
Lasy Świata - Borneo 2015 
Grupa studentów i pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, w dniach 16.02-3.03.2015 r. uczestniczyła w wyprawie naukowej na 
Borneo. Celem wyprawy było poznanie występujących tam lasów oraz charaktery-
stycznych roślin i zwierząt. Wyprawa była na bieżąco relacjonowana przez Internet w 
systemie Esri Story Maps. Pięcioro studentów uczestniczyło w wyjeździe bezpłatnie, 
w ramach stypendium „Lasy Świata”. 

 

 

Relacja online  

Rejestrowanie przebytych tras i tworzenie relacji 
online było sporym wyzwaniem. Czasem pokony-
waliśmy znaczące odległości samolotem czy 
autobusem, innym razem poruszaliśmy się na 
niewielkim dystanse pieszo bądź łodzią. Reje-
strowanie sygnału GPS też odbywało się w 
różnych warunkach: przez szybę pojazdu, z 
pędzącej łodzi motorowej, w wysokich górach, 
czy pod poszyciem gęstych lasów tropikalnych. Na 
szczęście mapy w systemie Story Maps są 
całkowicie skalowalne, a zarejestrowany sygnał 
posiadał wystarczającą dokładność do zaprezen-
towania przebytych odcinków. Największym 
problemem okazała się dostępność Internetu. W 
niektórych miejscach teoretycznie był, ale miał 
tak małą przepustowość, że wysłanie czegokol-
wiek graniczyło z cudem. Np. w Parku Narodo-
wym Mulu, jedyny punkt dostępowy w promieniu 
około 100 km znajdował się w dyrekcji parku. 
Mimo, że wykupiliśmy dostęp i spędziliśmy na 
próbach sporo czasu, relację z tego miejsca 
dodaliśmy dopiero po kilku dniach, po zmianie 
miejsca pobytu. 

Nosacze - endemiczne małpy 

Żeby zobaczyć nosacze wybraliśmy się do poło-
żonego na półwyspie Parku Narodowego 
Bako. Sam dojazd już był niezwykłą przygodą, 
jako że jedynym sposobem dotarcia tam była 
droga morska. Zapakowani do łodzi motorowych 
mknęliśmy po falach Morza Południowochińskie-
go, a pryskająca woda i rzęsisty deszcz potęgo-
wały nasze odczucia. Po przybyciu na miejsce 
zamieszkaliśmy w drewnianych domkach w 
otoczeniu dżungli. Miejsce to zrobiło na nas 
niesamowite wrażenie, niektóre zwierzęta były 
praktycznie „na wyciągnięcie ręki”, szczególnie 
makaki, które wykazując się niezwykłym sprytem 
kradły nam jedzenie. Ale i tak największym 
przeżyciem było obserwowanie nosaczy, wielkich 
rudych małp z ogromnymi nosami, gatunku 
endemicznego dla Borneo. 

 

Orangutany 

Kolejnym punktem naszej podróży był ośrodek 
rehabilitacji orangutanów w Semenggoh. Jest to 
około 600 ha lasu otoczone plantacjami palm 
olejowych. Więc mimo że ośrodek nie jest 



ogrodzony, występujące tam orangutany nie mają 
gdzie uciekać. Te niesamowite małpy można 
obserwować dwa razy dziennie podczas karmie-
nia, przy czym nie ma gwarancji, że w danym 
dniu przyjdą. Jest to uzależnione od dostępności 
owocujących drzew. My mieliśmy szczęście, przy-
szło kilka orangutanów, w tym samice z młodymi 
oraz wielki samiec Ritchie - szef całej grupy. Z 
uwagą obserwowaliśmy jak te wielkie małpy 
swobodnie poruszają się po drzewach, wykorzy-
stując obie pary kończyn z jednakową precyzją. 
Szkoda, że na Borneo w tak zastraszającym 
tempie ubywa lasów, które są ich naturalnym 
środowiskiem życia. 

 

Jaskinie w sercu dżungli  

Niewielkim samolotem lokalnych linii MasWings 
wylądowaliśmy na wyciętym w dżungli pasie 
startowym, przy samym Parku Narodowym 
Mulu. Do tego parku i sąsiadującej z nim wioski 
można dotrzeć jedynie drogą powietrzną lub 
rzeką. Miejsce to słynie z wielkich kompleksów 
jaskiń oraz żyjących w nich potężnych stad 
jerzyków i nietoperzy. Do jaskini prowadzą wyty-
czone trasy poprzez dżunglę, a do niektórych 
dopływa się rzeką. Jako pierwszą zwiedzaliśmy 
Jaskinie Jelenią (Deer Cave), gdzie mieliśmy 
możliwość obserwować wylatującą z jaskini 
„rzekę” nietoperzy. Wylot trwał ponad dwie 
godziny, gdyż przebywające tam stado nietoperzy 
szacowane jest na około 3,5 miliona osobników. 
Zwiedzaliśmy też Jaskinie Wiatrów (Wind Cave), 
należącą do najdłuższych na Świecie. Przez 
jaskinie tą przepływa 200-kilometrowy odcinek 
rzeki, a przebycie jej zajmuje kilka tygodni. My 
zwiedzaliśmy zaledwie niewielki fragment, ale i 
tak robiła ogromne wrażenie.  

 

Po wyjściu zażyliśmy chłodzącej kąpieli w górskiej 
rzece, wypływającej z jaskini.  

Ponad chmurami - Mt Kinabalu 

Naszym celem było zdobycie najwyższego szczytu 
Borneo, mającego ponad 4 tys. metrów Mount 
Kinabalu. Liczba osób wchodzących na górę jest 
limitowana do 200 dziennie i konieczne jest 
wcześniejsze wykupienie specjalnego pakietu 
obejmującego opłatę za wstęp, ubezpieczenie, 
nocleg, wyżywienie i przewodnika. Zdobycie góry 
było nie lada wyzwaniem. Po kilku godzinach 
marszu poprzez zamglone lasy, kiedy zmęczenie 
mocno dawało się we znaki, wyszliśmy ponad 
chmury i naszym oczom ukazały się zapierające 
dech widoki. Rosnące tam rośliny miały 
fantazyjne kolory i w zachodzącym słońcu 
wszystko wyglądało bajkowo. W schronisku, 
zjedliśmy pyszny posiłek, udaliśmy się na krótki 
nocleg, a o 2:30 wyruszaliśmy na szczyt, żeby 
zdążyć na wschód słońca. Ostatni odcinek poko-
nywaliśmy w ciemnościach. Ciekawie przy tym 
wyglądała ścieżka na górę oznaczona małymi 

światełkami wchodzących. Widok wschodzącego 
słońca i roztaczająca się panorama rekompenso-
wały trudy wspinaczki. Naprawdę było warto! 



Raflezja - największy kwiat Świata 

Na liście rzeczy, które chcieliśmy koniecznie 
zobaczyć na Borneo była jeszcze raflezja, roślina 
wytwarzająca największe kwiaty na Świecie. 
Niektóre gatunki mają kwiaty o średnicy przekra-
czającej 1 metr. Wynajętym busem udaliśmy się 
do rezerwatu raflezji w Tambunan. Ponieważ 
rośliny te kwitną co kilka lat, a kwiaty utrzymują 
zaledwie przez kilka dni, nie było gwarancji, że 
uda nam się je zobaczyć. Jak się okazało znowu 
mieliśmy szczęście. Przewodnicy zaprowadzili nas 
do miejsca gdzie kwitły dwie rośliny. Trzeba 
przyznać, że pomimo że nie były to te największe, 
to i tak wyglądały bardzo efektownie. Po drodze 
zwiedziliśmy jeszcze urokliwie położone w dolinie 
między wysokimi górami ogród orchidei i farmę 
motyli (Kipandi Butterfly Farm).  

 

Warany - małe smoki 

Ostatni dzień pobytu na Borneo przeznaczyliśmy 
na wyspę Sapi należącą do Parku Narodowego 
Tunku Abdul Rahman. Ta niewielka wysepka 
charakteryzuje się przepięknymi plażami z białym 
piaskiem, bujnym lasem tropikalnym oraz znajdu-
jącymi się wokół rafami koralowymi.  

 

Nasz pobyt na wyspie miał charakter mocno 
relaksacyjny, gdyż odpoczynek był nam bardzo 
potrzebny po morderczym wejściu na Mount 
Kinabalu. Przebywając na plaży obserwowaliśmy 
spokojnie przechadzające się tam warany, wielkie 
jaszczury, o ziemno-wodnym trybie życia. Gady te 
były przyzwyczajone do licznie przypływających 
na wyspę ludzi i pozwalały się obserwować z 
niewielkiej odległości. Dobrze że nie były tak 
niebezpieczne jak ich słynni kuzyni - smoki z 
Komodo. 

Projekt Lasy Świata 

Projekt Lasy Świata to cykl wyjazdów naukowych 
organizowanych przez Wydział Leśny Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu w różne regiony 
geograficzne, tak aby uczestnicy mogli poznać 
różne typy lasów. W ramach programu przyzna-
wane 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” oraz relacja w trybie Story Maps na 
stronie internetowej: 
http://www.up.poznan.pl/lasyswiata/ 
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