A KON-TIKI EXPEDÍCIÓ
1947. április 28-án indult útjára a Kon-Tiki expedíció egy törékeny balsafa tutajon,
fedélzetén 6 fős legénységével és egy papagájjal. A küldetés vezetője a norvég tengerbiológus, antropológus Thor Heyerdahl
volt, aki a csendes-óceáni szigetvilág lakóinak eredetével kapcsolatos elméletét akarta
bizonyítani cseppet sem veszélytelen útjával. A tudós azt feltételezte, hogy Polinézia
őslakosai nem Délkelet-Ázsiából, hanem
Dél-Amerikából származnak. Tézisét az
édesburgonya polinéziai jelenlétével, a Húsvét-sziget híres moai szobrai és a Titicaca-tó
partján fekvő Tiahuanaco preinka kőszobrai
közötti hasonlósággal is magyarázta, ugyanakkor elméletének alapja elsősorban a perui
és a polinéziai mítoszok és kultúra párhuzamai voltak. Kortársai elutasították ezt az elképzelést, mivel úgy vélték, hogy a korabeli
tutajok nem bírták volna ki ezt az utat.
Azért, hogy igazát bizonyítsa, Heyerdahl legénységet toborzott, és megszervezte a Peruból Polinéziába tartó expedíciót. Korhű illusztrációk alapján társaival autentikus tutajt épített. Kilenc darab 60
centiméter átmérőjű balsafa rönköt rögzítettek egymáshoz, melyek közül a leghosszabb 14 méter
hosszú volt. Kenderkötelet és korabeli szerszámokat használtak, egyetlen fém alkatrészt sem építettek bele. A szerkezetet keresztfákkal erősítették meg, és egy banánlevelekkel fedett bambuszkabint is építettek rá. A tutajt az inka Napisten után Kon-Tikinek keresztelték el.
Kikből állt a legénység?
• Thor Heyerdahl, az expedíció szervezője és vezetője.
• Erik Hesselberg, navigátor és festőművész, aki Kon-Tiki ábrázolást készített a tutaj vitorlájára.
• Bengt Danielsson, az expedíció szakácsa, ellátmányért felelős tisztje, valamint spanyol tolmácsa, aki szociológusként korábban különböző népcsoportok vándorlásait tanulmányozta.
• Knut Haugland, rádiós, aki a II. világháborúban norvég partizánként részt vett a német atombomba-program elleni akcióban, emiatt brit kitüntetést kapott.
• Torstein Raaby, rádiós, aki szintén a norvég ellenállásban tevékenykedett, az ő rádiójelentései segítségével sül�lyesztették el a szövetségesek a Tirpitz német csatahajót.
• Herman Watzinger, mérnök, aki a küldetés tudományos felelőse volt, ő végezte az út során a meteorológiai és
vízrajzi méréseket.
• Valamint útitársuk volt egy papagáj is, az expedíció egyetlen halálos áldozata.
A küldetés a perui Callao kikötőben vette kezdetét. Az útra 1300 liter ivóvizet vittek a tutaj oldalára rögzített tartályokban. Élelemkészletüket gyakran az óceánból kifogott halakkal egészítették ki. Az út során kétszer is viharba
kerültek, de a tutaj jól bírta az időjárás viszontagságait. A fedélzeti lécek közé épített deszkáknak köszönhetően jól
kormányozható volt a jármű. A legénység szabadidejében az óceán élővilágát is vizsgálta. Egy új kígyómakréla-féle
(Gempilydae) felfedezése és számos, a nyílt vízi planktonra vonatkozó új megfigyelés is Heyerdahl vállalkozásának
köszönhető.

Az expedíció 1947. augusztus 7-én, 101 nappal és 8 ezer kilométerrel később ért véget. A Francia Polinéziához tartozó Tuamotu-szigeteknél a Raroia-atollnak ütköztek. A Kon-Tiki súlyosan megrongálódott, de sikerült elvontatni
és helyreállítani. A küldetés ugyan sikeres volt, Heyerdahl és társai megtették az utat, ám tudóstársait még ezzel
sem tudta meggyőzni. Végül, 1990-ben DNS vizsgálat igazolta, hogy a polinéz őslakók valóban Ázsiából származnak, ám ez a felfedezés nem zárja ki Thor állítását sem, miszerint Peruból is érkezhettek lakók a szigetre.
A felfedezőútról Heyerdahl 1948-ban írt könyvet. A művet 70 nyelvre fordítottak le és óriási népszerűségre tett
szert. Thor Heyerdahl emlékét és tudományos hagyatékát az oslói Kon-Tiki Múzeum őrzi.
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