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1.   ODKRYCIE I EXPLORACJA DZIEWICZEGO ODCINKA KANIONU COLCA.  
 

Ubiegłoroczna wyprawa COLCA CONDOR 2008 w ciągu 6 dni zeksplorowała tylko pierwsze 8 kilometrów 

Kanionu Colca. Planowaliśmy eksplorację całych 20 km(?), czyli calego pierwszego odcinka kanionu 

zwanego “Cruz del Condor” w tym samym czasie. Jednak dlatego, iż napotkalismy w kanionie bardzo trudne 

warunki, eksploracja zabrała nam więcej czasu niż było planowane.  Dlatego iż w rzece płynęło o wiele więcej 

wody niż przewidywaliśmy a jej temperatura była bardzo niska, musieliśmy się wycofać z powodu 

wyczerpania się limitu czasu jakie przeznaczyliśmy na eksploracje. Mimo tego, osiągnęliśmy wszystkie 

założone w planie badania, a ich rezultaty zostały opublikowane łącznie ze wszystkimi danymi technicznymi, 

geologicznymi, hydrograficznymii historycznymi  w 36 stronicowym Raporcie do EXPLORES CLUB.  

Celem obecnej wyprawy jest kontynuacja dalszej naukowej eksploracji pozostałej dziewiczej cześci kanionu (8 

do 12 km), zbierając wszystkie możliwe dane naukowe i informacjeopisowe oraz fotograficzno- filmowe.  

A oto lista tematów w jakich będziemy działać i zbierać informacje:   

 

Filmowanie i fotografowanie każdego odcinka kanionu:  
 

Jesteśmy dobrze przygotowani do tego wyzwania, gdyż trzej członkowie naszej wyprawy: Grzegorz Gay, 

Tom Chamberlain and Roman Czejarek, są zawodowymi filmowcami lub fotografami. Proszę zobaczyć ich 

zawodowe biografie. Grzegorzą będzie filmował postęp naszej wyprawy uczestnicząc bezposrednio w 

eksploracji. Roman będzie filmował i fotografował postęp grupy eksploracyjnej z krawędzi kanionu, czyli 

tysiąc do 1,300 metrów powyżej.    

 

Notowanie i szkicowanie poszczególnych segmentów rzeki:  
 

Dwaj członkowie wyprawy, Tom Chamberlain i Jerzy Majcherczyk 

“Yurek” będą prowadzic systematyczne notatki spisując swoje 

wrażenia z pokonywania poszczególnych odcinków rzeki oraz 

klasyfikując napotkane trudności.  

Thomas jest zawodowym fotografem i doświadczonym eksplorerem 

wspinaczem i kajakarzem górskim o światowej klasie. W swoich 

notatkach będzie opisywał przebieg eksploracji, pracy zespołowej i 

przygody jaka spotykała uczestników.  

Yurek jako jeden z odkrywców Kanionu Colca i autor książki; 

Zdobycie Rio Colca, i setek artykułów na ten temat, będzie 

szczególnie starał się opisywać wrażenia i emocje jakie towarzyszyły 

uczestnikom tej wyprawy. A swoje emocje będzie konfrontował z 

tymi jakie towarzyszyły mu 28 lat temu kiedy zdobywali najgłebszą 

część kanion Colca.  
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2. BADANIA NAUKOWE:  
 

Rezultaty ubiegłorocznej wprawy przekonały nas, iż zachodzi konieczność dalszej 

naukowej eksploracji pozostałego odcinka „Cruz del Condor”. W zdobytym odcinku znalezliśmy bardzo wiele 

odpowiedzi na pytania związane z geologią i historią, ale jednocześnie znaleźliśmy dodatkowe pytania 

dotyczące archeologii, hydrografii i historii tego rejonu. Wierzymy że w tych 8 do 12 km, niezbadanego 

jeszcze odcinka kanionu, znajdziemy odpowiedzi własnie na te pytania.   

Będziemy prowadzić badania w trzech następujących kierunakch eksploracji:   
 

a. Geologia & hydrogeologia 

Nasza eksploracja i badania mogą dać odpowiedź na bardzo wiele pytań, takich jak: Jak Kanion Colca został 

uformowany na swojej początkowym odcinku? Nasz hydro-geolog Prof. Marek Pozzi, będzie miał w czasie 

wyprawy, dostęp do terytorium nigdy przed tym nie badanym. Będzie to miało ogromne znaczenie do 

zrozumienia jak uformował sie kanion. Professor Pozzi, będzie używał małe podręczne laboratorium aby na 

miejscu egzaminować próbki wody, kamieni i powietrza. Będzie on również wybierał kawałki skał, które 

zabierze ze sobą do dalszego szczegółowego badania w laboratoriach.   
 

b. Topografia i hydrografia  

W czasie naszej wyprawy Paweł Majcherczyk (inżynier elektronik), będzie prowadził systematyczne pomiary 

pokonywanych odcinków rzeki. Rejestrował będzie takie dane jak wyniesienie- wysokość, odległość 

podróżowania, inklinacja poziomu, pomiary natężenia przepływu wody. Używać będzie w tym celu 

urządzenia laserowe, barometryczne i GPS. Te dane będą użyte później, by przygotować szczegółowy profil 

del Cruz Condor Canyon, zawierający hydrograficzny i topograficzny obraz kanionu. 
 

c. Speleologia i Archeologia 

W czasie podróżowania dnem kanionu, będziemy dokładnie obserwować otoczenie, czyli jego ściany aby 

zauważyć ewentualne jakiekolwiek budowle czy formacje zrobione rękoma człowieka jak: jaskinie, platformy 

i konstrukcje kamienne. Jeżeli takowe napotkamy to postaramy się w miarę naszych możliwośći technicznych 

i czasowych do nich dotrzeć i je zeksplorować. Nasze przypuszczenia o możliwości ich istnienia, powstały na 

podstawie legend przekazywanych w okolicznych wioskach przez starszych ludzi. Natomiast naukowe 

badanie prowadzone przez naszą wyprawę, może pomóc w odkryciu tajemnic wcześniejszych cywilizacji.  

 

Wymienione powyżej zamierzenia badań naukowych, które będą prowadzone wewnątrz dziewiczego 

terytorium Kanionu Colca – najgłębszego na świecie – mogą przynieść światu niespodziewany dopływ nowych 

informacji udokumentowanych na zdjęciach i filmie oraz w postaci opisow, pomiarów i innych danych 

naukowych. Do tej pory nikt nie odważył się zbadać te rejony Peru ze w względu na utrudniony i 

niebezpieczny dostęp. Istnieje realna szansa, że polska wyprawa będzie pierwszą, która może dokonać 

odkrycia o jakim dawno świat nie słyszał. 
 
 

Jerzy „Yurek” Majcherczyk FR’92 
Kierownik wyprawy   
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