
Raflezje, nietoperze i Święto Głodnego Ducha, 

Czyli moja podróż do Malezji  

 

Danuta Rasała jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym UJK w Kielcach. Jej pasją są 

dalekie podróże w najróżniejsze zakątki świata.   Chętnie dzieli się wrażeniami, wiedzą i 

doświadczeniem zdobytym w trakcie podróżowania.  

W  Klubie Podróżnika,  gościła rok temu, opowiadając o  pobycie w Republice Mali. Tym 

razem opowie o wyprawie do Malezji.   

Malezja (Malaysia) – szybko rozwijające się, nowoczesne państwo Azji Południowo-

Wschodniej, obejmuje dwa terytoria oddzielone Morzem Południowochińskim: południową 

część Półwyspu Malajskiego oraz północną część wyspy Borneo.  

Malezja penisularna kojarzy się głównie ze stolicą - Kuala Lumpur (kuala - "usta rzeki" 

czyli po polsku delta) liczącą ok. 1,5 miliona mieszkańców i znajdującymi się tu wieżami 

PetronasTowers, do niedawna najwyższymi na świecie, chętnie fotografowanymi i 

umieszczanymi na pocztówkach. Nie jest to oczywiście jedyna atrakcja tego zakątka świata.  

Warto wspomnieć, że Malezję, która jest oficjalnie krajem muzułmańskim (nieco ponad 60% 

obywateli przyznaje się do Islamu) cechuje duża tolerancja dla innych kultur. Zgodnie 

mieszkają tu ludzie różnych wyznań i narodowości, oprócz Malajów także  Hindusi, 

Chińczycy, Europejczycy i  ludy zamieszkujące północne Borneo. Obok siebie stoją meczety, 

świątynie buddyjskie i hinduskie, kościoły różnych wyznań chrześcijańskich.  

W rejonie Parku Narodowego TamanNegara, który chroni najstarszy na półwyspie las 

tropikalny, mieszkają ludzie zwaniOrang Asli (w dosłownym tłumaczeniu "oryginalni 

ludzie", "naturalni ludzie", lub "ludzie rodowici" - termin używany w Malezji dla 

określenia rdzennych mieszkańców Półwyspu Malajskiego). Tworzą oni pierwotne plemienne 

społeczności, zachowali swoje obyczaje - tacy malezyjscy aborygeni. 

Wspaniałą przyrodę tego regionu chroni się w 16 parkach narodowych i wielu rezerwatach. 

Borneo to nie tylko ogromne bogactwo egzotycznych roślin do których należą: raflezje i 

dzbaneczniki. Osobliwością  Parku Narodowego Mulu( Lista Światowego Dziedzictwa 

UNESCO) jest niemal 300 km zbadanych jaskiń krasowych zagubionych w górskiej dżungli 

równikowej. Jest tu największa  znana na świecie naturalna komora jaskiniowa, która ma 700 

m długości,396  szerokości i co najmniej 70 m wysokości. Inne znane jaskinie to Jaskinia 

Wiatru i  Czystej Wody, w której  znajduje się jeden  z największych na świecie systemów 

podziemnych rzek. Z kolei  Jaskinię  Jeleni  zamieszkuje niemal 3 - 4 miliony nietoperzy. 

Wylatując z nich wieczorem tworzą niepowtarzalne widowiska.Także na Borneo w Parku 

Narodowym Niah znaleziono ślady bytności człowieka ( w tym malowidła ścienne) sprzed 

prawie 40 tys. lat. 

 

 


