
Izabela 
Stachowicz 
Absolwentka biologii na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim, aktualnie współpracu-
je z Muzeum Zoologiczym 
UJ. Miłośniczka tropikalnych 
ekosystemów oraz 
naukowych i podróżni-
czych wyzwań. Z pasją 
rozwija swe umiejętności 
w dziedzinie GIS i chce 
zająć się modelowaniem 
środowiska. Podczas 
wyprawy zajmowała się 
kolekcjonowaniem okazów 
motyli.

Fot. 1. Członkowie ekspedycji 
na Tramen tepui. Od lewej: 
Marek Arcimowicz – fotograf 
i alpinista, Michał Kochań-
czyk – alpinista i podróżnik, 
Izabela Stachowicz – biolog, 
Carlos Mario Osorio i 
Alberto Raho – wenezuelscy 
wspinacze.

Tam, gdzie spotykają się Wenezuela, Gujana i Brazylia, rozciąga się Gran Sabana – kraina 
prekambryjskich piaskowców pamiętających czasy superkontynentu Gondwany, nazwana 
przez biogeografów Pantepui. Pozostaje ona jednym z najsłabiej zbadanych zakątków 
Ziemi, a znalezienie chociaż dwóch map tego obszaru, których dane by się pokrywały, jest 
wręcz niemożliwe. W tych trudnych warunkach wielki sukces odniosła polsko-wenezuelska 
wyprawa, zdobywając nieosiągnięty do tej pory szczyt Tramen tepui (2726 m n.p.m.). Jednym 
z jej sponsorów była firma Esri Polska.

Z GIS-em w nieznan¹ 
tropikaln¹ puszczê

Region Pantepui charakteryzuje się jednym z najwyższych 
na świecie wskaźników niedostępności i endemizmu, czyli 
występowania danego gatunku roślin lub zwierząt tylko 
na określonym, małym obszarze. Piaskowce o ponad 
200-metrowych pionowych ścianach, otoczone gęstą, 
nieprzebytą puszczą, zwane są tepui, co w języku Indian 
Pemón oznacza górę. 

Spór biogeografów o Pantepui
Kwestia pochodzenia gatunków i źródeł endemizmu 
obszaru Pantepui pozostaje tematem gorących nauko-
wych dysput biogeografów z całego świata. Panuje 
powszechne przekonanie, że góry tepui ze względu na 
swoje pionowe ściany skalne są odcięte od reszty świata 
biotycznego i innych łańcuchów górskich, przez co zacho-
dzi na nich niezależna ewolucja roślin i zwierząt. Skutkuje 
to bardzo wysokim poziomem endemizmu na tym obsza-
rze, co z naukowego punktu widzenia wyjaśniają dwie, 
odrębne teorie. Pierwsza mówi, że do izolacji doszło 
w wyniku powstania barier geograficznych, np. ruchów 

górotwórczych i dryfu kontynentów, pozostawiających 
tepui odcięte od reszty świata. Druga teoria, za którą 
przemawiają coraz liczniejsze wyniki badań genetycz-
nych, opisuje możliwość przemieszczania się gatunków 
na duże odległości (tzw. dyspersja) z obszaru Andów. 

Głównym celem naukowym wyprawy było pobranie 
okazów motyli, które następnie będą wnikliwie badane 
pod względem morfologicznym i genetycznym. Przyczyni 
się to do udzielenia odpowiedzi na pytanie, skąd pocho-
dzą gatunki (w tym przypadku motyli) z obszaru Pante-
pui. Zgromadzono również bardzo obszerny materiał 
fotograficzny napotkanych gatunków roślin i zwierząt, 
w którego identyfikacji wspierało podróżników Muzeum 
Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
oraz jego wenezuelski partner – Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas w Caracas. Aktualnie Muzeum 
Zoologiczne prowadzi analizy materiału motylarskiego, 
w którym już rozpoznano trzy nowe gatunki motyli dzien-
nych! Badania są w toku.

Kuszenie na tepui
Mimo że obszar Gran Sabana leży w strefie tropikalnej, 
a góry stołowe tepui w porównaniu z Andami nie 
należą do najwyższych, panujące w ich szczytowych 

Fot. 2. Kolekcjonowanie motyli. 
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Wyprawa od kuchni 
Warto wyjaśnić, jak dokładnie powstała i funkcjonuje interaktywna mapa wyprawy, dostęp-
na na stronie www.wenezuela.esri.pl. Cały projekt mapy, a więc warstwy, symbolizacja, 
atrybuty itd., został stworzony w ArcGIS for Desktop 10, a dane zgromadzono w Geobazie. 
Gotowy projekt wczytano bezpośrednio przez serwery Esri Polska wyposażone w ArcGIS 
for Server 10, które zamieniły go na odpowiedni serwis mapowy. Następnym elementem 
była strona internetowa w postaci naszej interaktywnej mapy wyprawy, która wyświetliła 
wspomniany wyżej serwis mapowy i wzbogaciła jego funkcjonalność o narzędzia w formie 
m.in. widgetów. Cała strona wykonana została w technologii Flex, a dokładniej – oparta 
jest na ArcGIS Viewer for Flex 2.5. Zdecydowaliśmy, że główna, dynamiczna treść mapy, 
dotycząca wyprawy, wizualizowana będzie na trzech podkładach mapowych, pochodzą-
cych z zasobu ArcGIS Online (www.arcgis.com). Zależnie od potrzeb, użytkownik może 
wybrać mapę National Geographic (domyślnie), zdjęcie satelitarne (mocno zachmurzone 
w okolicy szczytu) lub mapę topograficzną. 

Nieco innym zagadnieniem jest działanie mapy w trakcie wyprawy. Pierwsze dane, który-
mi dysponowaliśmy, dotyczyły planowanej trasy wyprawy na szczyt. Kolejne zaczęły do 
nas spływać już bezpośrednio od uczestników ekspedycji, gdy wylądowali oni w Caracas. 
Przez Internet otrzymywaliśmy informacje o ich położeniu, odwiedzonych miejscach 
i trasie poruszania się, aż do samego odcinka górskiego. Tam zmieniona została techno-
logia i informacje o kolejnych etapach wyprawy docierały do nas przez telefon satelitarny. 
W ten sposób mapa była aktualizowana z każdym kolejnym dniem. Szczegółowe dane, 
czyli zdjęcia, opisy, kompletna trasa z GPS, trafiły do nas już po zdobyciu szczytu, gdy ekipa 
powróciła do cywilizacji i mogła przesłać nam większy zasób danych. [Piotr Kaczmarek]

Z GIS-em w nieznan¹ 
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partiach warunki klimatyczne 
– temperatura od 2°C 
w nocy do 15°C w ciągu 
dnia, nieustające opady 
(średnia roczna opadów to 
2500–4000 mm) i bardzo 
silny wiatr – stanowią 
ekstremalne warunki życia 
dla flory i fauny. Przyroda nie 
daje jednak za wygraną – 
w każdym możliwym miejscu, 
gdzie fragment skały opanują 
porosty, rozwijają się rośliny. 
Nie jest im łatwo, ponieważ 
ciągły proces wypłukiwania 
substancji mineralnych z gleby 
prowadzi do jej znacznego 
zubożenia. Do wyjątkowych 
przedstawicieli flory z tepui 
należą rośliny z rodziny 
Heliamphora, zaliczane do najstarszych owadożernych roślin na 
naszej planecie. Występują one tylko w regionie biogeograficznym 
Pantepui i charakteryzują się ogromną zmiennością. 
 
Hamaki inaczej
Niejedną noc spędziliśmy na hamakach zawieszonych między 
drzewami czy krzewami. W ciągu dnia wiele atrakcji dostar-
czały nam natomiast „roślinne hamaki”. Aby wyeksponować na 
promienie słoneczne możliwie największą powierzchnię, wiele 
gatunków krzewów i drzew formuje swoje systemy korzeniowe 
ok. 1 m nad poziomem podłoża. Podczas przemieszczania się 
po nich odczuwa się więc ciągły efekt „hamakowego bujania”. 
Dodatkowo istnieje duże ryzyko, że chodząc po takich konstruk-
cjach, można utknąć w przestrzeniach międzykorzeniowych 
i doznać kontuzji.  

Wzbogacona woda
Jak na ironię w najwyżej położonym obozie, gdzie praktycznie 
nieprzerwanie padał deszcz, brakowało nam wody. W okolicy nie 
znaleźliśmy żadnej szczeliny skalnej ze strumieniem czy wodo-
spadem, a zbieranie wody opadowej było możliwe tylko przy 
intensywnym deszczu. W tej sytuacji skorzystaliśmy z kolejnego 
przystosowania roślin (w tym przypadku z rodziny Brocchinia), 
które polega na gromadzeniu wody w skomplikowanym układzie 
liści.
 

Była to jednak woda z całym 
mikroekosystemem, jaki zdążył 
się w niej wytworzyć, uwzględ-
niając małe skorupiaki, szczątki 
roślin i bakterie. Z uwagi na 
to musieliśmy mechanicznie 
filtrować wodę przez siatkę do 
motyli, a następnie oczyszczać 
fizycznie promieniami UV. 

Historia za historię
„A dlaczego mielibyśmy was wpuścić na naszą ziemię? Co dostaniemy 
w zamian?” – takie pytania przywitały nas, gdy chcieliśmy dotrzeć do wioski 
najbardziej oddalonej od drogi i tym samym najbliższej Tramen tepui. Aby 
wyjaśnić nasze intencje, przygotowaliśmy w lokalnej indiańskiej szkole 
wykład o tym, dlaczego jesteśmy tak zafascynowani obszarem Gran Sabana 
oraz opowiedzieliśmy trochę o Polsce. Wprawdzie nawet nauczycielka nie 
bardzo kojarzyła, gdzie jest Europa, ale wykład został przyjęty z dużym entu-
zjazmem. I tak została przed nami otwarta, bo jeszcze nie wycięta, droga na 
Tramen tepui.

Indianie nie pozostali obojętni wobec 
naszych opowieści i wieczorami w wiosce 
Wuarapata lokalny bajarz Jose Feliciano 
przytaczał lokalne legendy. W tym tę 
o smoku, od którego ponoć wzięła się 
nazwa Tramen tepui, czy o unoszącej się 
w powietrzu głowie Pupupai, zabijającej 
ludzi przy rzekach. 

Tramen tepui udzieliło nam niezwykłej lekcji 
przetrwania i zarazem pozwoliło uchylić 
rąbka tajemnicy, jaką owiana jest niezwykła 
przyroda regionu Pantepui...Trzeba będzie 
tam wrócić. 

Więcej zdjęć i informacji na temat wyprawy dostępnych 
jest na stronie http://tramentepui2012.wordpress.com/

Fot. 4. Z jednej rośliny z rodziny Brocchinia przy umie-
jętnym, bezstratnym pozyskiwaniu płynu można było 
uzyskać nawet litr wody!

Fot. 3. Roślina z rodziny Heliamphora przywa-
bia owady słodkim nektarem, wytwarzanym 
w kolistej strukturze u szczytu liścia w kształ-
cie trąbki. Gdy te siadają po wewnętrznej 
stronie liścia pokrytego licznymi włoskami, 
chcąc skosztować nektaru, zaczynają się 
osuwać w kierunku nasady liścia, gdzie czeka 
je kąpiel w enzymach trawiennych. Drogi 
odwrotu nie ma.

Fot. 5. Jose Feliciano sprawdzał się również 
jako kartograf amator. Stworzył własną 
mapę masywu Tramen – Ilu – z zupełnie 
nową nomenklaturą, ale za to z uwzględ-
nieniem wysokości nad poziomem morza, 
którego nigdy nie widział.
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