Na Kamczatce (cz.I)

To wszystko do plecaków  i w drogê (fot. (L. Lewandowska)
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z³onkowie i sympatycy Studenckiego Ko³a Przewodników
Turystycznych w Gdañsku od pocz¹tku lat 90. rozpoczêli
poznawanie niedostêpnych wczeniej terenów za nasz¹ wschodni¹ granic¹, w ogólnej opinii Polaków gronych dla ¿ycia i zdrowia, a tak naprawdê... przyjaznych, przepiêknych i ma³o tkniêtych rêk¹ cz³owieka. Od Gorganów i Czarnohory na Ukrainie
a¿ po w³anie Kamczatkê, samyj kaniec Rassiji, jak powiedzia³ nam urzêdnik w rosyjskiej ambasadzie. I dlatego chcielimy tak bardzo ten koniec zobaczyæ... Ju¿ kilka razy bylimy
w górach Rosji, ale nigdy tak daleko. L¹duj¹c w Pietropaw³owsku Kamczackim, znalelimy siê niemal po drugiej stronie kuli
ziemskiej. Szerokoæ geograficzna w³aciwie ta sama, ale dzieli³o nas od kraju a¿ 11 stref czasowych. Ledwie zmiecilimy
siê w limicie baga¿u 30 kg/osobê, gdy¿ plecaki zawieraj¹ prawie wszystko, co mo¿e nam siê przydaæ w ci¹gu najbli¿szych 3
tygodni. Mamy na 13 osób prawie 250 kg prowiantu i sprzêtu,
co zapewni uniezale¿nienie siê od miejscowego zaopatrzenia i
natychmiastowe udanie siê w góry.
Pierwsze wulkany
W porównaniu z kilkoma bardzo regularnymi sto¿kami, widocznymi z naszego biwaku, oraz tzw. domasznymi wulkanami otaczaj¹cymi Pietropaw³owsk (Koriacki, Awacza), roz³o¿yste masywy Gorie³ego i Mutnowskiego nie wydaj¹ siê ambitnym celem. A jednak zobaczenie ich daje najlepsze pojêcie o
mo¿liwociach kamczackiej przyrody. Podejcie na wulkan

Krater wulkanu Mutnowskiego (fot. M. Olech)
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Mutnowski zaczynamy od podziwiania kilkudziesiêcio- metrowego wodospadu na rzece Wulkannej, wyp³ywaj¹cej z jednego
z jego kraterów. Poni¿ej wodospadu rzeka rzebi g³êboki kanion zwany Opasnym (ros. niebezpieczny), a to dopiero pocz¹tek atrakcji! Wewn¹trz krateru tu¿ obok wrz¹cych i cuchn¹cych
siarkowodorem b³otnych jeziorek roz³o¿y³ siê nieco przybrudzony py³em lodowiec. Krystaliczna siarka otacza ujcia miniaturowych strumyczków i fontann wrz¹cej wody, a z s¹siedniego kot³a unosz¹ siê gêste fumarole. Trudno siê dziwiæ, ¿e
zachwyt i wdychany siarkowodór uderzy³y nam do g³ów, powoduj¹c szereg zachowañ typu powiewanie polsk¹ flag¹, wznoszenie dzikich okrzyków i fotografowanie ka¿dego kawa³ka
pumeksu (jego objêtoæ oszacowano na Kamczatce na ponad 1
miliard m3). Zdobycie g³ównego wierzcho³ka Mutnowskiego
(2323 m) uniemo¿liwi³y nam niestety pogorszenie pogody i
koniecznoæ wspinaczki po lodowcu, który zreszt¹ po 2 tygodniach od naszego wyjazdu run¹³ i zacz¹³ siê topiæ na skutek
uaktywnienia siê wulkanu...

Sejsmostacja P³otina pod Tolbaczkiem (fot. M. Olech)

Pagórkowaty p³askowy¿ poprzecinany strumieniami, poroniêty rzadkimi zarolami limbowej kosówki i olszyny, pe³en
smacznych jagód ró¿nego rodzaju, wygl¹da³ wed³ug nas bardzo niedwiedziowato, a informacje o misiach zdobyte przed
wyjazdem zrobi³y na nas du¿e wra¿enie. Kamczacki podgatunek niedwiedzia brunatnego przewy¿sza bowiem wielkoci¹
swych pobratymców w wiêkszoci rejonów wiata i wystêpuje
a¿ na 80% terytorium pó³wyspu, we wszystkich biotopach 
pojedyncze sztuki pojawiaj¹ siê nawet w okolicach Pietropaw-

Wybuch wulkanu Karymskiego (fot. L. Lewandowska)
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Na skraju krateru Tolbaczika (fot. L. Lewandowska)

B³otne kot³y w Dolinie Gejzerów (fot. M. Olech)

³owska. To najwiêksza w Eurazji populacja niedwiedzi, oszacowana na 7-10 tysiêcy osobników. Tu mo¿e jeszcze reakcja
jednej z uczestniczek wyjazdu na obejrzany wczeniej film: Ju¿
wyobra¿am sobie jak staje nade mn¹ 3-metrowa kupa miêcha i
futra, w dodatku z 13-centymetrowymi pazurami. (...) Dziesiêæ
tysiêcy 3-ymetrowych futer! Ale czad! Na szczêcie na wyobra¿eniach siê skoñczy³o... Jako ha³aliwa grupa nie mielimy
szans na spotkanie z królem tajgi i musielimy zadowoliæ siê
ogl¹daniem jego okaza³ych tropów.
Gejzery w Zapowiedniku Kronockim
Le¿¹ca na pó³noc od Pietropaw³owska Dolina Gejzerów nale¿y do najs³ynniejszych osobliwoci Kamczatki. Odkryta zosta³a dopiero w 1941 roku, a udostêpniona do zwiedzania na
pocz¹tku lat 90. Naliczono w niej 22 dzia³aj¹ce gejzery. Dotrzeæ tam naj³atwiej helikopterem, a poniewa¿ koncesjê na loty
turystyczne posiada tylko jedna firma, wiêc cena jest odpowiednio (bardzo!) wysoka, a o jej negocjowaniu nie ma co marzyæ.
Ta parogodzinna wycieczka mia³a poch³on¹æ ponad po³owê
przeciêtnego bud¿etu uczestnika wyjazdu, ale nie wahalimy
siê zbyt d³ugo. Jak siê okaza³o: s³usznie, bo ju¿ sam przelot
wzd³u¿ pasma wulkanów dostarczy³ nam niezapomnianych wra¿eñ. Mimo widocznej dezaprobaty pozosta³ych pasa¿erów, nie
potrafilimy usiedzieæ na swoich miejscach. Trudno przecie¿
zachowaæ spokój, gdy z mijanego w³anie wulkanu Karymskiego bucha pióropusz popio³u, a w kraterze s¹siedniego Ma³ego
Semiaczyka migocze turkusowe jezioro!

Morze niegu w sierpniu... (fot. M. ch)
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Niestety, na miejscu przewodniczka narzuci³a nam sprinterskie tempo, strasz¹c pogorszeniem pogody, które mog³oby nas
zatrzymaæ tutaj nawet na parê dni. Biegalimy wiêc z ni¹ po
drewnianych chodnikach wzd³u¿ ciep³ej rzeki Gejzernej, p³yn¹cej dnem doliny, zatrzymuj¹c siê tylko na chwilê przy szczególnie ciekawych gejzerach i b³otnych kot³ach, aby wys³uchaæ
krótkich wyjanieñ. Wybuchy najwiêkszego gejzeru, Wielikana, s¹ bardzo regularne: przez trzy godziny pozostaje upiony,
aby potem w ci¹gu czterech minut wyrzuciæ fontannê wrz¹cej
wody (95-97°C) na wysokoæ 30 metrów, przy czym para wodna unosi siê w górê nawet na 300 metrów. Niesamowite wra¿enie zrobi³o na nas skalne zbocze usiane gor¹cymi ród³ami, z
których ka¿de ma swój rytm dzia³ania, bia³e ob³oki pary wodnej kontrastuj¹ z niezwykle nasyconymi barwami rolinnoci,
ziemi i ska³ ca³¹ gam¹ ¿ó³ci, br¹zów i czerwieni.
Na spotkanie królowej kamczackich sopek
Obci¹¿onym do ostatecznoci busem ruszamy na pó³noc.
Nasza droga wiedzie oko³o 500 km (z czego pierwsze 100 km
asfaltem) przez Kotlinê Kamczack¹, w której panuje typowo
kontynentalny klimat ze nie¿nymi, mronymi zimami i upalnymi jak na Kamczatkê latami. Dnem Kotliny przep³ywa najwiêksza na pó³wyspie rzeka Kamczatka, a po jej obu stronach
wznosz¹ siê strome stoki górskich pasm: rodkowego i Wschodniego Grzbietu. Po godzinie od przeprawy promowej wje¿d¿amy do Kozyriewska, wioski u stóp wulkanów Grupy Kluczewskiej, której mieszkañcy ¿yj¹ z mylistwa, po³owów ryb i wyrêbu drzew. Ale o tym ju¿ nastêpnym razem...
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Na wulkanicznym p³askowy¿u (fot. M. Olech)
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