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Pod Honorowym Patronatem  
 

THE EXPLORERS CLUB. 
 

 

Szczegółowe rezlutaty Wyprawy COLCA CONDOR 2008, zostały opublikowane w tz.,  
 

REPORT TO THE EXPLORERS CLUB FLAG #95 
 

Można go znaleść na stronie www.explorers.org w sekcji Expeditions a nastepnie w sekcji: Flag Reports. 

A oto najważniejsze osiągnięcia Wyprawy Colca Condor 2008:  
 

- dokonaliśmy eksploracji pierwszych 8 km kanionu, dokładnie go badając i opisując każdy  

  jego metr używając w tym celu najnowsze urządzenia pomiarowe. 

- znalezliśmy odpowiedz jak geologicznie powstał Kanion Colca. 

- w ścianach kanionu odkryliśmy kilkanaście otworów tz, „colcas”, w których mogą znajdować  

  się komory grobowe, lub inne przedmioty (?) 

- odkryliśmy pre- Inkaiska Fortecę strzegącą dostępu do wejscia do Kanionu Colca. 

- odkryliśmy znaczne pokłady śmieci, które stanowią ogromne zagrożenie dla ekologi  

  całego kanionu.   

- wykonalismy dokumentacje filmową i fotrograficzna zeksplorowanego odcinka. 
 

ZAŁOŻENIA I PLANY WYPRAWY  

COLCA CONDOR 2009 
 

Planowana wyprawa do początku Kanionu Colca, która będzie logiczną kontynuacja wyprawy 

ubieglorocznej, jakby jego drugą częścią.  A to jej założenia:  
 

- dokończenie eksploracji pozostałego odcinka kanionu czyli jego wszechstronne pomierzenie  

- zbadanie i opisanie odkrytych w czasie pierwszej wyprawy grobowców przez archeologów  

- zbadanie i opisanie przez archeologów już odkrytej przez nas fortecy  

- dotarcie do kolejnych dwóch całkowicie nieznanych forec, znajdujacych sie na wysokich  

  brzegach kanionu 

- zebrać odpowiedni materiał filmowo/fotograficzny, który posłuży do ochrony całego kanionu   

 przed dalszymi zanieczyszczeniami spowodowanymi nieodpowiedzialną działalnością człowieka  

- odnalezć skarb Inków ukryty przed hiszpanskimi konkwistadorami w XVI wieku  
- zrealizować film dokumentalny obrazujący powyżej opisane zadania przy udziale ekipy  

  filmowej z Polski.  
 

Dopiero zakończenie tych działań pozwoli na finałowe opracowanie rezlutatów naukowych całego 

pierwszego odcinka Kanionu Colca o nazwie „Cruz del Condor”. Będziemy mogli dać odpowiedź na wiele 

pytań, dotyczących głownie histori tego regionu, jego znaczenia w rozwoju kolejnych cywilizacji, a także 

budowy geologicznej i hydrograficznej.  
 

Wszystkie rezultaty naszych badan i eksploracji zostaną włączone do projektu Parku Narodowego 

KANION COLCA, nad którym od 7 lat pracują polscy naukowcy z AGH, UJ, PK, PAN, UW i US.  
 

A wszystko to po to aby utrwalić i promować Polskę i dokonania Polaków w tym rejonie Peru. 

http://www.explorers.org/

