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Warsztaty Geoekologiczne 

AMAZONIA 2017 
 Georóżnorodność i bioróżnorodność Amazonii  

Rejs Manaus – Tabatinga, 1-14 maj 2017 
 
 

Szanowni Państwo, Członkowie SGP, 
 
Z upoważnienia Zarządu Głównego SGP, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 
Warsztatach Geoekologicznych AMAZONIA 2017, które odbędą się w dniach 1-14 maju 2017 r. 
Warsztaty będą miały miejsce w czasie wysokich stanów wody w dorzeczu Amazonki, co stwarza 
niezwykłą możliwość zapoznania się z dynamiką funkcjonowania geoekosystemu rzecznego w 
okresie gdy różnica poziomów wody na terasie zalewowej sięga do 14 metrów. Krajobrazy Amazonii 
w tym czasie zmieniają się zasadniczo. Powierzchnia terenu zalanego w porze deszczowej jest 
porównywalna z powierzchnią Wielkiej Brytanii a krajobrazy zalanych teras i koryt są niepowtarzalne 
w skali świata, które stwarzają możliwość pływania łodziami pomiędzy archipelagami wysp oraz 
koronami drzew. Rozszerza się wówczas także zasięg siedlisk ryb, niektórych płazów i gadów. 
Warsztaty Amazońskie, tak jak w poprzednich trzech edycjach (2012, 2013, 2014), odbywać się będą 
na pokładzie nowoczesnego, wygodnego statku. Dwutygodniowy rejs rozpocznie się na Rio Negro 
(przedmieścia Manaus), a następnie będzie kontynuowany na Rio Solimoes (brazylijska nazwa 
górnego biegu Amazonki do ujścia Rio Negro) do miejscowości Tabatinga na obszarze Tres Fronteras 
(trójstyku granic Brazylii, Kolumbii i Peru). Po wyokrętowaniu w Tabatindze grupa powróci 
samolotem do Manaus. 
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Cele 

Warsztatów Geoekologicznych AMAZONIA 2017 
 
Podczas Warsztatów będą realizowane cele poznawcze i badawcze. Celem poznawczym jest 
przybliżenie uczestnikom Warsztatów zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowiska 
przyrodniczego oraz społeczno-kulturowego równikowej strefy gorącej i wilgotnej, w dolinach rzek 
Rio Negro i Rio Solimoes. 
 
Główne zagadnienia, z którymi zapoznamy się podczas rejsu w brazylijskiej części dorzecza Amazonki 
reprezentującej strefę klimatu gorącego, wilgotnego to: 

 budowa geologiczna doliny Amazonki, 

 geoekosystemy Amazonii i ich rozwój od ostatniego maksimum glacjalnego, 

 geomorfologia doliny Amazonki, 

 klimat doliny Amazonki, skutki globalnych zmiany klimatu, 

 cechy obiegu wody, hydrologia i hydrodynamika Amazonki, 

 procesy fluwialne – kształtowanie terasy zalewowej Amazonki, 

 geneza jezior amazońskich, 

 charakterystyka obiegu materii w strefie równikowej dorzecza Amazonki, 

 bioróżnorodność strefy równikowej, ekosystemy leśne, ekosystemy mokradłowe, ekosystemy 
wodne,  

 wiek, struktura i dynamika lasu tropikalnego Amazonii, 

 terasa zalewowa Amazonki  – źródło czy magazyn węgla organicznego, 

 stosunki społeczno-religijno-kulturowo-polityczne Amazonii, 

 Manaus – miasto w dżungli, 

 niekontrolowane i planowe przekształcanie środowiska geograficznego w Amazonii (deforestacja, 
eksploatacja bogactw mineralnych, urbanizacja) oraz skutki w skali regionalnej i globalnej, 

 pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki w Amazonii, 

 Amazonia na obrazach satelitarnych. 

 
Wśród celów naukowych warsztatów można rozważyć przeprowadzenie badań o charakterze 
ekspedycyjnym w zależności od stanów wody, obejmujące przykładowe zagadnienia: 

1. obserwacje uwarunkowań przyrodniczych funkcjonowania koryt rzecznych Rio Negro i Rio 
Solimoes, 

2. badania hydrologiczne i hydrochemiczne w korytach ww. rzek, 
3. badania geomorfologiczne w obrębie teras zalewowych i archipelagów ww. rzek, 
4. badania sedymentologiczne pokryw akumulacyjnych w dolinach ww. rzek, 
5. obserwacje z zakresu geomorfologii kulturowej w dolinach ww. rzek, 
6. analizę porównawczą struktury pionowej i poziomej krajobrazów formacji leśnych varzea i igapo 

wzdłuż wybranych transektów (rodzaje pokryw osadowych, typy gleb, typy formacji, cechy 
taksacyjne itp.), 

7. inne wg uznania i uzgodnień. 
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Ramowy program 

Warsztatów Geoekologicznych AMAZONIA 2017 
 

Ujście Rio Negro 
 
Dzień 1: przylot do Manaus; zakwaterowanie w hotelu. 
Manaus – brazylijska stolica Amazonii, gwarny port rzeczny, historyczne centrum z zabytkową 
zabudową z okresu gorączki kauczuku, zwiedzanie opery Teatro Amazonas (1897), a w zależności 
od repertuaru festiwalu operowego w 2017 r. być może udział w przedstawieniu operowym. 
Dzień 2: po śniadaniu w hotelu zwiedzanie targu rybnego z halą targową Mercado Municipal Adolfo 
Lisboa projektu Gustavo Eiffla (1883, odnowiona w 2013), spotkanie w Departamencie Geografii na 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM); transfer na statek. 
Rejs po Rio Negro do ujścia Rio Solimoes: miejsce spotkania wód = zaślubin wód (Encontro das 
Aguas) – strefa mieszania odmiennych pod względem właściwości fizykochemicznych czarnych wód 
Rio Negro i białych wód Rio Solimoes. 
 

W górę Amazonki  
 
Dzień 3 – Dzień 14:  rejs wzdłuż Rio Solimoes. 
Warsztaty mają charakter prawie prawdziwej ekspedycji, bowiem w okresie wysokich stanów woda 
wypełnia małe koryta cieków na terasie zalewowej, powstaje labirynt wąskich kanałów, dopływów, 
starorzeczy i rozlewisk. Otwierają się nowe trasy dla statku (tzw. shortcuts). O możliwościach 
dalszego płynięcia dowiadujemy się często od lokalnych mieszkańców (caboclos). Należy liczyć się 
ze spontanicznymi zmianami przewidywanego programu dnia. Od uczestników oczekiwana jest 
elastyczność w tym względzie. W czasie rejsu codziennie organizowane są co najmniej 2 wyprawy 
łodziami w „głąb doliny”, najczęściej przed wschodem słońca i o zmierzchu, porach kiedy zwierzęta 
są szczególnie aktywne, a temperatura powietrza sprzyja eksploracjom. W czasie gorących godzin 
południowych życie warsztatowe koncentrować się będzie na górnym pokładzie statku skąd 
doskonale można śledzić zmiany w wykształceniu brzegów koryt rzecznych i układzie sieci 
hydrograficznej oraz zróżnicowaniu formacji roślinnych, obserwować fascynujący świat zwierząt czy 
toczące się na wodach Rio Solimoes codzienne życie miejscowej ludności w drewnianych domach 
na palach i łodziach lub wypatrywać i nadsłuchiwać delfinów amazońskich i ptaków. 
 
Planowane są następujące miejsca i trasy eksploracji w dolinie Rio Solimoes, których dostępność 
uzależniona jest od stanów wody: 

 Eksploracja kanałów (Xiboreninha, Momori) i jezior (Janauacá) na terasie zalewowej: strefa 
białej wody, obserwacje bogatej roślinności lasu zalewowego varzea, budowa geologiczna 
doliny Amazonki, 

 Igarapé Preto: (tzw. tie channel) obserwacje jak wzrastający poziom wody kształtuje życie w 
wioskach nad brzegiem Amazonki, zapoznanie się z codziennymi zajęciami mieszkańców, 
rolnictwem i rybołówstwem, rodzaje upraw w Amazonii, 

 Lago Preto: obserwacje unikalnego w Amazonii stanowiska tzw. „pływającego lasu” 
tworzonego przez Montrichardia arborescense, 

 Miasto Manacapuru –życia w małym mieście nad Amazonką, obieg wody, hydrologia i 
hydrodynamika Amazonki, wpływ osadnictwa na jakość wód rzecznych; możliwość lotu 
hydroplanem nad doliną Rio Solimoes, 
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 Eksploracja terasy zalewowej: paraná Anamã, Ananás, jezioro Miuá, funkcjonowanie 
ekosystemów mokradłowych, starorzeczy i jezior w dolinach rzek, ichtiofauna oraz plankton 
rzek, 

 Eksploracja terasy zalewowej  – ujście rzeki Badajós, klimat doliny Amazonki, 

 Obserwacja uakari – rodzaju małp szerokonosych z rodziny Pitheciidae; wszystkie gatunki z 
tego rodzaju znajdują się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN, 

 Eksploracja terasy zalewowej: jeziora Ajurá oraz Ilha da Botija w okolicach Santa Maria do 
Ajura (obserwacja ptaków np. troupial), jezioro Grande, geneza jezior amazońskich, 

 Miejscowość Coari – życie nad Amazonką, wpływ warunków pogodowych i hydrologicznych 
na rozwój chorób tropikalnych, Amazonia na obrazach satelitarnych, 

 Ujście rzeki Copeiá: obserwacje ptaków – w tym najcenniejszej ary żółtoskrzydłej Scarlet 
macaws, 

 Carapanatuba – eksploracja terasy zalewowej i nadsłuchiwanie donośnych odgłosów bo 
słyszanych nawet z odległości 5 km, wyjców rudych, geomorfologia doliny Amazonki, 

 Cuxiu Muni Ilha Curubaru – rzeźba i osady terasy zalewowej, wpływ wahań stanów wody w 
korytarzach rzecznych na wykształcenie gleb w dorzeczu Amazonki, 

 São Francisco da Boca do Capivara – życie w nadamazońskiej wiosce, wizyta w lokalnej 
szkole, 

 Tefé –miasto nad Amazonką, klasztor franciszkański, lokalny targ, 

 Eksploracja terasy zalewowej: Japura lub Mari Mari w okolicach Porto Braga, 

 W sąsiedztwie Uarini eksploracja paraná i jeziora Copacá, Amazonka a globalne zmiany 
klimatu, 

 Uara – wyjście na ląd powyżej zasięgu fali powodziowej czyli terra firme, przejście w lesie ete 
– wiek, struktura i dynamika lasu tropikalnego Amazonii, 

 Strefa czarnej wody, ubogiej w substancje odżywcze i niezwykle kwaśnej – eksploracja lasu 
igapo i kąpiel w jeziorze Uara, wpływ budowy geologicznej na jakość wód rzecznych w 
dorzeczu Amazonki, 

 Eksploracja koryta rzek meandrujących Juruy, (ok. 30 km, do Boa Sorte) lub Rio 
Ica/Putumajo, 

 Eksploracja jeziora Maunpinã, 

 São Benedito – obserwacja różnorodności biologicznej (m.in. małpy białe uacari)  

 Eksploracja terasy zalewowej: jezioro Campinas, 

 Wioska São José do Jenipapo – eksploracja różnorodności biologicznej, 

 Foz do Jutaí – życie w mieście nad Amazonką, zmiany w środowisku przyrodniczym Amazonii 
w wyniku eksploatacji surowców naturalnych, zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi, 

 Eksploracja terasy zalewowej: Jutai: rzeka meandrująca, czarna woda, obserwacje 
roślinności igapo (epifity, storczyki), kąpiel, możliwe spotkanie z rdzenną ludnością 
Indianami Tikuna, procesy fluwialne – kształtowanie terasy zalewowej Amazonki, 

 Ujście rzeki Tonantins – życie na rzece, 

 Eksploracja terasy zalewowej: Panelas, spotkanie z rdzenną ludnością Indianami, Yagua, 
dynamika zmian układów koryt rzecznych w Amazonii, 

 Amaturá – życie w mieście nad Amazonką (kościół franciszkanów), pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju turystyki w Amazonii, 

 Uacá: wyjście na ląd powyżej zasięgu fali powodziowej, eksploracja terra firme, 

 São Paulo de Olivença – życie nad Amazonką, jezioro Camatiã, 

 Wioska Vendaval spotkanie z rdzenną ludnością – Indianami Tikuna, 

 Ribeiro – możliwe spotkanie z rdzenną ludnością indiańską, 
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 Eksploracja terasy zalewowej: Mungubeira, charakterystyka obiegu materii w strefie 
równikowej dorzecza Amazonki, 

 Eksploracja rzeki Tacana, niekontrolowane i planowe przekształcanie środowiska 
geograficznego w Amazonii, geoekosystemy Amazonii i ich rozwój od ostatniego maksimum 
glacjalnego, 

 Miasto Tabatinga czyli 3 państwa w 24 godziny, wizyta w bliźniaczych miastach: Leticia 
(Kolumbia, Parque Orellana, Museo del Hombre Amazonico) i Tabatinga (Brazylia). 

 
Dzień 15: wyokrętowanie w Tabatindze i przelot nad Amazonią do Manaus, zakwaterowanie w 
hotelu, centrum Manaus, wizyta w Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 
Dzień 16: po śniadaniu, wylot z Manaus 
 
Cena rejsu statkiem to 2700 € od osoby w dwuosobowej kabinie (pojedyncze obłożenie kabiny 
możliwe, cena do ustalenia). 
W kosztach rejsu zawarte są:  

 rejs na typowym amazońskim statku (14 dni) 
 pełne wyżywienie na burcie 
 transfer z lotniska i na lotnisko w Manaus 
 udział w wycieczkach lądowych i na łodziach 
 2 noclegi w hotelu w Manaus 
 opieka/nadzór pilota rejsu Henryka Wolskiego i miejscowego przewodnika kpt. Mo – przyrodnika, 

biegle mówiącego po angielsku 
W cenę rejsu nie są wkalkulowane napiwki dla załogi, jak również napoje kupowane w barku na statku. 
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Zgłoszenia na 

Warsztaty Geoekologiczne AMAZONIA 2017 
 

Ze względu na konieczną rezerwację statku z rocznym wyprzedzeniem na czas rejsu niezbędna jest 
również z takim samym wyprzedzeniem deklaracja Państwa do udziału w Warsztatach. Po zebraniu się grupy 
osób możliwe będzie dopiero dokonanie odpowiednich rezerwacji rejsowych, samolotowych, hotelowych itp. 

Przewidujemy dwie opcje udziału w Warsztatach. Pierwsza z nich polega na bezpośrednim dolocie do 
Manaus, udziale w rejsie i bezpośrednim powrocie do kraju (Warszawa-Lizbona(+hotel)-Manaus-
Lizbona(+hotel)-Warszawa). W drugiej opcji możliwe będzie dodatkowe odwiedzenie innych miejsc w Brazylii 
(np. Iguazú, płaskowyż Mato Grosso, Recife, Fortaleza, Belem czy inne miasta na wybrzeżu Atlantyku), na co 
poświęcimy po 2-3 dni zarówno w drodze do jak i z Manaus. 

Uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w rejsie jak również wskazanie opcji 
podróży do Manaus i ewentualnie zasugerowanie miejsca, którym zainteresowana jest dana 
osoba. Zgłoszenia proszę przesyłać do 3 kwietnia 2016 roku na adres e-mailowy prof. UAM dr hab. 
Małgorzaty Mazurek – Malgorzata.Mazurek@amu.edu.pl. 

Dalsze informacje o przebiegu warsztatów pojawią się po Państwa deklaracjach uczestnictwa 
i ukształtowaniu się grupy. W razie pytań proszę o kontakt na adres e-mailowy ZbZw@amu.edu.pl 
lub telefoniczny +618 296 176 
 
Serdecznie zapraszam do udziału w Warsztatach Geoekologicznych Stowarzyszenia Geomorfologów 

Polskich w maju 2017. 

Z poważaniem, 

Zbigniew Zwoliński 
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Praktyczne wskazówki (część I): 
 
Wymagania na wjeździe: 
Potrzebny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od chwili planowanego wjazdu do Brazylii. 
W przypadku pobytu poniżej 3 miesięcy nie ma wymogu posiadania wizy. 

 
Szczepienia i wskazówki zdrowotne: 
W ramach wyjazdów do Amazonii zaleca się oprócz szczepień standardowych (tężec, błonica, dur brzuszny, 
choroba Heinego Medina) szczepienie przeciwko żółtej febrze i zapaleniu wątroby typu A. Przy wjeździe do 
Brazylii z innego południowoamerykańskiego kraju szczepienie przeciw żółtej febrze jest obowiązkowe. 
Profilaktyka przeciw malarii jest zalecana, przy czym ryzyko zakażenia jest stosunkowo niskie jeśli stosować 
się do ogólnie znanych zaleceń jak: używanie środków przeciw insektom, noszenie długich spodni i koszul z 
długimi rękawami. Szczególnie w dorzeczu Rio Negro zarażenie się malarią jest mało prawdopodobne 
ponieważ komar Anopholes tam nie występuje ze względu na kwaśny odczyn wody uniemożliwiający rozwój 
jego larwy. 

 
Statek: 
Na statku znajduje się 12 dwuosobowych kabin. Każda kabina posiada dwie koje (dolną i górną), klimatyzację, 
łazienkę z natryskiem i WC. Kabiny są codziennie sprzątane. Pościel i ręczniki są na wyposażeniu i wymieniane 
według potrzeby. Możliwe jest także spanie na deku w hamakach, które są na wyposażeniu statku. 

 
Uwaga: 
Ze względu na odległy termin rejsu i brak informacji dotyczących połączeń lotniczych w tym terminie, należy 
liczyć się z możliwością przesunięcia terminu rejsu jak i czasu trwania Warsztatów o 1 lub 2 dni. 

 
 

 


