
Park Narodowy Canaima (Wy¿yna Gujañska, Wenezuela)
— impresje geologiczne
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Utworzony w 1962 r. Park Narodowy
Canaima (Parque Nacional Canaima)
le¿y w po³udniowo-wschodniej czêœci
Wenezueli, w regionie o nazwie La Gran
Sabana. Od po³udnia park ten graniczy z
Brazyli¹, natomiast od wschodu z Gu-
jan¹. La Gran Sabana znajduje siê niemal
w centrum Wy¿yny Gujañskiej, w dorze-
czu rzek Orinoko i Amazonki.

Park Narodowy Canaima powszechnie jest uwa¿any za
najwiêksz¹ atrakcjê geoturystyczn¹ Ameryki Po³udniowej.
Pod wzglêdem powierzchni (30 110 km2) plasuje siê
wœród szeœciu najwiêkszych parków narodowych na Ziemi.
W 1994 r. zosta³ wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO i stanowi jedn¹
z najwiêkszych atrakcji przyrodniczych œwiata.

Obszar parku le¿y w obrêbie tarczy gujañskiej (plat-
forma brazylijska), przykrytej w tym rejonie dolno- i
œrodkowoproterozoicznymi ska³ami osadowymi i wulka-
nitami grupy Roraima. Ich wiek jest okreœlany na oko³o
1,6–1,7 miliarda lat (Mísaø, 1987; Schruben i in., 1997).
Utwory te zajmuj¹ obecnie oko³o 163 000 km2; jednak
dawniej pokrywa³y wielokrotnie wiêksz¹ powierzchniê
(Mizerski, 2004). S¹ one reprezentowane przede wszyst-
kim przez p³asko zalegaj¹ce, jasnoszare b¹dŸ czerwono-
brunatne piaskowce kwarcowe i arkozowe pochodzenia
l¹dowego (formacje Guaiquinima, Canaima oraz Auyante-
puy). Ska³om tym w wielu miejscach towarzysz¹ zlepieñ-
ce, jaspisy, kwarcyty, ³upki ilaste oraz ryolity, ignimbryty i
zasadowe lawy. Utwory te s¹ poprzecinane licznymi dajka-
mi ska³ maficznych, reprezentowanych zazwyczaj przez
proterozoiczne diabazy (doleryty). Sedymenty oraz wulka-
nity grupy Roraima tylko lokalnie przykrywaj¹ krystalicz-
ny fundament tarczy gujañskiej, zbudowany w przewadze
z archaicznych i wczesnoproterozoicznych granitoidów,
gnejsów i migmatytów, o wieku okreœlanym najczêœciej na
2,6 mld lat (Mizerski, 2004). Wiek najstarszych ska³ tarczy
gujañskiej szacuje siê na ok. 3,4 mld lat (Verhofstad, 1970;
Almeida, 1971; Almeida i in., 1978; Martin, 1984; Schru-
ben i in., 1997).

Park Narodowy Canaima s³ynie przede wszystkim z
potê¿nych gór sto³owych, zwanych tepuy. Ich pionowe œcia-
ny, o wzglêdnej wysokoœci czêsto przekraczaj¹cej 1,0–1,5 km,
œmia³o wyrastaj¹ ponad pokryt¹ tropikaln¹ d¿ungl¹ po-
wierzchniê p³askowy¿u La Gran Sabana (790–1500 m. n.p.m.).
W parku znajduje siê 115 gór typu tepuy. Najwy¿sza z nich,
Roraima Tepuy, le¿¹ca na granicy Wenezueli i Gujany,
wznosi siê na wysokoœæ 2810 m n.p.m. W³aœnie na jej
p³askiej i bardzo rozleg³ej wierzchowinie Artur Conan Doyle
umieœci³ fabu³ê swej ksi¹¿ki pt. Zaginiony œwiat, napisanej
w 1912 roku (akcja ksi¹¿ki jest oparta na za³o¿eniu, i¿ na

odizolowanym od reszty œwiata szczycie tej góry prze¿y³y
do czasów obecnych dinozaury). Wierzchowina niektó-
rych tepuy czêsto osi¹ga powierzchniê setek kilometrów
kwadratowych. Rekordowa pod tym wzglêdem Auyan
Tepuy (o wysokoœci 2510 m n.p.m.) ma powierzchniê
oko³o 700 km2.

Inn¹ osobliwoœci¹ Parku Narodowego Canaima s¹
wyj¹tkowo liczne i malownicze wodospady. Znajduje siê
w nim najwy¿szy wodospad œwiata — Salto Angel2. Jego
wody wytryskuj¹ 61 m poni¿ej górnej krawêdzi Auyan
Tepuy, spadaj¹c nastêpnie 979 m w dó³, w g³¹b przepast-
nego Kanionu Diab³a. Wodospad sk³ada siê z dwóch odcin-
ków o swobodnym spadku wody. Górny odcinek ma wysokoœæ
807 m, natomiast dolny 172 m. Szerokoœæ wodospadu w
dolnej czêœci dochodzi do 152 m. Wody Salto Angel
sp³ywaj¹ do rzeki Churún, bêd¹cej lewym dop³ywem rzeki
Carrao. Ta z kolei, poprzez Río Caroni, ³¹czy siê z Orinoko.
Wodospad zosta³ odkryty dopiero w paŸdzierniku 1933 r.
przez amerykañskiego lotnika, poszukiwacza z³ota i dia-
mentów Jimmy’ego Angela, od którego nazwiska pocho-
dzi jego nazwa. Pierwsze pomiary wodospadu wykona³a
amerykañska dziennikarka R. Robertson w 1949 r. Salto
Angel jest oko³o 16 razy wy¿szy od s³ynnej Niagary.

W Parku Narodowym Canaima jest kilkaset wodospa-
dów. Naj³atwiej dostêpne z nich znajduj¹ siê w pobli¿u nie-
dawno oddanej do u¿ytku, jedynej trasy ³¹cz¹cej w tym
rejonie Wenezuelê z Brazyli¹. Do najpiêkniejszych nale¿¹
Salto Kaui-Merú, Salto Kamá-Merú, Quebrada Pacheco,
Salto Arapená (Yuruaní) oraz Quebrada de Jaspe (Kakó-Parú).
Ten ostatni, zwany Jaspisowym Wodospadem, znajduje siê
w pobli¿u miejscowoœci San Francisco de Yuruaní. Stano-
wi on prawdziwy geologiczny cud natury. Zarówno próg
wodospadu, jak i œciany oraz dno kanionu s¹ zbudowane z
piêknego, czerwonego jaspisu, wykazuj¹cego charaktery-
styczn¹ sieæ spêkañ. Uwagê zwraca regionalny, wyj¹tkowo
regularny cios prostok¹tny, na który nak³adaj¹ siê gdzie-
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Ryc. 1. Wodospad Kamá (Salto Kamá-Merú) o wysokoœci oko³o
55 m, spadaj¹cy z progu skalnego zbudowanego z p³ytowo zale-
gaj¹cych piaskowców grupy Roraima. Park Narodowy Canaima,
Wy¿yna Gujañska, Wenezuela. Fot. J. ¯aba



niegdzie póŸniejsze spêkania hybrydowe. P³asko zalegaj¹ce
czerwone jaspisy, prze³awicaj¹ce siê z czerwonobrunatny-
mi piaskowcami i kwarcytami, wystêpuj¹ te¿ w rejonie
Salto Kaui-Merú. P³ytowa budowa sprawia, ¿e wody rzek
sp³ywaj¹ tam z bardzo licznych, schodowo u³o¿onych skal-
nych progów.

Fascynuj¹cym miejscem jest tak¿e Laguna de Cana-
ima, jezioro utworzone poni¿ej licznych wodospadów roz-
winiêtych na skarpach uskokowych przecinaj¹cych koryto
rzeki Carrao. S¹ to: Salto Ucaima, Salto Golondrina, Salto
Wadaima, Salto Hacha, Salto Ara, Salto El Sapo, Salto
Sapito, Salto Yuri, Salto Deiteri oraz Salto Yacoru. Wody
Laguny de Canaima czêsto maj¹ czerwone zabarwienie,
spowodowane obecnoœci¹ w jej dnie czerwonego jaspisu.
Lagunê otacza kilkanaœcie malowniczych, wyj¹tkowo piêk-
nie wykszta³conych gór sto³owych — tepuy. W okolice te
mo¿na dotrzeæ tylko samolotem lub drog¹ wodn¹. Do wy-
j¹tkowych atrakcji nale¿y zwiedzanie laguny indiañskimi
³odziami oraz piesze przeprawy poni¿ej progów wodospa-
dów El Sapo i Hacha, pod strumieniami spadaj¹cej wody.

P³askie z pozoru wierzchowiny gór sto³owych z bliska
okazuj¹ siê labiryntem skalnym, przez który mog¹ prze-
prowadziæ tylko zamieszkuj¹cy te rejony Indianie Pemon.
Kilkudniowa wycieczka przez Roraima Tepuy zdradza
sekrety tej góry. S¹ tu ogromne leje krasowe, przepastne
kaniony, odznaczaj¹ce siê niekiedy masowym wystêpowa-
niem kryszta³ów kwarcu (El Valle de los Cristales), oraz
skalne zbiorniki stale wype³nione wod¹ (El Baño). Noce

spêdza siê pod w¹skimi okapami skalnymi, okreœlanymi
mianem El Hotel.

Park Narodowy Canaima obfituje w wyj¹tkowo liczne
atrakcje geologiczne. S¹ to miêdzy innymi fantazyjne for-
my denudacyjne ska³, a tak¿e wyst¹pienia laterytu i kaoli-
nu, który stanowi czêsto u¿ywany przez Indian materia³ do
wyrobu galanterii ozdobnej. Powszechnie wykorzystywa-
nymi kamieniami ozdobnymi s¹ te¿ jaspisy. Na obszarze
La Gran Sabana znajduj¹ siê liczne kopalnie z³ota i dia-
mentów. W pobli¿u po³o¿one jest tak¿e s³ynne El Dorado.
Region obfituje w z³o¿a polimetali oraz w jedne z najwiêk-
szych na ziemi wyst¹pienia rud ¿elaza.
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Ryc. 3. Struktury „kalafiorowe” w kaolinach w pobli¿u Quebrada
de Jaspe (Kakó-Parú). Park Narodowy Canaima

Ryc. 4. Przeprawa pod progiem wodospadu Hacha na rzece Car-
rao. Rejon Laguny de Canaima w Parku Narodowym Canaima

Ryc. 2. Kuliste wietrzenie ryolitów w rejonie Quebrada Pache-
co. Park Narodowy Canaima. Wszystkie fot. J. ¯aba

Ryc. 5. Postrzêpiona wierzchowina góry sto³owej (Auyan Tepuy).
Park Narodowy Canaima
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Zdjêcie na ok³adce: Górny odcinek najwy¿szego na œwiecie wodospadu Salto Angel o ca³kowitej wysokoœci 979 m, spadaj¹cego ze œciany
Auyan Tepuy w g³¹b Kanionu Diab³a.. Park Narodowy Canaima, Wy¿yna Gujañska, Wenezuela. Fot. J. ¯aba (patrz str. 307)



Ryc. 11. Góry sto³owe (El Venado Tepuy) w okolicach Laguny de Canaima. Park Narodowy Canaima. Wszystkie fot. J. ¯aba

Ryc. 7. P³ytowo zalegaj¹ce piaskowce i kwarcyty grupy Roraima
na Isla Anatoly w pobli¿u Salto El Sapo. Rejon Laguny de Canaima

Ryc. 9. Laguna de Canaima na rzece Carrao. Na pierwszym planie
przystañ Laja; na drugim brzegu Salto Hacha i El Venado Tepuy

Ryc. 8. Wodospad El Sapo na rzece Carrao w okolicach Laguny de
Canaima

Ryc. 10. Wodospad Golondrina na rzece Carrao w rejonie Laguny
de Canaima

Ryc. 6. Regularna sieæ spêkañ w jaspisach grupy Roraima w dnie
kanionu poni¿ej Jaspisowego Wodospadu

Park Narodowy Canaima (Wy¿yna Gujañska, Wenezuela)
— impresje geologiczne (patrz str. 313)
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