
Brazílie! Pokladnice botanických vzácností, pro přírodovědce

zpravidla nedostupná země snů. Na jihovýchodě, ve státě Rio de

Janeiro, se lze dostat do horstva zvaného Serra dos Órgãos čili

"Pohoří varhan". Tam přibývají k tropickým deštným lesům

atlantského pobřeží, zvaných mata atlântica, ještě horské vegetační

stupně. Je to horský mlžný les, výše keřový subalpínský stupeň a

na nejvyšší hoře Pedra do Sino čili "Zvonový kámen" (2263 m) také

alpínský stupeň. Stupně, kam nemůže les, mají kvůli nadmořské

výšce příliš nízkou půdní teplotu, která je rozhodující pro život

tropických stromů. Dobrý důvod obout pevné, skoro vodotěsné

terénní boty se speciální podrážkou vhodnou na kluzké mokvavé

skály, navléci volný nepromokavý, a přitom prodyšný oděv a opustit

s malou zásobou potravy bláznivou a hlučnou civilizaci Rio de

Janeira! Půjde se po svazích vystavených stálému proudění od

Atlantiku, vystupujícímu do výšky po úbočích a uvolňujícímu při tom

vlivem adiabatického rozpínání vzduchu a ochlazení vodu ve formě

mlhy nebo deště.

Pohoří Serra dos

Órgãos a oblačnost 

sytící vodou horské 

mlžné lesy. Ty jsou 

plné přisedavých 

rostlin čili epifytů, 

jako je zde kvetoucí 

Sinningia cooperi.



Autobusem se lze dostat až do nejvýše položeného brazilského města Teresópolis, kde začíná

národní přírodní park Serra dos Órgãos, se starými indiánskými stezkami, udržovanými dodnes. Naše

stezka se pokládá za nejobtížnější a ke konci je prý vhodná jen pro horolezce. První den ale dojdeme jen

na tábořiště, odkud bychom chtěli druhý den vystoupit co nejvýše. Je však nutný návrat k bráně v

Terésopolis do setmění! Představu o výstupu na horu Pedra do Sino podává zobrazený náčrt z

cestovního deníku.

Tábor  pod Pedra do Sino s našimi českými stany.



Dne 6. prosince roku 2000 jsme vystoupili až do výšky

zhruba 1800 m n. m., kde je nutno překonat hladkou a velmi

kluzkou skalní římsu, smáčenou vodopádem jakéhosi přítoku

dravé říčky Rio Paquequer. Moji asistenti přirozeně umdlévali

úměrně námaze, kdežto já měl nevyzpytatelné potíže ještě horšího

rázu. Síly mne sice neopouštěly, ale určité problémy s rovnováhou,

pociťované toho dne již od počátku výstupu, přešly do stadia

podobného silné opilosti.

Vodopád zmírajícího  muže, jak jej 

nazývám v cestovním deníku. 



Dole, pod touto římsou, hrozil snad 200, snad 300 m hluboký skoro svislý žulový sráz. Tam jsem musel

vzdát své úsilí. Římsu jsem si v popsaném stavu netroufl přeplazit ani po břiše. Tak vznikl neoficiální název

"Vodopád zmírajícího muže". Příčina potíží mne strašila; mohla to být i lehká mozková mrtvice, anebo vážná

porucha krevního tlaku. Potřeboval jsem se ale z toho místa dostat několikahodinovým pochodem cestou

necestou zpět dolů. Klopýtal jsem a vrávoral po balvanité stezce, kterou nyní vytrvalý liják měnil v potok.

Pomýšlel jsem smutně na to, že se sem již určitě nikdy nevrátím.



V hotelu Flórida na Rua Ferreira Viana v luxusní čtvrti

Flamingo v Rio de Janeiru jsem klesl zničen na lůžko a asistent

Jaroslav hledal ve vynikajícím knižním průvodci "Lonely Planet"

něco o zdravotních problémech v tropech. Celý odstavec tam

barvitě popisoval poměrně přesně můj stav, jako typický příznak

dehydratace organismu! Žádná nemoc, žádný úraz, pouze mně,

zrozenému ve znamení Vodnáře, chyběl dostatek pitné vody. Ještě

den jsem tedy zůstal v klidu v hotelu, a při tom jsem v odměřených

dávkách postupně vypil 6 litrů čisté vody a snědl půl litru dosti

slané instantní polévky z vlastních zásob. Již 8. prosince jsem

znovu procházel tropickým mlžným lesem nahoru ke známému

vodopádu.



Tropický mlžný 

les poblíže 

Vodopádu 

zmírajícího muže. 

Epifyty na větvích 

patří do čeledi 

Bromeliaceae, 

vlevo na kmeni 

kvete žlutá 

orchidej Oncidium 

concolor.



Opět jsem stanul před "Vodopádem zmírajícího muže„.

Tentokrát jen s jedním z asistentů, neboť druhý si již na výstup

netroufal. Nebezpečnou skalní římsu jsem překonal snadno a za

vodopádem jsem se octnul v botanickém ráji. Brzy skončil les a

začaly převládat keře a polokeře; právě kvetla Fuchsia regia nebo

Nematanthus bradei (foto vpravo). Opylují je kolibříci. Svahy byly

místy skalnaté, místy se zamokřenou půdou.



Zdrželi jsme se, protože jsem našel masožravou rostlinu, vědě známou jako bublinatka ledvinovitá. Je

druhem nelesním, vyskytujícím se až nad horní hranicí lesa. V monografii P. Taylora, což je klasická práce o

bublinatkách, je zmínka o příležitostném výskytu uvedeného druhu v nálevkovitých růžicích bromeliovitých

rostlin. A hle, zde bylo několik takových případů, ačkoli bublinatka byla rozrostlá podzemními oddenky také v

okolním mokřadu.

Ledvinovité listy bublinatky rostoucí 

v růžici bromeliovité rostliny Vriesea

atra.



Odlomil jsem jednu asi metr velkou starou růžici tak, že na zemi zůstala její báze, v níž bylo vidět do

kruhu stočený tlustý bílý oddenek bublinatky a mnoho lapacích měchýřků na jeho jemných větvených

odbočkách. Špičatá ramena oddenku směřovala také ven z odumírajících kapsovitých bází listů na bázi

růžice.



Podle literatury by bublinatka ledvinovitá (Utricularia reniformis) měla být nejrozměrnějším druhem

svého početného rodu. Oddenky s bezpočtem lapacích měchýřků se rozrůstají na metry daleko do živinami

chudé zamokřené půdy, kde loví myriády téměř mikroskopicky malých půdních živočichů. Rostlina se tedy

živí tak výhodně, jako velryby a plejtváci; na své kostice zachycují bezpočet rybek a drobných planktonních

živočichů a nepolykají velké tvory (majíce zcela jinou taktiku než dravé kosatky nebo vorvani).

Bublinatka  z Pedra do Sino zbavená půdy. Lapací měchýřky  o velikosti 1-2 mm na speciálních větvených 

odbočkách oddenku bublinatky.



Ve spěchu jsem ještě nalezl

zvláště velký list, o šířce 17,5 cm, jehož

čepel na fotografii leží na asistentových

dlaních. Museli jsme urychleně začít

sestupovat, aniž jsme dosáhli vrcholu

hory, abychom stihli poslední autobus

do Rio de Janeira. Dorazili jsme na

zastávku v Terésopolis na poslední

chvíli, již za tmy. V autobusu jsem

přemýšlel, jestli se svitkový film horkem

a vlhkem nezničí a jestli jsou záběry

dobře exponovány. Dnes si asi

málokdo uvědomí, že doba digitálních

zrcadlovek tehdy ještě nenastala a

dokumentování pro přírodovědecké

účely bylo svízelné.

Hlavou mi vrtalo i to, že spatřená bublinatka byla nápadně mohutnější a její listy byly tlustší a tužší než

u mně známých pěstovaných exemplářů bublinatky ledvinovité. V jedné hliníkové ampuli od filmu jsem měl

maličký úlomek oddenku této bublinatky ke zkoumání. (Viz Příběh druhý!)


