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Musieliśmy zdecydować, co najbardziej 
chcemy zobaczyć. Lista niezmiernie inte-
resujących miejsc przedstawiała się na-
prawdę imponująco. Do wyboru mieliśmy 
Amazonię, odległy tropikalny las Yasuní 
zamieszkany przez Indian Huaorani 
(Waorani), piękne zabytkowe miasta Quito  
i Cuenca wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, uro-
cze wybrzeże, ośnieżone wulkany, góry 
idealne na wielodniowe trekkingi, desz-
czowe lasy w regionie Mindo, laguny 
Quilotoa i Cuicocha, Guayaquil – naj- 
ludniejszy ekwadorski ośrodek miejski (po-
nad 2,5 mln mieszkańców), pełne atrakcji 
Baños, Otavalo z jednym z najznaczniej-
szych targów Ameryki Południowej czy 
niezwykły archipelag Galapagos. Ciężko 
było nam zrezygnować z czegokolwiek, 

ale na nasz pobyt przeznaczyliśmy tylko 
trzy tygodnie. Ostatecznie postawiliśmy  
na przyrodę.

KOLONIALNA PRZESZŁOŚĆ
Wylądowaliśmy w Quito.  To najwy -
żej położona oficjalna stolica na świe-
cie. Znajduje się na średniej wysokości  
ok. 2850 m n.p.m. Mniejszą zawartość 
tlenu w powietrzu odczuwa się po kilku 
chwilach od wyjścia z lotniska. Pojawiają 
się przyśpieszony oddech, lekki ból głowy, 
a potem kłopoty ze snem w nocy. Na szczę-
ście te niedogodności przechodzą dość  
szybko.

Na zwiedzenie Quito zaplanowaliśmy 
poświęcić głównie przerwy pomiędzy prze-
jazdami do innych miejsc w Ekwadorze, 
czyli w sumie trzy dni. To zbyt mało, żeby 

zobaczyć wszystkie interesujące atrakcje, 
ale wystarczająco dużo, aby zanurzyć się 
w południowoamerykański klimat i ujrzeć 
piękne postkolonialne zabytki. Poznawanie 
stolicy warto zacząć od spaceru po jej 
najstarszej części – tzw. centro histórico. 
W 1978 r. historyczne centrum umiesz-
czono na Liście Światowego Dziedzictwa 
Ludzkości UNESCO. Co ciekawe, Quito jest 
jednym z dwóch pierwszych miast (obok 
naszego Krakowa), które znalazły się pod 
ochroną tej organizacji.

Ekwadorska metropolia uchodzi za naj-
lepiej zachowany pod względem archi-
tektonicznym ośrodek z czasów kolonial-
nych w Ameryce Łacińskiej. Dostrzeżemy 
to bez problemu. Wspaniałe budynki, 
niezliczone wręcz świątynie, Katedra 
Metropolitalna (Catedral Metropolitana), 
Kościół i Klasztor św. Franciszka (Iglesia  
y Convento de San Francisco) czy Bazylika 
Narodowego Ślubowania (Basílica del Voto 
Nacional), z których większość pochodzi 
z XVI–XVII w. (z wyjątkiem tej ostatniej, 
bo jej budowę rozpoczęto pod koniec  
XIX stulecia), budzą prawdziwy zachwyt. 
Aby odkryć piękno Quito, warto zagubić się 
wśród jego licznych placów, wąskich uliczek  
i zaułków.

Bogato dekorowane z zewnątrz i w środku 
świątynie przyciągają uwagę. Jeden z cie-
kawszych przykładów niezwykłego zdobnic-
twa stanowi wnętrze Kościoła Towarzystwa 
Jezusowego (Iglesia de la Compañía  
de Jesús). Jego ściany, kolumny, obrazy 
i rzeźby olśniewają przepychem. Niektórzy 
twierdzą, że do upiększenia budowli użyto 
wielu ton złota, ale ile jest w tym prawdy, 
trudno powiedzieć. 

Gdy rozmyślałem nad urlopem 
jesienią 2013 r., nie miałem 
sprecyzowanego  pomysłu 

na wyjazd. Wiedziałem tylko, że po-
dróż chcę odbyć w styczniu. W pla-
nowaniu towarzyszyła mi Agnieszka. 
Dostaliśmy informację, że wkrótce 
pojawi się promocja na bilety lot-
nicze do Ameryki Południowej, ale 
nie znaliśmy żadnych konkretów. 
Postanowiliśmy więc  sprawdzić, 
które kraje warto odwiedzić o tej 
porze roku, aby móc podjąć szybką  
decyzję.

Jak się okazało, w promocyjnej cenie były 
loty do Ekwadoru – do jego stolicy Quito. 
Dzięki wcześniejszym poszukiwaniom do-
wiedzieliśmy się, że to dobre miejsce na wy-
poczynek w czasie naszej zimy, dlatego bez 
wahania kupiliśmy bilety. Zamierzaliśmy 
spędzić w tym ponad 16-milionowym pań-
stwie trzy tygodnie.

AMERYKA POŁUDNIOWA 
W PIGUŁCE
O  E k w a d o r z e  c z ę s t o  m ó w i  s i ę , 
że to Ameryka Południowa w pigułce. 
Przekonaliśmy się o tym już podczas pla-

nowania podróży. Mimo iż jest on jednym 
z najmniejszych krajów na kontynencie 
(niemal 285 tys. km² powierzchni), należy 
jednocześnie do najróżnorodniejszych pod 
względem geograficznym i przyrodniczym 
regionów na ziemi. Nie bez powodu został 
umieszczony na liście dziesięciu najbar-
dziej bioróżnorodnych państw świata, ra-
zem z Brazylią, Kolumbią, Indonezją, Peru, 
Meksykiem, Chinami, Indiami, Wenezuelą 
czy Australią. Oprócz tego Ekwador zalicza 
się do rejonów o największej liczbie gatun-
ków ptaków. Znajdziemy ich tu aż ponad 
sześćset.

<< Choć moim ulubionym kontynentem jest Afryka, nie przeszkadza mi 
to w podróżach w inne wyjątkowe miejsca na świecie. Dwa lata temu po raz 
pierwszy wyruszyłem do Ameryki Południowej. Za cel wyprawy obrałem sobie 
niezmiernie interesujący Ekwador. >>

 � Cotopaxi leży 50 km od stolicy Ekwadoru  � Mitad del Mundo i linia równika

 � Katedrę Metropolitalną w Quito zbudowano w połowie XVI w.
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Gdy zapada zmrok wkładamy kalosze, 
odzież z długim rękawem i w świetle czo-
łówek wchodzimy w bujny gąszcz. Idę tuż 
za przewodnikiem. W ręku trzymam statyw 
od aparatu. Podpieram się nim. Nagle gwał-
townie odskakuję. Tylko dzięki dobremu re-
fleksowi ominąłem wielką, gotową do ataku 
zieloną żmiję. Przewodnik jej nie zauważył. 
O mały włos, a postawiłbym na niej statyw. 
Oddycham z ulgą. Przewodnik przeprasza za 
nieuwagę, my natomiast od tej pory zaczy-
namy poruszać się dużo ostrożniej. Mijamy 
włochate tarantule, przyczajone przy wyj-
ściu ze swoich podziemnych kryjówek. 
Amazoński las deszczowy prezentuje nam 
swoje bogactwo na drzewach, liściach i ga-
łęziach. Widzimy mrówki, patyczaki, karalu-
chy, jaszczurki, żaby i pająki. Strach dotknąć 
czegokolwiek, bo w każdym miejscu może 
czaić się jakieś jadowite stworzenie. Trzeba 
bardzo uważać.

Po dwóch godzinach wracamy do domku 
pośrodku tropikalnej puszczy. W nim rów-
nież czeka na nas niespodzianka. Niewielka 
żabka wskoczyła na półkę w łazience i siedzi 
na kosmetyczce tuż obok lustra. Nie przej-
muje się zbytnio naszą obecnością, przypa-
trując się nam z uwagą. Sytuacja powtarza 
się każdego wieczora.

Przez kolejne trzy dni zwiedzamy okolicę. 
Pływamy łodzią w poszukiwaniu różnych 
gatunków ptaków: tukanów, hoacynów (koś- 
ników czubatych), kolorowych ar i innych  
papugowatych. Ciężko je dostrzec w gęstym 
lesie. Obserwujemy wyskakujące wysoko 
ponad powierzchnię wody różowe delfiny. 

W koronach drzew wypatrujemy przemiesz-
czających się małp (w rezerwacie spotyka się 
ok. 10 różnych gatunków). Wędrujemy wśród 
gęstej, mokrej i wiecznie zielonej roślinności 
w poszukiwaniu ciekawych okazów. Łowimy 
ryby i próbujemy leśnych przysmaków.

Niecałe cztery dni mijają nam zaskakująco 
szybko. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, 
jak wygląda prawdziwa Amazonia, a nie jej 
telewizyjna lub fotograficzna wersja. I cho-
ciaż nie przyjechałem tu w celach badaw-
czych, wycieczka do tego wyjątkowego pod 
względem przyrodniczym regionu dostar-
czyła mi niezwykłych wrażeń, zachęcających 
do powrotu w te strony.

BULGOCZĄCA LAGUNA
Quilotoa to najdalej na zachód wysunięty 
wulkan w Andach Ekwadorskich. Jego wyso-
kość wynosi 3914 m n.p.m., a wnętrze wy-

pełnia głęboka na 250 m laguna o tej samej 
nazwie. Pobyt w tej okolicy ma nam pozwo-
lić się zaaklimatyzować przed trekkingiem 
na szczyt Cotopaxi. Spędzimy tu dwie noce. 
Zamierzamy zejść z krawędzi wulkanu nad 
jezioro, pokonując ok. 400-metrową różnicę 
wysokości. Droga w dół zajmuje pół godziny. 
Podejście trwa dwa razy dłużej, a to z po-
wodu warunków panujących na obszarze 
leżącym tak wysoko. O taki trening nam 
chodziło.

Gdy patrzy się na jezioro z góry, od czasu 
do czasu dostrzega się bąbelki wydobywają-
ce się spod jego powierzchni. Dzieje się tak, 
gdyż na dnie występują fumarole (ekshala-
cje wulkaniczne), a we wschodniej części 
akwenu – gorące źródła.

Za d a n i e  u d a j e  n a m  s i ę  w y ko n a ć . 
Zasłużyliśmy na nagrodę, więc postana-
wiamy spróbować, jak smakuje pieczona  

W trakcie spaceru warto odwiedzić też 
kilka innych świątyń. Można wspiąć się 
na jedną z dwóch 115-metrowych wież neo-
gotyckiej Bazyliki Narodowego Ślubowania, 
aby podziwiać panoramę miasta. Podczas 
chłodnego wieczoru najlepiej rozgrzać się 
natomiast szklaneczką canelazo (gorące-
go mocnego napoju alkoholowego na ba-
zie aguardiente, soku z lulo albo cytryny, 
cukru trzcinowego i cynamonu) i spędzić 
parę chwil w knajpce przy urokliwej ulicy 
La Ronda.

ŚRODEK ŚWIATA
Linia równika przechodzi przez miejsce 
zwane Mitad del Mundo, czyli Środek Świata, 
położone w pobliżu Quito. Z tego względu 
wybudowano tutaj Muzeum Etnograficzne 
(Museo Etnográfico Mitad del Mundo) 
i 30-metrowy pomnik, stojący według 
założeń w punkcie, w którym powin-
na się znajdować granica między dwo-
ma częściami kuli ziemskiej. Większość 
turystów ustawia się do pamiątkowe-

go zdjęcia na żółtym pasie – z jedną 
nogą na półkuli południowej, a drugą  
na północnej.

Według nowszych pomiarów właści-
wa linia równika przebiega jednak nie-
co dalej. W tym miejscu także powsta-
ło muzeum, tym razem prywatne (Museo 
de Sitio Intiñan). Warto do niego zajrzeć, 
bo prezentuje kilka ciekawych zjawisk fi-
zycznych, które zaobserwujemy wyłącznie  
na równiku. Można się tu dowiedzieć, 
jak działają prawa fizyki w zależności 
od tego, czy znajdujemy się na półkuli 
północnej, czy południowej. Najbardziej 
charakterystyczny eksperyment polega 
na obserwacji wypuszczanej ze zbiornika 
wody. Zakrzywienie toru ruchu jest inne 
na północ od równika niż na południe od 
niego. Dlatego też spływająca ciecz wiruje 
odpowiednio w prawo lub lewo. Co cieka-
we, w rzeczywistości granica między pół- 
kulami biegnie jeszcze kilkadziesiąt metrów 
dalej, tam, gdzie nadal nie ma pomnika ani  
muzeum.

KOLEJKĄ NA WULKAN
Quito to nie tylko zabytkowa postkolo-
nialna zabudowa, piękne kościoły czy 
pobliska linia równika. Natura zadbała 
w tym rejonie o wyjątkowe widoki. Aby 
obejrzeć niezwykłą panoramę miasta z gó-
rami w tle, należy dostać się odpowiednio 
wysoko. Można to zrobić z pomocą kolei 
gondolowej TelefériQo (uruchomionej 
w 2005 r.). W ciągu mniej więcej 10 mi-
nut wywozi ona swoich pasażerów na nie-
mal 3950 m n.p.m. Po pokonaniu ponad 
2,2 km w zawieszonym na linie wagoniku 
docieramy na wschodnie zbocze wulkanu 
Pichincha (4794 m n.p.m.). Rozpościerające 
się stąd widoki są przepiękne. Szczególnie 
atrakcyjnie okolica prezentuje się wcze-
snym rankiem, gdy nad szczyty pobliskich 
4- i 5-tysięczników nie zdążą nadciągnąć 
chmury. Zaaklimatyzowani turyści mogą 
wybrać się na dłuższy spacer i spróbo-
wać zdobyć jeden z dwóch najwyższych 
wierzchołków wulkanu – Rucu Pichincha 
(4690 m n.p.m.) lub Guagua Pichincha  
(4794 m n.p.m.).

OPOWIEŚCI Z LASU
Aby dostać się do Rezerwatu Przyrody 
Cuya be no  (Res erv a  de  Pro d ucc ió n 
Faunística Cuyabeno), postanawiamy pole-
cieć samolotem do Lago Agrio (Nueva Loja), 
stolicy prowincji Sucumbíos. Z tego mia-
sta zostajemy przewiezieni samochodem 
do jednej z małych miejscowości nad rze-
ką Aguarico. W dalszą drogę udajemy się 
łodzią motorową. Po ponad 2 godz. do-
cieramy do Cuyabeno, jednego z dopły-
wów rzeki, którą się poruszamy. Można tu 
spotkać różowe delfiny (inie amazońskie) 
wyskakujące ponad fale. W tym miej-
scu mieszają się też zimniejsze i bardziej 
przejrzyste wody Aguarico pochodzące 
z topniejących ekwadorskich lodowców 
z brunatną, mętną Cuyabeno, zasilaną przede 
wszystkim przez intensywne równikowe  
deszcze.

Po kolejnej godzinie rejsu trafiamy 
do Nicky Amazon Lodge – lodży położonej 
nad jednym z niewielkich jezior, które zo-
stało połączone wąskim kanałem ze wspo-
mnianą rzeką. W niej spędzimy najbliższe 
trzy noce. Otacza nas wilgotny las równi-
kowy i niesamowicie intensywna zieleń. 
Okolica rozbrzmiewa tysiącami nieznanych 
nam, mieszczuchom, głosów. Nie rozróż-
niamy ich. Pozwalamy naszym zmysłom 
przywyknąć do gwaru, niesłabnącej wilgoci 
i gorąca. Zaczynamy zauważać ptaki, żółwie 
i owady. Są wszędzie, dosłownie na wy-
ciągnięcie ręki. Nie możemy się doczekać 
pierwszego wyjścia do tropikalnej puszczy.

 � Krajobraz w okolicy końcowej stacji kolei gondolowej TelefériQo

 � W wodach Rezerwatu Przyrody Cuyabeno żyją m.in. inie amazońskie

 T W amazońskim regionie Ekwadoru natkniemy się np. na kajmany

 T Wycieczka rzeką Cuyabeno jest dobrym sposobem na poznanie Amazonii
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werem w Ekwadorze, ale ta wycieczka pre-
zentowała się wyjątkowo interesująco. Jej 
trasa prowadzi głównie asfaltową drogą, 
wzdłuż zielonej doliny rzeki Pastaza, ale 
co ciekawe, podczas całej wyprawy bardzo 
rzadko trzeba pedałować. A wszystko dlate-
go, że rowerzyści pokonują odcinek z Baños 
(1820 m n.p.m.) do Puyo (ok. 924 m n.p.m.). 
Praktycznie bez przerwy poruszają się więc 
w dół. W trakcie przejażdżki mijamy wiele 
wodospadów, a wśród nich najbardziej oka-
zały nazywany przez miejscowych Cascada 
Pailón del Diablo (lub Cascada de Río Verde), 
który mamy szansę obejrzeć niemal z każ-
dej stromy. Ci, którzy nie boją się zamo-
czenia, mogą wczołgać się za ścianę wody 
i przyjrzeć się spienionej kaskadzie również 
z tyłu.

W tym rejonie z pewnością warto jeszcze 
podjechać na wzgórze ze słynną huśtawką 
La Casa del Árbol. Została ona zawieszo-
na na starym drzewie i pozwala bujać się 
bezpośrednio nad potężnym urwiskiem. 
Takie doświadczenie podnosi poziom ad-
renaliny we krwi, a widoki na otaczające 
dolinę wulkany zapierają dech w piersiach. 
To jednak nadal nie wszystko, co można tu 
robić. Do wyboru są trekkingi na okoliczne 
wulkany, rafting wśród wzburzonych wód 
rzeki Pastaza, kanioning (w takich miejscach 
jak Chamana, Río Blanco i Cashaurco) czy ką-
piel w gorących źródłach. Baños było pierw-
szym miejscem, w którym na targu mogłem 
delektować się wręcz niezliczoną ilością 
tropikalnych owoców i na bieżąco przygo-
towywanych soków. Wszędzie pyszniły się 
stosy gujaw, guanában, pitai, kilku gatunków 
bananów, trzciny cukrowej, babako, anana-
sów, mango, papai czy wreszcie truskawek. 
Wrażeń smakowych po spróbowaniu takich 
wspaniałości nie sposób zapomnieć.

NIEZAPOMNIANA NOC 
W REZERWACIE
Na koniec podróży po kontynentalnej 
części Ekwadoru zostawiliśmy sobie wi-
zytę w lasach deszczowych okalających 

Mindo. Za cel obraliśmy dotarcie do nie-
wielkiego Rezerwatu Las Tangaras (Reserva  
Las Tangaras). Słynie on z różnorodnych 
gatunków ptaków, a w szczególności z jed-
nego z nich o nazwie rupicola (skalikurek 
andyjski).

N a  m i e j s c e  p r z y b y l i ś m y  p ó ź n o  
w nocy, po godzinnym marszu zboczami 
górskimi z czołówkami oświetlającymi  

g ę s t y  l a s .  W  b ł o c i e  i  r z ę s i s t y m  
deszczu dotarl iśmy do siedziby ad-
ministracji  terenu – niedużego dwu- 
p i ę t rowego  d rew n i a n ego  b u d y n k u  
z  k i l k o m a  p o k o j a m i  i  w i e l k ą  
werandą,  która okazała się być jed-
nocześnie naszą sypialnią. Spaliśmy 
n a  m a t e r a c u  z  r o z w i e s z o n ą  n a d 
nim moskitierą pod dachem bez ścian,  

świnka morska (kawia domowa). Przed ocza-
mi staje nam obraz niewielkich włochatych 
stworzonek hodowanych w polskich do-
mach, dlatego bierzemy tylko kilka małych 
kęsów mięsa. Nie robią na nas szczególnego 
wrażenia.

Z WIDOKIEM NA COTOPAXI
Ekwador to kraj, w którym znajdziemy aż 
dziewięć wulkanów o wysokości przekracza-
jącej 5000 m n.p.m. Najwyższy wśród nich 
jest Chimborazo, mierzący 6268 m n.p.m. 
Drugą pozycję na liście zajmuje Cotopaxi 
z 5897 m n.p.m. Następne są Cayambe 
(5790 m n.p.m.), Antisana (5704 m n.p.m.), 
E l  A l t a r  ( 5 3 1 9  m  n . p . m . ) ,  S a n g a y  
(ok. 5300 m n.p.m.), Illiniza (5248 m n.p.m.), 
Tungurahua (5023 m n.p.m.) i Carihuairazo 
(5018 m n.p.m.).

Po wieczornej burzy i opadach gradu 
okolica Tambopaxi (3720 m n.p.m.), uroczej 
lodży z przepięknym widokiem na Cotopaxi, 
zrobiła się biała. Nad górami zebrały się gę-
ste chmury. Nie była to dobra wróżba. Nocą 

jednak wszystko się zmieniło. Chmury się 
rozpierzchły, a nad wspaniałym, wręcz ide-
alnie stożkowym, pokrytym lśniącym lodow-
cem szczytem pojawiły się tysiące gwiazd 
i księżyc.

Nie wybieramy się na wierzchołek 
Cotopaxi, gdyż nie jesteśmy do tego wy-
starczająco przygotowani, zarówno pod 
względem aklimatyzacyjnym, jak i sprzęto-
wym. Przede wszystkim jednak nasz napię-
ty plan zwiedzania Ekwadoru nie pozwala 
na pozostanie w górach na kolejny dzień. 
Zamierzamy dojść o wschodzie słońca 
do schroniska będącego punktem wypado-
wym dla osób zmierzających na szczyt wul-
kanu. Po nocy spędzonej w Tambopaxi do-
jeżdżamy do najwyżej położonego parkingu. 
Dalej czeka nas spacer. Do podejścia mamy 
niewiele ponad 200 m w pionie na wyso-
kość ok. 4800 m n.p.m.

Idziemy wolno, krok za krokiem. Panuje 
znaczny chłód. To nie jest mój pierwszy 
pobyt na takiej wysokości. Dla Agnieszki 
trekking stanowi wyzwanie, bo nigdy nie 

była wyżej niż nieco ponad 2000 m n.p.m. 
Docieramy do schroniska. Cieszymy się, 
że to koniec wędrówki. Ja ruszam jeszcze 
w górę zrobić kilka zdjęć lodowca o wscho-
dzie słońca.

Zadowoleni wracamy na niżej położone 
tereny. Pijemy kawę w Tambopaxi i wy-
bieramy się na krótki spacer nad jezioro 
Limpiopungo (Laguna de Limpiopungo). 
Mieliśmy trochę szczęścia. Jeszcze przed 
południem nad Cotopaxi nadciągnęła kolej-
na warstwa gęstych chmur.

NAJŁATWIEJSZA 
WYPRAWA ROWEROWA
Długo zastanawialiśmy się, czy poświęcić 
dwa dni na podróż do Baños, jednego z naj-
bardziej popularnych ośrodków turystycz-
nych w kraju. Przekonała nas duża liczba 
aktywnych sposobów spędzenia czasu 
w okolicy. Najważniejszym spośród nich 
była możliwość odbycia kilkudziesięcio- 
kilometrowej przejażdżki rowerowej. Nie 
czuliśmy szczególnej potrzeby jazdy ro-

 � Jezioro Quilotoa leżące w kraterze wulkanu o tej samej nazwie

 � Cascada Pailón del Diablo koło miejscowości uzdrowiskowej Baños

 T Widok na biały szczyt Cotopaxi
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łen rekinów, płaszczek i tropikalnych ryb. 
Właśnie ze względu na olbrzymie żółwie 
słoniowe, legwany lądowe (konolofy) i mor-
skie, uszanki i kotiki galapagoskie, pingwi-
ny równikowe, zięby Darwina, kormorany 
nielotne, czaple, albatrosy i petrele galapa-
goskie, głuptaki niebieskonogie, pelikany 
brunatne czy fregaty wielkie archipelag 
tak chętnie odwiedzają turyści. Z uwagi 
na przyrodnicze zróżnicowanie wyspy zosta-
ły w 1978 r. wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

ŻÓŁWIE SŁONIOWE I LEGWANY
Pierwszym miejscem, do którego docie-
ramy podczas siedmiodniowego pobytu 
na Galapagos, jest 12-tysięczne mia-
steczko Puerto Ayora na najludniejszej 

Santa Cruz (986 km² powierzchni i ponad 
15 tys. mieszkańców). We wschodniej czę-
ści największego ośrodka miejskiego archi-

pelagu znajduje się stacja biologiczna na-
zwana Estación Científica Charles Darwin 
(ECCD). Główne jej zadanie stanowi  

wsłuchując się w odgłosy spadających kropli. 
To była najciekawsza noc, jaką spędziliśmy  
w Ekwadorze.

Jeszcze przed wschodem słońca wyruszy-
liśmy do miejsca, w którym codziennie o tej 
samej porze gromadzą się pięknie ubar-
wione na pomarańczowoczerwono samce 
rupicoli. Wykonują one swoisty taniec czy 
koncert, aby zdobyć względy dyskretnie 
ukrywających się pomiędzy konarami drzew 
czerwonobrązowych samic. Spektakl, który 
obserwowaliśmy, wyglądał niesamowicie, 
choć trwał zaledwie pół godziny. Składały 

się na niego krzyki, śpiew i lot między ga-
łęziami. Warto było poświęcić dwa dni, aby 
tu dotrzeć. Na dodatek, gdy wróciliśmy 
do punktu noclegowego, na okolicznych 
zaroślach ujrzeliśmy kilkanaście gatunków 
przepięknych kolorowych kolibrów. Jako mi-
łośnik ptaków uważam ten szczęśliwy traf za 
spełnienie marzeń.

RAJ DLA PRZYRODNIKÓW
W skład archipelagu Galapagos, oddalo-
nego od wybrzeża Ameryki Południowej 
o prawie 1 tys. km, wchodzi 19 większych 

wysp (w tym cztery stale zamieszkane) 
i ponad 200 mniejszych wysepek bądź 
skał wystających z Oceanu Spokojnego. 
Łączna powierzchnia lądów, rozrzuco-
nych na obszarze niemal 60 tys. km2, wy-
nosi mniej więcej 8 tys. km2. Największa 
w tym wulkanicznym archipelagu jest 
Isabela (4588 km² i 2200 mieszkańców). 
Znajdujący się na niej wulkan Sierra Negra 
(1124 m n.p.m.) nie stanowi wprawdzie 
najwyższego punktu w regionie, ale charak-
teryzuje się za to wyjątkową aktywnością. 
Ostatnia jego erupcja miała miejsce w paź-
dzierniku 2005 r. Sierra Negra ma jedną 
z najrozleglejszych kalder na świecie (ponad 
60 km2 powierzchni).

Za jedną z atrakcji pobytu na wspomnia-
nej wyspie uchodzi trekking do krawędzi 
krateru. Marsz zaczynamy w gęstej mgle 
i deszczu wśród dość bujnej roślinności. 
Z każdym metrem krajobraz się zmienia. 
Przybywa zieleni wokół nas. Gdy docieramy 
do brzegów wulkanu, miejsce roślin zajmują 
skały i magma. Nad naszymi głowami inten-
sywnie świeci równikowe słońce. Odnoszę 
wrażenie, że przenieśliśmy się do innej stre-
fy klimatycznej.

Jednak to nie wulkaniczny krajobraz sta-
nowi o niezmiernej atrakcyjności Galapagos, 
a wielkie bogactwo flory i fauny. Spotkamy 
tu liczne ptaki, żółwie, legwany, uchatki 
i pingwiny. Pod wodą odkryjemy świat pe-

 � Niezwykła huśtawka La Casa del Árbol wisi nad samą przepaścią

 T Na słynnym targu w mieście Otavalo kupimy m.in. świeże banany

 � Zielona dolina rzeki Pastaza to idealne miejsce na wyprawę rowerową
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 � Pacyfik w rejonie archipelagu Galapagos bywa dość niespokojny
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nurkują. Po chwili wynurzają się z pełnym 
workiem szyjnym. Pozbywają się nadmiaru 
wody i odfruwają w bezpieczne miejsce, aby 
skonsumować zdobycz.

Fregaty wielkie nie poruszają się zbyt 
sprawnie na lądzie, dlatego spotykamy je 
na skałach, drzewach i zaroślach. Samce, gdy 
widzą samice, wykonują niezwykły taniec 
godowy. Rozpościerają skrzydła, odchylają 
głowę do tyłu i rytmicznie kręcą nią na boki. 
W tym samym czasie wydają specyficzne 
odgłosy, a ich nieopierzony czerwony wo-
rek skórny znajdujący się pod dziobem wy-
pełnia się powietrzem. Wydaje się, jakby za 
chwilę miały pęknąć. Ten wyjątkowy rytuał 
udaje nam się zaobserwować wielokrotnie.

Nieco zmartwieni faktem, że nie wi-
dzieliśmy głuptaków niebieskonogich, 
wracamy do zacumowanego przy brzegu 
pontonu. Na skałach czeka nas miła nie-
spodzianka. Samotny głuptak przestępuje 
z nogi na nogę w swoistym tańcu godowym. 
Podkreśla swoje absurdalnie wyglądające 
błękitne kończyny. Przypomina komiczne-
go klauna z ptasiego świata. Ostatecznie 
zobaczyliśmy więc wszystkie ptaki, które 

chcieliśmy ujrzeć. Możemy zatem śmia-
ło stwierdzić, że wizyta na fascynują-
cych Wyspach Galapagos spełniła nasze  
oczekiwania.

WYBUCHOWE POŻEGNANIE
Zaplanowanie trzytygodniowego pobytu 
w Ekwadorze stanowiło dość duże wyzwa-
nie logistyczne. Zdążyliśmy zobaczyć frag-
ment Amazonii, ośnieżone wulkaniczne 
szczyty, piękne jeziora, urocze Quito i desz-
czowe lasy w regionie Mindo. Spędziliśmy 
też kilka dni w ptasim raju na Galapagos. 
Spróbowaliśmy wielu nowych potraw oraz 
tropikalnych owoców i soków. Nauczyliśmy 
się paru zwrotów w języku hiszpańskim. 
Przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych emo-
cji. Na koniec podróży, gdy podziwialiśmy 
ekwadorskie wulkany przez okno samolotu 
lecącego do Amsterdamu, zdarzyło się coś 
jeszcze. Na naszych oczach wybuchł wulkan 
Tungurahua. Lepszego zakończenia wypra-
wy nie mogliśmy sobie wymarzyć.

Teraz kiedy w Polsce ktoś pyta mnie,  
czy cieszę się, że trafiła nam się pro-
m o c j a  b i l e t ó w  l o t n i c z y c h  a k u r a t  

do Ekwadoru, zdecydowanie odpowia-
dam twierdząco. Ten wyjazd spełnił moje 
nadzieje. Szkoda tylko, że nasza podróż 
skończyła się już po trzech tygodniach. 
Zawsze jednak mogę wrócić do tego peł-
nego atrakcji południowoamerykańskiego  
kraju w przyszłości. 

ochrona populacji żółwi słoniowych za-
mieszkujących wyspy. To jedne z naj-
większych tego rodzaju gadów na świe-
cie. Nierzadko osiągają długość powyżej 
1,5 m i wagę ponad 400 kg. Obecnie żyje 
już tylko 10 spośród 15 podgatunków 
żółwi słoniowych. Przedstawiciele każde-

go z nich zasiedlają inną wyspę. Jedynie 
na Isabeli znajdziemy kilka podgatunków, 
których osobniki zamieszkują jednak 
zbocza pięciu różnych wulkanów (na cze-
le z endemicznym żółwiem słoniowym 
wulkanu Wolf). Te ogromne gady różnią 
się między sobą m.in. kształtem skorup 
i ich wielkością. Na to zróżnicowanie 
wpływają odmienne warunki środowi-
skowe panujące na poszczególnych wy-
spach, jak również sposób zdobywania 
pożywienia.

Na Bahía Tortuga, jednej z największych 
piaszczystych plaż Galapagos, napotykamy 
kilkadziesiąt legwanów morskich. To jedyne 
jaszczurki, które żerują w morzu. Ich krótki, 
stępiony nos ułatwia im zrywanie alg mor-
skich, a specjalne gruczoły połączone z noz-
drzami pozwalają na wydalanie nadmiaru 

soli z wchłanianej podczas pływania wody. 
Po kąpieli w oceanie legwany wychodzą 
na brzeg i w grupach liczących kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt osobników wylegują 
się w gorących promieniach równikowego 
słońca.

PTASIE KRÓLESTWO
Aby zobaczyć fregaty wielkie, głuptaki nie-
bieskonogie i pelikany brunatne wybiera-
my się do ptasiego raju na niezamieszkaną 
przez ludzi wyspę Seymour Norte (North 
Seymour). Ma ona powierzchnię 1,9 km² 
i jest płaska – jej najwyższy punkt mierzy 
zaledwie 28 m. Ten skrawek lądu stanowi 
idealny punkt do obserwacji niesamowitych 
ptaków. Jako pierwsze dostrzegamy pelika-
ny brunatne. Latają wzdłuż skalistego wy-
brzeża. W pewnym momencie gwałtownie 

 X Obywatele Polski podróżujący w celach tury-
stycznych do Ekwadoru nie potrzebują wiz. Taki 
jednorazowy pobyt nie może trwać dłużej niż 
90 dni. Ciekawym ograniczeniem przy przekracza-
niu ekwadorskiej granicy jest przepis pozwalający 
wwieźć tylko jeden telefon komórkowy i aparat 
fotograficzny na osobę. W praktyce jednak turyści 
zazwyczaj nie są pod tym względem kontrolowani.

W kraju używa się języka hiszpańskiego. Jego 
znajomość bardzo ułatwia podróżowanie, chociaż 
warto dodać, że w większości miejsc, w których 
pojawiają się obcokrajowcy, można porozumieć 
się po angielsku.

W Ekwadorze zapłacimy dolarami amerykański-
mi. Po kryzysie finansowym w styczniu 2000 r. wła-
dze kraju wprowadziły tę walutę jako obowiązują-
cą zamiast sucre (początkowo miało to dotyczyć 
jedynie dużych transakcji). Zdecydowanie ułatwia 
to wszelkie płatności czy przeliczenia na złotówki. 
Należy jednak pamiętać, aby mieć ze sobą bank-
noty o nominałach nie wyższych niż 20 dolarów, 
ponieważ w wielu punktach te 50- i 100-dolaro-
we nie są akceptowane. Na potrzeby mniejszych 
zakupów warto zaopatrzyć się w dużo drobnych. 
Kartami płatniczymi można posługiwać się w nie-
których miejscach, ale bardzo często do takiej 
operacji dolicza się dodatkową prowizję. Trzeba 
też zdawać sobie sprawę, że w Ekwadorze, 
a szczególnie na Galapagos występują proble-
my z wyjęciem gotówki z bankomatów. Dlatego 
przydaje się zadbać wcześniej o odpowiedni  
jej zapas.

Z tego południowoamerykańskiego kraju z pew-
nością warto przywieźć kawę, czekoladę, kapelusz 
panama oraz czapki i inne wyroby z wełny alpak, 
w które najlepiej zaopatrzyć się na jednym z naj-
większych targów na kontynencie w indiańskim mie-
ście Otavalo, usytuowanym ok. 110 km na północ  
od Quito.

EKWADOR – INFORMACJE PRAKTYCZNE

 � Plaża na wyspie Bartolomé i charakterystyczna skała Pináculo (Pinnacle)

 T Fumarola na zboczu wulkanu Sierra Negra na wyspie Isabela

 � Taniec głuptaka niebieskonogiego � Krab z gatunku Grapsus grapsus

 � Ogromny pelikan brunatny w locie

 � Żółw słoniowy w stacji naukowej Darwina

 � Endemiczna jaszczurka lawowa

 � Olbrzymi legwan morski na Santa Cruz

 � Uszanka galapagoska na wyspie Isabela
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 � Fregata wielka na Seymour Norte

 � Żółw morski u wybrzeży Galapagos
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