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WYDARZENIA
Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2012
W okresie 7–21 wrzeœnia 2012 r. w okolicy Kanionu
Colca dzia³a³a Polska Wyprawa Naukowa do Peru (PWNP).
W sk³ad PWNP weszli doœwiadczeni w tym terenie pracownicy naukowi z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie i Uniwersytetu Œl¹skiego (po
trzy osoby), po jednym pracowniku G³ównego Instytutu
Górnictwa i KGHM Polskiej Miedzi S.A. oraz nowicjusze:
doktorant Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego i trzech
studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Kontynuowano
badania w dziedzinie geologii podstawowej, œrodowiskowej i tektoniki oraz wykonano opróbowanie dla celów
hydrogeologii i petrologii na obszarze Kordyliery Zachodniej Andów w przedziale wysokoœci 3200–5900 m n.p.m.
Do badañ laboratoryjnych w Polsce przywieziono kilkadziesi¹t kilogramów próbek skalnych i ponad 20 próbek
wód termalnych. W celu weryfikacji granic parku, ochrony
walorów œrodowiska i dla potrzeb planowania przestrzennego prowadzono obserwacje w obszarach rozbudowy
po³¹czeñ drogowych i infrastruktury turystycznej.

Geologiczno-Górniczy (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET) w Limie, pe³ni¹cy rolê s³u¿by geologicznej i zaplecza badawczego dla górnictwa i metalurgii, przygotowa³ list intencyjny wspó³pracy z Akademi¹
Górniczo-Hutnicz¹, a instytucje zajmuj¹ce siê obszarow¹
ochron¹ przyrody, Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado – SERNANP (w skali kraju) oraz
Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas – SIRANP
(regionalna), podjê³y wstêpne kroki w celu koordynacji
dzia³añ w dziedzinie planowania przestrzennego i projektowania geoparków lub wy¿szych form ochrony na obszarze badañ PWNP. Z zadowoleniem przyjêto propozycjê
podzia³u projektowanego obszaru na strefy funkcjonalno-przestrzenne, przedstawion¹ w artykule S. Ga³aœ i A. Ga³asia (2011, Pol. J. Environ. Stud., 20/4A: 67–71), z³o¿onym
w bie¿¹cym roku do Ministerstwa Œrodowiska przez pozarz¹dow¹ organizacjê ekologiczn¹ Prodema, gdy¿ by³ to
element, którego brakowa³o we wstêpnym projekcie parku
narodowego.

Ryc. 1. Opary nad kipi¹cymi Ÿród³ami na stoku wulkanu Hualca Hualca. Fot. A. Paulo

Kontynuowano te¿ dzia³ania informacyjne o pracach
PWNP w oœrodkach uniwersyteckich, s³u¿bie geologicznej
i wœród administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. W obecnoœci
konsula honorowego RP w Arequipie, Vladimira Soto,
parafowano umowê o wspó³pracy miêdzy Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ i Katolickim Uniwersytetem Santa María
(Universidad Católica Santa María, UCSM) w Arequipie,
jednym z najwa¿niejszych w Peru, który kszta³ci m.in.
w zakresie geoturystyki. Do Muzeum Regionalnego UCSM
w Dolinie Colca w Yanque przekazano 11 posterów przedstawiaj¹cych ró¿ne zagadnienia geologii regionu, rozwi¹zywane przez PWNP, tworz¹c w ten sposób zal¹¿ek
popularnej informacji geologicznej w tym oœrodku. Instytut

Zaniepokojenie budz¹ inwestycje drogowe w kanionie
i zabudowa jego krawêdzi przez samorz¹d miejscowoœci
Cabanaconde, co mo¿e przesun¹æ ten malowniczy fragment z obszaru postulowanego parku narodowego do jego
otuliny.
Wydaje siê, ¿e po kilku latach poszukiwania kontaktów naukowych ze œrodowiskiem geologów peruwiañskich
i przekonywania miejscowej administracji do dzia³añ ochronnych nasze prace zosta³y dostrze¿one przez liczne gremium
i budz¹ uznanie. Warto je kontynuowaæ. Jako kierownicy
pragniemy podziêkowaæ wszystkim uczestnikom PWNP
za kolejny wysi³ek i wspania³¹ atmosferê wspó³pracy.
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