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Wyprawa po sukces 

 

Wyprawa Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Rolniczego do Jakucji ,,W 

krainie wiecznej zmarzliny Jakucja 2015’’ została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie 

Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa w kategorii Wyprawa Roku!!! 

 

 Tegoroczna wyprawa rozpoczęła się 26 czerwca 2015 i trwała 23 dni. Studenci wraz z 
opiekunami pokonali aż 26 000 km. Trasa wyprawy prowadziła z Jakucka do Magadanu, po 
drodze kołymskiej, jednej z najtrudniejszych dróg świata. Uczestnikami wyprawy byli 
studenci z różnych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego, oraz dwie studentki z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W wyprawie uczestniczyli także 
studenci i profesor Svetlana Ivanova z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego 
imienia MK Ammosova w Jakucku. Było to efektem podpisanego na okres 5 lat przez obie 
uczelnie porozumienia o współpracy naukowo badawczej, obejmującej wspólną realizację 
tematów badawczych, wymianę pracowników naukowych oraz studentów na praktyki. W 
dzisiejszych trudnych pod względem politycznym czasach, wyprawa usuwała wzajemne 
uprzedzenia i kulturowe czy polityczne bariery. Głównym jednak celem ekspedycji było 
przeprowadzenie badań, które dotyczyły: 
− Sukcesji roślinnych na hałdach usypanych podczas wydobywania złota, 
− Mikroflory bakteryjnej jamy ustnej u zwierząt towarzyszących człowiekowi, 
− Charakterystyki i zmienności tajgi niskiej na wybranych terenach Syberii Wschodniej. 
Założono kilkanaście powierzchni badawczych, na których wykonano pomiary wysokości i 
pierśnic drzew, określono zwarcie i skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych oraz pobrano 
materiały zielnikowe. Uczestniczono także w terminie 3-5 lipca 2015 r. w szkole letniej 
organizowanej przez Północno-Wschodni Uniwersytet Federalny im. MK Ammosova w 
Jakucku. Podczas niej wygłoszono wykład na temat modelu leśnictwa w Polsce, oraz 
wysłuchano informacji na temat geografii, morfologii i rzeźby terenu Jakucji oraz kultury i 
tradycji lokalnej ludności. 
 Studenci przygotowali i umieścili w pobliżu Leńskich Skał, tablicę upamiętniającą 
wybitnego polskiego geologa Aleksandra Czekanowskiego. Ze wspólnej współpracy obu 
uniwersytetów powstały dwa dzienniki podróży oraz zaprezentowano społeczności 
akademickiej zdjęcia z ekspedycji. Pomimo zakończenia wyprawy współpraca cały czas jest 
podtrzymywana, a jej efektem jest kolejna planowana wyprawa nad jezioro Bajkał, jeszcze w 
tym roku akademickim. 
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