
Geograficzne Fakty:  

HISTORIA ODKRYCIA I EKSPLORACJI 
 

ODKRYCIA KANIONU DOKONAŁA W 1981 ROKU: 
 

Polska Wyprawa Kajakowa CANANDES’79 
 

12 Maja  –      Wyjazd z Arequipa / rozpoczęcie wyprawy. 

18 Maja  -       Rozpoczęcie spływu.       

12 Czerwca - Zakończenie spływu.  

14 Czerwca - Powrót do Arequipa/zakończenie wyprawy. 
 

FINAŁOWEJ EKSPLORACJI DOKONAŁA:  
 

Polsko-Amerykansko- Peruwianska Wyprawa Naukowa 
 

COLCA CONDOR 2008 - 18 – 31 Sierpnia 2008  

COLCA CONDOR 2009 - 14 – 28 Czerwca, 2009  

CAŃON del COLCA 
NAJGŁĘBSZY NA ŚWIECIE 

POLSKIE ODKRYCIE XX WIEKU 

Dwukrotnie głębszy od Wielkiego Kanionu Kolorado 

Co to jest i gdzie się znajduje Kanion Colca? 
 

Aby znaleźć Kanion Colca, trzeba wpierw znaleźć na mapie południowego Peru miasto 

Arequipa. Dokładnie 100 km na północ w linii prostej znajduje się Rio Colca. Jest możli-

we, że na różnych mapach Colca będzie się nazywać Majes lub Camana, ponieważ w 

Peru jedna rzeka może mieć wiele nazw.   Colca ma 388 km długości z czego 120 płynie 

przez najgłębszy kanion świata. Kanion Colca dzieli się na trzy podstawowe części:  

Głębokość Kanionu Colca wg.  

Księgi Recordów Guinnessa: 

3,232 metry. 

3,232 metry -ściana lewa niższa 
czyli południowa. 

4,388 metry - ściana prawa wyższa 
czyli północna. 

Część I: "Cruz del Condor", (krzyż kondora), jest najkrótszą i zarazem najpłytszą częścią 

całego kanionu. Jej głębokość wynosi od 1,300 do 1, 500 metrów licząc od poziomu rzeki do jej 

południowej niższej krawędzi, na której znajdują się dwa popularne miejsca wido-

kowe: "Mirador Cruz del Condor" i "Mirador Tapay". Z obu tych miejsc można 

zaglądnąć do wnętrza kanionu stojąc na jego krawędzi. Tutaj, prawie że każdego 

ranka można zobaczyć majestatycznie szybujące kondory. Krzyż kondora jest dopiero 

początkiem i najpłytszą częścią całego kanionu. Zaczyna się on w miejscu gdzie 

kończy się Dolina Colca czyli na wysokości wiosek Pinchollo, leżącej na południo-

wym zboczu doliny i Madrigal leżącej na jej północnym zboczu. Tam gdzie kończy 

się krzyż kondora, tam też zaczyna się drugi odcinek kanionu.  

Część II:  Od mostku Cabanaconde - Tapay do Canco. Jest to równie 

spektakularna część kanionu ale trudniej dostępna. Droga, która biegła tuż przy 

"Cruz del Condor",  po minięciu Cabanaconde oddala się od krawędzi kanionu. Zo-

baczenie tej części wymaga większego wysiłku. Na tym odcinku kanionu, znajduję 

się kilka ścieżek, które przecinają rzekę wiszącymi mostkami. W jej ostatniej części, 

tuż przed Canco,  znajdują się najwyższe na całej rzece wodospady, nazwane 

"Wodospady Jana Pawła II ". 

Część III: Od Canco do Andamayo. Jest to najbardziej spektaku-

larna a zarazem najgłębsza i najbardziej niedostępna część całego 

Kanionu Colca. Droga pomiędzy Huambo a Tambillo jest jeszcze 

bardziej oddalona od krawędzi kanionu. Dlatego, tę część kanionu 

najlepiej można zobaczyć od wewnątrz przepływając przez 

niezliczone bystrza Rio Colca. Jest to również najlepszy sposób aby 

zobaczyć całkowitą głębokość kanionu, jego gigantyczne rozmiary i 

przepiękne kolory wulkanicznych ścian. Ze względu na dużą trudność 

wodnych progów, w spływie mogą uczestniczyć tylko doświadczeni 

kajakarze i podróżnicy. To właśnie w tej części, tam gdzie jest Kanion 

Czekoladowy, znajduje się rekordowa głębokość całego Kanionu Colca. 

Wynosi ona 3, 232 metry licząc od poziomu rzeki, płynącej w tym 

miejscu na wysokości 1,020 m.n.p.m, do niższej ściany szczytu o 

nazwie Cerro Lucerna, mającego 4,253 metry wysokości. Tam gdzie 

kończy się trzeci odcinek, czyli w miejscu gdzie Rio Andamayo 

wpływa do Rio Colca, kończy się również cały kanion[  ] 

Część I:           20 km.  "Cruz del Condor". 

Część II:         44 km.  Cabanaconde do Canco.  

Część III:        56km.  Canco do Andamayo.  

Długość całkowita Kanionu Colca -120 km 

Po wyprawie Colca Condor ‘2009  

Jerzy Majcherczyk  

został pierwszym człowiekiem w historii który ze-

ksplorował cały kanion (120 km) od jego wnętrza.  

 Pierwsze dwie to: Cascadas del Juan Pablo II, (Wodospady Jana Pawła II) oraz Cańon de los Polacos (Kanion Polaków), nadane przez polskich kajakarzy w 1981 

roku. Następna nazwa; Avenida de los Polacos (Aleja Polaków) została nadana w dwóch wioskach leżących na samej krawędzi kanionu; w Huambo w 1996 z której 

prowadzi ścieżka na dno kanionu do Canco a w 1999 w Cabanaconde z której 17 maja 1981 roku zeszli do kanionu polscy kajakarze aby rozpocząć spływ. Kolejna 

polska nazwa; Avenida POLONIA pojawiła się 2000 roku w miasteczku Chivay, stolicy prowincji w której znajduje się Kanion Colca. Pierwsze dwie nazwy 

pozostawione w samym kanionie, mogą być zobaczone tylko przez wytrawnych podrózników. Natomiast polskie nazwy w Huambo, Cabanaconde i w Chivay, 

przypominają coraz liczniejszym turystom o narodowości tych, którzy tę część Peru odkryli dla świata!  

NAZWY PROMUJĄCE POLSKĘ 

National Geographic  


