
i bogat¹ faun¹
Marly limestones and claystones with
Albian
cherts, fossiliferous
Ciemnoszare i czerwonawe ³upki
i kwarcyty z wk³adkami szarog³azów, gipsu
neokom – apt
i margli w górnej czêci profilu
Dark grey to red shales and quartzites
Neocomian – Aptian
intercaleted with grauwackes, gypsum and
marls at the roof
Ciemnoszare piaskowce kwarcytowe
górna jura −
i ³upki, u góry wk³adka wapienia
dolna kreda
Dark grey sandstones and slates, limestone
Upper Jurassic −
in upper portion
Lower Cretaceous
Wapienie obfituj¹ce w faunê
toark – bajos
Fossiliferous limestones
Toarcian – Bajocian
Ska³y wulkaniczne
synemur
Volcanic rocks
Sinemurian

W paleogenie, wszêdzie, poza w¹skim pasem wybrze¿a, panowa³y ju¿ warunki l¹dowe.
Wyró¿nia siê wówczas szereg faz kompresyjnych: Mochica (10595 Ma), peruwiañska
(8575 Ma) i inkaska (4732 Ma), ka¿da o nieco innym kierunku nacisku. Z t¹ ostatni¹ wi¹¿¹
siê nasuniêcia w Kordylierze Zachodniej (Kay et al. 2005). Neogeñska historia Andów wi¹¿e
siê z reorganizacj¹ systemu subdukcji po rozpadzie P³yty Farallon na obecne P³yty Nazca
i Cocos przed oko³o 27 Ma. Wzrost szybkoci konwergencji spowodowa³, zdaniem Kay et al.
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(2005), szybsze wypiêtrzanie Andów, które mia³o kulminacjê w pónym miocenie i pliocenie.
W wielu miejscach stwierdzono niezgodnoci k¹towe odpowiadaj¹ce ruchom tektonicznym
dwóch faz keczuañskich: I (zwanej równie¿ Paroche) 1916 Ma, II 84 Ma.
Syntektonicznie z ruchami górotwórczymi w pónej kredziepaleogenie powsta³y intruzje granitoidów tworz¹ce potê¿ny, wielofazowy batolit, ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ wybrze¿a Peru.
W tej czêci kraju sk³ada siê on z diorytu (z ksenolitami mikrogabra), tonalitu i adamellitu.
Ska³y te wykazuj¹ lineacjê minera³ów. Poza batolitem nadbrze¿nym, bli¿ej osi Kordyliery
Zachodniej i na wschód od niej, wystêpuj¹ intruzje granitoidowe o mniejszej powierzchni
ods³oniêæ (rzêdu 100 km2), prawdopodobnie nieco póniejsze. Ich sk³ad zmienia siê w granicach adamellit  granodioryt i leukogranit  granit ró¿owy. Powoduj¹ one zmiany metamorficzne ska³ grupy Yura, formacji kredy (tworz¹c miejscami z³o¿a skarnowe; Sernageomin
2001), a niektóre masywy wp³ywaj¹ równie¿ na wygl¹d oligoceñsko-mioceñskiej grupy Tacaza. Z drugiej strony granitoidy te s¹ przeciête przez dajki andezytów, a ich erozyjna powierzchnia bywa przykryta przez tufy grupy Tacaza (Palacios 1994).
Póniejsze od ruchów fa³dowych wydaj¹ siê pnie ska³ porfirowych intruduj¹ce w formacje kredy oraz ma³e intruzje kominowych brekcji wulkanicznych asocjuj¹cych z porfirami
ryodacytowymi wród grupy Tacaza. Buduj¹ one szereg turni w Cordillera Shila (Caldas 1993).
Utwory paleogeñskie w tej czêci Kordyliery Zachodniej reprezentuje formacja Huanca. Obejmuje ona grub¹ seriê zlepieñców polimiktycznych, tworz¹cych malownicze ska³ki
(warstwy z Querque) i zlepieñców wapiennych przechodz¹cych ku górze w piaskowce i mu³owce (warstwy Ashua) (Caldas 1993).
W okolicy Camaná nad Pacyfikiem, oligoceñskie konglomeraty i piaskowce z muszlami morskich ma³¿y zawieraj¹ w górnej czêci profilu domieszkê materia³u piroklastycznego.
Dalej na po³udnie, miêdzy Kordylier¹ Nadbrze¿n¹ i Kordylier¹ Zachodni¹ powsta³a w miocenie niecka Moquegua z osadami jeziornymi, pocz¹tkowo detrytycznymi, zasypywanymi nastêpnie sto¿kami nap³ywowymi i przykrytymi niezgodnie sekwencj¹ ewaporatów, wapieni
i tufów.
Wymienione jednostki trzeciorzêdu maj¹ w po³udniowym Peru lokalne rozprzestrzenienie. W pamie Kordyliery Zachodniej utwory trzeciorzêdowe reprezentowane s¹ przede
wszystkim przez grupê Tacaza, która ma charakter wulkaniczny i wulkaniczno-osadowy, subaeralny. Ska³y wulkaniczne zawieraj¹ wk³adki osadów kontynentalnych, czêsto jeziornych
(Palacios 1995). Stratygrafia tego kompleksu oparta jest na niezgodnociach miêdzy seriami
nadleg³ymi i sp¹gowymi. Grupa Tacaza przykrywa niezgodnie warstwy czerwonych osadów
kontynentalnych grupy San Jerónimo (eocenoligocen?) sfa³dowane w fazie inkaskiej, doln¹
czêæ grupy Moquegua i zazêbia siê z osadami ewaporatowymi górnej czêci tej grupy. Sk³ada siê z grubej serii law, brekcji i tufów o sk³adzie andezytowo-dacytowym, podrzêdnie ryolitowym, dacytowym i bazaltowym. Czêæ z nich by³a emitowana z kalder. Wiek jej zawarty
jest prawdopodobnie w granicach 4018 Ma (Palacios 1995), chocia¿ po nowszych datowaniach wymienia siê przedzia³: póny oligocen  miocen. W okolicy Kanionu Colca uzyskano
daty radiometryczne w przedziale 2014 Ma (Fornari & Vilca 1979) i 3018 Ma (Caldas
1993, Mayta et al. 2002). Pod koniec tego etapu powsta³y ekstruzje i p³ytkie kopu³y dacytowe
(Injoque et al. 1995). Grupa Tacaza jest wa¿nym metalotektem, lokalizuj¹cym okruszcowanie
metalami szlachetnymi i kolorowymi. Obserwuje siê rozleg³e, barwne przeobra¿enia hydrotermalne i zaburzenia tektoniczne ska³, przede wszystkim uskokowe. Kopalnie rud z³ota i sre-
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bra s¹ czynne na pó³noc od Kanionu Colca w Poracota, Orcopampa, Arcata, Ares, Shila, Paula
i Caylloma. Kopalnia Madrigal niedawno wyczerpa³a z³o¿e polimetaliczne, lecz nowe z³o¿a
s¹ rozpoznawane i rokuj¹ powiêkszenie zasobów.
Na wulkanitach grupy Tacaza spoczywa gruba, u³o¿ona poziomo seria piroklastyczna
z wk³adkami osadów jeziornych. Profile jej s¹ zró¿nicowane. Na pó³nocnym wschodzie omawianego obszaru, w sp¹gu, wystêpuj¹ bia³e tufy ryolitowe grupy Palca przykryte lawami andezytowymi Sillapaca, datowanymi na 1412 Ma (Palacios 1995). Odpowiada im ogniwo
andezytów Ichucollo wyró¿niane w Cordillera Shila (Caldas 1993). Na po³udniowym wschodzie wyró¿nia siê wulkanity Huaylillas i grupê Maure z ignimbrytami, tufami i osadami epiklastycznymi (zlepieñce, piaskowce) rodowisk jeziornego i rzecznego. W górach Shila i Huanzo wyró¿nia siê szeroko rozpowszechnione formacje piroklastyczne Alpabamba (~14 Ma)
(Fig. 4) i Sencca (67.5 Ma) przedzielone lawami andezytowymi i intrudowane kwanymi
pniami subwulkanicznymi (Noble et al. 2003). £¹czna mi¹¿szoæ neogeñskich wulkanitów
przewy¿sza lokalnie 3000, a nawet 4000 m.

Fig. 4. Spieczone tufy formacji Alpabamba w okolicy Orcopampy (Fot. A. Kuku³a-Góral)
Fig. 4. Welded tuffs of Alpabamba Formation near Orcopampa (Fot. A. Kuku³a-Góral)

Kolejn¹ jednostk¹ rozwiniêt¹ na du¿ym obszarze po³udniowego Peru i pó³nocnego Chile jest grupa Barroso (Fig. 2). Wykazuje ona wyrany zwi¹zek przestrzenny ze stratowulkanami wspó³czesnego ³uku wulkanicznego strefy subdukcji. Powsta³a u schy³ku pliocenu
i w plejstocenie, uleg³a w ró¿nym stopniu erozji lodowcowej. Grupa Barroso zazêbia siê z koluwiami, morenami, osadami glacifluwialnymi, jeziornymi i aluwiami. Buduj¹ j¹ produkty
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wielu centrów erupcji  lawy, tufy, potoki piroklastyczne i sp³ywy gruzowo-b³otne o sk³adzie
andezytowym i dacytowym, wype³niaj¹ce relief górski (Fidel et al. 1997).
Na przedpolu Kordyliery Zachodniej rozwinê³y siê potê¿ne sto¿ki nap³ywowe, a na
wybrze¿u tarasy brzegowe Pacyfiku. Jedne i drugie s¹ pokryte diunami piasku i rozciête g³êbokimi dolinami rzek.
Najm³odsz¹ jednostk¹ litostratygraficzn¹ Peru jest wulkaniczna grupa Andahua. Buduj¹ j¹ czarne lawy z podrzêdnymi wk³adkami tufów, wype³niaj¹ce doliny i pokrywaj¹ce
zbocza gór i przegradzaj¹ce potoki. Wyró¿nia siê kilkadziesi¹t sto¿ków piroklastycznych,
niekiedy nietkniêtych erozj¹ (Delacour et al. 2002, 2007, Ga³a & Paulo 2005). Odpowiadaj¹
jej morfologicznie wulkanity Paucarani ko³o Maure w Puno oraz Santo Tomas nad Rio Tambo, Quimsachata w Dolinie Rio Vilcanota ko³o Sicusani i Oropesa ko³o Cusco (Palacios 2005).
Wiek tej grupy obejmuje plejstocen i holocen. Zazêbia siê ona ze ¿wirami rzek, utworami
fluwioglacjalnymi i morenowymi. Na znacznych obszarach p³askowy¿y i w dolinach polodowcowych rozwijaj¹ siê torfowiska. Zawarte w nich wk³adki tufów pozwalaj¹ na datowanie
warstw pónego czwartorzêdu i ocenê szybkoci procesów glebotwórczych (Thouret et al.
2002). Ko³o Huambo od plejstocenu tworzy siê martwica wapienna.

EWOLUCJA BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Utarty jest pogl¹d, ¿e ewolucja Andów rozpoczê³a siê wraz z rozpadem Pangei w mezozoiku.
Nowsze badania (Golonka & Ford 2000, Golonka 2007) wskazuj¹, ¿e aktywna krawêd kontynentu i subdukcja istniej¹ prawdopodobnie od paleozoiku. Na skutek erozji tektonicznej na
krawêdzi kontynentu w Andach zachowa³y siê tylko baseny za³ukowe. Pocz¹tkowo dominowa³o rozci¹ganie. Na prze³omie triasu i jury zarysowa³y siê ryfty kontynentalne o kierunku
NW-SE, w których z czasem, w jurze i wczesnej kredzie rozwinê³y siê epikontynentalne baseny sedymentacyjne. Zaznaczy³a siê w nich powszechnie wczesnokredowa transgresja morska
(Kay et al. 2005). W pónej kredzie, od oko³o 80 mln lat temu, rozpoczê³y siê ruchy fa³dowe
i inwersja rzeby. Od tego czasu dominuj¹ ruchy wypiêtrzaj¹ce, trwaj¹ce do dzi. Czêste s¹
trzêsienia ziemi, których epicentra ci¹gn¹ siê wzd³u¿ Andów. W departamencie Arequipa lub
w pobli¿u w latach 15821868 zarejestrowano cztery bardzo silne trzêsienia, odpowiadaj¹ce
w skali Mercalliego natê¿eniu 11° i dwa o natê¿eniu 9° (Barriga 1951), a w okresie 19482001
szeæ trzêsieñ o magnitudzie 67.5 mb (Lermo et al. 2002). Dowodz¹ one silnych naprê¿eñ
w górotworze.
Liczne niezgodnoci k¹towe miêdzy sfa³dowanymi formacjami mezozoicznymi i kenozoicznymi s¹ po czêci nastêpstwem ró¿nej podatnoci grubo³awicowych kompleksów kwarcytowych i cienkich warstw ³upków, a niezgodnoci erozyjne wynikiem rozwoju rzeby i peneplenizacji w ruchliwych blokach tektonicznych. W tej czêci Andów za g³ówn¹ fazê kompresji
uwa¿a siê fazê peruwiañsk¹ (póna kreda). Powsta³y wtedy liczne fa³dy i uskoki inwersyjne
o kierunku NW-SE. W pónym oligocenie, pod wp³ywem kompresji w fazie inkaskiej, nast¹pi³a przebudowa struktur peruwiañskich na prostopad³e (NE). Póniej o kompresji rotowa³a
(Sebrier & Soler 1991). We wczesnym miocenie powstawa³y jeszcze struktury o kierunku
NE, w pónym miocenie ENE, a na prze³omie miocen/pliocen (48.2 Ma) ju¿ W-E (Soulas
1977). W miocenie nast¹pi³o silne wypiêtrzanie. W zrêbach przewa¿a³a tensja i kordyliera
rozpad³a siê na bloki w czasie kilku faz keczuañskich. Powstawa³y liczne centra erupcji wulkanicznych. Czêæ z nich ma linijny uk³ad sugeruj¹cy za³o¿enie na szczelinach tektonicznych.
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Fig. 5. Sfa³dowane utwory mezozoiczne w Kanionie Colca poni¿ej Ayo
Fig. 5. Folded Mesozoic strata exposed in Rio Colca Canyon below Ayo
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Na omawianym obszarze mo¿na wyró¿niæ trzy strefy o ró¿nym stylu dominuj¹cej tektoniki. W Kordylierze Nadbrze¿nej i Obni¿eniu Porednim, pod pokryw¹ lunych osadów
czwartorzêdowych, przewa¿aj¹ ska³y plutoniczne i metamorficzne o podatnym stylu deformacji oraz niezbyt czytelnej tektonice magmowej i dyslokacyjnej. W dolnej czêci Kanionu
Rio Colca poni¿ej Ayo, na krawêdzi Kordyliery Zachodniej wzd³u¿ kontaktu z masywem
krystalicznym Arequipa biegnie strefa silnego sfa³dowania i po czêci nasuniêcia formacji
mezozoicznych. Ma ona bieg NW-SE i szerokoæ 1520 km. Dalej na pó³nocny wschód
w Kordylierze Zachodniej i na Altiplano fa³dy s¹ szerokopromienne, za wyj¹tkiem fa³du za³omowego na linii Ayo  Canco (Fig. 5). Brak zdecydowanego kierunku osi tych fa³dów. Jednak¿e trzeba zaznaczyæ, ¿e warstwy grupy Yura w ma³ych ods³oniêciach na tym terenie ujawniaj¹ strome upady, lecz bez szczegó³owego zdjêcia trudno rozpoznaæ ich formy tektoniczne.
G³ówny wp³yw na przemieszczenie ska³, ods³aniaj¹cych siê na powierzchni, w tej czêci górotworu maj¹ uskoki normalne i osuwiska. Taki styl dominuje w Dolinie Colca powy¿ej linii
Madrigal  Maca.
W obrêbie formacji wulkanicznych neogenu i grupy Barroso wyró¿niono kilka kalder
o rednicy 1020 km (Ericksen et al. 1995, Gibson et al. 1995, Noble et al. 2003). Emitowane z nich pokrywy piroklastyczne s¹ u³o¿one mniej wiêcej poziomo, czêciowo spieczone
w ignimbryty. Ich sk³ad odpowiada ryolitom i dacytom. Lawy maj¹ podrzêdne znaczenie,
a ich sk³ad odpowiada andezytom i dacytom. W póniejszym okresie powsta³y dacytowe
kopu³y ekstruzywne, a w ich otoczeniu rozwinê³a siê dzia³alnoæ hydrotermalna, prowadz¹ca do rozleg³ego przeobra¿enia ska³. Lokalnie powsta³y epitermalne z³o¿a srebra i z³ota,
z domieszk¹ miedzi, o³owiu, cynku i innych metali. Taki styl dzia³alnoci dominowa³ w miocenie i pliocenie.
W pliocenie i plejstocenie powsta³ 500-kilometrowy ³añcuch potê¿nych andezytowych
sto¿ków wulkanicznych o rednicy 1020 km i wysokoci 4.56.4 km. Wiêkszoæ zachowa³a
czyteln¹ strukturê stratowulkanów, strome nachylenie potoków lawowych i du¿y krater przy
wierzcho³ku, niekiedy zniszczony finaln¹ eksplozj¹. Wiele wysokich sto¿ków nosi g³êbokie
lady erozji lodowcowej, jak Firura (5498), Solimana (6093). Niektóre pobliskie centra erupcji stworzy³y wulkany z³o¿one z kilku sto¿ków, jak Coropuna (6425), lub sto¿ków i kopu³
ekstruzywnych, jak Chachani (6057) z kopu³¹ Horqueta. Do czasów historycznych aktywnoæ zachowa³y wulkany Sabancaya (5796), Misti (5822), Ubinas (5675), Huaynaputina (4800)
i Tutupaca (5815 m n.p.m.).
Od plejstocenu do czasów wspó³czesnych tworz¹ siê rozleg³e pola lawowe grupy Andahua z podrzêdnymi sto¿kami piroklastycznymi. Porównuj¹c sk³ad wulkanitów od wczesnego
neogenu do czasów wspó³czesnych dostrze¿emy ewolucjê chemizmu od cz³onów kwanych
do zasadowych, a w lad za ni¹ spadek udzia³u produktów piroklastycznych na rzecz law.
Prawdopodobnie komory magmowe rozwijaj¹ siê coraz g³êbiej.

CZYTELNOÆ BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Kanion Rio Colca i mniejsze kaniony potoków, strome stoki wzd³u¿ m³odych uskoków oraz
znikome pokrycie ska³ przez rolinnoæ, a tak¿e kopalnie z³ota ods³aniaj¹ce ¿y³y kwarcowe,
które wype³niaj¹ ró¿ne systemy spêkañ, wszystko to stwarza idealny poligon do szczegó³owych studiów tektoniki w ró¿nych formacjach i ledzenia stref tektonicznych na rozleg³ym
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obszarze. Liczne lineamenty s¹ widoczne na zdjêciach satelitarnych. Z drugiej strony m³ode
pokrywy wulkaniczne, rozleg³e koluwia i moreny maskuj¹ budowê wg³êbn¹.
Naturalny przekrój przez skorupê ziemsk¹ w Kanionie Colca jest jednym z najwspanialszych na naszej planecie. Ma ponad 120 km d³ugoci i 13 km wysokoci. Mo¿na
go podziwiaæ z przeciwstoków w kilku kilkunastokilometrowych odcinkach rozdzielonych
piargami.
Na stokach Kanionu Colca i w jego pobli¿u, w obrêbie projektowanego parku, mo¿na
zobaczyæ ods³oniêcia niemal wszystkich formacji skalnych: proterozoiczne gnejsy masywu
Arequipa, formacje jurajskie Socosani i nale¿¹ce do grupy Yura, komplet formacji kredowych
i kenozoicznych oraz zró¿nicowane intruzje magmowe. Mo¿na podziwiaæ kilka rodzajów
fa³dów, efekty uskoków (Fig. 6) i formy erozyjne.
Jeliby wyjæ nieco poza ramy kanionu, to pierwszoplanowym obiektem stan¹ siê osuwiska w Dolinie Colca w strefie Madrigal  Lari  Maca, liczne gor¹ce ród³a oraz kar³owate
wulkany grupy Andahua w Dolinie Wulkanów (Hoempler 1962, Weibel et al. 1978, Ga³a
2007). Oczywicie, wiele z tych form i zespo³ów skalnych wymaga fachowego i przystêpnego objanienia dla zainteresowanego turysty.

Fig. 6. Ujcie Doliny Wulkanów do kanionu Colca. Uskoki rozcinaj¹ neogeñskie ignimbryty przykryte
holoceñskimi lawami grupy Andahua (Fot. A. Ga³a)
Fig. 6. Merger of the Valley of Volcanoes into Colca Canyon. Faults cut Neogene ignimbrites covered
by lava flow of Andahua Group (Fot. A. Ga³a)

Praca zosta³a wykonana w ramach badañ w³asnych AGH, nr 10.10.140.449
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Summary
Rio Colca Canyon presents an unique cross section of lithosphere in a very interesting site.
Rocks of different origin, age, lithology, and tectonic structures outcrop continuously there in
120 km long and 13 high walls. The Andes, and especially their middle sector grooved by
Rio Colca, are considered to be a model of an active continental margin. The resume of geology outlined here is aimed to form a background to specific studies of the Polish Scientific
Expedition to Peru in 2006 presented in this volume.
The Andes of south Peru reveal the greatest thickness of lithosphere worldwide and the
maximum denivelation of 1214 km relative to the nearby oceanic trench. Subducting Nazca
plate splits there in two segments: a flat dipping in the north and steeper one to the south of
latitude 15°S (Jordan et al. 1983, Cahill & Isacks 1992, Quispe et al. 2003). On the continent
this boundary expresses as the northern limit of the Andean Central Volcanic Zone (CVZ)
(Fidel et al. 1997) and rapid thinning of the earth crust from over 70 km in the south to some
50 km and less in the north. The magmas of CVZ ascending across thick crust display mostly
andesitic and dacitic compositions and elevated alkalinity whereas these from the Northern
Volcanic Zone (Ecuador  Columbia) and the Southern Volcanic Zone (South Chile) penetrating thinner crust are generally calc-alkaline basalts and andesitic-basalts (Paulo 1988).
Rio Colca Canyon, the Valley of the Volcanoes and other structures described in the
present volume are situated in between latitudes 1516°30'S, therefore within CVZ, and be-
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tween the Pacific coast and the meridian 71°W (Fig. 1). This segment of the Andes consists of
several tectonic horsts  cordilleras parallel to the continental margin, running WNW-ESE.
Passing from the coast eastwards one may distinguish here (SERNAGEOMIN 2001): Coastal
Cordillera, Intermediate Depression, Western Cordillera, an edge of Interandean Depression,
and the Altiplano. Next Andean belts  Eastern Cordillera and the Sierras Subandinas stretch
behind studied area. Rio Colca Canyon and the Valley of the Volcanoes belong to the Western
Cordillera. It forms the most elevated horst of this segment of the Andes surmounted by dozens of stratovolcanoes reaching 55006500 m a.s.l. Coastal Cordillera rises 9001200 m
a.s.l., Intermediate Depression 501500 m a.s.l. The Altiplano forms a highland rising 3500
4000 m in this segment.
Rio Colca has its sources at the edge of Interandean Depression and Altiplano. On the
way to The Pacific Ocean it incises deeply into Western Cordillera and builts vast dejection
cones down its course. Stratovolcanoes of Cordillera Shila, culminating in the Nevado Mismi
(5597 m a.s.l.) separate relatively shallow Valle de Colca in the upper course of the river from
the vast Amazon Basin and its longest tributary  Apurimac, which springs are located just at
the northern slopes of Mismi.
Stratigraphical range of rock formations outcropping in the Andean segment under study is quite broad, from Proterozoic, 1.81.95 Ga old protolith of the Arequipa metamorphic
massif (Cobbing et al. 1977, Shackleton et al. 1979) up to recent volcanic activity, however
Palaeozoic events are registered in some plutons only (Fig. 2). The Arequipa massif is considered an individual old terrane or paraautochtone (Loevy et al. 2004) influencing tectonic
development of Central Andes. It outcrops in the Coastal Cordillera and locally in the Intermediate Depression and Rio Colca Canyon. The first one was intruded by polyphase Coastal
Batolith since Jurassic up to Paleogene time (Thorpe et al. 1981, Cobbing & Pitcher 1972).
The Western Cordillera is built of epicontinental formations of Jurassic and Cretaceous,
volcanic and detritic continental formations of Cenozoic (Tab. 1), and several plutonic bodies
intruded in Late Cretaceous  Neogene time span. Most of the plutons are syntectonic, and
porphyry stocks in the Cordillera Shila seem to postdate major folding (Caldas 1993). PrePliocene strata are folded, and Mesozoic one locally overthrusted (Fig. 3). Within the Colca
Canyon the following Mesozoic formations are the most widespread: Yura, Murco, and Arcurquina (Palacios 1995). Palaeogene marks transition into continental environments due to following compressive events Mochica (10595 Ma), Peruvian (8575 Ma), Inkaic (4732 Ma),
Quechua I (1916 Ma), and Quechua II (84 Ma) each differing in direction of stress (Sebrier
& Soler 1991). Neogene history of the Andes reflects reorganization of the subduction system
after splitting Farallon Plate into Nazca and Cocos some 27 Ma ago, and increase of convergence rate with South America which caused increased uplift of the Andes in Late Miocene
and Pliocene (Kay et al. 2005).
Tertiary is represented by widespread Tacaza Group of volcano-sedimentary, subaerial
series, mostly of andesitic and dacitic compositions. Some pyroclastic materials were emitted
from large calderas (Ericksen et al. 1995, Gibson et al. 1995, Noble et al. 2003). The age of
the group is usually given for 4018 Ma (Palacios 1995) however, around the Colca Canyon
different radiometric ages were obtained: 2014 Ma (Fornari &Vilca 1979) and 3018 Ma
(Caldas 1993, Mayta et al. 2002). At the end of the period extrusions and shallow dacitic
domes were formed (Injoque et al. 1995). Tacaza group forms a major metallotect localizing
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noble and base metal ore deposits, surrounded by colour hydrothermal alterations of host
rocks. Gold and silver mines are active to the north of Colca Canyon in Poracota, Orcopampa,
Arcata, Ares, Shila, Paula and Caylloma; Madrigal mine was recently abandoned.
Tacaza Group is covered by a series of horizontal pyroclastic and limnic sediments of
rather limited extent. In the Shila and Huanzo ridges pyroclastic formations Alpabamba
(~14 Ma) (Fig. 4) and Sencca (67.5 Ma) should be mentioned which are intruded by acid
subvolcanic stocks (Noble et al. 2003). Total thickness of Neogene volcanics surpasses 3000
and in places 4000 m.
Next widely spread unit in South Peru and Northern Chile appears Barroso Group, related to stratovolcanoes of recent volcanic arc. It has developed mostly in Pliocene and Pleistocene, bearing evidences of glacial erosion and redeposition (Fidel et al. 1997). At the Western
Cordillera foothills extensive alluvial cones were formed, consequently covered with sand
dunes and dissected by deep river gorges.
The youngest lithostratigraphic unit in this part of Peru is represented by Andahua volcanic group and biogenic accumulations. The Andahua group consists of dark lavas and subordinary tephra layers. They fill valleys and dam rivers, some pyroclastic cones remain untouched by erosion (Delacour et al. 2002, Ga³a & Paulo 2005). Similar morphology is displayed
by young volcanics of Paucarani near Maure in Puno, Santo Tomas at Rio Tambo and Quimsachata in Rio Vilcanota Valley at Sicusani, and Oropesa near Cusco (Palacios 2005). The age
of the group represents Pleistocene and Holocene. Large Puna highlands and glacial valleys
are covered by peatbogs. Tuff interacalations in them allow for dating Younger Quaternary
events and approximating the rate of soil formation process (Thouret et al. 2002). Extensive
layers of travertine precipitate at Huambo since Pleistocene.
High earthquake activity evidences strains in the lithosphere and progressing mountain
forming process. In the written history period of Arequipa, in 15821868 four very strong
quakes of 11° and two of 9° Mercalli (Barriga 1951), and in 19482001 six quakes of magnitude 67.5 mb (Lermo et al. 2002) were registered.
Three belts differing in tectonic style are distinguished. Plutonic and metamorphic massifs of Coastal Cordillera and Intermediary Depression display ductile deformation style and
hardly readible magmatic and dislocation tectonics. In the lower segment of Rio Colca Canyon, below Ayo, along the edge of Western Cordillera and contact of Arequipa massif a belt of
intense folding and thrusting of Mesozoic formations is clear. It runs NW-SE being 1520 km
wide. Farther to the NW the folds are broadangle and differing in azimuth, except kinkfold
Ayo-Canco (Fig. 5). It is worth to mention that Yura Formation displays high angles there
however, its small and dispersed outcrops need detailed survey. Gravitational faults and landslides eastward of Madrigal-Maca line play major role in local tectonics.
In Pliocene and Pleistocene a 500 km long row of huge andesitic stratovolcanoes
formed. Up to historic times activity was registered in Sabancaya (5796), Misti (5822), Ubinas (5675), Huaynaputina (4800), and Tutupaca (5815) volcanoes. Apart of this belt since
Pleistocene times vast lava fields (Fig. 6) outpoured from numerous fissures and minor scoria
cones of Andahua Group are formed. Hot springs are numerous in the area.
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Quaternary evolution of Valley and Canyon of Rio Colca
`report from geomorhological studies done in 2006 year
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Treæ: Kartowanie geomorfologiczne wykonano w Dolinie Colca pomiêdzy Chivay i Madrigal (30 km)
oraz w Kanionie Colca powy¿ej Canco (trzy przekroje). Zarówno Dolina jak i Kanion maj¹ za³o¿enia
tektoniczne. W Dolinie Colca wyranie wyodrêbniaj¹ siê trzy odcinki z odmiennym zestawem form
i procesów modeluj¹cych dno i zbocza. Okresowe blokowanie odp³ywu przez osuwiska (Dolina Colca)
i potoki lawowe (Kanion) powodowa³o powstawanie jezior zaporowych. Wspó³czesna dolina rzeki Colca
powsta³a w rodkowym plejstocenie wskutek kapta¿u przez ciek nale¿¹cy do zlewiska Oceanu Spokojnego bezodp³ywowego systemu ródgórskich rowów tektonicznych, zajêtego u schy³ku pliocenu
i w dolnym plejstocenie przez jezioro wype³niane py³ami wulkanicznymi. Kapta¿ nast¹pi³ w miejscu
uwarunkowanym tektonicznie, na zrzuconym skrzydle uskoku i linii tektonicznej. Brak odm³odzenia
profilu pod³u¿nego w Dolinie Colca zwi¹zany jest z m³odym wiekiem kapta¿u, ruchami neotektonicznymi, a tak¿e przeci¹¿eniem rzeki koluwiami bezporednio powy¿ej miejsca kapta¿u.
S³owa kluczowe: Peru, Kanion Colca, geomorfologia, neogen, czwartorzêd
Abstract: Geomorphological mapping was carried out in Colca Valley between Chivay and Madrigal
(section of 30 km length) and in Colca Canyon upstream of Canco (three cross sections). Both the valley
and the canyon are conditioned by tectonic structures. Three sections with different morphology and
processes modelling bottom and sides of the valley could be distinguished in the Colca Valley. A watercourse was periodically obstructed by landslides (Colca Valley) or lava flows (Colca Canyon) and dam
lakes occurred. The recent Colca Valley is a result of the Middle Pleistocene capture of endorheic
system of intermountain grabens by a river which belongs to the Pacific Ocean drainage basin. Lake
filling by volcanic ashes occurred in these grabens in the end of Pliocene and the beginning of Quaternary. Capture happened in tectonically determined place on downthrow at block and fracture line. A lack
of rejuvenation of longitudinal profile of the Colca Valley can result from young age of capture, neotectonic movements and also river overloading by colluvia directly upstream of the capture place.
Key words: Peru, Colca Canyon, geomorphology, Neogene, Quaternary
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WSTÊP
Andy nale¿¹ do najd³u¿szych ³añcuchów górskich na Ziemi (ponad 8500 km). S¹ one po³o¿one na aktywnym brzegu P³yty Po³udniowoamerykañskiej, a na zachód od nich, wzd³u¿ zachodniego wybrze¿a kontynentu, ci¹gnie siê Rów Peruwiañski, bêd¹cy stref¹ subdukcji P³yty
Nazca (Megard 1984, Kissel et al. 1992, Jaillard & Soler 1996, Beck 1998, Hampel 2002).
Powoduje to, równie¿ wspó³czesne, bardzo du¿e zaanga¿owanie tektoniczne obszaru, obejmuj¹ce zarówno wypiêtrzanie, jak i ruchy zrzutowo-przesuwcze (Serbier et al. 1985, Goy et
al. 1992, Hsu 1992, Leffler et al. 1997). Dlatego pierwotna laramijska struktura fa³dowa pasma uleg³a znacznej przebudowie wskutek póniejszych ruchów wypiêtrzaj¹cych (Macedo-Sanchez et al. 1992, Mercier et al. 1992). Ruchy tektoniczne w czasie ostatnich 20 mln lat
spowodowa³y utworzenie wielkich, wysoko podniesionych zrêbów i rozdzielaj¹cych je rowów tektonicznych, a wzd³u¿ ograniczaj¹cych uskoków nast¹pi³y na du¿¹ skalê wylewy wulkaniczne (Serbier et al. 1988, Thouret et al. 2001). W obni¿eniach by³y akumulowane molasy
trzecio- i czwartorzêdowe (Ollier 1987).
Obszar badañ (ϕ=1517°S; λ=7173°W) po³o¿ony jest w Andach Centralnych, które
tworz¹ najszersz¹ (do 800 km) i najbardziej ró¿norodn¹ czêæ tego systemu górskiego (Fig. 1A).
G³ówne ruchy tektoniczne, które sformowa³y obecn¹ rzebê, wyst¹pi³y w m³odszym neogenie i czwartorzêdzie (ostatnie 20 mln lat). W tym okresie kordyliery zosta³y podniesione do
5000 m n.p.m., natomiast w rozdzielaj¹cych je depresjach wyst¹pi³y ruchy wginaj¹ce. Zapadliska te zosta³y wype³nione l¹dowymi seriami osadów detrytycznych i grubodetrytycznych
o mi¹¿szoci do kilku kilometrów, z wulkanitami w górnej czêci. Serie te zosta³y póniej
sfa³dowane i pociête uskokami. W miarê up³ywu czasu nastêpowa³o przesuwanie siê sedymentacji i zjawisk tektonicznych ze wschodu na zachód (Megard 1984).
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Fig. 1. Po³o¿enie (A) i mapa obszaru badañ z liniami przekrojów (patrz Fig. 2)  (B). G³ówna droga
oznaczona lini¹ kropkowan¹
Fig. 1. Location (A) and map of study area with lines of cross sections (see Fig. 2)  (B). Dotted line
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Cech¹ charakterystyczn¹ tej czêci Andów jest zanik Kordyliery rodkowej, która urywa siê tutaj w rozleg³ym obszarze wewnêtrznym. Jest to strefa wczesnotrzeciorzêdowych
depresji ródgórskich wype³nionych górnomioceñskimi molasami, czwartorzêdowymi seriami fluwialno-limnicznymi i wulkanicznymi (Zeilinger & Schlunegger 2007). Ten wysoko
po³o¿ony (ok. 35004500 m n.p.m.) pó³pustynny p³askowy¿ (Puna), otoczony Kordylier¹
Wschodni¹ i Zachodni¹, w pó³nocnej czêci na obszarze Boliwii i Peru nazywany jest Altiplano. Jest to równoczenie g³ówna powierzchnia zrównania (Puna) powsta³a tu¿ po deformacjach rodkowomioceñskich (Ollier 1987). Na p³askowy¿u, poprzecinanym krótkimi pasmami górskimi, po³o¿one s¹ liczne, czêsto bezodp³ywowe, jeziora, w tym najwiêksze jezioro
tektoniczne Titicaca (3812 m n.p.m.) (Kubiatowicz 1975, S³ownik ... 1977, Dembicz et al.
1979, Kaszowski 1992).
Wraz z postêpuj¹cym kenozoicznym wypiêtrzaniem Andów zmienia³ siê klimat obszaru (Abele 1992, Lamb & Davis 2003). Wspó³czenie Andy Centralne znajduj¹ siê w obszarze
miêdzyzwrotnikowej cyrkulacji wschodniej. Dlatego stoki dowietrzne Kordyliery Wschodniej otrzymuj¹ opady do 1000 mm/rok, natomiast ku zachodowi, w cieniu opadowym suma ta
gwa³townie spada do 200 mm (Puna), a na po³udnie od 15°S nawet do poni¿ej 50 mm/rok. Na
wybrze¿u, u podnó¿a Andów, ci¹gnie siê nadbrze¿na pustynia Atacama, której powstanie
wi¹¿e siê z zimnym Pr¹dem Peruwiañskim (Humboldta) p³yn¹cym wzd³u¿ wybrze¿a. Na obszarach pustynnych prawie ca³kowicie brakuje opadów, a wilgoæ dostarczana jest g³ównie
w okresie zimowym w postaci osadów z gêstej mg³y (garua). Na obszarach wy¿ej po³o¿onych
wyrana pora sucha przypada na okres zimowy. rednia temperatura lipca na Altiplano wynosi od 2 do 6°C, a temperatura stycznia od 5 do 10°C, jednak powy¿ej 4500 m n.p.m. w ci¹gu
34 miesiêcy zimowych rednie temperatury miesiêczne utrzymuj¹ siê poni¿ej 0°C. Znaczna
suchoæ klimatu powoduje, ¿e linia wiecznego niegu po³o¿ona jest bardzo wysoko na oko³o
6300 m n.p.m. (Kubiatowicz 1975, S³ownik ... 1977, Dembicz et al. 1979). Wed³ug Oko³owicza (1969) jest to klimat zwrotnikowy, kontynentalny, skrajnie suchy (wybrze¿e) i suchy z odmian¹ górsk¹, z wyranie zaznaczon¹ piêtrowoci¹ w Andach Centralnych.
Tak du¿e kontrasty klimatyczne pomiêdzy wybrze¿em i wysoko po³o¿onym Altiplano
by³y charakterystyczne dla ca³ego holocenu i zmiany wilgotnoci notowane dla obszarów
wysokogórskich nie mog¹ byæ automatycznie przenoszone na tereny nadbrze¿ne (Holmgren
et al. 2001). Sytuacja taka mia³a miejsce prawdopodobnie w czasie ca³ego czwartorzêdu,
w którym stosunki termiczno-wilgotnociowe wykazywa³y wyrane wahania, z ch³odniejszymi i wilgotniejszymi okresami glacjalnymi (Messerli et al. 1993, Seltzer 1993, Veit 1993,
Baker et al. 2001). Zmiany te nastêpowa³y równie¿ w krótszych okresach (Seltzer et al. 2002),
co znalaz³o swoje odbicie w rodowisku limnicznym, fluwialnym i glacjalnym (np. Abbott et
al. 1997, 2000, Seltzer 1990, 1992, Seltzer et al. 1998, 2002, Baucom & Rigsby 1999, Cross
et al. 2000, 2001, Goodman et al. 2001, Dornbusch 2005, Farabaugh & Rigsby 2005).
Jednak dla klimatu tego obszaru, oprócz czwartorzêdowych globalnych wahañ, charakterystyczne jest cykliczne (35 lat) wystêpowanie zespo³u zjawisk El Niño/Oscylacje Po³udniowe (ENSO) (np. Kane 1999, Lorenc 1999). Zwi¹zane z nimi obfite opady na zachodnich
sk³onach Andów powoduj¹ wezbrania rzek oraz uruchamiaj¹ sp³ywy gruzowo-b³otne, które
mog¹ przybieraæ olbrzymie rozmiary (np. Wells 1987, 1990, Magilligan & Goldstein 2001,
Keefer et al. 2003, Rigsby et al. 2003). Najsilniejsze zjawiska El Niño w ostatnich 150 latach
wyst¹pi³y na prze³omie lat 1877/78, 1940/41, 1982/83 i 1997/98. Jednak echa wczeniejszych
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zjawisk o podobnym charakterze znajdujemy w mitologii inkaskiej i innych ludów andyjskich (Bogowie ... 1985, Sandweiss et al. 2001, Szemiñski & Zió³kowski 2006), gdzie bogowie niszcz¹ kolejne wiaty wskutek ulewnych opadów powoduj¹cych sp³ywy gruzowo-b³otne i osuwiska blokuj¹ce odp³yw rzeczny w dnach dolin. Na obszarze andyjskim znajdujemy jednak równie¿ geologiczne i geomorfologiczne lady ENSO (Devries 1987), którego
czêstoæ by³a jednak zmienna zarówno w cyklach glacjalno-interglacjalnych (Tudhope et al.
2001), jak i w krótszych okresach (Fontugne et al. 1999, Cobb et al. 2003, Carre et al. 2005,
Rein et al. 2005).
Suchoæ klimatu sprawia, ¿e w ni¿szych po³o¿eniach wystêpuj¹ gleby pustynne i pó³pustynne, a wy¿ej, gleby stepów i pó³pustyñ wysokogórskich. Do piêtrowoci klimatycznej nawi¹zuje piêtrowoæ rolinna, która kszta³towa³a siê od schy³ku plejstocenu (Baied & Wheeler
1993, Lauer 1993). Wspó³czenie jednak pokrycie terenu we wszystkich piêtrach jest bardzo
s³abe, a czêsto wrêcz znikome. Na zachodnich sk³onach wulkanu Ampato mo¿na wyró¿niæ
siedem piêter: nadbrze¿na rolinnoæ pustynna (do oko³o 500 m), wilgotna loma (5001200 m),
sucha loma (12002400 m), suche zarola i widne lasy mezofityczne (24003000 m), puna
(30004800 m), porosty i murawy naskalne (48005300 m) i powy¿ej granicy wiecznego
niegu piêtro niwalne wiecznych niegów i lodowców (powy¿ej 5300 m n.p.m.) (Balon 1999).
Nieco inny uk³ad piêter podaje praca Dembicza et al. (1979). Loma jest to wielogatunkowa
formacja rolinna, która swoje istnienie na pustynnych stokach zawdziêcza wystêpowaniu
wiosenno-zimowych mgie³ garua. Do 400 m s¹ to lune zbiorowiska efemerycznych rolin
(zima, wiosna). Wy¿ej, gdzie mg³y utrzymuj¹ siê najd³u¿ej, oprócz rolin efemerycznych pojawiaj¹ siê drzewa i krzewy. Powy¿ej 1000 m, gdzie mg³y s¹ rzadsze rolinnoæ staje siê
ubo¿sza, a powy¿ej 2000 m loma przechodzi stopniowo w formacjê wysokogórsk¹. Powy¿ej
3000 m wystêpuje trawiasta formacja wysokogórska jalca, która jest typem przejciowym
pomiêdzy pun¹ i paramo, gdy¿ wystêpuj¹ gatunki typowe zarówno dla tej pierwszej (np. trawy ichu), jak i dla drugiej (np. espelecje) formacji rolinnej.
Colca nale¿y do krótkich i bystrych rzek zlewiska Oceanu Spokojnego na zachodnich
sk³onach Andów. Maj¹c swe ród³a powy¿ej 4500 m ko³o prze³êczy Abra Toroya (4690 m
n.p.m.), niedaleko jeziora Lagunillas, p³ynie ona pocz¹tkowo (ponad 100 km) po Altiplano
w kierunku NW. Jednak napotykaj¹c na przeszkodê w postaci gór Cordillera de Chila (z kulminacj¹ wulkanu Mismi  5601 m n.p.m.), które stanowi¹ wododzia³ pomiêdzy Atlantykiem
a Pacyfikiem, gwa³townie skrêca na SW. P³yn¹c u podnó¿a tego pasma na odcinku kolejnych
100 km stanowi jego po³udniowe ograniczenie (Dolina Colca na odcinku Sibayo  Madrigal).
Poni¿ej (od wysokoci oko³o 3050 m n.p.m.) rozpoczyna siê kanion rzeki Colca, który przecina Kordylierê Zachodni¹ stanowi¹c¹ wysoki ³añcuch fa³dowy (ska³y mezozoiczne) z licznymi szczytami wulkanicznymi i czynnymi wulkanami czêsto przekraczaj¹cymi 5000, a nawet
6000 m, np. Coropuna (6425 m n.p.m.), Ampato (6314 m n.p.m.), Chachani (6079 m n.p.m.),
Misti (5835 m n.p.m.). Odcinek prze³omowy o d³ugoci oko³o 300 km koñczy siê poni¿ej
Aplao, gdzie rzeka, ju¿ jako Majes (Camaña), p³ynie przez oko³o 100 km wciêta w rozleg³e
pedymenty z barchanami na powierzchni i uchodzi do Oceanu Spokojnego ko³o Camaña.
Re¿im hydrograficzny rzeki jest deszczowy i nawi¹zuje do rozk³adu opadów w ci¹gu roku,
z maksymalnymi przep³ywami w okresie letnim.
Dane meteorologiczne ze stacji w Chivay wskazuj¹, ¿e 75% rocznych opadów, których
suma wynosi 400 mm, przypada na okres letni. rednia roczna temperatura wynosi oko³o
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10°C, amplituda roczna oko³o 4°C, dzienna oko³o 24°C, a przymrozki wystêpuj¹ przez ca³y
rok (Eash & Sandor 1995). Rolinnoæ naturalna, g³ównie zespo³y trawiaste (np. Festuca),
krzewy i kaktusy, jest odbiciem pó³suchego klimatu.
Wystêpuj¹ce na tym obszarze gleby, molisole, wykazuj¹ postêpuj¹cy z up³ywem czasu
coraz lepszy rozwój poziomów glebowych, co wskazuje na silne wietrzenie chemiczne i pedogenezê zachodz¹ce w tropikalnych obszarach wysokogórskich w przeciwieñstwie do innych stref klimatycznych (Eash & Sandor 1995).

CEL I METODY BADAÑ
W ramach realizacji programu Czwartorzêdowa ewolucja Kanionu Colca (Andy Peruwiañskie)  rola struktury, neotektoniki i wahañ klimatycznych przegl¹dowe badania geomorfologiczne obejmowa³y zarówno górn¹, nieodm³odzon¹ czêæ Doliny Colca, jak i sam kanion
rzeki Colca o d³ugoci ponad 100 km i g³êbokoci do 3000 m (Kalicki & Kukulak 2007a, b).
Do g³ównych, d³ugofalowych celów nale¿¹:
 okrelenie wieku i tempa rozwoju kanionu, a tak¿e zwi¹zków jego rzeby ze struktur¹
pod³o¿a i neotektoniczn¹ mobilnoci¹ tej czêci Andów,
 rozpoznanie m³odoczwartorzêdowych wahañ klimatycznych, w tym cyklicznych oscylacji (ENSO) zapisanych w osadach powodziowych (slack water deposits) kanionu,
 kompleksowe rozpoznanie rzeby kanionu w celu waloryzacji turystycznej obszaru przysz³ego parku narodowego (m.in. ustalenia walorów przyrodniczych poszczególnych odcinków, ich dostêpnoci, wyznaczenie odcinków i miejsc szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie).
W ramach przegl¹dowego kartowania geomorfologicznego w 2006 roku wykonano
dokumentacjê poziomów terasowych i dolinnych, wraz z profilami geologicznymi charakteryzuj¹cymi ich budowê. Szczególn¹ uwagê zwracano na rozpoznanie sp³aszczeñ na cianach
kanionu (strukturalnych, tektonicznych, teras erozyjnych i skalno-osadowych), ustalenie ich
rozci¹g³oci przestrzennej i zmiennoci hipsometrycznej oraz genezy i chronologii. Badaniami objêto odcinek Doliny Colca o d³ugoci oko³o 30 km pomiêdzy Chivay i Madrigal. W kanionie tej rzeki, gdzie deniwelacje dochodz¹ do 10003000 m, wykonano trzy profile marszrutowe przez zbocza oraz rekonesansowe przejcia wzd³u¿ rzeki Colca na odcinku oko³o
10 km oraz dolin bocznych Huaruro (Llatica), Huambo (Huambo-Canco) i Andahua/Ayo
(rejon Andahua). Trwaj¹ prace kameralne nad korelacj¹ poziomów w obrêbie doliny i kanionu, a tak¿e pomiêdzy tymi dwoma odcinkami.
W trakcie badañ dotychczas nie zosta³y znalezione w kanionie profile osadów powodziowych (slack water deposits), które by³yby podstaw¹ do studiów paleohydrologicznych
i paleoklimatycznych. Mo¿liwoci przeprowadzenia takich badañ stwarzaj¹ trawertyny wytr¹cane w Dolinie Huambo na odcinku kilkunastu kilometrów i osi¹gaj¹ce mi¹¿szoæ kilkudziesiêciu metrów.
Pobrane zosta³y próbki osadów limnicznych i gleb kopalnych, które zostan¹ poddane
analizom laboratoryjnym.
W prezentowanym raporcie przedstawione zostan¹ tylko najciekawsze wyniki badañ
terenowych.
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DOLINA COLCA
Dolina na badanym odcinku Chivay  Madrigal ma za³o¿enia tektoniczne i rozdziela od siebie
dwa masywy trzeciorzêdowych stratowulkanów Mismi (5597 m n.p.m.) na pó³nocy i Hualca
Hualca (6025 m n.p.m.)  Sabancaya (5976 m n.p.m.)  Ampato (6288 m n.p.m.) na po³udniu
(Fig. 1B). Dlatego w pod³o¿u na ca³ym obszarze zdecydowanie dominuj¹ ró¿nowiekowe kompleksy kenozoicznych ska³ wulkanicznych, a mezozoiczne (jura  kreda) ska³y osadowe ods³aniaj¹ siê tylko lokalnie na niewielkich obszarach (np. Chivay, Maca) (Mapa ... 2001). Powstanie doliny mo¿na wi¹zaæ z intensywnymi neogeñskimi ruchami tektonicznymi, które
doprowadzi³y do utworzenia ci¹gu obni¿eñ, generalnie równoleg³ych do strefy subdukcji oraz
stratowulkanów na liniach uskoków. Czwartorzêdowe wulkanity (np. grupa Andahua w dnie
doliny powy¿ej Chivay) wskazuj¹ na utrzymuj¹c¹ siê du¿¹ aktywnoæ neotektoniczn¹ (Ga³a
& Paulo 2005).
Dolina pomiêdzy Chivay i Madrigal ma generalny przebieg równole¿nikowy (E-W),
a redni spadek rzeki wynosi 16.7 (Fig. 2). Jednak na krótkim odcinku w rejonie wsi Yanque
 Ichupampa  Achoma nastêpuje wyrane zwê¿enie i przesuniêcie jej osi na po³udnie zwi¹zane prawdopodobnie z uskokiem przesuwczym o przebiegu NNE-SSW. Kolejny uskok o podobnym kierunku przecina dolinê w Madrigal  Pinchollo. Wskazuj¹ na to ró¿nice w wysokoci jednowiekowych zrównañ morfologicznych ci¹gn¹cych siê nad Kanionem i Dolin¹ Colca
dochodz¹ce do 400 m (Fig. 2), a tak¿e stromy zachodni stok grzbietu odchodz¹cego od wulkanu Hualca Hualca na NNE (z wierzcho³kami Achumani  Huancorane  Villuca), maj¹cy charakter krawêdzi rozwiniêtej na powierzchni uskoku normalnego. Uskok ten w rejonie Madrigal i Pinchollo krzy¿uje siê z kolejnym o przebiegu NNW-SSE, na którym powsta³o lewe
zbocze doliny.
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Do skrzy¿owania uskoków ko³o Madrigal dochodzi jeszcze uskok Kanionu Colca
o przebiegu W-E. Niewykluczone, ¿e równie¿ prawe zbocze Doliny Colca rozwinê³o siê na
linii tektonicznej, na co mog¹ wskazywaæ trapezoidalne czo³a stoków pomiêdzy bocznymi
dolinami. Wydaje siê wiêc, ¿e w sensie tektonicznym Dolinê Colca tworz¹ dwa rowy tektoniczne o uk³adzie litery V, jeden powy¿ej Chivay o kierunku NNE-SSW i drugi poni¿ej Achoma (Achoma  Madrigal) o przebiegu NW-SE, po³¹czone odcinkiem prze³omowym Yanque 
Achoma, powsta³ym na strefie dyslokacyjnej.
W badanym odcinku Doliny Colca wyranie wyodrêbniaj¹ siê trzy odcinki charakteryzuj¹ce siê odmiennym zestawem form i procesów modeluj¹cych dno i zbocza.
Pierwszy z nich ko³o Chivay obejmuje koñcowy fragment rowu Chivay, do którego
od wschodu i po³udnia uchodz¹ boczne doliny o du¿ych spadkach. S¹ one erozyjnymi rozciêciami krawêdzi p³askowy¿u po³o¿onego na wysokoci 48004900 m n.p.m. (Fig. 1, 2  przekrój 1). Potê¿ne sp³ywy gruzowe powstaj¹ce w tych dolinach prawdopodobnie w okresach
silnych opadów zwi¹zanych ze zjawiskiem El Ni ñ o spowodowa³y, ¿e u ich wylotów na sto¿kach torrencjalnych zosta³y z³o¿one wysokie (210 m) wa³y gruzowe. Wielkoæ g³azów transportowanych przez te sp³ywy mo¿e dochodziæ nawet do 7 m. Osady koluwialne s¹ wspó³czenie rozciête przez dop³ywy rzeki Colca, jednak wielkoæ materia³u powoduje, ¿e cieki te
maj¹ zbyt ma³¹ si³ê transportow¹ i zachodzi g³ównie przemywanie osadów oraz pozostawianie na miejscu grubszych frakcji. Osady sto¿ków torrencjalnych z³o¿one w dnie doliny przykrywaj¹ lokalnie ¿wirowe aluwia rzeki Colca (Fig. 3).
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Fig. 3. Przekrój poprzeczny doliny ko³o Chivay (A). 1  aluwia gruboklastyczne, 2  aluwia ¿wirowopiaszczyste, 3  osady sp³ywów gruzowo-b³otnych i rumosz zwietrzelinowy, 4  koluwia, 5  gleba
kopalna w utworach pylastych, 6  pylaste osady jezior osuwiskowych, 7  drobnoklastyczna seria
limniczna, 8  wulkanity, 9  ska³y starszego pod³o¿a
Fig. 3. Section across the valley near Chivay (A). 1  coarse-grained alluvia, 2  sandy-gravel alluvia,
3  sediments of debris flows and weathering cover, 4  colluvia, 5  buried soil in silty sediments,
6  silty sediments of lake on the landslide, 7  fine grained lacustrine series, 8  volcanic rocks, 9 
rocks of older basement
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Oko³o 3 km poni¿ej Chivay po raz pierwszy w dnie doliny pojawia siê seria limniczna,
a w jej obrêbie wystêpuje kilka serii gruboklastycznych aluwiów przewarstwionych osadami
jeziornymi (Fig. 4). Stanowi to zapis okresowego wsypywania do zbiornika ¿wirowej delty
przez Pra-Colcê.

Fig. 4. Zazêbianie siê osadów jeziornych i gruboklastycznych aluwiów deltowych pomiêdzy Chivay
i Yanque
Fig. 4. Intercalation of lacustrine sediments and coarse grained alluvia (deltic deposits) between Chivay
and Yanque

Drugi odcinek Yanque  Achoma niemal pokrywa siê z prze³omem rzeki pomiêdzy dwoma
rowami tektonicznymi (Fig. 1, 2  przekrój 2). Najbardziej charakterystyczne jest wystêpowanie tu mi¹¿szej (ponad 200 m) serii limnicznej, ods³aniaj¹cej siê w wielu miejscach, w korycie
i na zboczach doliny (Fig. 5). S¹ to bia³e, zwykle pylaste osady (jedynie w czêci sp¹gowej
drobnopiaszczyste), lokalnie margliste, o poziomym warstwowaniu, makroskopowo identyfikowane jako tufity. Najczêciej s¹ one zaburzone tektonicznie, dlatego poszczególne pakiety
s¹ w wielu miejscach (Maca, Lari, Yanque) wychylone w ró¿ne strony (Fig. 6). W przeciwieñstwie do odcinka poprzedniego w serii tej brak jest przewarstwieñ aluwiów gruboklastycznych. Dla okrelenia wieku tej serii najistotniejszy jest profil w podciêciu drogowym ko³o
Achoma na wysokoci oko³o 3450 m n.p.m., gdzie bezporednio na serii jeziornej le¿y jêzyk
lawowy spêkany s³upowo (Fig. 5, 7). Kontakt tych dwóch serii (wk³adka lawowa przykryta
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ponownie tufitami jeziornymi) wskazuje na to, ¿e potok lawowy wkracza³ do istniej¹cego
jeszcze jeziora. Musia³o to nast¹piæ na prze³omie pliocenu i czwartorzêdu (oko³o 1.8 mln lat),
gdy¿ seria limniczna (Qpl-cvm/tbk) zwi¹zana jest z wybuchem Mismi, natomiast potok lawowy z nastêpuj¹cym bezporednio potem andezytowym (Qpl-hh/an1) kompleksem wulkanicznym Hualca  Hualca (Mapa ... 2001).
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Fig. 5. Przekrój poprzeczny doliny ko³o Achoma (B). Objanienia jak na figurze 3
Fig. 5. Section across the valley near Achoma (B). Explanations as in figure 3

Powy¿ej serii limnicznej wystêpuje najwy¿szy, jak wynika z datowania serii limnicznej,
plioceñski poziom dolinny (I  3550 m n.p.m.) (Fig. 5, 8), zbudowany z poziomo warstwowanych osadów ¿wirowo-piaszczystych. Kolejne erozyjno-akumulacyjne poziomy terasowe wyciête s¹ ju¿ w osadach jeziornych. Ich bardzo du¿a liczba, a tak¿e wysokoci, które zosta³y
lokalnie zaburzone prawdopodobnie przez ruchy neotektoniczne, stwarzaj¹ znaczne trudnoci
przy ich korelacji. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿na wydzieliæ dwa g³ówne poziomy wy¿sze (II 
3400 m i III  33003320 m n.p.m.) oraz kilka (34) ni¿szych (m.in. IV  32703250 m n.p.m.)
towarzysz¹cych bezporednio rzece (Fig. 9). Wczeniej Eash & Sandor (1995) wydzielili
w rejonie Coporaque do wysokoci 3350 m n.p.m. siedem poziomów: wspó³czesna równina
zalewowa (A1), terasy aluwialne (A2 i A3) i wy¿sze poziomy maj¹ce prawdopodobnie charakter teras sandrowych. Poziomy A2A7 s¹ g³ównie akumulacyjne, zbudowane najczêciej z gruboklastycznych osadów, zwykle o du¿ej mi¹¿szoci, np. A4 ko³o Coporaque i Yanque (100 m),
czy A6 ko³o ujcia Rio Picomayo (200250 m). Czêæ wysokich poziomów (A5A7), wyciêtych w ska³ach wulkanicznych, ma charakter erozyjny i niewielk¹ mi¹¿szoæ osadów
(poni¿ej 5 m). Najwy¿ej znajduj¹ siê zrównania (HP) bêd¹ce czêci¹ Altiplano, które cinaj¹
ska³y wulkaniczne i s¹ przykryte osadami glacjalnymi, fluwialnymi, jeziornymi i eolicznymi.
Osady buduj¹ce poziomy wykazuj¹ wyrane zró¿nicowanie facjalne, zarówno pionowe jak
i lateralne.
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Fig. 6. Seria osadów jeziornych w Yanque
Fig. 6. Sediments of lacustrine series at Yanque

Fig. 7. Wulkanity z ciosem s³upowym na serii jeziornej ko³o Achoma
Fig. 7. Volcanic rocks with hexagonal columns overlying lacustrine series near Achoma
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Fig. 8. Wysokie poziomy dolinne w rejonie Achoma
Fig. 8. High erosional-accumulational morphological levels (valley levels) near Achoma

Fig. 9. Terasy erozyjno-akumulacyjne pomiêdzy Achoma i Maca
Fig. 9. Erosional-accumulational terraces between Achoma and Maca
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Lokalnie, szczególnie na poziomie A3, wskutek lateralnego przesi¹kania wystêpuj¹
obszary s³abo drenowane. Wzd³u¿ zboczy doliny koluwia zazêbiaj¹ siê z aluwiami, a sto¿ki
nap³ywowe i pedymenty nachylone s¹ w kierunku poziomów A4 i A5, natomiast erozyjne
pedymenty w kierunku A6 i A7. Rytmicznie laminowane drobne piaski i py³y podcielaj¹
aluwialne i koluwialne poziomy od poziomu wspó³czesnej rzeki, a¿ lokalnie po A6. Swoim
wykszta³ceniem przypominaj¹ one osady fluwioglacjalne, choæ mog¹ byæ tak¿e osadami pozakorytowymi (slack water deposits), zdeponowanymi przy zwolnionych przyp³ywach zwi¹zanych z epizodycznym blokowaniem koryta Rio Colca przez osuwiska lub inne czynniki.
Pierwsze publikowane datowania pozwalaj¹ na uchwycenie relacji chronologicznych
pomiêdzy poziomami. Andezytowe dajki ko³o Achoma by³y datowane na 0.21.0 Ma BP
(Sérbier et al. 1985), co wskazuje na neogeñsk¹ lub wczesnoczwartorzêdow¹ fazê erozji, która sformowa³a dolinê i najwy¿sze poziomy (Eash & Sandor 1995). Dwa andezytowe potoki,
przykrywaj¹ce aluwia nieco na pó³noc od Chivay i po³o¿one poni¿ej poziomu A6, by³y datowane metod¹ potasowo-argonow¹ na 172 ka±14 ka BP i 64 ka±14 ka BP. M³odszy z nich
tworzy powierzchniê o wysokoci zbli¿onej do poziomu A5 i wydaje siê byæ tym samym
poziomem, co stwierdzony na wschód od Coporaque. Poziom A4 jest w³o¿ony w oba datowane potoki andezytowe, natomiast materia organiczna z kopalnego poziomu próchnicznego
(g³êb. 1.121.23 m) na poziomie A2 by³a datowana na 1610±70 BP (Eash & Sandor 1995).
W trzecim odcinku Maca  Madrigal, który zlokalizowany jest w obrêbie drugiego rowu
tektonicznego, w rozwoju doliny olbrzymie znaczenie odgrywaj¹ procesy osuwiskowe (Fig. 1, 2
 przekrój 3, Fig. 10). Najwiêksze osuwisko, uwarunkowane prawdopodobnie wspominan¹
wy¿ej lini¹ tektoniczn¹, rozwiniête jest na lewym zboczu doliny, w Maca (Fig. 11). Nisza
osuwiskowa, o pó³kolistym zarysie i promieniu oko³o 2 km, na du¿ym odcinku pokrywa siê
z powierzchni¹ uskoku normalnego, stosunkowo nieznacznie rozciêt¹ prostolinijnymi rynnami erozyjnymi. Ruchy osuwiskowe objê³y równie¿ zalegaj¹ce w dnie doliny osady jeziorne,
analogiczne jak opisane na poprzednim odcinku. Jednak na znacznym obszarze osuwiska ta
drobnoziarnista seria zosta³a ju¿ ca³kowicie wyprz¹tniêta przez rzekê, dlatego w korycie i na
osuwisku wystêpuj¹ g³azy i ska³y zalegaj¹ce pierwotnie na zboczu doliny powy¿ej Maca.
W obrêbie jêzora osuwiskowego czêste s¹ wtórne skarpy, szczeliny, jeziorka osuwiskowe, itp.
 wiadcz¹ce, ¿e w dolnej czêci jest on nadal aktywny, prawdopodobnie g³ównie w okresie
pory deszczowej. W czêci bli¿szej niszy osuwisko ma jednak od d³u¿szego czasu utrwalon¹
rzebê, gdy¿ bezporednio we wsi Maca znajduje siê stary zbiornik osuwiskowy wype³niony
bia³ymi drobnoklastycznymi osadami (diatomitami?), o mi¹¿szoci przekraczaj¹cej 2 m, z dobrze wykszta³con¹ gleb¹ w stropie osadów limnicznych. Równie¿ z drugiej strony rzeki Colca
w Lari i Madrigal rozwiniête s¹ rozleg³e osuwiska, obejmuj¹ce tylko osady jeziorne wycielaj¹ce dno doliny (Fig. 12). Ich jêzory osuwiskowe docieraj¹ do koryta i bieg rzeki jest wymuszony, a woda przep³ukuje koluwia. W warunkach sta³ego przeci¹¿enia rzeki materia³em osuwiskowym, przy jednoczesnym pozostawianiu na miejscu najgrubszych g³azów z przemytych
koluwiów, postêpuje uzbrajanie dna rzeki, co zapobiega erozji dennej. Osuwiska doprowadzi³y do zupe³nego zniszczenia lub uniemo¿liwi³y powstanie na tym odcinku niskich teras erozyjno-akumulacyjnych wyciêtych w serii limnicznej (Fig. 13). Strop tej serii jeziornej ko³o
Madrigal siêga oko³o 3220 m n.p.m. i przykryty jest koluwiami oraz ¿wirami. Powy¿ej serii
limnicznej wystêpuje kilka teras erozyjno-akumulacyjnych wyciêtych w koluwiach. Jednak
wszystkie te poziomy terasowe nachylone s¹ przeciwnie do wspó³czesnego spadku doliny, co
wskazuje, ¿e odp³yw i transport fluwialny by³ ukierunkowany na wschód.
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Fig. 10. Widok z Pinchollo na osuwiska na odcinku doliny pomiêdzy Maca i Madrigal
Fig. 10. View from Pincholio on landslides in the valley section between Maca and Madrigal
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Fig. 11. Przekrój poprzeczny przez osuwisko na lewym zboczu doliny ko³o Maca. Objanienia jak na
figurze 3
Fig. 11. Section across landslide on left site of the valley near Maca. Explanations as in figure 3
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Fig. 12. Osuwisko w Madrigal, odm³odzone w czêci dolnej
Fig. 12. Landslide at Madrigal, rejuvenated in lower part
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Fig. 13. Przekrój poprzeczny doliny ko³o Madrigal (C). Objanienia jak na figurze 3
Fig. 13. Section across the valley near Madrigal (C). Explanations as in figure 3
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KANION COLCA
Na analizowanym odcinku redni spadek rzeki wynosi 42.5. Kanion pocz¹tkowo ma przebieg E-W, a poni¿ej Cabanaconde zmienia kierunek na NE-SW (Fig. 1B). Jego prostolinijny
przebieg na obu odcinkach wskazuje, ¿e ma on za³o¿enia tektoniczne. Lewe zbocze kanionu
tworzy krawêd o wysokoci 10001700 m, opadaj¹c¹ prawdopodobnie z jednowiekowego
sp³aszczenia morfologicznego (33003400 m n.p.m.), na którym le¿¹ Cabanaconde i Huambo
(Fig. 1, 2; przekroje 46).
Na dwóch przekrojach Cabanaconde  Tapay stwierdzone zosta³y, na lewym zboczu kanionu, szcz¹tkowo zachowane cztery listwy aluwiów gruboklastycznych, z których najwy¿sza po³o¿ona jest oko³o 150 m nad rzek¹ (Fig. 14).
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Fig. 14. Przekrój poprzeczny kanionu na linii Cabanaconde  Malata (D).
Objanienia jak na figurze 3
Fig. 14. Section across the canyon between Cabanaconde and Malata (D).
Explanations as in figure 3

Lepiej zachowane poziomy dawnych den wystêpuj¹ jedynie w ujciowych czêciach
bocznych dolin (Fig. 15), które ni¿ej przechodz¹ w systemy stromo nachylonych i w³o¿onych
w siebie sto¿ków nap³ywowych. Buduj¹ je osady ¿wirowo-piaszczyste z pojedynczymi g³azami, s³abo obrobionymi, co wskazuje na krótki transport oraz dostawê materia³u z blisko
po³o¿onych stoków o deniwelacjach przekraczaj¹cych kilka tysiêcy metrów. Selektywne wietrzenie i ruchy masowe, trwaj¹ce wystarczaj¹co d³ugo, doprowadzi³y do powstania w tych
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osadach dobrze wykszta³conych piramid ziemnych. Aluwia samej rzeki Colca, buduj¹ce terasê zachowan¹ na prawym brzegu ko³o mostu w Tapay, s¹ wyranie zró¿nicowane. Bardzo
grube aluwia (g³azy) wystêpuj¹ na przemian z drobniejszymi ¿wirami, co mo¿e wskazywaæ
na okresowe istotne ró¿nice przep³ywów.

Fig. 15. Poziom dawnego dna bocznej Doliny Huaruro (Llatica), prawego dop³ywu rzeki Colca
Fig. 15. Level of old valley bottom in the Huaruro (Llatica) Valley, right tributary
of the Colca River

Najgrubsze frakcje mog³y byæ raczej transportowane przez sp³ywy gruzowe, zwi¹zane
prawdopodobnie z cyklicznym wystêpowaniem El Niño. Bardzo interesuj¹ca jest forma stwierdzona po prawej stronie rzeki nad orodkiem turystycznym Paradise (Fig. 16). Jest to wyrany
za³om na stoku z okr¹g³¹ mis¹ na sp³aszczeniu, wype³nion¹ drobnymi osadami o nieznanej
mi¹¿szoci (Fig. 14). Typ osadu wskazuje na wystêpowanie w tym zag³êbieniu zbiornika,
a misa powsta³a na strukturze, która mo¿e mieæ genezê osuwiskow¹.
W przekroju kanionu, w Canco, stwierdzone zosta³y na lewym zboczu osady limniczne
o mi¹¿szoci oko³o 40 m, które s¹ zawieszone oko³o 200 m nad rzek¹ (Fig. 17, 18). Powstanie
zaporowego, stosunkowo krótkotrwa³ego jeziora, w tym miejscu, zwi¹zane by³o prawdopodobnie z zatamowaniem odp³ywu przez jêzyk lawowy, widoczny na prawym zboczu kanionu
(Fig. 19).
Po przepi³owaniu bariery, rzeka wcina³a siê w dwóch g³ównych etapach, czego ladem
jest poziom Canco (100 m powy¿ej poziomu rzeki) oraz terasy towarzysz¹ce wspó³czesnej
rzece o wysokoci nie przekraczaj¹cej 20 m.
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Fig. 16. Misa na sp³aszczeniu w Kanionie Colca ko³o Malata
Fig. 16. Dish on the slope in the Colca Canyon at Malata
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Fig. 17. Przekrój poprzeczny kanionu ko³o Canco (E). Objanienia jak na figurze 3
Fig. 17. Section across the canyon near Canco (E). Explanations as in figure 3
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Fig. 18. Osady jeziorne na lewym zboczu kanionu, nad Canco
Fig. 18. Lacustrine sediments on left site of the canyon over Canco

Fig. 19. Kanion w Canco z potokiem lawowym na prawym zboczu
Fig. 19. Canyon at Canco with lava flow on right site
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WNIOSKI
Wstêpna analiza zebranych materia³ów w nawi¹zaniu do istniej¹cej literatury (Huaman-Rodrigo et al. 1993, Eash & Sandor 1995) pozwala na postawienie kilku hipotez. Dolina
rzeki Colca powsta³a wskutek kapta¿u i po³¹czenia dwóch niezale¿nych subsystemów
(Fig. 20).

Fig. 20. Zakoñczenie nieodm³odzonej czêci doliny i pocz¹tek Kanionu Colca (strefa kapta¿u)
Fig. 20. End of the non-rejuvenated section of the valley and beginning of Colca Canyon
(capture zone)

Pierwszym by³ bezodp³ywowy subsystem tektonicznych rowów ródgórskich, który
powsta³ prawdopodobnie we wczesnym pliocenie (rozcina on pónomioceñsk¹ powierzchniê
zrównania Puna/Altiplano, a wczesnoczwartorzêdowe dajki wulkaniczne sprzed oko³o 1 miliona lat wystêpuj¹ ju¿ w jego obrêbie). Do formuj¹cego siê obni¿enia nawi¹zuj¹ najwy¿sze
erozyjne, a póniej akumulacyjne poziomy zachowane na zboczach i w ujciowych odcinkach
bocznych dolin. Wraz z postêpuj¹cym wypiêtrzaniem Andów, co prowadzi³o do aridyzacji
klimatu i nasilania siê kontrastów klimatycznych, transport poprzeczny osadów spada³, a wzrasta³a ewapotranspiracja. Dlatego u schy³ku pliocenu i we wczesnym plejstocenie obni¿enia te
mog³y byæ zajête przez d³u¿szy czas, prawdopodobnie przez bezodp³ywowe jezioro, w którym
w okresie erupcji wulkanicznych (Mismi) nastêpowa³a sedymentacja py³ów, a lokalnie dochodzi³o do wlewania siê potoków lawowych do zbiornika (kompleks Hualca Hualca).
Drugim subsystemem by³a zlewnia cieku nale¿¹ca do zlewiska Oceanu Spokojnego.
W wyniku erozji wstecznej nast¹pi³o w³¹czenie bezodp³ywowej kotliny (pierwszy subsystem) wraz z jej ca³¹ sieci¹ hydrograficzn¹ do zlewiska Pacyfiku. Erozja wsteczna rozciê³a
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grzbiet rozgraniczaj¹cy (ko³o Pinchollo) w miejscu uwarunkowanym tektonicznie, poniewa¿
jest to obni¿enie bêd¹ce skrzyd³em zrzuconym uskoku o kierunku NNE-SSW, a dodatkowo
rozciêcie naladuje strefê dyslokacyjn¹ o orientacji W-E, na której rozwinê³a siê ca³a górna
czêæ kanionu. Przeci¹gniêcie to nast¹pi³o prawdopodobnie w rodkowym plejstocenie i spowodowa³o w zachodniej czêci doliny odwrócenie kierunku odp³ywu (zmiana nachylenia teras) oraz wyciêcie w serii limnicznej teras erozyjno-akumulacyjnych. Nawi¹zuj¹ce do tych
teras poziomy akumulacyjne zachowane w bocznych dolinach mog¹ byæ zbudowane z osadów fluwioglacjalnych, gdy¿ wiêkszoæ z tych dop³ywów odprowadza wody z obszarów zlodowaconych w plejstocenie, a nawet wspó³czenie. Na terasy Rio Colca z bocznych dolin
by³y wsypywane tak¿e sto¿ki sp³ywów gruzowych formuj¹ce siê prawdopodobnie w okresach wilgotniejszych (glacja³y), ale g³ównie w okresach gwa³townych opadów (zjawiska
ENSO). Rzeka podcinaj¹ca serie limniczne, a tak¿e wulkanizm i towarzysz¹ce mu trzêsienia
ziemi sprzyja³y powstawaniu lokalnych osuwisk, czasem o bardzo du¿ych rozmiarach (np.
Maca), blokuj¹cych przep³yw i powoduj¹cych powstawanie okresowych jezior zaporowych
(m³odsze serie limniczne z wk³adkami gruboklastycznych aluwiów deltowych w czêciach
dystalnych zbiorników, np. odcinki doliny powy¿ej Yanque i Maca). Powstawanie tych zbiorników, m³ody wiek kapta¿u, ruchy neotektoniczne kompensuj¹ce si³ê erozyjn¹, przeci¹¿enie
rzeki koluwiami w kluczowym odcinku, bezporednio powy¿ej miejsca kapta¿u, s¹ przyczynami tego, ¿e nie nast¹pi³o odm³odzenie ca³ego profilu pod³u¿nego rzeki.
Równie¿ sam kanion modelowany by³ zarówno przez procesy wulkaniczne, jak i osuwiskowe. Okresowo potoki lawowe powodowa³y blokowanie odp³ywu i powstawanie jezior
zaporowych, których lady w postaci osadów limnicznych znajdujemy w rejonie Canco. Z procesami osuwiskowymi zwi¹zana jest prawdopodobnie charakterystyczna kolista struktura
stwierdzona na prawym zboczu kanionu poni¿ej Tapay (nad orodkiem Paradise).
Dalsza analiza zebranych materia³ów oraz kontynuacja badañ terenowych powinna pozwoliæ na rozszerzenie i ucilenie wniosków dotycz¹cych etapów ewolucji ca³ego systemu
Rio Colca, jak i poszczególnych odcinków.
Wykonanie badañ w Peru by³o sponsorowane w ca³oci przez Akademiê Pedagogiczn¹ w Krakowie (J. Kukulak) oraz czêciowo przez IGiPZ PAN w Krakowie (T. Kalicki). Autorzy sk³adaj¹ za to podziêkowanie macierzystym instytucjom.
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Summary
Project Quaternary evolution of the Colca Canyon (Peruvian Andes)  role of structure, neotectonics and climatic changes was realised during expedition in 2006. Geomorphological
mapping was carried out both in the Colca Valley between Chivay and Madrigal (section of
30 km length) and in Colca Canyon upstream of Canco (10 km section near Cabanaconde and
three cross sections) was conducted, and also reconnaissances in valleys of tributaries: Huaruro, Huambo and Andauha/Ayo (Fig. 1).
The Colca River valley between Chivay and Madrigal is tectonically controlled. There
are two grabens of V-shape pattern, first one upstream of Chivay striking NNE-SSW, and the
second one downstream of Achoma (Achoma  Madrigal), oriented NW-SE, connected by
gauge section between Yanque and Achoma which was formed in a tectonic zone. Average
slope of the river on this section reaches 16,7 (Fig. 2). Three sections with different morphology and processes modelling bottom and sides of the valley can be distinguished in the
Colca Valley.
The first section near Chivay is located in the end of Chivay graben. Mouths of steep
valleys of Colca tributaries from the east and south occur here. These valleys are erosional
cuts of the plateau edge on 48004900 m a.s.l. (Figs 1, 2  section 1). Giant debris flows from
these valleys, probably caused by rainfalls during El Niño, accumulated high (210 m) debris
flow tongues on their alluvial fans. Diameter of blocks, transported by them, reaches up to
7 m. Colluvial sediments are cut by the Colca tributaries. However, the power of rivers is too
small to transport coarse fraction and only finer sediments are washed out. Deposits of torrential fans cover local gravel alluvia of the Colca River in the valley bottom (Fig. 3). Also, about
3 km downstream of Chivay lacustrine series with some intercalations of coarse alluvial gravels occurs for the first time (Fig. 4). It reflects a periodic accumulation of pra-Colcas delta
deposits into the lake.
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The second section Yanque  Achoma is almost similar with rivers gauge between two
grabens (Figs 1, 2  section 2). The presence of outcrops in various places of river bed and
valley sides of thick (above 200 m) series of lacustrine sediments is very characteristic for this
section (Fig. 5). White, usually silty (only fine sandy in lower part) deposits, locally marly
ones with horizontal bedding can be macroscopically identified as tuffites. These are often
tectonically disturbed; therefore, individual members have different inclination, e.g. at Maca,
Lari and Yanqui sites (Fig. 6). These sediments, contrary to the first reach of the valley, have
not intercalations of coarse alluvia. For dating of this series the most important outcrop is that
located near Achoma at about 3450 m a.s.l., where the lacustrine series is covered with lava
flow with hexagonal columns (Figs 5, 7). Contact of these two series (thin lava layer inside
lacustrine deposits) suggests that lava flowed into the existing lake. According to geological
map (Mapa ... 2001), it took place at the turn of the Pliocene and Quaternary (about 1.8 Ma
BP), because lacustrine series (Qpl-cvm/tbk) is connected with Mismi eruption and lava flow
with the following andesite (Qpl-hh/an1) of the volcanic complex Hualca Hualca. The
highest, as datings of lacustrine series shows, erosional level (I-3550 m) of Pliocene, occurs
above lacustrine sediments (Figs 5, 8). It consists of horizontally stratified sandy-gravel deposits. The next erosional-accumulation terraces are cut in the lacustrine sediments. Correlation
of levels is very complicated, due to their quantity and height, which could have been disturbed by neotectonic movements. It seems likely, however, that two main higher levels (II 
3400 m i III  33003320 m) and some (34) lower ones (e.g. IV  32703250 m n.p.m.)
could be distinguished along the river bed (Fig. 9). Eash and Sandor (1995) distinguished near
Coporaque up to 3350 m a.s.l. 7 levels: present-day flood plain (A1), alluvial terraces (A2 and
A3) and higher levels, probably eskers. Surfaces A2A7 are mostly accumulational levels
with thick fill of gravels and sands, for example A4 near Coporaque and Yanque (100 m) or
A6 near the mouth of Rio Picomayo (200250 m). Parts of higher surfaces (A5A7) are erosional levels (strath terraces) cut in volcanic bedrock, overlain by sediments (thickness below
5 m). The highest surface (high plateau  HP) is part of the Altiplano and covered by sediments of different origin. Sediments of levels vary vertically and laterally. Some areas particularly on level A3, receive much lateral seepage and have poorly drained soils. Alluvial fans
and piedmont surfaces occur along the valley site and they grade into levels A4A5, and
erosional piedmont surfaces grade to levels A6A7. Deposits of rhythmically laminated fine
sands and silts are found beneath alluvial and colluvial surfaces from the Rio Colca up to A6
in some areas. Architecture of these sediments is very similar to fluvioglacial deposits but they
could be also slack water deposits.
Andesitic dikes near Achoma within the Colca Valley were dated at 0.21.0 Ma BP
(Sebrier et al. 1985). It indicates major downcutting in the Neogene or Early Quaternary
(Eash & Sandor 1995). Two andesitic lava flows overlying alluvia northward of Chivay below the level A6 were K/Ar dated at 172 ka±14 ka BP and 64 ka±14 ka BP. The younger flow
forms a surface at about the same elevation as level A5, and appears to be the same flow
extending eastward of Coporaque. Level A4 is cut into these andesitic lava flows. Organic
matter in the buried A horizon (1.121.23 m depth) on level A2 was dated at 1610±70 BP
(Eash & Sandor 1995).
Landslides play very important role in the third section Maca  Madrigal, located in the
second graben (Figs 1, 2  section 3; Fig. 10). The biggest landslide, probably caused by the
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above-mentioned fault line, is situated on left valley side at Maca (Fig. 11). Landslide scar has
semicircular shape and radius about 2 km. It agrees on a long distance with face scarp of
a normal fault, which is relatively insignificantly cut by straight ravines. Landslide movements include also lacustrine sediments in the valley botom, which resemble those of the
previous section. However, on a large area of lanslide this fine series have been washed out by
the river. Therefore, blocks of stone, which build valley side above Maca, occur in the landslide and in the river bed. Common secondary edges, cracks, terraces, small lakes on landslide
tongue prove its activity in the lower part, probably mainly during rainy season. Relief of the
lanslide is stable in the upper part, because old landslide lake filling is there preserved at Maca
settlement. These white, fine sediments (diatomites?) are more than 2 m thick and have welldeveloped soil in the top. Futhermore, on the other side of the Colca River at Lari and Madrigal, large lanslides are developed but only on the lacustrine sediments in the valley bottom
(Fig. 12). Their landslide tongues reach also to the bed, so that river pattern is determined by
them. Water wash out fine fraction of colluvia though coarse one in the river bed block the
bottom erosion. Landslides also prevented origin of lower erosional-accumulation terraces cut
in lacustrine series or completely destroyed them (Fig. 13). The top of this series near Madrigal reaches about 3220 m and is covered with colluvia and gravels. Above lacustrine deposits
some erosional-accumulation terraces are cut in colluvia. However, inclination of all these
levels is opposite to slope of present-day valley. It indicates eastward direction of older outwash
and fluvial transport.
The Canyon Colca (Figs 1, 2; sections 46) developed on tectonic lines and consists of
two straight reaches (E-W and NE-SW). Average slope of the river upstream of Canco is
42.5 (Fig. 1B).
On two cross-sections near Cabanaconde  Tapay on left side of the canyon, four levels
of coarse gravels have been found. The highest one occurs about 150 m above the river (Fig. 14).
Better preserved levels of older valley bottoms occur only in tributary valleys (Fig. 15), which
in mouth part are changing into systems of steep cut-and-fill alluvial fans. They are built of
gravel-sandy deposits with single angular and subangular blocks, which reflect short transport
and delivery of material from nearby slopes rising some thousands meters above the valley
bottom. Selective weathering and mass movements lasting enough long caused origin of welldeveloped earth pyramids. Alluvia of the Colca terrace on right bank near bridge at Tapay
consist of intercalations of block layers and coarse gravel layers. This type of sedimentation
may suggest high, periodic discharge differentiation and the coarsest fraction could have been
transported only by debrisflows during El Niño climatic oscillation. A very interesting landform was discovered on the right side of the canyon above touristic village Paradise (Fig. 16).
It is a flat part within canyon slope with circular depression filled with fine sediments of
unknown thickness (Fig. 14). Type of deposits suggests existence of a lake in this depression
and the whole structure might have landslide origin.
Lacustrine sediments were discovered on the left side of the canyon at Canco. These are
about 40 m thick and occur about 200 m above the river (Figs 17, 18). Origin of this relatively
short-lasting lake could be connected with damming outflow by lava flow, which can be seen
on the right side of the canyon (Fig. 19). After cutting through this barrier, the river incision
proceeded in two main stages, the traces of which are level Canco (100 m above the river) and
terraces (up to 20 m) along the recent Colca River.
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Present-day valley of the Colca River is a result of capture and joining of two independent subsystems (Fig. 20). The first one was endorheic subsystem of intermountain grabens
from the Early Pliocene, filled with a lake in the end of the Pliocene and the beginning of the
Pleistocene. During volcanic eruptions ashes were deposited and lava flows locally reached
the lake. The second subsystem was a drainage basin of a river, which flowed to the Pacific
Ocean. As a consequence of headward erosion, endorheic grabens (1. subsystem) with the
whole drainage pattern were included in the Pacific drainage basin. The range near Pinchollo
was erosionally cut in a tectonically controlled place. Firstly, it is depression of a downthrow
block of a fault oriented NNE-SSW and moreover, the cut is connected with a fracture line
stricking W-E, on which the whole upper section of the canyon developed. The capture took
place probably in the middle Pleistocene and caused incision and formation of erosionalaccumulation terraces cut in lacustrine series and also reorientation of outflow in the western
part of the valley (change of direction of terrace slope). However, until now lack of changes
(rejuvenation) of longitudinal profile of the Colca Valley is observed. It could be caused by
young age of the capture, neotectonic movements, and also river overloading by colluvia
directly upstream of the capture place.
The canyon itself was also formed by volcanic and lanslide processes. Lava flows periodically dammed river outflow producing a lake, the traces of which like lacustrine sediments
occur near Canco. A characteristic semicircular structure occurring on the right side of the
canyon near Tapay (above touristic village Paradise) could be probably associated with landslide processes as well.
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AKTYWNOÆ USKOKÓW W DOLINIE RIO COLCA
W REJONIE PINCHOLLO  MACA, ANDY RODKOWE,
PO£UDNIOWE PERU
Fault activity in the Rio Colca Valley in the Pinchollo  Maca Area,
Central Andes, Southern Peru
Jerzy ¯ABA & Zbigniew MA£OLEPSZY
Uniwersytet l¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Katedra Geologii Podstawowej;
ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec;
e-mail: jzaba@interia.pl, malol@us.edu.pl

Treæ: Praca prezentuje wyniki badañ strukturalnych sieci uskoków i spêkañ w utworach mezozoiku
i czwartorzêdu przeprowadzonych w Dolinie Rio Colca w okolicy Pinchollo  Lari  Maca (Andy Peruwiañskie). Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e Dolina Rio Colca ma za³o¿enia tektoniczne i wykorzystuje niemal wszystkie wystêpuj¹ce na analizowanym terenie zespo³y nieci¹g³oci, ze szczególnym
uwzglêdnieniem uskoków o przebiegu WNW-ESE, NE-SW oraz rzadziej  W-E. Wiêkszoæ stwierdzonych uskoków przemieszcza zarówno utwory mezozoiczne i mioceñskie jak i czwartorzêdowe, co wiadczy o ich wspó³czesnej aktywnoci. W pokrywaj¹cych du¿¹ czêæ terenu czwartorzêdowych koluwiach
zaznaczaj¹ siê kierunki niemal wszystkich uskoków stwierdzonych w utworach mezozoicznych. Wspó³czesna aktywnoæ uskoków spowodowa³a utworzenie siê na powierzchni terenu wyranych pierwotnych skarp uskokowych, które nie uleg³y dotychczas procesom denudacyjnym.
S³owa kluczowe: analiza strukturalna, uskoki i spêkania, wspó³czesne deformacje tektoniczne, mezozoik, czwartorzêd, Dolina Rio Colca, Andy peruwiañskie
Abstract: Fault/fracture network within Mesozoic and Quaternary formations has been studied in Rio
Colca Valley in Pinchollo  Lari  Maca area (Peruvian Andes). The results show structural framework
of the Rio Colca Valley based on nearly all tectonic discontinuities observed in the area; mostly on
WNW-ESE and NE-SW faults, and on few W-E faults. Displacements of Mesozoic, Miocene and Quaternary formations observed on nearly all faults in the study area provide evidence for recent tectonic
activity. Most of the faults in the Mesozoic bedrock continue in Quaternary colluvial deposits. Recent
faulting led to developement of a system of distinct, primary scarps and land cracks on the surface,
which have not been eroded yet.
Key words: structural analysis, faults and fractures, recent tectonic deformations, Mesozoic, Quaternary, Rio Colca Valley, Peruvian Andes
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WSTÊP
W pracy przedstawiono wstêpne wyniki badañ strukturalno-tektonicznych przeprowadzonych
w Dolinie Rio Colca w ramach Wyprawy Naukowej Peru 2006. Wyprawa zosta³a zorganizowana  jako ju¿ czwarta z kolei  przez pracowników Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. in¿. Andrzeja Paulo, we wspó³pracy z Universidad Nacional San Augustin w Arequipie oraz Sociedad Geológica del Perú
w Limie. Wyniki badañ uzyskane podczas wczeniejszych wypraw do Peru zosta³y upowszechnione miêdzy innymi w pracach Paulo i Ga³asia (2005), Ga³asia i Paulo (2005) oraz Krzaka
(2005). G³ównym celem obecnej wyprawy by³y badania wulkanologiczne, tektoniczne, geomorfologiczne i geoturystyczne, cile powi¹zane z inicjatyw¹ przygotowania dla tego obszaru dokumentacji projektowej przysz³ego Parku Narodowego Kanion Colca. Kanion Colca,
o d³ugoci 120 km i g³êbokoci ponad 3000 m, przecina Kordylierê Zachodni¹ Andów w po³udniowym Peru. Jest on powszechnie uwa¿any za najg³êbszy kanion wiata.
W ramach badañ strukturalno-tektonicznych realizowano temat dotycz¹cy pozycji strukturalnej Kanionu Rio Colca. Przeprowadzone prace mia³y charakter rekonesansowy (by³y bowiem prowadzone po raz pierwszy); objê³y Kanion Colca w rejonach Cabanaconde
i Huambo  Canco oraz Dolinê Rio Colca (powy¿ej kanionu) na odcinku od Chivay do Pinchollo. G³ównym celem tych badañ by³o poznanie strukturalnych za³o¿eñ rozwoju Kanionu
Colca, a tak¿e okrelenie relacji pomiêdzy budow¹ i aktywnoci¹ tektoniczn¹ tego obszaru,
a procesami wulkanicznymi i wynikaj¹cymi z nich zagro¿eniami rodowiska (erupcje wulkanów, przemieszczenia i deformacje gruntu zwi¹zane z aktywnoci¹ uskoków, trzêsienia ziemi, osuwiska, lawiny b³otne itp.; por. m.in. Sébrier et al. 1985, Dorbath et al. 1991, Sébrier &
Soler 1991, Huamán et al. 1993).
W pracy zaprezentowano wstêpne wyniki badañ stanowi¹cych próbê okrelenia przebiegu, charakteru i nastêpstwa ró¿nowiekowych uskoków w rejonie Doliny Rio Colca,
w okolicach miejscowoci Maca, Lari, Pinchollo i Madrigal. Na tym obszarze w obrêbie czwartorzêdowych osadów koluwialnych zaznaczaj¹ siê te¿ przejawy wspó³czesnego uskokowania. S¹ one reprezentowane przez liczne zespo³y synchronicznie b¹d wielofazowo kszta³tuj¹cych siê uskoków (przewa¿nie normalnych), tworz¹cych czêstokroæ wyrane skarpy i rowy
tektoniczne doskonale widoczne w morfologii terenu. Formy te powsta³y tam miêdzy innymi
wskutek trzêsieñ ziemi, które niedawno nawiedzi³y te okolice (w latach 1991, 1992 i 1998).
W lipcu 1991 roku wyst¹pi³o trzêsienie ziemi o sile 5,6 stopni w skali Richtera, które zniszczy³o miejscowoæ Maca. Wstrz¹sy te mia³y cis³y zwi¹zek z aktywnoci¹ pobliskiego (po³o¿onego na po³udnie od omawianego terenu) wulkanu Sabancaya (patrz m.in. Guillande i Salas
1995, Bulmer et al. 1999, Antayhua et al. 2001, 2002). Stworzy³o to niepowtarzaln¹ okazjê do
porównania ró¿nych cech tych nowoutworzonych uskoków z uskokami wystêpuj¹cymi w starszym, mezozoicznym pod³o¿u.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ bezporednie terenowe badania strukturalne na omawianym obszarze nigdy wczeniej nie by³y prowadzone.

OBSZAR BADAÑ
Prace terenowe przeprowadzono w rodkowym odcinku rzeki Rio Colca w rejonie miejscowoci Pinchollo  Maca (Fig. 1). W skali regionalnej obszar badañ znajduje siê w Kordylierze
Zachodniej w Andach rodkowych (Fig. 2). Administracyjnie przynale¿y on do prowincji
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Arequipa (Garayar 2004). Badany teren le¿y pomiêdzy masywami wulkanów Mismi (5597 m
n.p.m.) na pó³nocy i Hualca Hualca (6025 m n.p.m.) na po³udniu. Dno Doliny Rio Colca na
tym obszarze wystêpuje na wysokoci 31003220 m n.p.m. i przebiega ESE-WNW.
72°15'

72°00'

71°45'

15°30'

15°30'

15°45'
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Fig. 1. Mapa lokalizacji obszaru badañ w Dolinie Rio Colca, Andy rodkowe, po³udniowe Peru
(Landsat 7)
Fig. 1. Location map of study area in Rio Colca Valley, Central Andes, Southern Peru (Landsat 7)

Fig. 2. Szkic budowy geologicznej Andów rodkowych w strefie subdukcji, po³udniowe Peru (wg
Mattauer 1989, zmienione). 1  Zachodnia Kordyliera, 2  Wschodnia Kordyliera
Fig. 2. Geological sketch of subduction zone in the Central Andes, Southern Peru (after Mattauer 1989,
modified). 1  Western Cordillera, 2  Eastern Cordillera
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Fig. 3. Mapa geologiczna obszaru badañ (wg Klinck & Palacios 1985, zmienione). 1  osady aluwialne
i koluwialne (czwartorzêd  holocen), 2  koluwia (czwartorzêd), 3  lawy andezytowe (czwartorzêd
plejstocen), 4  tufy (neogen), 5  tufy z brekcjami (neogen  miocen), 6  piaskowce kwarcowe (kreda
dolna), 7  piaskowce kwarcowe z prze³awiceniami ³upków mu³owcowych (jura górna), 8  g³ówne
punkty obserwacyjne  domeny, 9  pozosta³e punkty obserwacyjne; odwzorowanie mapy: UTM
strefa-19, pó³kula po³udniowa
Fig. 3. Geologic map of the study area (after Klinck & Palacios 1985, modified). 1  alluvial and
colluvial deposit (Quaternary  Holocene), 2  colluvial deposit (Quaternary), 3  andesitic lava (Quaternary  Pleistocene), 4  tuff (Neogene), 5  tuff with brecias (Neogene  Miocene), 6  quarzitic
sandstone (Lower Cretaceous), 7  quarzitic sandstone intercalaced by mudstone shale (Upper Jurassic),
8  locations of major observation spots, 9  minor observation spots; map projection UTM zone-19,
Southern Hemisphere

Utwory koluwialne pokrywaj¹ wiêksz¹ czêæ obszaru zazêbiaj¹c siê facjalnie z aluwiami w dnie doliny (Fig. 3). Podstawowym materia³em zalegaj¹cym na stokach i w dnie doliny
s¹ okruchy ska³ wulkanicznych powsta³ych w neogenie w wyniku dzia³alnoci okolicznych
wulkanów.
W nielicznych miejscach w korycie rzeki i na po³udniowych stokach doliny ods³aniaj¹
siê ska³y pod³o¿a mezozoicznego (Fig. 4) wykszta³cone jako ¿elaziste piaskowce kwarcowe
z prze³awiceniami czarnych ³upków mu³owcowych obfituj¹cych w detrytus rolinny. Wiek
tych ska³ okrela siê na pón¹ jurê i wczesn¹ kredê (Klinck & Palacios 1985). W centralnej
czêci obszaru badañ ods³ania siê kontakt ska³ mezozoicznych z nadleg³ymi neogeñskimi
bia³ymi tufami (Fig. 5) o mi¹¿szoci dochodz¹cej do 200 m (obserwowana w ods³oniêciu).
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Fig. 4. Dolina Rio Colca w rejonie Maca  Lari, widok w kierunku zachodnim. W dnie doliny ods³aniaj¹ siê utwory jurajskie reprezentowane przez piaskowce kwarcowe i kwarcyty
Fig. 4. Rio Colca Valley in Maca  Lari area, view to the West. Jurassic quarzitic sandstone outcrops in
the bottom of the valley

Fig. 5. Kontakt neogeñskich tufów z jurajskimi piaskowcami kwarcytowymi i ³upkami mu³owcowymi
poni¿ej tunelu drogowego w Maca
Fig. 5. Contact of Neogene tuff with Jurassic quarzitic sandstone and siltstone shales at road tunnel
in Maca
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METODYKA I ZAKRES BADAÑ
Prace terenowe, których wyniki omówiono w niniejszym artykule, przeprowadzono w obrêbie dwunastu domen badawczych zlokalizowanych w wiêkszoci przy pomocy GPS. Badaniami objêto: czwartorzêdowe osady koluwialne, mioceñskie wulkanoklastyki reprezentowane przewa¿nie przez tufy oraz mezozoiczne utwory klastyczne reprezentowane g³ównie przez
górnojurajskie, a lokalnie kredowe piaskowce kwarcowe, kwarcyty oraz i³o³upki i ³upki mu³owcowe. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badañ przeprowadzonych jedynie w obrêbie utworów czwartorzêdowych i mezozoicznych.
Czwartorzêdowe osady koluwialne tworz¹ rozleg³e pokrywy o mi¹¿szoci dochodz¹cej
zazwyczaj do kilkudziesiêciu metrów, a lokalnie przekraczaj¹cej nawet 100 m. Szczególnie
du¿y obszar zajmuj¹ one we wschodniej czêci analizowanego terenu w okolicach miejscowoci Maca. W ich obrêbie zlokalizowano szeæ domen badawczych. Natomiast utwory mezozoiczne tworz¹ liczne ods³oniêcia w zachodniej czêci omawianego obszaru. Szczegó³owe
badania przeprowadzono tam w szeciu domenach zlokalizowanych zazwyczaj na stokach
Doliny Rio Colca, a tak¿e w jej dnie na wysokociach wahaj¹cych siê przewa¿nie w granicach
30003400 m n.p.m.
W obrêbie wytypowanych domen badawczych przeprowadzono inwentaryzacjê wystêpuj¹cych tam form tektonicznych, reprezentowanych g³ównie przez uskoki (wraz z towarzysz¹cymi im tektoglifami), spêkania (wraz z towarzysz¹cymi im strukturami spêkaniowymi)
oraz fa³dy (przewa¿nie reprezentowane przez tektonicznie zaburzone powierzchnie warstw
w utworach mezozoicznych). Podstawê badañ stanowi³a szczegó³owa analiza strukturalna
wczeniej wyró¿nionych form tektonicznych, prowadzona wed³ug ogólnie przyjêtych zasad
(m.in. Turner & Weiss 1963, Ramsay 1967, Whitten 1969, Hobbs 1971, Teisseyre 1971, Jaroszewski 1972, 1976, Ragan 1973, Vialon et al. 1976, Ramsay & Huber 1983, 1987, Nicolas
1987, Marshak & Mitra 1988, Price & Cosgrove 1988, Groshong 1999, ¯aba 1999, Ramsay
& Lisle 2000).
Stwierdzone formy poddano szczegó³owej analizie strukturalnej w celu okrelenia ich
cech: geometrycznych (analiza geometryczna), czyli morfologii, przestrzennej orientacji
i wzajemnych relacji wiekowych (superpozycja); kinematycznych (analiza kinematyczna),
czyli kierunków i zwrotu wzglêdnych przemieszczeñ oraz charakteru odkszta³ceñ (kierunki
skracania i poszerzania); dynamicznych (analiza dynamiczna), czyli kierunków nacisków tektonicznych oraz uk³adów pól naprê¿eñ. W niniejszej pracy, prezentuj¹cej tylko wstêpne wyniki badañ, nie przedstawiono efektów analizy dynamicznej i czêciowo te¿ kinematycznej (w zakresie analizy odkszta³ceñ). W ramach prac terenowych wykonano ponad 1000 fotografii
oraz oko³o 100 szkiców dokumentacyjnych.
Przeprowadzone badania w du¿ej mierze opiera³y siê na analizie orientacji ró¿nych drobnych form deformacyjnych. Pomiarów orientacji struktur dokonywano dwuosiowym kompasem geologicznym (Freiberg), a uzyskane dane zestawiono w formie wykresów i diagramów,
g³ównie statystycznych. Aby u³atwiæ porównanie przebiegu ró¿nych uskoków i spêkañ ciosowych najczêciej stosowano diagramy rozetowe (ró¿e spêkañ i uskoków) prezentuj¹ce linie
biegu tych struktur. Powierzchnie warstw w utworach mezozoicznych oraz czêæ uskoków przedstawiono te¿ na diagramach strukturalnych w projekcji równopowierzchniowej
Lamberta  Schmidta (na górnej pó³kuli). Analiza superpozycji struktur pozwoli³a w kilku
przypadkach na okrelenie wzglêdnego nastêpstwa (sekwencji) uskoków, a tym samym na
wydzielenie etapów ich ewolucji.
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USKOKI W OSADACH CZWARTORZÊDOWYCH
Szczegó³ow¹ analizê strukturaln¹ uskoków i towarzysz¹cych im spêkañ ciosowych, wystêpuj¹cych w czwartorzêdowych koluwiach, przeprowadzono w szeciu domenach badawczych
(zaznaczonych na mapach jako punkty) zlokalizowanych we wschodniej czêci analizowanego obszaru, w okolicach miejscowoci Maca (Fig. 6, 7).

Fig. 6. Lateralna zmiennoæ przebiegu uskoków w koluwiach czwartorzêdowych (diagramy czarne)
oraz w utworach górnojurajskich (diagramy czerwone) w rejonie Maca  Lari; liczby oznaczaj¹ numery
domen
Fig. 6. Lateral variability of fault orientation in Quaternary colluvial deposits (black) and Upper Jurassic
formation (red) in Maca  Lari area; locations numbered

Fig. 7. Lateralna zmiennoæ kierunków spêkañ ciosowych w koluwiach czwartorzêdowych (diagramy
czarne) oraz w utworach górnojurajskich (diagramy czerwone) w rejonie Maca  Lari; liczby oznaczaj¹
numery domen
Fig. 7. Lateral variability of joint orientation in Quaternary colluvial deposits (black) and Upper Jurassic
formation (red) in Maca  Lari area; locations numbered
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W domenie 1 (Fig. 8) zdecydowana wiêkszoæ uskoków (o koncentracji pomiarów
powy¿ej 50%) wykazuje przebieg zbli¿ony do po³udnikowego (N05°W). S¹ to  bez wyj¹tku
 strome uskoki normalne tworz¹ce wyrane, pierwotne skarpy uskokowe doskonale zaznaczaj¹ce siê w morfologii. Zgodnie z tym kierunkiem wyj¹tkowo czêsto przebiegaj¹ osie 
równie¿ zaznaczaj¹cych siê w morfologii  rowów tektonicznych (Fig. 9). Skonie do powy¿szego kierunku (N75°W) przebiegaj¹ mniej liczne (ok. 17%) uskoki normalne, równie¿ zaznaczaj¹ce siê w morfologii w formie wyranych krawêdzi terenowych. Z analizy wzajemnej
superpozycji powy¿szych uskoków wynika, i¿ tworzenie siê tych ostatnich poprzedza³o w czasie
rozwieranie siê subpo³udnikowych rowów tektonicznych, które kszta³towa³y siê najprawdopodobniej w warunkach lewoskrêtnej transtensji (Fig. 9). Procesom tym towarzyszy³ rozwój
przesuwczych dupleksów ekstensyjnych oraz niskok¹towych, lewoskrêtnych ciêæ Riedla
o orientacji NW-SE (N40°W). Orientacja tych ciêæ, inicjuj¹cych w wielu miejscach rozwój
ekstensyjnych dupleksów, znajduje doskona³e odbicie w statystycznym obrazie kierunków
spêkañ na tym obszarze (Fig. 8). Struktury te tworz¹ wyrane maksimum koncentracji pomiarów o wartoci 11%. Orientacja pozosta³ych kierunków spêkañ wskazuje, i¿ b¹d naladuj¹
one przebieg subpo³udnikowych rowów tektonicznych (Az. 0°, koncentracja pomiarów 14%),
b¹d s¹ wzglêdem tych rowów prostopad³e (N90°W, 16%). Oba powy¿sze zespo³y spêkañ
tworz¹ wspólnie cios ortogonalny.
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n=19
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Fig. 8. Przebieg uskoków i spêkañ w czwartorzêdowych koluwiach w rejonie Maca (domena 1).
1  uskok zrzutowy, 2  uskok zrzutowo-przesuwczy, 3  uskok przesuwczy, 4  rów tektoniczny
Fig. 8. Directions of faults and fractures in Quaternary colluvial deposit in Maca area (location 1).
1  dip-slip fault, 2  oblique-slip fault, 3  strike-slip fault, 4  graben
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PLAN

Fig. 9. Rozwój wspó³czesnych rowów tektonicznych
(w warunkach lewoskrêtnej transtensji) w czwartorzêdowych koluwiach w rejonie Maca (domena 1). 1  obni¿enie
terenu w strefie rowu, 2  o rowu, 3  kierunek poszerzania rowu, 4  zwrot wzglêdnych przemieszczeñ zgodny
z niskok¹towymi ciêciami Riedla (R) tworz¹cymi miejscami ekstensyjne dupleksy, 5  kierunek oraz zwrot transtensji

N

4m

Fig. 9. Development of recent grabens (sinistral transtension regime) in Quaternary colluvial deposits in Maca area
(location 1). 1  land surface depression in the graben area,
2  graben axis, 3  spreading direction of the graben, 4 
sense of relative displacement conformable with low-angle
Riedel shears (R), locally creating extensional duplexes,
5  direction and sense of transtension

Analizê struktur nieci¹g³ych w domenie 2 przeprowadzono w oparciu tylko o ciêcia,
które tam dominuj¹. Stwierdzone nieci¹g³oci maj¹ charakter stromo nachylonych ciêæ rozwijaj¹cych siê w warunkach subhoryzontalnej ekstensji. Wiêkszoæ tych ciêæ tworzy systemy z³o¿one z dwu komplementarnych zespo³ów mezouskoków o charakterze normalno-zrzutowym, o czym wiadczy asymetria zarówno tektoglifów, jak te¿ sigmoidalnych, ekstensyjnych szczelin. Zespo³y te przecinaj¹ siê pod k¹tem ostrym, przy
N
czym dwusieczna k¹ta ostrego zawsze wykazuje subwertykalne ustawienie. Wskazuje to, i¿ omawiane
ciêcia rozwija³y siê w re¿imie ekstensyjnym (normalnym).
Ró¿a spêkañ z tego obszaru
(Fig. 10) wykazuje trzy podstawowe kierunki o azymutach: N35°W,
N15°W i N35°E oraz jeden znacznie s³abiej reprezentowany N85°E.
spękania 5%
fractures n=41

Fig. 10. Orientacja spêkañ w czwartorzêdowych koluwiach w rejonie Maca
(domena 2)
Fig. 10. Orientation of fractures in
Quaternary colluvial deposits in Maca
area (location 2)
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Cechy spêkañ wchodz¹cych w sk³ad wszystkich zespo³ów wskazuj¹, i¿ tworzy³y siê
one w warunkach ekstensyjnych. Zgodnie z nieci¹g³ociami o azymucie N35°W w morfologii
tego obszaru zaznaczaj¹ siê doskonale widoczne, pierwotne skarpy uskokowe.
W domenie 3 stwierdzono skomplikowan¹, wielofazowo tworz¹c¹ siê sieæ stromych
lub wrêcz pionowych uskoków, z których wiele zaznacza siê w morfologii wyj¹tkowo okaza³ymi krawêdziami terenowymi o wysokoci dochodz¹cej nawet do kilku metrów. Krawêdzie
te wykazuj¹ najczêciej przebieg NE-SW (N65°E, por. Fig. 11). Zwi¹zane s¹ one z aktywnoci¹ uskoków normalnych (ich skrzyd³a s¹ zrzucone ku NW), czêsto tworz¹cych w morfologii
terenu wielostopniowe struktury schodowe. Zgodnie z tym kierunkiem powszechnie rozwijaj¹ siê te¿ rowy tektoniczne (równie¿ doskonale widoczne w morfologii terenu). Równowiekowe z powy¿szymi rowy tektoniczne, podkrelone krawêdziami terenowymi, s¹ równie¿
zorientowane WNW-ESE (N60°W). Omawiane struktury nale¿¹ w tym rejonie do najstarszych, gdy¿ s¹ przecinane i przemieszczane przez kilka generacji m³odszych uskoków wystêpuj¹cych równie¿ we wzajemnej superpozycji. Uskoki drugiej generacji w domenie 3 charakteryzuj¹ siê przebiegiem niemal¿e równole¿nikowym (N85°W, Fig. 11). S¹ to uskoki
prawoprzesuwcze, którym w morfologii terenu równie¿ towarzysz¹ pierwotne skarpy uskokowe. Uskoki trzeciej generacji, o przebiegu NW-SE (N40°W), wykazuj¹ charakter lewoprzesuwczy; gdzieniegdzie przemieszczaj¹ one wczeniej powsta³e skarpy uskokowe. Do najm³odszych nale¿¹, rzadziej spotykane, lewoprzesuwcze uskoki generacji czwartej wyranie
przemieszczaj¹ce wszystkie wczeniej powsta³e struktury. Odznaczaj¹ siê one orientacj¹ NNE-SSW (N30°E). Prawdopodobnie synchronicznie z nimi tworzy³y siê te¿ uskoki o przebiegu
NNW-SSE (N10°W), równie¿ lewoprzesuwcze.
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Fig. 11. Przebieg uskoków w czwartorzêdowych koluwiach w rejonie Maca (domena 3)
Fig. 11. Orientation of faults in Quaternary colluvial deposits in Maca area (location 3)
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Sieæ uskoków w domenie 4 wykazuje wiele podobieñstw do sieci poprzedniej (Fig. 12).
Uskoki tworz¹ tu cztery wyrane zespo³y o azymutach kolejno: N10°E, N60°E, N85°W
i N45°W. Pierwszy z nich nale¿y do najstarszych na omawianym obszarze (kieN
runek ten nie by³ reprezentowany na obszarze poprzednim; por. Fig. 11), gdy¿
jest przecinany i przemieszczany przez
wszystkie pozosta³e uskoki, które wykazuj¹  bez wyj¹tku  charakter normalny. Zgodnie z nimi powszechnie
rozwinê³y siê (synchronicznie?) rowy
tektoniczne, doskonale zaznaczaj¹ce siê
w morfologii terenu.

Fig. 12. Przebieg uskoków w czwartorzêdowych koluwiach w rejonie Maca
(domena 4)

uskoki 4%
faults n=64

Fig. 12. Orientation of faults in Quaternary
colluvial deposits in Maca area (location 4)

W domenie 5 uskoki tworz¹ wyj¹tkowo czytelny obraz (Fig. 13). Zaznaczaj¹ siê tam
dwa przecinaj¹ce siê pod k¹tem ostrym zespo³y normalnych uskoków (Fig. 14), z których
jeden (m³odszy zespó³ o przebiegu WSW-ENE, N80°E) przecina i nak³ada siê na drugi (starszy zespó³ o orientacji WNW-ESE, N65°W). Zgodnie z tymi kierunkami dosz³o do rozwoju,
doskonale zaznaczaj¹cych siê w morfologii terenu, rowów tektonicznych (Fig. 15). Rowy
starszej generacji s¹ tu spotykane trzy razy czêciej ni¿ m³odsze (Fig. 13), odznaczaj¹ce siê
przemieszczeniami o niewielkim udziale sk³adowej lewoprzesuwczej.

N

uskoki 10%
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Fig. 13. Przebieg uskoków w czwartorzêdowych koluwiach w rejonie Maca (domena 5)
Fig. 13. Orientation of faults in Quaternary colluvial deposits in Maca area (location 5)

94

J. ¯aba & Z. Ma³olepszy

Fig. 14. Dwa ró¿nowiekowe zespo³y uskoków normalnych przecinaj¹ce siê pod k¹tem ostrym, w czwartorzêdowych koluwiach w Maca (domena 5)
Fig. 14. Two normal fault sets of different age, intersecting each other at acute angle in Quaternary
colluvial deposits in Maca area (location 5)

Fig. 15. Rów tektoniczny rozwiniêty w czwartorzêdowych koluwiach w Maca (domena 5)
Fig. 15. Graben in Quaternary colluvial deposits in Maca area (location 5)
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Sieæ uskoków w domenie 6
(Fig. 16) wykazuje uderzaj¹ce podobieñstwo do obrazu otrzymanego w domenie 5. Równie¿ i tu zaznaczaj¹ siê dwa ró¿nowiekowe
zespo³y uskoków normalnych podkrelonych przez wyrane skarpy uskokowe (Fig. 17), tworz¹ce
czêsto rowy (Fig. 18). Starszy zespó³ jest zorientowany WNW-ESE
(N60°W), natomiast m³odszy 
WSW-ENE (N75°E). Do struktur
uskoki 4%
faults n=64
m³odszych, rozwijaj¹cych siê synchronicznie z poprzednimi, nale¿¹
te¿  rzadziej spotykane  rowy
o przebiegu NNW-SSE (N15°W)
oraz NW-SE (N45°W). Równie¿
i one zaznaczaj¹ siê bardzo wyraFig. 16. Przebieg uskoków w czwartorzêdowych koluwiach nie w morfologii terenu w postaci
w rejonie Maca (domena 6)
pierwotnych skarp uskokowych.

N

Fig. 16. Orientation of faults in Quaternary colluvial deposits
in Maca area (location 6)

Fig. 17. Skarpy uskokowe wykszta³cone w czwartorzêdowych koluwiach w Maca (domena 6)
Fig. 17. Fault scarps developed in Quaternary colluvial deposit in Maca area (location 6)
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Fig. 18. Rowy tektoniczne i skarpy uskokowe zaznaczaj¹ce siê w osadach czwartorzêdowych w rejonie Maca (domena 6)
Fig. 18. Grabens and fault scarps observed in Quaternary deposits in Maca area (location 6)

USKOKI W UTWORACH MEZOZOICZNYCH
Szczegó³ow¹ analizê strukturaln¹ uskoków i wspó³wystêpuj¹cych z nimi spêkañ ciosowych,
wystêpuj¹cych w utworach mezozoicznych, przeprowadzono w szeciu domenach badawczych (zaznaczonych na mapach jako punkty), zlokalizowanych w zachodniej czêci analizowanego terenu (Fig. 6, 7), w okolicach miejscowoci Pinchollo (domena 7), Maca (domeny 8,
10, 12) i Lari (domeny 9, 11). Badania przeprowadzono w obrêbie utworów kredy (domena 7)
oraz górnej jury (domeny 812).
Utwory mezozoiczne uleg³y na badanym terenie s³abym deformacjom fa³dowym
(Fig. 19). S¹ one pochylone po³ogo w ró¿nych kierunkach (Fig. 20), jednak najczêciej (ponad 20% pomiarów) zapadaj¹ ku NNW pod k¹tem oko³o 30° (maksimum: 160/30).
Punkty projekcyjne warstwowania tworz¹ na diagramie wyrany pas wiadcz¹cy o wystêpowaniu na tym obszarze makrostruktury fa³dowej (Fig. 20). Z interpretacji diagramu wynika, ¿e o tego makrofa³du odznacza siê niemal równole¿nikowym przebiegiem; jest ona
nachylona ku wschodowi pod k¹tem oko³o 10° (95/10).
W utworach mezozoicznych zaznacza siê skomplikowana, tworz¹ca siê wielofazowo
sieæ uskoków o bardzo ró¿nym przebiegu i cechach kinematycznych (Fig. 21).
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Fig. 19. Utwory kredowe w Dolinie Rio Colca w Pinchollo (domena 7)
Fig. 19. Cretaceous beds in Rio Colca Valley in Pinchollo area (location 7)

N

F
Fig. 20. Diagram strukturalny powierzchni
u³awicenia w utworach mezozoiku w rejonie
Pinchollo  Lari  Maca. £uk  pas foliacji,
F  o makrofa³du, strza³ka  przebieg osi
makrofa³du oraz kierunek jej nachylenia
n=70
1

10

20 [%]

Fig. 20. Stereogram of bedding within Mesozoic formations in the Pinchollo  Lari  Maca
area. Arc  bedding belt, F  axis of macrofault, arrow  direction of macrofault axis and
plunge azimuth of macrofault axis
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N

Fig. 21. Sieæ uskoków wraz z ich cechami
kinematycznymi stwierdzona w utworach
mezozoicznych w rejonie Maca  Lari. 1 
przemieszczenia skierowane ku górze, 2 
przemieszczenia skierowane ku do³owi, 3 
kierunek oraz zwrot wzglêdnych przemieszczeñ, 4  orientacja rys tektonicznych, 5 
uskoki normalne, 6  uskoki zrzutowe, 7 
uskoki zrzutowo-przesuwcze; charakter sk³adowej przemieszczeñ uskokowych: N  normalno-zrzutowa, R  inwersyjno-zrzutowa
(odwrócona), S  lewoprzesuwcza, D  prawoprzesuwcza
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Fig. 21. Fault network and kinematic features
of faults observed in Mesozoic formation in
Maca  Lari area. 1  upward displacements,
2  downward displacements, 3  direction and
sense of relative displacements, 4  tectonic
striae orientation, 5  normal faults, 6  dipslip faults, 7  oblique-slip faults; style of fault
displacemets: N  normal, R  reverse, S 
sinistral, D  dextral
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Fig. 22. Przebieg oraz cechy kinematyczne uskoków zrzutowych (progowych i odwróconych) stwierdzonych na dnie Doliny Rio Colca w rejonie Pinchollo (domena 7)
Fig. 22. Directions and kinematic features of dip-slip faults (normal and reverse) observed in bottom of
the Rio Colca Valley in Pinchollo area (location 7)

W domenie 7 (Pinchollo) po³o¿onej na dnie Doliny Rio Colca stwierdzono na po³udniowym jej zboczu zespó³ schodowych uskoków zrzutowych o przebiegu NE-SW (ok. N40°E;
Fig. 22). S¹ to uskoki zrzutowe, progowe lub  stromo nachylone  inwersyjno-zrzutowe.
W kierunku wschodnim stopniowo przemieszczaj¹ one utwory mezozoiczne ku górze.
W domenie 8 usytuowanej w okolicach wschodniego otworu tunelu drogowego w Maca
stwierdzono trzy, wyranie zaznaczaj¹ce siê zespo³y uskoków (Fig. 23). Najliczniej reprezentowane uskoki o przebiegu ENE-WSW (N60°-70°E) wykazuj¹ charakter przesuwczy. Wzglê-
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dem struktur fa³dowych s¹ one pod³u¿ne. Zgodnie z powy¿szym kierunkiem stwierdzono
uskoki przesuwcze dwóch generacji: m³odsze z nich odznaczaj¹ siê lewoskrêtnym zwrotem
cinania, natomiast zwrot starszych przemieszczeñ przesuwczych nie zosta³ okrelony. Na
obszarze domeny 8 bardzo licznie pojawiaj¹ siê tak¿e uskoki normalne o przebiegu NW-SE
(N40°-50°W). Przemieszczaj¹ one zarówno utwory górnojurajskie, jak i mioceñskie reprezentowane przez tufy wulkaniczne. Ich skrzyd³a zosta³y podniesione ku NE. Zgodnie z powy¿szym kierunkiem lokalnie stwierdzono tak¿e przemieszczenia o charakterze lewoprzesuwczym. Mniej liczne uskoki normalno-lewoprzesuwcze (starsze) oraz inwersyjno-przesuwcze (m³odsze) odznaczaj¹ siê na omawianym obszarze równole¿nikowym przebiegiem (N85°W). Inne uskoki s¹ spotykane znacznie rzadziej; maj¹ one charakter lewo- lub
prawoprzesuwczy (uskoki NE-SW; N30°-40°E) oraz inwersyjno-przesuwczy (ENE-WSW,
N80°E). Diagram spêkañ z tego obszaru (Fig. 23) w miarê wiernie naladuje kierunki przebiegu uskoków. Wyranie zaznaczaj¹ siê na nim spêkania pod³u¿ne o orientacji ENE-WSW
(N65°E) oraz poprzeczne  NNW-SSE (N25°W), tworz¹ce system ciosu ortogonalnego. Na
uwagê zas³uguje zespó³ ciosu o przebiegu po³udnikowym (N05°E), nie maj¹cy odpowiednika
wród uskoków.
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Fig. 23. Kierunki uskoków i spêkañ w utworach górnojurajskich w rejonie tunelu drogowego Maca
(domena 8)
Fig. 23. Orientation of faults and joints in the Upper Jurassic beds in Maca area next to road tunnel
outlet (location 8)

W domenie 9 (Fig. 24) zlokalizowanej na pó³nocnej cianie Doliny Rio Colca, w rejonie Lari, stwierdzono uskoki zorientowane NE-SW (normalne uskoki, których zrzucone skrzyd³a znajduj¹ siê na pó³nocnym zachodzie) oraz ENE-WSW (uskoki odwrócone, wzd³u¿ których dosz³o do obni¿enia po³udniowego skrzyd³a).
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Fig. 24. Przebieg g³ównych uskoków w utworach górnojurajskich w rejonie Lari (domena 9)
Fig. 24. Orientation of major faults in the Upper Jurassic beds in Lari area (location 9)

Na po³udniowym stoku Doliny Rio Colca, w rejonie miejscowoci Maca (domena 10),
zaznaczaj¹ siê cztery wyrane zespo³y uskoków (Fig. 25) o orientacji N-S, NE-SW, ENE-WSW oraz W-E. W wiêkszoci s¹ to uskoki progowo-zrzutowe lub normalno-zrzutowe, kszta³tuj¹ce siê w ekstensyjnym (normalnym) re¿imie deformacji. Najliczniejsze z nich, o przebiegu kierunku N-S (N0°) oraz NE-SW (N35°E; uskoki pod³u¿ne), tworz¹ na powierzchni terenu
wyrane pierwotne skarpy tektoniczne oraz rowy i zrêby. Przebieg ciosu (Fig. 25) tylko w niewielkim stopniu naladuje przebieg uskoków. Spêkania tworz¹ w tym rejonie wyrany system
ciosu ortogonalnego, którego zespo³y s¹ b¹d równoleg³e (cios pod³u¿ny, N25°E), b¹d prostopad³e (cios poprzeczny, N65°W) w stosunku do linii biegu warstwowania w utworach górnojurajskich. Stwierdzone w terenie spêkania ekstensyjne o przebiegu ENE-WSW (N75°E)
jako jedyne wiernie odpowiadaj¹ uskokom progowo-zrzutowym oraz normalno-zrzutowym
o tej samej orientacji.
ing

+

Fig. 25. Przebieg uskoków w utworach
górnojurajskich w rejonie Maca (domena 10)
Fig. 25. Orientation of faults in the Upper
Jurassic beds in Maca area (location 10)

lin
wa ia bie
rsw gu
tow
an
ia

be

dd

–

str

ike

N

–

+

uskoki
faults

4%
n=12

spękania
fractures

4%
n=112

Aktywnoæ uskoków w Dolinie Rio Colca w rejonie Pinchollo  Maca ...

101

Sieæ uskoków w utworach górnojurajskich stwierdzona na dnie Doliny Rio Colca w rejonie Lari (domena 11) sk³ada siê z czterech zespo³ów (Fig. 26). S¹ to uskoki: prawoprzesuwcze (dwu generacji) o przebiegu NW-SE (ok. N50°W), lewoprzesuwczo-zrzutowe, pod³u¿ne
wzglêdem linii biegu warstwowania w utworach jurajskich (NE-SW; N65°E) oraz normalnozrzutowe o orientacji ENE-WSW (N80°E) i NNE-SSW (N10°E). Zgodnie z tym ostatnim
kierunkiem rozwinê³a siê w tej okolicy dolina rzeki Rio Colca. Uskoki czêsto wystêpuj¹ w tej
okolicy we wzajemnej superpozycji (Fig. 27).
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Fig. 26. Kierunki uskoków i spêkañ w utworach
górnojurajskich w rejonie Lari (domena 11)
Fig. 26. Orientation of faults and joints in the
Upper Jurassic beds in Lari area (location 11)
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Fig. 27. Superpozycja mezouskoków w utworach górnojurajskich wystêpuj¹cych w dnie Doliny Rio Colca w rejonie Lari (domena 11)
Fig. 27. Superposition of mesofaults in the Upper Jurassic
beds in the bottom of the Colca River Valley in Lari area
(location 11)
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Sieæ ciosu (Fig. 26) w przybli¿eniu nawi¹zuje do orientacji uskoków (Fig. 28). Zwracaj¹ uwagê bardzo licznie reprezentowane (koncentracja 24%) spêkania pod³u¿ne (N55°E),
które bywaj¹ wykorzystywane przez polizgi o charakterze normalno-lewoskrêtnym oraz rzadziej spotykany cios diagonalny (N60°W), zgodnie z którym zachodzi³y wielofazowe przemieszczenia prawoprzesuwcze.

Fig. 28. Sieæ spêkañ (cios romboidalny) widoczna na powierzchni warstwowania utworów górnojurajskich w Dolinie Rio Colca w Lari (domena 11)
Fig. 28. Joint network (rhomboidal) observed on the top surface of Jurassic beds in the bottom of the
Rio Colca Valley in Lari area

Pó³nocne zbocza Doliny Rio Colca (domena 12)
w rejonie miejscowoci Maca przecinaj¹ liczne uskoki
(Fig. 29) normalno-zrzutowe o przebiegu NE-SW
(N50°E), NNE-SSW (N15°E) i NW-SE (N40°W). Nawi¹zuj¹ one do dominuj¹cych kierunków przebiegu
uskoków w ca³ym regionie. Uskoki te przemieszczaj¹,
oprócz utworów górnojurajskich, równie¿  wy¿ej le¿¹ce  mioceñskie tufy wulkaniczne. Ich skrzyd³a zosta³y
zrzucone ku wschodowi.
Fig. 29. Przebieg g³ównych uskoków w utworach górnojurajskich w rejonie Maca (domena 12)
Fig. 29. Orientation of major faults in the Upper Jurassic beds
in Maca area (location 12)
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Na badanym obszarze wystêpuje skomplikowana, wielofazowo ukszta³towana sieæ uskoków.
Wiêkszoæ z nich przemieszcza zarówno utwory mezozoiczne i mioceñskie jak i czwartorzêdowe, co wiadczy o ich wspó³czesnej aktywnoci. G³ówne kierunki uskoków wystêpuj¹cych
w mezozoicznych i mioceñskich utworach pod³o¿a zosta³y skopiowane w pokrywaj¹cych
du¿¹ czêæ terenu czwartorzêdowych koluwiach.
Najstarsze uskoki wystêpuj¹ce w utworach mezozoicznych wykazuj¹ przebieg po³udnikowy (N-S). S¹ to uskoki normalne, podkrelone  równie¿ w osadach czwartorzêdowych 
przez rowy tektoniczne. wiadczy to dobitnie o ich d³ugotrwa³ej aktywnoci, siêgaj¹cej
po czasy wspó³czesne. Na niektórych odcinkach rowy te s¹ wykorzystywane przez Dolinê
Rio Colca.
Nieco póniej wielofazowo kszta³towa³y siê uskoki przesuwcze o orientacji NE-SW
oraz NW-SE (zarówno prawo- jak i lewoprzesuwcze), które w koñcowych etapach swej ewolucji (po miocenie) uleg³y transformacji w uskoki normalno-zrzutowe. Zarówno uskoki o przebiegu NE-SW, jak i NW-SE, tworz¹ wyrane struktury schodowe. Ich wschodnie skrzyd³a
uleg³y wielokrotnym, cyklicznym przemieszczeniom ku górze. Spowodowa³o to, i¿ utwory
jury pojawiaj¹ siê we wschodniej czêci terenu w górnych partiach Doliny Rio Colca, podczas
gdy na zachodzie w dnie tej doliny (która jest tam du¿o g³êbiej wciêta) wystêpuj¹ ju¿ utwory
kredowe. Aktywnoæ tych uskoków, zachodz¹ca w re¿imie ekstensyjnym, trwa do czasów
wspó³czesnych, gdy¿ wyranie zaznaczaj¹ siê one w osadach czwartorzêdowych, czêsto w formie pierwotnych skarp tektonicznych oraz rowów.
Na badanym terenie stosunkowo rzadko pojawiaj¹ siê  zazwyczaj strome  uskoki
odwrócone; maj¹ one przebieg po³udnikowy (nasuwanie ku wschodowi), NE-SW (nasuwanie
ku wschodowi) b¹d równole¿nikowy (nasuwanie w kierunku po³udniowym). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wiêkszoæ uskoków o przebiegu równole¿nikowym ma charakter normalno-zrzutowy (obni¿aniu uleg³o w ró¿nych czêciach terenu zarówno ich skrzyd³o pó³nocne, jak i po³udniowe).
Niektóre uskoki o przebiegu równole¿nikowym wykazywa³y wielofazow¹ aktywnoæ
zrzutowo-przesuwcz¹, przy czym przemieszczenia normalno- (lewo-) przesuwcze poprzedza³y
póniejsze ruchy o charakterze inwersyjno-przesuwczym.
W utworach mezozoiku stwierdzono niemal poziomo le¿¹ce makrostruktury fa³dowe,
których osie odznaczaj¹ siê równole¿nikowym przebiegiem. Wzglêdem osi fa³du wyodrêbniono na tym obszarze uskoki pod³u¿ne, poprzeczne oraz diagonalne.
Sieæ spêkañ, w wiêkszoci przypadków, odzwierciedla przebieg linii uskokowych.
Zespo³y spêkañ stosunkowo czêsto tworz¹ system ciosu ortogonalnego. Najwiêcej spêkañ
(a czêsto tak¿e uskoków) przebiega równolegle do osi fa³dów lub do linii biegu warstwowania; s¹ to spêkania i uskoki pod³u¿ne.
W osadach czwartorzêdowych zaznaczaj¹ siê kierunki niemal wszystkich uskoków
stwierdzonych w utworach mezozoicznych. Równie¿ one wykazuj¹ wielofazowy rozwój.
Pocz¹tkowo odznacza³y siê one aktywnoci¹ przesuwcz¹, by nastêpnie przekszta³ciæ siê
w uskoki normalne, prowadz¹ce do kszta³towania siê rowów i zrêbów tektonicznych. Jako
pierwsze rozwinê³y siê rowy o przebiegu NW-SE, a nastêpnie m³odsze rowy zorientowane
WSW-ENE. Do najm³odszych nale¿¹ rowy NNW-SSE, tworz¹ce siê w warunkach lewoskrêtnej
transtensji.
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Wspó³czesna aktywnoæ uskoków spowodowa³a utworzenie siê na powierzchni terenu
wyranych pierwotnych skarp uskokowych pokrywaj¹cych siê z liniami uskoków. wiadczy
to, i¿ formy te s¹ na tyle m³ode, ¿e nie uleg³y jeszcze w sposób wyrany procesom denudacyjnym. Z analizy przebiegu linii uskokowych oraz orientacji spêkañ wynika, ¿e Dolina Rio
Colca ma za³o¿enia tektoniczne i wykorzystuje niemal wszystkie wystêpuj¹ce na badanym
terenie zespo³y nieci¹g³oci, ze szczególnym uwzglêdnieniem uskoków o przebiegu WNW-ESE, NE-SW oraz rzadziej  W-E.
Omawiana sieæ uskoków i spêkañ nawi¹zuje do kierunków lineamentów stwierdzonych
na po³udnie od Doliny Rio Colca oraz w rejonie Doliny Wulkanów na podstawie analizy zdjêæ
satelitarnych (por. Antayhua et al. 2002, Delacour et al. 2002). Du¿e znaczenie maj¹ uskoki
o przebiegu NW-SE, które poni¿ej Kanionu Colca powoduj¹ pojawianie siê na powierzchni
terenu utworów prekambryjskich (Dalmayrac et al. 1971, Mégard et al. 1971).
Praca powsta³a w ramach badañ statutowych Katedry Geologii Podstawowej Uniwersytetu
l¹skiego (BS/KGP/2006). Autorzy dziêkuj¹ prof. dr hab. in¿. Andrzejowi Paulo za ¿yczliwoæ, inspiracjê i wszechstronn¹ pomoc w realizacji tematu oraz w³adzom dziekañskim Wydzia³u Nauk o Ziemi U, a w szczególnoci prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi, za wsparcie finansowe.
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Summary
The fault/fracture network within Mesozoic and Quaternary formations has been studied in
the Rio Colca Valley in Pinchollo  Lari  Maca area (Figs 1, 3, 4), Central Andes, Southern
Peru. The study area is located in a subduction zone and is part of an active volcanic arc
(Fig. 2). A fragment of the Rio Colca Valley dealth with this work is located between two
volcanoes: Sabancaya in the South and Mismi in the North, both 2030 km apart. Recent
activity of Sabancaya volcano caused locally surface displacements as a result of earthquake
in Maca in 1991. These structures in Quaternary colluvial deposits and their relation to existing tectonic framework in the bedrock have been studied in the paper (Figs 6, 7).
Displacements of Mesozoic, Miocene and Quaternary formations observed on nearly all
faults in the study area provide evidence for recent tectonic activity. Most of the faults in
Mesozoic bedrock continue in Quaternary colluvial deposits (Figs 529). Recent tectonic activity of these faults has developed on the surface a system of distinct scarps and land cracks.
Orientation of the first generation of faults displacing Mesozoic formations is N-S.
These are normal faults, which form some horsts and grabens in Quaternary deposits. The
next generation of strike-slip faults, both sinistral and dextral ones is oriented NE-SW and
NW-SE. In late stages of its evolution (Post-Miocene), this fault system was transformed into
oblique-slip faults. The activity of this fault system has influenced recently Quaternary grabens observed on the land surface. In the study area there is also another sparse system of steep
faults (normal, reverse and oblique-slip) oriented N-S, NE-SW and W-E.
Analysis of faulting in Pinchollo  Maca area shows that structural framework of the Rio
Colca Valley is based on nearly all tectonic discontinuities observed on the surface; mostly on
WNW-ESE and NE-SW faults, and on few W-E faults.
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ZASIÊG I BUDOWLE WULKANICZNE
GRUPY ANDAHUA
Extent and volcanics constructions of Andahua group
Andrzej GA£A
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Katedra Analiz rodowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej;
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
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Treæ: W 2003, 2004 i 2006 roku grupa geologów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzi³a badania terenowe m³odej grupy wulkanicznej Andahua, w po³udniowym Peru. Zosta³a ona poznana zaledwie 45 lat temu i do chwili obecnej nie okrelono definitywnie jej zasiêgu i genezy. Najwiêkszym obszarowo i jednoczenie najbogatszym w produkty wulkanizmu grupy Andahua jest rejon Doliny
Wulkanów. Lawy zwart¹ pokryw¹ wype³niaj¹ tê dolinê, miêdzy Misahuanca a Ayo na d³ugoci oko³o
60 km. W trakcie prac zidentyfikowano oko³o 150 centrów erupcyjnych, w tym: sto¿ki piroklastyczne
o wysokoci 50300 m oraz bardziej liczne kopu³y i szczeliny lawowe. Morfologia i rozprzestrzenienie
ska³ grupy Andahua wykazuj¹ pewne zwi¹zki z tektonik¹ i budow¹ geologiczn¹ pod³o¿a.
S³owa kluczowe: lawa, kopu³a lawowa, sto¿ek piroklastyczny, grupa Andahua, zagro¿enie wulkaniczne
Abstract: In 2003, 2004 and 2006 small groups of geologists of AGH  The University of Science and
Technology in Kraków investigated young Andahua volcanic group of Southern Peru. It was identified
first some 45 years ago but its extension is not definitely determined yet. The greatest area of the Andahua group, where at the same time the volcanism products are the most common, is the Valley of Volcanoes. This valley, between the Misahuanca and Ayo, is covered by a dense cover of lava, which is about
60 km long. Field work resulted in discovery of about 150 individual emission centres: apparent pyroclastic cones 50300 metres high, and usually smaller lava domes and vents controlled by fractures.
Morphology of the Andahua lava flows coalescing into composite lava fields as well as criteria for their
stratigraphy and tectonic controls are given.
Key words: lava flow, lava dome, pyroclastic cone, Andahua group, volcanic hazard
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WSTÊP
Przedmiotem badañ jest czwartorzêdowa grupa wulkaniczna Andahua (sensu Caldas et al.
1993). Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z relacji lotników Shippeego i Johnsona z 1934
roku (Shippee 1934). Za pocz¹tek badañ naukowych nale¿y uznaæ obserwacje Portocarrero,
który opisa³ formy wulkaniczne w okolicach Andahua w Dolinie Wulkanów (1960) (Fig. 1).
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Fig. 1. Mapa okolic Kanionu Colca. 1  projektowany park narodowy, 2  strefa buforowa, 3  rejon
wystêpowania grupy Andahua, 4  stratowulkan, 5  kopalnia z³ota; A  czêæ pó³nocna Doliny Wulkanów i Dolina Rio Sora, B  czêæ po³udniowa Doliny Wulkanów, C  Antapuna, D  Shila, E  Paula,
F  Gloriahuasi, G  Legunillas  potok Uchan, H  Huambo  Cabanaconde, I  Chivay
Fig. 1. Canyon Colca region. 1  national park in project, 2  buffer zone, 3  Andahua group occurrence area, 4  stratovolcano, 5  gold mine; A  north part of Valley of Volcanoes and Rio Sora Valley,
B  south part of Valley of Volcanoes, C  Antapuna, D  Shila, E  Paula, F  Gloriahuasi, G  Legunillas
 lava flows Uchan, H  Huambo  Cabanaconde, I  Chivay
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Wulkany grupy Andahua pozosta³y niezbadane ze wzglêdu na znacznie wiêksze zainteresowanie naukowe i spo³eczne typowymi dla tej czêci Andów du¿ymi stratowulkanami. Do
chwili obecnej ukaza³o siê kilkanacie publikacji naukowych, które w sposób wyrywkowy
opisuj¹ Dolinê Wulkanów lub skupiaj¹ siê na wra¿eniach krajobrazowych (Hoempler 1962,
Venturelli et al. 1978). Dopiero prace Francuzów dostarczaj¹ szczegó³owych informacji na
temat petrologii i geochemii wulkanitów Andahua (Delacour 2002, Thouret et al. 2002). Polskie badania maj¹ na celu okrelenie genezy i stadium rozwoju grupy Andahua oraz zagro¿enia dla obszarów zamieszka³ych. G³ówne pola lawowe by³y przedmiotem szczegó³owych prac,
a na mniejszych i peryferyjnych przeprowadzono zwiad terenowy. W 2003 roku mia³a miejsce wyprawa rekonesansowa pracowników AGH: Andrzeja Ga³asia i Andrzeja Paulo. Badania prowadzono tak¿e w lipcu 2004 i 2006 roku. W ostatnim roku w pracach terenowych
uczestniczy³a tak¿e studentka Joanna Krupa.
Do tej pory ani centra erupcji, ani zasiêg przestrzenny i wiekowy grupy Andahua nie
zosta³y definitywnie okrelone. Jest to bowiem teren trudno dostêpny, na ogó³ bezwodny,
wysokogórski, le¿¹cy w strefie 14005200 m n.p.m.
W pracach wykorzystano mapy geologiczne Peru w skali 1 : 100 000 (arkusze: Cayarani, Orcopampa, Huambo, Aplao, Cailloma, Chivay) zdjêcia satelitarne (Landsat) i nieliczne
zdjêcia lotnicze (Servicio Aerofotografico Nacional, Perú) oraz autorskie fotografie w³asne
i uczestników wypraw w latach 20032006. Prace terenowe skupia³y siê na okreleniu miejsc
erupcji, charakteru i morfologii utworów wulkanicznych, pobierano próby do badañ petrograficznych i wykonywano fotografie. Lokalizacjê dokonywano za pomoc¹ GPS-u.
Po trzech sezonach badañ terenowych mo¿na okreliæ z grubsza zasiêg przestrzenny
grupy Andahua. Wulkanity Andahua ci¹gn¹ siê z przerwami na obszarze d³ugoci ponad 120 km
i szerokoci 100 km. Wyodrêbniono 9 rejonów gdzie obecne s¹ centra erupcji (Fig. 1). Wyró¿niono 37 pól lawowych utworzonych z jednego lub wiêcej potoków lawy, 46 sto¿ków piroklastycznych i 116 centrów erupcji lawy, w tym kopu³y i szczeliny. Najwiêkszy obszar wystêpowania stanowi Dolina Wulkanów. Grupa Santo Tomas, opisywana przez Moncayo (1994),
w dolinie o tej samej nazwie, 70 km na pó³noc od Caylloma, prawdopodobnie odpowiada
litostratygraficznie grupie Andahua.

WIEK ERUPCJI
Zasiêg wiekowy grupy Andahua jest stopniowo precyzowany. Nie ma wiarygodnych zapisów
historycznych aktywnoci wulkanicznej ani przekazu legendarnego, który potwierdza³by jej
m³ody wiek. Katalog wulkanów Simkina & Sieberta (1994) oraz ród³a internetowe powo³uj¹
siê na Sappera (1917), który pisa³ o aktywnoci wulkanicznej w czasie panowania Inków
(XIVXVI w.). Dolna granica wiekowa grupy mo¿e byæ okrelana na podstawie stosunku do
rzeby terenu, osadów glacjalnych i rzecznych, objawów tektoniki i erozji oraz pojedynczych,
jak dot¹d, datowañ wieku bezwzglêdnego (Kaneoke & Guevara 1984, Cabrera & Thouret
2000).
Inny sposób poredniego wnioskowania o wieku sto¿ków wulkanicznych polega na
pomiarach ich kszta³tu. Najstarsze sto¿ki maj¹ wysokoæ oko³o 100 m. Po³udniowe zbocza s¹
strome, wyrzebione erozj¹ lodowca, pó³nocne nachylone pod k¹tem oko³o 10°; powsta³y one
w plejstocenie. Kolejne grupy wiekowe maj¹ zbocza nachylone coraz bardziej  k¹t nachyle-
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nia zmienia siê pomiêdzy 21° a 23° u tych, które powsta³y na prze³omie plejstocenu i holocenu poni¿ej strefy zlodowaconej. Zbocza sto¿ków powsta³ych w górnym holocenie maj¹ nachylenie od 28° do 31° (Cabrera & Thouret 2000). Pomiary wykonane przez autora nie znajduj¹ potwierdzenia dla takiego sposobu wyznaczania wieku budowli wulkanicznych.
Nachylanie zboczy kilku raczej plejstoceñskich sto¿ków piroklastycznych (Cerro Mauras,
Llajuapampa, Marbas Chico Norte) mieci siê w przedziale 2834°, co oznacza³oby we wspomnianej klasyfikacji, ¿e s¹ to wulkany powsta³e niemal wspó³czenie. Inn¹ s³ab¹ stron¹ opisanej wy¿ej morfometrycznej metody datowania jest ograniczenie jej do sto¿ków piroklastycznych. Tymczasem wiêksza czêæ grupy Andahua zbudowana jest z law.
wie¿oæ niektórych form wulkanicznych, tj. nik³e lady erozji i wietrzenia oraz brak
pokrywy rolinnej wskazuj¹, ¿e powsta³y one nie dawniej jak 300400 lat temu. Na starszych
popio³ach i ¿u¿lowatych lawach grupy Andahua utworzy³y siê pylaste gleby brunatne, osi¹gaj¹c nawet 0.51 metra gruboci. Zadomowi³a siê tam, stosownie do strefy wysokociowej,
kolczasta trawa ichu, yareta, kserofity i inne roliny, a ludzie przekszta³cili ten obszar w tarasowate pola uprawne. Poniewa¿ gleby takie rozwijaj¹ siê pod wp³ywem wody i doæ powoli,
a obecnie panuje w tej czêci Andów klimat suchy, wnioskujemy (Ga³a & Paulo 2005), ¿e
powsta³y one w epoce lodowej i towarzysz¹cych jej cieplejszych okresach tajania lodowców,
a wiêc co najmniej 10 000 lat temu (Thouret et al. 2001b). Z badañ palynologicznych (Moscol
2001) wynika du¿a zmiennoæ klimatyczna w czasie holocenu, w tym istnienie m³odego okresu wilgotnego. Dowody archeologiczne i geologiczne (Grodzicki 1994) wskazuj¹, ¿e w pierwszym wieku p.n.e., oko³o roku 600 (±140) i 1000 naszej ery wystêpowa³y obfite opady atmosferyczne na skutek zjawiska El Niño. Musia³aby wówczas nast¹piæ znaczna erozja lunych
osadów piroklastycznych.
Przy sporz¹dzaniu mapy tej grupy przyjêto prosty podzia³ na 3 grupy wiekowe: starsz¹ I
(plejstocen), poredni¹ II (plejstocen  holocen) i m³od¹ III (holocen). Starsza jest zwietrza³a,
wyrzebiona erozyjnie, pokryta rolinnoci¹, czêsto zamieniona na pola uprawne. Bloki lawy
s¹ g³adkie, a granice dawnych potoków lawy niewyrane. Zazêbiaj¹ siê one z osadami rzecznymi, a w strefie wysokogórskiej nosz¹ wyrane lady erozji glacjalnej i peryglacjalnej. Na
lawach grupy poredniej powsta³y inicjalne gleby, które porastaj¹ niekiedy trawy, kaktusy lub
krzewy. Powierzchnia m³odych law jest chropowata, ostra, miejsca wyciskania lawy czytelne,
zbocza potoków lawowych strome, ma³o stabilne, a struktury p³yniêcia wyrane. Roliny nie
zd¹¿y³y siê zakorzeniæ.
Kolejnych danych o wieku grupy Andahua dostarczaj¹ badania sk³adu izotopowego
ska³ i sk³adu izotopowego wêgla w resztkach zwêglonych przez gor¹cy popió³ rolin, przeprowadzone przez Kaneoke & Guevara (1984). Najstarsze ska³y tej grupy, datowane dot¹d metod¹ K-Ar, wskazuj¹ na oko³o 800 000300 000 lat. Jest to zgodne z obserwacjami geologicznymi, wed³ug których ko³o Orcopampa grupa ta zazêbia siê miejscami z utworami glacjalnymi
i rozwinê³a siê po powstaniu kanionów. Lawy blokowa³y nieraz przep³yw rzek. Utwory kilku
m³odych form, wystêpuj¹cych ko³o Andahua, zbadano metod¹ 14C. Powsta³y one w okresie
od 4050 do oko³o 370 lat p.n.e. (Cabrera & Thouret 2000), ale z obserwacji kszta³tu potoków
lawy, która op³ywa³a badane sto¿ki i do dzi nie poros³a kaktusami wynika, ¿e potoki te s¹
jeszcze m³odsze. Tak wiêc lawy mog³y p³yn¹æ w czasie, gdy Hiszpanie zawojowali imperium
Inków i rozpocz¹³ siê okres zapisany w kronikach. Prawdopodobnie do Doliny Wulkanów nie
dotar³ wówczas ¿aden kronikarz. Poszczególne wulkany Andahua s¹ kar³owate i proste w po-
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równaniu z wielkimi stratowulkanami po³udniowego Peru. Tajemnica wczesnych stadiów ich
rozwoju ukryta jest pod szczelnym p³aszczem osadów piroklastycznych ostatniej fazy erupcji.
Tylko z rzadka wykop drogowy lub erozja rzeczna wcinaj¹ siê w stok; wówczas okazuje siê,
¿e warstwy lapilli le¿¹ na sobie niezgodnie, a na niektórych rozwinê³y siê pokrywy zwietrzelinowe. Tym samym niew³aciwe jest nazywanie ogó³u tych wulkanów monogenetycznymi
(Cabrera & Thouret 2000), gdy¿ by³y takie, które wybucha³y wielokrotnie.
Jeli wiêc jest wiele dowodów na d³ugotrwa³¹ i niedawn¹ aktywnoæ kar³owatych wulkanów, to mo¿na oczekiwaæ ich kolejnych wybuchów. Si³a sprawcza dzia³a nadal. Jest ni¹
podsuwanie oceanicznej P³yty Nazca pod krê Ameryki Po³udniowej oraz wypiêtrzanie Andów i pêkanie ich na wielkie bloki tektoniczne (Ga³a & Paulo 2005).

MIEJSCA ERUPCJI
Odnalezienie miejsc erupcji, a jednoczenie dop³ywu magmy z g³êbi litosfery ma du¿e znaczenie w ustaleniu zwi¹zku aktywnoci wulkanicznej z budow¹ geologiczn¹ pod³o¿a. Pozwala tak¿e na przewidywanie zagro¿eñ.
Sto¿ek zwieñczony u wierzcho³ka kraterem, zbudowany z bomb wulkanicznych, lapilli, popio³u oraz p³askich skorup aglomeratu, czyli bryzgów lawy spajaj¹cych bomby, jest oczywistym miejscem erupcji. Takich wulkanów odnaleziono 46 i zaznaczono wraz z nazw¹ na
mapach (Fig. 2, 3). Niektóre z nich maj¹ rozerwany brzeg, a od krateru rozpoczyna siê zakrzep³y potok lawy. Wiêkszoæ sto¿ków zbudowana jest tylko z materia³u piroklastycznego. Tylko
jeden sto¿ek, Gloriahuasi, ma charakter stratowulkanu, tj. zbudowany jest z law i tefry. Sto¿ki
piroklastyczne wiadcz¹ lokalnie o du¿ym udziale gazu w magmie. Wiêkszoæ sto¿ków ma
wysokoæ w granicach 100200 m, wyj¹tkowo 400 m. Najwiêkszym wulkanicznym sto¿kiem
by³a prawdopodobnie Antapuna, której krater i po³udniowe zbocze zosta³y zniszczone przez
lodowiec.
Zwykle sto¿ki znajduj¹ siê w obrêbie pól lawowych lub z nimi s¹siaduj¹. Wyj¹tek stanowi grupa wulkanów w rejonie Caylloma, gdzie na wysokim p³askowy¿u (43005100 m
n.p.m.) stoi 6 odosobnionych sto¿ków. Depresje w pobli¿u niektórych sto¿ków wype³niaj¹
rytmicznie warstwowane popio³y wulkaniczne. Mi¹¿szoæ pokrywy piroklastycznej ods³oniêta w w¹wozach i skarpach drogowych rzadko przekracza 5 m.
Wiêkszoæ potoków lawy zaczyna siê od kopu³y lawowej, z krateru lub te¿ krótkiego
stromobocznego grzbietu. Ma³e kopu³y u³o¿one s¹ nieraz w jednej linii, co wskazuje, ¿e lawa
by³a wyciskana ze szczeliny. Przyk³adem jest równoleg³a do przebiegu Kanionu Colca linia
kopu³ przy drodze Cabanaconde  Huambo. Wiêksze kopu³y zawieraj¹ kilka szczelin, z których wachlarzowo wyciskana by³a lawa, lecz po kilkunastu metrach od miejsca wyp³ywu
pêka³a na bloki i powierzchnia potoku przybra³a postaæ rumowiska. Wierzcho³ki niektórych
kopu³ zawieraj¹ stromoboczn¹ depresjê, powsta³¹ na skutek cofniêcia siê ostatnich porcji magmy
do gardzieli, po spadku cinienia w systemie wulkanicznym.
Kopu³y i szczeliny eruptywne przewa¿aj¹ ilociowo nad sto¿kami piroklastycznymi 
odnaleziono ich 116. Wszystkie zaznaczono na mapach (Fig. 2, 3). Z regu³y daj¹ one pocz¹tek
potokom lawowym, które maj¹ d³ugoæ 0.510 km. Gruboæ tych potoków wynosi na ogó³
1030 m, a gdy nak³adaj¹ siê na siebie lub piêtrz¹ u frontu  odpowiednio wiêcej. Kopu³y
lawowe wznosz¹ siê na wysokoæ 20150 m.
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Fig. 2. Zasiêg grupy Andahua w pó³nocnej czêci Doliny Wulkanów i Doliny Rio Sora (A). 13 grupa
Andahua (1  holocen, 2  plejstocen  holocen, 3  plejstocen), 4  aluwia czwartorzêdowe, 5  trawertyny (czwartorzêd), 6  sto¿ek piroklastyczny, 7  kopu³a lawowa, 8  ród³a termalne, 9  naloty siarki
rodzimej, 10  kierunek p³yniêcia lawy, 11  uskok, 12  droga
Fig. 2. Andahua group at north part of Volcanics Valley and Rio Sora Valley (A). 13 Andahua group
(1  Holocene, 2  Pleistocene  Holocene, 3  Pleistocene), 4  alluvia (Pleistocene  Holocene), 5 
travertines (Pleistocene  Holocene), 6  piroclastic cone, 7  lava dome, 8  hot springs, 9  native
sulphur, 10  lava flow direction, 11  fault, 12  road
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Najwy¿sz¹ kopu³ê znaleziono obok kopalni z³ota Paula; jest to Cerro Coropuna (5170 m
n.p.m.) o wysokoci wzglêdnej 250 m. Powierzchnia i objêtoæ potoków lawowych jest zatem
znacznie wiêksza ni¿ sto¿ków piroklastycznych; stanowi¹ one oko³o 97% objêtoci grupy
Andahua.

ROZPRZESTRZENIENIE
Obszar wystêpowania grupy Andahua mo¿na podzieliæ na 9 rejonów (Tab. 1). Podzia³u dokonano na podstawie zwi¹zków z budow¹ geologiczn¹ i morfologi¹ pod³o¿a i granice rejonów
nale¿y traktowaæ umownie.
Tabela (Table) 1
Charakterystyka ilociowa rejonów wystêpowania grupy Andahua
Quantitative characteristics of volcanic fileds belonging to Andahua group
Rejony
Regions

Pola lawowe
Lava fields

Sto¿ki
piroklastyczne
Piroclastic cones

Kopu³y i kratery lawowe
Lava domes and craters

Wiek*)
Age

Dolina Wulkanów
10
19
45
I, II, III
Valley of Volcanoes
Dolina Rio Sora
4
3
8
I, II
Rio Sora Valley
Antapuna
4
4
3
I
Shilla
1
2
2
I
Rio Mollocco
3
1
9
II
Caylloma
0
6
0
II
Gloriahuasi
5
10
16
I, II
Huambo-Cabanaconde
6
1
25
I
Chivay
3
0
11
I, II
Suma
37
46
116
Total
*) I – plejstocen (Pleistocene), II – plejstocen – holocen (Pleistocene – Holocene), III – holocen
(Holocene)

Dolina Wulkanów
Najwiêkszym obszarowo i jednoczenie najbogatszym w produkty wulkanizmu grupy Andahua jest rejon Doliny Wulkanów. Dolina Wulkanów ma d³ugoæ oko³o 90 km i generalnie przebieg po³udnikowy. W rodkowej czêci, na d³ugoci oko³o 30 km, o doliny jest skrêcona na
NW-SE. W górnej czêci, gdzie le¿y górnicze miasteczko Orcopampa, dno doliny jest na wysokoci 3800 m n.p.m. Natomiast ujcie doliny do Kanionu Colca znajduje siê na wysokoci
1360 m n.p.m. Góry otaczaj¹ce dolinê maj¹ wysokoæ 35005000 m n.p.m. Rejony Rio Sora
i Shila zosta³y omówione osobno, choæ nale¿y je traktowaæ jako subrejony Doliny Wulkanów.
Lawy wype³niaj¹ zwart¹ pokryw¹ Dolinê Wulkanów miêdzy Misahuanca a Ayo na d³ugoci oko³o 60 km. Wydaje siê, ¿e najstarsze erupcje mia³y miejsce w okolicach Andahua
(Fig. 2). Lawy I generacji wyp³ywa³y z kopu³ zlokalizowanych w centrum doliny. 300 m na
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NE od Plaza de Armas w Andahua, znajduje siê wzgórze, które mo¿e byæ jednym z miejsc
efuzji law tej generacji. Ze wzglêdu na liczne tarasowe uprawy rolnicze odczytanie poszczególnych centrów i kierunków p³yniêcia jest obecnie bardzo trudne. Z pewnoci¹ jeden z potoków sp³yn¹³ w kierunku miejsca, gdzie znajduje siê obecnie Laguna de Pumajallo. Nieco
m³odsze pole lawy powsta³o na zachód od Andahua, w bocznej dolinie Rio Tambo, któr¹
prowadzi droga do Viraco. Dziewiêæ centrów erupcji by³o po³o¿onych w dnie tej odnogi,
oko³o 500 m powy¿ej Andahua. Lawy pokry³y dno doliny, zala³y czêciowo pampê w jej
górnej czêci i sp³ynê³y w stronê Doliny Wulkanów nak³adaj¹c siê na starsze pole law Andahua. Strumieñ El Tambo wcina siê obecnie pomiêdzy brzeg doliny i pokrywê law. Dolina ma
charakter rowu tektonicznego o azymucie 300°. Nieco powy¿ej na stoku na jego po³udniowej
krawêdzi zaznacza siê jeszcze jedno niedu¿e pole. Wyp³yw law nast¹pi³ z 4 kopu³, które obecnie maj¹ kszta³t regularnych, stykaj¹cych siê ze sob¹, kraterów lawowych. Niewykluczone, ¿e
by³o to kiedy jedno du¿e centrum erupcji, które zapad³o siê, a nastêpnie  ju¿ z mniejsz¹
energi¹  emitowa³o lawê mniejszymi kraterami paso¿ytniczymi.
Zbli¿one wiekowo jest kolejne pole, na którym zbudowana jest wioska Soporo po³o¿ona 8 km od Andahua, w dó³ doliny (Fig. 3). Podobnie jak pole El Tambo, pole Soporo wype³nia boczn¹ dolinkê o osi prostopad³ej do Doliny Wulkanów. Zaobserwowano tu trzy centra
erupcyjne. Powy¿ej wioski znajduje siê mocno zerodowana kopu³a, z której lawy sp³ywa³y
w stronê Doliny Wulkanów. Pozosta³e dwa centra znajduj¹ siê na grzbiecie, który ogranicza
dolinkê od NW. Wznosi siê on oko³o 400 m nad wioskê Soporo. Lawy sp³ywa³y z niego po
stoku na SE. Po wyp³yniêciu lawy, erupcja przybra³a charakter wybuchowy i utworzy³y siê
dwa sto¿ki piroklastyczne Pampalquita i Ucuya.
Najm³odsze pole tej fazy  pole Misahuanca powsta³o oko³o 15 km na pó³noc od Andahua (Fig. 2). Centra erupcji by³y przywi¹zane do wschodniej krawêdzi rowu, jaki tworzy
Dolina Wulkanów. Lawy wylewa³y siê na zachód i czêciowo przegrodzi³y dolinê. Poniewa¿
lawy sp³ywa³y na poziom¹ pampê, dosz³o do spiêtrzenia potoków, które nawarstwiaj¹c siê
utworzy³y grub¹ na ponad 100 metrów pokrywê o powierzchni oko³o 40 km2. G³ówne centrum mia³o z pewnoci¹ kilka du¿ych faz erupcji. Obecnie mo¿na zaobserwowaæ lady po
zapadniêtej strukturze, w której widaæ odnowione ma³e kopu³y Collopampa i Achacara (Smoll
et al. 1997). Mog³a to byæ grupa kopu³ lub jedna du¿a kopu³a. Zachowa³y siê w niej trzy
kratery; w zachodnim znajduje siê odnowiony sto¿ek piroklastyczny. Jest to sto¿ek piroklastyczny usypany na stoku, z zachodnim zboczem stanowi¹cym pozosta³oæ po starszym sto¿ku, którego krater by³ o kilkadziesi¹t metrów na zachód. Zwieñczeniem tego centrum jest
wulkan Cerro Mauras o wysokoci wzglêdnej 170 m. Zbocza wulkanu maj¹ nachylenie 28°.
Druga kopu³a  Tororocsa  po³o¿ona bardziej na po³udnie, by³a znacznie mniejsza. W jej
s¹siedztwie znajduj¹ siê dwa sto¿ki piroklastyczne  Challhue Mauras i drugi nazwany roboczo Rogalikiem. Challhue Mauras jest typowym monogenicznym sto¿kiem, nieco starszym
od law, które op³ywaj¹ go tworz¹c formê przypominaj¹c¹ ko³nierz. Drugi mniejszy wulkan
wybuch³ niemal poziomo w kierunku pó³nocy. Szcz¹tki obwa³owania krateru tworz¹ formê
zbli¿on¹ wygl¹dem do barchanu.
Prawdopodobnie podobny wiek (I generacja) ma pokrywa lawowa na zachód od Orcopampy, na której szczycie stoi wulkan Mauras (4000 m n.p.m.). To izolowane pole lawowe
zamyka paleodolinê Rio Chilcaymarca przykrywaj¹c czêciowo aluwia (Mayta et al. 2002),
a póniej spychaj¹c rzekê ku po³udniowemu brzegowi doliny. W strefie prze³omu znajduj¹ siê
zabudowania podziemnej kopalni z³ota Chipmo. Lawy tego pola maj¹ mi¹¿szoæ oko³o 100 m
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i powierzchniê 6 km2. Materia³ piroklastyczny ze sto¿ka Mauras jest przedmiotem okresowej
eksploatacji i s³u¿y do budowy dróg.
Pole lawowe Santa Rosa, po³o¿one na po³udnie od pola Misahuanca (Fig. 2) nale¿y ju¿
do II generacji. Lawy pokrywaj¹ ca³¹ szerokoæ doliny (46 km) na d³ugoci 16 km, pomiêdzy polami Misahuanca a Andahua. Rzeka Andahua p³ynie pomiêdzy zachodnim brzegiem
doliny  zbudowanym od pó³nocy z jurajskich wapieni, wulkanitów grupy Orcopampa, a nastêpnie kredowych kwarcytów  a lawami. Rzeka w dolnej czêci pola skrêca ostro na wschód
i wycina g³êboki na oko³o 50 m w¹ski kanion w lawach farmacji Andahua. Nastêpnie niknie
wród law, z których wyp³ywa na przeciwnym brzegu doliny, tworz¹c ko³o wulkanu Yanamuras Norte wodospad. Dalej p³ynie ju¿ wzd³u¿ wschodniego brzegu doliny do Laguny de Pumajallo, a nastêpnie Laguny de Chachas. G³ówne centra erupcji znajduj¹ siê przy wschodniej
krawêdzi doliny ko³o nieczynnej kopalni rud antymonu Santa Rosa. Wydaje siê, ¿e ta erupcja
by³a najmocniejsza w Dolinie Wulkanów. Pokrywa ma powierzchniê oko³o 100 km2. Lawy
wyp³ywa³y z trzech du¿ych kopu³, najwiêksza o rednicy ponad 2 km. Lawy rozp³ynê³y siê
promienicie na pó³noc, zachód i po³udnie tworz¹c grub¹ na ponad 100 m pokrywê z licznymi
lobami potoków. Najd³u¿szy potok ma d³ugoæ oko³o 10 km i szerokoæ 2 km. Niewielki
krater lawowy Chipchane powsta³ na stoku ponad dnem doliny. Lawy z tego krateru sp³ywaj¹
na powierzchniê pola lawowego. Najm³odsze erupcje utworzy³y trzy sto¿ki piroklastyczne,
w tym najwiêkszy w Dolinie Wulkanów  Cerro Puca Mauras. Sto¿ek ma wysokoæ 350 m,
krater o rednicy 300 m i g³êbokoci 80 m. Brzeg krateru posiada g³êbok¹ na 50 m depresjê,
przez któr¹ wyla³a siê lawa. Pozosta³e dwa sto¿ki Santa Rosa i Santa Rosa Sur s¹ znacznie
mniejsze i maj¹ charakter monogeniczny.
Druga strefa wystêpowania centrów erupcyjnych na polu Santa Rosa znajduje siê na
po³udnie od Kanionu Rio Andahua (Fig. 2). Kopu³y i wulkany s¹ znacznie mniejsze i rozrzucone na ca³ej szerokoci doliny. Zlokalizowano tu dwie du¿e i piêæ ma³ych kopu³ lawowych
oraz szczelinê erupcyjn¹ o d³ugoci kilkuset metrów. Na brzegach tego pola znajduj¹ siê cztery sto¿ki: Ticsho, Yanamauras, Norte i Sur oraz mocno zniszczony wybuchem mniejszy sto¿ek po³o¿ony nad samym Kanionem Rio Andahua. Ticsho jest podciêty od SW przez przep³ywaj¹c¹ okresow¹ rzekê. Na zboczach bliniaczych Yanamauras mieszkañcy Andahua,
poprowadzili akwedukty.
Prawdopodobnie do tego samego epizodu erupcji wulkanicznych w dolinie nale¿y kopu³a lawowa Cerro Andahua z kraterem i ponad 2-kilometrowej d³ugoci stromobocznym
potokiem (Fig. 2), w którym zachowa³y siê wa³y boczne. Jest on po³o¿ony na starszym polu
lawowym, ale jest od niego wyranie m³odszy. Wewn¹trz krateru znajduje siê m³odsza odnowiona kopu³a, z której wyp³yn¹³ potok lawy, a nastêpnie kopu³a zapad³a siê i powsta³ mniejszy krater. Kopu³a Cerro Andahua ma wysokoæ nieco ponad 100 m i g³êbokoæ 50 m. ciany
krateru zbudowane s¹ z law, niewielkiej iloci bomb piroklastycznych i czerwonej scorii.
W lawach znaleziono liczne porwaki kwarcytów, pochodz¹ce z pod³o¿a doliny. W odró¿nieniu od starszych potoków ten ma profil charakterystyczny dla law sp³ywaj¹cych w dó³ po
stoku. Przy odgazowaniu powierzchnia i brzegi krzep³y szybciej ni¿ jego wnêtrze. Ma wiêc
charakterystyczny przekrój poprzeczny  strome zbocza zewnêtrzne (na ogó³ o wysokoci
2040 m) przechodz¹ce w w¹skie grzbiety naje¿one kilkumetrowymi blokami lawy. rodek
potoku tworzy depresjê 1020 m poni¿ej brzegów. T¹ depresj¹ p³ynê³a szybciej ni¿ przy brzegach rzeka lawy, która trac¹c gaz krzep³a i pêka³a tworz¹c ¿u¿lowate bloki. Owe bloki, transportowane jak kra na rzece, spiêtrza³y siê u czo³a stygn¹cego potoku. Jednoczenie opada³
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poziom lawy w górnej i rodkowej czêci potoku wzglêdem znieruchomia³ych brzegów. Podobne cechy maj¹ tak¿e inne potoki m³odszych generacji, które sp³ywa³y w terenie o wiêkszym nachyleniu.
Samotna kopu³a lawowa II generacji znajduje siê na wschód od wioski Misahuanca
(Fig. 2). Lawy wype³niaj¹ tu niewielk¹ zawieszon¹ dolinkê.
Po³udniow¹ czêæ Doliny Wulkanów, a¿ do po³¹czenia z Kanionem Colca, pokrywaj¹
lawy najm³odszej  III generacji tworz¹c pole lawowe Chilcayoc (Fig. 3). W segmencie NW,
miêdzy wulkanami Jenchaña i Ninamama a Chilcayoc Grande, lawy maj¹ nieco m³odsz¹ powierzchniê od tych po³o¿onych dalej na po³udnie. Rzeka Andahua przeciska siê tu pomiêdzy
wschodnim brzegiem doliny, zbudowanym z mezozoicznych formacji osadowych, a pokryw¹
lawow¹. Brzeg doliny zbudowany z jurajskich wapieni stanowi aktywn¹ krawêd rowu tektonicznego, o czym wiadczy zniszczony betonowy most (zbudowany w roku 2000), którego
przyczó³ki odsunê³y siê powoduj¹c, ¿e konstrukcja zosta³a z³amana i spad³a do koryta rzeki.
W okolicy Chachas przebiega uskok poprzeczny, dolina traci na nachyleniu, a w okolicy Sucna zaryglowana jest kopu³ami lawowymi. Rzeka usypuje sto¿ek nap³ywowy i tworzy jezioro
zaporowe (Laguna de Chachas). Nastêpnie Rio Andahua niknie pod potokami lawowymi.
Nieoczekiwanie po 18 km wyp³ywa spod law tworz¹c Lagunê de Mamacocha i krótki prze³omowy odcinek do Tingo nad Rio Colca.
Erupcje mia³y miejsce w górnej czêci tego pola lawowego. Najbardziej na pó³noc nastêpowa³y wzd³u¿ linii uskoku przecinaj¹cego w poprzek Dolinê Wulkanów. Uskok jest schodowy, ze skrzyd³em zrzuconym o oko³o 40 m na SE. Wzd³u¿ uskoku pojawiaj¹ siê wychodnie
neogeñskiej grupy wulkanicznej Barroso otoczone z pó³nocy lawami I generacji pola Andahua. Lawa wydostawa³a siê, co najmniej w 7 miejscach, tworz¹c kopu³y zasilaj¹ce potoki. Ze
wzglêdu na stromy próg uskoku lawa wypiêtrza³a siê tworz¹c od pó³nocy stromy, nawet
30-metrowy pó³kolisty wa³ (Fig. 4) i sp³ywa³a na SE w formie doæ stromobocznego potoku.

Fig. 4. Kopu³a i potok lawowy Ninamama widziane z pó³nocy
Fig. 4. Ninamama lava dome and flows from north
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Najwiêkszy z potoków, Ninamama, ma d³ugoæ oko³o 4 km i szerokoæ 1 km. Na powierzchni potoku wystêpuj¹ ostrokrawêdziste bloki i iglice lawy aa. Ze szczeliny ród³owej
na krawêdzi kopu³y wydobywa siê siarkowodór, a na spêkanej lawie wytr¹ci³a siê siarka rodzima i gips.
Na innym potoku z tej strefy, na NW od sto¿ka piroklastycznego Jenchaña (Fig. 3),
znajduje siê porzucona osada o nazwie Antaymarca. Pozosta³oci domów i chodniki u³o¿one
z p³yt lawy Andahua porastaj¹ rzadkie kaktusy. Wed³ug polskiego archeologa M. Sobczyka
(inf. ustna) osada powsta³a najwy¿ej 200300 lat temu. Wydaje siê, ¿e ludzie zasiedlili te
obszary wkrótce po zakoñczeniu dzia³alnoci wulkanicznej. W jednostronnie otwartym kraterze wulkanu Jenchaña miejscowa ludnoæ zbudowa³a corral do æwiczenia byków na corridê
(Fig. 5).

Fig. 5. Wnêtrze krateru wulkanu Jenchaña
Fig. 5. Inside Jenchaña volcanic crater

Kolejna strefa centrów erupcyjnych znajduje siê oko³o 2 km na SE, u wylotu bocznej
doliny, gdzie znajduje siê wioska Soporo (Fig. 3). Najstarszym z nich wydaje siê byæ wulkan
Jechapita, który stanowi przyk³ad idealnego sto¿ka piroklastycznego. Wulkan stoi na miejscu
wczeniejszego wyp³ywu lawy o czym wiadcz¹ wyrane struktury p³yniêcia dwóch niewielkich potoków. Dwa mniej regularne sto¿ki piroklastyczne stoj¹ce nieco w górê Doliny Wulkanów, tj. Chico i Chilcayoc s¹ rozerwane przez potoki lawy, które z nich wyp³ynê³y i otoczy³y
Jechapitê (Fig. 6). Kolejny sto¿ek  Chilcayoc Grande  znajduje siê w odleg³oci 3 km w dó³
doliny. Tak¿e z tego wulkanu wyp³ywa³a lawa. Jest to najwiêkszy sto¿ek na tym polu lawy.
Ma 140 m wysokoci i owalny krater g³êboki na oko³o 60 m. Op³ywaj¹ go potoki law III
generacji. W bliskim s¹siedztwie wulkanu znajduje siê piêæ niedu¿ych kopu³ lawowych.
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Fig. 6. Wulkan Jechapita w otoczeniu najm³odszej generacji law. W tle po lewej wulkany Chico
i Chilcayoc, z potokami lawy
Fig. 6. Jechapita volcano and the youngest lava flows. At the left Chico and Chilcayoc volcano with
lavas

Na przedpolu bocznej doliny, w której znajduje siê osada Sucna, znajduje siê jeszcze
jedna grupa centrów erupcji. Wyró¿niono tu dwie du¿e i trzy mniejsze kopu³y lawowe. Najwy¿sza z kopu³ wznosi siê 70 m ponad dno bocznej doliny, do której wp³ynê³y lawy. Dno
doliny podnosi siê ³agodnie na NE i lawy wp³ynê³y tylko kilometr w g³¹b tarasuj¹c jej po³¹czenie z Dolin¹ Wulkanów. Natomiast pozosta³e potoki wyp³ywa³y promienicie zalewaj¹c
law¹ Dolinê Wulkanów. Najwiêksza objêtoæ lawy sp³ynê³a w stronê Kanionu Rio Colca tworz¹c potoki o d³ugoci przesz³o 20 km. Lawa by³a bardziej p³ynna i utworzy³a wa³y przypominaj¹ce moreny boczne lodowca. Szerokoæ potoku rzadko przekracza³a 1 km. Potoki sp³ywa³y po progach dwóch uskoków poprzecznych do osi doliny tworz¹c na nich krótkie kaskady
z charakterystycznymi levee. Powierzchnia tych potoków jest zaczerwieniona byæ mo¿e wskutek wietrzenia w strefie cieplejszego klimatu, jaki panuje na wysokoci poni¿ej 2500 m n.p.m.
Poni¿ej Ayo, potoki lawy s¹ pociête m³odymi uskokami pod³u¿nymi, które ci¹gn¹ siê do samego Kanionu Colca. Na cianach uskoków, m.in. nad Lagun¹ de Mamacocha, spod cienkiej
tu grupy Andahua ods³ania siê starsza grupa wulkaniczna Barroso.
Dolina Rio Sora
Dolina Rio Sora ma za³o¿enia tektoniczne i jest bocznym odga³êzieniem segmentu Andahua 
Orcopampa (Fig. 2). Le¿y na przed³u¿eniu rodkowego segmentu Doliny Wulkanów i ma
podobny przebieg. Górna czêæ doliny Rio Sora jest p³aska i tworzy rozleg³¹ pampê na wysokoci 44004600 m n.p.m. Rzeka Sora p³ynie pocz¹tkowo leniwie, tworz¹c szerokie rozlewi-
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ska. Nastêpnie wskutek zatarasowania dna doliny przez lawy grupy Andahua wcina siê pomiêdzy lawy a zachodni brzeg doliny tworz¹c krêty prze³om. W tym prze³omie nastêpuje
po³¹czenie z rzek¹ Ocoruro, która wpada do Rio Andahua.
Najstarsze erupcje (I generacja) mia³y miejsce na grzbietach otaczaj¹cych Dolinê Rio
Sora od pó³nocy. S¹ to dwie niedu¿e kopu³y: Umajala i Jullulluyoc. W obu przypadkach dosz³o do wyp³ywu na samym grzbiecie, co spowodowa³o, ¿e lawy sp³ywa³y po obu jego stronach. Kopu³a Umajala znajdowa³a siê w strefie oddzia³ywania lodowca, st¹d potoki s¹ zniszczone i ods³aniaj¹ siê ich wnêtrza zbudowane z law masywnych. W kopule Jullulluyoc zachowa³
siê kszta³t krateru lawowego a potoki zachowa³y nawet charakterystyczne levee. D³ugoæ potoków dochodzi³a do 1.5 km.
Nastêpnie dosz³o do erupcji (II generacja) w dnie doliny, prawdopodobnie najpierw
w jej górnej czêci. Lawy wyp³ywa³y z co najmniej trzech centrów (Fig. 2). Obecnie widoczne s¹ dwa, a w miejscu trzeciego stoi sto¿ek piroklastyczny Misahuana Mauras. Potoki rozlewa³y siê szeroko po pampie, a nastêpnie sp³ywa³y w dó³ w kierunku Doliny Wulkanów. Na
wysokoci Laguny Pabellón pole lawowe rozszerza siê na ca³¹ szerokoæ doliny (6 km). Znajduj¹ siê tu kolejne centra erupcji  kopu³a Jochane i dwa sto¿ki Pabellon i Yana Mauras. W dó³
doliny pojawiaj¹ siê kolejne mniejsze kopu³y, które jednak z powodu czêciowej erozji i pokrycia rolinnoci¹ s¹ mniej czytelne. Mog¹ to byæ miejsca wyp³ywu lawy z zastyg³ego potoku typu tumulus. Pole lawy ma ³¹cznie d³ugoæ 20 km i szerokoæ 16 km.
Antapuna
Masyw Antapuna zamyka od pó³nocy Dolinê Wulkanów (Fig. 7). Po³udnikowy rów Andahua
 Orcopampa przechodzi tu w mniejszy rów Rio Huarcarama o przebiegu NE-SW. Wulkanity Andahua tworz¹ wyspowe czapy na zrêbach wyniesionych ponad 4500 m n.p.m., tj.
7001000 m ponad dno doliny. Najwiêksza z nich otacza relikty sto¿ka Antapuna (4890 m
n.p.m.). Inne tworz¹ kopu³y lawowe w ród³owej czêci Rio Umachulco, ko³o kopalni Arcata
oraz mieszane formy piroklastyczno-lawowe ko³o kopalni Ares. Wydaje siê, ¿e s¹ to utwory
I generacji. Najwiêksze centrum erupcyjne  Antapuna wznosi siê oko³o 1000 metrów ponad
dno Doliny Wulkanów. Wskutek silnej erozji glacjalnej zachowa³y siê tylko fragmenty du¿ego, s³abo nachylonego sto¿ka, który móg³ mieæ rednicê ponad 4 km. Na po³udniowy wschód
od tego krateru widaæ lady sto¿ka paso¿ytniczego. Lawy wyp³ywa³y promienicie, na niemal
p³aski obszar, tworz¹c pokrywê o powierzchni przesz³o 80 km2. Wydaje siê, ¿e zasilanie nastêpowa³o tak¿e z kopu³y Tanca. Przejawem zjawisk postwulkanicznych s¹ ród³a wód termalnych w Huancarama, które znajduj¹ siê w odleg³oci 6 km na po³udnie od szczytu Antapuny.
Znacznie mniejsze centrum erupcyjne o tej samej nazwie  Cerros Antapuna  po³o¿one
jest bardziej na zachód nad Dolin¹ Umachulco (Fig. 7). Lawy tworz¹ doæ p³ask¹ pokrywê
podciêt¹ przez rzekê Umachulco. Pokrywa ma 1.5 km szerokoci i oko³o 6 km d³ugoci.
Kolejne centra erupcyjne znajduj¹ siê ko³o kopalni z³ota Ares, na stokach Cerro Cajchaya (Fig. 7). Stwierdzono tam jedn¹ kopu³ê i dwa sto¿ki piroklastyczne. Wszystkie formy
s¹ mocno zniszczone przez lodowiec. Najbardziej na wschód po³o¿ony sto¿ek zosta³ czêciowo zniszczony, a nastêpnie woda z ustêpuj¹cego lodowca wyp³uka³a luny materia³, pozostawiaj¹c w formie ostañców fragmenty sto¿ka zbudowane ze spieczonych bomb i aglomeratów.
Materia³ wulkaniczny na przedpolu lodowca nosi lady geliflukcji i ma wyrane struktury
poligonalne. Na masywnych lawach, które wyp³ywa³y z kopu³y, s¹ wyrane rysy lodowcowe.
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Fig. 7. Zasiêg grupy Andahua w rejonie Antapuna (C). Objanienia jak do figury 2
Fig. 7. Andahua group at the region of Antapuna (C). Explanations  see figure 2

Na pó³noc od tego obszaru znajduj¹ siê jeszcze dwa wyst¹pienia tej grupy wulkanicznej, która pomimo podobnej formy i wieku zosta³a nazwana grup¹ Santo Tómas (Moncayo
1994). Formy te nie zosta³y uwzglêdnione w niniejszej pracy.
Shila
Postrzêpiony masyw górski Shila (Chila), bêd¹cy reliktem mioceñskiej kaldery Huayta (Marcoux et al. 1998, Paulo & Ga³a 2005) tworzy pó³nocno-wschodnie obramowanie Doliny
Wulkanów. Obszar powy¿ej 5300 m n.p.m. jest pokryty wiecznym niegiem. W masywie
Shila dzia³a kopalnia z³ota i srebra, która ma wyrobiska nawet na wysokoci 5200 m.
W pobli¿u wyrobisk kopalni, znajduj¹cych siê w przeobra¿onych ska³ach wulkanicznych formacji Orcopampa, rozpoznano najwy¿ej po³o¿one centra erupcyjne grupy Andahua
(Fig. 8). S¹ to dwie kopu³y lawowe i sto¿ek piroklastyczny Ticlla (5300 m n.p.m.).
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Fig. 8. Zasiêg grupy Andahua w rejonie kopalni Shila (D) i Paula (E). Objanienia jak do figury 2
Fig. 8. Andahua group at the region mine Shila (D) and Paula (E). Explanations  see figure 2

Lawy nale¿¹ prawdopodobnie do I generacji. Wszystkie formy nosz¹ wyrane lady
erozji glacjalnej. Potok masywnych law widoczny ko³o Laguny Shila jest wyg³adzony pod
wp³ywem lodu. Lawy sp³ywa³y g³ównie w stronê Laguny de Chachas w Dolinie Wulkanów
tworz¹c pokrywê o powierzchni ponad 40 km2. Na lawach wykszta³ci³y siê ju¿ gleby i dolna
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czêæ ich pokrywy jest zagospodarowana rolniczo przez mieszkañców wioski Chachas. Czo³o
potoku lawy znajduje siê obecnie pod wod¹ i osadami laguny na wysokoci 2900 m. W po³owie tej drogi sp³ywu powsta³ stosunkowo du¿y sto¿ek piroklastyczny (oko³o 250 m) Pucamauras. Wulkan jest wyranie m³odsz¹ form¹ w tym rejonie.
Rio Mollocco
Jest to stosunkowo ma³y obszar wystêpowania grupy Andahua, ale interesuj¹cy ze wzglêdu
na ró¿norodnoæ form. Produkty wulkanizmu zaliczono do II generacji mimo objawów erozji
glacjalnej. Formy morfologiczne s¹ dobrze zachowane. G³ówne pole lawowe wype³nia dno
Doliny Mollocco (Fig. 8). Zlokalizowano tam dwie ma³e kopu³y lawowe, z których lawa
sp³ywa³a w kierunku Kanionu Colca. Powy¿ej tych kopu³ znajduje siê sto¿ek piroklastyczny
Marhuas o wzglêdnej wysokoci 120 m. Op³ywa go od wschodu potok lawy z wyranymi
wa³ami brzegowymi. Inny potok lawy sp³ywa z ma³ej dolinki glacjalnej gdzie zlokalizowano
dwa ma³e kratery lawowe.
Podobna dolinka znajduje siê po zachodniej stronie Doliny Mollocco i jest tak¿e czêciowo wype³niona lawami Andahua. W górnej czêci tej dolinki znajduje siê kopalnia z³ota
Paula. Do erupcji dosz³o w dnie tej dolinki (poni¿ej kopalni), a lawy sp³ywa³y w stronê Doliny
Mollocco. Znajduje siê tu najwiêksza sporód obserwowanych kopu³ grupy Andahua  Cerro
Coropuna o wysokoci wzglêdnej 250 m. Kopu³a jest niezwykle stroma (Fig. 9) i w ca³oci
zbudowana z lawy masywnej. Mo¿liwe, ¿e by³a to kopu³a ekstruzywna typu Pelee. Jej szczyt
znajduje siê na wysokoci 5180 m n.p.m.

Fig. 9. Kopu³a lawowa Cerro Coropuna (5180 m n.p.m.). W tle stratowulkany Sabancaya i Ampato
Fig. 9. Cerro Coropuna (5180 m a.s.l.) lava dome. At the horizon Sabancaya and Ampato stratovolcanoes
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Mniejsze kopu³y lawowe znajduj¹ siê 13 km na wschód. Wyp³ywaj¹ z nich potoki
lawy blokowo-¿u¿lowej. Pokrywa lawowa w tej dolinie ma gruboæ nieco ponad 10 m,
a d³ugoæ poszczególnych potoków 13 km. Koluwia zawieraj¹ niewiele materia³u z grupy
Andahua.
Caylloma
Jest to obszar wy¿yny górskiej, wewn¹trz plioceñskiej kaldery zlokalizowanej na po³udnie od
Caylloma (Fig. 1). Znajduj¹ siê tu samotne sto¿ki piroklastyczno-lawowe ska³ typowych dla
grupy Andahua. Nosz¹ nazwy: Antaymarca, Saigua, Challpo, Andallullo, Antacollo i Sani.
Mimo surowego klimatu na wysokoci oko³o 4500 m n.p.m. sto¿ki s¹ czêciowo poroniête
rolinnoci¹ i nale¿y je uznaæ za I lub, co najwy¿ej, II generacjê wiekow¹. Dok³adnie zbadany
zosta³ wulkan Antaymarca, którego nazwa pochodzi od obronnego muru, który zosta³ wzniesiony wokó³ szczytu. Wulkan ma wysokoæ 140 m i doæ p³aski wierzcho³ek o rednicy 100 m.
Krater nie zaznacza siê. Na wierzcho³ku obserwowano mocno porowat¹ lawê, pumeks, skoriê
i bomby wulkaniczne oraz nieco law trzewiowych (Fig. 10).

Fig. 10. Lawa trzewiowa z krateru wulkanu Antaymarca
Fig. 10. Intestine lava from Antaymarca volcano

Gloriahuasi
Jest to obszar po³o¿ony po po³udniowej stronie Kanionu Colca (Fig. 11), niemal niezamieszka³y ze wzglêdu na nieliczne ród³a wody. Lawy nale¿¹ do najstarszej generacji (I).
Ze wzglêdu na wysoki stopieñ erozji za najstarsze uznano trzy pola lawy w s¹siedztwie
Gloriahuasi. Na polu Luceria istniej¹ dwa sto¿ki piroklastyczne Honda i San Cristobal, które
prawdopodobnie wyros³y w koñcowej fazie erupcji na kopu³ach lawowych. Lawy sp³ywaj¹
do Kanionu Colca. Pole drugie  Gloriahuasi  tworzy w górnej czêci doæ zwart¹ pokrywê,
z której w kierunku kanionu sp³ywa³y szerokie potoki lawy.
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Obecnie widoczne s¹ tylko fragmenty tych potoków w postaci w¹skich listew na grzbietach rozoranych w¹wozami nad kanionem. Pole to by³o zasilane przez kilka centrów erupcyjnych, z których dwa s¹ dobrze zachowane.
Potok Timar wydobywa³ siê z jednego centrum, prawdopodobnie d³ugiej na ponad kilometr szczeliny. Pole urywa siê tworz¹c urwisko nad skrzy¿owaniem Dolin Sutanay i Gloriahuasi. Ma ono wysokoæ oko³o 400 m. Naprzeciw tej struktury znajduje siê du¿y wulkan
Gloriahuasi o wysokoci wzglêdnej 450 m (Fig. 12). Jest to jedyny stratowulkan nale¿¹cy do
grupy Andahua.

Fig. 12. Stratowulkan Gloriahuasi
Fig. 12. Gloriahuasi stratovolcano

U róde³ potoku Gloriahuasi, w stromym w¹wozie, ska³y pokryte s¹ nalotami siarki
rodzimej  prawdopodobnie efekt procesów postwulkanicznych.
Najwiêksze w tym rejonie jest pole Jarán o powierzchni oko³o 75 km2. Wyró¿niono
w nim 13 centrów erupcyjnych (Fig. 11). Lawy wyp³ywa³y w górnej czêci doliny Rio Jarán
(dzi suchej) oraz na jej brzegach i rozwidleniach, a nastêpnie po³¹czy³y siê w jedno pole.
W ten sposób ca³e dno doliny na d³ugoci 19 km wype³ni³a pokrywa law o szerokoci dochodz¹cej do 6 km. Dolina Jarán jest zawieszona nad Kanionem Colca. Po ustaniu erupcji rzeka
rozciê³a lawy w¹wozami odk³adaj¹c na ich brzegach tarasy ¿wirowe. Obecnie woda pojawia
siê okresowo.
Po zakoñczeniu emisji law niektóre centra wyrzuca³y jeszcze materia³ piroklastyczny,
z którego usypywane by³y sto¿ki. Najwy¿szy z nich to wulkan Llajuapampa (4324 m n.p.m.),
który ma wysokoæ wzglêdn¹ 170 m. Zatamowa³ on sp³yw wód spod Cerro Montel tworz¹c
ma³e jezioro. Wulkany Marbas Chico Sur i Norte oraz Marbas Grande s¹ niewiele ni¿sze.
Sto¿ek Marbas Chico Norte ma wysokoæ 139 m i nachylenie stoku 35°. Na stoku Cerro
Pucaguada, 400 m powy¿ej dna doliny, znajduje siê jeszcze jeden sto¿ek, który wydaje siê byæ
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nieco m³odszy (II generacja). Pocz¹tkowo z tego centrum wyp³ynê³a lawa, która sp³ynê³a
w dó³ po stoku na aluwia. Drugie centrum po³o¿one na tym samym stoku oko³o 1 km na NW
emitowa³o lawê, która po³¹czy³a siê z g³ównym polem lawowym w dnie doliny.
Najbardziej na po³udnie znajduje siê pole Uchan, przez które prowadzi droga z Huambo
do Pedregal i dalej do Arequipy (Fig. 11). Lawy z tego pola sp³ywaj¹ d³ugim na 10 km
i w¹skim potokiem na SW. Zlokalizowano tu dwa sto¿ki piroklastyczne: Uchan Sur (4177 m
n.p.m.) i Tururunca (4024 m n.p.m.). Emisje law w rodkowej czêci nastêpowa³y ze szczelin.
Rejon Huambo  Cabanaconde
Wiêkszoæ centrów erupcyjnych znajduje siê na rozleg³ym p³askowy¿u (34004300 m n.p.m.),
którego brzeg tworzy po³udniow¹ krawêd Kanionu Colca. Najstarsze erupcje mia³y miejsce
na NE od wioski Chinini. Lawy wyp³ywa³y z kilku kopu³, z których najwiêksza ma obecnie
wysokoæ wzglêdn¹ ponad 100 m. Du¿a czêæ law sp³ywa³a kaskad¹ do doliny, gdzie le¿y
Chinini, a pozosta³a czêæ rozlewa³a siê po p³askowy¿u pampy. Kolejne erupcje mia³y miejsce
bardziej na pó³noc, na uskokach równoleg³ych do przebiegu Kanionu Colca (SW-NE) (Fig. 13).
Prawdopodobnie by³y to wyp³ywy szczelinowe, a aktywnoæ uskoku trwa³a jeszcze po zakoñczeniu erupcji. Linia kopu³ jest wyranie podniesiona od strony kanionu (Fig. 14). Nieco
m³odsze s¹ lawy, których centra erupcji s¹ po³o¿one w SE czêci tego pola lawowego. Krawêdzie tych potoków i miejsca erupcji s¹ lepiej zachowane. Mo¿na wskazaæ, co najmniej trzy
kopu³y, z których potoki wyp³ywa³y na zachód oraz na pó³noc ³¹cz¹c siê ze starszymi lawami.
Te ostatnie potoki dotar³y a¿ do kanionu, sp³ywaj¹c strom¹ kaskad¹ na jego dno. Najd³u¿szy
potok ma 14 km. Tak¿e te potoki przeciête s¹ wspomnianymi uskokami. Najm³odsz¹ form¹
wulkaniczn¹ na tym polu lawy jest wulkan Mojonpampa, który usytuowany jest na dawnej
kopule lawowej. Pokrywa law ma powierzchniê oko³o 100 km2.

Fig. 13. Kopu³y lawowe najstarszej generacji przeciête uskokiem równoleg³ym do przebiegu Kanionu
Colca
Fig. 13. Lava domes cut through by fault parallel to Canyon Colca
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Fig. 14. Zasiêg grupy Andahua w rejonie Huambo  Cabanaconde (H). Objanienia jak do figury 2
Fig. 14. Andahua group at the region Huambo  Cabanaconde (H). Explanations  see figure 2

Drugie pole lawowe oddzielone jest od wczeniej opisanego wysokim, na oko³o 600 m,
grzbietem, (4210 m n.p.m.) (Fig. 14) zbudowanym ze sfa³dowanych kwarcytów (grupa Yura,
jura/kreda), które przykrywa intruzja dacytu. Kopu³y dacytowe zaliczane obecnie do grupy
Andahua (Caldas et al. 2002) w rzeczywistoci nale¿¹ do starszej formacji. Pole jest wiekowo
zbli¿one do najstarszych erupcji. Centra erupcji s¹ znacznie zniszczone erozj¹, a przebieg
potoków jest tylko miejscami mo¿liwy do odczytania. Powierzchnia law tworzy jakby stoliwo nad kanionem. Brzegi tego pola lawowego s¹ erozyjne. Wyró¿niono tu trzy centra erupcyjne. U podnó¿a grzbietu znajduje siê krater lawowy  Uncapampa (3611 m n.p.m.), w centrum pola jest natomiast zerodowana kopu³a (3459 m n.p.m.). Ma³a kopu³a (3585 m n.p.m.)
znajduje siê na samym grzbiecie w jego czêci schodz¹cej w stronê kanionu. Z tej kopu³y
lawy wyp³ywa³y na obie strony grzbietu.
Pozosta³e erupcje w tym rejonie mia³y znacznie mniejszy zasiêg. Dwa kratery lawowe
zlokalizowane s¹ na grzbietach (Toyapampacuchu i Jajacuchu) nad Huambo. Potoki lawy
sp³ynê³y na obie strony grzbietów, a najd³u¿szy (4 km) dotar³ na dno Doliny Huambo. Czêæ
Doliny Huambo na wysokoci od 3400 do 3700 m n.p.m. wype³niona jest grub¹ pokryw¹
trawertynu, zwi¹zanego z dzia³alnoci¹ wulkaniczn¹.
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lady dwóch niewielkich wyp³ywów lawy mo¿na obserwowaæ tak¿e w samym kanionie
poni¿ej Tapay i pomiêdzy Tapay a wiosk¹ Cosnihua (Fig. 14). Na cianach w¹wozu schodz¹cego do Rio Colca, poni¿ej law, ska³y s¹ pokryte nalotami siarki rodzimej. A w samym Kanionie Colca, nieco na zachód, znajduje siê wygas³y gejzer i zbocza zbudowane z trawertynu.
Chivay
Jest to obszar oddalony oko³o 50 km od Cabanaconde i stosunkowo ma³y (Fig. 15). Lawy
prawdopodobnie pochodz¹ z dwóch okresów  starszego I i redniego II. Starsze zajmuj¹
dno i pó³nocny brzeg Doliny Rio Colca ko³o Chivay. Rio Colca wypreparowa³a w nich g³êboki na kilkadziesi¹t metrów kanion. Oko³o 3 km na pó³noc od Chivay pojawia siê pole
lawowe m³odszych law. Rzeka op³ywa je od wschodu. Pole by³o zasilane przez co najmniej
11 kopu³ lawowych, z których najwiêksze znajduj¹ siê w jego górnej czêci. Lawy sp³ywa³y
w stronê Chivay.
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Fig. 15. Zasiêg grupy Andahua w rejonie Chivay (I). Objanienia jak do figury 2
Fig. 15. Andahua group at the region Chivay (I). Explanations  see figure 2

Mo¿liwe, ¿e holoceñski potok lawowy Queñua Ranra (Weibel & Fejér 1977) wyp³ywaj¹cy spod czapy lodowej wschodniego wierzcho³ka stratowulkanu Coropuna (tj. z wysokoci
co najmniej 5500 m n.p.m.) nale¿y równie¿ do grupy Andahua.
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ZWI¥ZKI AKTYWNOCI WULKANICZNEJ Z TEKTONIK¥
Zdaniem Caldasa (1993) pokrywy lawowe i sto¿ki piroklastyczne Andahua grupuj¹ siê wzd³u¿
niecek tektonicznych i w¹wozów, które maj¹ za³o¿enie tektoniczne i wynikaj¹ z regionalnej
tensji wzd³u¿ uskoków i wczeniejszych szczelin kompresyjnych. G³êbokie pêkanie skorupy
siêga³o jego zdaniem a¿ do komór magmowych, powoduj¹c spadek cinienia i podnoszenie
siê magmy.
Powy¿szy pogl¹d trzeba przyj¹æ z zastrze¿eniem. Centra erupcji nie s¹ bowiem ograniczone do Doliny Wulkanów lecz wystêpuj¹ równie¿ na zrêbach, np. Antapuna nad Orcopampa (Fig. 7), centra ko³o kopalni Shila, Paula i Ares (wszystkie powy¿ej 4800 m n.p.m.) (Fig. 8).
Pola law w rodkowej czêci tej doliny wydaj¹ siê wype³niaæ pasywnie depresjê, a zidentyfikowane centra erupcji lub szczeliny wi¹¿¹ siê z uskokami poprzecznymi do doliny. Taka sytuacja ma miejsce wzd³u¿ linii wulkan Jenchaña  kopu³a Ninamama oraz grupa kopu³ zamykaj¹cych dolinê Sucna (Fig. 3).
Tektonika w tej czêci Andów wskazuje na nastêpuj¹cy uk³ad si³ w kenozoiku: rozci¹ganie N-S i kompresja sub-równole¿nikowa, która zanika od koñca plejstocenu (Mering et
al. 1996).
Wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce trzy systemy uskoków:
1) grawitacyjny, stromy o kierunku 330360°, który ogranicza dolinê Andahua w okolicy
Poracota, Orcopampa i Ayo, a jednoczenie przecina starsze potoki law Andahua (Fig. 11);
2) przesuwczy, lewoskrêtny, oko³o 300°, powoduj¹cy wzajemne przesuniêcie pó³nocnej
i po³udniowej czêci tej doliny;
3) grawitacyjny, pochylony ku SE, o biegu 5090°, który zaznacza siê w terenie rozwojem
w¹wozów.
Systemy 2 i 3 wydaj¹ siê aktywne, lecz niewykluczone, ¿e rola 2 systemu ogranicza siê
do os³abienia górotworu i rozwoju rzeby dolinnej (Ga³a & Paulo 2005).
Ustalenie zwi¹zku centrów erupcji grupy Andahua z tektonik¹ lokaln¹ wymaga dalszych badañ.

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNO-LITOLOGICZNA
WULKANITÓW ANDAHUA
Lawy Andahua s¹ czarne lub ciemnoszare, a w strefie poni¿ej 3000 m n.p.m. na zwietrza³ej
powierzchni czerwonawe. Tefra sto¿ków wulkanicznych jest w przewadze czarna, a tylko
w pobli¿u kraterów aglomerat bomb spojony law¹ i scoria s¹ czerwone. Popio³y s¹ czarne,
nieraz z bia³ymi warstewkami minera³ów ilastych. Wszystkie te produkty cechuje znaczna
porowatoæ 1040%, siêgaj¹ca w sto¿kach ponad 70%. Lawy blokowe wyciniête z kopu³ s¹
wyranie mniej porowate, niekiedy megaskopowo masywne w pobli¿u miejsc erupcji. W miarê
oddalania siê od nich wzrasta porowatoæ i powierzchnia przyjmuje formê ¿u¿lowatych bloków lawy typu aa. Na wierzcho³ku wulkanu Antaymarca zaobserwowano lawê trzewiow¹.
Oczywicie na starszych potokach ¿u¿lowata skorupa jest ju¿ usuniêta przez erozjê, albo trudno dostrzegalna na skutek wype³nienia przez produkty wietrzenia oraz pokrycia przez inicjalne gleby i roliny. W kanionach rzek Andahua, Chilcaymarca i Colca, a tak¿e w grzbietowych
czêciach Kordyliery Zachodniej, które do niedawna by³y zlodowacone, ods³oniête s¹ lawy
masywne z wnêtrza potoków.
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Wród wulkanitów Andahua przewa¿aj¹ ska³y afanitowe i porfirowe o ma³ej zawartoci fenokryszta³ów, do 20%. S¹ to g³ównie fenoandezyty, czyli ska³y zawieraj¹ce plagioklaz
i pirokseny, a podrzêdnie oliwin i/lub hornblendê i tytanomagnetyt. W kilku miejscach wystêpuj¹ bazalty oliwinowe i fenodacyty, czyli ska³y o przewadze hornblendy wród minera³ów
ciemnych, niekiedy wystêpuj¹cej w towarzystwie biotytu. Analizy chemiczne (Hoempler 1962,
Weibel & Fejér 1977, Venturelli et al. 1978, Delacour 2002) potwierdzi³y doæ szerok¹ gamê
sk³adu: 51.867.9% SiO2, przy czym wiêkszoæ próbek mieci siê w przedziale 5561% SiO2
oraz 23% K2O. S¹ to zatem wysokopotasowe andezyty (latyandezyty) i andezyty bazaltowe.
W pobli¿u Andahua lawy zawieraj¹ liczne ksenolity bia³ych kwarcytów dolnej kredy
(Caldas 1994). Kwarcyty te buduj¹ wysokie zbocza doliny, a zapewne wystêpuj¹ na dnie
rowu wype³nionego lawami.
Badania fenokryszta³ów mikrosond¹ elektronow¹ (Delacour 2002) wykaza³y obecnoæ
zonalnych plagioklazów An63-72 w bazaltach i An29-49 w dacytach, a cz³onów porednich labrador-andezyn w andezytach. W fenokryszta³ach plagioklazów obserwowano strefy bogate
w inkluzje szkliwa. Plagioklazy s¹ równie¿ dominuj¹cymi sk³adnikami mikrolitów i mikrokryszta³ów, a ich sk³ad jest tylko nieznacznie bardziej kwany od sk³adu fenokryszta³ów. Na
podstawie tych obserwacji wnioskowano o przederuptywnym stanie magmy bliskim likwidusu i doæ du¿ym udziale H2O, rzêdu 25%. Wród piroksenów przewa¿a augit; w niektórych
andezytach obecny jest te¿ enstatyt tworz¹cy otoczki na oliwinie. Oliwiny reprezentowane s¹
przez cz³on magnezowy ze znaczn¹ domieszk¹ Cr i Ni. Amfibole badane przez Delacour
(2002) mia³y sk³ad Mg-hastingsytu i tschermakitu, by³y otoczone koronami ilmenitu i tytanomagnetytu.
Ska³y wulkaniczne nios¹ swoisty zapis procesów zachodz¹cych w kilku miejscach:
miejscu ich narodzenia w g³êbi Ziemi, w komorze wulkanicznej, gdzie magma dojrzewa³a
oraz na powierzchni, gdzie p³ynê³a i styg³a. Z badañ Delacour et al. (2002) wynika, ¿e komory
magmowe wulkanów Andahua s¹ oddzielne od komór wielkich stratowulkanów i znajduj¹ siê
prawdopodobnie na g³êbokoci 1040 km. Ich dok³adniejsza lokalizacja wymaga jednak badañ sejsmologicznych.

PROGNOZA ZAGRO¯EÑ ERUPCJAMI
Erupcje wulkaniczne maj¹ tak ró¿n¹ energiê i tak ró¿norodny styl, ¿e s¹ trudno porównywalne. Rozmiary erupcji i zagro¿enie ¿ycia s¹ kwalifikowane przy u¿yciu wskanika eksplozywnoci, VEI (Newhall & Self 1982, Simkin & Siebert 1994). Dziewiêciostopniowa skala VEI
(Volcanic Explosivity Index) jest proporcjonalna do rzêdu (n) objêtoci wyrzuconej tefry, mierzonej w km3:
Stopieñ VEI = (0.00001÷0.0001) · 10n km3
Ka¿dy wulkan ma swoisty sposób dzia³ania, który czêsto jest bardzo z³o¿ony, komplikuje go cyklicznoæ wylewów i wybuchów. Rozszyfrowanie historii dotychczasowej aktywnoci i stylu erupcji pozwala jednak na prognozowanie charakteru przysz³ych wybuchów.
Przebieg erupcji wulkanicznej mo¿na odczytaæ z u³o¿enia produktów wybuchu, zw³aszcza
w warstwach piroklastycznych.
Podczas wybuchów piroklastycznych ko³o Andahua roz¿arzone bomby i fragmenty lawy
by³y wystrzeliwane z krateru; opada³y na powierzchniê sto¿ka, a sporadycznie wokó³ niego
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w promieniu 1001500 m. Takie fajerwerki trwaj¹ we wspó³czenie czynnych wulkanach
zwykle kilka dni. Jeli zachodzi³y w Dolinie Andahua, nie by³y zauwa¿one w innych czêciach Andów. Odpowiada³oby to stopniom 12 (a wyj¹tkowo 3) VEI. Obserwacja powierzchni
potoków zakrzep³ej lawy wskazuje, ¿e sp³ywa³y one powoli (stopieñ 0 VEI) (Ga³a & Paulo
2005).
Kilka miasteczek i wsi  Orcopampa, Andahua, Soporo, Chachas, Misahuanca, Huambo  le¿y tu¿ pod sto¿kami i kopu³ami wulkanicznymi. Wulkany te wydaj¹ siê bezpowrotnie
wygas³e, choæ bywaj¹ okrelane jako drzemi¹ce (Fidel et al. 1997). Najm³odsze centra erupcji
znajduj¹ siê w odleg³oci kilku kilometrów od najbli¿szych osiedli, a uk³ad topograficzny
uniemo¿liwi³by sp³yw lawy w ich kierunku, gdyby dosz³o do wznowienia dzia³alnoci z tych
miejsc. Jednak¿e migracja miejsc erupcji, charakterystyczna dla grupy Andahua sprawia, ¿e
nale¿y oczekiwaæ wznowienia erupcji w nowych miejscach. Bêd¹ one prawdopodobnie u³o¿one wzd³u¿ uskoków o kierunku NEE i NWW, tj. poprzecznych i pod³u¿nych wzglêdem
rodkowego segmentu Doliny Wulkanów.
Choæ niebezpieczeñstwo nowych erupcji jest niewielkie to grupa Andahua zas³uguje na
uwagê wulkanologów. Ze wzglêdu na du¿¹ iloæ centrów wulkanicznych zlokalizowanych na
ma³ym terenie jest mikropoligonem badawczym. Jest prawdopodobnie najm³odsz¹ formacj¹
wulkaniczn¹ w Andach, która pozostaje niezbadana. Jednoczenie ma niezwyk³e walory krajobrazowe i edukacyjne. Ochrona jej najciekawszych form w Dolinie Wulkanów w granicach
przysz³ego parku narodowego jest w pe³ni uzasadniona.
Autor wyra¿a specjalne podziêkowanie prof. Andrzejowi Paulo za zaproszenie do wziêcia
udzia³u w wyprawie rekonesansowej w 2003 roku i pomoc merytoryczn¹ w realizacji projektu
badañ nad grup¹ Andahua.
Praca zosta³a wykonana w ramach badañ w³asnych AGH, nr 10.10.140.449
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Summary
In 2003, 2004 and 2006 a small group of geologists from AGH University of Science and
Technology conducted field research in both of the sides in the deepest canyon in the world 
the Rio Colca Canyon in the south of Peru. The subject of the research was the Quaternary
volcano group Andahua, which was first mentioned in 1934 by two pilots Sheppe and Johnson (National Geographic). Until now the origin of Andahua and its range have not been
specified.
Andahua vulcanites stretch out at intervals in the area which is 120 km long and 100 km
wide. 9 places where one can see the centers of eruption have been distinguished (Fig. 1).
Most of them are located in the Valley of Volcanoes. There are 37 lava fields made from one or
more lava streams, 46 piroclastic cones and 116 centers of lava eruption, including the domes
and cracks.
While compiling the map of the above-mentioned group, applied a simple division into
3 age groups: the old one (the Pleistocene), the indirect group (the Pleistocene  the Holocene)
and the youngest one (the Holocene). The old group is weathered, carved by the eruption,
covered with flora, and it is often transformed into fields. The blocks of lava are smooth and
the boundaries of the former lava streams  faint and irregular. They interwine with the river
deposits and in the alpine region they are marked by the glacial erosion. The lava of the
indirect group was the reason of the formation of the initial soil, grown by the grass, cacti or
various kind of bushes. The surface of the lava from the Holocene is rough and sharp. It is
possible to notice the places where the lava flowed out. Apart from that, the slopes of the lava
streams are steep, not very stable, and the structures of the flow clear and distinct. There are no
plants, they did not manage to root. The youngest lava eruption took place about 300400
years ago.
Among the Andahua vulcanites the main group are afanit and porphyry rocks, which are
characterized by the small content of phenocrystals, up to 20%. These are mainly fenoandesites, the rocks which have plagioclase and pyroxenes, and sometimes olivine and/or hornblende and tytaniummagnetite. In several places one can find olivine basalts and fenodacite,
which, among the dark minerals, are the rocks with a lot of hornblende (sometimes accompanied by biotite).
The greatest area of the Andahua group, where at the same time the volcanism products
are the most common, is the Valley of Volcanoes (Figs 2, 3). This valley, between the Misahuanca and Ayo, is covered by a dense cover of lava, which is about 60 km long. The south part
of the Valley of Volcanoes (all the way to the Colca Canyon) is coated with the youngest (Figs
4, 5), third generation lava which creates lava field called Chilcayoc. A considerable zone of
the eruption centers is placed about 2 km south-east of that place, near the mouth of the side
valley, where a village called Soporo can be found. The oldest of the eruption zone seems to be
the Jechapita volcano, which is a great example of the piroclastic cone. The distinct structures
of the flow of two small streams indicate that the volcano is situated in the place, where lava
use to have its source. Two similar cones situated upper in the valley  Chilcayoc and Chico
and the third one  Chilcayoc Grande (3 km down the valley) are torn by the lava streams,
which later surrounded Jechapita (Fig. 6). Most of the lava flowed down into the Rio Colca
Canyon and it created the streams, which were more than 20 km long. Lava was much more
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sticky, cinder and it made the ridges, which looked like the glacier moraines. The width of the
stream rarely exceeded 1 km. The streams flowed down the rock steps of two faults running
crosswise to the valley, creating unusual cascades with characteristic levees. Those lava streams below Ayo are torn with young, longitudinal faults extending up to Colca Canyon.
The Valley of Volcanoes has an axis orientated NW-SE (Fig. 2). Rio Sora Valley is the
side branch of the Valley of Volcanoes and it has the same direction of the axis. Rio Sora
Valley merges with the main valley in the place, where the Valley of Volcanoes turns taking
the meridian orientation. The major lava eruption took place in the upper part of the valley.
The streams flooded wide on the pampas and then they flowed down toward the outlet of the
Valley of Volcanoes. At the Pabellon Lagoon level the lava field spreads out into the whole
width of the valley (6 km). Here are other eruption centers: Jochane dome and two cones 
Pabellon and Yana Mauras.
The Valley of Volcanoes is closed in the north by the Antapuna area. Antapuna Massif is
the dominant form there, which looking to the north, gradually changes into Altiplano (Fig. 7).
Andahua vulcanites in this region form isolated islands, the biggest of which is Antapuna.
This is only the first generation lava. The greatest eruption center  Antapuna is situated about
1000 meters above the bottom of the Valley of Volcanoes. Because of the intense glacial
erosion all of the forms in this area are partly damaged and not distinct.
The lava of Andahua group appears also near two gold mines: Shila and Paula (Fig. 8).
Cerro Coropuna (Fig. 9), the highest lava dome of this group, is placed next to Paula mine and
it is 400 m high. Going further to the east of the Altiplano, near the Huarthuarco Lagoon, 6
volcanoes can be seen. They are not rooted in the lava and inside one of them intestine lava
was found (Fig. 10).
On the other side of the Colca Canyon most of the lava streams flowed into the canyon
(Figs 1115). Lava which can be observed here is the oldest one. The shores of the streams are
often damaged by the river erosion. In this place one can identify two big lava fields: Jaran and
Mojonpampa. They can by characterized by a significant number of eruption centers (13 and
19 respectively). The lava cover of the Mojonpampa field is the area of about 100 km2. Similarly as in the case of above-mentioned eruption, also here the latest forms of volcanic activity
created piroclastic cones. In the valley of a periodic stream Gloriahuasi the only stratovolcano,
which belonged to this group was discovered. Its height was 450 m (Fig. 12).
In the time of piroclastics eruption near Andahua, the glowing-hot bombs and pieces of
lava were shot from the crater; they fell on the surface of the cone and occasionally near it
within 1001500 m radius. Much further, in the area of dispersion which existed only in the
case of some cones, layers of volcanic ash can nowadays be observed. They are up to few
meters thick. Such fireworks usually last for few days. If they happened in Andahua Valley,
they were not seen in the other parts of the Andes. That would correspond with 12 VEI
degrees (exceptionally 3). The observation of the surface of the hardened lava shows that they
flowed slowly (0 VEI degree).
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Treæ: Istotne znaczenie dla ustanowienia i funkcjonowania obszarów chronionych ma ich otoczenie
gospodarcze i klimat spo³eczny. Na pó³noc od Kanionu Colca i Doliny Wulkanów dzia³aj¹ kopalnie rud
z³ota i srebra nale¿¹ce do przedsiêbiorstw Buenaventura i Hochschild, napêdzaj¹ce rozwój gospodarczy
regionu i spe³niaj¹ce wymagania ochrony rodowiska. Tereny koncesji górniczych zajmuj¹ ponad
1500 km2. Przedstawiono zarys budowy geologicznej z³ó¿ oraz historiê, bie¿¹c¹ produkcjê, perspektywy i zaanga¿owanie tych kopalñ na rzecz rozwoju zrównowa¿onego. Istnieje szansa wykorzystania
infrastruktury pogórniczej dla potrzeb projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów. Tunele projektu irygacyjnego Majes nie koliduj¹ z ochron¹ przyrody, a zbiornik zaporowy Angostura poprawi walory turystyczne. Linia energetyczna Socabaya  Mantaro wp³ynê³a negatywnie na
krajobraz, a projektowana droga Ayo  Huambo mo¿e mieæ ujemne skutki. Utworzenie parku wzmocni
ubogi system obszarów chronionych w regionie Arequipy.
S³owa kluczowe: kopalnie z³ota i srebra, ocena wp³ywu na rodowisko, Peru, Kanion Colca, Dolina
Wulkanów
Abstract: Economic and social environment of protected areas have crucial importance to their establishing and performance. Several gold and silver mines currently operated by Buenaventura and Hochschild to the north of Rio Colca Canyon and the Valley of the Volcanoes stimulate regional development
and fulfill environmental standards. Mining leases cover more than 1500 km 2. Geological structure of
ore deposits is given along with history, production activity, perspectives and sustainable management
input of the mines. Mining camps may be adapted for housing of future visitors of National Park Colca
Canyon and Valley of the Volcanoes. Water tunnels of Majes Project are not conflicting with nature
protection and future Angostura dam and artificial lake shall enhance touristic assets. Socabaya  Mantaro
power line negatively affects landscape and planned road Ayo  Huambo poses some doubts. Creation
of geopark shall strengthen poor system of protected areas in Arequipa region.
Key words: gold and silver mines, environmental impact assessment, Peru, Colca Canyon, Valley of
the Volcanoes
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WSTÊP
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykê geologiczno-gospodarcz¹ z³ó¿ rud znajduj¹cych siê na pó³noc od Kanionu Colca (Fig. 1) oraz z³ó¿ soli kamiennej i trawertynu
po stronie po³udniowej, ko³o Huambo. Omówiono dzia³ania górnictwa, nadzoruj¹cej go administracji pañstwowej i wspó³pracê z samorz¹dami. Okrelono równie¿ dzia³ania podejmowane w celu ochrony rodowiska i perspektywy zrównowa¿onego rozwoju na obszarach pogórniczych.
Na tle tych dzia³añ opisano tak¿e wa¿niejsze inwestycje niegórnicze: projekt hydrotechniczny Majes  Siguas, linia energetyczna Socabaya  Mantaro oraz rozwój sieci drogowej.
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Fig. 1. Mapa okolic Kanionu Colca. 1  projektowany park narodowy, 2  strefa buforowa, 3  stratowulkan, 4  kopalnia z³ota, 5  jezioro zaporowe, 6  projekt Majes, 7  linia wysokiego napiêcia
Fig. 1. Canyon Colca region. 1  national park in project, 2  buffer zone, 3  stratovolcano, 4  gold
mine, 5  water reservoir, 6  Majes Project, 7  high tension power line
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Górnictwo jest od dawna istotnym sektorem gospodarki peruwiañskiej, dostarcza
511% PKB i 4556% dewiz dla kraju (Báez 2005, Sanchez 2005, Gurmendi 2006) kosztem
wyczerpywania nieodnawialnych zasobów. G³ówne przychody pochodz¹ z eksportu z³ota,
srebra i metali nie¿elaznych. W strefie wysokogórskiej, niedogodnej dla pasterstwa i osadnictwa ze wzglêdu na klimat wykluczaj¹cy uprawy, górnictwo stanowi jedyne ród³o utrzymania. Strefa ta bywa atrakcyjna przyrodniczo i turystycznie ze wzglêdów krajobrazowych, a wówczas pojawia siê konflikt zarz¹dzania terenem. Inwestorzy górniczy d¹¿¹ do nieskrêpowanego
dostêpu do dzia³ek, na których prowadzi siê poszukiwania, do kopalñ i terenów sk³adowania
odpadów. Spo³eczeñstwo zabiega o ochronê rodowiska i odpowiedzialnoæ za tereny zdewastowane dawniej przez górnictwo, a obydwie strony konfliktu pragn¹ zapewniæ sobie zaopatrzenie w wodê i energiê. Zazwyczaj przepisy ochrony rodowiska nak³adaj¹ na inwestorów
górniczych powa¿ne ograniczenia w dzia³alnoci, a przez to zwiêkszaj¹ koszty prewencji i rekultywacji. Potrzebny jest dialog i skoordynowanie dzia³añ administracji, samorz¹dów, sektora górniczego oraz inicjatorów przysz³ego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów oraz ewentualnych obszarów chronionych ni¿szej rangi.
Kopalnie i tereny koncesji poszukiwawczych s¹ najwa¿niejszym s¹siadem obszarów
wartych ochrony i najwa¿niejsz¹ alternatyw¹ dla obs³ugi ruchu turystycznego w Dolinie Wulkanów i Kanionie Colca. Dlatego konieczne jest rozpoznanie stanu górnictwa, jego perspektyw, misji i celów, które sobie otwarcie zakrela. Wa¿ne jest te¿ okrelenie innych konkurentów do zajmowania przestrzeni i istniej¹cych obszarów chronionych, które nale¿a³oby wi¹zaæ
w jeden system.

STAN GÓRNICTWA
Wspó³czesne górnictwo w Peru jest w wiêkszoci nowoczesne, spe³nia oczekiwania spo³eczne i wymagania rodowiskowe. Zosta³o ono zreformowane w roku 1992 i wsparte dekretami
gospodarczymi w latach 1996 i 1997. Reforma polega³a m.in. na prywatyzacji, która objê³a do
koñca 2004 roku 235 pañstwowych przedsiêbiorstw surowcowych (95% ogó³u w górnictwie
kopalin sta³ych, 70% w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego), dostarczaj¹c 15.7 miliardów
USD netto, a nowi w³aciciele krajowi i zagraniczni zadeklarowali zainwestowanie w okresie
20052007 kolejnych 10 miliardów USD (Gurmendi 2006). Rz¹d Peru k³adzie nacisk na inwestycje socjalne i ochronê rodowiska aby polepszyæ stosunki inwestorów górniczych ze
spo³ecznociami lokalnymi, bowiem w kilku regionach dosz³o do powa¿nych konfliktów (Paulo
& Ga³a 2006). Stara siê te¿ odgrywaæ rolê promotora, regulatora i kontrolera dzia³alnoci
prywatnej. Przedsiêbiorstwa górnicze i ich kontrakty s¹ chronione przepisami kodeksu cywilnego. Nie ma ograniczeñ w przekazywaniu dochodów za granicê. Wprowadzono klarowne
procedury ocen oddzia³ywania na rodowisko nowych inwestycji i programów dostosowawczych do wymogów rodowiskowych PAMA dla dzia³aj¹cych zak³adów. Nadal jednak zdarzaj¹ siê nieporozumienia i chybione inwestycje na skutek nie uwzglêdnienia oczekiwañ lokalnych spo³ecznoci. Dowiadczenia wskazuj¹ na celowoæ wyprzedzaj¹cych studiów
socjologicznych, archeologicznych i przyrodniczo-rodowiskowych w ramach prefeasibility
study, tak aby przedsiêbiorcy mogli spe³niæ postulaty zrównowa¿onego rozwoju.
W klasyfikacji regionów wiata pod wzglêdem atrakcyjnoci do inwestowania górniczego, prowadzonej corocznie przez presti¿owy Fraser Institute, Peru zajmuje od kilku lat 5 pozycjê na wiecie. O tak wysokiej lokacie decyduje niezwykle wysoki potencja³ geologiczno-
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-z³o¿owy (3 miejsce wraz z Chile za Rosj¹ i Zachodni¹ Australi¹). Doæ korzystne s¹ nowe
warunki organizacyjne i wzglêdna stabilnoæ polityczna.
Cenione jest dowiadczenie zawodowe kadry. Dziêki górnictwu stopa bezrobocia w Peru spad³a poni¿ej 8%, niemniej nadal poni¿ej minimum socjalnego ¿yje tu 52% ludnoci (MEM
2005). Dziêki d³ugim tradycjom, a tak¿e szkoleniu przez przedsiêbiorców, kwalifikacje górnicze s¹ doæ powszechne, a spostrzegawczoæ geologiczna  zdumiewaj¹co du¿a.
Pozytywny obraz górnictwa, który przedstawiaj¹ organy rz¹dowe, pochodzi z analiz
du¿ych i rednich kopalñ. Zupe³nie inny jest obraz prymitywnych kopalñ, zwykle nielegalnych, nie rejestrowanych i nie podlegaj¹cych kontroli prowadzonych si³ami kilku do kilkunastu ludzi. Pozwalaj¹ one na wegetacjê zatrudnionym, maj¹ znikomy wk³ad do gospodarki
i mog¹ degradowaæ rodowisko.

WK£AD GÓRNICTWA W ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
I REALIZACJA POLITYKI RODOWISKOWEJ
Po³udniowa czêæ Peru sta³a siê wa¿nym regionem produkcji metali i aktywnoci poszukiwawczej. W departamencie Arequipa w po³owie 2005 roku zarejestrowano 2616 koncesji
poszukiwawczych i górniczych, które pokrywaj¹ a¿ 21% powierzchni ogólnej regionu (DESCO 2005). Podatek za u¿ytkowanie 1 ha koncesji jest wprawdzie ma³y, 3 USD/rok, ale pomno¿ony przez powierzchniê daje przychód 34 mln USD rocznie. Za koncesje, na których
nie uruchomiono wydobycia w ci¹gu 8 lat podatek wzrasta do 4 USD/ha rocznie, a prolongata
mo¿e siêgaæ kolejnych 6 lat. W przypadku uruchomienia produkcji górniczej przychody i inne korzyci zwielokrotni¹ siê. W departamencie Arequipa górnictwo dostarcza 86% wszystkich dochodów z tytu³u koncesjonowania dzia³alnoci przez pañstwo, tj. znacznie wiêcej ni¿
hydroenergetyka i rybo³ówstwo razem wziête (DESCO 2005).
W Peru samorz¹dy otrzymuj¹ 50% op³aty eksploatacyjnej z przeznaczeniem na szkolnictwo i programy spo³eczne. Coraz czêciej spo³ecznoci lokalne s¹ postrzegane jako grupa
zainteresowanych projektem, z któr¹ inwestor ma nawi¹zaæ partnerskie stosunki. W strategii
zrównowa¿onego rozwoju kraju podkrela siê, ¿e w zamian za wyczerpanie nieodnawialnych
zasobów mineralnych spo³ecznoæ lokalna powinna otrzymaæ inne rodki, które podtrzymaj¹
jej byt i rozwój w czasie eksploatacji i po jej zakoñczeniu. W Peru oznacza to w pierwszym
rzêdzie pomoc medyczn¹, szkolnictwo i lepsz¹ komunikacjê oraz wspomniane rodki finansowe dla samorz¹dów lokalnych. Samorz¹dy te postuluj¹ i uzgadniaj¹ lokalne przepisy bezpieczeñstwa publicznego i ochrony rodowiska, oczekuj¹ te¿, ¿e kopalnia dopuci je do planowania inwestycji i zagospodarowania pogórniczego. Dowiadczony inwestor, zw³aszcza
zagraniczny, stara siê zademonstrowaæ, ¿e unika obszarów o walorach kulturowych i wra¿liwym rodowisku, a jednoczenie doprowadza do wszechstronnych gwarancji dostêpu do interesuj¹cych go dzia³ek. St¹d d¹¿enie do wczesnej delimitacji obszaru zainteresowania przyrodników i konserwatorów zabytków, st¹d zatrudnianie w zespole przygotowuj¹cym OO
renomowanych przyrodników (Blench 2001).
Górnictwo ma du¿y wk³ad w tworzenie miejsc pracy, budowê infrastruktury drogowej,
szkolnictwo i podnoszenie standartu ¿ycia (Paulo & Ga³a 2006a). Zauwa¿a siê dba³oæ o podnoszenie kwalifikacji personelu przedsiêbiorstwa górniczego a nawet jego istotnych partnerów.
Charakterystykê i konkretny wk³ad g³ównych aktorów na tej scenie przedstawiono poni¿ej.
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Compania de Minas Buenaventura S.A.A.
Przedsiêbiorstwo górnicze Buenaventura jest jednym z najwiêkszych przedsiêbiorstw w Peru,
dzia³aj¹cym ponad 50 lat. Prowadzi poszukiwania geologiczne, eksploatacjê z³ó¿ oraz wzbogacanie i przetwarzanie rud z³ota, srebra i innych metali w 7 zespo³ach kopalñ w³asnych oraz
kilku innych spó³kach akcyjnych ze znacznym udzia³em. W roku 1960 przejê³a prawa do
eksploatacji z³o¿a rud w Orcopampa, które wówczas dostarcza³o niewielkich iloci srebra. Po
piêciu latach rozpoczêto unowoczenion¹ eksploatacjê, a dwa lata potem uruchomiono zmodernizowany zak³ad wzbogacania przy tej kopalni, prowadz¹c jednoczenie rozleg³e prace
poszukiwawcze w okolicy, pod kierunkiem wybitnego geologa, in¿. Alberto Benavides de la
Quintana. W latach 19791998 nast¹pi³o odkrycie bonanzy z³ota w ¿yle Calera, dot¹d g³ównie srebrononej, oraz kilku z³ó¿ rud z³ota w okolicy Orcopampa, które pozwoli³y przed³u¿yæ
¿ywotnoæ górnictwa w regionie. Po wyczerpaniu zasobów w starym zespole ¿y³ Manto,
eksploatowanym od czasów przedkolonialnych, budowane s¹ nowe kopalnie, a wraz z nimi
niezbêdna infrastruktura. W latach 20032004 wybudowano nowoczesny zak³ad ³ugowania
rud z³ota w Orcopampa. Korzysta na tym miasto  jego ludnoæ wzros³a w ci¹gu dekady
dwukrotnie, do ponad 6000.
Pomylne by³y inwestycje Buenaventury w innych czêciach Peru: Antapite, Uchucchacua, a szczególnie w Yanacocha, która wyros³a na najwiêksz¹ kopalniê z³ota na wiecie.
Kierownictwo Buenaventury lansuje nowoczesne metody zarz¹dzania i w podziwu godny
sposób buduje wiêzi z otoczeniem socjalnym przedsiêbiorstwa. Og³osi³o sw¹ misjê jako realizacjê zadañ operacyjnych (górniczych) przy jednoczesnym generowaniu korzyci dla spo³ecznoci lokalnej, przede wszystkim podniesieniu poziomu ich ¿ycia. Deklarowanymi przez
Bunaventurê (www.buenaventura.com.pe) celami jest stosowanie najlepszych technologii,
najwy¿szych standardów jakoci i zarz¹dzania rodowiskowego, w klimacie poszanowania
kultury lokalnej i d¹¿enia do tworzenia miejsc pracy. W regionach swej aktywnoci przedsiêbiorstwo górnicze jest wa¿nym partnerem samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych i innych
inwestorów w budowie obiektów turystycznych, systemu zaopatrzenia w wodê, infrastruktury drogowej, szkó³ itp.
Stosunki z lokaln¹ spo³ecznoci¹ ewoluuj¹ wraz z rozwojem projektu geologiczno-górniczego. Na etapie poszukiwañ i rozpoznania z³o¿a organizuje siê spotkania informacyjno-dyskusyjne dla mieszkañców, przedstawiaj¹c cele przedsiêbiorstwa i oczekiwania samorz¹dów, uzgadnia siê obszary wspólnego zainteresowania; ju¿ od tego etapu realizowana jest
polityka otwartych drzwi. Na koniec oceniany jest potencja³ gospodarczy mikroregionu
i wspólnie z administracj¹ diagnozowane s¹ mo¿liwoci zrównowa¿onego rozwoju wraz z oddzia³ywaniem inwestycji na rodowisko. D¹¿y siê do stworzenia jasnej wizji przysz³oci.
Na etapie budowy kopalni i infrastruktury towarzysz¹cej du¿¹ wagê przypisuje siê rozwojowi mechanizmów dialogu, poprzez informowanie o postêpie prac i planach z jednej strony oraz wys³uchiwanie obaw i zapobieganie otwartym konfliktom  z drugiej. Jest to bardzo
wa¿ne, bowiem obce kompanie górnicze napotka³y w innych czêciach Peru na wrogie nastawienie, podsycane w kampanii przedwyborczej has³ami ekologiczno-nacjonalistycznymi (Paulo
& Ga³a 2006a).
W ci¹gu ostatnich 10 lat w samej tylko prowincji Castilla, Buenaventura zainwestowa³a
ponad 1.3 miliona USD na cele zwi¹zane z popraw¹ potencja³u produkcyjnego oraz dobros¹-
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siedzkim wsparciem kreatywnoci samorz¹dowej i inicjatyw regionalnych. Oddzia³ Orcopampa zatrudnia przy wydobyciu, przeróbce oraz nadzorze geologicznym i mierniczym
w kopalni Chipmo 380 osób, za przy poszukiwaniach w okolicy, w nowej kopalni Poracota
i z rozmachem budowanej infrastrukturze  kolejnych 820 osób. Jest to oko³o 30% ludnoci
w wieku produkcyjnym.
Przedsiêbiorstwo Buenaventura na ka¿dym kroku podkrela wspieranie lokalnych inicjatyw, kultywowanie tradycji oraz troskê o ekosystemy i trwa³y rozwój regionu. Jako krytyczni obserwatorzy z zewn¹trz, wizytuj¹cy t¹ czêæ Peru od kilku lat, ³atwiej dostrzegamy
realia i zmiany. Mo¿emy stwierdziæ: stosunki maj¹ cechy partnerskich, a dziêki Buenaventurze postêp jest zdumiewaj¹co szybki. W roku 2004 korzystalimy ju¿ w Orcopampa z publicznego, szybkiego ³¹cza internetowego. Na stronie internetowej (www.buenaventura.com) mo¿na
znaleæ nastêpuj¹c¹ informacjê: Nasze przedsiêbiorstwo przyczynia siê do zdecentralizowanego rozwoju Peru. Zbudowalimy ró¿ne rodzaje urz¹dzeñ dla 107 wsi, m.in:
 4 szko³y dla 1000 uczniów,
 4 szpitale, przyjmuj¹ce 36 300 pacjentów rocznie,
 315 km linii energetycznych i 8 stacji rozdzielczych,
 384 km nowych dróg bitych i 140 km odnowionych,
 200 km dróg sta³ego utrzymania,
 ³¹cza telewizji satelitarnej od 1980 r.,
 satelitarn¹ ³¹cznoæ telefoniczn¹ od 1996 r.,
 2 lotniska i 1 l¹dowisko helikopterowe.
Na etapie eksploatacji ogromn¹ wagê przywi¹zuje siê do ubiorów ochronnych i ca³ego
systemu bezpieczeñstwa pracy. W miarê wp³ywów ze sprzeda¿y surowca Buenaventura anga¿uje siê w formu³owanie strategicznych planów rozwoju regionu, pozyskanie szerokiego
spektrum zainteresowanych i wdra¿anie projektów zrównowa¿onego rozwoju przygotowanych przez samorz¹dy; unika przy tym paternalizmu. Firma pozostaje otwarta na zainteresowanie spo³eczne i ewentualn¹ krytykê. Wyra¿a siê to m.in. przyjmowaniem goci i praktykantów oraz wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi. Studenci górnictwa z uczelni
amerykañskich i europejskich odbywaj¹ tu swe praktyki i wynosz¹ jak najlepsze wra¿enia.
Osiedle górnicze jest wzorowo zaplanowane i starannym wykonaniem ró¿ni siê od ubogiego
budownictwa lokalnego. Niektóre akcje wydaj¹ siê mieæ charakter reklamowy, np. za³o¿enie
hodowli pstr¹ga i budowa parku ekologicznego poni¿ej stawu do ³ugowania z³ota cyjankami
(Fig. 2), aby udowodniæ, jak bezpieczne dla rodowiska s¹ przyjête technologie. Za³o¿ono
ogród zoologiczny i botaniczny, w tym plantacjê sadzonek, które maj¹ zadarniæ rekultywowane zwa³owiska. Odnawia siê obiekty publiczne i zabytki, dbaj¹c o umieszczenie tablicy
informacyjnej o sponsorze (Paulo & Ga³a 2006b). W 2006 roku, przy wsparciu Buenaventury, alcalde (burmistrz) Orcopampa urz¹dzi³ i otworzy³ dla turystów rezerwat przyrodniczy
Wodospad i Lodospady Panahua, za czasopismo BienVenida promuj¹ce turystykê kwalifikowan¹ Peru (www.bienvenidaperu.com) dedykowa³o numer 55 atrakcjom Zdumiewaj¹cej Doliny Wulkanów i okolic. Po raz pierwszy znalaz³o siê tu popularyzuj¹ce lecz zarazem fachowe opracowanie aspektów krajobrazowych, archeologicznych i bioró¿norodnoci
oraz sylwetka peruwiañskiego pioniera krajoznawstwa w tej czêci kraju, in¿. Mauricio de
Romania.
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Fig. 2. Kopalnia Orcopampa  osadnik i park ekologiczny przy zak³adzie przeróbczym, w tle miasteczko
Fig. 2. Orcopampa mine  tailing pond and eco-park at dressing plant, in the background settlement

Dbaj¹c o lokaln¹ spo³ecznoæ Buenaventura troszczy siê w du¿ej mierze o swoich pracowników, bowiem oni stanowi¹ znaczn¹ czêæ populacji miasteczka. W Orcopampa zamieszkuj¹ pracownicy kopalni, zak³adu przeróbczego i jednostek poszukiwawczych w promieniu 30 km.
Wdro¿ono dzia³ania zgodne z norm¹ jakoci ISO 9001 i zarz¹dzanie rodowiskowe
wed³ug normy ISO 14001, które podlega³y audytowi renomowanych firm zagranicznych. Przedsiêbiorstwo górnicze deklaruje, i¿ na etapie zamykania kopalni wykona rehabilitacjê obszaru
w celu przywrócenia równowagi ekosystemów i przeszkoli personel do pracy w nowych zawodach.
Wczeniejszy audyt rodowiska na terenach górniczych Buenaventury w 2002 roku ze
strony Ministerstwa Energetyki i Górnictwa (MEM) wykaza³, ¿e stara kopalnia z³ota Manto,
wy³¹czona z eksploatacji w latach 90. XX w., oraz kopalnia Santa Rosa maj¹ niewystarczaj¹co zabezpieczone wejcia do kilku sztolni i szybików. Stwierdzono te¿ pylenie starego zwa³owiska, niewielkie przekroczenie dopuszczalnej zawartoci Zn w lizymetrze nad rzek¹ Orcopampa, monitoruj¹cym szczelnoæ starego osadnika odpadów flotacyjnych i niewystarczaj¹c¹
gruboæ jego obwa³owania. Dyrekcja Generalna Górnictwa przychyli³a siê do wniosku audytora i zarz¹dzi³a w trybie natychmiastowym ulepszenie systemu monitoringu, zapobie¿enie
pyleniu, oznakowanie obiektów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu oraz ograniczenie dostêpu do
terenu pogórniczego, a w ci¹gu 30 dni zatamowanie wejæ do sztolni i szybików oraz poszerzenie wa³u osadnika. Nie dotrzymanie jednego z tych terminów zosta³o ukarane grzywn¹.
Buenaventura zbudowa³a ju¿ nowoczesny osadnik i opracowa³a plan rehabilitacji terenów
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pogórniczych. Wydatki na ochronê rodowiska i rozwój infrastruktury lokalnej planowane
pierwotnie na 820 000 USD przekroczy³y w efekcie audytu PAMA i dobrowolnie przyjêtych
zobowi¹zañ 1.3 mln USD.
Buenaventura mo¿e sprostaæ tak wielkiemu obci¹¿eniu finansowemu dziêki koniunkturze na rynku metali szlachetnych i niskim kosztom operacyjnym. rednia cena z³ota wynosi³a
w 2003 roku 353 USD/uncjê, a koszty operacyjne w Chipmo wynosi³y w tym czasie tylko
63.69 USD/t, co w bogatej rudzie tej kopalni przek³ada³o siê na oko³o 130 USD/uncjê wyprodukowanego z³ota. Od tego czasu ceny z³ota wzros³y ponad dwukrotnie a koszty operacyjne
tylko nieznacznie, do 145 USD/uncjê (www.buenaventura.com.pe). Oczywicie, takie proporcje gwarantuj¹ du¿y dochód.
Zarówno przedsiêbiorstwo górnicze jak i spo³ecznoæ lokalna maj¹ wiadomoæ krótkiej perspektywy istnienia kopalñ. Zasoby eksploatowanych z³ó¿ wystarcz¹ zaledwie na kilka
lat (Tab. 1), dlatego prowadzi siê intensywne prace poszukiwawcze na nowych polach Layo
i Soras, rozpoznanie z³o¿a w kopalni pilotuj¹cej Poracota i udostêpnienie g³êbszych poziomów w kopalni Paula. Wysokie ceny z³ota mog¹ sk³oniæ do ponownej oceny poniechanych
wczeniej projektów.
Tabela (Table) 1
Zasoby g³ównych z³ó¿ w okrêgach Orcopampa i Caylloma, stan 2006/2007
Reserves of the major ore deposits in Orcopampa and Caylloma districts in 2006/2007
Zasoby rudy (Mt)
Ore reserves

Zawartoæ Au (g/t)
w zasobach nieprzemys³.
Non-reserve ore grade
Au (g/t)

przemys³owe
reserves

nieprzemys³owe
non-reserve

Wystarczalnoæ
zasobów (lat)
Reserve
sufficiency (years)

Orcopampa
(Chipmo)

1.08

0.47

3

21.7 (+ 5 Ag)

Poracota

–

0.15

–

13.2

Shila-Paula

0.07

–

1

18.3 (+ 80 Ag)

Arcata

1.23

2.76

4

1.2 (+ 442 Ag)

Ares

0.85

0.91

3

4.4 (+ 182 Ag)

Caylloma

0.78

1.15

3

0.5 (+ 386 Ag)

Z³o¿e
Mine

Z³o¿e
Mine
Orcopampa
(Chipmo)

Zasoby przemys³owe  metal (t)
Reserves

Zawartoæ w zasobach przemys³owych (g/t)
Reserve grade

Au

Ag

Au

Ag

25.4

110

23.4

10

Shila-Paula

1.00

6

13.2

82

Arcata

1.22

442

1.4

513

Ares

9.77

235

10.5

254
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Grupa Hochschild y Cia
Hochschild jest jednym z najwiêkszych przedsiêbiorstw na wiecie, z ponad 40-letni¹ tradycj¹ w dziedzinie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania i handlu surowcami srebra i z³ota. W Peru posiada trzy kopalnie i jedn¹ w budowie, z czego dwie  Arcata i Ares oraz liczne
koncesje poszukiwawcze znajduj¹ siê w s¹siedztwie planowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów. Jako sw¹ misjê Hochshild og³osi³ zespolenie dzia³añ przedmiotowych z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeñstwa pracownikom, poszanowaniem rodowiska i wspó³prac¹ ze spo³ecznociami lokalnymi. Audytor zewnêtrzny wyznaczony przez
MEM, niemiecka firma DQM, kontroluje co pó³ roku zgodnoæ dzia³ania Hochschilda z przepisami bhp i rodowiskowymi; stwierdza³a dot¹d spe³nianie standardów miêdzynarodowych.
Kopalnia Ares wraz z zak³adem ³ugowania otrzyma³y w 2005 roku presti¿ow¹ nagrodê
CONAM za ekologicznie czyst¹ i wydajn¹ produkcjê oraz wdro¿enie systemu zarz¹dzania
rodowiskiem. Poczynania górnictwa i w³adz czêsto nie znajduj¹ akceptacji lokalnych spo³ecznoci. W 1999 roku zawi¹za³a siê Organizacja Narodowa Gmin Dotkniêtych przez Górnictwo (CONACAMI), która integruje 1650 przedstawicieli gmin w 18 regionach administracyjnych Peru (reprezentowane s¹ wszystkie wa¿niejsze regiony górnicze). CONACAMI jest
wa¿nym choæ trudnym dla górnictwa partnerem w dialogu, wspieranym rodkami organizacji
ekologicznych z niektórych pañstw rozwiniêtych. W 2006 roku og³oszono, ¿e próbki z rzeki
Chalhuanca, dop³ywu Apurimac (w odleg³oci ponad 200 km od omawianego terenu) wykaza³y 9-krotne przekroczenie dopuszczalnej zawartoci arsenu. Za¿¹dano od kopalni Ares (która
jest organizacyjnie powi¹zana z koncesjami Selene i Pallancata na tamtym obszarze), aby
pokry³a koszty ustalenia ogniska zanieczyszczeñ i og³osi³a alert w obszarze dorzecza, bowiem
stwierdzono zatrucie i mieræ byd³a oraz zanik pstr¹ga. Mieszkañcy s¹siednich gmin, skrajnie
ubodzy, za¿¹dali renegocjacji aktu sprzeda¿y, który uznali za krzywdz¹cy, i zap³aty dodatkowo kwoty oko³o 60 mln USD, szeciokrotnie wiêkszej od pierwotnie uzgodnionej (www.conacami.org/demandas). Sprawa bêdzie zapewne trudna do rozstrzygniêcia, gdy¿ ska¿enie Rio
Chalhuanca mo¿e pochodziæ z innych róde³ i by³o wczeniej powodem roszczeñ skierowanych do innej kopalni. Przypadek ten, mimo ¿e nie dotyczy omawianego terenu, wskazuje na
aktualne problemy górnictwa w Peru.
Kopalnie Ares i Arcata dzia³aj¹ na terenie niemal bezludnym. W zwi¹zku z tym wspó³praca z lokalnymi spo³ecznociami i wydatki na ich rzecz s¹ tu znikome, ale koszty ci¹gniêcia pracowników i budowy infrastruktury wy¿sze. Hochschild zatrudnia 1935 kontraktowych
pracowników, w tym oko³o 150 w kopalniach Arcata i Ares. Poniewa¿ w pobli¿u nie ma
sta³ych osiedli, pracownicy ci doje¿d¿aj¹ w du¿ej mierze z innych regionów, np. z odleg³ego
ponad 300 km Puno. Oczywicie przy zak³adach zbudowano osiedla górnicze, które s³u¿¹
jako mieszkania pracownicze na czas 3-tygodniowych turnusów. Do roku 2006 firma chlubi³a
siê brakiem wypadków przy pracy, lecz ostatnio zdarzy³y siê 4 ofiary miertelne (www.hochschildmining.com).
Dotychczasowa polityka nie udzielania informacji wydaje siê ulegaæ ostatnio zmianie,
bowiem firma jest zainteresowana sprzeda¿¹ potê¿nego pakietu akcji na Gie³dzie Londyñskiej. Podjêto rozleg³e dzia³ania inwestycyjne w celu zwiêkszenia produkcji. Te, które dotycz¹ terenów w s¹siedztwie projektowanego parku zosta³y omówione poni¿ej. Na rok 2007
przewidywane s¹ wydatki 35 mln USD na poszukiwania, 100 mln USD na projekty górnicze
w³asne oraz oko³o 250 mln USD na przejêcia dzia³ek od innych firm. Czêæ ich przypadnie
zapewne na prowincjê Arequipa.
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ZARYS METALOGENII
Kanion Colca i Dolina Wulkanów le¿¹ w pamie Kordyliery Zachodniej rodkowych Andów.
W okolicy Orcopampa i Caylloma kordyliera ta zbudowana jest z osadowych ska³ górnej jury
i kredy, które uleg³y sfa³dowaniu w fazie peruwiañskiej (kreda/paleocen) oraz w wiêkszoci
z wulkanicznych ska³, powsta³ych od oligocenu do czasów wspó³czesnych (Caldas 1993, Caldas
et al. 2001). Z magmatyzmem mioceñskim zwi¹zanych jest w Peru wiêkszoæ z³ó¿ rud (Petersen 1958, Ericksen et al. 1995, Chacón et al. 1997, Ingemmet 2002). W omawianym regionie
du¿e powierzchnie pokryte s¹ jednak materia³em morenowym i fluwioglacjalnym, piargami,
a depresje ródgórskie wype³niaj¹ aluwia. Grzbiet Kordyliery Zachodniej wieñcz¹ potê¿ne
stratowulkany nale¿¹ce do rodkowo-andyjskiej strefy wspó³czesnego wulkanizmu. Dawniej
uwa¿ano, ¿e wulkaniczne utwory czwartorzêdowe, ewentualnie plioceñskie, nie s¹ perspektywiczne dla poszukiwañ z³ó¿ metali szlachetnych.

Fig. 3. Krajobraz wokó³ kopalni Paula. Na pierwszym planie ska³y hydrotermalnie przeobra¿one, w tle
stratowulkany Sabancaya i Ampato
Fig. 3. Landscape around Paula mine. In the foreground hydrothermally altered rocks, at the horizon
line Sabancaya and Ampato stratovolcanoes

Z³o¿a epitermalne z³ota i srebra zwi¹zane s¹ genetycznie i przestrzennie z formacjami
magmowymi miocenu i pliocenu  produktami erupcji z kalder i dzia³alnoci hydrotermalnej
pod wp³ywem ma³ych intruzji hipabisalnych. G³ównymi strukturami s¹ kaldery dolnomioceñskie Chinchon i Huayta w gniedzie górskim Shila (Ericksen et al. 1995, Gibson et al.
1995), a dalej na wschód Caylloma (Echavarria et al. 2006) oraz górnomioceñska Chonta
(Noble et al. 2003) o rednicach 1020 km ka¿da. Dla mineralizacji metalami szlachetnymi
wa¿ne s¹ pnie intruzywne z tego okresu, zidentyfikowane w okolicy Orcopampa (Sarpane,
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Chipmo), Poracota, Shila, Paula i Arcata (Blès 1989, Candiotti de los Rios et al. 1990, Mayta
& Lavado 1995, Tosdal et al. 1995, Mayta et al. 2002), tak¿e w kalderach Chonta i Caylloma
(Echavarria et al. 2006). W ich otoczeniu obserwuje siê rozleg³e przeobra¿enie ska³: propilityzacjê, a³unityzacjê, argilityzacjê, sylifikacjê i inne, których jaskrawe barwy u³atwiaj¹ eksploracjê z³ó¿ (Fig. 3). Ca³a formacja Orcopampa przeciêta jest seri¹ uskoków grawitacyjnych
o kierunku NE do E-W i zrzucie dochodz¹cym nawet do 500 m (Gibson et al. 1993). Uskoki
te s¹ rudonone. Po epitermalnej mineralizacji nast¹pi³o ³agodne sfa³dowanie i ponowne zuskokowanie tej formacji. Skrzyd³a fa³dów s¹ pochylone na ogó³ 1020°, przemieszczenia
wzd³u¿ uskoków porudnych przekraczaj¹ nieraz 100 m (Echavarria & Nelson 2002). Poznanie tych prawide³ u³atwia poszukiwania.

CHARAKTERYSTYKA KOPALÑ I ZAK£ADÓW PRZERÓBCZYCH
W ostatnim æwieræwieczu w okolicy Orcopampa odkryto wiele z³ó¿ metali szlachetnych
(Tab. 1): Arcata i Ares nale¿¹ce do grupy Hochschilda oraz Chipmo, Shila, Paula, Poracota,
Soras i Layo, nale¿¹ce do CM Buenaventura (Fig. 1). Czynne s¹ kopalnie z³ota i srebra
w Caylloma, natomiast zakoñczono wydobycie w Madrigal i Suckuytambo. Powodzenie poszukiwañ geologicznych i wysokie zyski kopalñ przyci¹gaj¹ nowych inwestorów i pracowników, powoduj¹c o¿ywienie gospodarcze. Koncesje geologiczno-górnicze zajmuj¹ obszar oko³o
1500 km2. Z drugiej strony z³o¿a epitermalne, które wystêpuj¹ w omawianym regionie, cechuj¹ siê skomplikowan¹ budow¹, ma³ymi zasobami i ogromn¹ zmiennoci¹ zawartoci metali szlachetnych, co czyni ich eksploatacjê krótkotrwa³¹ i ryzykown¹ ekonomicznie.
Orcopampa
Orcopampa jest okrêgiem górniczym o d³ugiej tradycji, siêgaj¹cej imperium Inków. Pocz¹tkowo wydobywano rudy srebra na wzgórzach Manto i ko³o Tintaymarca. Z koñcem XVIII
wieku eksploatacja zesz³a na g³êbokoæ ponad 100 m, lecz w 1842 roku zamar³a. Po roku
1960 odkryto kilka ¿y³, które by³y zamaskowane przez osuwiska. Najwa¿niejsza z nich, Calera, okaza³a siê zawieraæ z³otonon¹ bonanzê o zasobach ponad 2 mln ton rudy ze redni¹
4.7 g/t Au i 555 g/t Ag. Bonanzê eksploatowano w okresie 19811992. Póniej, mimo drobnych odkryæ w tej i innych ¿y³ach, nast¹pi³ zmierzch produkcji i wydawa³o siê, ¿e znów okrêg
bêdzie zamiera³. W 1999 roku odkryto nowe ¿y³y i wybudowano kopalniê Chipmo. Korzysta
ona ze zmodernizowanego zak³adu wzbogacania, starej kopalni Manto  dostosowano go do
innego sk³adu mineralnego rudy i rosn¹cych wymagañ ochrony rodowiska.
W Orcopampa mamy zatem do czynienia z dwoma z³o¿ami, wystêpuj¹cymi w odleg³oci 35 km, rozdzielonymi dolin¹ rozwiniêt¹ na za³o¿eniu m³odego rowu tektonicznego. S¹ to
z³o¿a epitermalne: Manto (AgAu) i Chipmo (Au). Wyczerpane z³o¿e Orcopampa  Manto
tworzy kilkanacie stromych, rozga³êzionych ¿y³ kwarcowych z domieszk¹ adularu, serycytu,
rodochrozytu, rodonitu i siarczków. Mia³y one wychodnie na wzgórzach (39004250 m n.p.m.)
po³o¿onych na wschód od miasteczka. Przez kilka lat produkcja roczna przewy¿sza³a 150 t
Ag i 12 t Au (Gibson et al. 1993), a w okresie 19691999 wszystkie ¿y³y dostarczy³y ³¹cznie
niespe³na 2200 t Ag i oko³o 17 t Au (Rojas & Salazar 2005). ¯y³y maj¹ d³ugoæ 0.54 km,
gruboæ 110 m, niektóre siêgaj¹ 400 m poni¿ej wychodni. Ich bieg jest E-W do NE. Wype³niaj¹ szczeliny uskoków grawitacyjnych o zrzucie kilkuset metrów. Przecinaj¹ wulkanity Santa
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Rosa, tuf Manto i subwulkaniczny, dolnomioceñski kompleks Sarpane, z którym s¹ wiekowo
i genetycznie zwi¹zane (Gibson et al. 1993, Mayta et al. 2002, Paulo & Ga³a 2005). W otoczeniu ¿y³ ska³y s¹ hydrotermalnie przeobra¿one w paragenezach niskosiarkowych (Mayta &
Lavado 1995). Wchodz¹c w mezozoiczne ska³y osadowe pod³o¿a ¿y³y te szybko zanikaj¹.
Cechuje je z³o¿ona budowa i urozmaicony sk³ad mineralny, wskazuj¹ce na kilkufazow¹ mineralizacjê wraz z otwieraniem szczelin. Przewa¿a kwarc w ró¿nych generacjach, któremu
towarzysz¹ adular z pirytem, minera³y manganu z siarczkami Zn, Pb, Cu i Ag, tellurki Ag i Au
oraz baryt.
Na wschód od omawianego z³o¿a, w Alhuire i Santa Rosa, stwierdzono ¿y³ow¹ mineralizacjê antymonitem w szczelinach kwarcytów kredy i nadleg³ych wulkanitach neogenu. Towarzyszy jej galena i ochry antymonowe. Prospekt Blancas ko³o Alhuire zosta³ zaniechany;
prowadzona jest tu na du¿¹ skalê rekultywacja terenu pogórniczego.
W z³o¿u Chipmo rozpoznano 14 ¿y³ epitermalnych, ale eksploatacja ograniczona jest
do czterech ¿y³ g³ównych o d³ugoci 2 km i szerokoci 24 m. Znany zasiêg pionowy mineralizacji przekroczy³ 600 m. ¯y³y powsta³y w wielokrotnie odnawianych uskokach grawitacyjnych i przesuwczych. Przecinaj¹ one kompleks dacytowych i andezytowych kopu³ subwulkanicznych Sarpane i pokrywê zbudowan¹ z tufu Manto, które uleg³y wyranym zmianom
hydrotermalnym, a przykryte s¹ przez nieprzeobra¿ony tuf Chipmo, plejstoceñskie i holoceñskie ¿wiry rzeczne oraz lawy plejstoceñskiego wulkanu grupy Andahua (Fig. 4).
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Fig. 4. Przekrój przez z³o¿e Chipmo (Mayta et al. 2002). 1  tefra, 2  lawa, 3  ¿wiry (holocen), 4 
¿wiry (plejstocen), 5  ¿y³y z³otonone, 6  formacja wulkaniczna Sarpane, 7  granica strefy
utlenienia
Fig. 4. Cross-section of Chipmo deposit (Mayta et al. 2002). 1  tephra, 2  lava, 3  gravels (Holocene),
4  gravels (Pleistocene), 5  Au-bearing zone, 6  Sarpane Formation volcanics, 7  limit of weathering
zone

Wiêkszoæ z³otononych ¿y³ kwarcowych ma kierunek równole¿nikowy do NE i stromy upad. Na pó³noc od wspomnianego wulkanu i oko³o 5 km od g³ównych ¿y³ Chipmo,
ods³ania siê ponownie przeobra¿ony kompleks Sarpane, przeciêty krótkimi ¿y³ami kwarcu
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o tych samych kierunkach z oznakami wy³ugowania siarczków i strefami sylifikacji. Pojedyncze próbki wykaza³y zawartoæ do 15 g/t Au w ¿yle szerokiej 0.4 m. Kilka kilometrów
dalej na NE znajduj¹ siê ród³a termalne Huancarama, a po drodze ods³aniaj¹ siê ¿y³y kwarcowe z pirytem i tlenkami manganu. Wykazuj¹ przewa¿nie poni¿ej 0.5 g/t Au. Jeszcze dalej na
pó³nocny wschód znajduje siê prospekt Layo.
Wiek magmatyzmu w Chipmo i Orcopampa  Manto jest taki sam, a mineralizacja
w obydwu przypadkach jest opóniona wzglêdem intruzji o 0.51 mln lat (Mayta et al. 2002).
Prawdopodobnie s¹ to dwie ga³êzie wielkiego systemu magmowo-hydrotermalnego, dzi rozdzielonego rowem tektonicznym.
Przeobra¿enia hydrotermalne wokó³ ¿y³ z³otononych Chipmo nale¿¹ do typu wysokosiarkowego. Polegaj¹ g³ównie na sylifikacji i zaawansowanej argilityzacji (pirofillit, dickit,
kaolinit, a³unit, diaspor) przechodz¹cej na zewn¹trz w umiarkowan¹ argilityzacjê (illit, smektyt), a jeszcze dalej w chalcedon z proszkowatym a³unitem (Rojas & Salazar 2005). W ¿y³ach
wystêpuje kilka odmian kwarcu i baryt o teksturach pasmowych i brekcjowych. Kwarcowi
szaremu i mlecznemu towarzysz¹ kruszce: z³oto rodzime, tellurki z³ota, srebra i bizmutu,
elektrum, piryt, tetraedryt-tennantyt oraz sporadycznie inne siarczki i siarkosole. Wiêkszoæ
minera³ów z³ota ma wymiary <0.05 mm. rednia zawartoæ z³ota w wydobywanej rudzie
wynosi 1520 g/t, a proporcja Au : Ag≈5. W rudach bogatych, oko³o 150 g/t Au, stosunek
Au :Ag wzrasta do 50.
Od pocz¹tku eksploatacji, tj. w okresie 19982006 wydobyto ponad 40 ton z³ota, a pozosta³¹ w z³o¿u czêæ oceniono na 25.4 t Au w zasobach niespe³na 1.1 mln t rudy o redniej
zawartoci 23.4 g/t Au i 10 g/t Ag (www.buenaventura.com). Pozwala to na utrzymanie produkcji do roku 2010. Metale te uzyskiwane s¹ grawitacyjnie i przez cyjanizacjê z zastosowaniem wêgla aktywnego w pulpie. Uzysk z³ota wzrós³ do 97%, a srebra do 71%. Koszty operacyjne 1 uncji z³ota w Chipmo s¹ niskie; w 2006 roku wynosi³y 145 USD/t, co gwarantuje du¿y
dochód.
Sumuj¹c iloci wydobyte w obydwu z³o¿ach Orcopampa i zasoby pozosta³e otrzymamy
ponad 92 t Au i 2200 t Ag. Jest to iloæ du¿a na tle z³ó¿ epitermalnych. Zasoby inicjalne
s³ynnych z³ó¿ USA tego typu wynosi³y: Comstock oko³o 312 t Au i 7300 t Ag, a Goldfield
136 t Au i niespe³na 49 t Ag (Vikre 1989).
Kopalnia Poracota
Poszukiwania prowadzone w latach 19951996 na p³askowy¿u pod wygas³ym stratowulkanem Firura (5498 m n.p.m.), 25 km na zachód od Orcopampa, przez kanadyjskie korporacje
geologiczno-górnicze Teck i South Western Gold, doprowadzi³y do odkrycia mineralizacji
z³otem, okrelonej po raz pierwszy w tej okolicy jako manto. Koncesja mia³a powierzchniê
97 km2, z czego wybrano najbardziej obiecuj¹c¹ strefê Huamanihuayta, gdzie wykonano oko³o 7 km wierceñ rdzeniowych. Nak³ady na rozpoznanie w roku 1998 wynios³y 2.5 mln USD
(Albareda 2000). Udokumentowano zasoby geologiczne 1.73 mln ton rudy o redniej zawartoci 10.7 g Au/t, a nastêpnie zdefiniowano dwie obiecuj¹ce strefy przemys³owe: Manto Aguila i Manto Dorador Inferior o zawartociach 1216 g/t Au. Buenaventura odkupi³a z³o¿e od
wymienionych kompanii (50% od SWG i 25% od Teck); zbudowa³a szerok¹ drogê o d³ugoci
ponad 30 km do Poracota i w 2006 roku udostêpnia³a z³o¿e na poziomach 4600 i 4720 m
n.p.m. Rudy okazuj¹ siê trudno wzbogacalne i trwaj¹ dowiadczenia nad wypracowaniem opty-
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malnej technologii wzbogacania. Inwestycja stwarza nadziejê na przed³u¿enie ¿ywotnoci zak³adu przeróbczego w Orcopampa o kolejnych kilka lat, chocia¿ wymaga zbudowania specjalnych m³ynów i nitki flotacji, gdy¿ ruda ró¿ni siê technologicznie od tej z Chipmo. Kopalnia
oczekuje na akceptacjê oceny oddzia³ywania na rodowisko przez ludnoæ Umachulco.
Poszukiwania w bli¿szych Orcopampa strefach Umachulco, Ushjumata i Santa Rosa
nie by³y pomylne, natomiast nowe wiercenie w Soras ko³o Poracota trafi³o na ¿y³y enargitowe ze z³otem (www.buenaventura.com). Soras rozwija siê jako nowy obiekt prospekcji.
Prospekt Pucaylla  Jallhua
Na po³udnie od Poracota znajduj¹ siê dwa du¿e obszary koncesyjne Buenaventury, które obrze¿aj¹ rów tektoniczny Rio Orcopampa od wschodu. Pó³nocny ma powierzchniê ponad 100 km2
a po³udniowy 48 km2. Zmiany hydrotermalne ska³ wulkanicznych grupy Tacaza, podobne jak
w zagospodarowanych obszarach z³otononych, zachêcaj¹ do poszukiwañ, ale nie znaleziono
dot¹d obiektów godnych rozpoznania górniczego.
Prospekt Layo
Obszar rozpoznania Layo znajduje siê po obydwu stronach doliny Rio Huancarama, 17 km
NE od Orcopampa. Koncesja obejmuje 64 km2 i nale¿y do CM Buenaventura. Stwierdzono 9
g³ównych ¿y³ kwarcowo-siarczkowych ze z³otem, przecinaj¹cych przeobra¿one tufy dacytowe i ryodacytowe Manto i subwulkaniczny kompleks Sarpane. Wulkanity grupy Andahua
i ¿wiry rzeczne s¹ wyranie m³odsze od mineralizacji. ¯y³y maj¹ szerokoæ 0.55 m, a badane
dot¹d próbki wykazywa³y 0.322.2 g/t Au, zawartego czêsto w tellurkach, oraz znaczn¹ lokalnie domieszkê srebra i miedzi. Prowadzone jest intensywne rozpoznanie systemem sztolni
i wierceñ w dwóch sektorach o ³¹cznej powierzchni 1.4 km2.
Recursos de los Andes
Pomiêdzy koncesj¹ Poracota a kanionem Cotahuasi na pó³nocy, na trudno dostêpnym p³askowy¿u oko³o 5000 m n.p.m., znajduje siê du¿a koncesja przedsiêbiorstwa Recursos de los Andes S.A.C. Obejmuje ona powierzchniê oko³o 200 km2, w tym wychodnie przeobra¿onych
ska³ wulkanicznych grup Tacaza, Barroso i intruduj¹cych w nie pni subwulkanicznych. Brak
danych o aktywnoci w tej strefie.
Kopalnie zespo³u Shila  Paula
Z³o¿e Shila znajduje siê na bezludnym terenie wysokogórskim (Fig. 5) 2025 km na wschód
od Orcopampa. Obejmuje 2030 ¿y³ epitermalnych w strefie wysokoci 49005200 m n.p.m.,
udostêpnionych sztolniami. Ruda ma zmienny sk³ad, cechuje j¹ wysoka zawartoæ srebra
(200550 g/t) i umiarkowana z³ota (1215 g/t). Zasoby s¹ niewielkie. Wydobycie rozpoczêto
w 1990 roku. W poszczególnych systemach ¿y³ trwa³o ono po kilka lat. W 2005 roku nast¹pi³o wyczerpanie zasobów.
Kilka kilometrów na pó³noc od zespo³u kopalñ, u zbiegu najwiêkszych potoków, oko³o
4700 m n.p.m. zbudowano zak³ad wzbogacania flotacyjnego i ³ugowania. W celu eksploatacji
tego ma³ego z³o¿a i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego powo³ano oddzielne przedsiêbiorstwo CEDIMIN z udzia³em kapita³u francuskiego. Posiada ono równie¿ 51% udzia³ów w niedalekiej kopalni Paula.
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Przegl¹d rodowiskowy w 2002 roku (www.minem.gob.pe/mineria/publicaciones/PAMAS) ujawni³ kilka niedoci¹gniêæ. Pod sankcj¹ kar spó³ka zosta³a zobowi¹zana w ci¹gu 15
dni do przedstawienia projektów technicznych sk³adowiska odpadów górniczych z sektora
Sando Alcalde i rekultywacji starych osadników odpadów przeróbczych, pe³nego bilansu wód
technologicznych oraz wyjanienia na czym polega proces unieszkodliwiania cyjanków po
³ugowaniu koncentratu. Sektor Sando Alcalde le¿y na wododziale, a wody z przyleg³ej doliny
polodowcowej maj¹ byæ u¿yte do nawadniania i celów energetycznych. Sp³ywaj¹ one do
Laguna de Chachas, a nastêpnie do Rio Colca.

Fig. 5. Budynki techniczne kopalni Shila
Fig. 5. Technical buildings of Shila mine

Kopalnia Paula jest jedn¹ z najwy¿ej po³o¿onych na wiecie (Fig. 6). Jej wyrobiska
znajduj¹ siê na odludziu, na wysokoci 50305280 m n.p.m. (Fig. 7). Kopalniê uruchomiono
w 1996 roku, 5 lat po odkryciu z³o¿a. Urobek wozi siê przez wysokie góry do odleg³ego
o 40 km zak³adu przeróbczego Shila. W takiej sytuacji potencjalne ska¿enie rodowiska ogranicza siê do kopalni, osiedla górniczego i transportu. Tego ostatniego nie badano. Budowany
jest tunel z s¹siedniej doliny Ancoyo, w której równie¿ odkryto ma³e z³o¿e. Skróci on znacznie drogê transportu, pozwalaj¹c jednoczenie na udostêpnienie poziomów 49804880 m n.p.m.
w Paula i powiêkszenie w ten sposób nik³ych ju¿ zasobów.
Niedawno obiekty CEDIMIN po³¹czono w jedno przedsiêbiorstwo Shila  Paula. Jego
koncesje obejmuj¹ obszar 374 km2. Zbudowano na nich sieæ dróg i 3 osiedla górnicze. W ci¹gu 17 lat dzia³ania zespó³ Shila  Paula wydoby³ oko³o 1 mln t rudy dostarczaj¹c 10 965 ton
z³ota i 221 ton srebra.
W wyniku przegl¹du rodowiskowego nie stwierdzono ska¿enia bakteriologicznego i chemicznego wód. Za¿¹dano jednak wprowadzenia dodatkowo monitoringu pH wód sp³ywaj¹cych z terenu kopalni. Zasilaj¹ one po kilkudziesiêciu kilometrach Rio Colca p³yn¹c czêciowo przez tereny zatorfione.
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Fig. 6. Krajobraz wokó³ kopalni Paula. W lewym dolnym rogu osiedle górnicze
Fig. 6. Landscape around Paula mine. Note mine camp in the lower left corner

Fig. 7. Wejcie do sztolni na poziomie 5225 m n.p.m. w kopalni Paula
Fig. 7. Adit entrance at the level 5225 m a.s.l. to the Paula mine
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Kopalnia Paula jest najbli¿ej po³o¿on¹ czynn¹ kopalni¹ w stosunku do Kanionu Colca.
Odleg³oæ do Rio Colca w linii prostej wynosi 14 km, ale oddziela j¹ wysoki grzbiet Quiscapanca  Silanque  Escribano. Walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów przyleg³ych od wschodu zachêcaj¹ do objêcia ich granicami przysz³ego parku narodowego lub krajobrazowego.
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Arcata
Kopalnia podziemna Arcata zosta³a za³o¿ona w 1964 roku na miejscu przypowierzchniowej
eksploatacji srebra w czasach kolonialnych. Obejmuje s³upy rudne w kilku ¿y³ach (Fig. 8),
zawieraj¹ce minera³y srebra (pyrargiryt, tetraedryt i akantyt), cynku, o³owiu i miedzi. Maj¹
one zasiêg pionowy 250350 m i kontrolowane s¹ zasiêgiem kompleksu lawowego formacji
Sencca (Candiotti de los Rios et al. 1995) lub Orcopampa (Echavarria & Nelson 2002) oraz
uskokami grawitacyjnymi. Pocz¹tek mineralizacji datowany jest 5.4 Ma, nied³ugo po ma³ych
pniach intruzji ryolitowych, a temperatury precypitacji zespo³u polimetalicznego okrelono
na 230270°C, za metali szlachetnych 100200°C (Candiotti de los Rios et al. 1995).

AL

RAM

710

65

EN

LUISA

MA
RIA
LU
CR
EC
IA

A

770

650

O
AN
CI
AR
M

EL

0

670

650

MAC

MA

ARE

CA
RE

MARCIANO
NA

2
NA

BAJA

560

ARCATA
AL

660
TRE

CO

S

600
R

660

1

3

2

4

E

Y

E

NS

TA

UE

LO

S

0

1km

Fig. 8. Struktura z³o¿a Arcata (Candiotti de Los Rios et al. 1990). 1  ¿y³y, 2  upad, 3  jezioro,
4  osada górnicza
Fig. 8. Geological structure of the Arcata gold-silver deposit (Candiotti de Los Rios et al. 1990).
1  veins, 2  deep, 3  lake, 4  mine camp
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Obszar objêty koncesj¹ ma powierzchniê oko³o 240 km2. Kopalnia le¿y na odludziu, na
wysokoci 46004900 m n.p.m. W pobli¿u zbudowano osiedle górnicze i zak³ad wzbogacania flotacyjnego. Energiê elektryczn¹ uzyskuje siê z w³asnej hydroelektrowni. Do 1989
roku uzyskiwano tylko koncentrat srebrowy z domieszk¹ z³ota, a póniej podejmowano okresowo produkcjê koncentratów Zn i Pb. W ostatnich latach produkuje siê oko³o 100150 t Ag
i 220370 kg Au rocznie (Tab. 2). Zmienna natura ¿y³ powoduje od dawna niepewnoæ co do
perspektyw wystarczalnoci zasobów. Ostatnio zasoby zosta³y powiêkszone w wyniku rozpoznania eksploatacyjnego systemu ¿y³ Mariana i Macarena; wystarcz¹ co najmniej na 410 lat.
Przewiduje siê wzrost wydobycia o 50% do roku 2009 (www.hochshildmining.com).
Tabela (Table) 2
Produkcja górnicza w okrêgach Orcopampa i Caylloma w latach 2003 i 2006
Mine output in Orcopampa and Caylloma districts in 2003 and 2006
Kopalnia
Mine
Chipmo
Shila-Paula
Ares
Arcata
San Cristobal
£¹cznie/Total

Au (kg)
2003
2006
5 642
376.4
5 763
222
48.5
12 052

7 919
819
4 836
370
–
13 944

Ag (t)
2003
2006
2
20
80
108
42
252

2.5
4.9
83.6
147.8
–
237.0

Pb (t)
2003

Zn (t)
2003

G/t
19.3 Au
14.3 Au
17.4 Au + 310 Ag

154
243
397

295
380
675

W wyniku przegl¹du rodowiskowego uznano rehabilitacjê terenu po zlikwidowanej
czêci kopalni za poprawn¹  na czêci zwa³ów przywrócono rolinnoæ trawiast¹; monitoring wód nie wskazuje na przekroczenie norm; wspomagano socjalnie pobliskich hodowców
lam i alpak, zbudowano dla nich staw do hodowli pstr¹ga i udostêpniono im odbiór telewizji
satelitarnej.
Ares
Obszar koncesyjny ma powierzchniê oko³o 100 km2, le¿y w pustynnym terenie górskim, na
którym szybko zanika czapa lodowa. Kopalniê Ares uruchomiono w 1998 roku, w 10 lat po
odkryciu z³o¿a z³ota z domieszk¹ srebra, kosztem 48.5 mln USD (Chadwick 2000). Znajduje
siê ona na wysokoci 4950 m n.p.m. Prowadzi siê w niej podziemne wydobycie rud ze strefy
sztokwerkowo-¿y³owej i ³ugowanie pokruszonego urobku cyjankami. Jest to jeden z najwiêkszych producentów z³ota w regionie, lokalny pionier ³ugowania cyjankami i wzbogacania na
pulpie wêglowej. Koszt produkcji wynosi³ poni¿ej 110 USD/tr.oz. ale ostatnio wzrós³ na skutek pogorszenia jakoci w resztkowych czêciach z³o¿a. rednia zawartoæ metali szlachetnych w urobku w latach 2005 i 2006 wynosi³a odpowiednio 22.8 i 17.4 g/t Au oraz 355
i 310 g/t Ag. Przewiduje siê eksploatacjê do oko³o 2010 roku oraz dwukrotne zwiêkszenie
mocy zak³adu przeróbczego, który obs³uguje jednoczenie odleg³e kopalnie Selene i Pallancata. Zak³ad ten jest od 2005 roku zasilany w energiê lini¹ 66 kV z portu Callali. Ma ona
zasilaæ równie¿ Orcopampa i zak³ad przeróbczy Shila  Paula, uzupe³niaj¹c malej¹c¹ iloæ
energii z ujêæ w³asnych na potokach górskich.
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Audytor przegl¹du rodowiskowego pochwali³ przedsiêbiorstwo za pomoc dla lokalnej
spo³ecznoci nomadów (zreszt¹ niewielkiej), dla której zbudowano wietlicê, a mieszkañców
wyposa¿ono w materace; uruchomiono te¿ projekt zootechniczny w celu ulepszenia genetycznego alpak. Czystoæ wód i powietrza odpowiada³a normom. Jednoczenie audytor
a w lad za nim Dyrekcja Generalna Górnictwa za¿¹da³a, by w ci¹gu 30 dni przedsiêbiorstwo
górnicze uzyska³o akredytacjê planu dzia³ania na wypadek nadzwyczajnych zagro¿eñ zwi¹zanych z transportem substancji niebezpiecznych i toksycznych, stosowanych przy urabianiu
ska³ i ³ugowaniu metali szlachetnych. Jest to d³ugi (ponad 400 km) i doæ karko³omny transport. Nie znamy rozwi¹zania tego problemu.
Caylloma
Caylloma jest najstarszym okrêgiem górniczym w tej okolicy. Rozkwit³ on w XVII i XVIII
wieku jako ród³o srebra, nastêpnie po zniszczeniach podczas powstania ludowego pod wodz¹
Tupac Amaru II w 1780 roku zamar³ na d³ugo, lecz odrodzi³ siê w po³owie i pod koniec XX
wieku jako orodek wydobycia rud polimetalicznych z domieszk¹ Ag i Au. Dostarczy³ ponad
4000 t srebra, bêd¹c drugim po Potosi, najwiêkszym orodkiem górniczym w dawnym wicekrólestwie Hiszpanii (Ericksen et al. 1995). Obecnie dzia³aj¹ tu 3 kopalnie redniej wielkoci:
San Cristobal zwi¹zana z Hochschildem oraz Sandra 104 i Sandra 105, i dwie ma³e kopalnie
Candel  nale¿¹ce do osób prywatnych. Po przerwie w latach 20032005 produkcja zosta³a
wznowiona w drugim pó³roczu 2006 roku. Przewidziano uzyskanie 31 t Ag w koncentracie,
który przewo¿ony bêdzie do portu w Matarani i dalej do huty w rodkowym Peru.
Z³o¿e skupia co najmniej 25 stromych, rozwidlonych ¿y³, nale¿¹cych do 6 systemów,
w szczelinach uskoków przesuwczych i grawitacyjnych, usytuowanych w NE czêci kaldery
Caylloma. Przecinaj¹ one andezyty grupy Tacaza (tu datowane na 20.3 Ma), które podleg³y
przeobra¿eniom: propilityzacji i sylifikacji (wiek 18.3 Ma). Na podstawie sk³adu izotopowego siarki i du¿ego stê¿enia soli w inkluzjach ciek³ych prawdopodobny jest udzia³ pomagmowych roztworów hydrotermalnych o temperaturze oko³o 270°C, z których wytr¹ci³y siê minera³y u¿yteczne na g³êbokoci oko³o 650 m poni¿ej dawnego lustra wody (Echavarria et al.
2006). Kopu³y ekstruzyjne ryolitu-dacytu wcisnê³y siê do tej samej kaldery, co nast¹pi³o ju¿
po mineralizacji (przed 11.812.3 Ma).
¯y³y kruszcowe maj¹ gruboæ 0.220 m, rednio 1.2 m i siêgaj¹ g³êbokoci 300 m.
Sk³adaj¹ siê z kilku odmian kwarcu, rodonitu, rodochrozytu, kalcytu, pirytu, adularu i siarczków. Dawniej budzi³y zainteresowanie krótkie ¿y³y bogate w siarkosole srebra i srebro rodzime, obecnie eksploatacja objê³a d³u¿sze ¿y³y San Cristobal  Esperanza i Animas (1.53 km),
tê drug¹ z du¿ym udzia³em siarczków Zn, Pb, Cu i domieszkami z³ota.
Hiszpanie forsowali pozyskiwanie metali szlachetnych, a zaniedbywali rolnictwo, którego produkty trudno by³o eksportowaæ. Górnictwo kolonialne spowodowa³o powa¿ne zmiany gospodarcze regionu, gdy¿ wymaga³o wielu r¹k do pracy. W 1640 roku zatrudniano niewolniczo a¿ 800 Indian (Gutiérrez et al. 1986), a liczba pracuj¹cych w kopalniach okrêgu
Caylloma siêga³a niemal 9000 (Manrique 1985). Przesiedlenie Indian spowodowa³o upadek
rolnictwa w pobliskiej Dolinie Colca  niegdy spichlerzu Inków  oraz pasterstwa na obszarze wy¿yny. Powrót osadników w doliny po upadku górnictwa okaza³ siê trudny, gdy¿ nie
naprawiany system irygacyjny uleg³ erozji. Do dzi ogromny system tarasów w strefie wysokociowej przydatnej do upraw w Dolinie Colca jest s³abo wykorzystany. Przyk³ad ten jest
u¿ywany czêsto w kampaniach ekologów przeciwko górnikom.
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Hochschild posiada od 1981 roku koncesjê na tereny o powierzchni 22.3 km2, z osiedlem górniczym na 350 osób i prawem u¿ytkowania zak³adu wzbogacania flotacyjnego w Huayllacho o zdolnoci przerabiania 600 t/dobê. Zarz¹dza nimi poprzez CM Arcata. W ostatnich
latach uzysk srebra waha³ siê w granicach 8588%, a z³ota spada³ z 79 do 55%. Produkcja
sukcesywnie spada³a na skutek wyczerpania zasobów i niewystarczaj¹cych nak³adów na rozpoznanie w okresie ówczesnej bessy cenowej na metale szlachetne. W okresie 19982002
CM Arcata uzyska³a tu 265 t Ag i 372 kg Au (Armbrust et al. 2005).
Przegl¹d rodowiskowy wspó³czesnej dzia³alnoci górniczej w 1997 roku obj¹³ tylko
kopalnie redniej wielkoci. W stosunku do Hochshilda wymuszono realizacjê projektu PAMA,
polegaj¹cego na zmniejszeniu uci¹¿liwoci produkcji, uszczelnieniu sk³adowisk odpadów,
ich zadarnieniu oraz drena¿u i zobojêtnianiu odcieków do poziomu standardów rodowiskowych, na kwotê 365 000 USD (Armbrust et al. 2005). Audyty w latach 2002 i 2004 stwierdzi³y wykonanie zobowi¹zañ. Hochschild ma prawo korzystania z regionalnej sieci energetycznej, a ostatnio sta³ siê w³acicielem stacji hydroenergetycznej o mocy 3.6 MW, która mo¿e
zaopatrzyæ w wiat³o równie¿ miejscowoæ Caylloma.
Madrigal
Madrigal jest najni¿ej po³o¿on¹ osad¹ górnicz¹ w omawianym regionie, 3200 m n.p.m. Prawdopodobnie powsta³a ona wczeniej ni¿ kopalnie, przed konkwist¹, skupiaj¹c ludnoæ rolnicz¹. Le¿y na skraju uprawnej Doliny Colca, w miejscu, gdzie przechodzi ona w g³êboki
kanion. Zbiegaj¹ siê tu te¿ strome w¹wozy spadaj¹ce z gór i ¿³obi¹ce g³êboko 300-, 400metrow¹ seriê mioceñskich andezytów i zlepieñców. Ods³aniaj¹ one równie¿ niewielki pieñ
dacytowy, intruduj¹cy w andezyty, oraz sfa³dowane pod³o¿e  ska³y osadowe górnej jury
i dolnej kredy. W dwóch w¹wozach na wysokoci 32003600 m n.p.m. erodowane jest z³o¿e
polimetaliczne i tam poprowadzono sztolnie kopalniane. ¯y³y kruszcowe znajduj¹ siê w mioceñskich ska³ach wulkanicznych i subwulkanicznych, a jedna z nich wchodzi w ni¿ej leg³e
³upki mezozoiczne (Tumialán 1991). Kopalnie by³y czynne w okresie kolonialnym i modernizowane w XIX wieku przez polskiego uchodcê, in¿. Aleksandra Babiñskiego (18231899).
Od kilku lat wydobycie usta³o. Pozosta³y jednak zwa³owiska odpadów, których unieszkodliwienie jest przedmiotem spotkañ w³adz lokalnych z dyrekcjami urzêdów górniczych, opieki
zdrowotnej i in., jak dot¹d bezowocnych (DESCO 2005).
Z³o¿e to tworzy kilka ¿y³ szczelinowych o azymucie WNW-W, nachylonych 4075° ku
pó³nocy. Najwiêksza z nich, Santa Rosa ma d³ugoæ 4 km i jest przeciêta pod³u¿nie przesuwczo-zrzutowym uskokiem pomineralizacyjnym, ewidentnie reaktywowanym (Tumialán 1991).
W s¹siedztwie zidentyfikowano 5 innych uskoków grawitacyjnych i przesuwczych sinistralnych o zbli¿onym kierunku oraz system póniejszych uskoków poprzecznych. Strefa utlenienia wystêpuje szcz¹tkowo na skutek silnej erozji.
Szczeliny wype³nia kwarc kilku generacji z siarczkami oraz póniejsze od nich kalcyt
i rodochrozyt. Na g³êbszych poziomach dominuj¹ tekstury pasmowe ¿y³, a na p³ytszych 
brekcje kwarcu otoczone siarczkami i spojone wêglanami. Wród siarczków przewa¿a piryt,
zw³aszcza w g³êbi, a sfaleryt (marmatyt i odmiana czerwona), galena i chalkopiryt maj¹ du¿y
udzia³. Podrzêdnie wystêpuj¹ tetraedryt i siarkosole srebra. ¯y³om towarzyszy sylifikacja
i w nieco wiêkszej odleg³oci serycytyzacja i propilityzacja; lokalnie pojawia siê granat (almandyn). W p³aszczynie ¿y³y Sta Rosa stwierdzono 3 pnie rudne, ka¿dy o d³ugoci 200400 m.

Górnictwo i inne inwestycje w s¹siedztwie Kanionu Colca

157

W ich osi stwierdzono najwiêksz¹ zawartoæ Cu i Ag, ku brzegom przybywa Zn (610%) i Pb
(35%). Inne ¿y³y s¹ krótkie i gwa³townie zanikaj¹.
Koció³ w Madrigal zbudowano z pocz¹tkiem XVII w., a potem rekonstruowano po
zniszczeniach przez trzêsienia ziemi (Gutiérrez 1986). Osada ta jest niefortunnie zlokalizowana na uskoku, którego aktywnoæ przed kilku laty zrujnowa³a wie Maca po drugiej stronie
Doliny Colca i prowokuje osuwiska miêdzy tymi miejscowociami (Dávila et al. 1988). Biedny wystrój kocio³a w Madrigal nie wskazuje na jakie korzyci z bliskoci kopalñ. W latach
70. XX wieku podjêto budowê drogi z Arequipy do Madrigal, która obok projektu irygacyjnego Majes, przyczyni³a siê walnie do udostêpnienia Doliny Colca. Nie uratowa³a ona jednak
kopalni, która wyczerpa³a wkrótce zasoby bogatszych ¿y³.
Mina Rodriguez
Kopalnia soli kamiennej Rodriguez znajduje siê na wysokoci 3800 m n.p.m. na stoku Cerro
Sucna nad Huambo. Piêæ kilometrów od niej na zachód dzia³a³a kopalnia Pucahuayco w tych
samych warstwach czerwonych, miejscami pstrych, górnokredowej formacji Seraj. Wród
osadów piaszczysto-mu³owcowych znajduj¹ siê warstwy ska³ wêglanowych, przechodz¹ce
w soczewki gipsów i soli kamiennej o gruboci 1 do 2 m (Caldas 1993). Sól jest wydobywana
na ma³¹ skalê prymitywn¹ metod¹ i w kawa³kach wysy³ana karawanami lam, nawet w tak
odleg³e rejony jak Cuzco. Eksploatacja jest prowadzona bez koncesji.
Kopalnia trawertynu w Huambo
Oko³o 10-kilometrowej d³ugoci, gruby jêzyk czwartorzêdowego trawertynu w dolinie
Huambo jest od kilku lat eksploatowany lokalnie i wykorzystywany do produkcji materia³u
wi¹¿¹cego. Ma³a kopalnia podziemna, m³yn i piec do wypalania wapna znajduj¹ siê przy
drodze, 23 km na po³udnie od Pueblo. W zak³adzie pracuje kilkanacie osób. Wydobycie nie
jest zarejestrowane przez Ministerstwo Energii i Górnictwa, ani uwzglêdnione w raporcie
DESCO (2005). W sztolniach wydobywczych brak podstawowych zabezpieczeñ co grozi
zawaleniem stropu.
Kopalnie kamienia budowlanego
W ró¿nych miejscach prowadzona jest eksploatacja ska³ na potrzeby lokalnego budownictwa
dróg i kana³ów irygacyjnych. S¹ to przewa¿nie ska³y wulkaniczne przydatne do produkcji
kruszywa ³amanego oraz tefra lapillowa. Kopalnie takie istniej¹ m.in. w sto¿kach piroklastycznych Cerro Mauras nad Orcopampa i Antapuna Este przy drodze Orcopampa  Caylloma,
ponad tunelem wodnym Ashua na po³udnie od Huambo. Eksploatacja jest prowadzona doranie, bez koncesji. Przy obecnej skali wydobycia nie wywo³uje istotnych zmian krajobrazowych i rodowiskowych.

INNE DU¯E INWESTYCJE
Do innych du¿ych inwestycji, które wp³ywaj¹ na rodowisko biotyczne, walory krajobrazowe, dostêpnoæ turystyczn¹ i zagospodarowanie okolic projektowanego parku narodowego
nale¿¹: projekt irygacyjny Majes  Siguas, linia energetyczna Socabaya  Mantaro i rozbudowa sieci drogowej.
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Projekt Majes
Projekt Majes  Siguas jest ogromnym przedsiêwziêciem hydrotechnicznym doprowadzenia
wód spod lodowców Nevado Mismi oraz rzek Apurimac i Colca na pustynn¹ równinê Majes
 Siguas na zachód od Arequipy (www.autodema.gob.pe) (Fig. 1). Zosta³ on zatwierdzony do
realizacji uchwa³¹ rz¹du Peru w 1973 roku, a od 2003 roku przekazany samorz¹dowi departamentu Arequipa. Celem projektu jest dostarczenie wody na u¿ytek rolnictwa i osadnictwa
oraz produkcja energii elektrycznej. Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy, z których pierwszy (Majes) zosta³ sfinansowany ze rodków publicznych w zasadzie do roku 1985.
Zbudowano zbiornik retencyjny Condoroma w górnym biegu Rio Colca, spiêtrzenie w Tuti
(3747 m n.p.m.), tunele przesy³owe (88 km) i kana³ (13 km) ponad Dolin¹ Rio Colca do
spiêtrzenia w Pitay (1665 m n.p.m.) na Rio Siguas. St¹d kana³ magistralny (15 km), a nastêpnie sieæ kana³ów irygacyjnych nawadniaj¹ uprawy rolne na pustynnej dot¹d Pampa de Majes
i Santa Rita de Siguas. Tereny nawadniane znajduj¹ siê na wysokoci redniej 1375 m n.p.m.,
s¹ silnie nas³onecznione i maj¹ umiarkowany klimat, z wahaniami temperatury od 12 do 26°C,
co stwarza korzystne warunki dla rolnictwa i hodowli. W pierwszym etapie projektu nawodniono obszar 14 000 do 15 500 ha, na którym powsta³y tysi¹ce gospodarstw wielkoci oko³o
5 ha i kilka miasteczek. Stworzono 9600 miejsc pracy w rolnictwie i zwi¹zanym z nim przemyle rolniczym oraz 12 400 miejsc w us³ugach. Ocenia siê, ¿e projekt spowodowa³ osadnictwo 30 000 ludzi. By³ te¿ powa¿nym impulsem do budowy dróg w rejonie prac hydrotechnicznych.
Obecnie przyst¹piono do etapu drugiego, który obejmuje zaporê Angostura na rzece
Apurimac, najd³u¿szym dop³ywie Amazonki, na wysokoci 4220 m n.p.m. St¹d wody kierowane bêd¹ tunelami Pucara i Transandyjskim (16.5 km) pod kontynentalnym dzia³em wodnym do Rio Chalhuanca, dop³ywu Rio Colca. Nastêpnie pop³yn¹ systemem tuneli i kana³ów
od Tuti do Rio Siguas, przed ujciem do której bêd¹ napêdzaæ turbiny przysz³ych hydroelektrowni Lluta (274 MW) i Lluclla (382 MW), i ewentualnie Tarucani. Ze spiêtrzenia w Pitay
woda pop³ynie tunelem i kana³em nawodnym na Pampa de Siguas (38 000 ha, 1750 m n.p.m.),
a nadmiar wody pozwoli na zagospodarowanie dodatkowych 10 000 ha na Pampa de Majes.
Produkcja rolna i energia elektryczna maj¹ byæ przeznaczone g³ównie na eksport. Stworzonych zostanie 6080 tysiêcy sta³ych miejsc pracy, a porednio 180 000 miejsc. Koszty inwestycyjne tego etapu oceniono na 261 mln USD, z czego 120 mln USD mia³by dostarczyæ
bud¿et pañstwa (Autodema 2000, www.regionarequipa.gob.pe).
Dla przysz³ego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów istotne jest, ¿e na
jego terenie prace konstrukcyjne zosta³y zakoñczone i nie spowodowa³y wiêkszych negatywnych zmian przyrodniczych. Projekt Angostura spowoduje powstanie jeziora górskiego o powierzchni 40 km2 i skomplikowanej linii brzegowej. Jeziora takie s¹ naturalnym elementem
krainy Puna, wzbogacaj¹ jej krajobraz i stanowi¹ siedliska ptaków.
Linia energetyczna Socabaya  Mantaro
W latach 19982000 poprowadzono liniê 220 kV z Socabaya ko³o Arequipa (Fig. 1) do najwiêkszej hydroelektrowni Peru na Rio Mantaro, w departamencie Huancavelica. Ma ona zasadnicze znaczenie dla kraju spinaj¹c dwa g³ówne systemy zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
rodkowo-pó³nocny i po³udniowy. Wykonawcami inwestycji by³y kanadyjski Hydro-Quebec

Górnictwo i inne inwestycje w s¹siedztwie Kanionu Colca

159

i hiszpañska REE. Jest to linia transandyjska o d³ugoci ponad 600 km, poprowadzona na ogó³
na wysokoci powy¿ej 3000 m n.p.m. w bardzo trudnym terenie z rzadk¹ sieci¹ dróg. Doceniaj¹c potrzebê i ogrom przedsiêwziêcia oraz krótki czas realizacji nie sposób jednak pomin¹æ
lokalne niedoci¹gniêcia. Linia przecina teren przysz³ego parku na linii Huambo  Andahua
i brutalnie zak³óca pierwotny krajobraz najpiêkniejszej czêci Doliny Wulkanów. Postawienie wie¿y transmisyjnej na pasie startowym ma³ego lotniska w Huambo, bardzo przydatnego
do obs³ugi przysz³ego ruchu turystycznego i w sytuacjach nag³ych, wy³¹czy³o go zupe³nie
z u¿ytkowania. Przeniesienie sieci a nawet pojedynczej wie¿y w inne miejsce wydaje siê nierealne, podobnie jak znalezienie alternatywnego miejsca na pas startowy.
Sieæ drogowa
Sieæ drogowa rozwija siê szybko na omawianym obszarze pomimo jego trudnej dostêpnoci.
Miejscowoci po po³udniowej stronie Kanionu Colca: Huambo, Cabanaconde i Chivay oraz
liczne wioski w Dolinie Colca s¹ po³¹czone drog¹ bit¹ z Sumbay i Pedregal, a dalej szos¹
asfaltow¹ z Arequip¹. Z miejscowociami tymi utrzymywane jest 34 razy w tygodniu po³¹czenie autobusowe. Z Arequipy docieraj¹ do Chivay i Cruz del Condor tysi¹ce turystów, z regu³y autobusami przedsiêbiorstw turystycznych. Na wschodnim obrze¿u projektowanego parku
znajduje siê doæ ruchliwa droga bita Sumbay  Callalli  Caylloma.
Miejscowoci znajduj¹ce siê na pó³noc od Kanionu Colca s¹ w znacznym stopniu izolowane od Arequipy. Stosunkowo dobre, choæ okrê¿ne jest po³¹czenie z nimi przez Dolinê Rio
Majes. Prowadzi têdy droga asfaltowa do Aplao (600 m n.p.m.), która na po³udniowych
stokach Nevado Coropuna rozdziela siê na dwie ga³êzie  do Cotahuasi przez Chuquibamba
i Armas oraz do Orcopampa i Andahua. Z Andahua prowadz¹ drogi do Ayo i Chachas,
a z Orcopampa do Arcata i Caylloma, zamykaj¹c w ten sposób pêtlê (Fig. 1). Wszystkie
z wymienionych s¹ drogami bitymi. Orcopampa, Andahua i Cotahuasi maj¹ codzienne po³¹czenia autobusowe z Arequipa.
Wszystkie drogi publiczne, spinaj¹ce Dolinê Wulkanów i otoczenie Kanionu Colca
z Arequipa, prowadz¹ znaczn¹ czêæ trasy na wysokoci powy¿ej 4000 m n.p.m., pokonuj¹c
prze³êcze oko³o 4900 m n.p.m. Uci¹¿liwa droga z Huambo (3330 m) do Pedregal (1500 m)
prowadz¹ca przez dwie ni¿sze prze³êcze 4200 i 4300 m n.p.m. jest tu wyj¹tkiem. Drogi publiczne nie obni¿aj¹ walorów krajobrazowych omawianego terenu, a przeciwnie dodaj¹ mu
nawet malowniczoci.
Na terenach górniczych istnieje sieæ dróg ³¹cz¹cych ró¿ne obiekty, wymagaj¹cych na
ogó³ samochodu terenowego. Wyj¹tkiem jest droga Orcopampa  Poracota, która podobno ma
byæ przed³u¿ona do Armas, co polepszy³oby po³¹czenie z Arequipa i Cotahuasi. CM Buenaventura wspiera budowê drogi i mostu pomiêdzy Ayo i Huambo, który jest marzeniem mieszkañców i powtarzanym has³em przed wyborami do samorz¹dów. Jest to wyj¹tkowo trudna
inwestycja, bowiem musi pokonaæ Kanion Colca w urwistej i niestabilnej czêci, obni¿aj¹c
siê pocz¹tkowo na krótkim odcinku oko³o 500 m a nastêpnie wznosz¹c blisko 1900 m do góry
ponad Canco. Inwestycja ta zmieni radykalnie dostêpnoæ Doliny Wulkanów i pó³nocnej strony Kanionu Colca z Arequipa i Chivay. Mo¿e mieæ jednak niekorzystny wp³yw na krajobraz
i czystoæ przysz³ego parku. Dlatego projekt powinien byæ poddany ocenie oddzia³ywania na
rodowisko pod k¹tem przysz³ego obszaru chronionego i ewentualnym ograniczeniom realizacyjnym.
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SZANSE WSPÓ£ISTNIENIA KOPALÑ
I PROJEKTOWANEGO PARKU NARODOWEGO
Badania autorów w Peru zmierzaj¹ do utworzenia nowego parku narodowego na obszarze
o wybitnych walorach geologicznych i krajobrazowych, a stosunkowo s³abo zagospodarowanym. Obecnie wyznaczenie granic parku jest spraw¹ otwart¹. Potencjalnym zagro¿eniem jest
konflikt interesów przedsiêbiorstw poszukiwawczych i górniczych, które d¹¿¹ do nieskrêpowanego dostêpu do z³ó¿. Istotne znaczenie dla powodzenia projektu parku narodowego ma
nastawienie spo³ecznoci lokalnej i konkurentów do wykorzystania terenu.
W rozmowach z kadr¹ kierownicz¹ kopalñ i przedstawicielami samorz¹du pomys³ utworzenia parku narodowego w odleg³oci 1530 km od koncesji górniczych by³ witany z zainteresowaniem, bez oporu kadry, a z entuzjazmem samorz¹dowców. W tych warunkach mo¿na
oczekiwaæ, ¿e nie napotka on na opór równie¿ przy wdra¿aniu tego projektu. Osiedla górnicze
le¿¹ce w s¹siedztwie przysz³ego parku mog³yby staæ siê, dziêki ju¿ istniej¹cej infrastrukturze
hotelowej, baz¹ mieszkaln¹ dla przysz³ych turystów odwiedzaj¹cych najg³êbszy kanion wiata. W tej chwili to w³anie kopalnie z³ota  buduj¹c drogi dojazdowe, osiedla mieszkalne,
szpitale, szko³y  s¹ forpoczt¹ rozwoju gospodarczego w tej czêci wysokich Andów.
Praca zosta³a wykonana w ramach badañ w³asnych AGH, nr 10.10.140.449
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Summary
Introduction
Traditionally the mining constitutes an important sector of the Peruvian economy, supplying
511 per cent GNP and 4556 per cent of foreign currency (Báez 2005, Sanchez 2005,
Gurmendi 2006) at the cost of depleting non-renewable resources. Main income is generated by
the export of gold, silver and base metals. In the Andes, due to severe climate excluding agriculture and residential use, the mining creates the only source of livelihood. However, the conflict
in land management arises due to the fact that the mountains reveal extraordinary environmental values and their landscape appears attractive for tourists. Mining investors strive for unrestricted access to the mining leases and exploration areas whereas general public demands protection of environment, and qualification of responsibility for the brownfields resulting from
historical mining. Both sides require free access to water and energy. Usually environmental
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protection regulations impose serious restrictions on mining investors, therefore increasing
companys costs of mitigation and reclamation. New rule guarantees the access to the mining
lease for the companies that accomplish environmental operating agreement, known under its
Spanish acronym PAMA. Dialog and coordinated actions of central administration, local governments, mining companies, and NGOs initiating future national reserves is necessary.
Mines and undeveloped exploration leases appear to be major neighbours of the potential reserve areas, and mining activity is the major alternative to the tourist services in the
Valley of the Volcanoes and Canyon Colca. Therefore a study of the condition of nearby
mining is needed, its perspectives, mission and aims. Also there is a need for recognition of
other land-use competing entities as well as existing or planned protected areas, which should
be bound in common protection system.
This article presents an economic geology description of the ore deposits and mines
known to the north of Rio Colca Canyon as well as rock salt and travertine deposits exploited
to the south, in the vicinity of Huambo (Fig. 1). Mining activities, cooperation of companies
with the local governments, and supervisory actions of state administration are briefly outlined. Actions undertaken towards the protection of natural environment are depicted and perspectives of sustainable development in the post-mining fields are given.
Apart from the mining a big irrigation project Majes  Siguas, high tension power line
Socabaya  Mantaro, and main roads influence the biotic environment, landscape, tourist accessibility and development of the reserve project. Their environmental impact is assessed as well.
Mining state of art
At the most contemporary mining in Peru is modern, meeting social demand and environmental standards. It was reformed in 1992 and supported with state economic decrees in 1996 and
1997. Reforms introduced privatization which comprised until the end of 2004 as much as 95
per cent of all mining companies of solid state minerals and 70 per cent in the sector of petroleum and gas. It gave net income of 15.7 billion USD and new owners declared new investments of 10 billion USD in the period 20052007 (Gurmendi 2006). Government presses for
social investments and environmental protection striving to improve relations with local communities, in spite of it in some regions serious conflicts took place (Paulo & Ga³a 2006).
Clear EIA procedures for new projects and programs of adjusting existing mines to environmental standards (PAMA) were introduced. Nevertheless, disagreements and ineffective projects happen, especially when local community expectations fail and become political hotspots. There is growing experience that outstripping social, archeological, and environmental
studies should be taken within a prefeasibility study, aimed to recognize whole range of sustainable development requirements.
In the worldwide classification of attractiveness to mining investments by Fraser Institute Peru stands at the 5th position, and if it is rearranged for separate states, at the 2nd position,
after Chile. Such a high position follows not only from exceptionally high geological potential
but also from relatively liberal organizational conditions and political stability. Professional
mining experience of local people is highly appreciated. A positive picture of mining, presented by government agenda, comes from analysis of large and medium mines. However, quite
different is the picture of small, family-scale, primitive mines, usually illegal, not registered
and not controlled. They allow local people survive, having at the same time negligible input
into national economy but may hardly affect environment.

164

A. Paulo & A. Ga³a

Mine input into economy of region and implementation of environmental policy
Southern Peru became important region of metal production and exploration activity. In department of Arequipa until mid 2005 as much as 2616 exploration and mining leases were
registered; they cover 21 per cent of total surface of the department (DESCO 2005). Tax for
landuse of 1 hectare of a plot, 3 USD/y is quite small, but multiplied by total surface gives
income 34 million USD per year. The tax for leases which didnt enter production within first
8 years increases. Tax incomes and other benefits multiply when mining production starts. In
Arequipa department mining supplies 86 per cent of all concessioned activity, i.e. much more
than hydroenergetics and fishing taken together (DESCO 2005).
In Peru local governments receive half of royalties for allocation in education and social
programs. Local communities are increasingly seen as project stakeholders, with whom the
investor should establish a partnership. In the strategy of sustainable development of the country it is underlined that depletion of mineral resources should be compensated by other maintenance, which allow local community to sustain living conditions and development both during
exploitation and after mine closure. In Peru it means first of all medical aid, education, nutrition, better communication and social programs. A Mining Program in Solidarity with the
Population was recently proclaimed. In a voluntary, extraordinary and temporary agreement
with the Government the mining companies commit a percentage of direct mining operation
Net Income (not in excess of 3.75%) to be devoted to social responsibility efforts, invested in
the communities surrounding the mining operations and in their respective regions.
Local authorities postulate and come to agreements on local security and environmental
protection measures, influence post-mining development. Experienced investor demostrates
that his project avoids environmentally and culturally sensitive areas, therefore endeavours to
delimit early sectors interesting for renowned naturalists and curators of historical monuments
(Blench 2001). Great care is directed towards increasing qualifications of the staff and safe
working conditions (Paulo & Ga³a 2006a). Specific actions undertaken by the major mining
companies in the area are exemplified below.
Buenaventura Mining Co. (S.A.A., open stock company)
Buenaventura is Perus largest publicly-traded precious metals company and a major holder of
mining rights in Peru, active more than 50 years. The company is engaged in the mining,
processing, development and exploration of gold, silver and other metals from 7 complexes of
wholly-owned mines, as well as through its participation in joint exploration projects. In 1960
acquired exploitation rights of Orcopampa mine, which at that time won small quantities of
silver. Modernization of the mine and exploration effort in the vicinity directed by outstanding
geologist, eng. Alberto Benavides de la Quintana, gave good results. In the period 197998
gold bonanza in unknown portions of Calera vein and several new gold deposits were discovered in the Orcopampa district. This led into significant extension of mine life, increased production and incomes of company and local governments, improved infrastructure, and doubling of Orcopampa population up to some 6000.
Buenaventuras investments in the other regions of Peru were also effective, first of all
in Yanacocha, which is now leading gold producer worldwide.
Directors of Buenaventura promote modern managerial methods and tighten bounds
within social environment beyond expectations. They declared Buenaventura to be a globally
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competititive mining-metallurgical corporation, turning attention to high safety standards, striving to the integrated development of professionals team, maximum profitability and enhanced shareholder value. At the same time the company claims to be fully committed to responsible practices in the environment and to contributing to the sustainable development of the
communities in which it operates (www.buenaventura.com.pe). It proved to contribute in exploration of hydrological resources, promotion of its rational use, construction of public roads,
schools, promotion of tourist projects etc.
There is obvious evolution of external social relation along development of geologicalmining project. At the stage of exploration the informative-discussion meetings with local
people are organized, where goals of the company and expectations of the local governments
are presented, and common interests agreed. Open door policy is implemented. When the
preliminary results are known the economic potential of the microregion is evaluated and in
common work with administration a diagnose of sustainable development is established and
environmental impact assessed. All this is aimed to make clear vision of future.
At the stage of mine and infrastructure construction the importance of development of
dialogue mechanisms is stressed out; they will follow from practicing public reports on advances and plans and at the same time hearing fears and preventing open conflicts. At every
opportunity the company emphasizes supporting local initiatives and maintaining the highest
environmental standards and best operational practices within a climate of sincere respect for
other people, and their culture.
At the stage of exploitation a matter of great importance is protective clothing and general system of work safety. At that stage open door policy manifests itself among others in
entertaining guests and trainees and cooperation with NGOs. Students of mining in American
and European universities have there their practical trainings. Mining camp is well designed
and carefully executed in contrast with poor local edifices.
Being censorious observers from abroad, visiting this part of Peru during sufficiently
long period of 4 years we easily perceive realities and progress. We may confirm: public
relations of Buenaventura are partnership, and progress is astonishing.
During the last 10 years Buenaventura has invested in the province of Castilla (part of
Arequipa department) alone over 1.3 million USD to benefit local population by improving its
potential for production, design and creation of community projects. Otherwise, it created
direct and undirect employment. Orcopampa Division employs 380 persons in Chipmo mine,
and 820 persons in exploration, pilot mine Poracota, and extensive infrastructure. In 2004 we
profited in Orcopampa from public, fast internet. In the website www.buenaventura.com one
can find the following information: Our company contributes to decentralized development
of Peru. We have constructed facilities for 107 villages, among other things:
 4 schools for 1000 disciples,
 4 hospitals, seeing 36 300 patients yearly,
 315 km powerlines and 8 transformer stations,
 384 km new macadam roads i 140 km renewed,
 200 km roads of permanent maintenance,
 satellite TV lines since 1980,
 satellite telecommunication since 1996,
 2 airports and 1 heliport.
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However, some activities seem to be rather advertising message, eg. installation of trout
farm and eco-park below cyanide leaching pond (Fig. 2), to proove, that implemented technologies are environmentally safe. A zoo and botanical garden are local attractions, when seeding plantation shall serve for future turfing of reclaimed dumps. Public objects and historic
monuments are restored being particular about information plaque on sponsor (Paulo & Ga³a,
2006b). In 2006, alcalde (mayor) of Orcopampa with the financial help of Buenaventura arranged and opened to public a natural reserve Waterfall and Icefalls of Panahua, and a journal BienVenida promoting cultural tourism in Peru (www.bienvenidaperu.com) has dedicated its number 55 to show the attractions of Astonishing Valley of the Volcanoes and its
surroundings. For the first time in professional manner the landscape, archeological and biodiversity aspects were popularized, and a profile of eng. Mauricio de Romania, Peruvian pioneer of sightseeing in this part of the country was given.
Procedures in accordance with quality norm ISO 9001 and environmental management
in accordance with norm ISO 14001 were implemented, and audited by renowned foreign
firms. Mining company declares that in the stage of mine closure will rehabilitate the lease
aiming to restore balanced ecosystems and will train employees to work in new professions.
Buenaventura is able to cover high environmental expenses thanks to economic boom
in the noble metal markets and low operation costs.
Hochschild y Cia Group
Hochschild belongs to the world class companies involved in exploration, evaluation, extraction, processing and sale of silver and gold, having over 40 years experience. It owns 3 mines
in Peru and one more in advanced construction. Two of them  Arcata and Ares, and several
mining leases are situated close to planned park. Hochshild proclaimed its mission as achieving high profitability and sustained growth with responsibility and excellence, whilst maintaining a strong focus on social and environmental responsibilities. An earlier proclamation of
working safety and cooperation with local communities appeared not realistic in 2006 due to
unexpected events. An external auditor, German firm DQM shown by MEM, who controls
twice a year Hochschild activities in terms of safety and environmental standards, found during the passed years satisfactory compliance. Ares mine with it leaching facility was awarded
in 2005 a prestigeous CONAM prize for ecologically clean and efficient production as well as
early implementing of environmental management system.
However, local communities in next Peruvian departments, Apurimac and Ayacucho,
are quite distrustful to the actions of mining and administration. In 1999 a National Organization of Communes Affected by Mining (CONACAMI) was formed, which claims to integrate
1650 commune representatives from 18 departments of Peru (where 26 departments exist), in
it from all major mining districts. CONACAMI is important but difficult partner in social
dialog, being supported by ecological organizations from some developed countries. In 2006
it was reported that water samples from Rio Chalhuanca, tributary of Apurimac, in the distance of some 200 km from Rio Colca, have shown large contamination with arsenic as a probable cause of cattle and trout deaths. Ares mine (who is organizationally bound to mining leases
there) was requested to cover the costs of establishing pollution source and proclaiming alert
in the river basin. Dwellers of neighbour communes, extremely poor, demanded renegotiation
of the lots selling act, considering it invidious, and additional payment of about 60 million
USD, six fold higher than agreed earlier (www.conacami.org/demandas). The lawsuit seems
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difficult to solve, as pollution of Rio Chalhuanca may have different source, and it was earlier
claimed for compensation from another mining company. This case, in spite of occurring at
distant terrain, clearly illustrates current mining problems in national scale.
Until 2006 Hochschild was proud being leader of working safety without any accidents,
nevertheless, recently four fatal casualties took place (www.hochschildmining.com).
Ares and Arcata mines are active in almost uninhabited area. Therefore problems of
cooperation with local communities and related expenditures are neglegible, but the costs of
importing work force and infrastructure stand higher. Hochschild employs 1935 contracted
workers, including some 150 in Arcata and Ares mines. Because no permanent settlements in
the vicinity exist the workers usually come in from distant towns, eg. from Puno. Mining
campsites serve for three week shifts.
Earlier policy of not serving informations to the public is changing along with entering
London Stock Exchange at the end of 2006. Extensive investments were made aimed to increase production. For 2007 following expenditures are planned: exploration 35 million USD,
own mining projects 100 million USD, acquisitions from other companies 250 million USD.
Part of them will be located in Arequipa department.
Metallogeny
Miocene magmatism controls the majority of Perus ore deposits (Petersen 1958, Ericksen et
al. 1995, Chacón et al. 1997, Ingemmet 2002). Locally the same conditions governed until
Pliocene (Candiotti de los Rios et al. 1995). Magmatic rocks of Neogene epoch built great part
of Western Cordillera to the north of Rio Colca. In many places they are covered by Plio-Quaternary stratovolcanoes of the Barroso Group, and lava flows and small scoria cones of
Quaternary Andahua Group. These two last groups are considered barren. Extensive deluvia
and covers of glacial and glacifluvial deposits obscure volcanic and tectonic structures (see
Paulo 2008, this volume).
Gold, silver, and minor base metal deposits known in Orcopampa and Caylloma districts (Fig. 1) belong to epithermal type. They are related in space to the Neogene caldera
complexes (Ericksen et al. 1995, Gibson et al. 1995, Noble et al. 2003, Echavarria et al.
2006), and hydrothermal activity generated around small hipabyssal stocks (Blès 1989, Candiotti de los Rios et al. 1990, Mayta & Lavado 1995, Tosdal et al. 1995, Mayta et al. 2002).
This activity resulted in extensive alterations: propylitization, alunitization, argillization, and
silification, whose bright colours facilitate exploration of the ore deposits (Fig. 3). The most
productive appears Orcopampa Formation of the Tacaza Group. It is cut by a series of NE-E
trending gravitational faults with downthrow up to 500 m (Gibson et al. 1993). The faults are
ore-bearing. After epithermal mineralization Orcopampa Formation was gently folded and
repeatedly faulted. Displacements along post-ore faults may exceed 100 m (Echavarria &
Nelson 2002).
Mines and dressing plants
Mining has long traditions north of Rio Colca. It developed in the colonial epoch in Caylloma,
Madrigal, Arcata and Orcopampa, but probably existed there earlier, under Inca administration. Geology of mineral deposits, their resources and reserves (Tab. 1), mine and dressing
plants production (Tab. 2), expected reserves sufficiency, and environmental problems are
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given in the main body of present article. Detailed data were presented in extensive literature,
collected in attached bibliography for facilitating technical informations.
During the last quarter century in the vicinity of Orcopampa many gold-silver ore deposits were discovered (or rediscovered, as during mining activity traces of ancient mineworks
are frequently found). The mines Arcata and Ares are owned by Hochschild Group, Chipmo,
Shila, Paula, Layo, Soras, and majority of Poracota belong do CM Buenaventura (Fig. 1).
Good results of exploration and high profits of the mines attract new investors and employees
resulting in economic boom. Geological concessions cover an area of some 1500 km2. Nevertheless, it shall be stressed that epithermal deposits, present in the region, display capricious
structures, small reserves, extreme variability of noble metal grades, what expresses in short
term and risky bussiness.
Caylloma is the oldest mine district in described area. It fluorished in XVII and XVIII
centuries as a source of silver. It supplied more than 4000 tons of silver, being second after
Potosi large center in Virreynato del Peru (Ericksen et al. 1995). Then facilities were destroyed during uprising in 1780 led by Tupac Amaru II and only in mid XX century significant
activity was restored, supplying CuPbZn ores with Ag and Au admixtures. At present three
mid scale mines are active: San Cristobal (owned by Hochschild, then Fortuna), Sandra 104
and Sandra 105, and two small mines Candel. Being suspended in 20032005 production was
resumed in the second half of 2006 by Fortuna Silver Mines (www.fortunaventures.com).
Reserves and production are small (Tab. 1 and 2) and noble metal recoveries rather poor.
Caylloma deposit consists of at least 25 steep, branching veins, 0.220 m thick (in
average 1.2 m) at the altitude 45005000 m a.s.l. which continue some 300 m down deep. The
veins are composed of quartz, rodonite, rodochrosite, calcite, adularia, pyrite and other suplhides. In the past short veins rich in silver suphosalts and native silver avoked main interest, but
present day exploitation embraced longer veins San Cristobal  Esperanza and Animas (1.53
km). The last one characterises by high content of Zn, Pb, Cu sulphides with gold admixture.
Spaniards forced noble metals winning but neglected agriculture, as it was difficult to
export its products. Colonial mining has brought about serious changes in the economy of the
region, as it demanded numerous work force. In 1640 as much as 800 Indian slaves were
employed (Gutiérrez et al. 1986) and total number of workers in Caylloma mines reached
almost 9000 (Manrique 1985). Resettlement of Indians resulted in collapse of agriculture in
nearby Colca Valley  once a granary of Incas  and pasturing in the highland. Their return
into the valley, when mining collapsed, appeared difficult as irrigation system not repaired
underwent erosion. Until today vast system of terraces in the Colca Valley is inadequately
used. This example is frequently used by ecologists in the campaignes agaist mining.
Madrigal is situated in the lowest position among mining campsites in the described
region, at some 3200 m a.s.l. It is at the edge of arable Colca Valley, passing nearby in the deep
canyon. At the same place two deep gorges converge which grooved Miocene andesites and
conglomerates, a small dacitic stock and folded Jurassic and Cretaceous sedimentary rocks.
At the altitude 32003600 m a.s.l. a set of polymetallic veins was also eroded which facilitated
localization of mine galleries. The mines were active in colonial times and modernized in XIX
century by A. Babinski (18231899), Polish political refugee from tsar regime. In the last few
years exploitation ceased. Hoewever, vast mine dumps remained and their neutralization poses serious problems. Meetings of local authorities with officers of mining, sanitary aid etc. to
solve the problem appear fruitless (DESCO 2005).
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Madrigal church was constructed at the beginning of XVII century, and many times
reconstructed after earthquakes (Gutiérrez 1986). Madrigal is located at the fault, whose activity devastated Maca village, on the opposite side of Colca Valley and provokes landslides in
between them (Dávila et al. 1988). Poor décor of the church suggests that it not derived larger
benefits from the mine.
Orcopampa was initially a place of extracting silver from ores exposed at Manto and
Tintaymarca zones. In the end of XVIII century exploitation descended more than 100 m
down steeply deeping veins, and in 1842 ceased. After 1960 new veins were found under
landslides cover. Calera vein contained more than 2 million ton ore bonanza averaging
4.7 g/t Au i 555 g/t Ag. This allowed for extending mine life for 19811992 period. New
discoveries in the vicinity, some 35 km west of Manto, and construction of a new gold mine
Chipmo, active since 1999, prolong life of the district. Modern dressing plant improved metal
recoveries and diminished environmental impact.
In the period 19691999 all exploited veins supplied nearly 2200 t Ag and 17 t Au
(Rojas & Salazar 2005). In Chipmo (Fig. 4) four main veins 2 km long and 24 m wide are
exploited, actually to the depth of 600 m. Until the end of 2006 more than 40 t gold were
extracted here. Remaining reserves of some 1.1 million ton ore at 23.4 g/t Au and 10 g/t Ag
(www.buenaventura.com). It allows to sustain production until 20092010. Operation costs
are low, 145 USD/t in 2006, which guarantees high profit. Summing up quantities extracted in
both Orcopampa deposits, which form a huge hydrothermal system we receive more than
92 t Au and 2200 t Ag. This is much in comparison to the greatest USA epithermal deposits:
Comstock about 312 t Au and 7300 t Ag, and Goldfield 136 t Au plus almost 49 t Ag (Vikre
1989).
Nevertheless, perspective of mining activity in the district is quite short. Therefore exploration in Layo and Soras prospects, pilot mine Poracota and deeper levels of Paula mine is
instensified. High prices of noble metals may incline towards reevaluation of abandoned projects.
Eastward from Orcopampa, in Alhuire and Santa Rosa veins of antimonite and galena in
shattered Creataceous quartzites and Neogene volcanic rocks were exploited. Both prospects
were abandoned and large scale reclamation implemented in Blancas at Alhuire.
Expenditures of Orcopampa for environmental protection and infrastructure development, which were initially planned at 820 000 USD surpassed 1.3 million USD in effect of
PAMA auditing and voluntary contributions.
Four large exploration prospects exist to the west of Orcopampa operations. They are
Pucaylla  Jallhua (2 lots), Layo, and Recursos de los Andes occupying surfaces of 100, 48, 64
and 200 km2 respectively. Until now only Layo entered detailed exploration stage.
Shila mine extracted silver and gold from some 2030 epithermal veins in Cordillera
Shila (Fig. 5) at the altitude 49005200 m a.s.l. in the period 19902005. The ore field is 20
25 kms away from Orcopampa, so in the vicinity own flotation and leaching plant operates.
Paula mine operating since 1996 is one of the most elevated worldwide (Fig. 6). Its
mineworkings are at 50305280 m a.s.l. (Fig. 7). Ore is transported some 40 kms to dressing
plant of Shila. A tunnel is actually dig via Ancoyo Valley for shortening interconnection and
make levels 49804880 m a.s.l. of Paula accessible. Recently both mines were joined. During
17 years they extracted roughly 1 mln ton ore recovering almost 11 t Au and 221 t Ag. Their
leases cover area of 374 km2. Access roads and three mine camps were built.
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Paula mine camp is the closest settlement to Rio Colca Canyon. There is a 14 km straight line distance between them, however a high range Quiscapanca  Silanque  Escribano
forms a natural barrier. High assets of nature in the neighbouring eastern terrains induce to
include them into future reserve.
Arcata underground mine was erected in 1964 in the site of surface exploitation of
silver in the colonial period. It exploits ore shoots containing silver minerals (pyrargyrite,
tetrahedrite and acanthite) in few veins (Fig. 8). Mining lease extends on 240 km2 at 4600
4900 m a.s.l. At the place mine camp and flotation plant is founded. Until 1989 only silver
concentrate with gold admixture was produced, later on time to time Zn and Pb concentrates
were won. In the last years yearly yield was 100150 t Ag plus 220370 kg Au (Tab. 2). Great
variability of the veins influences ideas about mine life time. Recent figures give 410 years
and 50 per cent production increase (www.hochshildmining.com). There are not reports on
environmental problems.
Ares mine has at disposal over 227 km2 highland area where ice cap quickly disappears.
The exploitation was commissioned in 1998, 10 years after gold-silver ore discovery at the
altitude 4950 m a.s.l. A stockwork vein is exploited to a depth of 275 meters below surface.
Crushed ore is delivered to an on-site cyanide leaching plant which feeds pregnant solution to
Merril Crowe plant to produce doré; recoveries being achieved are approximately 93% for
silver and 96% for gold. The mine stands among the biggest gold producers in the region,
being at the same time the cheapest one, below 110 USD/tr.oz. In 2006 operating cost increased because of lower grade of ore from marginal part of the deposit. E.g. average head grades
for the leaching in 2005 and 2006 lowered from 22.8 to 17.4 g/t Au and from 355 to 310 g/t
Ag. Reserves are sufficient for mine life until 2010. The capacity of dressing plant will be
doubled as it serves for distant Selene and Pallancata mines in Apurimac department. Since
2005 this plant receives electricity transmitted by 66 kV powerline from Callali at the Pacific
coast. The line shall additionally supply Orcopampa and Shila  Paula plants, where constantly
diminishing flow of power generating rivers is observed.
Rodriguez rock salt mine operates at 3800 m a.s.l. in the massif of Cerro Sucna above
Huambo. Five kilometers westwards Pucahuayco mine exploits salt from the same red beds of
Upper Cretaceous Seraj Formation. Generally sandy-silty sediments contain carbonate intercalations with gypsum and salt lenses 12 metres thick (Caldas 1993). Salt is crushed out by
handcraft method and in lumps transported by llama caravans to the mountain regions even so
distant like Cuzco. The mines have not any concession.
Travertine mine in Huambo operates in 10-kilometer long, thick tongue of Quaternary lime deposit, producing cal. Primitive underground mine, mill and cal furnace are situated
at the main road. A dozen people are employed. Extraction is not registered by the MEM and
not included in DESCO (2005) report. It offends against safety.
Crushed stone is quarried in many places for construction of local roads and irrigation
channels. Volcanic rocks are preffered for aggregate, especially lapilli tephra. Larger quarries
were observed within pyroclastic cones of Cerro Mauras above Orcopampa, Antapuna Este
near the road Orcopampa  Caylloma, above water tunnel south of Huambo. Exploitation is
intermittent, without concession. At the present scale it does not influence seriously landscape
and biosphere.
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Other large projects
Biotic environment, landscape, touristic access and development of the surroundings of future
national park are largely affected by following projects, which add to the impact of mining.
They are irrigation project Majes  Siguas, powerline Socabaya  Mantaro and regional road
system.
Project Majes  Siguas presents huge hydrotecnical undertaking to carry glacial waters
of Nevado Mismi (5597 m a.s.l.) and Apurimac and Colca rivers as well into desert foothills
Majes  Siguas to the west of Arequipa town (www.autodema.gob.pe). It was accepted to
performance by a special resolution of the government of Peru in 1973, and in 2003 passed for
administration of regional government of Arequipa. Project accomplishment is composed of
two stages, the first one (Majes) was financed from public sources until 1985. A retention
reservoir Condoroma and a dam in Tuti (3747 m a.s.l.) in the upper course of Rio Colca were
built, then water was carried in tunnels (88 km) and a channel (13 km) above Colca Valley to
the dam in Pitay (1665 m a.s.l.) on Rio Siguas. From there arterial channel (15 km) and a net
of irrigation channels supply agriculture in former deserts of Pampa de Majes and Santa Rita
de Siguas. Irrigated fields have mean elevation of 1375 m a.s.l., moderate climate with temperature fluctuations 12 up to 26°C, are well exposed to the suns rays, and therefore suitable for
cultivation of cereals and animal husbandry. In the first stage in the irrigated area of 14 000 up
to 15 500 ha, thousands of 5 ha farms and few townships aroused. Some 9600 workplaces in
the agriculture and food processing plus 12 400 in services were created. About 30 000 people
settled there.
Actually the second stage begins, which includes Angostura dam on Rio Apurimac, the
longest tributary of Amazon river, at the elevation of 4220 m. Waters will be directed to
Pucara and Transandean tunnels (16.5 km) under continental divide and then to Rio Chalhuanca, tributary of Rio Colca, and join existing system. Just before entering Rio Siguas hydroenergetic plants Lluta (274 MW), Lluclla (382 MW), and eventually Tarucani are to be constructed. A dam in Pitay, tunnel and channels will irrigate 38 000 ha of Pampa de Siguas
(1750 m a.s.l.) and an excess of water shall allow for agricultural development of additional
10 000 ha in Pampa de Majes. Much of the new products will be exported. As much as 6080
thousands of permanent will be created. Investment cost of this stage is approximated at 261
million USD, with the participation of state budget at 120 million USD (Autodema 2000,
www.regionarequipa.gob.pe).
It is essential for the future national park that constructional works in this area were
definitly finished and did not introduce negative changes of the environment. Angostura project will result in forming at the surface of 40 km2 an intermountain lake showing rather
complicated shoreline. Such lakes are natural elements of Puna highland zone, enrich her
landscape and form avifauna habitats.
Powerline Socabaya  Mantaro was executed in 19982000. It has great importance
for whole Peru joining two main electroenergy systems: north-central and southern. A Canadian company Hydro-Quebec and Spanish REE were the main contractors. This is a transandean powerline 600 km long, traced mostly above 3000 m a.s.l. in hardly accessible the terrain
devoid of roads. Appreciating the need and dimensions of the project as well as quite short
term of execution one must bear in mind that errors in judgement locally occur. This line cuts

172

A. Paulo & A. Ga³a

future national park along the line Huambo  Andahua (Fig. 1) and brutally disturbs pristine
landscape of the most beautiful section of the Valley of the Volcanoes. Location of the transmission tower within landing strip of Huambo, were useful for future tourists and in emergency, completely excluded this potential airport from use. Translocation of the towers or finding
alterantive landing place seems unrealistic, alas.
Road network develops rapidly in spite of difficult access of the country. Townships to
the south of the Colca Canyon: Huambo, Cabanaconde i Chivay and numerous villages in the
Colca Valley are connected by the trunk roads with Sumbay and Pedregal, and then by a
highway with Arequipa. Those places have regular bus connections 34 times a week. Thousands of tourists visit monthly Chivay and Cruz del Condor, arriving usually by buses of
tourist services. Along the eastern limit of the projected park a relatively bustling macadam
road Sumbay  Callali  Caylloma goes. On the opposite, localities to the north of Colca Canyon are more isolated from Arequipa. They have roundabout, but relatively good connection
via Nevado Coropuna platform (ca 4900 m a.s.l.) and Rio Majes Valley. Asfalted section joins
Arequipa with Aplao (600 m a.s.l.) and then trunk road splits into two arms: Chuquimamba 
Armas  Cotahuasi and Andahua  Orcopampa. Andahua is connected with Ayo and Chachas
whereas Orcopampa with Arcata and Caylloma, forming a loop (Fig. 1). All the mentioned
localities have daily bus connections with Arequipa. Public roads do not spoil landscape, on
the contrary the add picturesque aspects.
Within mining areas there are many service roads which need four wheel drive. The
exception is Orcopampa  Poracota broad macadam road, which might be eventually extended
up to Armas improving much present public network. Alcaldes (presidents of local governments) in voting campaigns claim that CM Buenaventura aids in the road and bridge construction in between Ayo and Huambo, which is a dream of inhabitans. This is extremely difficult
venture, needing careful studies before crossing the canyon in precipitous and unstable portion near Canco. This project would change radically access to the Valley of the Volcanoes and
northern part of the region from Arequipa and Chivay, but it may influence negatively landscape and cleanness of future park. Therefore the project should be submitted to EIA procedures including aspects of future reserve and imposing probable limitations.
Odds of coexistence of mining, economic activity and future national park
Determination of limits of future national park is still an open question. Conflicts may arise
between mining companies, who prefer unrestricted access to the ore deposits and perspective
lots, as well as dwellers willing to built hotels in panoramic places. For the success of the
national park project essential will be opinion of the local inhabitants and authorities as well as
competitors in landuse.
During our talks with the mine managers and local authorities the idea of establishing
national park in the distance of some 10 km from mining leases was welcomed with interest,
without managers resistance and with enthusiasm of the authorities. In this circumstances one
may expect that the resistance will not arise during implementation of the project. Mining
camps existing in the neighbourhood of the future park might be transformed into tourist huts
or hostels for visitors of the deepest canyon of the world. Actually, the gold mines, who construct access roads, settlements, hospitals, schools, are exactly those agents outposting economic development in this part of the high Andes.
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ATRAKCJE GEOTURYSTYCZNE KANIONU RIO COLCA
I JEGO OTOCZENIA
Geotourism phenomena of Rio Colca Canyon
and its surroundings
Barbara RADWANEK-B¥K
Pañstwowy Instytut Geologiczny,
Oddzia³ Karpacki;
ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków;
e-mail: barbara.radwanek-bak@pgi.gov.pl
Treæ: W artykule opisano wybrane atrakcje geoturystyczne Kanionu Rio Colca i jego otoczenia oraz
opracowano wstêpn¹ koncepcjê ich waloryzacji. Przyjêto nastêpuj¹ce kryteria oceny: walory edukacyjno-poznawcze, krajobrazowo-widokowe, architektoniczno-kulturowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe.
Odrêbnie oceniano dostêpnoæ obiektów w aspekcie ich dostêpnoci komunikacyjnej, jak i wymagañ
kondycyjno-technicznych turystów. Na terenie objêtym badaniami zinwentaryzowano kilkadziesi¹t
obiektów o charakterze atrakcji geoturystycznych. S¹ one bardzo zró¿nicowane. Obejmuj¹: formy
geomorfologiczne, wulkany, formacje skalne, profile geologiczne, ciekawostki mineralogiczno-petrograficzne, ród³a wód termalnych oraz wodospady. Na omawianym obszarze istnieje te¿ mo¿liwoæ
obserwacji aktywnych procesów geologicznych: wulkanicznych, tektonicznych i geodynamicznych.
Ze wzglêdu na unikatowe walory przyrodnicze, interesuj¹c¹ historiê, kulturê oraz ¿ywy folklor, omawiany teren powinien zostaæ objêty prawn¹ ochron¹ jako park narodowy. Zebrane informacje stanowi¹
istotny element przygotowywanej obecnie wstêpnej dokumentacji geologiczno-fizjograficznej omawianego terenu.
S³owa kluczowe: Kanion Colca, Dolina Rio Colca, Dolina Wulkanów, atrakcje geoturystyczne, waloryzacja atrakcji geoturystycznych
Abstract: This article describes a selection of geotourism phenomena located in a region of Rio Colca
Canyon and also presents a preliminary concept of their evaluation. Proposed criteria are as follows:
educational-cognitive; landscape-scenic; architectonical-cultural; sport-recreational. Separately there were appreciated two aspects of availability: transport conditions and tourist access difficulty level. Assembled information are important component of presently preparing, preliminary geologic and
physiographic documentation of mentioned region. The main goal of activity was focused to give the
scientific-geological base for the purpose to create here The Colca Canyon National Park.
Key words: Colca Canyon, Colca Valley, Valley of Volcanous, geotourism phenomena, assessment of
geotouristical values
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WSTÊP
Dolina Rio Colca, w szczególnoci jej odcinek tworz¹cy najg³êbszy kanion wiata oraz jego
otoczenie, nale¿¹ do tych szczególnych miejsc, które stanowi¹ unikatow¹ w skali wiatowej
atrakcjê turystyczn¹, odwiedzan¹ przez rosn¹ce z roku na rok rzesze turystów. Dzieje siê tak
dziêki wyj¹tkowym walorom krajobrazowym ca³ej okolicy, s³awie i zainteresowaniu jak¹ budzi
sam kanion oraz mo¿liwoci podziwiania skrzydlatych w³adców tej krainy  kondorów, w ich
majestatycznych lotach, które mo¿na obserwowaæ z punktu widokowego Cruz del Condor.
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Fig. 1. Mapa okolic Kanionu Colca. 1  projektowany park narodowy, 2  strefa buforowa, 3  stratowulkan, 4  jezioro zaporowe, 5  atrakcja geoturystyczna
Fig. 1. Canyon Colca region. 1  national park in project, 2  buffer zone, 3  stratovolcano 4  water
reservoir, 5  geotourism phenomena

Kanion Colca i jego otoczenie s¹ jednak przede wszystkim wielk¹ i unikatow¹ atrakcj¹
geoturystyczn¹. To w³anie walory rodowiska abiotycznego w zasadniczy sposób wp³ywaj¹
na atrakcyjnoæ krajobrazow¹ tego obszaru, za mo¿liwoæ obserwacji aktywnych procesów
geologicznych stanowi dodatkowy element, mog¹cy przyci¹gn¹æ potencjalnych turystów.
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W wielu miejscach, np. w USA, miejsca takie objête s¹ ochron¹ jako parki narodowe (Migaszewski 2002). Celem polskich badañ naukowych kierowanych przez prof. Andrzeja Paulo
(AGH) jest przygotowanie projektu Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów.
Zgodnie z definicj¹ (S³omka & Kiciñska-widerska 2004) atrakcjami geoturystycznymi s¹ zarówno obiekty, jak i zjawiska geologiczne, które mog¹ byæ przedmiotem zainteresowania turystycznego. Aby takimi atrakcjami sta³y siê realnie, konieczne jest zazwyczaj ich
odpowiednie wypromowanie i udostêpnienie. Podstaw¹ do tych dzia³añ jest wszechstronna
informacja o takich potencjalnych obiektach, zawieraj¹ca ich charakterystykê, waloryzacjê
oraz koncepcjê udostêpnienia.
Zebranie takich informacji stanowi³o cel badañ prowadzonych przez autorkê w trakcie
wyprawy w 2006 roku. Nawi¹zywa³y one do prac prowadzonych wczeniej przez dr in¿.
M. Krzaka w ramach tematu badawczego: Uwarunkowania rozwoju turystyki w rejonie Andagua (Peru) (Krzak 2005). W trakcie wyprawy przeprowadzono inwentaryzacjê kilkudziesiêciu potencjalnych obiektów geoturystycznych zlokalizowanych g³ównie w Dolinie Rio Colca
na odcinkach miêdzy miejscowociami Sibayo a Cabanaconde, w okolicach Huambo, a tak¿e
w samym kanionie. Ponadto kontynuowano badania w Dolinie Wulkanów (Fig. 1). Do waloryzacji w³¹czono równie¿ obiekty zinwentaryzowane w trakcie wczeniejszych wypraw.
Jedn¹ z cech atrakcji geoturystycznych jest brak ograniczeñ dotycz¹cych ich wielkoci.
Mog¹ byæ nimi zarówno wielkoobszarowe formy morfologiczne lub obiekty hydrogeologiczne, jak i pojedyncze ods³oniêcia lub ich fragmenty, zawieraj¹ce ciekawe profile geologiczne
albo te¿ wyst¹pienia o charakterze mineralogiczno-petrograficznym, niewielkie formy geomorfologiczne, ród³a, jaskinie, wyrobiska górnicze i inne.

INWENTARYZACJA I WALORYZACJA OBIEKTÓW
I ZJAWISK GEOTURYSTYCZNYCH
Inwentaryzacji atrakcji geoturystycznych dokonywano w oparciu o zebrane opracowania ród³owe (Chavez et al. 2003, Wernke 2003, Zeballos 2003, 2005), materia³y archiwalne udostêpnione przez w³adze lokalne oraz wywiady przeprowadzane z przedstawicielami miejscowych w³adz, biur turystycznych i rozmowy z mieszkañcami. Uzyskane t¹ drog¹ informacje
by³y nastêpnie weryfikowane w terenie. Dla ujednolicenia informacji przy opisie i charakterystyce poszczególnych obiektów stosowano przygotowany wczeniej przez autorkê formularz
inwentaryzacyjny (Tab. 1).
Istotnym elementem badañ by³o opracowanie kryteriów pozwalaj¹cych na waloryzacjê
obiektów geoturystycznych. W opracowaniach powiêconych atrakcjom turystycznym lub
geoturystycznym dominuje opisowy charakter ocen. Zdaniem autorki dla lepszego zobiektywizowania tych ocen oraz umo¿liwienia porównania poszczególnych, bardzo zró¿nicowanych obiektów, konieczne jest opracowanie i zdefiniowanie w miarê wyrazistych kryteriów
oraz ustalenie zasad i skali ocen. Poni¿ej zaprezentowana zostanie krótko propozycja takiej
waloryzacji.
Dla oceny atrakcji geoturystycznych przyjêto nastêpuj¹ce kryteria:
1) walory edukacyjno-poznawcze,
2) walory krajobrazowo-widokowe,
3) walory architektoniczno-kulturowe,
4) walory rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Tabela (Table) 1
Formularz inwentaryzacyjny atrakcji geoturystycznej
Geotourism attraction inventory form
Rodzaj atrakcji geoturystycznej: o – obiekt, z – zjawisko
Geotourism attraction type: o – object, p – phenomenon
Rodzaj obiektu/zjawiska (object/phenomenon type)
Obiekt (object):
Naturalny: forma geomorfologiczna, nagromadzenie skamienia³oci, atrakcja mineralogicznopetrograficzna, obiekt hydrogeologiczny, formacja skalna, profil geologiczny, jaskinia itp.
Natural: geomorphological form, fossil accumulation, mineralogical-petrographical attraction,
hydrogeological object, rock formation, geological profile, cave
Antropogeniczny: wyrobisko górnicze, kopalnia, ha³da, materia³ budowlany lub dekoracyjny (fragment budowli,
detal architektoniczny)
Anthropogenic: excavation, constructional and decorative materials etc.
Zjawisko (aktywny przejaw procesu geologicznego):
wulkanicznego, geodynamicznego, hydrologicznego, eolicznego, sedymentacyjnego
Geological phenomenon (active symptom of geological process): volcanic, geodynamic, hydrologic, eolian,
sedimentative
Numer w bazie danych (database number)
Lokalizacja (localization):
Jednostka administracyjna (administrative unit)
Wspó³rzêdne (coordinates)
Wysokoæ npm (high above see level)
Nr arkusza mapy topograficznej (topographic map sheet number)
Numer obiektu/zjawiska na mapie (object/phenomenon number on the map)
Miejsce wystêpowania (na/pod powierzchni¹ ziemi, pod wod¹)
Occurrence site (on/under land’s surface, under the water)
Charakterystyka zewnêtrzna obiektu (w przypadku zjawiska dotyczy opisu miejsca obserwacji):
External characteristics (in case of phenomenon – observatory site description):
Geometria obiektu (pojedynczy punktowy, grupowy punktowy, liniowy, powierzchniowy,
wielkoobszarowy)
Object’s geometry (single punctual, punctual group, linear, superficial, large – areal):
Przybli¿one rozmiary (approximate size):
Stopieñ zachowania (preservation degree):
Czytelnoæ treci geologicznej (“readability” of geological content):
Charakterystyka geologiczna obiektu/zjawiska (geological characteristics):
Opis geologiczno-przyrodniczy (geologic-environmental description)
Jednostka strukturalna (structural unit):
Formacja, ogniwo (formation, member):
Wiek (age):
Waloryzacja (assessment):
Edukacyjno-poznawcze
(educationalcognitive)

Walory (values)
KrajobrazowoArchitektoniczno-widokowe
-kulturowe
(landscape-scenic)
(architectonicalcultural)

Skala ocen: 0 – brak, 1 – ma³e, 2  rednie, 3  du¿e, 4  wybitne
Scoring system: 0 – none, 1 – small, 2 – mean, 3 – high, 4 – extreme
Dostêpnoæ atrakcji geoturystycznej (availability of geotourism attraction):
Dojazd (travel):
Stopieñ trudnoci (difficulty level):
Prace konieczne dla udostêpnienia (works needed to improve accessibility):
Uwagi (remarks):

Rekreacyjno-wypoczynkowe
(recreational)

Atrakcje geoturystyczne Kanionu Rio Colca i jego otoczenia

177

Pierwsze z nich (1, 2) s¹ elementami niezbêdnymi i maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla uznania obiektu jako atrakcjê geoturystyczn¹. Pozosta³e (3, 4) to elementy dodatkowe, które mog¹
ale nie musz¹ wspó³wystêpowaæ we wszystkich obiektach i zjawiskach geoturystycznych.
Obecnoæ co najmniej jednego z nich wydaje siê konieczna dla uznania danego obiektu za
atrakcjê geoturystyczn¹, a nie tylko obiekt o znaczeniu stricte geologicznym. Oceny dokonywano metod¹ bonitacji punktowej w oparciu o piêciostopniow¹ skalê (04 punkty, oznaczaj¹ce odpowiednio: brak, 1  niskie, 2  rednie, 3  du¿e i 4  unikatowe walory obiektu wed³ug
ocenianego kryterium). Odrêbnie dokonano równie¿ oceny dostêpnoci poszczególnych obiektów lub miejsc obserwacji zjawisk geologicznych w aspekcie tzw. dostêpnoci komunikacyjnej i wymagañ kondycyjno-technicznych potrzebnych turystom dla ich osi¹gniêcia.
W trakcie wyprawy zinwentaryzowano kilkadziesi¹t obiektów spe³niaj¹cych kryteria
atrakcji geoturystycznej. Wiêkszoæ z nich posiada wysokie walory edukacyjno-poznawcze,
a równoczenie du¿e walory krajobrazowo-widokowe (Tab. 2). Niektóre posiadaj¹ znaczne
walory rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowi¹c element tras trekkingowych lub wycieczkowych. Oprócz niepowtarzalnych krajobrazów i obserwacji przyrody nieo¿ywionej turyci mog¹
obserwowaæ zró¿nicowanie rolinnoci i warunków klimatycznych, które zmieniaj¹ siê wraz
z deniwelacj¹ terenu  od wysokogórskich po niemal tropikalne (Tumialan 2004).
Tabela (Table) 2
Wyniki waloryzacji atrakcji geoturystycznych Kanionu Colca i jego otoczenia
Value assessment of the geotourism attractions of Colca Canyon and its surrounding
Punktacja
Scoring system
0
1
2
3
4

Edukacyjno-poznawcze
(educational-cognitive)
–
2
11
17
10

Walory (values)
ArchitektonicznoKrajobrazowo-kulturowe
-widokowe
(architectonic(landscape)
-cultural heritage)
3
28
5
–
5
4
13
8
14
0

Rekreacyjno-wypoczynkowe
(recreational)
19
3
10
5
3

DOLINA RIO COLCA NA ODCINKU SIBAYO  CABANACONDE
Rzeka Colca bierze swój pocz¹tek na zboczach szczytu Yanasalla (4886 m n.p.m.) góruj¹cego
nad wysokogórsk¹ równin¹, bêd¹c¹ po³udniow¹ czêci¹ Altiplano. Pocz¹tkowo p³ynie bezludnymi obszarami, rozcinaj¹c m³ode osady aluwialne utworzone z wietrzej¹cych ska³ wulkanicznych, g³ównie tufów i tufitów, ignimbrytów oraz law andezytowych, które zwi¹zane s¹
z mioceñsko-plioceñskim wulkanizmem. Starsze, mioceñskie ska³y wulkaniczne buduj¹ kilka formacji (Orcopampa, Pichu, Tacaza) zaliczanych do tak zwanej grupy Tacaza.
Pierwsz¹ bodaj sta³¹ osad¹ w górnej czêci doliny jest Sibayo, dalej z biegiem rzeki
pojawiaj¹ siê kolejne miejscowoci, z których najwa¿niejsz¹ jest Chivay, lokalne centrum
administracyjne i turystyczne. Na odcinku miêdzy Chivay na wschodzie, a Huambo na zacho-
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dzie dolinê otaczaj¹ wysokie stratowulkany: od pó³nocy Nevado Mismi (5597 m n.p.m.),
Nevado Bomboya (5200 m n.p.m.) i oddalona o ponad 30 km Nevado Coropuna (6425 m
n.p.m.), a od po³udnia Nevado Hualca Hualca (6025 m n.p.m.), Sabancaya (5976 m n.p.m.)
i Ampato (6310 m n.p.m.). Ich aktywnoæ trwaj¹ca od pliocenu, zaznaczy³a siê obecnoci¹
mi¹¿szych utworów wulkanicznych (Fidel et al. 1997). S¹ to lawy andezytowe, dacytowe,
dacytowo-andezytowe, tufy, brekcje andezytowe lub zlepieñce tworz¹ce kilka ró¿nowiekowych kompleksów, buduj¹cych wspólnie tzw. Grupê Barroso (Caldas 1993a,b, Quispesivane
& Navarro 2001). Charakter doliny zmienia siê. Rzeka wcinaj¹c siê w mi¹¿sze kompleksy
skalne utworzy³a kilkupoziomowy system tarasów. Pierwotne ukszta³towanie doliny zosta³o
znacznie zmienione wskutek dzia³alnoci cz³owieka. Ze wzglêdu na korzystne warunki klimatyczne i dobre gleby powsta³e na pod³o¿u ska³ wulkanicznych, ta czêæ doliny by³a zasiedlona od czasów preinkaskich, a jej zbocza intensywnie u¿ytkowane rolniczo (Wernke 2003).
To w³anie tarasowo u³o¿one poletka uprawne tworz¹ dzi swoisty, malowniczy i podziwiany
przez turystów, krajobraz tej czêci doliny (Fig. 2).

Fig. 2. Antropogeniczne przekszta³cenia doliny w wyniku zagospodarowania rolniczego  widok doliny Rio Colca z Pinchollo
Fig. 2. Example of anthropogenic alterations of the valley causing by agriculture  Rio Colca Valley
from Pinchollo

Omawiany fragment doliny stanowi sam w sobie atrakcjê geoturystyczn¹, daj¹c mo¿liwoæ zaznajomienia siê z g³ównymi rysami jej budowy geologicznej, inwentarzem skalnym
oraz geomorfologi¹ i wp³ywem wielowiekowych przekszta³ceñ antropogenicznych.
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Szczególne mo¿liwoci obserwacji doliny daj¹ punkty widokowe. Wytypowano kilka
takich punktów:
 Mirador de Pata Pampa (4800 m n.p.m.), zlokalizowany przy drodze z Arequipy do
Chivay (Zeballos 2005),
 ruiny twierdzy inkaskiej nad Chivay przy drodze Inków z Chivay do Cuzco,
 Mirador Antahuique, po³o¿ony na zachód od Chivay,
 Mirador Chooquetico, zlokalizowany ko³o miejscowoci Yanque,
 Mirador Pinchollo, w miejscowoci Pinchollo na pocz¹tku cie¿ki zejciowej do doliny.
W obrêbie omawianej czêci doliny znajduje siê ponadto szereg mniejszych, samodzielnych atrakcji geoturystycznych du¿ej klasy, mog¹cych byæ zarazem stanowiskami dokumentacyjnymi. S¹ to w szczególnoci miejsca, w których mo¿na bezporednio obserwowaæ
aktywne zjawiska geologiczne:
 strefa uskokowa Maca  Madrigal (Zeballos 2003)(Fig. 3)  strefa aktywnego uskoku
o znaczeniu regionalnym. Strefê tê o generalnym przebiegu NW-SE mo¿na obserwowaæ na dystansie kilku kilometrów, g³ównie w rejonie tunelu drogowego na trasie Chivay  Maca. W terenie widoczne s¹ kolejne generacje rozpadlin i szczelin uskokowych,
w tym formy najm³odsze. Czytelne s¹ skrzyd³a wisz¹ce i zrzucone uskoków. Spektakularny i ³atwo dostêpny fragment uskoku jest od niedawna oznakowany tablic¹ informacyjn¹, sygnalizuj¹c¹ jego obecnoæ. Praprzyczyn¹ aktywnoci sejsmicznej ca³ego regionu
jest kolizja oceanicznej P³yty Nazca z kontynentaln¹ P³yt¹ Po³udniowoamerykañsk¹.

Fig. 3. Aktywna strefa uskokowa Maca  Madrigal (fot. A. Paulo)
Fig. 3. Active fault zone Maca  Madrigal (phot. A. Paulo)
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Fig. 4. Czynne osuwisko Madrigal na zboczach Doliny Rio Colca w okolicach miejscowoci Madrigal
i Lari
Fig. 4. Huge active landslide on the slopes of Rio Colca Valley nearby Madrigal and Lari
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Z procesami subdukcji zachodz¹cymi na granicy tych p³yt zwi¹zane s¹ trzêsienia ziemi
i dyslokacje tektoniczne (Jaillard et al. 2002). Sama strefa uskoku Maca by³a prawdopodobnie wielokrotnie odm³adzana podczas kolejnych, czêstych tu trzêsieñ ziemi,
z których ostatnie mia³o miejsce zaledwie przed kilku laty, w 2002 roku. Omawiaj¹c
osobliwoci strefy uskokowej Maca  Madrigal nale¿y równie¿ wspomnieæ o zwi¹zanej
z ni¹ mineralizacji kruszcowej w postaci ¿y³ polimetalicznych. By³y one eksploatowane w kopalni po³o¿onej na zboczach Kanionu Colca, w pobli¿u miejscowoci Madrigal.
 czynne osuwisko ko³o miejscowoci Madrigal wraz z kilkoma jeziorkami osuwiskowymi (Fig. 4). Zajmuje powierzchniê ponad 600 ha. Jest osuwiskiem typu translacyjno-rotacyjnego. Osuwisko to uaktywni³o siê w 1973 roku (Zeballos 2003). Jest ono dobrze
widoczne z przeciwleg³ego (po³udniowego) brzegu doliny, z okolic Pinchollo. Widoczna jest nisza g³ówna oraz nisze ródosuwiskowe i rozleg³e koluwia z wyranymi progami i kilkoma jeziorkami osuwiskowymi. Oprócz walorów poznawczych posiada ono
znaczne walory krajobrazowe.
Odrêbny typ atrakcji geoturystycznych tworz¹ ród³a i ujêcia wód termalnych: La Calera w Chivay i w Yanque (Fig. 5). Wystêpowanie róde³ termalnych na tym terenie jest dosyæ
powszechne i zwi¹zane z mioceñsko-plioceñsk¹ dzia³alnoci¹ wulkaniczn¹ okolicznych, du¿ych stratowulkanów.

Fig. 5. Basen termalny w Yanque (fot. B. Zeballos)
Fig. 5. Thermal water swimming pool in Yanque (phot. B. Zeballos)
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Oprócz wymienionych, ród³a termalne znajduj¹ siê wzd³u¿ doliny pocz¹wszy od miejscowoci Callalli a¿ do Lari i dalej w dnie kanionu w Soro, Canco i oko³o 12 km dalej (Majcherczyk et al. 1981), a tak¿e w okolicy Huambo. Temperatura wód na wyp³ywie waha siê od
4385°C. S¹ one zró¿nicowane pod wzglêdem chemicznym.Wody w Chivay s¹ wodami chlorkowymi o zawartoci 2.4 mg/l Cl, za wody z Yanque maj¹ charakter siarczkowo-wodorowêglanowy (Zeballos 2005). Periodyczne wyp³ywy wód termalnych obserwowaæ mo¿na równie¿ w gejzerach. Jeden z nich znajduje siê w dnie kanionu ko³o Sore. Jego aktywnoæ jest
ograniczona, gejzer wybucha mniej wiêcej raz do roku. Drugi, bardziej aktywny gejzer znajduje siê w pobli¿u miejscowoci Pinchollo. Zosta³ on jednak czêciowo zniszczony podczas
prób zagospodarowania.
W górnej czêci doliny, w pobli¿u miejscowoci Callalli, mo¿na obserwowaæ piêknie
wykszta³cone formacje ignimbrytowe o charakterystycznym ciosie s³upowym (Fig. 6). Tworz¹
one naturalne formy architektoniczne, a dziêki dobrym w³asnociom termicznym i ³atwej
obróbce stanowi¹ powszechnie u¿ywany, na terenie ca³ej prowincji Arequipa, materia³ budowlany.

Fig. 6. Ignimbryty ko³o Callalli z charakterystycznym ciosem s³upowym
Fig. 6. Ignimbrite columns near Callalli village

Atrakcj¹ geoturystyczn¹ o charakterze mineralogiczno-petrograficznym jest wyst¹pienie diatomitów w Maca (Fig. 7). Obecnoæ tej ska³y, pochodzenia organogenicznego, zbudowanej z fragmentów szkieletów okrzemek, mo¿e wiadczyæ o istnieniu na tym terenie s³odkowodnego zbiornika wodnego. Powsta³ on najprawdopodobniej w czasie wczeniejszych
zlodowaceñ, u schy³ku plejstocenu, jako niewielkie jezioro morenowe. Koncentracji okrzemek sprzyja³a zapewne niska temperatura wód oraz du¿a zawartoæ rozpuszczonej krzemion-
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ki, której ród³em by³y zapewne powszechne tu utwory pochodzenia wulkanicznego. Diatomity w Maca wystêpuj¹ w strefie przypowierzchniowej, tworz¹c dobrze widoczn¹ wychodniê. Ich mi¹¿szoæ wynosi 23 m.

Fig. 7. Wyst¹pienie diatomitów w Maca (fot. B. Zeballos)
Fig. 7. Diatomite outcrop in Maca village (phot. B. Zeballos)
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Fig. 8. Kanion Colca widziany ze cie¿ki w okolicach Cabanaconde
Fig. 8. View of Colca Canyon from the path by Cabanaconde

Z kolei, spotykane w kilku miejscach doliny rozleg³e wychodnie laminowanych mu³ków jeziornych, przewarstwionych niekiedy aluwiami rzecznymi, maj¹ wyj¹tkowe walory
poznawcze, a tak¿e interesuj¹ce walory krajobrazowe (Fig. 9). S¹ to osady m³ode, najprawdopodobniej póno plejstoceñskie. Ustalenie wieku tych osadów mo¿e w istotny sposób przyczyniæ siê do ucilenia geologicznej historii doliny, a w szczególnoci wieku powstania Kanionu Colca.
Za obiekty, które mog¹ mieæ znaczenie jako atrakcje geoturystyczne mo¿na uznaæ równie¿ ró¿norodne budowle, w tym kamienne kocio³y lub ich fragmenty, w których wyeksponowany jest materia³ skalny, z których zosta³y zbudowane. Przyk³ad takiej budowli stanowi
fasada XVII-wiecznego kocio³a Yanque, wykonanego z tufów, z kamiennymi barokowymi
elementami dekoracyjnymi w postaci motywów kwiatowych i p³askorzeb, typowymi dla
ca³ego regionu Arequipy (Gutierrez et al. 1980). Interesuj¹ce s¹ te¿: bry³a kocio³a w. Antoniego z Padwy w Callalli i reprezentacyjna brama wjazdowa do osady, wykonane z bloków
ignimbrytowych, pochodz¹cych z pobliskiego kamienio³omu (Chavez et al. 2003). Kocio³y,
które znajduj¹ siê niemal w ka¿dej, nawet ma³ej miejscowoci (Lari, Maca, Madrigal, Pinchollo, Cosnirhua, Tapay, Ayo, Andagua i in.) nale¿y traktowaæ g³ównie jako obiekty bogatego dziedzictwa kulturowego tego terenu. Wiêkszoæ z nich to obiekty kilkusetletniej historii,
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zazwyczaj doæ surowe i skromne w detale ozdobne, ale wyró¿niaj¹ce siê typowym uk³adem
architektonicznym, charakterystycznymi elementami budowli i ciekawym zw³aszcza dla obcokrajowców wystrojem wewnêtrznym (Gutierrez et al. 1980).

Fig. 9. Struktury fa³dowe ska³ grupy Yura (g³ównie piaskowce) w okolicach Ayo
Fig. 9. Folded sedimentary rocks (mainly sandstones) of Yura Group  view from Ayo village
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KANION RIO COLCA NA ODCINKU PINCHOLLO  CANCO
I JEGO PÓ£NOCNE OBRZE¯A W REJONIE PAMPA DE AYO
Kanion Rio Colca rozpoczyna siê mniej wiêcej w rejonie miejscowoci Pinchollo (Fig. 1).
Jego d³ugoæ wynosi 120 km. W najg³êbszym miejscu osi¹ga g³êbokoæ 3232 m (Majcherczyk et al. 1981). Jego dostêpnoæ jest w du¿ym stopniu ograniczona. Dotyczy to w szczególnoci najg³êbszej jego czêci, otoczonej bezwodnymi i bezludnymi terenami. Brak wody oraz
koniecznoæ pokonania du¿ych odleg³oci i deniwelacji terenu s¹ najwiêkszymi trudnociami, na które napotykaj¹ turyci chc¹cy odwiedziæ dno kanionu. Dodatkowymi utrudnieniami
s¹ strome i kruche ska³y, wród których wytyczono tylko kilka cie¿ek, u¿ytkowanych od
dawien dawna przez mieszkañców tych okolic i ich mu³y. Turystycznie dostêpny jest w zasadzie jedynie pocz¹tkowy fragment kanionu na odcinku od Pinchollo do Canco, gdzie jego
g³êbokoæ (od poziomu doliny) siêga 1800 m. Istnieje tu kilka cie¿ek zejciowych (z Pinchollo, Cabanaconde, Huambo). Mo¿liwe, choæ wymagaj¹ce du¿ej wprawy, jest zejcie na
dno kanionu od Doliny Wulkanów i miejscowoci Ayo.
Zbocza kanionu w rejonie Cabanaconde zbudowane s¹ w wiêkszoci z mi¹¿szych kompleksów ska³ wulkanicznych reprezentuj¹cych grupy Tacaza i Barroso (Fig. 8). W dolnych
czêciach i dnie kanionu ods³aniaj¹ siê starsze, górno jurajskie (oksford, kimeryd) i dolnokredowe (walan¿yn) ska³y osadowe tzw. grupy Yura (Fig. 10), w której wyodrêbniono kilka
formacji: Puente, Labra, Hualhuani.

Fig. 10. Profil ska³ grupy Yura i nadleg³ej formacji Murco buduj¹cych zbocza kanionu widziany z Ayo
Fig. 10. Geological profile of Yura Group and Murco Formation sedimentary rocks from Ayo

Generalnie formacje te tworz¹ ró¿norodne arenity  grubo, rednio, a miejscami cienko³awicowe piaskowce z prze³awiceniami lutytów. Piaskowce s¹ zwiêz³e, o spoiwie wêglanowym lub krzemionkowym, lokalnie kwarcytowe (Caldas 1993). W rejonie Huambo oraz w dol-
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nym biegu dop³ywu Rio Mamacocha, która odwadnia Dolinê Wulkanów i wpada do Rio
Colca, ska³y osadowe grupy Yura buduj¹ niemal ca³e stoki kanionu, za na po³udnie od miejscowoci Ayo, w jego wy¿szych czêciach wystêpuj¹ charakterystyczne pstre osady (³upki
prze³awicone czerwonymi piaskowcami) m³odszej p³ytkomorskiej formacji Murco (górna
kreda) (Fig. 9, 10).
Profile zboczy kanionu, ods³oniêcia formacji skalnych i struktur fa³dowych, oraz sama
morfologia kanionu s¹ atrakcjami turystycznymi o wybitnych walorach edukacyjno-poznawczych i krajobrazowo-widokowych.
Atrakcje te mo¿na podziwiaæ g³ównie podczas wycieczek do kanionu. Istnieje równie¿
mo¿liwoæ ich obserwacji z kilku punktów widokowych (Mirador de San Miguel, Mirador
Tapay, Mirador Achachuaja), sporód których najs³awniejszym jest Cruz del Condor  miejsce obserwacji kondorów. Najpiêkniejsze bodaj stanowiska dokumentacyjne, ukazuj¹ce ró¿norodne formy fa³dowe ska³ grupy Yura, znajduj¹ siê w okolicach miejscowoci Ayo, nad
jeziorem Mamacocha i przy ujciu Rio Mamacocha do Rio Colca.

DOLINA WULKANÓW
Dolina Wulkanów o d³ugoci oko³o 60 km, jest boczn¹ dolin¹ w stosunku do Doliny Rio
Colca (Fig. 1). Pod wzglêdem geologicznym jest to rów tektoniczny wype³niony neogeñskimi
ignimbrytami, na których le¿¹ czwartorzêdowe lawy grupy Andahua (Ga³a & Paulo 2005).
W obrêbie doliny znajduje siê kilkadziesi¹t kar³owatych wulkanów, tworz¹cych regularne sto¿ki (Fig. 11). W materia³ach ród³owych podawana jest ró¿na ich iloæ, od 31 do 85
(Krzak 2005).

Fig. 11. Kar³owate wulkany i potoki law grupy Andahua w Dolinie Wulkanów
Fig. 11. The kingdom of dwarf volcanoes and the Andahua lavas  Valley of Volcanoes
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Ksiê¿ycowy krajobraz Doliny Wulkanów wraz z jej otoczeniem stanowi¹ unikatow¹
atrakcjê geoturystyczn¹, tak ze wzglêdu na walory poznawcze i widokowe, jak i mo¿liwoæ
obserwacji niemal wspó³czesnych efektów dzia³alnoci wulkanicznej, w postaci wulkanów
oraz potoków lawowych o ró¿nym stopniu pokrycia rolinnoci¹, co pozwala wyodrêbniæ
najm³odsze sporód nich (Munos-Najar & Hare 2006). Przewa¿aj¹ czarne lub ciemnoszare
lawy afanitowe, rzadziej porfirowe typu andezytowego (Ga³a & Paulo 2005).
Bogat¹ listê geoturystycznych atrakcji Doliny Wulkanów uzupe³niaj¹ wodospady Shanquillay i Pumajallo na Rio Andagua oraz jeziora Chachas i Mamachocha. Ciekawa jest równie¿ tradycyjna zabudowa miasteczka Andagua, szczególnie kryte traw¹ icha domy zbudowane z tradycyjnie tu u¿ywanego materia³u budowlanego  cegie³ adobe. Jest to mieszanina
gliny z wod¹ z dodatkiem s³omy. Po kilku dniach sezonowania formuje siê z niej prostopad³ocienne bloczki, które po wysuszeniu s¹ gotowe do u¿ycia (Chavez et al. 2003).

OKOLICE HUAMBO
Miejscowoæ Huambo, po³o¿ona na wysokoci 3332 m n.p.m., znajduje siê kilkadziesi¹t kilometrów na zachód od Chivay. Jest lokalnym centrum administracyjnym i siedzib¹ w³adz
dystryktu. Z Huambo prowadzi jedna z piêkniejszych cie¿ek zejciowych do Kanionu Colca.
Przebiega ona zboczami Doliny Rio Huambo, pocz¹tkowo wród bujnej rolinnoci i pól
uprawnych (m.in. uprawia siê tu majeranek i inne zio³a, które eksportuje siê przez Chile do
wielu krajów wiata), dalej  wród piêknie wyrzebionych przez naturê kompleksów skalnych nale¿¹cych do grupy Yura. Daj¹ one mo¿liwoæ obserwacji ró¿norodnych form fa³dowych np. fa³dów stoj¹cych, skrzynkowych.
Punktem docelowym jest hacjenda Canco (1500 m n.p.m.), z³o¿ona z kilku skromnych
domostw, w których zamieszkuje kilka rodzin indiañskich. W pobli¿u Canco, w Kanionie Rio
Colca, znajduj¹ siê ciekawe wodospady: Mickiewicza i Jana Paw³a II, odkryte i nazwane
przez Polaków. Wodospady s¹ równie¿ atrakcj¹ bezporednich okolic Huambo. Utworzone
zosta³y na wychodniach m³odych, czwartorzêdowych trawertynów, w które wcina siê rzeka
(Fig. 12). Wodospadów jest siedem, nosz¹ one romantyczne nazwy, np. wodospad Ksiê¿ycowy, nie¿ny. Najwiêkszy z nich ma wysokoæ oko³o 20 m. Wychodnie trawertynów ci¹gn¹ siê
pasem wzd³u¿ Rio Huambo na odleg³oæ kilkunastu kilometrów od miejscowoci. S¹ eksploatowane w niewielkim kamienio³omie jako surowce wapiennicze. Trawertyny te s¹ bardzo
m³ode, niektóre niemal wspó³czesne, o czym mog¹ wiadczyæ znalezione w nich odciski lici
eukaliptusa, która to rolina zosta³a implementowana tu przez hiszpañskich konkwistadorów.
W odleg³oci rzêdu 20 km na po³udnie od Huambo, w s³abo dostêpnym terenie, w obrêbie rozleg³ego pola lawowego utworzonego z law grupy Andahua, znajduj¹ siê charakterystyczne sto¿ki wulkaniczne Marbas Grande i Marbas Chico.
Nieco dalej ku po³udniowi, na zboczach Cerro Tururunca, znajduje siê unikatowe w skali
wiatowej stanowisko roliny zwanej Puya Raymondi, znane jako tzw. Las Puya Raymondi
(Brack Egg 2006). Grupuje ono kilkadziesi¹t okazów tej reliktowej roliny tworz¹c swoisty
las (Fig. 13). Las ronie na pod³o¿u ska³ wulkanicznych grupy Andahua, za sam wierzcho³ek Cerro Tururunca zbudowany jest z piaskowców nale¿¹cych do nierozdzielonej tu grupy
Yura.

Fig. 13. Jedno z drzew Puya Raymondi
Fig. 13. One of tree Puya Raymondi

Fig. 12. Wodospady na Rio Huambo

Fig. 12. Huambo waterfalls
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Zaprezentowane wyniki badañ, mimo ich pobie¿nego i wstêpnego charakteru daj¹ wyobra¿enie o niebywa³ym bogactwie i ró¿norodnoci przyrody nieo¿ywionej oraz piêknie krajobrazów Doliny i Kanionu Rio Colca. W po³¹czeniu z ciekaw¹ flor¹ i faun¹, wielowiekow¹
histori¹ i kultur¹ oraz wci¹¿ ¿ywym folklorem, jest to jedno z niepowtarzalnych miejsc na
Ziemi, które bezwzglêdnie nale¿y zachowaæ i chroniæ. Utworzenie tu Parku Narodowego
Kanion Colca i Dolina Wulkanów pozwoli na ochronê tych unikatowych wartoci rodowiska
przyrodniczego, przyczyniaj¹c siê równoczenie do rozwoju gospodarczego tego ubogiego
rejonu. Rozwoju ukierunkowanego na dzia³anie proekologiczne, pozwalaj¹cego ³¹czyæ tradycjê ze wspó³czesnoci¹.
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Summary
The article shortly presents the results of 2006 Polish scientific expedition to Rio Colca Canyon region in Peru. One of the aims of that expedition was to collect information concerning
geotourism attractions.
The area of the expedition activity contained: a part of Rio Colca Valley from Sibayo to
Cabanaconde, a part of Canyon Colca from Pinchollo to Canco and its northern borders
around Pamapa de Ayo, Valley of Volcanoes and surrounding of Huambo village  with Rio
Huambo Valley (tributary of Colca River) (Fig. 1).
To ensure the homogenous and rational assessment some special criteria were used. The
concept of valorization as well as the criteria were prepared by the author of the presented
paper and shown precisely in table 1. The results of assessment were shown in table 2.
All described area is very interesting because of well exposed geological structures,
geomorphology, wide range of rock types and multi-ages human activity influence on environment (Fig. 2). In the Colca Valley there are also some individual geologic phenomena,
such as fault zone Maca  Madrigal (Fig. 3) or active landslide with few slide lakes nearby
Madrigal (Fig. 4). Another amenity is thermal water source (Fig. 5). There are another several
interesting places like ignimbrite rocks by Callalli (Fig. 6) or diatomite outcrop in Maca village (Fig. 7).
Colca Canyon seems to be an unique large-area geotourism attraction. Its length is about
120 km and the deepest point is 3232 m. In the upper part there are some mountain paths
heading the canyon bottom. Canyon slope profiles, rock formations and folded structures
exposition, and canyon morphology are the main attractions of that area (Figs 810). There
are some viewpoints prepared for tourists to admire them, for example famous Cruz del Condor, where the flying condors use to be observed. The canyon area is limited by difficult access.
The Valley of Volcanoes is another unique place because of its moon landscape 
dozens of dwarf volcanoes (Fig. 11) and possibility to look at almost present effects of volcanic activity. Another attractions are Shanquillay waterfalls on Rio Andagua and Chachas and
Mamachocha lakes.
Huambo district is local administrative unit. From the city of Huambo starts beautiful
and full of tourism amenities path to the bottom of Rio Colca Canyon. Near Canco which is
situated on the end of mentioned path there are interesting waterfalls, discovered and named
by Poles  Mickiewicz Waterfalls and John Paul II Waterfalls. There are seven more waterfalls
close to Huambo formed in young travertine rocks (Fig. 12).
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Big amount of others geotourism attractions were found, described and valuated during
the expedition. Most of them have reached high notes in first two categories of assessment:
educational-cognitive and landscape-scenic values. Assembled information are an important
component of presently preparing, preliminary geologic and physiographic documentation of
mentioned region. The topic of our all activity is focused to give the scientific-geological base
for the purpose to create here the Colca Canyon and Valley of Volcanoes National Park.
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FLORA MSZAKÓW I POROSTÓW KANIONU COLCA
(PERU)  BADANIA REKONESANSOWE
Bryophyte and lichen flora of the Colca Canyon (Peru)
 reconnaissance research
Beata CYKOWSKA1 & Adam FLAKUS2
Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera,
1Pracownia Briologii i 2Pracownia Lichenologii;
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;
e-mail: ibcykowska@ib-pan.krakow.pl, ibflakus@ib-pan.krakow.pl

Treæ: Artyku³ jest pierwszym doniesieniem o d³ugofalowym projekcie, maj¹cym na celu poznanie
ró¿norodnoci gatunkowej mszaków i porostów na obszarze projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów (Arequipa, Peru) oraz ich ekologii w kontekcie zró¿nicowania rodowiska abiotycznego. rodowisko przyrodnicze tego najg³êbszego kanionu wiata nie doczeka³o siê dotychczas kompleksowego opracowania flory mszaków i porostów. Ju¿ na podstawie wstêpnych obserwacji
stwierdzono ich znacz¹cy udzia³ w szacie rolinnej tego obszaru oraz potencjalnie du¿e bogactwo gatunkowe wynikaj¹ce ze znacznego zró¿nicowania siedlisk. Istotnym wynikiem rozpoczêtych badañ jest
odkrycie pierwszych stanowisk porostów Lecanora leuckertiana w Ameryce Po³udniowej i Lepraria
impossibilis na Pó³kuli Po³udniowej. Dalsze badania powinny zaowocowaæ opracowaniem pe³nej listy
gatunków mszaków i porostów Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów oraz dostarczyæ
argumentów do ochrony jego unikalnej przyrody.
S³owa kluczowe: Ameryka Po³udniowa, Andy, Peru, Kanion Colca, Bryophyta, Marchantiophyta,
Anthocerotophyta, grzyby zlichenizowane (porosty), bioró¿norodnoæ, ochrona gatunkowa
Abstract: The paper is a preliminary report of a long-term project that aims at completing the flora of
bryophytes and lichens in the projected Canyon Colca and the Valley of the Volcanoes National Park
area (Arequipa, Peru). The bryophytes and lichens of this deepest canyon in the world has remained
underexplored for a long time. These organisms dominate in the vegetation cover and exhibit a remarkable species diversity resulting from habitat richness in this area. The important result of preliminary
studies was discovered the first records of lichens Lecanora leuckertiana in South America and Lepraria impossibilis in the Southern Hemisphere. Further research should result in completing floristic lists of
bryophytes and lichens of the Canyon Colca and the Valley of the Volcanoes National Park and should
provide arguments for the protection of its unique wild life.
Key words: South America, Andes, Peru, Colca Canyon, Bryophyta, Marchantiophyta, Anthocerotophyta, lichenized fungi (lichens), biodiversity, species conservation
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WSTÊP
W 2006 roku Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie w³¹czy³ siê w cykl badañ
powiêconych waloryzacji rodowiska przyrodniczego Kanionu Colca. Projekt ten, rozpoczêty i prowadzony od kilku lat przez pracowników Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony
rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma na celu utworzenie w po³udniowym Peru Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów  chroni¹cego unikalne rodowisko najg³êbszego kanionu na wiecie. W wyniku podjêtej wspó³pracy na pocz¹tku lipca
2006 roku zosta³a zorganizowana ekspedycja briologiczno-lichenologiczna do doliny i kanionu rzeki Colca w granice przysz³ego parku narodowego.
Celem rozpoczêtego projektu jest poznanie ró¿norodnoci gatunkowej Kanionu Colca
w odniesieniu do organizmów pionierskich jakimi s¹ mszaki i porosty. Wyniki prowadzonej
waloryzacji, poza wartoci¹ biogeograficzn¹, pos³u¿¹ równie¿ ochronie przyrody o¿ywionej
projektowanego parku narodowego.

METODYKA
Wstêpne prace terenowe przeprowadzone zosta³y g³ównie w górnej czêci kanionu, w okresie
28 lipca 2006 roku. Mia³y one na celu zorientowanie siê w mo¿liwociach i potrzebach
przeprowadzenia studiów bryologiczno-lichenologicznych w obszarze planowanego parku
narodowego oraz zbiór materia³u do dalszych badañ. Obiektem studiów s¹ mszaki (Bryophyta, Marchantiophyta i Anthocerotophyta) oraz porosty (grzyby zlichenizowane Ascomycota
i Basidiomycota), wystêpuj¹ce na wszystkich dostêpnych w badanym obszarze typach mikrosiedlisk. Materia³ zielnikowy zosta³ zebrany z 14 stanowisk: w górnej czêci Kanionu Colca 
rejon Cabanaconde, San Juan de Chuccho, Tapay (25354140 m n.p.m.) i w Dolinie Colca 
rejon Achoma i Soccoro (33493500 m n.p.m.). £¹cznie zgromadzono oko³o 900 okazów
mszaków i porostów, które znajduj¹ siê aktualnie w opracowaniu.

SPECYFIKA OBSZARU BADAÑ
Teren projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów le¿y w po³udniowej czêci Peru, w departamencie Arequipa i prowincji Caylloma (Instituto Geografico
National 1989). Po³o¿ony jest on na wysokoci pomiêdzy 2300 a 4800 m n.p.m. i otoczony
szczytami górskimi. Od pó³nocy s¹ to wulkany Mismi (5597 m n.p.m.), Cutiti (5063 m n.p.m.)
i Bomboya (5200 m n.p.m.), a od po³udnia Hualca Hualca (6025 m n.p.m.), Sabancaya (5976 m
n.p.m.), Ampato (6310 m n.p.m.) i Ananta (5100 m n.p.m.). Region ten jest zaliczany do
Andów Centralnych (po³udniowych tropikalnych Andów) (Gradstein et al. 2001).
Rzeka Colca liczy ponad 380 km d³ugoci i przep³ywa przez Kordylierê Zachodni¹
Andów. Na odcinku oko³o 120 km wcina siê do g³êbokoci ponad 3000 m tworz¹c Kanion
Colca. Powsta³y w ten sposób w¹wóz zosta³ wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinessa jako
najg³êbszy kanion wiata (patrz Majcherczyk 2002, Ga³a & Paulo 2005). Jego malowniczy
krajobraz odznacza siê wyran¹ rzeb¹ wynikaj¹c¹ ze znacznych deniwelacji terenu.
Region Kanionu Colca le¿y w strefie klimatu zwrotnikowego wybitnie suchego (Podbielkowski 1987). Opady roczne wynosz¹ rednio 400 mm i s¹ najbardziej obfite w okresie od
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grudnia do kwietnia. Temperatury minimalne powietrza wahaj¹ siê od 2 do 6°C, natomiast
maksymalne od 18 do 24°C. S¹ one doæ zmienne w zale¿noci od pory roku i wysokoci
wzglêdnej terenu, wykazuj¹ równie¿ du¿e zró¿nicowanie pomiêdzy dniem i noc¹. Przyk³adowo, w okolicy miasteczka Chivay le¿¹cego w górnej czêci Doliny Colca rednie roczne opady wahaj¹ siê pomiêdzy 62.5 a 666.9 mm, natomiast rednia roczna minimalna i maksymalna
temperatura powietrza pomiêdzy 1.5 a 16.5°C (ONERN 1976).
Liczba rolin naczyniowych kanionu jest szacowana na oko³o 250 gatunków. Badania
prowadzone w jego bezporednim s¹siedztwie (na transekcie Chivay  Yura) donosz¹ o 122
gatunkach rolin naczyniowych (Linares & Benavides 1995). Mszaki i porosty nie by³y tam
dotychczas przedmiotem badañ, przez co prowadzone obecnie prace maj¹ charakter pionierski. Najbli¿szym terenem badanym bryologicznie by³y do tej pory wulkany Nevado Coropuna i Nevado Ampato, z których podano w sumie 5 gatunków mchów (Menzel 1986).
Rolinnoæ projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów jest
otwarta, o strukturze bardzo lunej, z du¿ymi p³atami nie poroniêtej gleby i licznymi ods³oniêciami skalnymi (Fig. 1A). Wystêpuj¹ tam zbiorowiska zdominowane przez trawy (np. Calamagrostis sp., Festuca sp., Stipa ichu), drobne krzewy, drzewa oraz liczne sukulenty, wród
których spotykamy znacznych rozmiarów kaktusy (dorastaj¹ce do 34 m wysokoci), agawy,
aloesy, puje i drobne opuncje (Fig. 1B, 2AD).

Fig. 1A. Przyk³ad rolinnoci wykszta³caj¹cej siê na pó³nocnych stokach Kanionu Colca (poni¿ej wioski Cabanaconde)
Fig. 1A. Vegetation covering northern slopes of the Colca Canyon (below Cabanaconde village)
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Fig. 1B. Opuntia cf. subulata dorastaj¹ca do 34 m wysokoci, poroniêta przez epifityczny gatunek
z rodzaju Tillandsia
Fig. 1B. Opuntia cf. subulata reaching up to 34 m high, coated by epiphytic species of Tillandsia sp.

A

B

Fig. 2AB. Typowe sukulenty spotykane na obszarze Kanionu Colca: A  przedstawiciel rodziny Cactaceae, B  Agave sp.
Fig. 2AB. Typical succulent plants from the Colca Canyon: A  representative of the family Cactaceae,
B  Agave sp.
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Fig. 2CD. Typowe sukulenty spotykane na obszarze Kanionu Colca: C  Puya cf. cylindrica, D  Opuntia
cf. sphaerica
Fig. 2CD. Typical succulent plants from the Colca Canyon: C  Puya cf. cylindrica, D  Opuntia cf.
sphaerica

Fig. 3A. Naskalne zbiorowiska mszaków dominuj¹ce w krajobrazie w wy¿szych po³o¿eniach Kanionu
Colca (po³udniowe zbocze powy¿ej wioski Tapay, 4100 m n.p.m.)
Fig. 3A. Saxicolous bryophyte communities dominating in the upper part of the Colca Canyon (southern slope above Tapay village, 4100 m a.s.l.)
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Fig. 3B. Bogata rolinnoæ przy ród³ach wód termalnych (wodospad w okolicy wioski Sangalle)
Fig. 3B. Rich vegetation in thermal source (waterfall near Sangalle village)

W wy¿szych po³o¿eniach zaznaczaj¹ siê wyranie w krajobrazie roliny pionierskie 
g³ównie mszaki i porosty (Fig. 3A), mo¿na tam równie¿ spotkaæ rolinê (Azorella yareta)
tworz¹c¹ charakterystyczne dla wysokogórskich obszarów Andów kêpy zwane Yareta. W ni¿ej po³o¿onej czêci kanionu, przy ród³ach wód termalnych wykszta³caj¹ siê wyspy bujnej
rolinnoci (Fig. 3B) bêd¹ce swoistym urozmaiceniem krajobrazu.
Szata rolinna kanionu charakteryzuje siê zmiennoci¹ zale¿nie od wysokoci wzglêdnej jak równie¿ wykazuje charakterystyczn¹ asymetriê na zboczach o wystawach pó³nocnej
i po³udniowej, która jest zwi¹zana ze zmiennym nas³onecznieniem, a co za tym idzie, warunkami termicznymi i wilgotnociowymi. Zbocza pó³nocne doliny i kanionu s¹ bardziej nas³onecznione, rolinnoæ jest tam doæ uboga. Na zboczach po³udniowych spotyka siê natomiast
bogatsz¹ rolinnoæ, czêsto z zakrzewieniami i zgrupowaniami niewielkich drzew. W wielu
miejscach na obszarze kanionu krajobraz naturalny s¹siaduje z silnie przekszta³conym krajobrazem kulturowym (rolniczym), co jest szeroko spotykanym zjawiskiem w Andach. W miejscach zagospodarowanych przez cz³owieka wykszta³ca siê specyficzna rolinnoæ antropogeniczna (Fig. 4AB), gdzie pojawiaj¹ siê nowe siedliska dla mszaków i porostów, które nie
by³y do tej pory obiektem badañ.
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A

B

Fig. 4. A  Pola uprawne na krawêdzi Kanionu Colca (okolica wioski Cabanaconde); B  Rolinnoæ
antropogeniczna z palmami na dnie Kanionu Colca (okolice wioski Sangalle Oaza Eden)
Fig. 4. A  Cornfields settled at the margin of the Colca Canyon (near Cabanaconde village);
B  Anthropogenic vegetation with palm-trees in the lower part of the Colca Canyon (near Sangalle
village Oasis Eden)
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WYNIKI WSTÊPNE I DYSKUSJA
Peru stanowi bardzo ró¿norodny fizjograficznie obszar w zwi¹zku z czym posiada ca³¹ gamê
siedlisk mo¿liwych do zasiedlenia przez poszczególne gatunki porostów i mszaków. Mimo to,
pod wzglêdem briologicznym, a szczególnie lichenologicznym, kraj ten wci¹¿ nale¿y do jednych ze s³abiej poznanych w Ameryce Po³udniowej. Z obszaru Peru znanych jest oko³o 882
gatunki mchów (Menzel 1992), 498 gatunków w¹trobowców i 10 glewików (Menzel 1984),
a tak¿e nieca³e 400 gatunków porostów (Feuerer 2006). Jest to niewiele w porównaniu z krajami takimi jak Brazylia czy Argentyna. Sk³ad gatunkowy oraz rozmieszczenie mszaków i porostów s¹ bezporednio zwi¹zane z iloci¹ dostêpnych substratów i bogactwem mikrosiedlisk.
Mozaikowoæ siedlisk i zmniejszona konkurencja od strony rolin wy¿szych sprzyja ich bogactwu gatunkowemu w obszarach górskich. Wyranym przyk³adem tego zjawiska jest du¿a
ró¿norodnoæ gatunkowa andyjskich mszaków, która zw³aszcza w ich najwy¿szych po³o¿eniach (w tym w formacjach rolinnych puny i paramo), jest uwa¿ana za jedn¹ z najbogatszych
w Ameryce Po³udniowej (Churchill 1996). Szacuje siê, ¿e bogactwo mszaków andyjskich jest
omiokrotnie wiêksze ni¿ Niziny Amazoñskiej (Churchill 1996). W piêciu krajach Andów
tropikalnych wystêpuje oko³o 15001700 gatunków mchów (Churchill et al. 1995). Ponadto
w samych tylko Andach Centralnych wystêpuje 13 gatunków mchów endemicznych (Churchill 1996). Pozwala to przypuszczaæ, ¿e potencjalne bogactwo gatunkowe mszaków i porostów w s³abo poznanych obszarach andyjskich Peru, w tym równie¿ na obszarze projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów, jest du¿e i warte poznania.
Wstêpne obserwacje terenowe przeprowadzone podczas pierwszej wyprawy o charakterze rekonesansowym ukaza³y, ¿e szata rolina projektowanego parku narodowego charakteryzuje siê dominacj¹ rolinnoci pionierskiej w krajobrazie, w tym mszaków i porostów. Ponadto badany obszar posiada siedliska typowe dla wysokogórskich dolin ródandyjskich, ¿ywi¹c
swoist¹ florê tych organizmów. Sta³ym elementem zbiorowisk rolinnych s¹ mszaki i porosty
zwi¹zane z obecnoci¹ ska³ pochodzenia wulkanicznego bogato reprezentowanych na obszarze kanionu. Gatunki wystêpuj¹ce na cianach skalnych, blokach i g³azach oraz drobnych
kamieniach, ró¿nicuj¹ siê zale¿nie od warunków wietlnych i wilgotnociowych. W miejscach silnie nas³onecznionych dominuj¹ mszaki ortotropowe, z takich rodzajów jak: Schistidium, Grimmia i Andreaea oraz jaskrawo ubarwione porosty o plechach skorupiastych (Acarospora, Aspicilia, Buellia s.l., Caloplaca, Lecanora i Xanthoria). Towarzysz¹ im porosty
listkowate z rodzajów: Xanthoparmelia s.l. o jasno¿ó³tej barwie plech, Umbilicaria o szarych
plechach przymocowanych do ska³y pojedynczym uczepem oraz Punctelia cile przylegaj¹ce do pod³o¿a. Obficie wystêpuj¹ na tych siedliskach porosty o ¿ó³to-zielonych plechach krzaczkowatych i nitkowatych z rodzajów Ramalina i Usnea. Na ska³ach ocienionych i wilgotnych
spotykamy mchy z rodzajów Orthotrichum i Hedwigidium oraz porosty o mniej krzykliwych
barwach, g³ównie proszkowate gatunki z rodzaju Lepraria, skorupiaste bia³e plechy Tephromela oraz rodzaje Physcia i Lecidea. Interesuj¹c¹ grupê ekologiczn¹ reprezentuj¹ mszaki (np.
Platyhypnidium i Amblystegium) oraz porosty (np. Verrucaria) wystêpuj¹ce na kamieniach
w potokach i ród³ach oraz na ska³ach opryskiwanych wod¹. Siedliska nagiej gleby doæ obficie porastane s¹ przez mszaki z rodzajów Bryum, Encalypta, Syntrichia i Marchantia. W miejscach podwieszonych i os³oniêtych przed bezporednim dzia³aniem s³oñca spotykamy niewielkich rozmiarów mchy z rodzajów Fissidens i Aloina. Wród porostów siedlisk naziemnych
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obserwowano gatunki o skorupiastych plechach barwy szarej (Diploschistes), brunatnej (Toninia) lub gatunki o plechach ³useczkowatych barwy ¿ó³tej (Psora) i br¹zowej (Placidium).
Typowe dla takich siedlisk s¹ tak¿e du¿e listkowate plechy rodzajów Peltigera i Leptogium
oraz czêsto wystêpuj¹ce pomiêdzy mszakami gatunki o krzaczkowatej plesze barwy bia³oszarej (Leprocaulon) lub zielonoszarej (Cladonia). Na rumoszu skalnym bogatym w humus w miejscach bardzo wilgotnych spotykamy mszaki, takie jak: Platyhypnidium, Jungermannia i Chiloscyphus. Swoist¹ grup¹ porostów s¹ gatunki epibriofityczne czyli wykorzystuj¹ce mszaki
oraz szcz¹tki rolinne jako pod³o¿e, wród nich w Kanionie Colca obserwowane by³y gatunki
z rodzajów: Caloplaca, Heterodermia, Leptogium, Normandina i Xanthoparmelia s.l. Ostatni¹ grupê stanowi¹ gatunki epifityczne. S¹ to mchy (Syntrichia i Bryum) oraz porosty (Physcia, Xanthoria i Teloschistes) wykorzystuj¹ce jako pod³o¿e du¿ych rozmiarów kaktusy. Do
tej grupy zaliczamy tak¿e gatunki rosn¹ce na pniach i ga³¹zkach niezbyt licznych na tym
obszarze drzew i krzewów, s¹ to g³ównie porosty listkowate z rodzajów Xanthoparmelia,
Xanthoria i Leptogium, jak równie¿ drobne porosty skorupiaste np. Rinodina, a sporód mchów
przedstawiciele takich rodzajów jak np. Orthotrichum.
Znacz¹cym wynikiem rozpoczêtych badañ jest odnalezienie na obszarze Kanionu Colca pierwszego stanowiska porostu Lecanora leuckertiana na kontynencie Ameryki Po³udniowej (Flakus et al. 2006) i Lepraria impossibilis na Pó³kuli Po³udniowej (Flakus & Kukwa
2007). S¹ to gatunki z grupy proszkowatych porostów sterylnych, pierwszy z nich znany by³
z W³och (Zedda 2000) i podawany jedynie z Europy, natomiast kolejny znany by³ dotychczas
jedynie z El Salvador (porównaj Flakus et al. 2006; Flakus & Kukwa 2007).
Wyniki wstêpnych badañ laboratoryjnych zgromadzonego materia³u zielnikowego oraz
obserwacje terenowe dokonane podczas pierwszej ekspedycji wskazuj¹, ¿e mszaki i porosty
planowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów charakteryzuj¹ siê potencjalnie du¿ym zró¿nicowaniem gatunkowym i stanowi¹ znacz¹cy udzia³ w jego szacie rolinnej. Poniewa¿ pod wzglêdem briologiczno-lichenologicznym obszar ten wci¹¿ jest praktycznie niepoznany, kompleksowe badania w tym zakresie s¹ konieczne do poznania pe³nych
walorów przyrodniczych przysz³ego parku narodowego. W zwi¹zku z tym planuje siê kontynuacjê i rozszerzenie studiów, którymi zostan¹ objête wszystkie grupy mszaków i porostów
wystêpuj¹ce na tym obszarze. Poza waloryzacj¹ ró¿norodnoci gatunkowej podjêta zostanie
próba poznania wzorców przestrzennych i uwarunkowañ ekologicznych badanych organizmów w kontekcie zró¿nicowania rodowiska abiotycznego Kanionu Colca. Przysz³e wyniki pos³u¿¹ do zestawienia pierwszej listy gatunków mszaków i porostów badanego obszaru.
Dostarcz¹ wartociowych informacji dotycz¹cych szeroko pojêtej taksonomii, geografii i ekologii w odniesieniu do badanych organizmów, jak równie¿ bêd¹ s³u¿yæ ochronie unikalnej
przyrody o¿ywionej tego najg³êbszego kanionu na wiecie.
Pragniemy serdecznie podziêkowaæ Profesorowi Zbigniewowi Mirkowi (Kraków) za
zachêtê do podjêcia badañ nad mszakami i porostami Kanionu Colca oraz Profesorowi Andrzejowi Paulo (Kraków) za zaproszenie do badañ przyrody projektowanego Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów i za ¿yczliw¹ pomoc podczas prac terenowych. Profesorowi Ryszardowi Ochyrze i dr hab. Urszuli Bielczyk (Kraków) serdecznie dziêkujemy za
cenne uwagi do manuskryptu.
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Summary
In 2006, study of bryophytes (Bryophyta, Marchantiophyta and Anthocerotophyta) and lichens (lichenized Ascomycota and Basidiomycota) in the projected Colca Canyon and the
Valley of the Volcanoes National Park has been initiated. So far, these organisms has not been
investigated in this area. The first field work in the study area were conducted from 2nd to 8th
July 2006, mainly in the upper part of the Colca Canyon. Herbarium specimens were collected
from all available habitats at 14 localities: in Colca Canyon  near Cabanaconde, San Juan de
Chuccho, Tapay (25354140 m a.s.l.) and in upper part of Colca Valley  near Achoma and
Soccoro (33493500 m a.s.l.).
Colca Canyon is covered by open and very loose vegetation (Fig. 1A). Plant communities are mostly grasslands dominated by, for example, Calamagrostis sp., Festuca sp., Stipa
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ichu and numerous succulent plants (Figs 1B, 2AD), rarely with an occasional admixture of
shrubs and little trees. In the upper part of the canyon dominate pioneer plants communities,
especially bryophytes and lichens (Fig. 3A). Rich vegetation islands are fully-developed in
thermal sources (Fig. 3B), whereas in places exploited by people one may observe specific
anthropogenic vegetation (Fig. 4AB).
Preliminary field study showed considerable species richness of bryophytes and lichens
resulting from a remarkable diversity of habitats. These are as follows:
 insolated rocks  mosses e.g.: Schistidium, Grimmia, Andreaea and lichens, e.g.: Acarospora, Aspicilia, Buellia s.l., Caloplaca, Lecanora, Xanthoria, Xanthoparmelia s.l., Umbilicaria, Punctelia, Ramalina and Usnea;
 shady and humid rocks  mosses e.g.: Orthotrichum and Hedwigidium and lichens e.g.:
Lepraria, Tephromela, Physcia and Lecidea;
 stones in stream and spring, and rocks splashed by water  mosses e.g.: Platyhypnidium,
Amblystegium and lichens e.g.: Verrucaria;
 terricolous habitats  bryophytes e.g.: Bryum, Encalypta, Syntrichia, Marchantia, Fissidens, Aloina and lichens e.g.: Diploschistes, Toninia, Psora, Placidium, Peltigera, Leptogium, Leprocaulon and Cladonia;
 rock rubble rich in humus in very moist places  moss e.g.: Platyhypnidium and liverworts e.g.: Jungermannia and Chiloscyphus;
 epibryophytic habitats  lichens e.g.: Caloplaca, Heterodermia, Leptogium, Normandina and Xanthoparmelia s.l.;
 epiphytic habitats on cactuses  mosses e.g.: Syntrichia, Bryum and lichens e.g.: Physcia, Xanthoria and Teloschistes;
 epiphytic habitats on twigs and trunks of tree and scrubs  lichens e.g.: Xanthoparmelia
s.l., Xanthoria, Leptogium and Rinodina and mosses e.g.: Orthotrichum.
The recently described lichen species Lecanora leuckertiana, and some others sterile
lichens including Lepraria impossibilis  species new to Southern Hemisphere, was discovered in the area of the projected Canyon Colca and the Valley of the Volcanoes National Park
during preliminary studies (Flakus et al. 2006; Flakus & Kukwa 2007). Further research on
bryophyte and lichen flora of the study area are planned and they should result in completing
lists of species of these organisms and should provide arguments for the protection of its
unique wild life.
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WSTÊPNE OPRACOWANIE BIOTY POROSTOWEJ
W OBRÊBIE KANIONU COLCA
ORAZ DOLINY WULKANÓW (PERU)
Preliminary study on lichen biota of Colca Canyon and Valley
of the Volcanoes (Peru)
Katarzyna SOBIECH-MATURA & Micha³ WÊGRZYN
Uniwersytet Jagielloñski,
Instytut Botaniki, Zak³ad Badañ i Dokumentacji Polarnej im. Zdzis³awa Czeppego;
ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków;
e-mail: katarzyna.sobiech@uj.edu.pl, michal.wegrzyn@uj.edu.pl

Treæ: Badania lichenologiczne prowadzone by³y w rejonie Doliny Colca, Kanionu Colca oraz Doliny
Wulkanów (Andy Centralne), na obszarze piêtra rolinnego puna, na wysokoci 3000 do 5000 m n.p.m.
Na 20 stanowiskach, zlokalizowanych za pomoc¹ odbiornika GPS, zebrano 150 okazów porostów. Z dotychczasowych badañ wynika, ¿e dominuj¹ tu gatunki skorupiaste, mniej liczne s¹ porosty o plechach
plakodiowych, listkowatych lub krzaczkowatych. Gatunki porostów naskalnych najczêciej nale¿¹ do
rodzajów Acarospora, Buellia oraz Psiloparmelia. Porosty epigeiczne i epifity s¹ nieliczne. Wród
porostów epigeicznych najczêciej by³y notowane gatunki z rodzaju Acarospora, Flavoparmelia, Lecidea, Caloplaca, Lepraria i Physconia. Na zdrewnia³ych czêciach kaktusów zidentyfikowano rodzaje
Buellia, Caloplaca, Teloschistes i Xanthoria, a na zdrewnia³ych tkankach rolin wy¿szych Physcia,
Buellia, Candelariella, Usnea, Parmelia oraz Caloplaca. Badania zmierzaj¹ do oznaczenia gatunków
oraz oszacowania bioró¿norodnoci porostów na badanym obszarze.
S³owa kluczowe: Porosty, bioró¿norodnoæ, Kanion Colca, Dolina Wulkanów, Peru, Ameryka Po³udniowa
Abstract: Lichenological investigations were conducted in the region of Colca Valley, Colca Canyon
and Valley of the Volcanoes (Central Andes), in the area of puna, at altitudes between 3000 and 5000 m
a.s.l. Specimens were collected on 20 sites, located using GPS receiver. Most of the 150 specimens are
crustose lichens. Squamulose, foliose and fruticose lichens are less frequent. Epilithic lichens belong
mostly to genera Acarospora, Buellia and Psiloparmelia. Among epigeic lichens most common are
species of following genera: Acarospora, Flavoparmelia, Lecidea, Caloplaca, Lepraria and Physconia.
On wooden parts of cacti genera: Buellia, Caloplaca, Teloschistes and Xanthoria were identified, and
on wooden parts of vascular plants genera: Physcia, Buellia, Candelariella, Usnea, Parmelia and Caloplaca. Now further work is being done to determine the species and the level of lichen biodiversity in
this region.
Key words: Lichens, biodiversity, Colca Canyon, Valley of the Volcanoes, Peru, South America
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WSTÊP
Peru jest rozleg³ym krajem w rodkowo-zachodniej czêci Ameryki Po³udniowej o du¿ym
zró¿nicowaniu botanicznym. Na badanym obszarze peruwiañskiej czêci Andów wiêkszoæ
powierzchni terenu pokryta jest pun¹. Jest to bardzo uboga gatunkowo formacja rolinna,
która wykszta³ci³a siê na wysokoci od 3000 do 5000 m n.p.m., w wyniku oddzia³ywania
pustynnego i pó³pustynnego klimatu. W krajobrazie wysokogórskim Andów, w którym praktycznie nie wystêpuje rolinnoæ drzewiasta, szczególnie eksponowane s¹ formacje naskalne.
Porosty, inaczej zwane grzybami zlichenizowanymi, to organizmy pionierskie. Stanowi¹ one unikalne po³¹czenie dwóch symbiontów  fotobionta (glonu lub sinicy) oraz mykobionta (grzyba), które wspólnie tworz¹ unikaln¹ strukturê. Porosty jako pierwsze kolonizuj¹
obszary o niekorzystnych warunkach siedliskowych, takie jak np. nagie ska³y w obszarach
suchych i nas³onecznionych. S¹ one szeroko rozpowszechnione na ca³ej kuli ziemskiej i stanowi¹ wa¿ny sk³adnik wielu zbiorowisk rolinnych, poczynaj¹c od wilgotnych lasów tropikalnych, a¿ do zimnych i suchych obszarów polarnych (Brodo et al. 2001).
Kanion Colca oraz przylegaj¹ca do niego Dolina Wulkanów nigdy wczeniej nie by³y
badane pod wzglêdem lichenologicznym. Plany utworzenia na tym terenie parku narodowego przyczyni³y siê do podjêcia trudu opracowania rozmieszczenia i ró¿norodnoci porostów
tego najg³êbszego na wiecie kanionu. Znacz¹ce ró¿nice wysokoci wzglêdnych na badanym
obszarze, dochodz¹ce do kilku tysiêcy metrów n.p.m., to jeden z g³ównych czynników decyduj¹cych o ogromnej ró¿norodnoci gatunkowej porostów. Pustynny i pó³pustynny klimat wystêpuj¹cy ponad kanionem, przeciwstawia siê nieznacznie wilgotniejszemu klimatowi w obrêbie kanionu rzeki Colca. Wspomniane zró¿nicowania klimatyczne równie¿ znacz¹co
przyczyniaj¹ siê do wystêpowania du¿ej ró¿norodnoci widocznej w lichenobiocie badanego terenu.
Niniejsze wstêpne opracowanie podsumowuje pierwszy etap prac w ramach Polskiej
Wyprawy Naukowej do Peru w 2006 roku. W jej trakcie zapoznano siê z ukszta³towaniem
fizjograficznym terenu, jego klimatem, jak równie¿ z rolinnoci¹ wystêpuj¹c¹ w Kanionie
Colca oraz w Dolinie Wulkanów. Za³o¿ono tak¿e wstêpne stanowiska badawcze, na których
zebrano próbki porostów. Wszystkie dane uzyskane w trakcie prac terenowych, umo¿liwi¹ zaplanowanie dalszych szczegó³owych badañ lichenologicznych na kolejne lata trwania projektu.
Na badanym terenie wystêpuj¹ g³ównie ska³y osadowe, wulkaniczne, magmowe oraz
metamorficzne. Du¿e powierzchnie bloków skalnych pokryte s¹ gatunkami porostów epilitycznych, najczêciej skorupiastych, g³ównie z rodzaju Buellia (Magnusson 1954). Przypuszcza siê, i¿ ten rodzaj pe³ni w po³udniowej hemisferze rolê podobn¹ do tej, jak¹ rodzaj Rhizocarpon spe³nia w górach pó³kuli pó³nocnej. Powszechne s¹ tak¿e gatunki nale¿¹ce do takich
rodzajów jak Acarospora, Caloplaca, Candelariella, Lecidella, czy te¿ endemicznego rodzaju Psiloparmelia, którego rozmieszczenie ograniczone jest jedynie do obszaru Andów (Feuerer et al. 1998).
Analizuj¹c wiatow¹ literaturê lichenologiczn¹, mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e pod wzglêdem poznania bioty porostowej, terytorium Peru jest jednym z najs³abiej zbadanych obszarów
Ameryki Po³udniowej. Obecnie podawanych jest z tego kraju jedynie 235 gatunków grzybów
zlichenizowanych (Feuerer 2005). Prowadzone przez nas badania w obrêbie Kanionu Colca
oraz Doliny Wulkanów przyczyni¹ siê wiêc nie tylko do opracowania lichenobioty badanego
regionu, ale dostarcz¹ informacji na temat porostów cennych dla ca³ego Peru.
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MATERIA£Y I METODY
W czasie prac terenowych prowadzonych w terenie miêdzy 2 a 19 lipca 2006 roku zebrano
ponad 150 okazów porostów. Okazy te zosta³y zebrane na 20 powierzchniach badawczych.
Dla ka¿dego stanowiska za pomoc¹ metody GPS (Global Positioning System) zosta³y wyznaczone wspó³rzêdne geograficzne. Zebrane w ten sposób dane pos³u¿¹ w przysz³oci do wykonania mapy rozmieszczenia gatunków na badanym obszarze. Materia³y zielnikowe skatalogowano i odpowiednio zabezpieczono. Obecnie trwaj¹ prace nad oznaczeniem zebranych
gatunków porostów. W tym celu prowadzone s¹ badania makro- i mikroskopowe z wykorzystaniem lupy binokularnej oraz mikroskopu wietlnego. Dla prawid³owego oznaczenia gatunków konieczne jest te¿ zastosowanie metod chemotaksonomicznych, polegaj¹ce na barwieniu
fragmentów okazów odpowiednimi odczynnikami, jak równie¿ na analizie metod¹ chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Po dok³adnym oznaczeniu okazy zostan¹ wcielone do Zielnika Lichenologicznego Instytutu Botaniki UJ (KRA).

OBSZAR BADAÑ
Teren, na którym prowadzono badania obejmuje suche, pustynne i pó³pustynne obszary rodkowych Andów w rejonie Arequipy (Kordyliera Zachodnia). Obszar ten w wiêkszoci porasta
piêtro rolinne puna, wystêpuj¹ce w przedziale wysokociowym od 3000 do 5000 m n.p.m.
W jego sk³ad wchodz¹ g³ównie suchorolowe trawy kêpkowate ichu, krzewinki oraz roliny
poduszkowe (yareta  Azorella sp.), rzadziej krzewy kcapo (Parastrephia lepidophylla).
W miejscach o bardzo sprzyjaj¹cych warunkach tworz¹ siê zarola, zbli¿one swym pokrojem
do kar³owatych lasów. Drzewa wystêpuj¹ tu niezwykle rzadko i s¹ to g³ównie okazy eukaliptusa, pochodz¹ce ze sztucznych nasadzeñ, oraz reliktowe queñua (Polylepis tomentella) i quishuar (colle, Buddleia sp.). Na rumowiskach skalnych lub w miejscach szczególnie suchych
spotkaæ mo¿na liczne gatunki kaktusów drzewiastych.
Stanowiska poboru prób zlokalizowane by³y zarówno w rejonie doliny rzeki Colca, jak
równie¿ w obszarze kanionu oraz w Dolinie Wulkanów. Okazy zbierane by³y w okolicach
nastêpuj¹cych miejscowoci: Chivay, Achoma, Maca, Cabanaconde, Huambo (w dolinie rzeki Colca oraz w obrêbie kanionu), Andagua, Soporo oraz Ajo (w Dolinie Wulkanów).

WYNIKI
Prezentowane wyniki s¹ jedynie ogólnymi i niepe³nymi informacjami na temat ró¿norodnoci
i rozmieszczenia porostów w rejonie Kanionu Colca oraz w Dolinie Wulkanów. Jednak¿e na
ich podstawie ju¿ teraz mo¿na scharakteryzowaæ najwa¿niejsze cechy bioty porostowej tego
terenu.
Ze wzglêdu na surowy wysokogórski klimat, panuj¹cy na badanym obszarze oraz nisk¹
wilgotnoæ powietrza, intensywnoæ procesów glebotwórczych jest bardzo ma³a. Z tego wzglêdu dominuj¹c¹ grup¹ ekologiczn¹ porostów s¹ gatunki epilityczne (naskalne). W grupie tej
pod wzglêdem morfologicznym dominuj¹ gatunki skorupiaste. Mniej licznie reprezentowane
s¹ porosty o plechach plakodiowych, czy te¿ w ca³oci listkowatych lub krzaczkowatych.
Notowane gatunki porostów naskalnych najczêciej nale¿¹ do rodzajów: Acarospora (Fig. 1A),
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Buellia oraz Psiloparmelia, która jest taksonem endemicznym dla obszaru Andów (Fig. 1B).
Rzadziej notowano takie rodzaje jak: Trapelia, Peltigera, Usnea, Lecanora, Xanthoria, Caloplaca, Physcia, Umbilicaria, Thelotrema oraz Rhizocarpon (Fig. 1C). Plechy wymienionych
taksonów tworz¹ na ska³ach lun¹ mozaikê porostow¹.

Fig. 1. Porosty zebrane w rejonie Kanionu Colca oraz Doliny Wulkanów. A  Acarospora schleicheri
(Ach.) A. Massal., B  Psiloparmelia distincta (Nyl.) Hale, C  Rhizocarpon geographicum (L.) DC.,
D  Teloschistes sp.
Fig. 1. Lichens collected in Colca Canyon and Valley of the Volcanoes. A  Acarospora schleicheri
(Ach.) A. Massal., B  Psiloparmelia distincta (Nyl.) Hale, C  Rhizocarpon geographicum (L.) DC.,
D  Teloschistes sp.

Porosty epigeiczne, czyli rosn¹ce na glebie, na badanych stanowiskach wystêpowa³y
rzadko. Wród nich najczêciej by³y notowane gatunki z rodzaju Acarospora, Flavoparmelia,
Lecidea, Caloplaca, Lepraria i Physconia. W wiêkszoci s¹ to porosty skorupiaste lub skorupiasto-³useczkowate.
Grup¹ ekologiczn¹ porostów najmniej licznie reprezentowan¹ s¹ epifity, czyli gatunki
rosn¹ce na korze drzew i krzewów, jak równie¿ na zdrewnia³ych czêciach kaktusów. W trakcie badañ zosta³y na tym pod³o¿u zanotowane gatunki nale¿¹ce do nastêpuj¹cych rodzajów:
Buellia, Caloplaca, Teloschistes (Fig. 1D) i Xanthoria. Z kolei na zdrewnia³ych tkankach
rolin wy¿szych odnotowano takie rodzaje, jak: Physcia, Buellia, Candelariella, Usnea, Par-
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melia oraz Caloplaca. Nie stwierdzono natomiast na badanym terenie porostów na korze lub
liciach drzew.
Katarzyna Sobiech-Matura pragnie serdecznie podziêkowaæ tym Osobom, dziêki którym jej
udzia³ w wyprawie doszed³ do skutku  Prezydentowi Miasta Ruda l¹ska, panu Andrzejowi
Stani oraz Prezesowi Polonijnego Klubu Podró¿nika, panu Jerzemu Majcherczykowi oraz
Rodzicom.
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Summary
Lichens are symbiotic organisms made up by the association of photobionts (cyanobacteria or
green algae) and filamentous fungi. Lichens take the external shape of the fungal partner and
hence are named based on the fungus.
Climate of Arequipa department in south Peru is dry, subtropical, largely modified by
varying altitudes of the Andes, which impede or deviate the winds. The vegetation unit that
appears very often in dry regions of Andean mountain ranges at altitudes between 3000 and
5000 m a.s.l. is called puna. It consists primarily of grasslands made up of small bushy species of plants and different types of grasses, mosses and lichens. Trees are rare at those high
altitudes.
Lichenological investigations were conducted in the area of puna, in the region of Colca
Valley, Colca Canyon and Valley of the Volcanoes (Central Andes). These regions, as well as
the whole area of Peru, are poorly known in relation to lichenobiota.
The field studies were conducted between 2nd and 19th July 2006. During that period
150 specimens on 20 sites were collected. For each one of the sites geographical coordinates
were obtained by using the Global Positioning System (GPS) receiver. These specimens were
catalogued and now further investigations are made to determine the species.
The most common genera of saxicolous lichens in the investigated regions are: Acarospora (Fig. 1A), Buellia, Psiloparmelia (Fig. 1B), Trapelia, Peltigera, Usnea, Lecanora, Xanthoria, Caloplaca, Physcia, Umbilicaria, Rhizocarpon (Fig. 1C) and Thelotrema. Epigaeic
genera are Acarospora, Flavoparmelia, Lecidea, Caloplaca, Lepraria, and Physconia, and
epiphytic Buellia, Caloplaca, Teloschistes (Fig. 1D), Xanthoria (on cactus), and Physcia, Buellia, Candelariella, Usnea, Parmelia (on vascular plants).
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MEDYCYNA KONWENCJONALNA
I MEDYCYNA TRADYCYJNA
W REJONIE KANIONU COLCA, PERU
Conventional and traditional medicine in Canyon Colca region, Peru
Zdzis³aw Jan RYN
Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum,
Wydzia³ Lekarski, Katedra Psychiatrii;
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a;
e-mail: mzryn@cyf-kr.edu.pl

Treæ: Stan lecznictwa w regionie wynika z powszechnego w Ameryce £aciñskiej procesu nak³adania
siê profesjonalnej medycyny europejskiej na wielowiekowe dowiadczenia miejscowych uzdrawiaczy.
Autor okreli³ stan zdrowia mieszkañców, zachorowalnoæ, stan s³u¿by zdrowia oraz zwi¹zki tradycyjnego leczenia z religi¹ i magi¹ zapisane w obiektach archeologicznych, zmumifikowanych zw³okach
ludzi i ³atwe do zauwa¿enia w kontynuowanych nadal rytua³ach. Opisa³ leki dostêpne na targach, roliny hodowane w celach leczniczych oraz wywiady z przedstawicielem samorz¹du i miejscowymi uzdrawiaczami na temat funkcjonowania medycyny tradycyjnej i jej relacji z medycyn¹ instytucjonaln¹.
Rozwój turystyki stwarza piln¹ koniecznoæ rozwoju oficjalnej s³u¿by zdrowia i poszerzenia jej wiadczeñ, tym bardziej, ¿e zagraniczni turyci nie s¹ na ogó³ przystosowani do przebywania w strefie wysokogórskiej, 32004800 m n.p.m., powszechnej w tym regionie.
S³owa kluczowe: Kanion Colca, prowincja Caylloma, zdrowotnoæ, medycyna konwencjonalna, medycyna tradycyjna, s³u¿ba zdrowia, sanktuaria andyjskie
Abstract: Health care in the region under study as well as in whole Latin America comes out from
overlapping of professional European medicine on long lasting experience of local faith healers. Present
author determined state of health and incidence of disease among inhabitants, as well as condition of
local health service, and relations between traditional medicine and religion and sorcery which are
entrenched in archeological objects, mummified bodies and are observable in continued rituals. Medicines available in the local markets and herbs planted for medical purpose are described. Local authority
representative and healers were interviewed on the functioning of traditional medicine and its relation to
institutional medicine. Present growth of tourism requires development of official medical staff and
services as a matter of great urgency. The need follows, among other, from weak adaptation of foreign
tourists to high altitude zone, 32004800 m a.s.l. which is common in this region.
Key words: Colca Canyon, Caylloma province, state of health, conventional medicine, traditional
medicine, health service, Andean sanctuaries
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WSTÊP
Jednym z tematów badañ terenowych przewidzianych w programie naukowym Polskiej Wyprawy Naukowej Peru 2006 by³a ocena sytuacji zwi¹zanej ze wspó³istnieniem medycyny tradycyjnej z medycyn¹ konwencjonaln¹. Od czasu konkwisty hiszpañskiej w XVI wieku na
terenie ca³ej Ameryki £aciñskiej obserwuje siê z³o¿ony proces idiosynkrazji, tj. nak³adania
siê medycyny europejskiej na wielowiekowe dowiadczenia miejscowych uzdrawiaczy (curanderos), którzy stworzyli oryginalne koncepcje zwi¹zane ze zdrowiem i chorob¹ (Ryn 2002).
Cech¹ istotn¹ tej koncepcji jest powi¹zanie zdrowia i choroby z holistycznym ujêciem miejsca cz³owieka w wiecie i wszechwiecie. Medycyna tubylcza wi¹¿e siê immanentnie z religi¹
oraz magi¹. Zak³ada ona jednoæ wiata materialnego ze wiatem nadprzyrodzonym (magicznym). Tubylcy nie wyznaczaj¹ wyranej granicy miêdzy tym co realne, a tym co wyobra¿eniowe czy postrzegane, np. w stanie zmienionej wiadomoci. Europejskich przybyszów,
zw³aszcza misjonarzy i medyków, zaskoczy³ wysoki poziom praktyk medycznych w kulturach Azteków, Majów oraz Inków.

LUDNOÆ
Dolina i Kanion Rio Colca le¿¹ w prowincji Caylloma, w departamencie Arequipa. Prowincja
ta zajmuje powierzchniê 14 780 km2. Jej stolic¹ jest miasteczko Chivay po³o¿one na wysokoci 3630 m n.p.m. Prowincjê zamieszkuj¹ potomkowie ludnoci tubylczej Collaguas i Cabanas. Region by³ zaludniony i zagospodarowany przed okresem Inków. Miejscowa ludnoæ
stworzy³a oryginaln¹ i swoist¹ kulturê i sztukê opart¹ na miejscowych obyczajach, mitach
i wierzeniach.
Wed³ug danych statystycznych z 2002 roku departament Arequipy liczy³ wówczas
1 091 748 mieszkañców; rednio 17.2/km2. Z tego na prowincjê Caylloma przypada³o 50 051
mieszkañców, przy redniej zaludnienia 5.3/km2. W roku 2003 prowincja liczy³a ju¿ przesz³o
80 tysiêcy mieszkañców, a obecnie zbli¿a siê do stu tysiêcy. Gwa³towny wzrost turystyki oraz
inwestycje zwi¹zane z rozwojem regionu (projekt irygacyjny Majes) spowodowa³y ruchy
migracyjne (Diagnóstico 2006). Nap³yw miejscowej ludnoci nastêpuje przede wszystkim do
terenów upraw i us³ug turystycznych w dolinach, na wysokoci mniejszej od 36003700 m
n.p.m., powi¹zanych komunikacyjnie z Arequip¹. Le¿¹ce w Dolinie Colca, zaludnionej gêciej od reszty prowincji, Chivay liczy oko³o 5000 mieszkañców, a mniejsze miasteczka: Achoma, Coporaque, Lari, Maca, Madrigal i Yanque po oko³o 1000 mieszkañców. Na zboczach
Kanionu Colca znajduje siê zaledwie kilka osad skupiaj¹cych najwy¿ej 100 mieszkañców
ka¿de, a na p³askowy¿u nad jego krawêdzi¹ miasteczko Cabanaconde licz¹ce oko³o 2300
i Huambo  niespe³na 1000 mieszkañców.
Prowincja Caylloma s³ynie przede wszystkim z najg³êbszego kanionu wiata  Cañón
del Colca oraz z licznych i niezwykle bogatych stanowisk archeologicznych (Usca Llaqta,
Uyu Uyu, Sonqo Killa, Malata, Kallimarka, Pucara, Pachamanca, Achachiwa i inne) (Mujica
& De la Vera Cruz 1998). Na tym terenie znajduj¹ siê gejzery Infiernillo (Pinchollo) i Paclla
(Cabanaconde), a w pobli¿u rezerwat narodowy Salinas y Aguada Blanca. Dziêki odkryciu
przez Polaków Kanionu Colca prowincja sta³a siê jednym z wa¿niejszych regionów turystycznych na mapie Peru, przyci¹gaj¹c setki tysiêcy turystów z ca³ego wiata. Bogactwo kul-
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turowe i przyrodnicze przyci¹ga w ten region tak¿e uczonych, odkrywców i dziennikarzy
(Majcherczyk 2001).
Chlubn¹ kartê w tej dziedzinie zapisuj¹ Polacy, pocz¹wszy od polskiej odkrywczej
wyprawy Canoandes (19791981), po dzisiejsz¹ dzia³alnoæ edukacyjn¹, naukow¹ i eksploracyjn¹. Wyrazem uznania dla wyczynu uczestników polskiej wyprawy by³o ods³oniêcie obelisku na Plaza de Armas w Chivay oraz rezolucja miejscowych w³adz z 7 lipca 2006 roku
(Nr 060-2006-MPC-Chivay) w 25. rocznicê zdobycia Kanionu Colca przez Polaków.
Masowy nap³yw turystów stawia nowe wyzwania przed miejscow¹ s³u¿b¹ zdrowia zupe³nie nie przygotowan¹ do wiadczenia us³ug przebywaj¹cym tu turystom, tak krajowym,
jak i zagranicznym. Problem staje siê coraz powa¿niejszy jeli uwzglêdniæ, ¿e wzrost ruchu
turystycznego siêga 20 procent rocznie i w okresie od 1997 roku (8200 osób) do roku 2005
zwiêkszy³ siê dwunastokrotnie (103 900 osób) (Diagnóstico 2006, Baldárrago 2007).
W roku 2004 zanotowano przesz³o 65 tysiêcy turystów, w tym 53 tysi¹ce (83%) turystów zagranicznych. Wiêkszoæ turystów ogranicza siê do zwiedzania Doliny Colca i punktu
widokowego w czeluci Kanionu Cruz del Condor. Mno¿¹ siê problemy zwi¹zane z us³ugami
o charakterze hotelowym, ¿ywieniowym i edukacyjnym.

WARUNKI SPO£ECZNO-EKONOMICZNE I KULTUROWE
Warunki ¿ycia ludnoci tej prowincji s¹ zró¿nicowane i zale¿ne od czynników rodowiska
naturalnego. W Chivay i okolicy przewa¿a zatrudnienie w us³ugach turystycznych, podczas
gdy mieszkañcy pozosta³ej czêci Doliny Colca i Cabanaconde zajmuj¹ siê bardziej hodowl¹
byd³a i rolnictwem. Mieszkañcy dolin zajmuj¹ siê produkcj¹ roln¹ oraz sadownictwem. Szacuje siê, ¿e odkrycie dla wiata Kanionu Colca spowodowa³o przesuniêcie zatrudnienia miejscowej ludnoci do sektora us³ug, zw³aszcza w sektorze us³ug turystycznych, który wynosi
oko³o 60%.
Atrakcje turystyczne zosta³y opisane m.in. przez Krzaka (2005) i Radwanek-B¹k (2008).
Ludnoæ miejscowa kultywuje dawne obrzêdy religijne, sk³adanie ofiar Pachamamie, czyli
Matce Ziemi. Wspó³czeni mieszkañcy s¹ dziedzicami bogatej kultury duchowej i materialnej
swych przodków. Dotyczy to w szczególnoci kultury i tradycji w zakresie zdrowia i choroby.

STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW
Bezporedni wp³yw na kondycjê zdrowotn¹ mieszkañców maj¹ warunki rodowiska naturalnego, w tym du¿e wysokoci. Niektóre osady ludzkie w tej prowincji s¹ po³o¿one powy¿ej
4000 m n.p.m.
Z danych uzyskanych w miejscowych urzêdach wynika, ¿e wskanik miertelnoci dzieci
jest tu wy¿szy od redniej krajowej. Wskanik miertelnoci dzieci w pierwszym roku ¿ycia
wynosi odpowiednio 113.7 na tysi¹c w prowincji La Uñión i 74 oraz 76 w prowincjach Condesuyos i Caylloma. Te wysokie wskaniki wiadcz¹ o szczególnie trudnych warunkach rodowiskowych i sanitarnych. W nich kryje siê niski przyrost miejscowej ludnoci, który dla
Condesuyos wynosi 0.3%, a dla La Unión jest ujemny i wynosi 0.5%.
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W szczególnie trudnych warunkach ¿yj¹ mieszkañcy prowincji Caylloma, gdzie poziom analfabetyzmu wród kobiet, poziom chronicznego niedo¿ywienia dzieci oraz mieszkañ
bez wody bie¿¹cej jest bardzo wysoki. I tak, poziom analfabetyzmu siêga 16.2%, niedo¿ywienia  33.3%, a domostw bez wody  38.2%. Wykszta³cenie podstawowe uzyskuje jedynie
25.4% m³odzie¿y. Wszystko to wp³ywa bezporednio na kondycjê zdrowotn¹ spo³ecznoci.
W epidemiologii chorób u dzieci przewa¿aj¹ zaburzenia od¿ywiania, choroby zakane
oraz przypadki mierci z powodu biegunki. W okresie dojrzewania notuje siê przedwczesne
rozpoczêcie ¿ycia seksualnego, wysoki odsetek ci¹¿y oraz przerwanie obowi¹zkowej nauki
szkolnej. Wród ludnoci doros³ej przewa¿a anemia i niedo¿ywienie matek karmi¹cych, niska
dba³oæ o w³asny stan zdrowia i higieny, niski poziom kultury i prozdrowotnego stylu ¿ycia.
Natomiast w populacji wieku podesz³ego g³ówne problemy stanowi brak opieki nad osobami
starymi i opuszczonymi, wysoki odsetek schorzeñ zwyrodnieniowych i chorób psychicznych
oraz alkoholizm. Szczególne trudnoci natury socjalnej sprawia niska dba³oæ o warunki ¿ycia
codziennego, przemoc wewn¹trzrodzinna i spo³eczna, spadek wartoci moralnych oraz bezrobocie.
Notuje siê pog³êbianie ró¿nicy w poziomie i jakoci ¿ycia miêdzy mieszkañcami stolicy
Arequipy, a mieszkañcami prowincji. Wynika to przede wszystkim z braku adekwatnych programów rozwoju opieki zdrowotnej, trudnoci komunikacyjnych z osadami odleg³ymi od
cywilizacji oraz braku inwestycji publicznych i prywatnych w tych odleg³ych rejonach.
Podobnie jak w innych regionach górskich Peru, w prowincji Caylloma istnieje du¿a
przepaæ miêdzy potrzebami ludnoci, a mo¿liwociami ich zaspokojenia. Aktualny stan placówek publicznej opieki zdrowotnej nie jest w stanie zapewniæ nawet najbardziej podstawowych potrzeb ludnoci. Nadal funkcjonuje tu odwieczny system medycyny tradycyjnej uprawianej przez ludowych uzdrawiaczy (curanderos) oraz szamanów.

STAN S£U¯BY ZDROWIA
Najwa¿niejsza placówka pañstwowej s³u¿by zdrowia to Centro de Salud de Chivay. Centrum
to prowadzi niedu¿y szpital, nadzoruje 7 orodków zdrowia oraz 23 punkty medyczne w wa¿niejszych pueblach. Ka¿dy z takich punktów dysponuje dwoma ³ó¿kami dla chorych wymagaj¹cych obserwacji i prostych zabiegów leczniczych. W prowincji Caylloma istnieje ³¹cznie
przesz³o 30 orodków zdrowia, które wiadcz¹ us³ugi zdrowotne, z czego 10 na omawianym
obszarze. Nie posiadaj¹ one jednak ani fachowego personelu medycznego, ani odpowiedniego wyposa¿enia.
Obok szpitala w Chivay funkcjonuje tu niezale¿ny oddzia³ Peruwiañskiego Instytutu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Instituto Peruano de Seguridad Social), który wiadczy us³ugi lecznicze osobom ubezpieczonym. Us³ugi te obejmuj¹ takie specjalnoci, jak medycyna ogólna,
stomatologia, po³o¿nictwo i ginekologia oraz laboratorium analityczne. £¹cznie prowincja
Caylloma dysponuje 4 orodkami medycznymi i 26 punktami medycznymi z 10 ³ó¿kami szpitalnymi (dane za lata 19992004).
W Dolinie Wulkanów, w s¹siedniej prowincji Castilla, wiarygodnym informatorem o stanie s³u¿by zdrowia oraz jej wspó³dzia³aniu z miejscowymi uzdrawiaczami, a zw³aszcza w pueblo Andagua (równolegle stosowana jest dawniejsza pisownia Andahua) by³ alcalde tej miej-
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scowoci Juan Aguillar Herrera. W Andagua praktykuje trzech znanych i cenionych curanderos. Zajmuj¹ oni uprzywilejowan¹ pozycjê w miejscowej spo³ecznoci. Wiedzê o w³aciwociach miejscowych rolin leczniczych oraz innych rodków uzyskali poprzez tradycjê przekazywan¹ z pokolenia na pokolenie. Zajmuj¹ siê g³ównie zio³olecznictwem, u¿ywaj¹ te¿ lici
coca zarówno w celach diagnostycznych jak leczniczych. Obok tradycyjnych uzdrawiaczy
Andagua posiada Orodek Zdrowia (Centro de Salud) zatrudniaj¹ce 2 lekarzy, stomatologa,
ginekologa, technika do spraw ¿ywienia, 2 pielêgniarki i 3 techników pielêgniarstwa (odpowiednik asystentów spo³ecznych). Orodek dysponuje dwoma ³ó¿kami s³u¿¹cymi do krótkotrwa³ej obserwacji przed ewentualnym skierowaniem chorego do szpitala. Najbli¿sza karetka
sanitarna znajduje siê w odleg³ej o ponad 30 km Orcopampa. Do tej pory dwukrotnie wzywano helikopter z Arequipy: w przypadku ostrego zapalenia otrzewnej oraz gronego postrza³u
z karabinu.

ZACHOROWALNOÆ  EPIDEMIOLOGIA
O kondycji zdrowotnej mieszkañców tego regionu wiadcz¹ dane statystyczne uwzglêdniaj¹ce dziesiêæ najczêstszych zachorowañ w poszczególnych kategoriach wiekowych: w populacji dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych i osób w wieku podesz³ym. Przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co.
 Dzieci  ostre zapalenie gard³a i górnych dróg oddechowych, biegunki pochodzenia
infekcyjnego, stany gor¹czkowe niejasnego pochodzenia, niedo¿ywienie;
 M³odzie¿  próchnica zêbów, ostre zapalenie tchawicy, ostre infekcje górnych dróg oddechowych, biegunki i stany zapalne przewodu pokarmowego pochodzenia zakanego,
schorzenia dróg moczowych;
 Osoby doros³e  ostre stany zapalne dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, ostre
stany zapalne uk³adu moczowego, choroby infekcyjne przenoszone drog¹ seksualn¹,
lumbagie, infekcje zapalne narz¹dów rodnych;
 Osoby w wieku podesz³ym  ostre stany zapalne dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, schorzenia dróg moczowych, schorzenia reumatyczne, powik³ania mózgowe.
Dodatkowej informacji dostarczaj¹ dane epidemiologiczne (Diagnóstico 2000) uwzglêdniaj¹ce g³ówne przyczyny mierci w tych samych grupach wiekowych. W najwiêkszym skrócie mo¿na powiedzieæ, ¿e u dzieci przewa¿aj¹ wrodzone wady w uk³adzie sercowo-naczyniowym, ostre stany zapalne dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, zwê¿enia jelit;
u m³odzie¿y grulica p³uc, zatrucia i wypadki komunikacyjne; u osób doros³ych ostre zapalenia dróg oddechowych i niewydolnoæ oddechowa, niewydolnoæ sercowo-naczyniowa, zatory naczyniowe w jamie brzusznej, rak oraz w jednym przypadku zawa³ serca; u osób w wieku podesz³ym niedo¿ywienie, kardiopatie, ostre zapalenie p³uc, krwotoki i rak przewodu
pokarmowego, niewydolnoæ nerek.
Powy¿sze dane nale¿y traktowaæ orientacyjnie, gdy¿ nie uwzglêdniaj¹ one chorych korzystaj¹cych z us³ug medycyny tradycyjnej. Wskazuj¹ one na bezporedni zwi¹zek podstawowych zachorowañ z warunkami ¿ycia oraz sytuacj¹ rodowiskow¹, g³ównie stanem sanitarnym oraz urazowym wp³ywem czynników wysokogórskich, jak niedotlenienie, niskie
temperatury, niedostatki od¿ywiania, itp. (Ryn 1980).
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MEDYCYNA ARCHEOLOGICZNA
Prowincja Caylloma obfituje w nadzwyczajne stanowiska archeologiczne i antropologiczne,
które stanowi¹ bogate ród³o wiedzy na temat kondycji zdrowotnej oraz aspektów antropologicznych dawnych mieszkañców tej ziemi. Mowa tu przede wszystkim o sanktuariach (adoratoriach) andyjskich na wierzcho³kach okolicznych wulkanów i gór, w których odnaleziono
tzw. mumie andyjskie. S¹ one materialnym wyrazem ofiar sk³adanych bóstwom w sytuacji
katastrof natury (wybuchy wulkanów, trzêsienia ziemi, powodzie lub susze itp.). W ofierze
sk³adano najczêciej przedmioty materialne, ale równie¿ zwierzêta, a w sytuacjach nadzwyczajnych  ludzi (Ryn 2007).
Jedne z najstarszych zapisów zwi¹zanych z medycyn¹ tradycyjn¹ znajdujemy w miejscowych grotach w postaci licznych rysunków (arte rupestre) i rzeb naskalnych (petroglifos). Do najcenniejszych w tym regionie nale¿¹ rysunki w jaskini Kòllpa-Sumbay pochodz¹ce
z przed omiu tysiêcy lat. W jednej z grot natrafilimy na liczne rysunki naskalne, a wród
nich rysunek przedstawiaj¹cy pierwsze udomowienie lamy w postaci sylwetki tego zwierzêcia uwiêzionego na sznurze za³o¿onym na szyi.

LAS APACHETAS
Podró¿uj¹c wzd³u¿ i w poprzek Kordyliery Andów, niemal wszêdzie mo¿na spotkaæ kamienne kopczyki nazywane przez tubylców Las Apachetas. Najczêciej stawiano je na wierzcho³kach gór, w miejscach niebezpiecznych, na rozstajach górskich cie¿ek. Przetrwa³y przez wieki do naszych czasów. W podziêce za szczêliwe przebycie drogi Indianie dok³adali na
kopczykach kolejne kamienie i wypluwali acullico, czyli resztki prze¿utych lici coca. Od
okresu konkwisty hiszpañskiej zamiast kamieni i acullico wêdrowcy zostawiaj¹ tam chrzecijañskie krzy¿yki. Z tego wzglêdu kopczyki uwa¿a siê za o³tarze pó³pogañskie. Na kamiennych pogañskich o³tarzach widniej¹ dzisiaj zatkniête krzy¿e. I dawniej i dzisiaj te wiête
miejsca s³u¿y³y modlitwie, jak¹ podró¿uj¹cy sk³adali Pachamama  Matce Ziemi w podziêkowaniu za szczêliwe przebycie drogi. Apachetas przy drodze z Arequipy do Chivay nale¿¹
do najlepiej zachowanych i ci¹gle pe³ni¹ swe funkcje religijno-mistyczne dla wspó³czesnych
mieszkañców.

SANKTUARIA I MUMIE ANDYJSKIE
Muzea Arequipy oraz lokalne muzea zgromadzi³y bogate zbiory eksponatów zwi¹zanych bezporednio lub porednio z medycyn¹ tradycyjn¹. Do najwspanialszych obiektów tego typu
nale¿y zapewne mumia Juanita, znaleziona pod wierzcho³kiem wulkanu Ampato i przechowywana w muzeum w Arequipie (Reinhard & Ceruti 2000).
Oto skrótowy opis tego odkrycia. Na stokach wulkanu Nevado Ampato, Johan Reinhard, za wskazówkami miejscowego przewodnika Zarate natrafi³ na pakunek, w którym znajdowa³a siê doskonale zachowana mumia czternastoletniej dziewczyny. Nadano jej imiê Juanita. Obok mumii znajdowa³y siê statuetki ze z³ota, muszle, ró¿ne gatunki zasuszonych
rolin, a wród nich kukurydza.
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Ampato stanowi czêæ ³añcucha Cordillera Volcanica, w którym Sabancaya, Misti,
Huaynaputina i Ubinas s¹ nadal czynne, a Firura, Coropuna, Chachani i inne niedawno wygas³y. Mieszkañcy tej ziemi od wieków dowiadczali niszczycielskiej dzia³alnoci tych wulkanów i wypracowali mistyczne sposoby sk³adania ofiar, aby unikn¹æ tych nieszczêæ. Wulkany, w ich mentalnoci, by³y personifikowane i traktowane jako grone bóstwa (Apus). Wszelkie
przejawy aktywnoci wulkanicznej  fumarole, gejzery, erupcje popio³ów i lawy  wywo³ywa³y zbiorowy lêk, a z drugiej strony utwierdza³y w przekonaniu, ¿e to od ich dzia³alnoci
zale¿y ¿ycie. Z topniej¹cych lodowców wyp³ywa³y potoki i rzeki, których wody by³y podstaw¹ ¿ycia i upraw.
Mumiê Juanity poddano wszechstronnym badaniom w laboratoriach Johns Hopkins
Hospital w Baltimore (USA). Wykonano m.in. tomografiê i trójwymiarowe zdjêcia rentgenowskie. Naukowcy doszli do nastêpuj¹cych wniosków:
 Juanita by³a w wieku 14 lat i ¿y³a w latach 14401450;
 wzrost 140 cm, nadzwyczajna uroda;
 nie stwierdzono ¿adnej choroby;
 uzêbienie w doskona³ym stanie, uk³ad kostny silny;
 dobry stan od¿ywienia;
 dobê przed z³o¿eniem ofiary pozostawa³a na czczo;
 na czaszce stwierdzono 5-centymetrow¹ szczelinê kostn¹ i lady wylewu krwi, co by³o
bezporedni¹ przyczyn¹ mierci;
 mieræ nast¹pi³a gwa³townie w wyniku urazu g³owy zadanego prawdopodobnie rodzajem maczugi (Ryn 2007).
Wykonano tak¿e badania DNA (kwasu desoksyrybonukleinowego) i porównano je z programem Genomu Ludzkiego. Potwierdzi³o to bliski zwi¹zek genetyczny ze szczepem tubylców z Panamy i dawnymi ludami pochodz¹cymi z dzisiejszego Tajwanu i Korei. Badania
DNA Juanity potwierdzi³y, ¿e ludy te przywêdrowa³y na teren Ameryki przez Cieninê
Beringa (Reinhard 1999).
W maju i czerwcu 1996 roku mumia Juanity by³a wystawiona w siedzibie National
Geographic Society w Waszyngtonie, a obecnie jest przechowywana w Museo Santuario de
Altura del Sur Andino Uniwersytetu Santa Maria w Arequipie. W zbiorach tego muzeum s¹
równie¿ mumie Urpicha z wulkanu Pichu Pichu, Sarita z wulkanu Sarasara oraz piêæ
mumii znalezionych na wulkanie Misti w 1998 roku.
Wspomniane mumie stanowi¹ bezcenne ród³o do rekonstrukcji stanu zdrowia i chorób
dawnych mieszkañców tej ziemi. Towarzysz¹ce mumiom przedmioty materialne pozwalaj¹
poznaæ zwyczaje, obrzêdy i wierzenia sprzed wieków (Ryn 1978).
W okolicy Chivay, nad osad¹ indiañsk¹ Coporaque, natrafilimy na oryginalny zbiorowy pochówek w grocie skalnej. Obudowany kamiennym murkiem zawiera³ szkielety ludzkie,
liczne czaszki z deformacjami typowymi dla epoki Inków oraz resztkami ceramiki i tkanin.
Stanowisko to nosi lady wczeniejszych penetracji przez poszukiwaczy skarbów.
Muzeum w Yanque, z siedzib¹ w budynku z 1927 roku maj¹cemu s³u¿yæ miejscowej
szkole, zosta³o utworzone w 1999 roku wspóln¹ decyzj¹ miejscowych w³adz municypalnych
i Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria w Arequipie. Wród zbiorów tego muzeum znajduj¹
siê cenne okazy ceramiki, tkanin oraz prostych narzêdzi kamiennych (z obsydianu), które
s³u¿y³y miejscowym curanderos do praktyk leczniczych. Na uwagê zas³uguj¹ okazy miejscowych rolin leczniczych oraz rodków pochodzenia mineralnego.
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MEDYCYNA TRADYCYJNA W REJONIE CHIVAY
Najbardziej widocznym przejawem medycyny tradycyjnej tego regionu s¹ miejscowe targi,
na których bez trudu mo¿na znaleæ ró¿norodne rodki lecznicze u¿ywane przez miejscow¹
ludnoæ. Bazar w centrum Chivay mo¿e byæ najlepszym przyk³adem. Na stoisku z naturalnymi rodkami leczniczymi mo¿na znaleæ leki pochodzenia rolinnego (zio³a lecznicze, kwiaty, nasiona, owoce, kaktusy, rodki halucynogenne, licie coca itd.), zwierzêcego (t³uszcze
ró¿nych zwierz¹t, koci, suszony p³ód lamy, kamienie ¿ó³ciowe lub moczowe ró¿nych zwierz¹t, ptasie pióra, pazury jaguara itp.), pochodzenia mineralnego (glinki, minera³y, kamienie
szlachetne lub pó³szlachetne u¿ywane przez curanderos) (Wasilewski 2008), czy ró¿norodne
przedmioty o walorach magicznych. Te ostatnie posiadaj¹ wartoæ uzdrawiaj¹c¹ nie tyle ze
wzglêdu na swoje w³aciwoci fizykochemiczne, ile ze wzglêdu na walory magiczne nadane
im przez uzdrawiacza.
W Chivay oraz w innych pueblach, a tak¿e w Dolinie Wulkanów przeprowadzono szereg wywiadów z miejscowymi uzdrawiaczami (curanderos, szamani, naturistas) na temat
funkcjonowania medycyny tradycyjnej i jej relacji z medycyn¹ instytucjonaln¹.
Do najcenniejszych mo¿na zaliczyæ wywiady pozyskane od 90-letniego curandero Felixa Caseres  specjalisty od sk³adania ofiar Pachamamie (Matce Ziemi) i znacznie m³odszego
naturisty Juana Olivera Rodrigueza w Chivay, a pos³uguj¹cego siê w leczeniu g³ównie rolinami leczniczymi i innymi rodkami pochodzenia naturalnego. Cennych informacji dostarczy³ te¿ wywiad od naturisty Nestora Castillón z Arequipy oraz od Dante Mufica Canales
pe³ni¹cego funkcjê prezesa Asociación de Naturistas de Peru (ANAP) i prezesa Centro de
Investigación de Medicina Tradicional (CIMT) w Arequipie.
Asortyment miejscowych rolin leczniczych jest tu ograniczony ze wzglêdu na warunki
klimatyczne oraz wysokoæ. Wiele produktów rolinnych uzdrawiacze sprowadzaj¹ z ni¿ej
po³o¿onych terenów, a nawet z regionu d¿ungli. Wród miejscowych rolin leczniczych warto
wymieniæ nastêpuj¹ce (alfabetycznie):
 Agave (Agave salminiana)  licie stosuje siê w leczeniu ran i uk¹szeñ, ³agodzi bóle
g³owy;
 Ayrampo (Opuntia soehrensii, Brittan & Rose)  drobne nasiona w kolorze karminowym u¿ywane w dolegliwociach ¿o³¹dkowych oraz w gor¹czce;
 Chachacoma (Senecio eriophyton, Remy)  napar z tej roliny ³agodzi objawy choroby
górskiej soroche, ³agodzi objawy nerwicowe;
 Coca (Erythroxylon coca, L.)  napar z lici coca lub tradycyjne ¿ucie ³agodzi uczucie
zmêczenia, g³odu i ch³odu. Stosuje siê równie¿ u zwierz¹t jucznych na du¿ych wysokociach;
 Cuti wirwinchu, Cuti ibu, Cuti maivillu, Cuti margarita  to roliny u¿ywane w magicznej ceremonii przywracaj¹cej szczêcie, powodzenie;
 Espina colorada (Opuntia off. Boliviana)  miazga u¿ywana jako rodek przeciwbólowy (bóle g³owy, zêbów, pourazowe);
 Estrella del mar  muszla u¿ywana w rytuale sk³adania ofiary za odkrycie nowego ród³a wody pitnej. W razie uporczywej suszy Indianie wynosz¹ dzban z wod¹ oraz ¿abê
na szczyt góry i tam sk³adaj¹ ofiarê Pachamamie. Najbli¿szy opad deszczu jest oznak¹
przyjêcia ofiary;
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 Flor de la Puna (Chaetanthera sphaeroidalis)  podaje siê do ¿ucia w celu ³agodzenia
objawów choroby górskiej;
 Flor de quisaura  rolina o ow³osionych br¹zowych p¹czkach u¿ywana w przerocie
gruczo³u krokowego (prostaty);
 Pan lub suplico  kolorowe kr¹¿ki lub figurki wykonane z ciasta lub substancji ¿ywicznych, u¿ywane w leczeniu El susto (choroba z przestrachu); u¿ywane te¿ podczas sk³adania ofiar Ziemi;
 Panchi  zio³o u¿ywane w stanach zapalnych przewodu pokarmowego;
 Qaqa K`isu  tzw. olej skalny stosowany w formie plastrów w leczeniu lumbago;
 Quispiño  mieszanka zawieraj¹ca rodzaj fasoli i wapienia stosowana w osteoporozie;
 Sancayo  owoc kaktusa u¿ywany na oczyszczenie nerek i w¹troby;
 Tuna (Opuntia ficus-indica, L.)  opuncja, kaktus stosowany w leczeniu cukrzycy oraz
w kosmetyce;
 Uchucho  licie tej krzaczastej roliny, rozcierane w d³oni i nak³adane na czo³o, ³agodz¹
ból g³owy;
 Wachanga (Euphorbia huanchahana)  wyci¹g z korzenia u¿ywany w leczeniu kamicy
¿ó³ciowej oraz w robaczycach;
 Waqrataya  napar z tej roliny stosuje siê w leczeniu przewlek³ego kaszlu;
 Yarqueña lub Chirchircoma  p³atki kwiatów pomarañczy u¿ywane w zatruciach, w tym
w leczeniu kaca alkoholowego.
Niestety nie uda³o siê ustaliæ nazw botanicznych niektórych rolin. Na miejscowych
bazarach, obok produktów ¿ywnociowych, mo¿na spotkaæ ró¿norodne rodki lecznicze pochodzenia rolinnego, zwierzêcego, mineralnego oraz rozmaite amulety i talizmany. Wed³ug
curanderos nie prowadzono badañ naukowych nad w³aciwociami leczniczymi wiêkszoci
tych rolin.
Warto podkreliæ, ¿e ludowi uzdrawiacze mog¹ uzyskiwaæ oficjalne dyplomy uprawniaj¹ce ich do wiadczenia us³ug, zgodnie z nadanymi kompetencjami. W wiêkszych miejscowociach, jak Chivay, curanderos i szamani nie ukrywaj¹ swej dzia³alnoci i wywieszaj¹ na
swoich domach tablice o charakterze komercyjnym.
Wywiady uzyskane od miejscowych uzdrawiaczy zas³uguj¹ na transkrypcjê i oddzielne
opublikowanie wraz z komentarzami. Nagrano 8 kaset, które pozostaj¹ do dyspozycji u autora
opracowania.
Sumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e w prowincji Caylloma, podobnie jak w innych regionach
Ameryki £aciñskiej, zw³aszcza w strefie andyjskiej oraz w Amazonii, istniej¹ dwa wiaty
medycyny: medycyna tradycyjna (etnomedycyna) przekazywana z pokolenia na pokolenie
i siêgaj¹ca korzeniami okresów prekolumbijskich oraz medycyna profesjonalna oparta na pañstwowym systemie organizacji, tj. na orodkach i punktach medycznych. Miejscowa ludnoæ,
zale¿nie od rodzaju i charakteru schorzeñ, korzysta naprzemiennie lub równolegle z us³ug
jednego i drugiego systemu. Ani jeden, ani drugi system nie jest w stanie zaspokoiæ rzeczywistych potrzeb miejscowej ludnoci. wiadczenia miejscowych uzdrawiaczy ciesz¹ siê wiêksz¹
popularnoci¹, gdy¿ s¹ ³atwiej dostêpne, tañsze i trafiaj¹ w swoisty system wierzeñ i przes¹dów zwi¹zanych zarówno z koncepcjami zdrowia i choroby, jak i siêgaj¹ do naturalnych rodków leczniczych, g³ównie pochodzenia rolinnego.
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Udostêpnienie prowincji Caylloma, a zw³aszcza spopularyzowanie Kanionu Colca i masowy nap³yw turystów zagranicznych stwarza piln¹ koniecznoæ rozwoju i poszerzenia wiadczeñ ze strony oficjalnej s³u¿by zdrowia. Dotyczy to nie tylko opieki podstawowej, ale równie¿ specjalistycznej.
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Summary
Chapter presents the results of the field investigations conducted in 2006 in Colca Canyon
Region (Caylloma, Peru) on the conventional and traditional medicine (ethnomedicine). Author received information from the local medical services and realized the field observations
including the interviews with local healers (curanderos). A valuable source were anthropological-medical collections in local museums, especially so called Andean mummies and proper
excavations of the pre-Columbian tombs.
Region of Callyoma is inhabited by descendents of native groups Collaguas and Cabanas from the preincaic times. Local population created a specific culture and art based on the
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tradition, believes and formulated original concepts of health and disease. The main feature of
this concept is a link between health-disease and the holistic perspective of the human being in
the universe. Ethnomedicine has a close relation to religion and magic.
The health situation of the inhabitants depends on the environmental conditions, including high altitudes, hypoalimentation and low sanitary conditions. The mortality index is higher than national level. In the epidemiology of diseases predominate problems of hypoalimentation, infectious diseases, anemia, degenerative and mental disturbances. There is high
suicidal index.
Ancient system of the traditional medicine conducted by the native healers (curanderos)
and shamans is working till now in this region. Usually they occupy a high social position.
During centuries they have elaborated a specific classification of the diseases and original
methods of treatment. In the treatment they used a medicinal plants, animal and mineral products, as well as different talismans and amulets. A therapeutic value of the talismans results
from magic power introduced by healer.
So called Andean mummies discovered in the sanctuaries situated at high altitudes disclose extraordinary value for the investigations on the health condition of the first inhabitants of
the region. The human victims were sacrificed because of the ritual and religious motives.
Modern clinical tests are useful in the reconstruction of the anthropological characteristics and
the health condition. Detailed description of the mummy Juanita explored at the volcano
Ampato, close to Arequipa, is given. DNA test confirmed links with Asiatic tribes.
Near to Chivay, over the indigenous village Coporaque, a pre-Columbian grave in the
natural cave containing many human skeletons and cranes with characteristic Incaic deformations was discovered. Apachetas, i.e. stone pyramidal constructions at the mountain tops and
important passes, served as offerings to gods dedicated to avoid cataclysm or disease.
In the Caylloma district, like in other regions of the Latin America, there exist two
systems of medicine: traditional medicine (ethnomedicine) transmitted by the generations and
professional medicine. Local population, according to nature of sufferings, takes part alternatively or simultaneously in the first or second services. Both systems are insufficient and are
not able to respond to real expectations of the inhabitants. Services of the healers (curanderos)
are more popular because of easier access, lower costs and cultural links with ethnic vision of
the universe as well as existing health-disease concept.
The massive growth of the national and international tourism in the Caylloma district,
especially in the Rio Colca Canyon, causes a necessity of developing professional medical
services, both basic and specialist, among other against altitude sickness.
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MINERALNE LEKI W CHIVAY I DOLINIE COLCA
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Mineral medicines in Chivay and Colca Valley (Southern Peru)
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Treæ: Wykorzystanie wielu substancji naturalnych w lecznictwie tradycyjnym (nieakademickim) nie
jest pozbawione podstaw racjonalnych. Dowodz¹ tego zarówno teksty ród³owe, jak równie¿ obserwacje terenowe i badania laboratoryjne. Doskona³ym dowodem na zasadnoæ takiej tezy mo¿e byæ analiza
kilku leków mineralnych stosowanych w medycynie tradycyjnej po³udniowego Peru (departament Arequipa, prowincja Cailloma, Dolina Colca). Znalaz³y siê wród nich lekarstwa nazywane: chaqo, qollpa, condor qallta, qarachunta, qollpa transparente. Wed³ug wspó³czesnego nazewnictwa mineralogicznego s¹ to m.in.: smektyty, halotrichit, a³un i pokrewne, chalcedon, aragonit, gips. Zestawienie
sk³adu mineralnego badanych leków z w³asnociami leczniczymi, które siê im przypisuje, prowadzi do
wniosku, ¿e zastosowania owe s¹ w du¿ej mierze zasadne. Powy¿sza konstatacja wsparta jest równie¿
badaniami porównawczymi leków z innych obszarów (np. Europy, czy Afryki). Mo¿na pokusiæ siê
o stwierdzenie, ¿e ocena skutecznoci i celowoci stosowania leków tradycyjnych, oraz eliminowanie
rodków szkodliwych, mo¿e przyczyniæ siê do polepszenia stanu zdrowia ludnoci, na obszarach
i w spo³ecznociach, gdzie medycyna akademicka jest nieobecna lub z wielu wzglêdów s³abo dostêpna.
Takie postêpowanie by³oby zgodne z postulatem WHO health by the people for the people.
S³owa kluczowe: etnofarmacja, minera³y lecznicze, litoterapia, Peru, Arequipa
Abstract: Using various natural substances in traditional medicine is founded on rational basis. Written sources, fieldworks and laboratory investigation provide here incontrovertible evidence. Analysis of
nine mineralogical remedies used in a traditional health care in the south of Peru (Department of Arequipa, Cailloma Province, Colca Valley) give one more strong proof for this hypothesis. Discussed
drugs known as chaqo, qollpa, condor qallta, qarachunta, qollpa transparente according to contemporary mineralogical science can be identified as: smectites, halotrichite, potassium-alum, chalcedone,
aragonite, gypsum. Juxtaposition of mineralogical composition of analyzed remedies and their ascribed
therapeutic values reveals their legitimate application. Comparative analysis of mineralogical drugs
from other, often remote, places such as Europe or Africa confirm the aforementioned fact. Scientific
evaluation of traditional remedies of mineralogical origin in terms of their effectiveness and purposefulness as well as eliminating harmful substances may contribute to improvement of the local health care in
those places and societies where contemporary medicine remains unknown or inaccessible to the majority of the people. This would be in accordance with the WHOs postulate: health by the people for the
people.
Key words: ethnopharmacy, therapeutic values of minerals, lithotherapy, Peru, Arequipa
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WSTÊP
Ameryka Po³udniowa, w tym tereny Republiki Peru, nale¿¹ do rejonów, w których tzw. medycyna akademicka, czyli system lecznictwa stosowany dzi w Europie i Ameryce Pó³nocnej,
nie ma wielu pacjentów. Sytuacja ta wynika miêdzy innymi z przyczyn ekonomicznych 
poziom dochodów miejscowej ludnoci jest niewspó³miernie niski w porównaniu z kosztami
zabiegów i lekarstw oferowanych przez oficjaln¹ s³u¿bê zdrowia. Na popularnoæ tradycyjnych systemów leczniczych wp³ywa równie¿ du¿y konserwatyzm rdzennej ludnoci. Jednoczenie trudne warunki rodowiskowe, niedo¿ywienie i liczne choroby endemiczne zmuszaj¹
do czêstego uciekania siê do rodków leczniczych. Te przyczyny le¿¹ u róde³ silnej pozycji
tzw. curanderos czyli znachorówuzdrawiaczy. Ludzie ci, zarówno kobiety jak i mê¿czyni,
opieraj¹c swoj¹ wiedzê i postêpowanie na przekazywanej ustnie tradycji i elementach akademickiego systemu leczniczego, oferuj¹ relatywnie tanie i czêsto zadziwiaj¹co skuteczne kuracje. Wiêkszoæ z nich bazuje na substancjach rolinnych (na przyk³ad coraz szerzej znane
w wiecie lecznictwo amazoñskie), ale niektóre wykorzystuj¹ równie¿ leki nieorganiczne 
mineralne. Poniewa¿ medycyna tego rodzaju staje siê coraz bardziej popularna równie¿
w Europie i Ameryce Pó³nocnej, a brak jest opracowañ dotycz¹cych jej aspektu mineralogicznego, postanowiono zrealizowaæ w Dolinie Colca projekt czêciowo zape³niaj¹cy tê lukê.
Badania by³y elementem polskiego projektu naukowego Ekspedycja Dolina Wulkanów  Kanion Colca 2006.

PRACE TERENOWE I METODY
Badania terenowe koncentrowa³y siê g³ównie w rejonie miejscowoci Chivay, nieformalnej
stolicy Doliny Colca. Wszystkie leki pochodzi³y z odkrywek zlokalizowanych w okolicznych
górach. Zbieraniu próbek w terenie towarzyszy³y wywiady prowadzone zarówno z mieszkañcami (u¿ytkownikami), jak te¿ z samymi curanderos (uzdrawiaczami). Ka¿dy rodek zosta³
opisany nazw¹ miejscow¹, spisane zosta³y równie¿ wszelkie schorzenia, których leczenie mu
przypisywano. Zebrane informacje obejmowa³y tak¿e sposób jego ordynacji (w tym dawkê)
i ewentualne niebezpieczeñstwa lub zastrze¿enia, co do jego stosowania. Niestety niemal za
ka¿dym razem próby badania historii leku ogranicza³y siê do stwierdzenia, ¿e jest on muy
viejo (bardzo stary) i stosowany by³ siempre (od zawsze).
G³ównym celem przeprowadzonych badañ mineralogicznych by³o okrelenie sk³adu
mineralnego pozyskanych leków. Z tej w³anie przyczyny oparto siê w pierwszej kolejnoci
na rozpoznaniu makroskopowym i analizach rentgenograficznych (dyfrakcji RTG), nie stosuj¹c bardziej skomplikowanych metod instrumentalnych. Badania wykonywano za pomoc¹
dyfraktometru Philips Xpert APD, z u¿yciem lampy Cu, na próbkach sproszkowanych. Wyniki opracowano w oparciu o komputerowy program do interpretacji widm rentgenowskich 
XRAYAN. W przypadku leków niemo¿liwych do zidentyfikowania powy¿szymi metodami
zastosowano instrumentaln¹ analizê chemiczn¹. U¿yto do tego celu mikroskopu skaningowego JEOL JSM-5400, z przystawk¹ EDX umo¿liwiaj¹c¹ okrelenie sk³adu pierwiastkowego.
Próbki napylone wêglem najpierw analizowano zgrubnie (tzw. uredniona analiza sk³adu),
a nastêpnie szczegó³owo (1520-punktowych analiz chemicznych), w celu rozpoznania ziarn
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ró¿nych minera³ów i ró¿nic w ich pierwiastkowej kompozycji. Tego typu badania przeprowadzono m.in. w odniesieniu do glin, czyli leku typu chaqo. By³o to podyktowane faktem stwierdzania przez innych badaczy pewnych iloci, nieobojêtnych dla zdrowia cz³owieka, pierwiastków akcesorycznych w tego typu rodkach.

OBSERWACJE
Lekiem, wedle peruwiañskich curanderos, stosowanym stosunkowo rzadko jest minera³ nazywany qollpa, co w jêzyku quechua znaczy po prostu sól, solny. Jest to minera³ o barwie
bia³ej, przechodz¹cej w zielonkaw¹ lub rdzaw¹, wystêpuj¹cy w skupieniach igie³kowych i w³óknistych, czasem spilnionych lub zbitych (Fig. 1). Rysa minera³u jest bia³a, lekko ró¿owa.
Kryszta³y maj¹ po³ysk jedwabisty, s¹ przezroczyste do przewiecaj¹cych, o twardoci w granicach 1.52 w skali Mohsa. Zarówno obserwowane cechy makroskopowe, jak te¿ badania
RTG wskazuj¹, ¿e s¹ to siarczany z grupy halotrichitu (Fe2+Al2[SO4]4 · 22H2O), z niewielkimi
domieszkami innych siarczanów, (np. alunogenu (Al2[SO4]3 · 17H2O)) (Fig. 2A). Analizy chemiczne EDX pozwoli³y dodatkowo ustaliæ, ¿e dominuj¹cym minera³em jest siarczan zawieraj¹cy ¿elazo i glin, przy niemal zupe³nym braku innych minera³ów z jego szeregu (Fig. 2B).
Zawartoæ potasu w próbce mo¿e byæ zwi¹zana z obecnoci¹ a³unu (KAl[SO4]2 · 12H2O) i/lub
minera³ów pokrewnych (tj. goldichit i krausyt), które czêsto wspó³wystêpuj¹ z wy¿ej wymienionymi.

Fig. 1. Peruwiañski lek, nazywany qollpa, czyli minera³y grupy halotrichitu
Fig. 1. Peruvian medicament, called qollpa, composed of the minerals of halotrichite type
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Fig. 2. A  Dyfraktogram RTG próbki qollpa: minera³y grupy halotrichitu, alunogen (omówienie
w tekcie); B  wyniki analizy EDX próbki qollpa (omówienie w tekcie)
Fig. 2. A  RTG diffractogram of the qollpa sample: minerals of halotrichite, alunogen (description in
the text); B  The results of EDX analysis of qollpa sample (description in the text)
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Zastosowanie tego rodka skupia siê na próbach leczenia zmian skórnych, szczególnie
dolegliwych i niepoddaj¹cych siê innym kuracjom. Te niezwyk³e ograniczenia, wynikaj¹ z faktu, i¿ uwa¿a siê go za peligroso (niebezpieczny). Wspomniane minera³y (halotrichit, a³un,
alunogen) s¹ dobrze rozpuszczalne w wodzie i mog¹ na powierzchni skóry ulegaæ rozk³adowi, uwalniaj¹c jony Fe2+, K+, a tak¿e anion SO42-. Ze wzglêdu na s³abe rozpowszechnienie
tego rodzaju minera³ów, nie spotykamy ich czêsto w innych farmakopeach ludowych.
W górach Peru stosuje siê równie¿ inny lek nazywany qollpa. Jest to mieszanina kilku
minera³ów, ska³a o barwie grafitowoszarej z bia³ymi plamkami, po sproszkowaniu szara (Fig. 3).
Cechy makroskopowe nie pozwoli³y jednoznacznie okreliæ sk³adu próbki. Badania RTG,
potwierdzone analiz¹ EDX, wskaza³y natomiast, ¿e w sk³adzie dominuj¹: piryt, kwarc i siarczany typu a³unitu (KAl3[(OH)6 / (SO4)2]) (Fig. 4A). Byæ mo¿e w sk³adzie znajduj¹ siê tak¿e
niewielkie iloci innych siarczanów typu a³unu sodowego (NaAl[(SO4)2] · 12H2O) i mendozytu (NaAl[(SO4)2] · 12H2O), na co wskazuje pewna zawartoæ sodu (Fig. 4B). Pomimo, ¿e jest
to rodek makroskopowo zupe³nie odmienny od poprzedniego (jak zaznaczono równie¿ nazywanego qollpa), to najprawdopodobniej o jego stosowaniu w leczeniu zranieñ równie¿ decydowa³a zawartoæ jonów ¿elaza i potasu. Warto zwróciæ bowiem uwagê, ¿e oba leki qollpa s¹
do siebie bardzo zbli¿one pod wzglêdem chemicznym. Ten przyk³ad utwierdza nas w przekonaniu o zaawansowanej wiedzy praktycznej rdzennych mieszkañców Andów.

Fig. 3. Peruwiañski lek, nazywany qollpa, mineralogicznie piryt, kwarc, siarczany
Fig. 3. Peruvian medicament, called qollpa, composed of pyrite, quartz, sulphates

Jak wskazuj¹ wywiady terenowe jako rodek odka¿aj¹cy stosowany jest w Peru, ale te¿
w Boliwii i Chile, lek zwany azufre, czyli po prostu siarka. Substancja ta nie by³a jednak
poddana bli¿szym badaniom, bowiem z regu³y nie jest pochodzenia naturalnego. Na marginesie dodajmy, ¿e takie zastosowania notuje siê powszechnie tak¿e w innych czêciach wiata.
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Fig. 4. A  Dyfraktogram RTG próbki qollpa: piryt, kwarc, siarczany (omówienie w tekcie); B 
Wyniki analizy EDX próbki qollpa (omówienie w tekcie)
Fig. 4. A  RTG diffractogram of the qollpa sample: pyrite, quartz, sulphates (description in the text);
B  The results of EDX analysis of qollpa sample (description in the text)
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Innym bardzo popularnym lekiem jest chaqo lub chajo. Stosuje siê go w³aciwie na
ca³ym terytorium Peru. Zazwyczaj informatorzy twierdzili, ¿e lek pochodzi z po³udnia kraju,
czyli z okolic Puno  Sillustani. Twierdzili tak¿e, ¿e wystêpuj¹ tam najlepsze jego odmiany.
Preparat sprzedawany jest najczêciej w formie suchych kostek gliny o barwie od jasnoszarej
do ¿ó³tawej i ¿ó³to-zielonkawej (Fig. 5).

Fig. 5. Próbki peruwiañskiego leku, nazywanego chaqo, mineralogicznie g³ównie smektyty, kwarc,
skalenie Ca-Na, muskowit. Symbole P-1, P-4, P-12, P-13, P-14 to terenowa numeracja identyfikacyjna, pominiêta w tekcie, u¿yta przy nawi¹zaniu figur 6AE do zdjêcia.
Fig. 5. Samples of Peruvian medicament, called chaqo, composed mostly of smectites, quartz, Ca-Na
feldspars, muscovite. P-1, P-4, P-12, P-13, P-14 symbols refer to terrain identification (they are not used
in this text), and are used in 6AE description referring to this photograph

Na podstawie badañ rentgenograficznych rozpoznano w próbkach przede wszystkim
smektyty (beidellit, montmorilonit), kwarc, muskowit, K-skalenie oraz skalenie Ca-Na, czasem wystêpuje w nich illit (Fig. 6AE). Wydaje siê, ¿e wszystkie próbki s¹ niezwykle czyste
pod wzglêdem zawartoci metali ciê¿kich i innych domieszek niebezpiecznych dla organizmu. Jednak osi¹gniêcie pewnoci w tej kwestii wymaga dalszych badañ. Konstatacja ta jest
bardzo istotna z punktu widzenia wartoci medycznej chaqo. Recepty wszêdzie s¹ jednakowe i polecaj¹ spo¿ycie leku albo w formie zawiesiny wodnej, albo po rozprowadzeniu w papce ziemniaczanej. rodek ten stosuje siê przede wszystkim przy zapaleniu ¿o³¹dka, wrzodach,
nie¿ytach i innych bólach (np. na tle czynnociowym).
Zebrano tak¿e leki, których zastosowania mo¿na sklasyfikowaæ jako magiczne. Przedstawione tu rodki udokumentowano niejako przy okazji, ze wzglêdów poznawczych nie odrzucaj¹c oferowanych przez curanderos leków, które wedle ich przekonañ i sposobu postrzegania wiata równie¿ s³u¿¹ leczeniu cz³owieka.
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Fig. 6AB. Dyfraktogramy RTG próbek chaqo: smektyty, illit, kwarc, muskowit, skalenie Ca-Na (omówienie w tekcie). Dyfraktogramy odnosz¹ siê do próbek przedstawionych na figurze 5 w sposób nastêpuj¹cy: 6A  P-1; 6B  P-4
Fig. 6AB. RTG diffractograms of the chaqo sample: smectite, illite, quartz, muscovite, Ca-Na feldspars (description in the text). The diffractograms refer to the samples from Fig. 5: 6A  P-1; 6B  P-4
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Fig. 6CD. Dyfraktogramy RTG próbek chaqo: smektyty, illit, kwarc, muskowit, skalenie Ca-Na (omówienie w tekcie). Dyfraktogramy odnosz¹ siê do próbek przedstawionych na figurze 5 w sposób nastêpuj¹cy: 6C  P12; 6D  P13
Fig. 6CD. RTG diffractograms of the chaqo sample: smectite, illite, quartz, muscovite, Ca-Na feldspars (description in the text). The diffractograms refer to the samples from Fig. 5: 6C  P12; 6D  P13
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Fig. 6E. Dyfraktogramy RTG próbek chaqo: smektyty, illit, kwarc, muskowit, skalenie Ca-Na (omówienie w tekcie). Dyfraktogramy odnosz¹ siê do próbek przedstawionych na figurze 5 w sposób nastêpuj¹cy: 6E  P14
Fig. 6E. RTG diffractograms of the chaqo sample: smectite, illite, quartz, muscovite, Ca-Na feldspars (description in the text). The diffractograms refer to the samples from Fig. 5: 6E  P14

Fig. 7. Peruwiañski lek, zwany quarachunta, mineralogicznie chalcedon
Fig. 7. Peruvian medicament, called quarachunta, which is identified as chalcedony
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Pierwsze dwa rodki lecznicze nosz¹ tê sama nazwê: qarachunta, co w jêzyku quechua
znaczy kora drzewa chunta. Chunta paqpa lub cabuya, to lokalna nazwa agawy z gatunku
Fourcroya andina (rodzina agawowate  Agavaceae). Rolina ta, osi¹gaj¹ca doæ spore rozmiary, wystêpuje w Andach, w strefie 20003700 m n.p.m. Od czasów przedinkaskich otrzymywano z jej lici, podobnie jak z innych gatunków agaw, w³ókna tekstylne s³u¿¹ce do wyrobu lin, sanda³ów i ubiorów. Pomimo takiej samej nazwy s¹ to jednak minera³y odmienne.
Pierwszy z nich jest nieprzezroczysty, kremowo-szaro-czarny, o wyranej warstwowej budowie i be¿owej rysie (Fig. 7). Analizowana próbka ma oddzielnoæ wedle widocznych makroskopowo warstw, twardoæ w granicach 6 w skali Mohsa i jest krucha. Drugi minera³ ma
natomiast barwê bia³¹ i tak¹ sam¹ rysê, twardoæ oko³o 3.5 w skali Mohsa, jest przewiecaj¹cy, po³ysk ma szklisty i per³owy (Fig. 8). Opisywany egzemplarz tworzy wyranie warstwowane skupienie kryszta³ów igie³kowych, w³óknistych (skupienie promieniste), jest kruchy
i burzy z kwasem solnym. Badania RTG pokazuj¹, ¿e w pierwszym przypadku mamy do
czynienia z kwarcem, a raczej jego drobnokrystaliczn¹ odmian¹  chalcedonem (byæ mo¿e
z domieszkami materii organicznej); drugi minera³ to aragonit.

Fig. 8. Peruwiañski lek, zwany quarachunta, mineralogicznie aragonit
Fig. 8. Peruvian medicament, called quarachunta, which is identified as aragonite

Obu rodków u¿ywa siê w leczeniu choroby okrelanej w jêzyku quechua huairashca,
czyli mal viento (hiszp. z³e powietrze, z³y oddech). Jest to choroba o nie wyjanionej do
koñca etiologii. Opisywana najczêciej jako jednostronny parali¿ miêni twarzy, po³¹czony
z bólami i zawrotami g³owy oraz wymiotami. Jej przyczyny upatruje siê albo w nag³ym przejciu z miejsca zacienionego i zimnego w s³oneczne i ciep³e (i na odwrót), w podmuchu zimnego wiatru, albo te¿ gwa³townej zmianie pozycji (kucniêciu, powstaniu) lub wreszcie w przepracowaniu. Bardzo istotne s¹ tak¿e mo¿liwe przyczyny duchowo-spo³eczne: spotkanie,
konflikt, obra¿enie duchów zmar³ych lub przekroczenie jakiego tabu, b¹d z³amanie zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego. Istniej¹ podejrzenia, ¿e przypad³oæ ta, doæ czêsto opisywana w spo-
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³ecznociach andyjskich, ma pod³o¿e psychosomatyczne. W celu wyleczenia chorego uzdrawiacze pocieraj¹ jego twarz kamieniem (przesuwaj¹c go za ka¿dym razem w tê sam¹ stronê),
który nastêpnie wyrzucaj¹ (najczêciej do rzeki). Zabiegowi towarzyszy skomplikowany rytua³ s³owno-gestykulacyjny.
Inny rodek z tej grupy  condor qallta (quechua  gniazdo(?), pocz¹tek(?) kondora), to
¿ó³tawy, miêkki konglomerat materii organicznej i drobin mineralnych. Lek ten charakteryzuje silny, alkaliczny zapach mocznika; substancja po roztarciu jest ¿ó³tawa (Fig. 9). Widoczne
na zdjêciu w³ókna to niestrawione resztki organiczne. Na podstawie analizy dyfraktogramów
rentgenowskich mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to najprawdopodobniej mieszanina rzadkich fosforanów i siarczanów, wchodz¹cych w sk³ad guana. Nie jest to jednak minera³ w rozumieniu
nauk geologicznych, bowiem nie jest to faza krystaliczna powsta³a w wyniku procesów geologicznych lub kosmologicznych. Proszek uzyskany z condor qallta stosuje siê jako lek ostatniej szansy. Naciera siê nim cia³o chorego, któremu nic innego nie pomaga. Podobno daje on
si³ê ptaka, z którego gniazda pochodzi, do walki z chorob¹ (i przede wszystkim powoduj¹cymi j¹ z³ymi mocami).

Fig. 9. Peruwiañski lek, zwany condor qallta, czyli guano (zawieraj¹ce g³ównie rzadkie fosforany
i siarczany)
Fig. 9. Peruvian medicament, called condor quallta, which is identified as guano

Ostatni minera³ o magicznym znaczeniu to qollpa transparente, czyli przejrzysta sól.
S¹ to zupe³nie przezroczyste kryszta³y o bia³ej rysie, bardzo niskiej twardoci (2 w skali Mohsa), doskona³ej ³upliwoci (dzieli siê na giêtkie, cienkie blaszki) i szklistym po³ysku (Fig. 10).
Z punktu widzenia mineralogii jest to gips, niezawieraj¹cy najprawdopodobniej ¿adnych domieszek. Analizowany kryszta³ ma formê niewielkiej (2.5 × 3.5 cm) przezroczystej tabliczki,
która to forma jest czasem nazywana szk³em Marii. Tego typu kryszta³y znajduj¹, wed³ug
informatorów, zastosowanie w rytua³ach rozpoznania i wypêdzenia choroby. Te ceremonie,
doæ ciekawe z punktu widzenia antropologii, nazywane by³y podczas wywiadu terenowego,
towarzysz¹cego pozyskaniu leków: misas negras (hiszp. czarne msze). Wedle relacji jednej
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z uzdrawiaczek, prowadz¹cy (curandero) wodzi minera³em ponad cia³em le¿¹cego, nagiego
chorego, szukaj¹c miejsc lub miejsca, w którym choroba jest najmocniej wyczuwalna. Znalaz³szy ten punkt dotyka go lub nawet masuje, za pomoc¹ trzymanego w d³oni kryszta³u.
Zaraz potem u¿yty lek musi wyrzuciæ jak najdalej od miejsca obrzêdu i jego uczestników,
znów jak poprzednio najlepiej do rzeki. Pomimo wielu pytañ, nie uda³o siê jasno stwierdziæ na
jakiej podstawie uzdrawiacz wie, który punkt jest w³aciwy do przeprowadzenia ostatecznego
zabiegu. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e w samym minerale nie zachodz¹ ¿adne widoczne
zmiany. Prawdopodobnie curandero korzysta w trakcie ceremonii zarówno z wiedzy pozyskanej od samego chorego na temat charakteru jego dolegliwoci, jak te¿ z w³asnego dowiadczenia.

Fig. 10. Peruwiañski lek, zwany qollpa transparente, mineralogicznie gips
Fig. 10. Peruvian medicament, called qollpa transparente, which is identified as gypsum

IMPLIKACJE MEDYCZNE
Wród kilku leków opisanych powy¿ej mo¿emy wyró¿niæ trzy kategorie. Leki odka¿aj¹ce
stosowane zewnêtrznie (qollpa, azufre), lek stosowania wewnêtrznego (chaqo) i leki magiczne (qarachunta, condor qallta, qollpa transparente). Analizuj¹c przyczyny ich skutecznoci, o której zapewniali zarówno znachorzy jak i pacjenci, zwrócono szczególn¹ uwagê na
kompozycjê pierwiastkow¹ poszczególnych rodków i ich w³aciwoci fizykochemiczne, jednak badania te wymagaj¹ bez w¹tpienia kontynuacji.
A³un, alunogen, a³unit, halotrichit, piryt i siarka s¹ skuteczne najpewniej dziêki obecnoci jonów siarki (i jonów siarczanowych), ¿elaza oraz silnie reaktywnego potasu. Byæ mo¿e
np. a³un powoduje obni¿enie pH i koagulacjê cz¹stek zwi¹zków zanieczyszczaj¹cych ranê
(w tym równie¿ bakterii i innych form ¿ywych) uniemo¿liwiaj¹c lub utrudniaj¹c ich wzrost,
a u³atwiaj¹c ich usuniêcie z powierzchni rany (by³oby to analogiczne do zjawisk zachodz¹-
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cych przy odka¿aniu wody). Uwa¿a siê, ¿e a³un dzia³a najlepiej w rodowisku o pH 5.56.0,
czyli zbli¿onym do naturalnego odczynu skóry. Fakty te mog¹ t³umaczyæ jego doæ powszechne
u¿ycie jako rodka dezynfekuj¹cego (u¿ywanie go dopuszczaj¹ zreszt¹ niektóre farmakopee
zachodnie; zob. np. FDA Cosmetology Administrative Rules: 83.111 i 83.112. Health and
Safety Standards, March 1, 2006, 31 TexReg 1280). Zwi¹zki ¿elaza dzia³aj¹ podobnie, ale dla
optymalnego efektu wymagaj¹ nieco ni¿szego pH. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e a³un ma silne dzia³anie ci¹gaj¹ce, co wybitnie pomaga w leczeniu zranieñ i krwotoków.
Siarka ma w³aciwoci bakteriobójcze, grzybobójcze i paso¿ytobójcze, jest te¿ rodkiem zmniejszaj¹cym ³ojotok i pobudzaj¹cym tworzenie siê nowej tkanki naskórka. Jednoczenie pierwiastek ten przekszta³caj¹c siê w siarczki (i siarkosole) rozpuszcza tkankê rogow¹
i zmiêkcza powierzchniê skóry (jest keratolitem), co by³o i jest wykorzystywane przy wyg³adzaniu ma³ych blizn. Siarka stosowana na powierzchni skóry jest toksyczna dla wiêkszoci
organizmów chorobotwórczych (grzybów, bakterii, roztoczy itp.), albowiem jest reduktorem,
a tak¿e mo¿e ulegaæ przekszta³ceniom np. w kwas H2S5O6. Podejrzewa siê te¿, ¿e blokuje ona
aktywnoæ niektórych enzymów niszcz¹c lub przynajmniej hamuj¹c rozwój wspomnianych
organizmów. Jednoczenie z³uszczanie naskórka pozbawia np. roztocza, które ¿ywi¹ siê martw¹
tkank¹, dogodnych warunków ¿ycia. Siarka stosowana zewnêtrznie wch³ania siê przez skórê
i b³ony luzowe (ok. 1% ogólnej iloci aplikowanej), co nie jest z regu³y dla doros³ego cz³owieka grone, bowiem pierwiastek ten jest jednym z makroelementów buduj¹cych organizm
(Lin et al. 1988, Maibach et al. 1990). Wspó³czenie w lekach znajduje zastosowanie g³ównie
siarka koloidalna, dowiedziono bowiem, i¿ im mniejsze ziarna (cz¹steczki) tym lepsze dzia³anie stosowanego leku.
Wreszcie nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê, nie do koñca wyjanion¹, bakteriobójcz¹ rolê
jonów Fe2+ i Fe3+, w obecnoci których powa¿nym zaburzeniom ulegaj¹ procesy ¿yciowe
mikroorganizmów. Jest to zagadnienie o tyle ciekawe, ¿e jak twierdz¹ niektórzy autorzy,
w obecnoci jonów ¿elaza na powierzchni skóry mo¿e dochodziæ do powstania ozonu (O3)
w miejsce tlenu (O2) (Velo 1984). Jak wiadomo izotop ten jest silnie bakteriobójczy przez
swoj¹ reaktywnoæ. Nie mamy jednak pewnoci, czy warunki panuj¹ce na powierzchni skóry
pozwalaj¹ na roz³o¿enie doæ trwa³ego po³¹czenia chemicznego jakie tworzy piryt (FeS2),
poza tym badania i wnioski odnosz¹ siê g³ównie do ochry (Velo 1984).
Bardzo istotnym aspektem stosowania mineralnych leków odka¿aj¹cych jest fakt, i¿
zaburzaj¹ one podstawowe funkcje ¿yciowe zwalczanych organizmów (jak chocia¿by rozmna¿anie, czy od¿ywianie). Stwarza to sytuacjê, w której zmiennoæ genetyczna (przystosowania) niszczonych czynników nie wp³ywaj¹ na skutecznoæ stosowanego leku. G³ówn¹ wad¹,
szczególnie przy podawaniu takich leków doustnie, jest ich niespecyficznoæ i co za tym idzie
równa szkodliwoæ dla cz³owieka i jego flory naturalnej, co dla zwalczanych organizmów.
Chemiczne i fizyczne w³asnoci glin cile zale¿¹ od ich sk³adu mineralnego i budowy
przestrzennej tworz¹cych je minera³ów. Nie bez znaczenia s¹ tak¿e warunki zewnêtrzne (kwasowoæ, wilgotnoæ, stopieñ kompakcji itp.) panuj¹ce podczas sedymentacji i diagenezy, jak
te¿ w miejscu ich póniejszego u¿ycia. Z punktu widzenia wspó³czesnej nauki minera³y ilaste
nale¿¹ do klasy krzemianów i glinokrzemianów warstwowych. Budowa przestrzenna i drobnokrystalicznoæ powoduje, ¿e niektóre z minera³ów ilastych (np. smektyty, czy wermikulity)
maj¹ oprócz zewnêtrznej, tak¿e tzw. powierzchniê wewnêtrzn¹ (ang. internal surface), co
wybitnie zwiêksza ich w³aciwoci adsorbcyjne (nie tylko cz¹steczek wody, ale i znajduj¹-
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cych siê w niej jonów, oraz innych drobin w tym wirusów i bakterii). Dodatkow¹ przyczyn¹
znakomitych w³aciwoci sorbcyjnych smektytów i wermikulitów s¹ uwiêzione w ich strukturze krystalicznej kationy, ³atwo ulegaj¹ce hydratacji, czyli równie¿ wi¹¿¹ce wodê (Konta
1995). W niektórych minera³ach ilastych (smektytach, illicie, kaolinicie, saponicie) mo¿e dodatkowo dochodziæ do delaminacji (rozchylenia wi¹zañ), dziêki czemu nawet bardzo du¿e
moleku³y mog¹ ulec zakleszczeniu w strukturze minera³u. Makroskopowo, konsekwencj¹
wszystkich wspomnianych w³asnoci jest znacz¹ce zwiêkszanie objêtoci przez omawiane
minera³y.
Niebagatelne znaczenie przy stosowaniu doustnym ma tak¿e wp³yw kwasów na gliny.
Niejednokrotnie doniesienia naukowe wydaj¹ siê w tym wzglêdzie wzajemnie sprzeczne i dla
wywa¿enia opinii istotna jest znajomoæ szczegó³ów prowadzonych badañ. Od pocz¹tku XX
wieku wiadomo, ¿e w³asnoci katalityczne montmorillonitu mo¿na poprawiæ przez lekkie
zakwaszenie rodowiska. Czêæ autorów wyra¿a jednak w¹tpliwoæ co do skutecznoci leków
smektytowych, uzasadniaj¹c swoj¹ krytykê obserwacjami, i¿ mog¹ one ulegaæ zniszczeniu
w kontakcie z kwasami w ¿o³¹dku lub w jelicie cienkim (Carretero 2002) i tym samym trac¹
swoje pierwotne w³aciwoci. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e zakwaszenie roztworu zawieraj¹cego minera³y ilaste (nie tylko smektyty) do wartoci pH3 (soki ¿o³¹dkowe maj¹ w³anie pH3,
a nawet pH1), powoduje czêciowe rozpuszczenie (peptyzacjê) tych minera³ów. Co prawda
w efekcie mog¹ one byæ z ³atwoci¹ wydalone w postaci koloidów, lecz skraca siê czas ich
dzia³ania i zaburza struktura. Nie bierze siê tu jednak pod uwagê, ¿e pH jelit ró¿ni siê od pH
¿o³¹dka, co równie¿ mo¿e wp³ywaæ na zmianê w³asnoci leku w ró¿nych miejscach przewodu
pokarmowego. Pomimo tych zjawisk zdolnoæ sorbcyjna smektytów jest na tyle du¿a, ¿e nie
wyklucza to ich z palety skutecznych leków. Niektóre wspó³czesne badania dowodz¹ wrêcz,
¿e smektyty mog¹ odgrywaæ wiod¹c¹ rolê w powstrzymywaniu biegunek, a ponadto przy
umiarkowanym stosowaniu nie wykazuj¹ efektów ubocznych (Leber 1988, Guarino et al.
2001). We wspó³czesnej farmacji stosowane s¹ zatem z powodzeniem leki takie jak Smecta
(smektytowy lek przeciw zatruciom i biegunkom), czy Bédelix (beidellitowy lek os³onowy
przy wrzodach i zapaleniach ciany ¿o³¹dka). Nie s¹ to jedyne leki tego typu, mo¿na tu dodaæ
jeszcze Gastropulgite, Kaomuth, Gelox oraz wiele innych stosowanych zarówno wewnêtrznie, jak i zewnêtrznie. Równie¿ wiele leków tradycyjnych sk³ada siê w g³ównej mierze w³anie ze smektytów, w tym przede wszystkim badane przez autora chaqo. rodek ten stosowany jest w³anie w wypadku zatruæ, wrzodów i innych dysfunkcji ¿o³¹dka.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nadu¿ywanie wspomnianych leków (zarówno aptecznych,
jak i tradycyjnych) prowadzi do wyja³owienia przewodu pokarmowego. Zjawisko to jest zrozumia³e jeli uwiadomimy sobie, ¿e tego typu leki nie dzia³aj¹ selektywnie i oprócz niepo¿¹danych, ch³on¹ równie¿ symbiotyczne bakterie z ludzkiego przewodu pokarmowego. Mog¹
one tak¿e wch³aniaæ sk³adniki diety oraz elementy czynne pozosta³ych leków (st¹d odradza
siê ich stosowanie wspólnie z innymi medykamentami). Zauwa¿ono m.in., ¿e geofagia u niektórych plemion afrykañskich wp³ywa na pogorszenie rezultatów profilaktyki antymalarycznej, poniewa¿ sk³adniki glin sorbuj¹ czynne substancje podawanych leków (np. Vermeer &
Ferrell 1985). Skutkiem takich w³aciwoci jest po pierwsze otwarcie przestrzeni ¿yciowej
dla ró¿nych niepo¿¹danych organizmów (bakterii, wirusów), a po drugie upoledzenie trawienia. Warto tu zaznaczyæ, jak zauwa¿a Alexander von Humboldt, ¿e ju¿ sami Indianie znad
Orinoko zdawali sobie sprawê z takich efektów rygorystycznie przestrzegaj¹c umiaru w je-
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dzeniu kulek z gliny (Humboldt 1959). T³umaczyli oni, ¿e brak powci¹gliwoci w tym wzglêdzie szybko prowadzi do wyczerpania, a nawet mierci. Zakazy wydawane w odniesieniu do
po¿erania gliny zarówno przez starszyzny plemienne, jak te¿ póniej przez administracjê hiszpañsk¹, nie by³y, jak widaæ zupe³nie bezpodstawne. Wedle rozlicznych badañ dzienne spo¿ycie gliny wynosi na ró¿nych obszarach od 30 g do 300 g (np. Halstead 1968, Abrahams 1997,
Barrera-Bassols & Zinck 2003).
Ponadto wp³yw na w³asnoci glin maj¹ równie¿ domieszki w nich zawarte. St¹d w³anie stawiane przez badaczy pytania, czy stosowanie wewnêtrzne takich leków nie nara¿a
pacjenta na niebezpieczeñstwo zatruæ (Mascolo et al. 1999, Summa & Tateo 1999). Z wielu
badañ wynika jednak, ¿e zawartoci niepo¿¹danych mikroelementów (np. metali ciê¿kich) s¹
bardzo niewielkie lub ich brak. Wa¿nym sk³adnikiem, poza wspominanymi jonami metali, s¹
tak¿e wêglany (g³ównie CaCO3), których g³ównym ród³em mog¹ byæ skorupki miêczaków.
Minera³y te wzmagaj¹ alkalizuj¹ce dzia³anie glin. Niektóre badania dowodz¹ jednak, ¿e wynikiem nadmiernego raczenia siê glinami, zawieraj¹cymi domieszki kalcytu i aragonitu, mo¿e
byæ w pewnych wypadkach hiperkalcemia (nadmiar wapnia w ustroju i spowodowane z tym
dysfunkcje organizmu) i co za tym idzie np. parali¿e, zawroty g³owy, arytmia a nawet zatrzymanie akcji serca (Gelfand et al. 1975). To równie¿ t³umaczy umiar w jedzeniu gliny, zalecany czêstokroæ przez spo³ecznoci tradycyjne. Oczywicie sam wêglan wapnia, czy to pod
postaci¹ wapieni, czy muszli limaków i ma³¿y, by³ (i jest do dnia dzisiejszego) z tych samych
powodów stosowany w leczeniu nadkwasoty.
Na koniec warto poruszyæ rzadko pojawiaj¹ce siê w literaturze zagadnienie jedzenia
gliny wród spo³ecznoci górskich, a wiêc w³anie m.in. w rejonie andyjskim. Byæ mo¿e dieta
ta wynika z koniecznoci uzupe³nienia poziomu ¿elaza we krwi i co za tym idzie podniesienia
iloci erytrocytów. S¹ to zasadnicze elementy procesów oddychania komórkowego, a jak wiadomo wraz ze wzrostem wysokoci i spadkiem stê¿enia tlenu w powietrzu zachodz¹ one o wiele
mniej wydajnie. Argumentami przemawiaj¹cymi za tak postawion¹ tez¹ s¹ na przyk³ad zachowania obserwowane wród niektórych zwierz¹t. Chodzi tu przede wszystkim o goryle
górskie (Gorilla gorilla beringei) ¿yj¹ce powy¿ej 1000 m n.p.m. i bawo³y afrykañskie (Syncerus cafer) spotykane na stokach Mount Kenya, oko³o 28003100 m n.p.m. (Krishnamani &
Mahaney 2000). Znane s¹ te¿ inne tego typu przyk³ady w górach Azji (Ayala Loayra 1990).
Nie ma niestety wystarczaj¹cej iloci badañ ani etologicznych, ani mineralogicznych, ani antropologicznych próbuj¹cych racjonalnie wyjaniæ te zachowania, jednak pewne wyniki uzyskane przez autora mog¹ wskazywaæ na zasadnoæ tak postawionej tezy.
Na zakoñczenie warto odnieæ siê do ostatniego du¿ego obszaru zastosowañ minera³ów. Wchodzi on raczej w zakres badañ nauk antropologicznych (etnografii, religioznawstwa,
czy socjologii), a wymyka siê  przynajmniej na razie  mo¿liwociom poznawczym nauk
przyrodniczych (i medycznych). Te nietypowe zastosowania maj¹ charakter magiczno-alchemiczno-religijny. Wspomniane minera³y maj¹ poza tym jedn¹ cechê wspóln¹, która wydawa³a siê bardzo wa¿na i godna posiadania, a na pewno uwa¿ana za le¿¹c¹ u podstawy ich
trwa³oci. By³y one mianowicie doskonale czyste, bez skazy, niemal dziewicze i na dodatek
bardzo rzadkie i trudne do zdobycia (np. condor qallta).
Takie przes³anki le¿a³y u podstaw stosowania wielu minera³ów (w tym szczególnie kamieni szlachetnych i ozdobnych) przeciwko czarom, opêtaniom, na³ogom, kl¹twom i wielu
innym niebezpieczeñstwom czyhaj¹cym na cz³owieka w wiecie duchowym i materialnym.
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Zupe³nie nieuzasadniona lub przynajmniej nie do udowodnienia przy obecnym stanie wiedzy
jest wiara w subtelne energie kryszta³ów (czy nawet samych ich kszta³tów). Te do dzi nie
zarejestrowane si³y mog³y dzia³aæ poprzez przyk³adanie odpowiedniego kamienia do cia³a
lub noszenie go ze sob¹  to tzw. amulety. Od staro¿ytnoci znane s¹ jednak i inne sposoby na
przejêcie i wykorzystanie pozytywnych energii tkwi¹cych ponoæ w ró¿nych kamieniach,
szczególnie ró¿nych kryszta³ach maj¹cych wyrany, regularny pokrój. W tej kategorii mieszcz¹
siê zapewne minera³y takie jak qarachunta (chalcedon, aragonit), czy qollpa transparente
(gips). Uzdrawiaczom s³u¿y³y i s³u¿¹ one albo do rozpoznawania choroby podczas seansów
magiczno-leczniczych (kryszta³y gipsu), albo do zdejmowania z chorego skutków przestrachu (np. parali¿u twarzy za pomoc¹ qarachunta). Co ciekawe, w obu przypadkach nale¿y
szybko pozbyæ siê zastosowanych kawa³ków, najlepiej wrzucaj¹c je do rzeki. Zagadnienia te
s¹ przedmiotem rozlicznych ksi¹¿ek antropologicznych czy paranaukowych, a przede wszystkim zupe³nie wymykaj¹ siê naukowemu poznaniu.

KONKLUZJE
Badania i spostrze¿enia autora, jak te¿ liczne analogie etnograficzne, dowodz¹ jednoznacznie
skutecznoci badanych leków, tak¿e w rozumieniu wspó³czesnej nauki. Ich ogromnym atutem jest ponadto o wiele wiêksza dostêpnoæ ni¿ lekarstw aptecznych.
Niezwykle skuteczne okazuj¹ siê peruwiañskie medykamenty typu smektytów (chaqo)
u¿ywane, podobnie jak europejska Smecta, w leczeniu zatruæ i innych schorzeñ ¿o³¹dkowych.
W ich przypadku nale¿y podkreliæ farmaceutyczn¹ czystoæ. Nie zawieraj¹ one, w zasadzie
w ogóle, potencjalnie szkodliwych metali ciê¿kich takich jak As, Sb, Hg, Cd, Co i inne. To
wa¿na konstatacja, bowiem leki naturalne czêsto uwa¿ane s¹ za bardzo zanieczyszczone.
Innym bardzo zajmuj¹cym odkryciem s¹ dwa leki, makroskopowo zupe³nie odmienne,
znane w Peru pod wspóln¹ nazw¹ qollpa, czyli sól. Te substancje mineralogicznie okaza³y
siê zupe³nie odmienne. Pierwsza z nich to g³ównie minera³y z grupy halotrichitu, druga za to
mieszanina pirytu, kwarcu i a³unitu. Ich identyczna nazwa lokalna (qollpa), jak te¿ zbli¿one
zastosowania lecznicze przestaj¹ budziæ zdziwienie gdy spojrzymy na sk³ad chemiczny. Obie
ska³y zawieraj¹ bowiem te same jony: Fe2+, K+, Al3+ i SO42-, które s¹ odpowiedzialne za
skutecznoæ lecznicz¹. Przyk³ad ten dowodzi du¿ej wiedzy empirycznej lokalnych curanderos. Oczywicie powy¿sze argumenty trzeba traktowaæ z ostro¿noci¹ i nie mo¿na wniosków
p³yn¹cych z przedstawionych dowiadczeñ bezpodstawnie uogólniaæ i odnosiæ do wszystkich
minera³ów i sytuacji. Ka¿dy lek powinien byæ zbadany indywidualnie, ze zwróceniem uwagi
nie tylko na jego sk³ad mineralny, ale tak¿e pochodzenie i substancje towarzysz¹ce. Ten ostatni element jest szczególnie istotny chocia¿by w wypadku trudnych do makroskopowej identyfikacji minera³ów ilastych.
W koñcu na ca³e lecznictwo nale¿y spojrzeæ rezygnuj¹c z europocentrycznego punktu
widzenia i dostrzec, ¿e nie wszystkie spo³ecznoci maj¹ równie ³atwy dostêp do lekarstw
medycyny oficjalnej, jak Europejczycy i mieszkañcy Ameryki Pó³nocnej. Albowiem skoro
w sk³adzie naszych leków znajduj¹ siê czasem nieorganiczne substancje chemiczne, wystêpuj¹ce tak¿e naturalnie w przyrodzie i ponadto (przynajmniej lokalnie) ³atwo dostêpne, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby usankcjonowaæ ich u¿ycie równie¿ z naukowego punktu widzenia. Taka waloryzacja, czy kontrola leków tradycyjnych jest uzasadniona, bior¹c pod uwagê
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doniesienia o szkodliwoci niektórych z nich (Giveon et al. 2004). Wystarczy tutaj wymieniæ
dyskusjê nad zagro¿eniami zwi¹zanymi ze stosowaniem zawieraj¹cego o³ów azjatyckiego
leku kushta (Aziz et al. 2002), czy doniesienia o zawartoci metali ciê¿kich w spo¿ywanych
w Afryce glinach (Mascolo et al. 1999, Summa & Tateo 1999), a tak¿e przypadek zastosowania gipsu do leczenia biegunki (M. Zió³kowski inf. ustna).
Musimy siê jednak pogodziæ z faktem, ¿e zastosowanie medykamentu z naszego punktu widzenia szkodliwego przynosi czasem wiêcej po¿ytku, ni¿ szkody, szczególnie kiedy zachodnie leki s¹ nieosi¹galne. Uwa¿am, ¿e tylko ten ostatni aspekt wystarcza, aby bli¿ej zaj¹æ
siê znaczeniem i skutecznoci¹ lekarstw, w których sk³adzie wykorzystywane s¹ minera³y.
By³aby to w moim przekonaniu skuteczna realizacja has³a WHO health by the people for the
people. Tym bardziej, ¿e lokalni lekarze (zielarze, uzdrawiacze, szamani itp.) nie tylko
dysponuj¹ praktyczn¹ wiedz¹ i znajomoci¹ skutecznych, tradycyjnych sposobów leczniczych,
lecz równie¿ maj¹ zdecydowanie lepszy kontakt z pacjentem. Z regu³y te¿ s¹ oni obdarzani
wiêkszym ni¿ lekarz akademicki zaufaniem. Wynika to w du¿ej mierze z braku bariery jêzykowej, etnicznej, czy kulturowej pomiêdzy lecz¹cym i leczonym. Wspó³pracuj¹c z nimi i wykorzystuj¹c ich wiedzê o miejscu pochodzenia leku jestemy z kolei w stanie lepiej pomóc
lokalnym spo³ecznociom. Uwa¿am, ¿e podobnie jak królestwo rolin, królestwo minera³ów
kryje jeszcze niejeden lek, który mo¿na by w³¹czyæ do arsena³u rodków medycyny akademickiej, b¹d którego rzeczywist¹ skutecznoæ mo¿na chocia¿ potwierdziæ w pozosta³ych
systemach leczniczych.
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Summary
Peruvian traditional medicines of mineral composition have not been the subject of complex
investigation to the present day. The main goal of the paper is to fill up this gap by finding out
whether using mineral drugs has been rationally based and what are the consequences, both
positive and negative, of applying them. At the same time the author points out many analogies between contemporary and former medical application of chosen minerals.
Using various natural substances in traditional medicine is founded on rational basis.
Written sources, fieldworks and laboratory investigation provide here incontrovertible evidence. Analysis of nine mineralogical remedies used in a traditional healthcare in the south of
Peru (Department of Arequipa, Cailloma Province, Colca Valley) give one more strong proof
for this hypothesis.
The experimental part focuses on identification of mineral and chemical composition of
chosen traditional medicines. Discussed drugs known as qollpa (Figs 1, 3), chaqo (Fig. 5),
qarachunta (Fig. 7), condor qallta (Fig. 9), qollpa transparente (Fig. 10) according to contemporary mineralogical science can be identified as: halotrichite (Figs 2AB), pyrite, quartz
(Figs 4AB), smectites (Figs 6AE), potassium-alum, chalcedone, aragonite (Fig. 8), gypsum. Juxtaposition of mineralogical composition of analyzed remedies and their ascribed therapeutic values reveals their legitimate application.
The author points out the advantages and disadvantages of using discussed medicines in
curing particular illnesses. Being a natural science based work but deriving abundantly from
the historical and ethnographical material it disputes a common claim that traditional medicine is not rationally based. Collected data as well as original analysis of the author prove the
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opposite. Most of the mineral traditional medicines have positive influence on patients health
and the precisely defined way of using them which allows to avoid side effects. Collected data
prove a huge experience and empirical knowledge of traditional healers. Comparative analysis of mineralogical drugs from different, often remote, places such as Europe or Africa confirm the aforementioned fact.
Widening the knowledge of traditional therapeutic systems is especially important outside Europe where western scientific medicine is only one of many ways of curing, often of
the second importance. Scientific evaluation of traditional remedies of mineralogical origin in
terms of their effectiveness and purposefulness as well as eliminating harmful substances may
contribute to improvement of the local health care in those places and societies where contemporary medicine remains unknown or inaccessible to the majority of the people. At the same
time one can observe a clear turn to alternative remedies and therapies even in developed
countries.

Wskazówki dla Autorów
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Przy przygotowaniu materia³ów do druku nale¿y wzorowaæ siê na uk³adzie tekstu, rozdzia³ów, cytowania i spisu literatury zamieszczonych w bie¿¹cych zeszytach, pocz¹wszy od
zeszytu nr 1 tomu 31 z 2005 roku.
Objêtoæ artyku³ów nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 stron, a nie powinna przekraczaæ 25
stron (Times New Roman CE 12 pkt, odstêp 1,5), jednak w uzasadnionych przypadkach mo¿liwa jest publikacja prac przekraczaj¹cych tê objêtoæ. Teksty zawieraj¹ce dyskusjê naukow¹
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wiêcej ni¿ 7 hase³, powinny byæ u³o¿one w sposób hierarchiczny  od hase³ ogólnych do
szczegó³owych.
Na koñcu artyku³u (po literaturze) winno znaleæ siê streszczenie w jêzyku angielskim
(Summary), w którym nale¿y powo³aæ siê na zamieszczone w tekcie figury i tabele.
Wszelkie uwagi dotycz¹ce redakcji technicznej nale¿y zrobiæ o³ówkiem na jednej kopii
wydruku komputerowego, z zaznaczeniem proponowanej rangi tytu³ów rozdzia³ów (I, II, III),
miejsc w³amania figur i tabel.
Rysunki, zarówno czarno-bia³e, jak i kolorowe (w skali 1:1), powinny byæ wydrukowane lub odbite na kserokopiarce z orygina³ów dobrej jakoci. Nie powinny one przekraczaæ
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ich wydruków. Fotografie (w tym kolorowe) i plansze (kilka rysunków lub zdjêæ razem)
musz¹ byæ kontrastowe, o wymiarach nie przekraczaj¹cych rozmiarów strony (najlepiej przygotowane w skali 1:1, gotowe do reprodukcji). Rysunki, fotografie i plansze powinny byæ
opisane o³ówkiem na odwrocie, z ci¹g³¹ numeracj¹ (jako kolejne figury  Fig.), pod jak¹
znajduj¹ siê w tekcie. Dwujêzyczne (polskie, angielskie) podpisy do nich nale¿y zamieciæ
na oddzielnej stronie opisanej tytu³em i nazwiskiem autora(ów) artyku³u; wszystkie opisy na

rysunkach powinny byæ równie¿ dwujêzyczne. Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiedni¹ wielkoæ liter na rysunkach przeznaczonych do zmniejszenia. Szrafury powinny byæ oznaczone
cyframi objanionymi nastêpnie w podpisach. Poszczególne obiekty na planszach maj¹ byæ
opisane du¿ymi literami (np. Fig. 5B). Tabele (w cytowaniu  Tab.) nale¿y przygotowaæ na
osobnych stronach (nie w tekcie), a tekst w nich zawarty winien byæ dwujêzyczny.
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