
B
Y

Ł
E

M
,

W
ID

Z
IA

Ł
E

M

14 n.p.m. czerwiec 2004

- oaza
spokoju

Archipelag Azorów to dziewięć

wulkanicznych wysp leżących

pośrodku północnego Atlantyku,

oddalonych o 1500 km od wybrzeży

Europy i 3900 km od wybrzeży

Ameryki Północnej. Podzielono je

na trzy grupy: Wschodnią,

Centralną i Zachodnią.

Grupę Wschodnią tworzą dwie wyspy:

Santa Maria - najbardziej na wschód

wysunięta wyspa Azorów -

i Sao Miguel, będąca największą

wyspą całego archipelagu.

Grupa Centralna jest najliczniejsza

i składa się z pięciu wysp: Terceiry,

Graciosy, Faial, Pico i Sao Jorge.

Grupa Zachodnia to wyspy Flores

i Corvo. Najbardziej oddalone

od siebie wyspy archipelagu -

Santa Marię i Corvo - dzieli dystans

600 km. Najbliżej siebie

położone są Pico i Faial - dzieli je

zaledwie 6 km.

A Z O R Y Tekst Janusz Kafarski
Zdjęcia Alicja Kafarska
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ło wysoki na 100 metrów i szeroki
na 800 metrów krater, prawie w całości
okolony szeroką kryzą, otwartą jednak
od zachodniej strony na ocean, tak,
że woda bez problemu wdzierała się
do środka. 29 października aktywność
wulkaniczna ustała. Oceaniczne fale roz-
mywały powoli krater, a całość sprawia-
ła wrażenie rozpadającego się pod wpły-
wem fal dziecięcego zamku z piasku.
1 listopada krater był już tylko szeroką
rozmytą mielizną u zachodnich wybrze-
ży Faial. Po tygodniu całkowitej ciszy,
7 listopada rozpoczął się kolejny etap
erupcji. Była to powtórka poprzedniego
etapu, ale tym razem oddalona tylko
o 500 metrów od brzegów wyspy. Po-
wstał nowy krater, a zdmuchiwany przez
wiatr pył połączył nowy wulkan z wyspą
Faial. Całą okolicę pokryła gruba na pół-
tora metra warstwa popiołu. W pobli-
skiej wiosce Comprido spod popiołu wy-
stawały już tylko szczyty dachów. W po-
łowie grudnia krater miał szerokość
600 metrów, ale aktywność wulkanu

ustawała i krater zaczął osuwać się
do oceanu. Zdawało się, że i drugi krater
Capelinhos podzieli los pierwszego.
Trzeci etap rozpoczął się 16 grudnia
o godz. 22.30, gdy na wschodnich zbo-
czach krateru nastąpił wybuch i rozpo-
częła się erupcja lawy. Sceny jak z pie-
kła. W syku i kłębach pary wodnej
do oceanu spływały potoki płynnej lawy,
a fontanny żarzącej się lawy katapulto-
wały na wysokość 500 metrów. Kolejne
erupcje lawy miały miejsce w styczniu,
lutym, marcu i kwietniu 1958 roku. Ca-
łą okolicę pokrył pył wulkaniczny zmie-
szany z chlorkiem sodu, który parował
z oceanu, powodując, że do dziś okoli-
ca jest nieurodzajna i przez to ma iście
księżycowy krajobraz. Wykorzystali to
Niemcy, kręcąc w tym miejscu fabular-
ny film o zagładzie nuklearnej. Ostatni,
czwarty etap aktywności wulkanicznej
dał znać o sobie w dniach od 12 do 14
maja, kiedy to zanotowano 450 tak gwał-
townych wstrząsów, że ziemia pęka-
ła i powstawały szczeliny o szeroko-
ści 80 cm. Cała wyspa zatrzęsła się w po-
sadach, zachodnie wybrzeże podnio-
sło się o pół metra, a wnętrze wyspy
o dwa metry. Dopiero 24 październi-
ka 1958 roku ziemia uspokoiła się. Do te-
go czasu wyspa powiększyła się o 2,4
km2. Dzisiaj pozostało z tego nie więcej
niż 1 km2. Reszta została zabrana przez
ocean lub panujące tu silne wiatry.

Wchodzimy na najwyżej położony
punkt rozwiewanego przez wiatr wulka-
nu i podziwiamy roztaczające się
przed nami widoki – bezmiar i błękit
Atlantyku, klify północnych brzegów wy-
spy i rozciągający się u naszych stóp księ-
życowy krajobraz. Przez cały czas towa-
rzyszy nam niezliczona liczba pokrzyku-
jących mew, które czujnie przyglądają się
nam i usiłują odciągnąć nas od swoich
gniazd zapełnionych jajami. Nic dziwne-
go – nie zdając sobie z tego sprawy, we-
szliśmy na obszar chroniący miejsca lęgo-
we morskiego ptactwa.

Parę następnych dni poświęcamy
na zwiedzanie Faial. Ponieważ prawie
wszyscy mieszkańcy wyspy mają samo-
chody, nie kursuje tu prawie żaden lokal-
ny transport. Zdani jesteśmy na własne
nogi i autostop. Na szczęście wyspiarze
są życzliwi autostopowiczom i nie musi-
my czekać zbyt długo.

Największą atrakcją dla turystów od-
wiedzających wyspy azorskie są wielory-
by. W okolicznych, bogatych w plankton
wodach w okresie od maja do sierpnia
natknąć się można na 8 różnych gatun-
ków wielorybów oraz około 5 rodzajów

Zewzględu na znaczne oddalenie za-
równo od Europy, jak i Ameryki,

stosunkowo drogie bilety lotnicze i zda-
wałoby się brak atrakcji turystycznych,
Azory są dość rzadko odwiedzane przez
turystów. Najczęściej zaglądają tu żegla-
rze, dla których wyspy są bezpiecznym
przystankiem w drodze przez Atlantyk.

Masowa turystyka nie ma tu szans roz-
woju. Na Azorach nie ma białych, piasz-
czystych plaż. Gdzieniegdzie znaleźć
można czarne, żwirowo-piaszczyste wul-
kaniczne plaże, w większości usiane du-
żymi kamieniami wygładzonymi przez
oceaniczne fale.

Na wyspach pachnie ziołami, krowami
i morzem. Świst wiatru lub poranną czy
też wieczorną ciszę przerywają jedynie
porykiwania krów (chyba najbardziej po-
pularnych tu zwierząt), pianie kogutów,
szczekanie psów lub świergot ptaków.

Mieszkańcy archipelagu nie znają słów
stres i zanieczyszczenie środowiska. Ży-
ją w zgodzie z naturą, z rytmem dnia
i nocy, wschodów i zachodów słońca.

Tutaj nie odczuwa się tego, że ktoś
do czegoś się spieszy. Wszystko ma tu
swój czas i swoją kolej rzeczy. Dzięki te-
mu Azory są niekwestionowanym rajem
dla tych, którzy zobaczyć chcą zachod-
ni skraj Europy i przy okazji odpocząć
od wielkomiejskiego gwaru i pośpiechu
w atmosferze „wsi nad morzem”.

Oddalenie Azorów od utartych szla-
ków, możliwość wędrowania po najmłod-
szym wulkanie Europy – a właściwie
po tym, co z niego pozostało, wejścia
na najwyższy szczyt Portugalii, a tak-
że szansa obserwowania igraszek wielo-
rybów w akwenie pomiędzy wyspami Fa-
ial i Pico zdecydowały, że wykorzystuje-
my „darmowe” bilety lotnicze, będące for-
mą nagrody za wylatane mile lotnicze
w nieistniejącym już systemie Qualiflyer,
na dolot do Centralnej Grupy wysp azor-
skich.

Dwutygodniowy pobyt na Azorach
rozpoczynamy (Alicja – moja córka – i ja)
od wyspy Faial i zobaczenia Vulcao dos
Capelinhos, miejsca, w którym wędruje-
my po najmłodszym wulkanie Europy,

powstałym zaledwie 45 lat temu. Erup-
cja tego wulkanu nastąpiła we wrze-
śniu 1957 roku na dnie Atlantyku, w po-
bliżu latarni morskiej Capelinhos, zbu-
dowanej na zachodnim wybrzeżu Faial,
zwanym Costa da Nau. Rozpoczęła się
w pobliżu wystających z oceanu skał na-
zywanych Ilheus dos Capelinhos, które
same w sobie były pozostałością dawne-
go wulkanu. W porównaniu do innych
podwodnych erupcji na Azorach, które
trwały najwyżej miesiąc, ten wybuch był

najdłuższym zaobserwowanym na archi-
pelagu od czasu, gdy wyspy te zostały
zasiedlone w XV wieku. Trwał od wrze-
śnia 1957 roku do października 1958 ro-
ku, a cały ten okres można podzielić
na cztery etapy. Pomiędzy 16 a 27 wrze-
śnia 1957 roku zarejestrowano w tym re-
jonie ponad dwieście lekkich trzęsień
ziemi. 27 września w odległości jednego
kilometra na zachód od latarni Capelin-
hos i około 400 metrów na zachód
od wysepek Ilheus dos Capelinhos do-
szło do podwodnego wybuchu. Oko-
ło godz. 8.00 rano ocean zaczął się go-
tować, woda zmieniła swoją barwę,
a w powietrze wystrzeliły para wod-
na i gazy. Po nich z dna oceanu ziemia
wyrzuciła w powietrze fontanny czarne-
go bazaltowego popiołu, osiągające wy-
sokość ponad 1 kilometra. Towarzyszy-
ły temu białe chmury pary wodnej, wy-
rzucone w atmosferę na ponad 4 tysią-
ce metrów. Każda z eksplozji trwała oko-
ło 30 minut i powtarzała się co dwie go-
dziny. 10 października widać już by-

Madalena

Horta

Velas

Ponta Delgada

2351
Pico

1021Sa
ntaB

arbara

O
C

E
A

N
A

T
L

A N T Y C K I

0 50 100 km

A Z O
R

Y

Flores

Corvo

Faial

Pico

S o Jorge

Graciosa

Terceira

S o Miguel

Santa Maria

M.
Ma

me
t/M

ac
Ma

p

16 n.p.m. czerwiec 2004

Re
kla

ma

B
Y

Ł
E

M
,

W
ID

Z
IA

Ł
E

M

Największą atrakcją dla turystów odwiedzających wyspy azorskie są wieloryby

Wchodzimy na najwyżej położony punkt
rozwiewanego przez wiatr wulkanu
i podziwiamy roztaczające się przed nami widoki
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na wysokości ok. 1200 m n. p. m. Co-
dziennie rano przyjeżdżają tu i pełnią dy-
żury strażacy, których zadaniem jest nie-
sienie pomocy tym osobom przebywają-
cym na szlaku, które jej potrzebują. Mimo
że wejście jest typowo trekkingowe, nie
wymagające jakiegokolwiek doświadcze-
nia, to w 2002 roku strażacy zmuszeni by-
li udzielić pomocy 20 osobom, na ogól-
ną liczbę 2600, które wchodziły na szczyt.
Stąd też pewnie oficjalny wymóg wyna-
jęcia lokalnego przewodnika. Na szczę-
ście dla nas nie jest on jednak rygory-
stycznie przestrzegany, a strażacy dyżu-
rujący na parkingu nie zwracają uwagi
na to, że idziemy sami. Pytają nas tylko
o fizyczne dolegliwości, o to, czy mamy
wodę, wpisują nasze dane do prowadzo-
nego przez siebie rejestru i podają
na wszelki wypadek numer telefonu.

Pierwszych parędziesiąt metrów
pod górę to wędrówka „na azymut”,
w kierunku, w którym teoretycznie po-
winna znajdować się ścieżka. Zauważa-
my nie tyle ścieżkę, co betonowe słupki,
którymi wytyczony jest szlak na szczyt.
Słupki rozmieszczone są co 100 metrów
i wytyczają kierunek, którego należy się
trzymać. Wybór „ścieżki” zależy tylko
od preferencji idącego w górę, od tego, czy
woli iść „bardziej ostro”, czy spokojnie
dreptać. Dochodząc do zauważonego
słupka, widzimy dopiero jeden lub dwa
następne stojące wyżej. Zbocze, po któ-
rym wędrujemy, porośnięte jest krzewa-
mi wrzosów (Calluna vulgaris) i tymian-
kiem (Thymus caespititius). Roślinność
porasta zbocza do wysokości 1800 me-
trów. Powyżej jest już tylko żwir, pył
i skały, gdzieniegdzie pokryte porostami.
Słupki doprowadzają nas do krawędzi
krateru. Po około 3 godzinach osiągamy
cel naszej małej wyprawy. Okazuje się,
że nad południowo-wschodnim krańcem
krateru wznosi się jeszcze niewielki
wierzchołek, zwany Pico Pequeno (Mały
Szczyt). Oczywiście wdrapujemy się tak-
że na niego, choć ze względu na ciągle
usuwające się nam spod stóp kamienie
pokonanie tych kilku metrów trwa na-
stępne pół godziny. Rozpościera się stąd
efektowny widok na wszystkie wyspy
Grupy Centralnej. Jesteśmy też zaskocze-
ni obecnością siarkowych oparów oraz
dużej ilości much i muszek. Okazuje się,
że Pico jest tylko drzemiącym wulkanem,
a ostania erupcja nastąpiła w 1718 roku
i miała miejsce nie na szczycie, ale
na zboczu góry, mniej więcej w połowie
jej wysokości.

Górę Pico widać ze wszystkich wysp
Grupy Centralnej, tak więc jej zarys towa-
rzyszy nam do końca podróży po tej wy-
jątkowej oazie spokoju, jakim jest archi-
pelag Azorów. �
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delfinów. Jak zanotowała Alicja w swo-
im dzienniku podróży: „15 maja 2003 ro-
ku wielki gumowy ponton dzięki potęż-
nym silnikom oddala się od brzegu, uno-
sząc grupkę wybrańców, którzy za jedy-
ne 50 dolarów wyruszają ku nieznanej
przygodzie. Ubrana w gruby sweter
i kurtkę z goreteksu, wysmarowana gru-
bą warstwą kremu chroniącego
przed słońcem „gubię” wręcz oczy w po-
goni za niewidocznym. Za prawdziwym
władcą tej morskiej krainy – wielorybem.
Po półgodzinnym wpatrywaniu się
w gładką taflę wody ocean nieopodal
pontonu nagle wybucha, ukazując noz-
drza „małego olbrzyma”. Zaraz za nim
ukazuje się matka, dorosły Physeter ma-
crocephalus, zwany powszechnie kasza-

lotem. Od tej chwili raz za razem ciszę
przeszywają strzelające w górę mgliste
fontanny oraz plusk zanurzających się
w wodę wielkich płetw. I tak jeden
za drugim wielkie potwory znikają
na swój 45-minutowy podwodny posiłek.
Podczas tych kilku godzin na wodzie
przypomniałam sobie słowa Herma-
na Melville’a: „Naówczas świat cały
do wieloryba należa, toteż on, król stwo-
rzenia, kreślił swój szlak...”(„Moby
Dick”).

Wracając w milczeniu do Horty zasta-
nawiałam się, co myśleli dawni wieloryb-
nicy, wyciągając na brzeg lśniące ciała ma-
jestatycznych olbrzymów. Odpowiedź
na to pytanie uzyskałam dopiero po paru
dniach, odwiedzając niewielkie, ale bar-

dzo interesujące muzeum wielorybnictwa
w miasteczku Lajes na wyspie Pico”.

Po wyspie Pico poruszamy się, korzy-
stając oczywiście z autostopu i życzliwo-
ści mieszkańców. Nocujemy na dziko,
w namiocie rozbitym na tyłach dawnej fa-
bryki – o ironio – przetwarzającej tłuszcz
upolowanych wielorybów (obecnie mu-
zeum). Dzień, w którym zaplanowaliśmy
wejście na najwyższą górę Azorów, będą-
cą jednocześnie najwyższą górą Portuga-
lii (2351 m n. p. m.), okazuje się wręcz
idealny pogodowo. Ciepły, słoneczny
i od rana bezchmurny. Udaje nam się
szybko dojechać do parkingu, z którego
startują wszyscy, którzy zamierzają wejść
na szczyt Szczytu (port. Pico – Szczyt).
Parking położony jest na zboczu góry
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Reklama

Górę Pico widać ze wszystkich wysp Grupy Centralnej

Ze względu na znaczne oddalenie zarówno od Europy, jak i Ameryki, stosunkowo drogie bilety lotnicze
i zdawałoby się brak atrakcji turystycznych, Azory są dość rzadko odwiedzane przez turystów

Nocujemy na dziko,
w namiocie rozbitym

na tyłach dawnej fabryki


