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Główne przyrodniczo-kulturowe walory 

turystyczne Pustyni Atakama w regionie II 

Antofagasta 
 
Марциниак А., Алиага Х. Основные естественные и культурные достопримечательности  

пустыни Атакама на территории второго региона Чили (регион Антофагаста). Песчано-каме-

нистая пустыня Атакама принадлежит к самым засушливым территориям на Земле. Отличается свое-

образными природными условиями (геологическое строение, рельеф местности, климатические и ги-

дрографические отношения, биосфера), что – в комбинации с культурными достоинствами – свиде-

тельствует о туристической прнивлекательности ее. В статье описаны естественные туристические до-

стопримечательности регона Сан-Педро-де-Атакама (San Pedro de Atacama): Салар де Атакама (Salar 

de Atacama), Лагунас Ескондидас де Бальтиначе (Lagunas Escondidas de Baltinache), Лагунас де Альти-

планикас (Lagunas Altipl{nicas), вулкан Ласкар (L{scar), гейзеры Эль Татио (El Tatio), Радужная до-

лина (Valle del Arcoíris), Долина Смерти (Valle de la Muerte), Лунная долина (Valle de la Luna), горя-

чие источники де Пуритама (termas de Puritama). Обращено внимание на первобытные народы, обита-

ющие в пустыне, которые известны под общим имением атакаменжс (Atacameños). Археологические па-

мятники Пукара де Китор (Pucar{ de Quitor) и Альдеа де Тулор (Aldea de Tulor) являются доступными 

туристам. Также указана роль астрономических обсерваторий, созданных по инициативе ESO (Eвропейс-

кая южная обсерватория). Освещена тоже проблема разработки минерального сырья и ее влияние 

на окружающую среду. Территория пустыни Атакама очень интересна с точки зрения природных усло-

вий и культурных ценностей: потому стоит ее посетить. Принимая во внимание специфический ми-

кроклимат, является идеальной местностью для астрономических наблюдений, a обилие минеральных 

ресурсов привлекает инвесторов. 

 

Marciniak A., Aliaga J. The main natural, cutural and touristic values of the Atacama Desert in the second 

region of Antofagasta. The Atacama desert, which is formed mostly of sand and rocky, is the driest place on 

the Earth.  It is characterized  by specific natural conditions (geological structure, relief of terrain, climate, hy-

drology, biosphere), connected with cultural values, makes it an attractive touristic area. This work describes 

the touristic values of the region of San Pedro de Atacama, like Salar de Atacama, Lagunas Escondidas de Bal-

tinache, Lagunas Altipl{nicas, El volcan L{scar, the Tatio Geisers, Valle de Arcoíris (Rainbow valley) Valle de 

la Muerte (Death valley), Valle de la Luna (Moon valley) Termas de Puritama. There is a short description of 

the native tribes that inhabited this valley and which common name was Atacameños. The archeological si-

tes like Pukar{ de Quitor and Aldea de Tulor are accessible to tourists. The astronomical observatories or-

ganized by ESO are also described. The last part handles the mineral exploitation and its impact on the en-

vironment. The Atacama desert is an interesting place for natural and cultural (touristic) values, and it is de-

finitely worth to visit.  Because of its specific microclimate, it is an ideal place for astronomical observation. 

There is as well a variety of valuable mineral resources in this zone that also attract investors.   

 

mailto:1alicja.marciniak@hotmail.com
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Marciniak A., Aliaga J. Los principales valores naturales, culturales y turísticos del desierto de Atacama 

situados en la segunda región de Chile (región de Antofagasta). El Desierto de Atacama el cual esta prin-

cipalmente formado de rocas y arena. Es el lugar mas seco del mundo. El esta caracterizado por condiciones 

naturales específicas (estructuras geológicas, relieve, climatológicas, hidrológicas y biosfericas) y por el estar 

conectado con valores culturales le da también un atractivo valor turístico a la zona. En este trabajo se des-

criben las características de potencial turístico de la región como el Salar de Atacama, Lagunas Escondidas 

de Baltinache, Lagunas Altipl{nicas, el volcan L{scar, el geiser Tatio, el valle de Arcoíris, Valle de la Muerte, 

Valle de la Luna y Térmas de Puritama. Asi mismo se hace una corta descripción de los pueblos indigenas que 

viven en la zona del desierto.  Su nombre general es Atacameños. Los lugares arqueológicos como el Pucar{ 

de Quitor y Aldea de Tulor son accesibles para el turísta. También se describen los observatorios astronó-

micos creados por una iniciativa de la organizacíon ESO (European Southern Observatory). La última parte 

del trabajo trata de la explotación de minerales encontrados en la zona y su impacto ecológico en el medio 

ambiente. El desierto de Atacama es una zona de interes turístico, geogr{fico y como reserva natural. Por el 

echo que esta zona poseé un microclima estable y seco es un lugar ideal para hacer observaciones astronó-

micas. Asi mísmo hay muchos recursos minerales en la zona que también atraen inversores.   

 

Marciniak A., Aliaga J. De belangrijkste natuurlijke, culturele en toeristische waarden van de Atacama-

woestijn in de tweede regio van Chili – regio Antofagasta. De zand- en steenachtige Atacama-woestijn is de 

meest droge plek op de wereld. De specifieke natuurlijke waarden  (geologische structuur, vorm van de aard-

korst, klimaat, hydrologie en biosfeer) met verbinding van de cultuurvoorwaarden maakt het een toeristis-

che trekpleister. In het artikel zijn de toeristische waarden van de regio San Pedro de Atacama beschreven 

zoals Salar de Atacama, Lagunas Escondidas de Baltinache, Lagunas Altipl{nicas, de L{scar vulkaan, de El 

Tatio geiser, Valle de Arcoíris (Regenboogkleurige vallei), Valle del Muerte (Dodenvallei), Valle de la Luna 

(Maanvallei), Puritama warmwaterbronnen. Er is in het kort de oorspronkelijke stammen beschreven, die in 

de woestijn wonen. Hun gemeenschappelijke naam is Atacameños. De archeologische vindplaatsen Pukar{ 

de Quitor en Aldea de Tulor zijn beschikbaar voor toeristen. Tevens zijn de astronomische observatoria  beschre-

ven, die door de organisatie van ESO is ontstaan. Het laatste deel gaat over het probleem met de exploitatie 

van minerale hulpbronnen en hun invloed op het milieu. De Atacama-woestijn is een interessante plek voor 

natur- en cultureel toeristische waarden en is de moeite waard om te bekijken. Omdat het een sfecifiek mi-

croklimaat heeft, is het een ideale plek om bovengrondse astronomische observaties te doen. Er zijn rijke mi-

nerale hulpbronnen, die investeerders aantrekken. 

 

Słowa kluczowe: Chile, Pustynia Atakama, region II Antofagasta, słone jeziora Atakamy, gejzer el Tatio, 

   wulkan L{scar, Dolina Tęczowa, Dolina Księżycowa, Dolina Śmierci, Atacameños, Pukar{ de Quitor,    

   Aldea de Tulor, Lagunas Еscondidas de Baltinache, Lagunas Altipl{nicas, termy de Puritama, ALMA, 
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Zarys treści 
 

Piaszczysto-kamienista Pustynia Atakama nale-

ży do najsuchszych miejsc na Ziemi. Cechuje się 

więc specyficznymi warunkami przyrodniczymi 

(budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, 

stosunki klimatyczne i hydrologiczne, biosfera), 

co – w połączeniu z walorami kulturowymi – 

stanowi o jej atrakcyjności turystycznej. W pracy 

opisano naturalne walory turystyczne regionu 

San Pedro de Atacama: Salar de Atacama, Lagu-

nas Escondidas de Baltiache, Lagunas Altipl{ni-

cas, wulkan L{scar, gejzery El Tatio, Valle del Ar-

coíris (Dolina Tęczowa), Valle de la Muerte (Do-

lina Śmierci), Valle de la Luna (Dolina Księżyco-

wa), gorące źródła de Puritama. Zwrócono uwa-

gę na pierwotne ludy zamieszkujące pustynię, 

które występują pod wspólną nazwą Atacame-

ños. Stanowiska archeologiczne Pucara Quitor 

i Aldea de Tulor są dostępne dla turystów. W pra-

cy uwzględniono rolę obserwatoriów astrono-

micznych zbudowanych z inicjatywy ESO (Euro-

pean Southern Observatory – Europejskie Ob-

serwatorium Południowe). Naświetlono też pro-

blem eksploatacji surowców mineralnych i jej 

wpływu na środowisko. Obszar Pustyni Ataka-

ma jest bardzo ciekawy pod względem natural-

nym i kulturowym (turystycznym) i zdecydowa-

nie warto go odwiedzić. Ze względu na specy-

ficzny mikroklimat, stanowi doskonałe miejsce  

do prowadzenia obserwacji astronomicznych, 

a obfitość bogactw mineralnych przyciąga in-

westorów.  
 

Wstęp 
 

Pustynia Atakama (Desierto de Atacama) jest naj-

starszą pustynią na świecie: jej wiek – jak wska-

zują dane naukowe – jest oceniany na co naj-

mniej 20–40 mln lat, jednocześnie należy do naj-

suchszych miejsc na Ziemi. Pustynia Atakama 

leży w Ameryce Południowej w północnej częś-

ci Chile (rys. 1). Zajmuje obszar o powierzchni 

około 110 tys. km2. Północna granica pustyni 

pokrywa się mniej więcej z granicą państwo-

wą między Chile i Peru, południową stanowi 

granica z regionem Cuquimbo (region IV ze sto-

licą w La Serena). Od zachodu pustynia grani-

czy z pasmem Kordyliery Nadbrzeżnej (Cordi-

llera de la Costa), od wschodu natomiast z Kor-

dylierą Zachodnią. Pod względem administra-

cyjnym Atakama jest położona w prowincji 

Chico Grande i podzielona jest na cztery regio-

ny administracyjne: region XV Arica y Parina-

cota, którego stolicą jest Arica, region I Tarapa-

ca, ze stolicą w Iquique, region II Antofagasta 

ze stolicą w m. Antofagasta i region III Ataca-

ma, ze stolicą w Copiapó.  
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja Pustyni Atakama: 

   1 – Pustynia Atakama, 2 – inne obszary pustynne 

   wokół Atakama: a – pustynia Sechura, b – peru-

   wiańskie pustynie przybrzeżne, c – Altiplano andi-

   no, d – Puna de Atacama, e – Norte Chico de Chile 

Рис. 1. Местоположение пустыни Атакама: 

   1 – пустыня Атакама, 2 – другие пустынные тер-

   ритории вокруг пустыни Атакама: а – пустыня 

   Сечура,  b – перуанские прибрежные пуcтыни, 

   c – Альтиплано андино, d – Пуна де    Атакама, 

   e – Норте-Чико де Чили  

Fig. 1. Location of Atacama Desert: 

   1 – Atacama Desert, 2 – another desert areas around 

   the Atacama Desert: a – Sechura Desert, b – Peru-

   vian coastal deserts, c – Altiplano andino, d – Pu-

   na de Atacama, e – Norte Chico de Chile 

   (źródło – источник – source: https://es.wikipedia. 

   org/wiki/Desierto_de_Atacama#/media/Archivo:Ataca 

   ma_map.svg)

https://es.wikipedia/
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Specyficzne, trudne warunki przyrodnicze 

oraz zabytki kulturowe sprzyjają rozwojowi 

turystyki: San Pedro de Atacama w regionie 

Antofagasta jest w ciągu roku odwiedzane 

przez około 180 tys. turystów. 

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie 

warunków naturalnych panujących na pustyni 

Atakama, zwrócenie uwagi na zabytki kultu-

rowe i niektóre aspekty współczesnej dzia-

łalności człowieka, a w konsekwencji na wy-

brane walory turystyczne, jakie istnieją na te-

renie II regionu Antofagasta – zwłaszcza  

w okolicach popularnej, wspomnianej już miejs-

cowości turystycznej San Pedro de Atacama. 

Podstawą do realizacji wytyczonego celu była 

analiza wybranych opublikowanych materiałów, 

a także własne doświadczenia terenowe. 

Zgodnie z sugestią jednego z recenzen-

tów, dla uczytelnienia tekstu zrezygnowano 

z cytowania literatury, natomiast spis wyko-

rzystanych źródeł zamieszczono na końcu 

artykułu. 

 

Ogólna charakterystyka wybra-

nych elementów fizycznogeo-

graficznych  
 
Atakama stanowi rozległy obszar wyżynny 

stopniowo wznoszący się od 300 m n.p.m. 

na wybrzeżu Pacyfiku do 2 500 m n.p.m.   

u podnóży Andów na wschodzie. Obszar skła-

da się ze stref wielkich pasm górskich i po-

dłużnych dolin zazwyczaj o przebiegu połud-

nikowym. Rys. 2 i 3 demonstrują fragmenty 

starych, historycznych map z lat 1905 i 1910, 

bardzo plastycznie przedstawiających rzeźbę 

terenu okolic Salar de Atacama, a więc obsza-

ru będącego przedmiotem naszych obser-

wacji.
 
 

  

 
 

Rys. 2. Fragment starej mapy Pustyni Atakama z 1905 roku  

Рис. 2. Фрагмент старой карты пустыни Атакама в Чили, 1905 год 

Fig. 2. A fragment of old map of Atacama Desert, Chile, 1905 

 (źródło – источник – source: http://portulan.ru/maps/amirecanmaps/southamericamaps/staraya-karta-pustyni-

atakama-v-chili-1905-god/) 

http://portulan.ru/maps/amirecanmaps/southamericamaps/staraya-karta-pustyni-atakama-v-chili-1905-god/
http://portulan.ru/maps/amirecanmaps/southamericamaps/staraya-karta-pustyni-atakama-v-chili-1905-god/
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Rys. 3. Fragment starej mapy Pustyni Atakama z 1910 roku  

Рис. 3. Фрагмент старой карты пустыни Атакама в Чили, 1910 год 

Fig. 3. A fragment of old map of Atacama Desert, Chile, 1910 
(źródło – источник – source: https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_Caracoles#/media/Archivo:04-antofagasta.jpg) 

 

Budowa geologiczna i ukształtowanie 

terenu 
 

Pustynia Atakama jest w całości położona na pły-

cie tektonicznej południowoamerykańskiej gra-

niczącej z płytą oceaniczną Nazca. W wyniku 

procesu subdukcji płyta Nazca zanurza się pod 

płytę południowoamerykańską, co powoduje 

regularne trzęsienia ziemi oraz wysoką aktyw-

ność wulkaniczną. Strefę kolizji wyznacza rów 

Atakamski o długości 5 900 km, szerokości 100 

km i głębokości 8 066 m oraz aktywnie sejsmicz-

nie Andy wraz z licznymi wulkanami. Jednym 

z najbardziej znanych jest wulkan L{scar, się-

gający wysokości 5 641 m n.p.m.  

W większości opracowań na pustyni Ata-

kama w przekroju zachód–wschód wyróżnia się 

kilka (w różnych opracowaniach dość różnie na-

zywanych i niejednakowo znaczonych na ma-

pach i schematach kartograficznych) elemen-

tów ukształtowania terenu, albo też regionów fi-

zycznogeograficznych. Przykładem może być 

następujący podział: La Cordillera de la Costa 

(Kordyliera Nadbrzeżna), La Depresión Central 

(Obniżenie Centralne), La Cordillera Domeyko 

(Góry Domeyki), El Llano de la Paciencia, La 

Cordillera de la Sal (Kordyliera Solna), La 

Cuenca del Salar de Atacama (Kotlina Salar de 

Atacama), La Cordillera Occidental (Kordyliera 

Zachodnia), La Puna (COFRÉ ARZOLA, 2018).  

La Cordillera de la Costa stanowi barierę 

górską o długości 3 000 km, zorientowaną z pół-

nocy na południe, cechującą się wysokościami 

1 000–2 000 m n.p.m. Pasmo jest zbudowane 

ze skał wulkanicznych i plutonicznych wieku 

jury i kredy.  

La Depresión Central jest obniżeniem wy-

pełnionym osadami aluwialnymi, jeziornymi 
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i ewaporatami o łącznej miąższości 1 000 m. 

Ich wiek: od mezozoiku po współczesność. 

W północnej części obniżenia te są zajęte przez 

ubogi step Pampa de Colorado, w części środko-

wej – również z ubogim stepem na powierzchni 

– występuje „saletrowa” pustynia Pampa del Ta-

marugal, w południowej części tego obniżenia 

leży omawiana tu pustynia Atakama. 

La Cordillera Domeyko jest barierą górską  

o długości ponad 500 km i przebiegu północ–

południe. Dolne, głębokie części tych gór zostały 

wyniesione w wyniku zdarzeń tektonicznych od 

górnej kredy do eocenu (budowa: głównie róż-

ne skały wulkaniczne górnego karbonu i per-

mu, skamieniałe warstwy jeziorne triasu oraz 

osady kontynentalne od kredy po miocen). 

Pasmo górskie cechuje się średnimi wysokoś-

ciami 3 000 m n.p.m., lokalnie przekraczają-

cymi 4 000 m n.p.m.: Cerro Quimal 4 278 m 

n.p.m. Występują tu bogate złoża miedzi 

(Cordillera Domeyko jest przykładem pasma 

górskiego różnie nazywanego i różnie znaczo-

nego na mapach: w jednych źródłach jest tak 

określana na całej długości pasma górskiego, 

w innych – tak nazywana jest południowa część 

tego pasma, a północna – Cordon Barros Arana, 

w jeszcze innych Cordillera Domeyko dochodzi 

tylko do południowych krańców Salar de Ata-

cama, by następnie po kilkudziesięciokilometro-

wej przerwie pojawić się jako Cordillera Puri-

lactis, jeszcze gdzieindziej Cordillera Domeyko 

jest nazywana Precordillera…). 

El Llano de la Paciencia stanowi nieckę wy-

ścieloną czwartorzędowymi utworami aluwia-

nymi, oddzieloną od Salar de Atacama pasmem 

Cordillera de la Sal.  

La Cordillera de la Sal liczy 80 km długości, 

cechuje się orientacją N–S i jest jeszcze tekto-

nicznie aktywna. Budują ją różne skały wulka-

niczne, w tym piroklastyczne, a także osady kon-

tynentalne bogate w ewaporaty, m.in. w sól ka-

mienną, są tu intensywnie rozwinięte zjawis- 

ka krasowe. To pasmo górskie zostało całkowi- 

cie zdeformowane w okresie od oligocenu po 

pliocen. Jego wysokości względne odnośnie do 

powierzchni Salar de Atacama sięgają 200 m. 

Cuenca del Salar de Atacama – krótka cha-

rakterystyka w dalszej części tekstu.  

La Cordillera Occidental sięga 6 800 m 

n.p.m. Jest zbudowana głównie z kenozoicz-

nych skał wulkanicznych i stanowi pas strato-

wulkanów, pokrywających różne starsze skały 

wulkaniczne. 

La Puna stanowi część wyżynnego płasko-

wyżu, drugiego pod względem wysokości na 

świecie, osiąga 3 700 do 4 200 m n.p.m. Jej sze-

rokość wynosi 350–400 km. 

Przykład pasmowego układu krain od Pa-

cyfiku po Andy, nieco innego w porównaniu 

z omówionym wyżej, przedstawia rys. 4. 

Z kolei rys, 5 i 6 prezentują schematy budo-

wy geologicznej okolic Salar de Atacama. 

Warto zauważyć, że różnią się one nieco treś-

cią, a także, że na rys. 4 widoczne są nieścis-

łości w legendzie. 

Bardzo suchy klimat (patrz dalej) powodu-

je intensywny rozwój wietrzenia fizycznego, 

w tym też solnego. Skutkiem tego jest wszech-

obecna pokrywa gruzowa, pokrywająca m.in. 

stoki górskie, a występowanie silnych wia-

trów sprzyja powstawaniu piasków eolicz-

nych. W niektórych miejscach ich pola zajmu-

ją rozległe przestrzenie. Rzeźba tych piasków 

jest bardzo zróżnicowana: spotyka się tu róż-

ne rodzaje wydm, w tym charakterystyczne 

dla pustyń pojedyncze barchany oraz wszelkie 

formy przejściowe do złożonych grzęd barcha-

nowych. Pustynia Atakama ma więc w prze-

wadze charakter żwirowo-kamienisty, a także 

– rzadziej – piaszczysty. Charakterystyczne są 

liczne wietrzeniowo-korazyjne ostańce skalne. 

W licznych obniżeniach powszechne są pusty-

nie solne (sołonczaki, salares). Pasma górskie 

są w wielu miejscach porozcinane przez głę-

bokie doliny –  quebradas. 
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Rys. 4. Regiony fizycznogeograficzne pustyni Atakama (wg: CLARKE, 2006): 

1 – charakteryzowany obszar 

Рис. 4. Физико-географические регионы пустыни Атакама (по: CLARKE, 2006): 

1 – характеризуемая территоря 

Fig. 4. Physiographic regions of Atacama Desert (after: CLARKE, 2006): 

1 – characterized area 
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Rys. 5. Schemat budowy geologicznej Salar de Atacama i najliższych okolic  

(wg: GODFREY, [LVAREZ-AMADO, 2020, uproszczone): 

1 – plio-plejstoceńskie skały magmowe, 2 – niecka solniska, 3 – współczesne osady wulkaniczne, 4 – 

mioceńskie skały magmowe, 5 – neogeńskie skały osadowe, 6 – paleogeńskie skały osadowe, 7 – kredowe 

skały osadowe, 8 – wulkaniczne skały osadowe (paleozoik–trias), 9 – intruzje 

Рис. 5. Схема геологического строения понижения Салар де Атакама и его окрестностей  

(по: GODFREY, [LVAREZ-AMADO, 2020, упрощенное): 

1 – плиоценовые и плейстоценовые магматические породы, 2 – басин солончака (салар), 3 – 

современны вулканические породы, 4 – миоценовые осадочные породы, 5 – неогеновые осадочные 

породы, 6 – палеогеновые осадочные породы, 7 – меловые осадочные породы, 8 – вулканические 

осадочные породы (палеозоик–триас), 9 – интрузии 

Fig. 5. Map of the Salar de Atacama basin showing the major rock units  

(after: GODFREY, [LVAREZ-AMADO, 2020, simplified): 

1 – Plio-Pleistocene ignimbrites, 2 – salar pan, 3 – recent volcanic deposits, 4 – Miocene ignimbrites, 5 – 

Neogene sedimentary, 6 – Paleogene sedimentary, 7 – Cretaceous sedimentary, 8 – Paleozoic to Triassic 

volcanosedimentary, 9 – intrusives 

 

 

 

Rys. 6. Szkic geologiczny północnej częś-

   ci Cordillera de la Sal w okolicach San 

   Pedro de Atacama  

Рис. 6. Схема геологического строения 

   северной части Кордильера де ла 

   Саль волзле Сан Педро де Атакама 

Fig. 6. Geological sketch map of the nor-

   thern Cordillera de la Sal area around 

   San Pedro de Atacama 

(wg – по – after: WAELE DE et al., 2009) 
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Warunki klimatyczne 

 

Obszar pustyni Atakama cechuje się klimatem 

skrajnie kontynentalnym: region ten jest naj-

bardziej suchą pustynią na świecie. Wynika to 

z ciągłej inwersji temperatury pomiędzy zim-

nym Prądem Peruwiańskim (Prądem Hum-

boldta) i obecnością silnego Wyżu Pacyficzne-

go. Powoduje to wysuszanie i ochładzanie kli-

matu wybrzeża, prowadząc do pustynnienia. 

Położenie pomiędzy dwoma łańcuchami górs-

kimi o odpowiedniej wysokości zapobiega ad-

wekcji wilgotnego powietrza znad Pacyfiku, 

a cień opadowy Andów uniemożliwia docie-

ranie wilgoci ze wschodu. Wskutek tego przy-

brzeżne miejscowości Oceanu Spokojnego: 

Arica i Iquique otrzymują średnio w ciągu ro-

ku 0,5 i 0,6 mm opadu, natomiast Antofagas-

ta, Tocopilla, Calama i Copiapó – 1,7, 3,0, 5,7 

i 12 mm. Niektóre ze stacji meteorologicznych 

na tym obszarze nigdy nie zanotowały opadów. 

Specyficznym zjawiskiem na pustyni Atakama 

są mgły (camanchaca) docierające znad Pacyfiku, 

umożliwiające np. rozwój ubogiej roślinności 

pustynnej. Skutkiem skrajnej suszy jest brak po-

krywy śnieżnej oraz lodowców w Andach na-

wet na wysokości 6 000 m n.p.m. Pokrywę śnie-

żną można obserwować jedynie na najwyż-

szych szczytach (Ojos del Salado 6 893 m n.p.m., 

Llullaillaco 6 739 m n.p.m. – jeden z najwyższych 

czynnych wulkanów na świecie). 

Średnie roczne temperatury powietrza we 

wspomnianych wyżej punktach wynoszą: 

Arica – 19,2°C, Iquique – 17,2°C,  Antofagasta – 

17°C, Calama – 12,9°C, Copiapó – 18,0°C. 

 

Warunki hydrologiczne 

 

Niewielkie zasoby wodne na pustyni Ataka-

ma są gwarantowane przez różnej jakości wo-

dy podziemne oraz rzeki biorące początek 

w Andach i formujące wspomniane już  

quebradas. Średnio 1 raz na 10 lat pojawiają się 

tu krótkotrwałe wezbrania (avenidas de agua), 

będące skutkiem ulew w Andach w miesią-

cach letnich. 

Głównym powierzchniowym źródłem wo-

dy na pustyni Atakama jest rzeka Loa o długo-

ści 440 km (jest to najdłuższa rzeka w Chile, pro-

wadzi wody do Oceanu Spokojnego). Jej źródła 

znajdują się na wysokości 4 277 m n.p.m. w łań-

cuchu Cordillera Occidental. Średni przepływ 

wody wynosi 2,43 m3/s. Rzeka ta na obszarze 

pustyni nie ma wyraźnie wykształconej doliny: 

jest ona wyrażona w postaci obniżonej strefy 

zasolonych łąk i z wąskim słabo wciętym kory-

tem. Od miasta Calama wody Loa stają się słone 

i nie nadają się do wykorzystania. Oprócz Loa 

istnieją też inne rzeki (np. Yauca, Azapa, Cama-

rones), ale prowadzą one wody okresowo i nie 

dochodzą do Pacyfiku. 

Wielkie znaczenie dla gospodarki mają wo-

dy podziemne. W niecce Salar de Atacama ma-

ją one charakter wód artezyjskich, są słonawe 

i ciepłe. 

 

Roślinność i świat zwierząt 

 

Na pustyni można spotkać różnorodną roślin-

ność. Ze względu na duże wahania dobowe 

temperatury oraz skąpe opady, rośliny przysto-

sowały się do życia w tak skrajnych warunkach. 

Są odporne na dehydratację i zasolenie. Najbar-

dziej charakterystyczne są: kaktus Copiapoa sp., 

z krzewów – cachiyuyo (Atriplex atacamensis), 

rica rica (Acantholippia deserticola – liście są sto-

sowane jako lek na chorobę wysokościową), 

z drzew – tamarugo (Proposis tamarugo)  

i algarrobo blanco (Proposis alba). Na pustyni 

można spotkać ponad 200 gatunków roślin 

zielnych, z czego większość to endemity. Ich in-

tensywne kwitnienie jest mocno związane z zja-

wiskiem pogodowym El Niño, które powoduje 

wzrost temperatury wody w oceanie u wybrze-

ży Ameryki Południowej, powodując zwiększe-

nie parowania jego powierzchni. W konse-

kwencji prowadzi to do zwiększenia opadów. 

Takie zwiększone opady pojawiają się zazwy-

czaj co 5–7 lat, co prowadzi do tzw. „zakwitania 

pustyni”. W ostatnich dekadach zjawisko to wy-

stępowało m.in. w latach 1983, 1987, 1991, a tak-

że np. 12 lipca 1997 roku, kiedy opad deszczu 

osiągnął rekordową wartość 96 mm w ciągu 
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zaledwie 15 godzin. Późniejsze większe opady 

na pustyni Atakama wystąpiły m.in. w latach 

2017 i 2019. W tym czasie suchy krajobraz pus-

tynny niemal gwałtownie zmienia się początko-

wo w zielony, zazwyczaj w lipcu i sierpniu, by 

we wrześniu przeobrazić się w całą gamę ko-

lorów. Oczywiście towarzyszy temu intensyw-

ny rozwój owadów i innych organizmów zwie-

rzęcych. Zjawisko „zakwitania pustyni” jest ty-

powe dla wielu pustyń na świecie, m.in. dla  

pustyni Negev w Izraelu. Ten krótki czas jest 

wykorzystywany przez turystów, którzy bar-

dzo licznie pojawiają się na pustyniach, by po-

dziwiać rozległe różnokolorowe kobierce kwia-

tów. Na pustyni Atakama zakwitają m.in. 

Alstroemeria kingii, Aristolochia bridgesii, Argy-

lia radiata, Cistanthe grandiflora, Cristaria ovata, 

Encelia canescens, Nolana paradoxa, Oenothera 

coquimbensis, Rhodophiala phycelloides (fot. 1). 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 1. Kwitnąca pustynia Atakama 

Фот. 1. Цветущая пустыня Атакама 

Photo 1. Blooming Atacama Desert  

(źródło – источник – source: 

http://chilesorprendente.blogspot.com/2008/

04/desierto-florido-atacama.html) 

 

 

Obszar pustyni Atakama i sąsiednich tere-

nów cechuje się występowaniem specyficznych 

gatunków dużych ssaków: wikunii andyjskich 

(Vicugna vicugna) (fot. 2), guanako andyjskiego 

(Lama guanicoe), udomowionych lam andyjskich 

(Lama glama) i alpak (Vicugna pacos). Wszystkie 

należą do rodziny wielbłądowatych i naturalnie 

występują tylko w regionie Andów. Wikunie 

i guanako znajdują się pod ścisłą ochroną. Sta-

da wolno żyjących wikunii są obserwowane 

w regionie San Pedro de Atacama. Wikunie, la-

my i alpaki można spotkać na wysokości od 

3 000 m n.p.m. Guanako żyją na mniejszych wy-

sokościach. 

 

Walory turystyczne 
 

Najbardziej znanym regionem turystycznym 

na pustyni Atakama jest obszar wokół San 

Pedro de Atacama. Jest to miasto położone 

na wysokości 2 435 m n.p.m., liczące około  

 
 

Fot. 2. – Фот. 2. – Phot. 1. Wikunia – Викунья – 

Vicuna (fot. – фот.: – phot. by: J. Aliaga – Х. Алиа-

га – J. Aliaga) 

 

5,5 tys. mieszkańców. Dobrze przygotowana 

baza noclegowa oraz gastronomiczna zachęca 

podróżnych do skorzystania z ofert zapozna-

nia się z okolicznymi walorami.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alstroemeria_kingii
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristolochia_bridgesii
https://es.wikipedia.org/wiki/Argylia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argylia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistanthe_grandiflora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristaria_ovata
https://es.wikipedia.org/wiki/Encelia_canescens
https://es.wikipedia.org/wiki/Nolana
https://es.wikipedia.org/wiki/Oenothera
https://es.wikipedia.org/wiki/Oenothera
https://es.wikipedia.org/wiki/Oenothera
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhodophiala_phycelloides
http://chilesorprendente.blogspot.com/2008/04/desierto-florido-atacama.html
http://chilesorprendente.blogspot.com/2008/04/desierto-florido-atacama.html
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Walory naturalne 

 

Przed charakterystyką wybranych walorów na-

turalnych regionu turystycznego San Pedro de 

Atacama należy – mimo przedstawionej wyżej 

ogólnej charakterystyki warunków klimatycz-

nych pustyni Atakama w całości – zwrócić uwa-

gę na ten element fizycznogeograficzny w od-

niesieniu do samego miasta San Pedro de Ata-

cama ze względu na fakt, że jest ono położone 

na wyraźnie większych wysokościach i znacz-

nie dalej od wpływów Pacyfiku. Obraz przebie-

gu w ciągu roku średnich wieloletnich wartości 

dwóch podstawowych parametrów: temperatu-

ry i opadów przedstawiono na poniższym dia-

gramie klimatycznym (rys. 7). 

 

 
 

Rys. 7. San Pedro de Atacama – diagram klimatyczny (wg: https://pl.climate-data.org/ameryka-

po%C5%82udniowa/chile/ii-region-de-antofagasta/san-pedro-de-atacama-21732/#climate-table): 

1 – temperatura powietrza: a – średnia wieloletnia maksymalna, b – średnia wieloletnia, c – średnia 

wieloletnia minimalna, 2 – średnie wieloletnie sumy opadów atmosferycznych 

Рис. 7. Сан-Педро-де-Атакама – климатограмма (по: https://pl.climate-data.org/ameryka-

po%C5%82udniowa/chile/ii-region-de-antofagasta/san-pedro-de-atacama-21732/#climate-table): 

1 – температура воздуха: a – средняя многолетняя максимальная, b – средняя многолетняя, c – 

средняя многолетняя инимальная, 2 – средние многолетние суммы атмосферных осадков 

Fig. 7. San Pedro de Atacama – climate diagram (after: https://pl.climate-data.org/ameryka-

po%C5%82udniowa/chile/ii-region-de-antofagasta/san-pedro-de-atacama-21732/#climate-table): 

1 – air temperature: a – average multiannual maximum temperature, b – average multiannual temperature, 

c – average multiannual minimum temperature, 2 – average multiannual precipitations 

 

Zwraca uwagę nieco wyższa wieloletnia 

roczna suma opadów: 58 mm, ale i bardzo nie-

równomierny ich rozkład w ciągu roku – 76% 

z tej sumy przypada tylko na dwa miesiące (sty-

czeń i luty), od kwietnia natomiast aż do końca 

roku trwa okres bardzo suchy ze średnimi opa-

dami 0–2 mm w poszczególnych miesiącach 

(w sumie 9 mm, co stanowi 15,5% całości). Śred-

nia względna wilgotność powietrza – 30%. 

Średnia roczna temperatura powietrza wy-

nosi tu 14,5°C, przy czym najwyższa średnia 

przypada na grudzień i styczeń (18,5°C  

i 18,1°C), najniższa zaś – na czerwiec i lipiec 

(9,6°C i 9,2°C). 

Takie warunki termiczne, a zwłaszcza opa-

dowe determinują charakter naturalnych walo-

rów przyrodniczych omawianego regionu tu-

rystycznego. 
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Do ciekawszych obiektów przyrodniczych 

występujących na tym obszarze można zali-

czyć m.in. Salar de Atacama, Laguna Cejar, 

Lagunas Escondidas de Baltinache, Lagunas Al-

tipl{nicas: Laguna Miscanti i Miñiques, wulkan 

L{scar, gejzer El Tatio, Valle de la Luna (Doli-

na Księżycowa), Valle de la Muerte (Dolina 

Śmierci), Valle del Arcoíris (Dolina Tęczowa), 

Termas de Puritama (rys. 8). 

 

 

 

Rys. 8. Główne przyrodnicze i 

   kulturowe obiekty turystycz-

   ne regionu San Pedro de Ata-

   cama (wg różnych źródeł) 

Рис. 8. Основные природные 

   и культурные туристичес-

   кие объекты региона Сан-

   Педро-де-Атакама 

Fig. 8. Main natural and cultu-

   ral tourist objects of San 

   Pedro de Atacama region 
 

1 – Laguna Cejar, 2 – Lagunas 

Escondidas de Baltinache 3 – La-

gunas Altiplánicas: Laguna Mis-

canti i Miñiques, 4 – wulkan 

Láscar, 5 – gejzery El Tatio, 6 – 

Valle de la Luna, 7 – Valle de la 

Muerte, 8 – Valle del Arcoíris, 

9 – Termas de Puritama, 10 – 

Pukará de Quitor, 11 – Aldea 

de Tulor, 12 – ALMA  
 

Cor.Dom – Cordillera Domey-

ko, C.Bar.Ar. – Cordon Barros 

Arana, Cor.Sal – Cordillera de 

la Sal, Ll.Pa. – Llano de la Pa-

ciencia, RF – Park Narodowy 

(Национальный парк, Natio-

nal Park) Reserva Nacional Los 

Flamencos 
   

Salar de Atacama. Salary to obiekty, w któ-

rych można obserwować, jak współcześnie po-

wstają złoża soli. W tym miejscu należy po 

raz kolejny zwrócić uwagę na specyficzne lo-

kalne warunki klimatyczne panujące w tym 

solnisku (rys. 9). 
 

 

Rys. 9. Salar de Atacama – diagram klimatycz-

   ny (wg: SCL Salar Station 1993–2006): 

   1 – średnia wieloletnia temperatura powietrza, 

   2 – średnie sumy opadów atmosferycznych 

Рис. 9. Салар де Атакама – климатограмма 

   (по: SCL Salar Station 1993–2006):  

   1 – средняя многолетняя температура, 

   2 – средние многолетние суммы осадков 

Fig. 9. Salar de Atacama – climate diagram 

   (after: SCL Salar Station 1993–2006): 

   1 – average multiannual air temperature, 

   2 – average multiannual precipitations 
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W przypadku Salar de Atacama maksymal-

ne średnie roczne temperatury przypadają na 

grudzień, styczeń i luty (kolejno: 20,6°C, 21,8°C 

i 21,2°C), najniższe średnie z kolei na czerwiec 

i lipiec: 10,6°C i 10,5°C (należy dodać, że w mie-

siącach zimowych najniższe temperatury w cią-

gu nocy spadają do 0,3°C), w związku z tym 

średnia roczna temperatura powietrza jest tu 

wyższa niż w San Pedro de Atacama i wynosi 

16,6°C. Średnie roczne sumy opadów są tu wy-

raźnie niższe niż we wspomnianym centrum 

turystycznym na północy i wynoszą 19,6 mm. 

Najwyższe miesięczne sumy opadów przypa-

dają tym razem na luty i marzec i stanowią 

60% całości. W okresie od kwietnia do końca 

roku obszar ten otrzymuje średnio 5 mm opa-

dów (25,5% całej sumy, z miesięcznymi wartoś-

ciami 0–1,7 mm).  

Tym razem należy zwrócić uwagę na jesz-

cze jeden parametr meteorologiczno-klimatycz-

ny: potencjalną ewaporację (parowanie). Roczna 

potencjalna ewaporacja na obszarze Salar de 

Atacama wynosi 2 340,9 mm: jest więc 120 razy 

większa od rocznej sumy opadów. Jeszcze więk-

sze różnice pojawiają się w odniesieniu do posz-

czególnych miesięcy: w sierpniu potencjalne pa-

rowanie 342 razy przekracza średnią wartość 

opadu, we wrześniu – 305 razy, w październi-

ku natomiast – aż 2 420 razy. Te wartości świad-

czą, że panują tu bardzo dobre warunki do wy-

trącania się różnych rodzajów soli na powierz-

chni gruntu. 

Salar de Atacama leży na wysokości 2 300 m 

n.p.m. i zajmuje obszar o powierzchni prawie 

2 400 km2, a jego orientacyjne wymiary wyno-

szą: długość 120 km, szerokość 60–90 km. Jest 

on trzecim największym na świecie obiektem 

o takim charakterze (po Salar de Uyuni w Bo-

liwii – 10 582 km2, wysokość – 3 656 m n.p.m. 

oraz po Salinas Grandes w Argentynie – 

8 900 km2, 3 450 m n.p.m.). Leży on pomiędzy 

głównym łańcuchem Andów a Kordylierą Do-

meyki, średnio na wysokości około 2 300 m 

n.p.m. Znaczna część powierzchni solniska jest 

pokryta pokrywą solną, reszta słonymi mułami 

(fot. 3). Osady te tworzyły się w klimacie hiper-

arydalnym od połowy kredy po czasy współ-

czesne. Solnisko współcześnie nie jest zalewane 

wodą, jednak przedostają się do niego wysoko 

zmineralizowane wody podziemne zasilające 

słone jeziorka na jego obszarze, z których wo-

da przesiąka na resztę terenu. W różnych miejs-

cach na powierzchni salaru wytrąca się sól ka-

mienna, sole magnezowo-potasowe lub boraks. 

Sole te mieszają się z pyłem niesionym przez 

wiatr, dlatego powierzchnię solniska pokrywa-

ją porowate, twarde i ostre wykwity solno-py-

łowe, z daleka przypominające zaoraną ziemię.  
 

 
 

Fot. 3.  Skorupa solno-pyłowa na powierzchni Salar 

   del Atacama (fot. J. Aliaga) 

Фот. 3. Соляно-пылевой покров на поверхности 

   Салар де Атакама (фот.:  Х. Алиага) 

Photo 3. Salt-dust cover on the surface of Salar de 

   Atacama (phot. by J. Aliaga) 

 

Na powierzchni Salar de Atacama wystę-

puje, jak wspomniano, wiele niewielkich sło-

nych jezior. Niektóre z nich są dostępne dla tu-

rystów.  

Laguna Cejar (fot. 4), Laguna Piedra, Ojos 

del Salar i Laguna Tebinquinche, położone są 

w północnej części solniska. Drugie z wymie-

nionych wyżej jezior jest przygotowane dla tu-

rystów i można zażyć w nim kąpieli. Wysokie 

zasolenie powoduje znaczną siłę wyporu, więc 

można swobodnie unosić się na powierzchni 

jeziora, tak jak w słynnym M. Martwym. Ścież-

ka turystyczna prowadzi stąd do punktu wido-

kowego przy Lagunie Cejar. Jezioro otoczone 

jest kilkumetrową pokrywą soli. Na południe 

od Laguny Cejar położone są niewielkie bliź-

niacze, prawie idealnie okrągłe jeziora, nazwane 

Ojos del Salar, a na zachód od nich rozpoście-

ra się Laguna Tebinquinche (fot. 5). Jest to je-
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den z największych otwartych zbiorników wod-

nych solniska, zasilany jest przez wody grunto-

we. Trudne warunki środowiskowe, takie jak 

wysokie promieniowanie ultrafioletowe, duże 

wahania temperatur pomiędzy dniem i nocą, 

wysoka zawartość soli w wodzie oraz wysokie 

stężenia arsenu, spowodowane dużą aktywnoś-

cią wulkaniczną, doprowadziły do utworzenia 

unikatowego środowiska dla ekstremofilów, 

organizmów jednokomórkowych należących 

do domeny Archaea, typu halofitów (tolerują-

cych wysokie stężenia soli) i typu metallotole-

rant (tolerujące wysokie stężenia metali cięż-

kich, w tym przypadku arsenu). Nad jeziorem 

można spotkać, podobnie jak w innych miejs-

cach, flamingi (fot. 6). 

 

 
 

Fot. 4. – Фот. 4. – Photo 4. Laguna Cejar – Лагуна 

Сехар – Laguna Cejar (fot. – фот.: – phot. by: A. 

Marciniak – A. Марциниак – A. Marciniak) 

 

 
 

Fot. 5. – Фот. 5. – Photo 5. Laguna Tebinquinche – 

Лагуна Тебинкинче – Laguna Tebinquinche (fot. – 

фот.: – phot. by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. 

Marciniak) 

 

 
 

Fot. 6. – Фот. 6. – Photo 6. Flaming nad jeziorem 

Tebinquinchе – Фламинго у озера Тебинкинче – 
Flamingo by the lake Tebinquinche (fot. – фот.: – phot. 

by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. Marciniak) 
 

Lagunas Escondidas de Baltinache (fot. 7 

i 8). Jest to zespół 7 niebiesko-turkusowych, sło-

nych jezior pochodzenia wulkanicznego, pows-

tałych na skutek wyparowania wody w okre-

sie kredy. Ich średnica wynosi od 5 do 7 m, 

w zależności od opadów. Położone są pomię-

dzy Kordylierą Domeyko i Kordylierą de la Sal, 

na zachód od solniska Atacama. Zasolenie wy-

nosi do 220 g/l. Dwa z tych jezior dostępne są 

dla turystów. 
 

 
 

 
 

Fot. 7 i 8. – Фот. 7 и 8. – Photo 7 and 8. Lagunas 

Escondidas de Baltinache – Лагунас Эскондидас де 

Балтиначе – Lagunas Escondidas de Baltinache (fot. – 

фот.: – phot. by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. 

Marciniak) 
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Lagunas Altiplanicas. Termin Altiplano od-

nosi się do płaskiego terenu położonego w An-

dach, który rozciąga się od Peru, przez Boli-

wię, Chile i Argentynę. Do najbardziej znanych 

jezior na tym obszarze należą Laguna Miscan-

ti (fot. 9) i Miñiques (fot. 10). Są to jeziora po-

łożone na wysokości 4 140 m n.p.m. i są otoczo-

ne wulkanami o tych samych nazwach. W prze-

szłości jeziora te stanowiły jeden zbiornik wod-

ny. W plejstocenie doszło do potężnego wybu-

chu wulkanu Miscanti, a wypływająca się z nie-

go lawa spowodowała podział  jeziora. 
 

 
 

Fot. 9. – Фот. 9. – Photo 9. Laguna Miscanti – Ла-

гуна Мисканти – Laguna Miscanti (fot. – фот.: – phot. 

by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. Marciniak) 

 

 
 

Fot. 10. – Фот. 10. – Photo 10. Laguna Miñiques – Ла-

гуна Миникес – Laguna Miñiques (fot. – фот.: – phot. 

by: J. Aliaga – Х. Алиага – J. Aliaga) 

 

Laguna Tuyaito (fot. 11) to kolejne słone je-

zioro pоłożone na wysokości 4 010 m n.p.m., 

o powierzchni 1,7–2,7 km2 i głębokości zaled-

wie 0,6 m. Wielkość jeziora zależy od parowa-

nia w danej porze roku. 

 

 
 

Fot. 11. – Фот. 11. – Photo 11. Laguna Tuyaito – Ла-

гуна Туиаито – Laguna Tuyaito (fot. – фот.: – phot. by: 

J. Aliaga – Х. Алиага – J. Aliaga) 

 

Salar de Talar (fot. 12) to solnisko położo-

ne na wysokości 3 950 m n.p.m., o powierzchni 

46 km2. Należy do słonych jezior i solnisk usy-

tuowanych na południo-wschód od Salar de 

Atacama. Od solniska  Salar de Capur na za-

chodzie oddziela go potężny kompleks wulka-

niczny Caichinque. Od wschodu solnisko to 

jest otoczone przez malownicze pasmo górskie 

Cerro Medano. 

 

 
 

Fot. 12. – Фот. 12. – Photo 12. Salar de Talar – Салар 

де Талар – Salar de Talar (fot. – фот.: – phot. by: A. 

Marciniak – A. Марциниак – A. Marciniak) 

 

Wulkan L{scar (fot. 13). Ten stratowulkan 

położony jest na południo-wschód od miejsco-

wości Toconao. Jego krater znajduje się na wy-

sokości 5 520 m n.p.m. Jest on obecnie najbar-

dziej aktywnym wulkanem w centralnych An-

dach. Charakteryzuje się ciągłą aktywnością fu-

maroliczną, sporadyczną aktywnością wulka-

niczną i sporadyczną erupcją pary. Składa się 

z dwóch stożków i kilku szczytowych kraterów, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caichinque
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co daje mu ukształtowanie grzbietowe. Najbar-

dziej aktywny krater znajduje się w części cen-

tralnej i ma średnicę 800 m, głębokość 300 m. 

Rozległa zastygła młoda lawa pokrywa zewnę-

trzną część wulkanu. Jest ona widoczna zwłasz-

cza na północnych i zachodnich stokach. Wul-

kan L{scar jest jedynym w regionie wulkanem, 

z którego wydobywa się lawa. Aktywność emi-

syjna pary i dymu jest ciągła. Wulkan wybuchał 

30 razy od 1858 roku, największą erupcję zano-

towano w 1993 roku, ostatni wybuch natomiast 

miał miejsce w 2015 roku. 
 

 
 

Fot. 13. – Фот. 13. – Photo 13. Krater wulkanu L{scar – 

Кратер вyлкана Ласкар – L{scar volcano crater (fot. – 

фот.: – phot. by: J. Aliaga – Х. Алиага – J. Aliaga) 
 

Z wulkanu wydobywają się obłoki pary 

wodnej o temperaturze do 295°C oraz gazy: 

dwutlenek węgla, tlenek węgla, wodór, tlenek 

wodoru, tlenki siarki, w niewielkich ilościach 

hel.   

U stóp wulkanu leży Laguna Lejía – płyt-

kie (1,2 m) słone jezioro o powierzchni 1,9 km2 

(fot. 14). 

Gejzery El Tatio (fot. 15 i 16). Są one zloka-

lizowane w północno-wschodniej części pusty-

ni Atakama, na wysokości 4 200–4 600 m n.p.m. 

80 aktywnych gejzerów zajmuje powierzchnię 

30 km2. Jest to największe na półkuli południo-

wej skupisko takich obiektów i trzecie na świe- 

cie (po Yellowstone w USA i po Dolinie Gejze-

rów na Kamczatce w Rosji). Podzielone jest na 

trzy strefy: basen górny, basen środkowy i ba-

sen dolny. Swoją aktywność, która manifestuje 

się w postaci gejzerów, fumaroli, wód termal- 

 
 

Fot. 14. Laguna Lejía wraz z wulkanem L{scar (po 

   lewej) i z wulkanem Aguas Calientes (w środku) 

   (fot. A. Marciniak) 

Фот. 14. Лагуна Лехия и вулкан Ласкар (слева), а так-

   же вулкан Агуас Калиентес (в центре фотографии) 

   (фот.: А. Марциниак) 

Photo 14. Laguna Lejía with L{scar volcano (on the left) 

   and with Aguas Calientes volcano (in the center) 

  (phot. by A. Marciniak) 

 

 
 

 
 

Fot. 15 i 16. – Фот. 15 и 16. – Photo 15 and 16. Gejzery 

El Tatio – Гейзеры Эль Татио – Geysers El Tatio (fot. – 

фот.: – phot. by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. 

Marciniak) 

 
nych, szczelin z wydobywającą się parą (sofio-

ni), parującej ziemi, bulgoczących basenów błot-

nych lub błotnych kominów, zawdzięczają kom- 
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pleksowi  wulkanicznemu  Altiplano – Puna. 

Największa aktywność gejzerów notowana jest 

o wschodzie słońca, kiedy temperatura powie-

trza gwałtownie wzrasta w ciągu kilkudzie-

sięciu minut, powodując uwalnianie pary wod-

nej oraz fontann wody. Temperatura wód ter-

malnych wynosi 60–80°C, a fontann wody – 

80–90°C. 

Valle de la Luna (Dolina Księżycowa) 

(fot. 17 i 18) jest usytuowana w łańcuchu Cor-

dillera de la Sal, 13 km na zachód od San Pe-

dro de Atacama, na wysokości 2 400 m n.p.m. 

Nazwa wywodzi się od krajobrazu, utworzone-

go przez różne formacje skalne i formy wietrze-

niowe, suche doliny, suche jeziora (pokryte kry-

ształkami soli), jaskinie oraz potężne pola piasz-

czystych wydm (fot. 19), które razem przypomi-

nają „krajobraz księżycowy”. Jest częścią Parku 

Narodowego Reserva Nacional Los Flamencos. 

 

 
 

 

 
 

Fot. 17 i 18. – Фот. 17 и 18. – Photo 17 and 18. Valle de 

la Luna, widok ogólny – Лунная долина, общий вид 

– Valle de la Luna, general view (fot. – фот.: – phot. 

by A. Marciniak – A. Марциниак – A. Marciniak) 

 

 
 

Fot. 19. Valle de la Luna – pola wydmowe (fot. A. 

   Marciniak) 

Фот. 19. Лунная долина – дюнные комплексы (фот.: 

   А. Марциниак) 

Photo 19. Valle de la Luna – dune complexes (phot. 

   by A. Marciniak) 

 

Niedaleko Doliny Księżycowej znajduje się 

Dolina Śmierci (Valle de la Muerte) (fot. 20), 

z ogromnymi wydmami oraz ostrymi skalnymi 

szczytami koloru czerwonawego. Bogata w su-

rowce mineralne, jest jednym z najbardziej su-

chych i nieprzyjaznych miejsc na naszej plane-

cie, nie znaleziono tu żadnego życia. 

 

 
 

Fot. 20. – Фот. 20. – Photo 20. Valle de la Muerte – 

Долина смерти – Valle de la Muerte (fot. – фот.: – 

phot. by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. Mar-

ciniak) 

 

Valle del Arcoíris (Dolina Tęczowa) poło-

żona jest na wysokości 3 000 m n.p.m. Swoją 

nazwę zawdzięcza kolorowym odcieniom skał, 

zawierających związki magnezu, żelaza, kobal-

tu oraz siarki (fot. 21 i 22). 
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Fot. 21 i 22. – Фот. 21 и 22. – Photo 21 and 22. Valle del 

Arcoíris – Радужная долина – Valle del Arcoíris (fot. – 

фот.: – phot. by: A. Marciniak – A. Марциниак – A. 

Marciniak) 
 

Termas de Puritama (fot. 23). To wody ter-

malne, występujące na wysokości 3 500 m 

n.p.m., w odległości 30 km na północo-wschód 

od San Pedro de Atacama. Kompleks składa się 

z 8 naturalnych, wulkanicznych basenów o tem-

peraturze 25–30˚C. Wody bogate są w związki 

siarczanu sodu. Atacameños, plemiona zamie-

szkujące рustynię Atakama, korzystały z tych 

cieplic w celach leczniczych. Termy de Puritama 

stanowią popularną atrakcję turystyczną. 
 

 
 

Fot. 23. – Фот.  23. – Photo 23. Termas de Puritama – 

Термас де Пуритама – Termas de Puritama (wg – по – 
after: https://www.touropia.com/things-to-do-in-san-

pedro-de-atacama/)  

Walory kulturowe 
 

Kultury pierwotne, Atacameños. Plemiona za-

mieszkujące Atakamę nazywa się Atacameños 

(hiszp. Likan Antai). Szacuje się, że w 2007 ro-

ku populacja Atacameños wynosiła około 

21 000 osób. W pobliżu San Pedro de Atacama 

można zobaczyć dwa stanowiska archeologicz-

ne: Pucar{ de Quitor i Aldea de Tulor. Pierwot-

ne kultury zamieszkiwały Atakamę już w 500 

roku n.e. W XV wieku zostały podbite przez 

Inków, a następnie przez Hiszpanów. Atacame-

ños zajmowali się wypasem lam i alpak, które 

używane były jako środek transportu, stanowi-

ły źródło mięsa, skór oraz wełny. Atacameños 

stosowali rolnictwo tarasowe, jak wszystkie lu-

dy andyjskie. Uprawiali na poletkach ziemniaki, 

quinoa, kukurydzę, melony, cukinie, dynie. Wy-

twarzali ceramikę, oraz – znając podstawy me-

talurgii – naczynia z miedzi i złota. Wierzyli 

w bogów, których siedzibą i zarazem świętym 

miejscem był wulkan Licancabur (5 916 m 

n.p.m.). Głównym rytuałem religijnym było pa-

lenie substancji halucynogennych, które miały 

ich przenosić blisko bogów. Wierzyli też w ży-

cie pozagrobowe, dlatego też groby zmarłych 

wyposażali w niezbędne przedmioty użytkowe, 

które miały pomóc duszom w ich pośmiertnej 

wędrówce.  

Pukar{ de Quitor (fot. 24), położona 3 km 

na północo-zachód od San Pedro de Atacama, 

to ruiny przedinkaskiej fortecy zbudowanej 

w XII wieku z czerwonego kamienia. Usytuowa-

na jest na stromym stoku, z którego widać ka-

nion rzeki San Pedro. Budynki mieszkalne, 

spichlerze i place spotkań były otoczone przez 

zewnętrzne mury. Mieszkańcy zajmowali się 

metalurgią, wyrobem ceramiki. Dogodne poło-

żenie sprzyjało doskonałej obronie przed wro-

gimi plemionami. 

Aldea de Tulor (fot. 25) jest najstarszym sta-

nowiskiem archeologicznym na Salar de Ataca-

ma. Badania transiluminescencyjne oraz dato-

wania radioaktywnym węglem C14 potwierdza-

ją, że najstarsze zabudowania powstały pomię-

dzy 380 r. p.n.e. a 280 r. n.e. Najwięcej zacho-

wanych znalezisk pochodzi z IX–XIII wieku. 

https://www.touropia.com/things-to-do-in-san-pedro-de-atacama/
https://www.touropia.com/things-to-do-in-san-pedro-de-atacama/
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Najbardziej charakterystyczne dla tej kultury 

są okrągłe, gliniane domy. Badania stratygra-

ficzne wykazały, że kultura zanikła na skutek 

postępującej suszy, która znacznie ograniczy-

ła dostęp do wody. 

 

 
 

Fot. 24. Stanowisko archeologiczne Pukar{ de Quitor 

   (fot. J. Aliaga) 

Фот. 24. Археологические раскопки Пукара де Ки-

   тор (фот.: Х. Алиага) 

Photo 24. Archaeological site Pukar{ de Quitor (phot. 

   by J. Aliaga) 

 

 
 

Fot. 25. Stanowisko archeologiczne Aldea de Tulor 

   (fot. C. Ponce – Internet)  

Фот. 25. Археологические раскопки Альдеа де Ту-

   лор (фот.: C. Ponce – интернет) 

Photo 25. Archaeological site Aldea de Tulor (phot. by 

   C. Ponce – internet) 

 

W tym miejscu warto również wspomnieć 

o jeszcze jednej kulturowej atrakcji turystycznej: 

petroglifach – rysunkach naskalnych występu-

jących w Cordillera de la Sal, koło miejscowości 

Yerba Buena. Ich wiek ocenia się na 800–400 r. 

p.n.e. 

 

Obserwacje astronomiczne w ramach ESO 

(Europejskie Obserwatorium Południowe). 

ALMA. Na pustynia Atakama istnieją do-

skonałe warunki do obserwacji astronomicz-

nych. Dlatego w pobliżu San Pedro de Ataca-

ma, na płaskowyżu Chajnantor (Llano de Chaj-

nantor), na wysokości 5 000 m n.p.m. powsta-

ło centrum obserwacji astronomicznych z 66 

antenami, które działają na częstotliwości fali 

0,32 do 3,6 mm. Teleskop funkcjonuje na gra-

nicy światła podczerwonego i fal radiowych 

i rejestruje promieniowanie milimetrowe i sub-

milimetrowe. Główną sieć stanowi 50 anten, 

każda o średnicy 12 m, które sprzężone ze so-

bą działają jak jeden teleskop – Interferometr 

Atacama Large milimeter/submillimeter Array 

(ALMA). Wspomagany jest on działaniem do-

datkowych 4 anten o średnicy 12 m i 12 anten 

o średnicy 7 m (fot. 26). Daje to możliwość ba-

dania kosmosu w zakresie fal radiowych. Te-

leskop bada niebo 24 godziny na dobę, przez 

cały rok. Centrum badawcze wybudowano ni-

żej, na wysokości 3 500 m n.p.m. i jest ono dwa 

razy w tygodniu dostępne dla zwiedzających. 

Centrum powstało w 2013 roku z inicjatywy  

ESO, USA oraz Japonii w porozumieniu z Chile. 

Polska dołączyła do projektu w 2014 r. 
 

 
 

Fot. 26. Antena, składowa radioteleskopu ALMA 

   (fot. J. Aliaga) 

Фот. 26. Антенна – составная часть радиотелескопа 

   ALMA (фот.: Х. Алиага) 

Photo 26. Telescopic aerial – element of ALMA ra-

   diotelescope (phot. by J. Aliaga) 
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Do innych obserwatoriów astronomicznych, 

wybudowanych z inicjatywy ESO, należy obser-

watorium La Silla, położone na południowym 

krańcu pustyni Atakama, 160 km na północ od 

La Serena. Tu teleskopy działają w zakresie świa-

tła widzialnego oraz w podczerwieni. Obserwa-

torium Paranal położne jest 130 km na połud-

nie od Anfofagasty, na wysokości 2 635 m 

n.p.m., w którym znajduje się Very Large Te-

lescope (VLT): składa się on z 4 teleskopów 

o średnicy 8,2 m i prowadzi badania w zakre-

sie światła widzialnego oraz podczerwieni. 

W trakcie budowy na Cierro Armazones (Cor-

dillera de la Costa), na wysokości 3 060 m n.p.m., 

jest Extremely Large Telescope (ELT), który ma 

być największym teleskopem zwierciadlanym 

– o średnicy 39 m. 

Warto też wspomnieć, że ze względu na wa-

runki klimatyczne oraz ukształtowanie terenu, 

na pustyni Atakama były prowadzane bada-

nia z użyciem prototypów urządzeń, które zo-

stały wykorzystane w misjach marsjańskich. 
 

Eksploatacja surowców mine-

ralnych a zasoby wody (zarys) 
 

Długotrwały rozwój zjawisk geologicznych 

sprawił, że na pustyni Atakama występują du-

że złoża miedzi, litu i złota, które przyciągają 

inwestorów. W regionie Antofagasta II funkcjo-

nuje 14 kopalń. Największym problemem jest 

dostęp do wody. W Chile źródła wody podle-

gają gospodarce wolnorynkowej, więc wielkie 

spółki wydobywcze mogą sobie zapewnić do-

stęp do wód podpowierzchniowych. W związ-

ku z nadmierną eksploatacją surowców mine-

ralnych, od 1990 roku obserwuje się deficyt tych 

wód. Woda jest podstawą życia i utrzymania 

miejscowej ludności, a nie ma zagwarantowa-

nych praw do powszechnego dostępu do wo-

dy, zwłaszcza w tak suchym klimacie. Wywołu-

je to konflikty pomiędzy Atacameños a kopal-

niami. Kopalnie w regionie Antofagasta II zuży-

wają 70% dostępnej wody. Chuiquicamata, 

największa kopalnia zlokalizowana w okolicach 

miejscowości Calama, zużyła w latach 2011  

i 2012 aż 50 mln m3 wody podpowierzchnio-

wej. Eksploatacja wód przez przedsiębiorstwo 

węglowe MEL (Miner Escondida Limitada) do-

prowadziła zarówno do wysychania lagun (Sa-

lar de Punta Negra), jak i szybkich zmian w eko-

systemie. Na mocy wyroku wydanego przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, spółka została 

zobowiązana do zniwelowania zniszczeń śro-

dowiskowych, ale ma ona nadal pozwolenie 

na eksploatację wód podpowierzchniowych.  

W 2007 roku MEL wystąpił z projektem 

„Pampa Colorada”, którego celem było pozys-

kanie wody powyżej Salar de Atacama: na wy-

sokości 4 000 m n.p.m., dla kopalni litu, znaj-

dującej się na solnisku. Projekt zakładał wybu-

dowanie 23 studni oraz rurociągów o łącznej 

długości 190 km. Obszar zaproponowany do 

eksploatacji wody znajduje się powyżej 5 wio-

sek, w których mieszkają Atacameños, na te-

renie którego znajduje się rezerwat Nacional 

Flamenco Reserve, wraz z jeziorami Miñiques 

i Miscanti. Na skutek protestów projekt został 

wstrzymany. 

 

Zakończenie 

 

Obszar pustyni Atakama, będący skutkiem bar-

dzo długiego rozwoju geologicznego i geomor-

fologicznego w warunkach – od zarania – kli-

matu suchego jest bardzo interesujący zarówno 

pod względem przyrodniczym (przyroda nie-

ożywiona i ożywiona), jak i kulturowym. Zde-

cydowanie warto go odwiedzić. Unikatowe po-

łożenie sprawia, że panują tu idealne warunki 

do obserwacji astronomicznych południowego 

nieba. Obfitująca w surowce mineralne pusty-

nia przyciąga inwestorów, którzy, licząc na zy-

ski, często zapominają o zachowaniu równowa-

gi w środowisku. 
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