
Lasy Świata - Karaiby 2014 

Grupa studentów i pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu w dniach 7-19 lutego 2014 r. uczestniczyła w wyprawie naukowej na 

karaibską wyspę Dominikę. Celem wyprawy było poznanie występujących tam lasów 
tropikalnych, charakterystycznej fauny i flory oraz zasad funkcjonowania leśnictwa. 
Wyprawa była na bieżąco relacjonowana w systemie Esri Story Maps. Studenci 

uczestniczyli w wyprawie bezpłatnie, w ramach stypendium wyjazdowego „Lasy 
Świata”. 

 

Dominika - przyrodnicza perła Karaibów 

 

Niewielka wyspa Dominika, jest jednocześnie 

państwem o tej samej nazwie. Wyspa ta położna 

jest w archipelagu Małych Antyli. Powierzchnia jej 

wynosi: 754 km2, długość: 47 km, liczba 

mieszkańców: 72 tys., z czego znaczna część 

mieszka w stolicy – Roseau. Na wyspie brak sieci 

hoteli, plaż z białym piaskiem i dobrych dróg, a 

największym jej bogactwem jest dzika przyroda i 

niezwykle gościnni mieszkańcy. Bogactwo 

przyrodnicze Dominika zawdzięcza budowie 

geologicznej – mocno górzysty teren, powstały w 

wyniku działalności wulkanicznej nie sprzyjał 

osadnictwu, przez co wyspa charakteryzuje się 

największą lesistością na Karaibach (ok. 60%). 

 

Stacja badawcza Springfield 

Na chwilę przed zachodem słońca  

wypożyczonymi samochodami terenowymi  

dotarliśmy do stacji badawczej lasów tropikalnych 

w Springfield, która została naszą bazą wypadową 

do eksploracji wyspy. Sam dojazd był już 

wyzwaniem: ruch lewostronny, drogi kręte i 

strome, brawurowy styl jazdy miejscowych 

kierowców. Miejsce pobytu urzekło nas już od 

pierwszego wejrzenia. Zabudowania stacji 

znajdowały się w dolinie górskiej, wewnątrz lasu 

tropikalnego, w otoczeniu półdzikiego ogrodu. 

Podziwialiśmy zachód słońca, mimo że była 

dopiero godz. 18. W okolicach równika dzień i noc 

trwa po 12 godzin, co na początku wydaje się 

dziwne, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że latem dni 

są długie. Kiedy zaczął zapadać zmrok z różnych 

zakamarków zabudowań wylatywały nietoperze, a 

wokół słychać było różne głosy (głównie żab).  

 

Stolica Roseau i przylądek Scots Head  

Stolica Dominiki - Roseau to równocześnie 

największe miasto na wyspie mimo że liczy 

zaledwie 16,5 tys. mieszkańców. Tu poruczanie 

po drogach kieruje się własnymi zasadami. Prawie 

całkowity brak znaków drogowych, mimo że 

większość ulic jest jednokierunkowa, natomiast 

parkować można prawie wszędzie. Naszym 

głównym celem był ogród botaniczny, żeby 

poznać występujące na wyspie rośliny. Kolekcja 

roślin była wprawdzie imponująca, niestety 

większość nie posiadała tabliczek.  

 



 

Dzień zakończyliśmy podziwianiem wyspy z 

przylądka Scots Head. Ten najdalej wysunięty na 

południe półwysep połączony jest  z resztą wyspy 

jedynie bardzo wąskim przesmykiem. Stanowi on 

granicę pomiędzy spokojnym Morzem Karaibskim 

a wzburzonym Oceanem Atlantyckim. Półwysep 

prawie w całości porośnięty jest trawą cytrynową, 

która jest gatunkiem obcym dla Dominiki. Jest to 

roślina silnie ekspansywną i stanowi zagrożenie 

dla rodzimej flory. Spotykane na Scots Head 

zarośla nadmorskie  tworzył  głównie Hippomane 

manicella, gatunek przypominający trochę fikusa 

o dużych, twardych liściach. Krzew ten posiada 

silnie trujący sok mleczny. Indianie Karaibscy w 

przeszłości zatruwali nim swoje strzały. 

 

Indiańska rzeka  

Indiańska rzeka przywitała nas rzęsistym 

deszczem. Na Karaibach bardzo często pada. 

Zwykle deszcze mają charakter lokalny i mogą 

dotyczyć np. jednej dolinki. Czasem wystarczy 

przenieś się kilka kilometrów dalej, aby zmienić 

całkowicie klimat. Płynąc łódką podziwialiśmy 

roślinność porastającą brzegi rzeki. Przed nami 

rozciągała się najrzadsza formacja leśna wyspy, w 

której dominwał Dragonblood Tree – Pterocarpus 

officinalis, o olbrzymich napływach korzeniowych.  

  

Po drodze minęliśmy mały drewniany domek, 

rekwizyt z planu filmowego „Piraci z Karaibów”. 

Nasz przewodnik Eryk, wiosłując, równocześnie 

żywo komentował napotkane rośliny i zwierzęta.  

Postój mieliśmy w uroczym mini barze, który był 

otoczony kwiatami, wśród nich dominował 

czerwono kwitnący imbir. Przy kwiatach zwinnie 

uwijały się kolibry. Na Dominice, występują 4 

gatunki tych ptaków. Kolibry to ptaki bardzo 

terytorialne, które zaciekle bronią swojego rewiru 

przed innymi osobnikami i gatunkami. W czasie 

całego pobytu na wyspie, spotykaliśmy te ptaki 

bardzo często. Zawsze wywoływały u nas 

pozytywne emocje.  

 

Gommier – król lasu deszczowego 

 

Kolejnym celem wprawy był las deszczowy w 

Parku Narodowym Morne Diablotin. Ten typ lasu 

zajmuje największą powierzchnię wyspy. W 

odróżnieniu od lasów deszczowych Amazonii czy 

Afryki równikowej, tutaj dno lasu jest bujnie 

rozwinięte. Dzieje się tak za sprawą żyznej, 

wulkanicznej gleby. Rosną tu imponujące drzewa 

osiągające ponad 40 m wysokości. Najczęściej 

występuje Dacryodes excelsa oraz gatunki z 

rodzaju Sloadea, wytwarzające olbrzymie napływy 

korzeniowe. Dacryodes excelsa, zwane też 

gommier lub tabonuco, uważane jest za 

najcenniejsze drzewo na wyspie. Swoje znaczenie 

zawdzięcza kluczowej roli jaką pełni w 

ekosystemach lasów deszczowych oraz 

szerokiemu wachlarzowi zastosowań. Drzewa te 

potrafią przetrwać w miejscach nawiedzanych 

przez huragany. Posiadają bardzo silny i 

rozbudowany system korzeniowy. Silne wiatry 

raczej łamią korony niż powalają całe drzewa. 

Obłamane kikuty mają bardzo wysoką zdolność 

do regeneracji i szybko odtwarzają utraconą 

koronę. Gommier podobnie jak nasze gatunki 



iglaste, po zranieniu wydziela jasną wonną 

żywicę. Pierwsi osadnicy z Europy, oprócz 

drewna, wykorzystywali żywicę do produkcji świec 

i pochodni, do uszczelniania łodzi, jako kadzidło 

oraz w medycynie. Obecnie drewno to stosowane 

jest do celów konstrukcyjnych, do wykończenia 

wnętrz, do produkcji mebli i innych wyrobów 

stolarskich. Las deszczowy jest domem dla wielu 

gatunków owadów i ptaków, w tym dla dwóch 

endemicznych dla wyspy papug – amazonki 

cesarskiej Amazona imperialis, zwanej Sisserou 

oraz amazonki czerwonoszyjej Amazona 

arausiaca, zwanej Jaco. Populacja pierwszej z 

nich liczy zaledwie około 300 osobników. Nam 

udało się zaobserwować papugi Jaco przelatujące 

wysoko w koronach drzew oraz żerujące na 

zdziczałych plantacjach owoców. 

 

Lasy mgliste i jeziora 

 

Na Dominice las mglisty (Elfin Woodland) 

występuje w górach powyżej 500 m n.p.m. 

Formacja ta rośnie w Parku Narodowym Morne 

Trois Pitons, między innymi w rejonie jezior 

Freshwater Lake oraz Boeri Lake. Właśnie te 

jeziora stały się kolejnej celem naszej wyprawy. 

Freshwater Lake jest największym jeziorem na 

wyspie, zaś Borei Lake - najwyżej położonym 

(870 m n.p.m.). Do obu prowadzą szlaki 

turystyczne, z których można podziwiać niezwykle 

malownicze panoramy. Wilgotność powietrza 

sięga tu 100%. Niemal każde drzewo i krzew 

porośnięte jest licznymi epifitami. Największe z 

epifitów - z rodziny ananasowatych 

(Bromeliaceae) potrafią osiągać średnicę nawet 

dwa razy większą niż pień drzewa, na którym 

rosną. Las mglisty charakteryzuje się dużym 

bogactwem gatunkowym, jest to formacja 

najbogatsza w gatunki endemiczne oraz 

zagrożone na wyspie.  

 

Często towarzyszyła nam ptasia melodia donośna 

i dźwięczna, niczym wygrana na flecie. Te 

niezwykłe efekty dźwiękowe powodował 

klarnetnik - ptaki z rodziny drozdów.   

 

W krainie gejzerów 

Ciekawostką geologiczną Dominiki jest Valley of 

Desolation – dolina wulkaniczna z aktywnymi 

gejzerami oraz Wrzące Jezioro (Boiling Lake). 

Duże nachylenie, wysoka temperatura i siarkowe 

wyziewy powodują, że niewiele roślin jest w 

stanie rosnąć w tej dolinie, dlatego stanowi jedno 

z niewielu miejsc na wyspie z ubogą roślinnością. 

Samo jezioro, mimo niewielkich rozmiarów 

(średnica ok. 60 m), osiąga znaczną głębokość – 

powyżej 59 m. Na jego brzegach temperatura 

osiąga 80-90°C, a w środku zaś wrze. Jest to 

drugie co do wielkości wrzące jezioro na świecie, 

największe znajduje w Nowej Zelandii. Droga do 

jeziora, stanowiła spory wysiłek. Prawie 3 godziny 

marszu, ale widoki w pełni rekompensowały 

poniesiony trud wspinaczki. 

 

Wschodnie wybrzeże  

  



Położone w cieniu opadowym gór wybrzeże Morza 

Karaibskiego cechują zupełnie inne warunki niż 

wilgotniejsze nawietrzne wybrzeże Atlantyku.  

 

Występują tu lasy złożone z gatunków, z których 

część zrzuca liście na okres suchy. Często 

występują tu gatunki drzew i krzewów z rodziny 

Fabaceae, np. Lonchocarpus benthamianus czy 

narodowy kwiat Dominiki – Sabinea carinalis.  

Formacja ta występuje dość rzadko (spotykamy ją 

w np. w Forcie Shirley) ponieważ duża część 

wybrzeża została przekształcona w osiedla 

mieszkalne oraz tereny uprawne. Najczęściej 

uprawianymi na Dominice roślinami są 

bananowce i palmy kokosowe.  

 

Projekt Lasy Świata 

Projekt Lasy Świata to cykl wyjazdów naukowych 

organizowanych przez Wydział Leśny 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w różne 

regiony geograficzne, tak aby uczestnicy mogli 

poznać różnorodne formacje leśne, sposoby ich 

funkcjonowania, instytucje i organizacje 

zajmujące się gospodarowaniem i ochroną lasów, 

badaniami naukowymi oraz kształceniem kadr dla 

leśnictwa. W ramach programu przyznawane są 

stypendia wyjazdowe dla studentów, jako 

nagroda za aktywną działalność na rzecz Uczelni, 

Wydziału i społeczności akademickiej. Więcej 

informacji o wyprawie i projekcie „Lasy Świata” 

na stronie internetowej: 

http://www.up.poznan.pl/lasyswiata/ 
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