
tu Jagiellońskiego, członkini wyprawy. – Kraina 
ta kojarzona była dzięki powieści „Zaginiony 
Świat” Sir Conan Doyle’a z dinozaurami i ewo-
lucją życia w kompletnej izolacji. Tymczasem 
nasze odkrycie i coraz więcej badań wskazują 
na prawdopodobne pochodzenie fauny tepui 
z obszarów andyjskich. Polska ma długie 
i wspaniałe tradycje prowadzenia ważnych dla 
nauki światowej badań w Ameryce Południo-
wej dotyczących Andów i lodowców andyj-
skich, Kanionu Colca czy eksploracja płasko-
wyżu Sarisariñama. To są tradycje, które trzeba 
kontynuować – dodaje Izabela Stachowicz. 

Rejon, w który udali się członkowie 
ekspedycji, leży na styku południowo-
-wschodniej Wenezueli, Gujany i pół-

Tramén Tepui - biała plama na mapie

Tam, gdzie spotykają się Wenezuela, Gujana i Brazylia, rozciąga się Gran Sabana - kraina pre-
kambryjskich piaskowców pamiętających czasy superkontynentu Gondwany. Pozostaje ona 
jednym z najsłabiej zbadanych zakątków Ziemi, a znalezienie chociaż dwóch map tego obsza-
ru, których dane by się pokrywały, jest wręcz niemożliwe. W tych trudnych warunkach wielki 
sukces odniosła polsko-wenezuelska wyprawa, zdobywając nieosiągnięty do tej pory szczyt 
Tramén Tepui (2726 m n.p.m.). Na jej zboczach Polacy odkryli unikalne okazy fauny, w tym 
zupełnie nowe dla nauki endemiczne gatunki motyli.

Wyprawa została zrealizowana we współ-
pracy naukowej z Muzeum Zoologicznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pod pa-
tronatem miesięcznika „National Geographic 
Polska”. Esri Polska wspierała wyprawę jako 
jeden ze sponsorów oraz twórca serwisu www.
wenezuela.esri.pl za pośrednictwem którego 
można było na bieżąco śledzić poczynania 
podróżników. 

– To ważne odkrycie naukowe, nie tylko dla-
tego, że dokonali go Polacy, ale głównie ze 
względu na przybliżenie nas do odpowiedzi na 
jedno z najważniejszych aktualnie pytań świa-
towej biogeogra� i: skąd pochodzi niezwykła, 
endemiczna fauna i � ora obszaru Pantepui? – 
mówi Izabela Stachowicz, biolog z Uniwersyte-

Fot. 1 To miejsce, wcześniej nieskartowane - nazwaliśmy: „Arco Iris Bosque”(hiszp.) czyli „Tęczowy Las”  Tu, w Tęczowym Lesie stała 
nasza baza. © Marek Arcimowicz / National Geographic Polska



nocnej Brazylii. Rozciąga się tam kraina zwana 
przez biogeografów Pantepui, jedna z najstar-
szych formacji geologicznych świata. Posiada 
ona jeden z najwyższych na świecie wskaźni-
ków endemizmu i… niedostępności. Piaskowce 
o ponad 200-metrowych pionowych ścianach 
otoczone są gęstą, nieprzebytą puszczą. 
W tych lasach, stawach i strumieniach żyją żaby 
z pazurami, jaszczurki lubiące kąpiele wodne 
czy mięsożerne kwiaty.

–  Trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach, 
przy zaawansowanej technologii i szybko 
rozwijającej się turystyce wysokogórskiej wciąż 
można znaleźć rejony nietknięte ludzką stopą, 
niezbadane „białe plamy”! – mówi Marek Arci-
mowicz, fotograf i członek ekspedycji.

Tramén Tepui – usytuowana skrajnie na półno-
cy jako pierwsza w masywie górskim ma klimat 
wyjątkowo niesprzyjający eksploracji. Podczas 
ekspedycji zdarzały się ponad trzy doby desz-
czu bez przerwy, przy opadzie dobowym na 
średnim poziomie 180-200 mm/m2. Jednocze-
śnie brak chłonności gleby (cienka warstwa, 
a pod nią piaskowcowa skała) powoduje, że 
w ciągu 1, 2 słonecznych dni potoki wysychają 
i zaczyna być problem z brakiem wody. Prze-
dzieranie się przez górski las deszczowy wyma-
ga stałego wycinania trudnej drogi maczetami, 
kilometrami nie dotyka się gruntu idąc po 

plątaninie gałęzi i korzeni. Pobyt tam to ciągła 
walka z wilgotnością na poziomie 98-99 proc., 
chmarami gryzących owadów, błotem i bagna-
mi. Czasem w ciągu całego dnia wyczerpujące-
go marszu udaje się przejść ok. 2-3 km.

– Wejście na szczyt poprzedziły dramatyczne 
okoliczności: dwa dni wcześniej, po drugim 
ataku wycofaliśmy się niespełna 50 m od 
szczytu w trakcie wieczornego załamania po-

gody. Finalnie zostaliśmy 
zmuszeni do biwaku, 
doszczętnie przemo-
czeni, bez schronienia, 
śpiworów, owinięci 
w folie ratunkowe, bez 
jedzenia i picia, przy 
temp. bliskiej 0°C. To 
tak, jakby wziąć zimny 
prysznic we � anelowej 
koszuli i przemoczonym 
spędzić chłodną, listopa-
dową noc pod parkową 
ławką. Zdecydowanie 
wolę suche, himalajskie 
mrozy – wspomina Ma-
rek Arcimowicz. 

Nazajutrz, po powrocie do górnego obozu 
w okolicy przełęczy ekspedycja podjęła kolej-
ną,   ostatnią próbę.   – Namówiłem kolegów 
na ponowne, niemal natychmiastowe wyjście 
w górę, tym razem ze śpiworami. Nadal padało. 
Wiedziałem jednak, że statystycznie, teraz po-
winniśmy mieć więcej szczęścia i dzięki niewiel-
kiej poprawie pogody tuż pod miejscem,
z którego poprzednio zawróciliśmy, o godzi-
nie 15:30 czasu wenezuelskiego dotarliśmy na 
szczyt – wspomina Arcimowicz.

– Nasza wyprawa, mimo że celem był stosun-
kowo niewysoki szczyt, była dość skompliko-
wanym przedsięwzięciem organizacyjno-tech-
nicznym i nabrała przez to charakter niemal 
wyprawy himalajskiej. Różniła się 
jednak tym, że w przeciwieństwie do 
Szerpów w Nepalu,  to my musieliśmy 
gotować i żywić naszych tragarzy 

Fot. 2 Iza Stachowicz, krakowski biolog (UJ) z wprawą przekłada złapanego motyla do spe-
cjalistycznej koperty. Spośród dziesiątków zebranych egzemplarzy - oznaczono trzy nowe, 

nieznane wcześniej gatunki. © Marek Arcimowicz / National Geographic Polska



i przewodników. Jednak 
szczególną specyfiką 
w działalności wyprawy 
była współpraca z miej-
scową społecznością 
indiańską. W Nepalu czy 
Pakistanie są już od lat 
opracowane procedury 
organizacji ekspedycji. My 
byliśmy pionierami na tym 
terenie, musieliśmy meto-
dą małych kroków, wy-
pracować jak najbardziej 
optymalne dla obydwu 
stron zasady współpracy – 
mówi kierownik wyprawy 
Michał Kochańczyk, do-
świadczony podróżnik. 

14-tego lutego 2012 szczyt zdobyli Marek 
Arcimowicz – fotograf od zadań specjalnych, 
współpracownik „National Geographic Pol-
ska” oraz dwóch wenezuelskich wspinaczy: 
Carlos Mario Osorio i Alberto Raho. Wypra-
wą kierował Michał Kochańczyk – doświad-
czony podróżnik, lider wielu wypraw, jeden 
z polskich pionierów wspinaczki w Andach. 
Nowe dla nauki gatunki odnalazła Izabela 
Stachowicz – absolwentka Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, miłośniczka tropikalnych ekosystemów 
i naukowych wyzwań. 

Podczas wyprawy zaangażowany w projekt 
zespół z Esri Polska za pośrednictwem serwisu 
www.wenezuela.esri.pl informował o aktual-
nych postępach ekspedycji. Za pośrednictwem 
telefonu satelitarnego podróżnicy przesyłali  
dane o swojej lokalizacji oraz aktualne informa-
cje dotyczące pogody, charakterystyki otocze-
nia, postępów w wyprawie.  Mapę oraz dzien-
nik wyprawy można obejrzeć pod wskazanym 
wcześniej adresem serwisu  „z GISem na szczyt”.

Izabela Stachowicz 

Fot.3 Obszar Pantepui został nazwany przez eksploratorów i przyrodników wyspami na niebie, 
z uwagi na występujące tam charakterystyczne góry o pionowych ścianach wybijających się 
nawet do wysokości względnej 1000 m. © Marek Arcimowicz / National Geographic Polska


