Синиша Вукадиновић1
ЕКСПЕДИЦИЈА У ВЕНЕЦУЕЛИ
Извод: Овај рад садржи чињенице, утиске и импресије са путовања по Венецуели
из августа 2007. године. Главни циљ путовања је била експедиција кроз џунгле
Венецуеле до водопада Енџел, највишег водопада на свету, као и посете острву
Маргарита и коралним острвима Националног парка Лос Рокес. Истакнуте се различитости у рељефу, попут коралних острва, мангровских обала и прекамбријских тепуија.
Кључне речи: Венецуела, експедиција, водопад, острва, тепуји.

Увод
Једна од најлепших и по природним лепотама најбогатијих земаља
Латинске Америке је Венецуела. Земља у којој има високих планиснких и
снежних врхова североисточних Анда, пространих равница љаноса у сливу Оринока, планина тепуија са стенама из доба прекамбрије и бројних
острва које запљускује топло Карипско море смештена је на крајњем северу Јужне Америке. Венецуела је независност добила још 1821. године када
се ослободила шпанске круне. Данас је једна од најурбанизованијих држава Јужне Америке. Велике приходе може да захвали огромним резервама
нафте, али упркос томе велики део становништва је и даље сиромашан.
Ова земља се данас највише спомиње због њеног контроверзног председника Хуга Чавеза, али је надалеко позната и по лепим девојкама.
У августу 2007. године боравио сам у овој земљи да бих учествовао у експедицији кроз џунгле Венецуеле, а чији је коначни циљ био водопад Енџел, највиши водопад на свету. Мој пут и боравак у Венецуели сам
искористио да посетим и неке друге знаменитости ове прелепе земље. Цео
пројекат је остварен уз помоћ Скупштине општине Стари Град и Градског
секретаријата за образовање.
Маргарита
Маргарита (Isla Margarita) је највеће острво државе Нуева Еспарта,
којој припадају још и мања острва Коче и Кубагуа. Нуева Еспарта је једна
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од 23 државе Венецуеле. По површини је најмања и једина је острвска.
Име је настало као сећање на јунаштво становника ове земље у борби за
независност и алудира на Спартанце, древне борце античке Грчке. У буквалном преводу име државе би гласило Нова Спарта. Држава је конституисана 1909. године, а острво Кубагуа је припојено 1947. године. Главни
град је Ла Асунсион са 25.000 становника, а највеће насеље је Порламар у
коме ван сезоне живи 85.000, а у сезони око 125.000 становника. Ту су још
Пампатар са 55.000 и Хуан Григо са 45.000 становника.

Слика 1. – Порламар, највеће насеље на Маргарити (фото: С. Вукадиновић)
Ово рајско карипско острво чине два полуострва – на западу је Маканао, са највишим врхом 760 m, а на истоку је Парагуачоа, са највишим
врхом 950 m. Оба полуострва повезује превлака и истоимена лагуна Ла Рестинга. На површини од само 1.020 km2 налазе се велике различитости.
Источна страна острва је зелена, а западна полупустињска. Превлака и лагуна Ла Рестинга припадају истоименом Националном парку. Лагуна је
позната по мангровама и једна је од туристичких атракција острва.
Маргарита, или како се често назива бисер Кариба, лежи на 11°N,
што је чини осим Тринидада и Тобага готово јединим уточиштем ван зоне
урагана у Карипском пределу. У време док Карибима харају урагани, на
Маргарити може да се види тек по који облачић, понекад падне мало кише, а таласи су нешто већи него иначе. Најчешће је сунчано и топло, а ки242

ша пада готово искључиво ноћу или у рано јутру. Изузев једног дела источне стране острва, клима Маргарите је готово пустињска. Дневне температуре се крећу у распону од 26-31°C, а температуре ноћу су ниже за 35°С. Без обзира што температуре ваздуха у најтоплијим месецима прелазе
30°С, готово стално дува ветар који климу чини јако пријатном. Температуре на јужној страни острва могу да буду који степен више јер са континента долази топао ветар, а на северну страну острва долази ветар са океана. Острво је типични пример места где дувају пасати током читаве године. Ујутро је ветар најслабији, а најјачи је током поподнева, између 15 и
17.30 часова. О средине децембра, па све до јуна месеца, ветар током дана
достиже брзине од 15 до 25 чворова. Најветровитији су фебруар и март,
када су уобичајени ветрови од 20 до 30 чворова. Плажа Ел Јаке се због
ових карактеристика убраја у једно од 7 најпознатијих и најбољих светских стецишта сурфера.
Преко 320 дана у години има 8 и више сунчаних сати дневно, а током читаве године температуре мора су између 26 и 28°С. С обзиром на те
климатске карактеристике Маргарита је погодна за посету током читаве
године и сматра се једним од најповољнијих места за летовање на свету.
Табела 1. – Просечне вредности климатским елемената значајних за туризам
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На Маргарити нема површинских токова. Вода из водовода долази
са континента цевоводима испод мора. На исти начин острво се снабдева и
електричном енергијом јер на острву нема електрана, а обиље сунчеве
енергије се на жалост не користи.
На превлаци која повезује источни део острва са полуострвом Маканао налази се Национални парк Ла Рестинга. Обухвата површину од 18
862 ha и проглашена је за Национални парк 1974. године. Парк је познат
по обиљу мангровске вегетације, која је везана за дно мирног унутрашњег
мора, чија сланкаста вода прекрива готово 100 km2. Између вегетације се
налазе природни канали којима је могућа пловидба мањим чамцима. Плажа Ла Рестинга се налази на крајњем северу лагуне. Дуга је 24 km, има
предивну плаву воду и меки песак. Птице и гмизавци чине највећи део фауне Националног парка. Има доста гуштера, а најчешће су игуане и гуарипете. Лагуна је и станиште различитих врста локалних и миграторних пти243

ца. Могу да се виде пеликани, корморани, мангровске кокошке и неке врсте чапљи, а приобално подручје је мрестилиште корњача.
Маргарита је позната по својим прелепим плажама. Најпознатија је
свакако Плаја Ел Агва. Дуга је око 4 km. Препознатљива је по белом песку
и високим кокосовим палмама, међу којима ћете свакако наћи и место за
себе. Осим ове плаже, ту су још и плаже Тирано, Паргито, Манзанило,
Гвајакан, Ел Јаке, Пунта Аренас, Пампатар, Ла Каракола, Карибе, Ла Рестинга и друге.
Западна цивилизација је открила Маргариту 1498. г. када је Колумбо стигао на ово острво. Локално становништво, Гваикерије, дочекали су
освајаче Шпанце раширених руку, не слутећи да ће постати њихови робови
на сопственој земљи. Острво је добило име по бисерима које су шпански
освајачи овде пронашли. С обзиром да су бисери представљали готово трећину прихода шпанској круни, Шпанци су на острву изградили неколико
утврђења како би га одбранили од напада гусара са мора. Нека од ових
утврђења су опстала до данас и представљају занимљиву туристичку атракцију. Године 1561. острво је заузео изузетно насилан, окрутан и бунтован
конквистадор Лопе де Агвир. Он је острвљање држао под невиђеним терором све док није поново отишао на континент, у покушају да преотме Панаму од шпанске круне. Његов надимак је био Ел Локо, што значи дивљак.
Почетком 19. века, 1814. године, острвљани су се изборили за независност од Шпаније, а Маргарита је постала прва слободна територија Венецуеле. Симон Боливар, ослободилац, управо је на Маргарити потврђен
као главни заповедник нове републике, Велике Колумбије. Одавде је започео ослобађање Венецуеле, Колумбије, Перуа, Еквадора и Боливије од
шпанске круне.
Један од најпознатијих историјских споменика на острву је свакако
тврђава Санта Роса де ла Асунсион. Њена изградња је започета почетком
17. века, а према написима на улазу у тврђаву завршена је 1682. године.
Налази се на узвишењу са кога се види град Ла Асунсион и окружење, као
и пут између Пампатара и Асунсиона. У једној од ћелија тврђаве је била
заточена једна од хероина Венецуеланског рата за независност, Луиса Касерес де Арисменди. Патриоте су неуспешно покушале да заузму тврђаву
15. децембра 1815. и претрпеле велике губитке. Када је Симон Боливар
стигао на Маргариту 3. маја 1816. године Шпанци су делимично разорили
тврђаву и напустили је. После је обновљена, а након борби за независност
је служила као команда артиљерије. Касније је више пута мењала сврху, а
1955. године је на иницијативу локалне заједнице постала ратни музеј. За
национални историјски споменик је проглашена 29. октобра 1965. године.
У непосредној близини тврђаве одржана је и битка код Матасиете, најважнија у борби за независност Маргарите од Шпанаца. Тог 31. јула 1817.
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године 3 000 шпанских војника, под командом генерала Пабла Мориља, се
сукобило са 600 храбрих Маргарићана под командом пуковника Франциска Естебана Гомеза. Битка је трајала до 15 часова, а поражене шпанске
трупе су се повукле у базу у Пампатару.
Маргарита је бесцаринска зона и цене на острву су мање него у
осталом делу земље. Бензин је у читавој земљи веома јефтин. Главни енергетски потенцијал Венецуеле је нафта, које има у изобиљу. За 90 боливара
може се купити литар најскупљег бензина, док се за један амерички долар
на улици добија 3500 боливара. Рачуница је проста. За један долар може се
напунити цео резервоар аутомобила. Званични курс долара се разликује од
стварног. Ситуација подсећа на стање у Србији деведесетих година прошлог века, када је једини реални курс био код уличних мењача. Разлика
између званичног и уличног курса је скоро двострука и туристи морају да
буду опрезни где и како мењају девизе. Амерички долар је пожељнији од
било које друге валуте, па и евра.
Канаима
Након боравка на Маргарити и посете острву Коче, одлазим у југоисточни део Венецуеле у коме се налази Национални парк Канаима. Ово је
свакако једно од најспектакуларнијих места на планети. У преводу на наш
језик Канаима значи привиђење. Сам назив довољно говори о каквом се
месту ради. Пејзаж парка чине густе џунгле, простране саване, велике реке
и водопади који одузимају дах.
Туристи најчешће посећују ово место у оквиру једнодневних излета
авионом, када обиђу Сапо водопаде и из авиона, ако имају среће, угледају
водопад Енџел. После напорне организације прикључујем се тродневној
експедицији која је обухватала одлазак у дубине венецуеланске џунгле, са
коначним циљем обиласка највишег водопада на свету, водопада Енџел.
Цео пут може да буде прилично напоран и исцрпљујући. Са Маргарите
авионом стижем у Пуерто Ордаз. С обзиром да ни туристички агенти на
шалтеру Националног парка Канаима, који се налази на аеродрому Пуерто
Ордаз, не говоре енглески, језиком покрета успевам да се договорим о наредном лету до Канаиме. До Канаиме може да се стигне само и искључиво
авионом. Најчешће се долази из Пуерто Ордаза или Сиудад Боливара.
Канаима се налази у југоисточном делу Венецуеле, у држави Боливар, у близини границе са Гвајаном и Бразилом. Најближи град је Сиудад
Боливар, на око 210 km ка северу. Парк се граничи реком Карао на северу,
Рораима планинама на истоку, реком Карони на западу и Пакараима гребеном и границом са Бразилом на југу. Канаима обухвата висоравни Гран
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Сабане, платое (тепуије) планинског гребена Рораима (највиши врх 2 772
m) на истоку, платое Чиманта и Ајуантепуи изграђене од пешчара, као и
северозападне низије Канаиме.
Канаима је проглашена националним парком 12. јуна 1962. године.
Његова површина је удвостручена посебним декретом 1. октобра 1975. године и данас има oкo 30.000 km2, попут површине Белгије. Парк је највише
познат по јединственим планинским платоима, званим тепуи, и бројним
водопадима, од којих је најпознатији водопад Енџел, највиши на свету. На
врховима тепуија се налази велики број ендемичних врста биљака, што
Пантепуи чини јединственим биогеографским ентитетом.
Канаима је 1994. г. сврстана на Унескову листу светске баштине и
за то има више разлога. Први разлог за то је што се овде налазе изванредни
примери који презентују најстарије фазе историје наше планете. У парку
се налазе три различите ерозивне површине. Најстарије стене су још из
прекамбрије, старе чак и до 1,7 милијарди година. Оне спадају у најстарије
формације на планети. Изнад ових стена се налазе нешто млађе формације
које се одупиру ерозији око 500 милиона година. Овде наилазимо на доказе да су Јужна Америка и Африка некада били јединствени континент.
Други разлог је што се овде налазе јединствени докази о геолошким процесима и биолошкој еволуцији. Пејзаж тепуија и даље пролази
кроз исти тип геолошке еволуције као и пре 600 милиона година. Биолошка еволуција која се овде одвијала може да се илуструје великим бројем
ендемичних биљних врста на сиромашном земљишту врхова тепуија и
процесима ширења савана на рачун шума. Парк је пример јединствене интеракције урођеника по имену Пемон и животне средине, због великог
утицаја који су Пемони имали на природна богатства парка и због начина
на који су мењали изглед пејзажа и вегетацију.
Трећи разлог је што се овде налазе ретке природне појаве, формације или облици невиђене лепоте. Тепуији су јединствена природна формација чудесне лепоте, а овде се налази и највиши водопад на свету.
Четврти разлог је што се овде налази станиште на коме угрожене
биљне и животињске врсте и даље живе. Парк штити велики број глобално
угожених врста, посебно у биљним заједницама на врховима тепуија.
Више од 600 милиона година ерозије над прекамбријским стенама
Канаиме је стоврило спектакуларне пејзаже. Ове стене су углавном изграђене од хоризонталних слојева пешчара и латита са интрузијама диорита.
Постоје три различите физичкогеографске целине: таласасте низије између 350-650 m, плато Гран Сабане (800 - 1 500 m) и врхови тепуија (2
000 - 2 700 m). Врхови тепуија се издижу изнад околних платоа 1 000 – 2
000 m и њихове површине су често избраздане јаругама, кањонима и понорима, дубоким неколико стотина метара. Вода са високих заравњених вр246

хова тепуија отиче у виду стотина водопада, а бројне притоке Карони реке
пуне акумулацију хидроелектране Гури, највеће у земљи и једне од највећих на свету. Сама брана је дуга 1 300 m, а висока 162 m. Њена градња је
започета 1963, први део је завршен 1978, а други 1986. године. Брана је дуже време стварала доста контроверзи, због тога што је вештачко језеро
уништило на хиљаде квадратних километара шуме, познате по свом биодиверзитету и ретком дивљем животу у њима. Захваљујући брани Гури
Венецуела 82% електричне енергије добија из обновљивих извора енергије, док хидроелектрана производи око 60% електричне енергије земље.
Највећи део Националног парка Канаима пада под утицај екваторијалне климе, са доста сунца и кише током целе године. Просечне температуре зависе од надморске висине, сезоне и локалних фактора. Средња
годишња температура парка је 24,5°C, док се темепратуре на заравњенима
врховима тепуија ноћу спуштају и до 0°C. Годишња количина падавина
зависи од локалних орографких карактеристика, али у просеку износи 2
600 mm. У вишим надморским висинама има и до 4 000 mm падавина током године. У северозапданом делу парка постоји сушна сезона између децембра и априла, док у другим деловима киша мање-више пада уједначено
током читаве године.
Најважнији типови вегетације су саване, шуме Мауриција палме,
жбунасте формације, планинске шуме и пионирска вегетација на врховима
тепуија. Густе шуме се налазе обично у близини река, у влажним депресијама, на нижим падинама и у јаругама тепуија. Вегетацију тепуија карактеришу ендемске врсте и биљке месождери. У Канаими је регистровано 3000
– 5000 врста семеница и папрати, а тепуи систем садржи доста ендемских
врста. На пример, 900 врста је идентификовано на Аујан тепуију, од којих
је 10% ендемично за сам тај масив. Канаима је позната и по бројним орхидејама, а регистровано је 500 врста.
Фауна је разнолика, али не претерано богата. Регистровано је 118
врста сисара, 550 врста птица, 72 врсте гмизаваца и 55 представника водоземаца. Тридесет врста птица је ендемско и везано је за Пантепуи. Код мање покретних врста, попут водоземаца, гмизаваца и риба, ендемске врсте
су још више изражене.
Шуме и саване Канаиме су у протеклих 10 000 година насељавале
различите групе из карипске породице америчких Индијанаца, који се заједно називају Пемон. Наиме, саване Гран Сабане су готово сигурно производ редовног паљења урођеника преисторијског доба. У парку су пронађена два археолошка налазишта са различитим ручно обликованим каменим оруђем, чија се старост процењује на 9 000 година.
Национални парк је веома ретко насељен и то углавном Пемонима.
Насељеност је мања од 1 становника по km2, а укупна популација не прла247

зи 10 000. Пемони живе углавном у источном делу парка у разбацаним заједницама од по 40-100 становника. Већина је задржала традиционални начин живота, паљење земљишта, лов и сакупљање плодова. Такође се баве
трговином ручно израђених предмета. Данас имају приступ пијаћој води,
електричној енергији, школама и основној здравственој заштити. Процес
евангелизације крајем 20. века је драматично утицао на културу Пемона.
Многи од њих се данас баве туризмом, неколицина и даље прави лекове од
биљака, а неки туристе чак одводе на доскорашња света и неприступачна
места у тепуијима. Да Пемони и даље пале земљишта говори и податак да
је 1992. године забележено 11 000 пожара које су узроковали људи, што је
за последицу имало даље повлачење шума. Са друге стране, Пемони нису
утицали на око 60% парка којег и даље прекривају густе шуме и вегетација тепуија. Ова подручја сматрају светима, а имају и сиромашно земљиште, тако да су углавном остала нетакнута.
Туризам се подстиче, али се и ограничава на тачно одређена подручја, попут лагуне Канаима у западном делу парка до кога може да се дође само авионом. Деведесетих година прошлог века парк је посећивало око
100.000 туриста годишње.

Слика 2. – Лагуна Канаима и водопади на реци Карао (фото: С. Вукадиновић)

По доласку у Канаиму и смештају у камп, обилазим Сапо водопаде. Са мном у групи је неколико Италијана, Шпанаца и Швајцараца. За Србе локално становништво углавном никада није чуло. Сапо (жаба) и Сапи248

то (мала жаба) водопади се налазе у самој лагуни Канаима, где се огромне
количине воде стропоштавају рукавцем реке Карао. Количина воде је заиста импресивна, посебно у кишној сезони (од маја до новембра). Висина
водопада је 20, а ширина 120 m. Имао сам ретку прилику да видим Сапо
водопаде у њиховој пуној снази и са невероватном количином воде. Оно
по чему су Сапо водопади јединствени у свету је да се испод читаве њихове ширине налази стаза уклесана у стени (локални водич Индијанац Фреди
нам саопштава податак од око 180 m) којом храбри посетиоци могу да осете и доживе пуну снагу тона и тона воде која се обрушава непосредно поред и на пролазнике. У кишном периоду, када воде има највише, пролазак
испод Сапо водопада може да изгледа и прилично опасан. Изгрувани водом реке Карао долазимо на врх водопада одакле се пружа величанствен
поглед на околне тепуије и лагуну Канаима. Угођај употпуњује чудесно
црвена боја воде реке Карао и водопада Сапо.
Сутрадан ујутру након доручка, који је карактеристичан за Пемон
Индијанце, крећемо пут водопада Енџел. Једини начин да се дође до њега
је чамцима кроз густе венецуеланске џунгле у сред кишне сезоне, када је
количина воде у рекама довољна да чамци могу да савладају све препреке
и релативно безбедно стигну до циља. Вожња траје око 4 сата, са једном
паузом. Сама вожња може да буде прилично неудобна јер је реч о дугим и
узаним дрвеним чамцима које традиционално израђују Пемони и који једини могу да савладају вирове ове реке. Сем што се сатима не померате са
неудобних седишта, велика је вероватноћа да ће по вама сатима да пада и
киша. У току паузе и купања у реци Карао примећујем да су реке пуне рибе. У шали по изласку из воде ми саопштавају да је реч о пиранама. Ако
изузмемо да је овај пут неудобан, у исто време је и задивљујућ, јер имамо
прилику да уживамо у величанственом погледу на бројне водопаде који се
са околних тепуија стропоштавају у беспуће густих шума. Призори које
доживљавамо, свакако ће нам вечно бити урезани у сећања. Врхунац овог
пута је тренутак када су се облаци разишли, а испред нас у даљини се појавио колос над свим водопадима - Енџел! Са нестрпљењем чекамо када ћемо да се искрцамо из чамца и кренемо кроз густу џунглу до самог подножја водопада. Након пар минута како смо видели водопад са реке Чурун, губи нам се из вида. Од тада па на даље смо могли само да га повремено чујемо што смо се више ка њему приближавали, а густе шуме су нас сречавале да га и видимо. Пут кроз џунглу је права авантура, поготово ако испред
себе имате водича Индијанца који и не брине много о групи и који вас
упути да на крају ипак сами кренете на пут од два сата хода кроз густе кишне шуме. Осећај када се нађете потпуно сами у сред џунгле, 200 km од
најближег града, а да при томе чак и нико из ваше групе није у близини,
прилично је језив и тежак за препричати. С обзиром да водопад не може
249

увек ни да се види због облака и магле који су у ово доба године овде веома чести, наговарање водича, убрзани ход, одвајање од групе и самостални
пут кроз џунглу је био једини начин да га видим док се наредни облаци не
испрече испред мене и водопада. Након скоро два сата пробијања кроз
џунглу, а да при томе нисам ни био сигуран да ли се налазим на правом
путу, тишину џунгле почео је да нарушава хук водопада који се десетак
минута касније указао испред мене. Невероватан је и непоновљив осећај
када станете на стену са које се пружа поглед на највиши водопад света.
Пар стотина метара је испред вас, а толико јак да вас окупају капљице које
се стропоштавају са висине веће од око 1 km. Након хиљаде и хиљаде километара пута, стигао сам до циља ове експедиције, до водопада Енџел.
Иако му име није анђеоско, како га многи грешком преводе, сваком посматрачу је тог тренутка потпуно јасно зашто су Индијанци оваква места називали светим, а чак су их се и плашили и избегавали.
Водопад Енџел је највиши водопад на свету. Настаје од воде која се
сакупља на врховима Аујан тепуија, а протицај зависи пре свега од тога у
ком периоду године се проматра. Водопад је најлепши и најбогатији водом
у кишном периоду године. Подаци о висини водопада су веома различити.
Она у зависности од извора варира од 895 до 1005 m. По владиним подацима из 1993. године висина водопада је 1.002 m, док се најчешће помиње цифра од 979 m, која датира из 1949. године када је друштво National Geographic на челу са британским новинаром Луком Дикинсоном извршило
мерење. По тим подацима висина слободног пада воде је 807 m (Џенкинс и
Винчестер 2007). Од локалног водича Индијанца добијам информацију да
висина водопада зависи од количине воде. По њему је при мањим протицајима висина водопада 979 m, а у кишној сезони, када је водопад богат водом и знатно даље се одбаци, висина износи и до 1005 m. Ширина базе водопада износи 150 m, а сама ширина варира од количине воде. С обзиром
да вода пада са велике висине, капљице воде често удара јак ветар, тако да
се при површини оне распршују у виду магле. Водопад се састоји од 807 m
непрекидног пада воде када се потом каскадно стропоштава преко стрмих
стена у подножју одсека Аујан тепуија, а затим поново прелази преко каскаде од тридесетак метара. Нико изгледа не зна како се тачно зове река која настаје од овог водопада. Дуже време је владало погрешно мишљење
(чак и данас наилазимо на овај податак) да су Пемони водопад називали
„Чурун Меру“ на истоименој реци Чурун. Пемон индијанци водопад су у
ствари називали „Керепакупаи Меру“, што значи „Пад са највишег места“.
Чурун Меру је потпуно други водопад, упола нижи од Енџела, налази се
нешто јужније, узводно од кањона који пресеца Аујан тепуи, прилично је
неприступачан и у суштини чини изворишни крак реке Чурун. Енџел је заправо водопад на не тако дугој безименој реци која је притока реке Чурун!
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Сама река Чурун као и многе реке у овом делу Венецуеле има боју
кока коле, а боја често варира у зависности од тога да ли је облачно или
сунчано. Боја потиче од бројних минерала који су отопљени у води, пре
свега гвожђа и присутног танина кога у овим водама има много.

Слика 3. – Водопад Енџел (фото: С. Вукадиновић)

Врх тепуија са кога започиње водопад је веома избраздан. Вода изнад водопада пада кроз серије пукотина, напрслина и кланаца и одбацује
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се са врха литице око 15 m. У периоду високих вода водопад има неколико
вертикалних сегмената. Понекад је подељен на три главна дела која креирају водену завесу ширине од скоро 200 m.
Аујан тепуи, на коме настаје Енџел, на језику Пемона у буквалном
преводу значи „Ђавоља кућа“, али се чешће преводи као „Ђавоља планина“.
Пилот Џими Енџел, рођен у Спрингфилду, држава Мисури у САД,
канадски пилот у Првом светском рату, заслужан је за откриће водопада
1937. г., али их је првобитно открио Ернесто Санчез Ла Круз 1910. г. С обзиром да своје откриће није публиковао, није побрао заслуге за то. Пемон
индијанци су знали за водопад вековима пре тога, а неки чак тврде да је
британски писац и истраживач, миљеник краљице Елизабете I, Сер Волтер
Рели још у 16. веку открио водопад, али су те тврдње на нивоу гласина. Џими је први пут угледао водопад из авиона 16. новембра 1933. г. када је био
у потрази за лежиштима руде злата. Поново се вратио на ово подручје 9.
октобра 1937. г. када је намеравао да слети на врх Аујан тепуија заједно са
својом другом женом Мери, Густавом Хенијем, Мигуелом Делгадом и Хенијевим баштованом. Планирао је да овде остане неколико дана у потрази
за златом, али у овако дивљем и удаљеном делу Венецуеле планови могу да
се сруше у моменту. За време слетања авион је упао у мекше земљиште и
забио у њега предњи део. Био је оштећен тако да није могао поново да узлети. Путници нису били повређени, али су морали да наставе пешице кроз
тешко проходан терен и са мало залиха хране и воде. Требало им је 11 дана
да сиђу са тепуија и дођу до најближег насеља Камарата. Када се прочуло
за овај њихов подухват, Џими је у Венецуели постао готово легенда. Његов
авион је остао на Аујан тепуију све до 1970. г., када га је војска Венецуеле
хеликоптером пребацила до Сиудад Боливара где и данас може да се види
поред самог аеродрома. Године 1942. Џими се изгубио у тропској џунгли.
Колико је био цењен и поштован пилот говори и чињеница да је више авиона кренуло у потрагу за њим, а на жалост многи су се срушили у џунгли,
изгубили или остали без горива. Због губитка живота тих пилота и због његових честих неовлашћених летова и екскурзија, проглашен је за непожељном особом, а његова дозвола за боравак у Венецуели је суспендована. Џими је умро у једној болници у Панами 8. децембра 1956. г. од повреда које
је задобио у авио несрећи. Поштујући његову последњу жељу, 4 године касније, његов син се вратио до водопада и разасуо Џимијев пепео по њему.
Данас захваљујући Џимију највиши водопад на свету носи његово име.
Лос Рокес
По повратку на Маргариту са експедиције у џунглама Венецуеле
организујем одлазак до још једног драгуља Венецуеле, коралних острва
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Лос Рокес. Само неколико места на Земљи људском оку могу да понуде
такву изванредну и јединствену лепоту као острва Лос Рокес. Ова федерална територија Венецуеле се састоји од око 50 коралних острва и острваца, овално распоређених око плитке централне лагуне. Архипелаг Лос
Рокес је у ствари атол, који се налази на око 145 km северно од луке Ла
Гварија у близини Каракаса. Овај Национални парк има површину од 2
251 km2 и простире се 46 km у правцу исток – запад и 26,6 km правцем север – југ. Лос Рокес је сличан коралним атолима у Пацифику.
Овај готово нетакнути корални гребен привлачи много туриста, нарочито из Европе. Поглед из ваздуха нам омогућава да сагледамо различите плаве нијансе кристално чисте воде, белог песка и зелене боје мангрова,
које се налазе на неким острвима. Испод воде се лако уочава контраст белог песка, зелених морских биљака и коралних гребена различитих облика
и боја. Оно што овим острвима даје посебно обележје је бистрина, чистоћа
и различитост боја: од чисто плавих морских дубина до заслепљујуће белих пешчаних плажа и интензивно зелених мангрова. На овом великом
броју острва сусрећемо различите пејзаже: пешчане плаже, камените обале
на којима се ломе таласи, заливе са мирном водом, обалске гребене и баријере, мангровске мочваре, лагуне и поред свега и налазишта соли.
Нема сумње да ови облици спадају у најлепше на Карибима и на
свету, а корални гребени спадају у најочуваније. Архипелаг је заштићен са
два корална гребена. Један се пружа са севера на југ дужином од 24 km и
штити архипелаг од морских струја са истока, а други се пружа правцем
исток – запад дужином од 32 km. Лос Рокес острва су по величини слична
Девичанским острвима.
Просечна дубина воде архипелага је 8-10 m, а максимална дубина
је 50 m. Слично архипелазима Ла Орхила и Лас Авес, Лос Рокес архипелаг
је од континенталне платформе одвојен каналима дубоким 1 000 m, на само 2-3 km од коралног гребена. Највећи део острваца и спрудова су мале
површине. Док највеће острво има површину од 15,1 km2, у најмање по површини спадају Виски и Пулгита са око 0,001 km2. Многа острвца су у фази настајања и често могу да се виде као пешчани спрудови без вегетације.
Остали спрудови су прекривени мангровском вегетацијом, а унутар лагуне
се налазе простране плаже са интензивно белим песком на заветринским
странама, попут плажа Каранеро и Кајо Агуа. Воде које окружују архипелаг су веома чисте и са веома мало органске материје. Различите нијансе
плаве боје потичу од типа морског дна. Велика провидност воде је последица два различита фоктора. Први је удаљеност архипелага од континента,
што спречава велике количине наноса и органске материје из континенталних река да допру до острва. Због ових наноса и органске материје приобални појас Тера Фирме има тамну нијансу морске воде. Други разлог је
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што у водама архпелага има мало органске продукције, за разлику од источних обала Венецуеле где се органска материја таложи на дну мора и
меша са површинском водом и чини је много богатијом органском материјом и животом уопште, а у исто време хладнијом и не тако чистом. „Сиромашне“ вода архипелага са једне стране и велико ширење коралног гребена са друге, чине овај архипелаг једном од области са већим биодиверзитетом на планети.
Сува клима острва је последица утицаја пасата који долазе са североистока и дувају просечном брзином од 21,8 km/h. Најмања просечна брзина је у новембру и износи 19 km/h, највећа у јуну са 25,2 km/h, док максималне вредности достижу и до 47 km/h. Просечна годишња релативна влажност је 83%, годишња количина падавина само 256,6 mm. Најмање кише
падне у априлу, 6,6 mm, а највише у новембру, 52,2 mm. Киша пада искључиво у виду кратких пљускова. Средња годишња температура је 27,7°C, са
минималном вредношћу од 26,2°C у јануару, а максималном 28,2°C у септембру. Доминантан правац ветра је исток – запад, а просечна видљивост
21 km. Температуре воде су између 25 и 30°C, са минималним вредностима
у јануару и фебруару, а максималним између јуна и октобра. Интензитет
Сунчевог зрачења је изузетно велики, а годишњи просек трајања Сунчевог
сјаја је 8,6 сати на дан. Сталан и релативно јак ветар, заједно са просечном
температуром вишом од 27°C доприносе интензивном испаравању.
На овим острвима живи само око 1.500 становника, док годишње
острва посети око 70.000 људи. Многи од њих овде дођу само на један дан
из Каракаса, са остатка копна или са Маргарите. Најважније острво је Ел
Гран Роке (Велика стена). Ово је једино стално насељено острво на коме
се налази аеродром, са пистом дугом 1000 m, на коју могу да слећу само
мањи авиони. Друга важнија острва су Франциски, Нордиски, Мадриски и
Краски. Због великог броја морских птица и богатства воденог живота, венецуеланска влада је Лос Рокес прогласила националним парком 1972. г.
Када дођете на ова острва, добијете жељу да овде вечно останете, а
од силне лепоте добијате утисак да сте спремни да заборавите цео досадашњи живот и људе које знате. Када се мало ипак разбудите, време је за повратак у реалност. Враћам се на Маргариту и одбројавам последње дане
боравка у овој прелепој земљи.
Закључак
Венецуела је земља великих различитости и многобројних природних лепота. На површини нешто већој од 900.000 km2 се налазе потпуно
различити пејзажи и облици рељефа: од пространих централних равница
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љаноса и савана у сливу Оринока, столовских планина громада тепуија у
којима су најстарије стене на планети, густих џунгла на југу, коралних
острва, белог песка и мангрова на северу, па до крајње северних делова
Анда и снежних врхова на западу.
Многи делови Венецуеле ни данас нису потпуно истражени. Чак су
се и древни Пемон Индијанци плашили тепуји планина и често их избегавали. Због тога су многи делови Венецуеле постали познати тек кад су
европски освајачи дошли у ове крајеве. Можда најспектакуларинји географски крајолици се налазе у југоисточном делу земље, у Националном
парку Канаима. Овде се налазе планине најнеобичнијег облика на планети.
Изгледају попут равно исечених столова са којих се попут завесе у кишној
сезони стропоштавају бројни водопади. Један од њих је Енџел, највиши
водопад на свету. Водопад је релативно касно откривен управо због своје
неприступачности и удаљености од насељених места. Колико су ови предели неистражени говори и податак да се и данас често погрешно говори
да је ово водопад на реци Чурун, а не као што је стварно случај, на једној
највероватније безименој притоци ове реке.
Још један од симбола Венецуеле је Национални парк Лос Рокес.
Ова корална острва која се често називају Карипски Малдиви, заједно са
Канаимом и водопадом Енџел не представљају само природне лепоте, него
и све значајније туристичке атракције Венецуеле. Коначно је дошло време
да у овим природним лепотама уживају и туристи којих у овим крајевима
све више има, уз наду да претерана посета на њих неће оставити негативне
последице.
Експедиција у којој сам учествовао није за српску географију значајна само због тога што је први српски географ боравио и истраживао у
овим пределима, него пре свега због тога што ће се и наша јавност упознати са чињеницама које су код нас биле мало или потпуно непознате.
Литература
Gazso, G. (1994). La Gran Sabana. Caracas: Editorial Auroca.
Jenkins, M. and Winchester, S. (2007). World to Explore. Washington: National
Geographic.
Quintero, V. (2002). Venezuela La Guia Valentina Quintero. Caracas: Travesia
Editorial Grupo Soluciones Graficas/Editorial Arte.
Todtmann, C. (2007). Canaima, Paraiso Teukinan. Caracas: Oscar Todtmann
Editores.
World Heritage Nomination – IUCN Summary, March 1994, based on the
original nomination submitted by the Government of Venezuela.
255

http://www.britannica.com/
http://www.los-roques.com/
http://www.salto-angel.com/index.htm
http://www.unesco.org

256

