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Pustynia osobliwości
Weteran pustyń, członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego 
w Londynie zabiera dziś Czytelników do Chin, na ekskluzywną wyprawę 
na mało znaną pustynię.

Jacek Pałkiewicz

N ie mogę się zgodzić z tymi, któ-
rzy twierdzą, że świat nie skry-
wa już miejsc niezwykłych, 

które są w  stanie poddać uczuciom 
podziwu i  zdumienia nawet obyte-
go wędrowca. Często wystarczy odbić 
nieco od uczęszczanych szlaków wy-
cieczkowych, aby poznać intrygujące 
rytuały mieszkańców z  zamierzchłej 
epoki, zetknąć się z egzotyczną kultu-
rą czy trafić na niedościgłe piękno dzi-
wów przyrody.

Od zawsze moją wyobraźnię stymu-
lowały przytłaczające ogromem, po-
zbawione wymiaru czasu i form życia, 
fascynujące w swojej izolacji martwe 
pustkowia, gdzie dręczony przez słoń-
ce i zwodzony przez miraże podróżnik 
musi toczyć walkę nie tylko z bezlito-
sną naturą, ale także z samym sobą.

Poznałem najstarszą pustynię 
świata – Namib, potem zdobywałem 
doświadczenie na prawie udomowio-
nej Atakamie. Na Gobi, która zacho-
wała atmosferę odległych wieków, 
prowadziłem obserwacje nad możli-
wościami adaptacyjnymi organizmu 
człowieka w  skrajnie trudnych wa-
runkach naturalnych. Latem tempe-
ratura osiąga tam 50ºC, a zimą może 
spaść nawet do – 40, przynosząc bu-
rze śnieżne. Wybitny odkrywca rosyj-
ski XIX wieku – Mikołaj Przewalski na-
pisał: „Pokonanie Gobi w pełni lata jest 
porównywalne do męczarni w płomie-
niach piekielnych”. Nie ominąłem tak-
że kwintesencji dzikości – legendarnej 
Taklamakan, której już sama nazwa: 
„jeśli wejdziesz, nie wyjdziesz”, przej-
muje uzasadnionym lękiem.

Tym razem, po zwiedzeniu w Zhan-
gye najpiękniejszych krajobrazów 

skalnych w Chinach i po złożeniu hoł-
du mojemu mentorowi Marco Polo, 
który spędził tu rok, postanowiłem do-
trzeć na leżącą 200 km dalej, praktycz-
nie nieznaną, Badain Jaran. Jest to bez 
wątpienia jedna z  najbardziej spek-
takularnych i  osobliwych pustyń na 
świecie. Leży w północnej części Chin, 
dokładnie w  Mongolii Wewnętrznej, 
i jest najmniejszą ze wszystkich, które 
znam. Jej powierzchnia wynosi zaled-
wie 49 tys. km2, czyli niewiele więcej 
niż terytorium województwa mazo-
wieckiego. 

Stanowi część dużej pustyni Ała-
szan i  szczyci się serią niebywałych 
osobliwości. To tutaj znajdują się naj-
wyższe, sięgające 400 m wysokości 
wydmy na świecie. Mają różne ufor-
mowania. Wyróżniają się wśród nich 
monstrualne wydmy gwiaździste, po-
wstałe przez często zmieniające się 
kierunki wiatrów. Ponadto, w odróż-
nieniu od wszystkich innych pustyń, 
za sprawą dużego nawilgocenia pias- 
ków nie zmienia  się pod wpływem 
wiatru ich kształt ani położenie. Jest 
tak, że cienka wierzchnia warstwa 
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piasku jest tutaj w  ciągłym ruchu, 
warstwy dolne natomiast uległy za-
gęszczeniu, a wysoki poziom wilgot-
ności pomaga w  utrzymaniu „sta-
cjonarnego” stanu struktury wydm 
Badain Jaran, gdzie powstały nawet 
klify i wąwozy. Co ważniejsze, pośród 
monstrualnych wydm znajduje się 
ponad setka mniejszych bądź więk-
szych jezior. To właśnie one dają na-
zwę tej części pustyni, która w języ-
ku mongolskim znaczy „tajemnicze 
jeziora”. 

Skąd się one wzięły w tak suchym, 
pustynnym krajobrazie, rzadko na-
wiedzanym przez deszcze? Roczna 
wielkość opadów sięga tutaj zaledwie 
50-60 mm, a ponad połowa paruje, za-
nim osiągnie ziemię, więc nie wystar-
czyło ich do utrzymania stałego po-
ziomu wody w jeziorach. Powód jest 
prosty: są one zasilane przez swego 
rodzaju imponującą podziemną rze-
kę, utworzoną pod piaskami pustyni 
w  wyniku topnienia śniegu oraz lo-
dowców w  górach Qilian, odległych 
o kilkaset kilometrów. Płynie ona pod 
powierzchnią, a wynurza się od czasu 
do czasu w obniżeniach pustyni. Cho-
ciaż rozległe, płytkie jeziora są zasila-
ne słodką wodą, to wiele z nich jest 
zasolonych, co tłumaczy się wysokim 
tempem parowania. 

Słodkowodne akweny otoczone 
zielonym pierścieniem skromnej roś- 
linności – często karłowatych zarośli, 
bezlistnych krzewów saksaułu odpor-
nych na długotrwałe susze – zapew-
niają źródło utrzymania mieszkają-
cym tu od wieków i utrzymującym się 
z hodowli kóz i wielbłądów koczowni-
czym populacjom regionu. Jak twier-
dzą ostatni nomadowie, którzy żyją 
w  małych oazach tak jak ich  przod-
kowie w dobie Czyngis-chana, w dzi-
siejszych czasach niektóre z tych je-
zior skurczyły się lub nawet wyschły 

w wyniku coraz częstszego wykorzy-
stywania przez ludność podziem-
nych źródeł w celu zaspokojenia co-
raz większych potrzeb.

W moleskinie, kultowym notatni-
ku wiernie towarzyszącym moim pe-
regrynacjom, pozostał zapis: „Odkry-
wam jedno z  mniej znanych miejsc 
na świecie, gdzie piasek i woda współ-
istnieją, tworząc zadziwiający spek-
takl natury ze specyficzną kolorystyką. 
Zadziwiający kobaltowy błękit, szma-
ragdowa zieleń, różowa ochra, szkar-
łatna czerwień – wszystko to wynika 
z unikalnego ekosystemu, bo wody je-
zior zmieniają kolor z powodu obec-
ności minerałów, mikroorganizmów, 
dużych populacji glonów czy krewe-
tek solankowych”. 

Ostatni raz wędrowałem na 
grzbiecie wielbłąda dwugarbnego, 
czyli baktriana, na nieodległej stąd 
pustyni Gobi w Mongolii. Różni się on 
od swych afrykańskich kuzynów tym, 
że jest niższy i masywniejszy, ma też 
bardziej wełnistą sierść, która pozwa-
la mu lepiej znosić niskie temperatu-
ry zimnych azjatyckich pustyń. Tym 
razem nie odmawiam sobie półdnio-
wej wycieczki tym środkiem trans-
portu, by móc kontemplować oszała-
miające sinusoidalne zarysy wydm. 
Chociaż udomowione od kilku tysię-
cy lat, zwierzęta te nie potrafią okazać 
sympatii do człowieka. Z  niechęcią 
słuchają poleceń właściciela, oka-
zując mu najdalej idącą obojętność. 
Wydają pomruki niezadowolenia, 

Świątynia buddyjska pośród piasków pustyni
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W obniżeniach powstały tu liczne bezodpływowe jeziora

Mozolna wspinaczka na niebosiężne wydmy

bulgoczą z irytacji, ryczą, plują śliną 
niczym kobra jadem.

Są jednak godne podziwu jako 
symbol heroicznej umiejętności prze-
trwania w  ekstremalnie surowym 
środowisku. Stopy o szerokich, płas- 
kich racicach pozwalają z  łatwością 
pokonywać piaszczyste tereny, a dłu-
gie nogi dają szansę lepiej znosić do-
kuczliwy skwar. Żywią się skąpą, twar-
dą roślinnością, a w letnie upały mogą 
obyć się bez wody nawet 7 dni, aby po 
dotarciu do wodopoju w  ciągu kwa-
dransa wypić jej do 100 litrów. Nasza 
kołysząca się rytmicznie karawana 
niewzruszenie przemierza niekończą-
ce się wydmy, wybierając między nimi 
najłatwiejsze przejścia. Na stromych 
podejściach wielbłądy odmawiają po-
słuszeństwa, wtedy poganiacz przyj-
muje rolę lidera, ciągnąc powiązane 
ze sobą zwierzęta. 

Archeolodzy twierdzą, że Bada-
in Jaran była niegdyś zamieszkana, 

o czym świadczy wiele artefaktów kul-
turowych z okresu dynasti Shang (XVI 
wiek p.n.e.) i  malowideł naskalnych 
pochodzących z epoki neolitu i brązu. 
Większość z 800 pradawnych obraz-
ków przedstawia zwierzęta oraz sceny 
z życia codziennego. Wszystko wska-
zuje na to, że jeszcze ok. 2 tys. lat temu 
ludzie żyli tu w zupełnie korzystnych 
warunkach. Naukowcy nie wyklucza-
ją, że zmiana krajobrazu mogła być 
skutkiem nie tylko transformacji kli-
matycznych, lecz również działalno-
ści ludzkiej. Miejscowi nadmiernie 
eksploatowali glebę pod uprawę  – 
do tego stopnia, że wyczerpali zasoby 
wodne, których nie dało się już przy-
wrócić do  stanu używalności. Nic 
w tym dziwnego, bo i spalona słońcem 

Sahara u zarania starożytnego Egiptu 
tętniła życiem, była pełna zieleni i dzi-
kich zwierząt. Później jednak wszyst-
ko się zmieniło. Około 5 tys. lat temu 
deszcze przestały padać, jeziora wy-
schły i został tylko piach.

Proces pustynnienia dotyczy także 
Chin, które starają się rozwiązać ten 
problem przez skoordynowany, nie-
wiarygodnie wielki program odbu-
dowywania bioróżnorodności, ulep-
szania odpowiednich przepisów, 
wprowadzania rozwiązań technolo-
gicznych i  uruchamiania projektów 
ekologicznych. >>n

Jacek Pałkiewicz 
Reporter, eksplorator 
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