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Wstęp 

 
Dolina Wulkanów w południowym Peru była dotychczas celem dwóch wypraw naukowych 

pracowników i studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w latach 2003 i 

2004. Realizowano podczas nich badania dotyczące wulkanizmu oraz oceniano możliwości rozwoju 

turystycznego w tamtym rejonie. Studia te nawiązują do polskiej inicjatywy powołania Parku 

Narodowego Kanion Colca. W przyszłości przewidywane są kolejne ekspedycje naukowe. 

 

Charakterystyka południowego Peru i Doliny Wulkanów 
 

Peru położone jest w zachodniej części Ameryki Południowej, nieco na południe od równika. 

Jest trzecim co do wielkości krajem Ameryki Południowej o powierzchni 1 285 215 km
2
 i 

największym na tym kontynencie krajem andyjskim. Populacja tego kraju sięga 27,1 mln 

mieszkańców (2003).  

 

Generalnie Peru dzieli się na trzy krainy geograficzno - klimatyczne: 

� nizinne wybrzeże Pacyfiku (Costa) obejmujące 10% powierzchni kraju, 

� górskie pasmo Andów (Sierra) obejmujące 30% powierzchni kraju, 

� tropikalne dorzecze Amazonki (Selva) obejmujące 60% powierzchni kraju. 

W części południowej Peru dominują Andy stanowiące ok. ¾ powierzchni obszaru.  

Andy są drugim co do wysokości łańcuchem świata (po Himalajach) i osiągają wysokość 
ponad 6000 m już w odległości około 100 km od wybrzeża. Są młodym, czynnym orogenem z 

aktywnym wulkanizmem i silnymi niekiedy trzęsieniami ziemi. Najwyższym ich szczytem w 

południowej części Peru jest Coropuna (6425 m npm), a ich średnia wysokość przekracza 3000 m. 

Krajobraz tej części Andów jest silnie urozmaicony, pofalowany z postrzępionymi graniami 

oddzielanymi przez niezwykle głębokie doliny i kaniony. Położony jest tu najgłębszy kanion świata – 

kanion Colca, który ma długość 120 km i głębokość 3232 m (Księga Rekordów Guinessa), choć 
niektóre źródła podają dolinę Cotahuasi z drugorzędnymi kanionami, położoną na zachód od Colca, 

jako najgłębszą. W tej części gór znajduje się rozległy płaskowyż Altiplano (3000 – 4300 m npm) z 

jeziorem Titicaca. 

 

W południowym Peru przyoceaniczny pas nizin jest wąski i osiąga szerokość od kilku do 

kilkudziesięciu kilometrów, opadając stromą krawędzią Kordyliery Zachodniej w kierunku Pacyfiku. 

Wybrzeże to przede wszystkim pustynie, jedne z najbardziej suchych miejsc świata (z najbardziej 

znanym, kamienistym płaskowyżem Nasca w dolinie Ingenio To). Pustynie poprzecinane są dolinami 

rzek spływających z zachodnich zboczy Andów, które są miejscami intensywnego użytkowania 

rolniczego. Rzeki są zazwyczaj krótkie i mało zasobne w wodę, a część z nich nie dociera nawet do 

oceanu. Wzdłuż wybrzeża przebiega najważniejsza droga Peru – autostrada Panamericana.  

Wraz z obniżaniem wysokości na zbocza wkracza las deszczowy i dalej puszcza amazońska, 

które w tym rejonie Peru nie są zbyt rozległe. U podnóża Mismi (5536 m npm) bierze swój początek 

Amazonka. 

 

Południowa cześć Peru jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. To tutaj znajdują się 
legendarne Machu Picchu, Cuzco i Święta Dolina Inków, „Białe Miasto” – Arequipa, jezioro Titicaca, 

najgłębszy kanion świata, źródła Amazonki (rys. 1) i inne. Kolejnym, słabo poznanym, a tym samym 

skąpo propagowanym, lecz atrakcyjnym turystycznie obiektem, jest Dolina Wulkanów. 
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Rys. 1. Południowe Peru i jego największe atrakcje turystyczne 

Fig. 1. The greatest tourist attractions in Southern Peru 

 

Dolina Wulkanów ma długość ok. 60 km i położona jest w prowincji Castilla około 320 km na 

NW od Arequipy. Rozciąga się południkowo pomiędzy masywem Nevado Coropuna (6425 m npm) a 

Cordillera Shila (ok. 5600 m npm) na północy i obniża od krawędzi Altiplano (4900–5100 m npm) do 

kanionu rzeki Colca (ok. 1350 m npm) na południu. W centralnej części doliny leży pueblo Andagua 

(3600 m npm) – siedziba władz lokalnych i stolica dystryktu o tej samej nazwie. Najniżej położoną 
osadą doliny jest Ayo (ok. 1900 m npm), a najwyżej górnicze miasteczko Orcopampa (ok. 3800 m 

npm) (rys. 2). 

 

Dolina Wulkanów przez długi okres czasu pozostawała nieznana. Pierwsze fotografie 

karłowatych wulkanów zamieścił „National Geographic” w 1934 w relacji dwóch pilotów Shippeego i 

Johnsona, którzy wylądowali w dolinie. Dopiero budowa drogi na przełomie XX i XXI wieku, 

łączącej kopalnie złota z Arequipą, udostępniła Dolinę Wulkanów turystom. Na odcinku do Aplao (ok. 

700 m npm, 152 km od Andagua) jest to droga gruntowa, utwardzona, miejscami przepaścista. Na 

szerokiej przełęczy pod Coropuną, wijąca się serpentynami i pokonywana przez kursowe autobusy 

najczęściej nocą, osiąga wysokość 4900 m npm. Od Aplao do Arequipy mknie się asfaltową szosą. 
 

Dolinę Wulkanów zamieszkuje niemal 11 000 ludzi, utrzymujących się z górnictwa i hodowli 

w strefie powyżej 3700 m npm, a poniżej, gdzie klimat łagodnieje, z rolnictwa. Uprawy stały się 
możliwe dzięki misternemu rozprowadzaniu wody kanałami z Rio Andagua, która co pewien czas 

chowa się w kanionie. 

 

Okolice Andagua są rzadko nawiedzane przez opady, a zdarzają się one na przełomie roku. 

Średnia suma opadów z ostatnich pięciu lat jest bardzo mała, tylko 16,3 mm (!). W lipcu i sierpniu, w 

porze suchej (południowoamerykańska zima), wahania temperatur pomiędzy dniem a nocą na 

wysokości powyżej 3000 m są znaczne. W promieniach słońca, wczesnym popołudniem temperatury 

dochodzą nawet do 25ºC, by nocą, po zachodzie słońca ulec gwałtownemu obniżeniu przy gruncie, 

nawet do -5ºC. Wówczas górskie potoki i rowy nawadniające pokrywa lód. Wilgotność powietrza jest 

niska i w porze suchej waha się w granicach 40%. 



290 Mariusz Krzak 

 

 

 
 

Rys. 2. Położenie Doliny Wulkanów w dystrykcie Andagua 

Fig. 2. Location of the Valley of the Volcanoes in the Andagua district 

 

Okręg Andagua zamieszkuje nieco ponad 2500 mieszkańców rozproszonych w kilkunastu 

osadach na powierzchni prawie 2600 km2. W pueblo Andagua mieszka około 1000 osób. Pozostałe 

przysiółki i wioski zamieszkane są przez kilkanaście, bądź kilkadziesiąt rodzin, np.: San Antonio i 

Soporo - 32 rodziny, Callhua i San Isidro de Tauca - 24. Głównym źródłem utrzymania ludności jest 

uprawa niewielkich pól, prawie grządek i hodowla bydła. 

 

Klimat Doliny Wulkanów cechuje się wyraźną piętrowością. Począwszy od dołu można 

wyróżnić następujące zony: 

 

� Quechua (2500 do 3500 m npm), poniżej Andagua, gdzie dominują warunki klimatyczne 

umiarkowane do suchych i gdzie występują najdogodniejsze warunki do upraw. Uprawia się tutaj 

kukurydzę, ziemniaki, fasolę, jęczmień, lucernę, rośliny strączkowe i in. Występują tu także 

drzewa: eukaliptusy, olcha, i inne gatunki o lokalnych nazwach, np.: quishuar i queñua, 

 

� Suni (3500 do 4100 m npm), obejmującą środkową część dystryktu. Dominuje tu klimat 

umiarkowanie zimny wyznaczający granicę upraw. Z roślinności naturalnej występują tu kępy 

ostrej trawy nazywane przez miejscowych „ichu” i „chudo” oraz kaktusy, 

 

� Puna (4100 do 4800 m npm), gdzie klimat jest bardzo chłodny, ale odpowiedni dla hodowli i 

rozwoju lam oraz alpak Leżą tu osady Callhua i San Antonio. Rosnące dziko gatunki odpornych 

traw i ziół są wykorzystywane przez mieszkańców. Do najpowszechniej użytkowanych należą: 
yareta, yaretilla, huamantirca, chachacoma, hinojo, huaylla, iro. 
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Dolinę Wulkanów wyróżnia niezwykły krajobraz wulkaniczny. Tworzy ona zespół rowów 

tektonicznych o różnych kierunkach. Od epoki lodowcowej miały tu miejsce liczne erupcje 

wulkaniczne. Warkocze potoków lawowych, kopuły lawy i małe stożki piroklastyczne wypełniają dno 

doliny i spływają lokalnie ze stoków przez osadowe formacje mezozoiczne i eksplozywne wulkanity 

neogeńskie (rys. 3). W tych ostatnich częste są żyły złota, co spowodowało rozkwit górnictwa koło 

Orcopampy.  

 

 
 

Rys. 3. Uproszczona mapa geologiczna regionu Andagua (wg. Gałaś i Paulo, 2005) 

Fig. 3. Simplified geological map of the Andagua region (by Gałaś & Paulo, 2005) 

 

Serie osadowe obejmują okres od środkowej jury po górną (?) kredę. Jura reprezentowana jest 

przez silnie sfałdowane wapienie, mułowce i łupki, przewarstwione niekiedy piaskowcami i 

zlepieńcami. Utwory kredowe obejmują w przewadze jej dolne ogniwa. Najstarsze formacje 

wykształcone są jako białe, ukośnie laminowane piaskowce kwarcowe (prawdopodobnie osady 

wydmowe), czerwone piaskowce o skośnej laminacji przewarstwione smugowanymi czerwonymi i 

zielonymi mułowcami, niekiedy gipsem i wapieniami. Najmłodsze ogniwa kredy to szare wapienie z 

liczną fauną.  
Plioceńska formacja Barroso zalega niezgodnie na starszych utworach i reprezentowana jest 

przez andezyty, konglomeraty i brekcje wulkaniczne. 

Plejstocen i holocen to głównie lawy i utwory piroklastyczne formacji Andahua. Obok nich 

występują aluwia, wykształcone w postaci słabo obtoczonych żwirów z piaskami, niekiedy z mułkami. 

 

Formacja Andahua to w przewadze afanitowe i porfirowe skały wulkaniczne o małej 

zawartości fenokryształów (do 20%). Dominują fenoandezyty z prakryształami plagioklazów i 

piroksenów, podrzędnie występują bazalty i fenodacyty (Hoempler, 1962, Gałaś & Paulo, 2005). 

Zasięg i wiek tej formacji nie jest precyzyjnie do dziś ustalony. Ostatnie przejawy działalności 

wulkanicznej w dolinie miały miejsce nie dawniej niż 300-400 lat temu. O świeżości tej działalności 

świadczą m. in. znikome ślady erozji na stożkach i potokach lawowych, czy brak pokrywy roślinnej. 

Gałaś i Paulo (2005) proponują trzystopniową gradację wieku formacji: 

• lawy starsze - zwietrzałe, zerodowane, pokryte roślinnością, często z wykształconym profilem 

glebowym i tym samym wykorzystywane pod uprawy,  
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• lawy pośrednie - z inicjalnym profilem glebowym, z rzadka porośnięte przez roślinność, 
• lawy młode - nie zwietrzałe, z chropowatą i ostrą powierzchnią law, z wyraźnymi strukturami 

płynięcia potoków, stromymi zboczami, bez wierzchniej warstwy glebowej i roślinności, 

gdzieniegdzie z aktywną działalnością powulkaniczną w postaci solfatarów.  

Najstarsze formy i osady formacji Andahua datowane są na plejstocen, pośrednie na późny 

holocen, najmłodsze natomiast bliskie są czasom historycznym (Cabrera & Thouret, 2000). Trzeba to 

przypomnieć, że pisana historia Peru zaczyna się od hiszpańskiej konkwisty w latach 1531-1535, bo 

węzłów quipu dotąd nie odczytano. 

 
Atrakcje i obiekty turystyczne Doliny Wulkanów 

 

1. Formy wulkaniczne 
 
Za najbardziej atrakcyjne obiekty doliny należy uznać formy wulkaniczne formacji Andahua, 

z których wiele zachowało swą pierwotną formę. Dzięki temu można tu podziwiać „księżycowy” 

krajobraz. Wysokości względne stożków wulkanicznych wahają się około 100 m, a tylko jeden sięga 

300 m. W porównaniu z ogromnymi stratowulkanami, które wznoszą się 1-3 km nad podstawę 
zasługują więc na miano karłowatych wulkanów. Nie jest dokładnie znana ich liczba. Podawane są 
ilości od 31 do 85 sztuk, ale część wyznaczono tylko na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. Stożki 

są zbudowane z bomb wulkanicznych, lapilli, popiołów i aglomeratów lawowych. W niektórych z 

nich na skutek eksplozji podczas erupcji uległy postrzępieniu bądź zniszczeniu krawędzie kraterów, a 

wydobywające się ze szczelin lawy tworzą charakterystyczne jęzory. Oprócz ciekawych 

morfologicznie karłowatych wulkanów w dolinie można obserwować odmienne w wyglądzie formy 

działalności wulkanicznej: kopuły i grzbiety lawowe, szczeliny eruptywne oraz potoki lawowe. 

Kopuły wznoszą się na wysokość do kilkudziesięciu metrów. Małe kopuły wskazują na jedną 
szczelinę eruptywną, natomiast rozleglejsze zawierają kilka szczelin, z których wachlarzowo 

wyciskana była lawa, która po kilkunastu metrach od źródła wypływu pękała na bloki i przybierała 

postać rumowiska (fot. 3). Potoki lawowe wypływają zazwyczaj z kopuł lawowych i osiągają długość 
do 10 km. Ich miąższość waha się od 10 do 30 m, a w przypadku nałożenia się na siebie, czy też 
spiętrzenia na przeszkodzie – odpowiednio więcej (Gałaś i Paulo 2005).  

 
2. Rio Andagua 
 
Rzeka Andagua bierze swój początek powyżej Orcopampy. Na północ od Andagua płynie 

wąskim na 2-10 m kanionem by zaniknąć w malowniczej lagunie Pumajallo. Następnie podziemnym 

korytem, przykrytym potokami law, kieruje się w kierunku doliny Colca by wypłynąć tamże już jako 

Rio Mamacocha. Kanion Andagua nie jest tak ogromnym i imponującym tworem natury jak kanion 

Colca, lecz stosunkowo łatwa jego dostępność czyni go obiektem wartym uwagi. Rzeka przedziera się 
pomiędzy 20-30 m wysokości ścianami potoków law Andahua, a lokalnie ignimbrytów mioceńskich, 

znikając w szczelinie, by ukazać się ponownie w wodospadzie, w środku 100-metrowego cyrku 

skalnego. Można podziwiać wypreparowane przez wodę marmity, meandry oraz kaskady. Urokliwe 

jest otoczenie rzeki, na które składają się bądź to wąskie półki pól uprawnych, bądź bujna, dzika 

roślinność reprezentowana przez kaktusy i inne sukulenty. 

 

3. Wodospady  

 
Atrakcyjnymi i łatwo dostępnymi z Andagua obiektami są dwa wodospady: Shinguallay i 

Pumajallo. Pierwszy z nich ma wysokość około 20 m i kilka strug, a drugi około 4-5 m. Woda 

wypływa kaskadą ze ściany lawy, najobficiej w porze deszczowej, stąd najlepszą porą ich oglądania są 
trzy pierwsze miesiące roku. Na prawym brzegu, ponad 100 m od kaskady, znajduje się doskonały 

„balkon” widokowy. Dodatkowego uroku i szczypty emocji dostarcza przejście wiszącym mostkiem 

nad „skotłowaną” wodą. Kolejny wodospad zlokalizowany jest przy drodze do Chachas, poniżej 

zwalonego trzęsieniem ziemi nowego mostu. 
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4. Flora i fauna 

 
Oprócz głównych atrakcji będących wynikiem procesów i zjawisk geologicznych nie sposób 

pominąć przyrody biotycznej. Z tej na szczególną uwagę zasługuje, pomimo swej skąpości, szata 

roślinna. Niektóre z roślin wykorzystywane są w celach leczniczych.  

 

Najszerzej reprezentowaną grupą są kaktusy. Należy tu olbrzymi graniastosłupowy kaktus 

"shanqui" spotykany niemal wszędzie. Charakteryzuje się gorzkawym zapachem kwiatów i podobnym 

smakiem owoców. Kolejny to cylindryczny kaktus „vizcaino” lub „picanco”, krzaczasty, o mięsistych 

liściach i miękkich kolcach. Używany jest przy budowie zagród dla bydła, mułów i koni jako podatna 

inkrustacja między kamieniami. Następny kaktus to „chuñe” różniący od „picanco” twardymi i 

ostrymi kolcami. Rośnie zazwyczaj pojedynczo w dolnych partiach rolniczych upraw. Słodkie owoce 

cenione są ze względu na przyjemny zapach. Mały kaktus „pullhue” rośnie w środkowej strefie 

klimatycznej Andagua. Żółtawe, mięsiste owoce są jadalne i pożywne. Inny mały kaktus „ayrampo” 

rośnie na szczytach wulkanów, rodzi granatowe owoce o słodkim smaku i jest używany do produkcji 

esencji i barwników. Sporadycznie występują trawy i krzewy. „Ichu” rośnie kępami w środkowej i 

wysokiej strefie Andagua. W porze deszczowej jest zielona i stanowi główne pożywienie 

roślinożernych zwierząt domowych. Wyschnięta jest używana do krycia dachów i jako izolator od 

wilgoci. Krzewiasta „tola” występuje w strefie środkowej i wysokiej tworząc niewielkie zarośla. 

Używana jest przez Indian jako opał do domowych pieców. Wiele dalszych gatunków służy celom 

opałowym i piekarniczym. Pień krzewu „unuyna” i kępy twardej „yareta” używane są do 

pozyskiwania węgla drzewnego. „Quishuar”, olcha, eukaliptus to drzewa sprowadzone do doliny i 

uprawiane gdzieniegdzie przez ludność tubylczą. Szczególnie drewno „quishuar” jest bardzo twarde i 

odporne, używane jako pale, elementy więźby dachowej oraz jako opał. Popularniejsza olcha jest 

użytkowana w konstrukcjach dachowych, drzwiach, oknach, także jako opał. Od niedawno doceniono 

także właściwości drewna eukaliptusowego przydatnego w konstrukcji mostów, domowych progów i 

do obudowy chodników w kopalniach. 

 

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez nieliczne gatunki jaszczurek, ssaki z gatunku 

wiskaczy – gryzoni spokrewnionych z szynszylami, o długich uszach i ogonie, poruszających się 
skokami i żerującymi głównie nocą. Ze stawonogów spotyka się owady, przypominające gigantyczne 

polskie gzy. Niekiedy na niebie, oprócz jastrzębi, pojawia się kondor olbrzymi– symbol Andów i całej 

Ameryki Płd. 

 
5. Zabytki archeologiczne 

 
W okolicach Andagua występuje znaczne nagromadzenie ruin kultur preinkaskich i inkaskich. 

Większość tych obiektów nie jest zinwentaryzowana i zbadana. Przed udostępnieniem turystycznym 

zasługują na szczegółowe badania archeologiczne. Można jedynie przypuszczać, że należą do kultur 

zamieszkujących te tereny zarówno w czasach Inków jak i wcześniejszych. Do najważniejszych 

należą: Pajareta, Pumajallo, Antaymarca, Soporo, Jello Jello i stare Ayo. Są to niekiedy dobrze 

zachowane grobowce z kośćmi zmarłych (niestety często plądrowane), fragmenty kamiennych 

budynków mieszkalnych i zagród, ścieżki inkaskie oraz powszechnie znajdowana ceramika. 

 

6. Folklor  

 
Miejscowa ludność kultywuje noszenie tradycyjnych strojów i zwyczaje świąteczne. Ubiór, 

zwłaszcza osób starszych, jest bardzo charakterystyczny. By bliżej posmakować egzotyki tamtego 

rejonu warto wziąć udział w jednym ze świąt, które odbywają się cyklicznie w ciągu roku.  

 

Święta są okazją do spotkań, gawęd, śpiewów, tańców i zabaw. Repertuar święta „Virgen del 

Carmen” w Chachas w roku 2004 obejmował przykładowo:  

� konkursy: tkanin, fotograficzny, taneczny, wokalny, 

� konkurs ujeżdżania koni i wyścig na osłach, 
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� przemarsze i korowody muzyków i tancerzy (całonocne) 

� mecz piłkarski 

 

Kuchnia lokalna nie należy do wykwintnych, lecz jest smaczna i oryginalna. Dania oparte są 
głównie na drobiu, pstrągach, wołowinie i kosztownym miejscowym specjale - śwince morskiej (cuy). 

Ze zbóż w powszechnym użyciu jest kukurydza i ryż, a ponadto bób. Napoje to przede wszystkim 

„chicha” – sfermentowany, kukurydziany napój niskoalkoholowy. 

 

7. Wioska Chachas – kościół św. Piotra 
 
Wioska Chachas bywa nazywana „perłą Kastylii”. Najcenniejszym jej zabytkiem jest 

kolonialny kościół św. Piotra. Długi na 50 m a szeroki na 20 m, zajmuje cały bok centralnego placu 

wioski. Ponadto jest najwyższym budynkiem w dolinie, jego wieża ma wysokość 11 m. Jest to być 
może najstarszy zabytek architektury sakralnej departamentu Arequipa. Inskrypcje na kościelnym 

dzwonie pochodzą z 1631, a na zabytkowej chrzcielnicy z 1687 roku. Taki sam dzwon, odlany z tego 

samego materiału znajduje się w Cuzco, odległym stąd prawie 400 km. Ołtarz główny i siedem ołtarzy 

mniejszych jest pięknie i bogato zdobiony złotem i srebrem, ale kościół był niestety okradany. 

Skradziono zeń m.in. koronę obrazu maryjnego, olbrzymi obraz przedstawiający alegorię życia i 

śmierci, liczne złote i srebrne elementy dekoracyjne. Ściany zdobią malowidła świętych w 

renesansowym stylu. Kościół został wpisany na listę dziedzictwa historycznego i kulturowego Peru, 

obecnie jest restaurowany. Kościół, niegdyś z glinianym i doraźnie blaszanym, obskurnym dachem 

pokryty jest obecnie ładną dachówką. 
 

8. Laguna Chachas  
 

Laguna Chachas jest naturalną atrakcją okolicy. Według miejscowych jest to magiczne 

miejsce, gdzie łączą się wody trzech lokalnych rzeczek: Rio Challahuire (rzeka ta jest kontynuacją 
Rio Andagua, w Peru bardzo często ta sama rzeka posiada różną nazwę na poszczególnych odcinkach 

swego biegu), Rio Chachas, Rio Toncoro. Laguna jest zbiornikiem bez odpływu powierzchniowego, 

nadmiar wody odprowadzany jest 12 km pod potokami law Andahua do jeziora Mamacocha, a dalej 

do Kanionu Colca. Nad wodą gniazdują liczne dzikie ptaki, a w wodach laguny pluskają smakowite 

pstrągi. 

 
Podsumowanie 
 

Departament Arequipa i jego stolicę odwiedza porównywalna liczba turystów do położonego 

nad jeziorem Titicaca Puno, plasując go w ścisłej czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc 

Peru (tab. 1).  

Sama Arequipa nazywana bywa „białym miastem”, gdyż zbudowana jest z białego tufu 

pumeksowego. Reprezentacyjny Plaza de Armas (Plac Broni) jest jednym z najpiękniejszych w Peru, 

a urokliwe tło dla wież katedry i podcieni tworzą wulkany: Misti, Chachani (6075 m npm) i Pichu 

Pichu (5571 m npm). Ponadto liczne budowle kolonialne, kościoły i klasztory czynią z Arequipy 

swoistą „perłą turystyczną” chętnie odwiedzaną przez gości zagranicznych jak i samych 

Peruwiańczyków. Historyczne centrum Arequipy jest od roku 2000 wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Oprócz Arequipy jedną z największych atrakcji regionu jest Kanion i Dolina 

Colca (tab. 2., fot. 13). Dla około 40% zagranicznych turystów przebywających w regionie wizyta w 

Dolinie Colca jest żelaznym punktem programu pobytu. 
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Tabela 1. Liczba odwiedzających główne ośrodki turystyczne w Peru (wg. Estadisticas del Mercado 

Turistico, Arequipa 2001) 

Tab. 1Numbers of visitors in main tourist centers in Peru (by Estadisticas del Mercado Turistico, Arequipa 

2001) 

 

Rok Peru Cuzco % Puno % Arequipa % Ica % 

1987 330110 153372 46,5 59444 18,0 32939 10,0 38778 11,7 

1988 359281 168652 46,9 144092 40,1 32960 9,2 50315 14,0 

1989 333594 106896 32,0 133092 39,9 26364 7,9 87488 26,2 

1990 316871 68512 21,6 95172 30,0 14496 4,6 61168 19,3 

1991 232012 109848 47,3 49712 21,4 16332 7,0 10004 4,3 

1992 216534 45734 21,1 19368 8,9 13017 6,0 10276 4,7 

1993 271901 69173 25,4 27154 10,0 13052 4,8 22385 8,2 

1994 386120 131536 34,1 39506 10,2 34977 9,1 40062 10,4 

1995 479231 173894 36,3 52670 11,0 46522 9,7 50871 10,6 

1996 662736 216758 32,7 61224 9,2 57522 8,7 59511 9,0 

1997 746559 218752 29,3 64801 8,7 59191 7,9 59032 7,9 

1998 819530 269762 32,9 57660 7,0 74268 9,1 61622 7,5 

1999 943917 330349 35,0 83543 8,9 76343 8,1 72328 7,7 

2000 1026867 288695 28,1 85737 8,3 85631 8,3 76297 7,4 

2001* 600993     46826 7,8   

* – dane za miesiące I-VI 2001 

 

Podziwiają tam malownicze tarasy uprawnych poletek, do których doprowadza się wodę spod 

zaśnieżonych szczytów. Za jednym z nich, Mismi, ma swe źródła Amazonka. Dolina Colca była 

onegdaj spichlerzem imperium Inków. Turystów dowozi się jedynie do początkowej i najpłytszej 

części całego kanionu tzw. „Cruz del Condor”. Stąd, ze skalnego balkonu około godz. 8 mogą 
podziwiać majestatyczny start kondorów na łowiska i wypatrywać w czeluści rzeki. Najgłębsza część 
kanionu znajduje się znacznie dalej i można ją zobaczyć dopiero po kilkudniowym pieszym marszu, 

bądź uczestnicząc w spływie. Ściany kanionu wznoszą się na pewnym odcinku na wysokość 3232 m 

(lewa) i 4200 m (prawa) od poziomu rzeki. Kanion Colca został po raz pierwszy przepłynięty i 

odkryty dla świata przez Polaków – członków wyprawy kajakowej CANOANDES z Krakowa w 1981 

roku. 

 

W cieniu największych atrakcji regionu pozostaje Dolina Wulkanów. Położenie na uboczu 

głównych szlaków transportowych powodujące trudności w dotarciu tamże sprawiły, że dopiero 

ostatnimi laty głośniej mówi się o kolejnej, wielkiej atrakcji regionu. Dolina Wulkanów ze swym 

bogactwem obiektów przyrodniczych niewątpliwie na takie miano zasługuje. Jawi się ona jako 

interesujący cel kilkudniowych wycieczek. Cel wymarzony dla turystyki kwalifikowanej, dla tych, 

którzy przedkładają poznanie dzikiej przyrody nad wygodę miejskiej cywilizacji. Dziki i surowy, lecz 

piękny i tajemniczy krajobraz dostarcza niezapomnianych wrażeń. Będąc tam nie należy oczekiwać 
wygód i komfortu, choć z roku na rok zaznacza się olbrzymi postęp w infrastrukturze. Trzy hoteliki w 

Andagua, choć z wyglądu i wystroju spartańskie, zapewniają przyzwoite warunki pobytowe. Prysznice 

z ciepłą wodą i ubikacje znajdują się tradycyjnie na zewnątrz budynku, co bywa kłopotliwe zimną 
nocą.  

 

Warunki mieszkaniowe w Chachas są gorsze. Brak ciepłej wody w hoteliku, prymitywna 

toaleta, jeden kilkunastoosobowy pokój, stadko kotów w roli współlokatorów bilansowane jest przez 

symboliczną opłatę za nocleg. Wyżywienie czy to we własnym zakresie, bądź u lokalnych gospodarzy 

jest smaczne, oryginalne i tanie. Transport po okolicy, należy „kombinować” we własnym zakresie, 

jednakże większość opisanych powyżej obiektów jest łatwo dostępna pieszo. Działa telefon i jest 

elektryczność, być może wkrótce będzie dostępne łącze internetowe. 
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Tabela 2 Liczba zagranicznych turystów odwiedzających Dolinę Colca (wg. Estadisticas del Mercado 

Turistico, Arequipa 2001) 

Tab. 2 Number of foreign tourists visiting Colca Valley (by Estadisticas del Mercado Turistico, Arequipa 

2001) 

 

Rok Region Arequipa Dolina Colca Udział 

1996 57522 19119 33,2 

1997 59191 13666 23,1 

1998 74268 23813 32,1 

1999 76343 33227 43,5 

2000 85631 38013 44,4 

2001* 46826 17965 38,4 

  * – dane za miesiące I-VI 2001 

 

 

Dolina Wulkanów reklamowana jest dla turystyki kwalifikowanej; trekkingu, spływów 

kajakowych, kolarstwa górskiego, a nawet wędkarstwa. Braki w infrastrukturze turystycznej 

rekompensowane są pięknem Doliny, doznaniami estetycznymi wynikającymi z bliskiego kontaktu z 

naturą. Nie sposób pominąć dodatkowego waloru Doliny, jakim jest ogromna życzliwość i 

serdeczność miejscowych społeczności. Wyrażają oni ogromne zainteresowanie i bezinteresownie 

oferują pomoc wszystkim obcokrajowcom dostrzegającym piękno ich kraju.  

Idea powołania Parku Narodowego Kanion Colca, wspomniana we wstępie artykułu, wydaje 

się właściwym krokiem. Jest ona silnie promowana przez… Polaków, a zrodziła się w polskiej sekcji 

prestiżowego „Explorers Club”. Taka forma ochrony tego zakątka pozwoliłaby zachować jego piękno 

w niezmienionej formie przez długie lata. Konieczne jest zatem przygotowanie dokumentacji 

projektowej parku, inwentaryzacja i waloryzacja obiektów, a także wskazanie koniecznych prac w 

zakresie rozbudowy infrastruktury. Korzyści z powstania parku będą obopólne. Przyczyni się on z 

jednej strony do zachowania i ochrony fenomenu zjawisk i obiektów przyrodniczych w Dolinie 

Wulkanów i Kanionie Colca, z drugiej natomiast stworzy szansę na poprawę bytu ubogiej, tubylczej 

ludności.  

 

Conditions of tourist movement in the Valley of the Volcanoes in Southern Peru 

 
Summary 

 
Peru, in particular its southern part is the extremely attractive region. They are located 

legendary Machu Picchu, Cuzco – capital city of Incas kingdom, Incas Valley, "White Town" – 

Arequipa, the Titicaca Lake, the deepest canyon of the world, the Amazon’s sources and others. The 

next, known poorly and promoted scantily but very attractive in tourist is the Valley of the Volcanoes. 

It has been so far the purpose of two scientific expeditions of scientists and students of the Department 

of Geology, Geophysics and the Environmental Protection AGH-UST in 2003 and 2004. 

Investigations referring to volcanism and possibilities of tourist development in that region were 

realized.  

The length of the Valley of the Volcanoes is about 60 km and it is located in Castilla province 

around 320 km on NW from Arequipa. It is stretching longitudinally between the Nevado Coropuna 

massif (6425 m asl) and Cordillera Shila (ok. 5600 m asl) on the north and it is lowering from the 

Altiplano brink (4900-5100 m asl) to the Colca Canyon (1350 m asl) on the south. The Andagua 

pueblo is situated in the central part of the valley (3600 m asl) – the office of the local authority and 

the capital of the district. The Valley of the Volcanoes remained unknown through the long span of 

time. The first photographs of dwarf volcanoes were published in "National Geographic" in 1934 in 

the relation of two pilots: Shippe and Johnson who landed in the valley. The valley is inhabited by the 

nearly 11 000 people. They generally work in mining, sheep and cattle breeding in zone above 3700 m 

asl and below where the climate is moderate in agriculture. 
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The Valley of the Volcanoes distinguishes the unusual volcanic landscape. It is created by the 

anisotropic system of tectonic ditches. From the ice age a numerous volcanic eruptions took place 

here. Braids of lava flows, lava domes and small piroclastic cones are filling the bottom of the valley 

and they are coming locally from the slopes through sedimentary Mesozoic formations and neogene, 

explosive volcanic rocks. The oldest forms and deposits of the volcanic Andahua formation are dated 

for the Pleistocene, intermediate for the late Holocene and the youngest are close to historic times. 

The valley is characterized by great number and diversity of tourist attractive objects. The 

most attractive objects in the valley are volcanic forms, from whom a lot of kept one's original form. 

Relative heights of volcanic cones are oscillating around 100 m, but only single is reaching 300 m. In 

compare with huge stratovolcanoes which are rising 1-3 km above grounds they deserve to the name 

of “dwarf volcanoes”. Apart from interesting morphologically volcanoes it is possible to observe other 

forms of the volcanic activity: lava domes and ribs, eruptive crevasses and lava flows. 

Other interesting objects in the valley: 

• Rio Andagua Canyon - narrow on 2-10 m with 20-30 m walls with numerous marmites, 

meanders and cascades surrounded by narrow shelves of cornfields and savage vegetation, 

• waterfalls, 

• the flora represented chiefly by numerous of cacti and fauna with the symbol of the Ands – 

great condor, 

• archeological monuments in the form of ruins of incaic and older cultures, 

• folklore, 

• Chachas village with the colonial St. Peter church,  

• Chachas lagoon. 

 

The Valley of the Volcanoes is the ideal purpose for the qualified tourism, the trekking, canoe 

raftings, mountain cycling and fishing. Lacks in tourist infrastructure are compensated by the beauty 

of the valley, aesthetic experiences as the result from the close contact with the nature. It is not 

possible to omit the extra advantage of the valley like huge kindness and cordiality of local people. 

And so the Valley of the Volcanoes is for the ones who are submitting contact with the wild nature to 

the metropolitan civilization. 
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