
Na západním pobřeží Indie je stát Goa, bývalá portugalská kolonie, kam jsme s Ginou  přiletěli každý se zvláštním 

zájmem: Gina si všímala všednodenních výjevů na venkově či na sloních farmách,  také fotografovala krajinné scenerie, kdežto 

já jsem potřeboval zpestřit právě připravovanou knihu „Kapradiny“  nějakými fotografiemi zajímavých druhů z tamní velmi 

exotické přírody. 

U pramene pitné vody. (Evropanům píti neradno!) Venkovský dvorek v Calangute. 



Sloni, chovaní v turisticky hodně navštěvované části Indie, ve státě Goa, pracují nejen  při přibližování 

kmenů z džungle, ale předvádějí také představení. Povozí člověka na hřbetě a nechají se drbat při koupání 

v řece. Milují vodu a mahauti na to dbají a všemožně jim ji dopřávají. Mahaut věnuje své slonici od mládí 

celý život a ta je na něm závislá. Díky koupeli slonů, předváděné turistům, jsem nalezl nejvzácnější z 

tamních kapradin. 



Gina si pohladila slonici, svezla se na ní ‒ a již ji neopustil 

úžas nad těmito tvory, jaký nelze pocítit nikde v ZOO!  

Díky tomu si později povšimla (a pohotově vyfotografovala), 

jak jedna zvláště mohutná slonice následovala svého mahauta ze 

zdejší farmy u řeky Colem. Mahaut zamířil po opravdu strmém 

schodišti před jídelnu vyhrazenou jen personálu farmy.  



Tento kolos našlapoval na úzké schody z železité konkrece, materiálu z určité ztvrdlé vrstvy místních 

lateritických tropických půd. Slonice došla ke stolu a postavila se tak, aby poskytla mahautovi svůj stín. 

Opustil jsem svou výtečnou krmi, podávanou v restauraci pro turisty, abych zblízka prozkoumal ty schody, ne 

širší než lidská stopa!  



Když jsem však šel kolem zídky z téhož 

feralitického materiálu, zpozoroval jsem ve vlhkých 

spárách nádherný drobný netík, jehož jméno zní kvůli 

tvaru listových úkrojků netík měsíčkatý (Adiantum 

lunulatum). 



Začal jsem tedy po 

okolí více pátrat po dalších 

kapradinách a sešel jsem i 

ke kamenité říčce zvané 

Colem. Nyní, v době sucha, 

byla hluboká jen kolem 80 

cm. Tam turisté právě 

sledovali poslušnost slonic 

při koupání. Dívky v plav-

kách se koupaly s nimi. Na 

pozadí tohoto výjevu, na 

protilehlém břehu jsem ve 

stínu stromů zpozoroval 

zvláštní zeleň dalších 

kapradin. 

Na protilehlém břehu řeky Colem (zde vpravo) jsem zpozoroval zvláštní zeleň dalších 

kapradin. 



Nedostatek času  je při organizovaných turistických výpravách metlou pro 

přírodovědce. Nesvlékal  jsem tedy oděv a nezouval boty a vstoupil  jsem do řeky. 

(foto R. Novotná). 

Pro nedostatek času 

jsem ani nesvlékal oděv a 

nezouval boty a s brašnou 

ukrývající fotoaparát jsem 

vstoupil do řeky a došel 

k rostlinám. Jasně jsem 

poznal, že jde o druh rodu 

podezřeň. Později jsem 

zjistil, že z této oblasti je 

znám jen jediný druh. Na 

tom místě jsem si ani 

neuvědomil, jak blízko je 

pohoří Západní Ghát, kde 

se má vyskytovat ende-

mický druh Osmunda 

hilsenbergii (syn. O. 

huegeliana). 

 



V popředí na kamenitém břehu 

je hojná Osmunda  hilsenbergii. 

Zdá se, že tento sotva probádaný druh je po ekologické stránce specialistou na břehy kamenitých říček 

v oblasti džunglí,  se silně proměnlivým průtokem i korytem, ovlivňovaných každoročně monzunovými dešti. 



Osmunda hilsenbergii , nejvzácnější druh rodu. 

Ve všech znacích je Osmunda hilsenbergii podobná podezřeni královské (Osmunda regalis), avšak je 

celkově mnohem gracilnější. Je to tropický stálezelený druh, na rozdíl od O. regalis nezatahuje. Má listy 

nápadně řídce zpeřené, takže mezera mezi dílčími lístky je nejméně stejně široká jako lístky samotné a lístky 

jsou povětšinou v poloze úplně střídavé; u O. regalis jsou husté a povětšinou skoro vstřícné.   

Osmunda regalis, nejznámější druh rodu, pěstovaný v 

zahradách pro okrasu. 



Džungle v pohoří 

Západní Ghát, kde 

u říček roste 

endemická 

podezřeň Osmunda  

hilsenbergii. 



Odjížděl jsem od říčky Colem spokojen kolem a kolem! 

Pozoroval jsem ukrutné vedení na sloupech a čekal, až ostatní 

nastoupí do autobusu. Gina pohotově vyfotografovala něco ze 

života: krotké telátko zebu, které se také zařadilo hned za mne do 

fronty před autobusem.  



Monzunové klima způsobuje, že džungle, které jsem 

navštívil ve státě Goa, spadají do kategorie poloopadavých 

tropických lesů. Chtěl jsem se do nich dostat někam mimo 

civilizaci, a tak jsme si s Ginou najali TAXI. Cestou jsem zahlédl 

poblíže benzinové pumpy u turisticky známého místa zvaného 

“Stará  Goa“ nádherný strom s kmenem a dolními větvemi 

výborně obrostlými právě odpočívajícími, neživotně vypadajícími  

exempláři epifytické kapradiny drynárie dubolisté (Drynaria 

quercifolia).  Než ovšem náš řidič pochopil můj pokyn, ujel ještě 

pár set metrů. Vyskočil jsem z automobilu a utíkal jsem v žáru 

tropického poledne, kdy každý odpočívá, ke zpozorovanému 

stromu. Asi 20 minut jsem pořizoval snímky z nejrůznějších pozic, 

vzhlížel do koruny od paty kmene, odstupoval z té a oné strany, 

mířil fotoaparátem a hledal záběry ve formátu svislém i 

vodorovném.  

Vím tedy jen z vyprávění své partnerky, co se zatím 

odehrávalo u blízké benzinové pumpy:  Personál, vida na silnici 

bílého běžce v šortkách, předpokládal nějakou žádost o pomoc. 

Dva muži tedy vyšli v ústrety ze zasklené kanceláře, ale ty jsem 

bez povšimnutí minul. Ti Indové se tedy domnívali, že jsem něco 

z vozu ztratil  na silnici.   

 



Když však jsem začal 

oblézat a zblízka bláznivě 

fotografovat opodál stojící 

strom, zírali na to v němém 

úžasu. Přibylo ještě několik 

dalších mužů z obsluhy 

benzinové stanice, kteří byli 

též vytrženi ze svého 

bohorovného poledního 

klidu. Ten případ skončil 

dobře. Měl jsem potřebný 

kvalitní snímek a náš indický 

taxíkář pod vlivem toho za 

své služby obdržel honorář 

vyšší, než je obvyklé. 

Pánové z benzínky se asi 

zasmáli nepochopitelné  

povaze bílých turistů a my 

jsme se večer smáli tomu, 

jak je akční botanika vytrhla 

z klidu.   

 

Dlouze šplhavý oddenek na holém kmeni může vysílat jemné kořání do humusu 

vznikajícího v paždí speciálních hnědých listů rozkladem zachyceného opadu z 

koruny. 



Drynárie má masivní, nejméně 4 cm tlustý přisedavý 

oddenek úplně posázený taškovitě uspořádanými brzy 

hnědnoucími laločnatými listy. Jsou to velmi dlouho 

vytrvávající speciální orgány, fungující jednak jako ochrana 

oddenku, a také jako lapače opadu z koruny hostitelského 

stromu. Za nimi se za přispění hub a půdních živočichů tvoří 

humus, do něhož vrůstá kořenový systém kapradiny. Tyto 

listy jsou zelené jen ve zcela mladém stavu. Druhé listy, 

sloužící k fotosyntetické asimilaci, a také naspodu nesoucí 

výtrusné kupky, za sucha  odumřou. Jejich pergamenovité 

čepele se rozpadnou, ale tuhé vřeteno zůstává trčet z 

oddenku.  

 

Drynárie dubolistá  v době dešťů, kdy má také  zelené zpeřené  

trofosporofyly. (Snímek pochází z Cejlonu.) 



Taxíkář nás vezl dále krajinou až k poměrně nedotčenému mořskému pobřeží s křovinami a lesíky na 

slanistých bahnitých půdách, známými pod označením mangrovy či mangály. Opět jsem zpozoroval 

kapradiny, zařval „stop please“,  a tentokrát již řidič reagoval dobře. Avšak když jsem vystoupil a přeskočil 

zábradlí mezi silnicí a močálem, jevil značné obavy. Cítil se za nás, svoje pasažéry, plně zodpovědný. Přesto 

jsem nechápal, proč je tak rozpačitý a zrazuje mne od fotografování tam, v lákavé vegetaci. Domnívám se 

dnes, že řidič věděl, že křovinaté a travnaté mokřiny obývá také kobra indická. 

 



Na okraji 

mangrovu byly 

mohutné  až 2 m 

vysoké kapradiny, 

jež mne lákaly. 

Byl to prašnatec 

zlatý 

(Acrostichum 

aureum). 



V mangalech jsou porosty prašnatce zlatého většinou  nedostupné, ale přesto jsem je zblízka 

pozoroval v Nikaragui a Indii. Ty první měly zpeřené listy z lístků tupě zakulacených až přišpičatělých, ale 

zde jsem viděl lístky rovně uťaté, ba často až vykrojené. Lze tedy souhlasits názorem vyjádřeným v odborné 

literatuře, že v obrovském areálu prašnatce zlatého mohou být ještě rozlišeny nepopsané poddruhy i druhy.   

Odlišná zakončení lístků na zpeřených listech 

prašnatců z Indie (vlevo) a z Nikaraguy 

(vpravo).  



Druhého dne jsme procházkou došli k mořskému zálivu, kde přistávaly rybářské lodě. Gina byla 

zaujata pohledem na protější břeh, který se zdál slibným z přírodovědeckého hlediska.  

 



Záliv jsme obešli a zjistili jsme, že skryta za kokosníky jsou 

četná poměrně luxusní stavení a tento břeh zálivu je na konci u 

otevřeného moře suchý a pustinný. Nalezli jsme tam, u městečka 

Calangute, zajímavý pozůstatek z dob, kdy státeček Goa byl 

portugalský: křížovou cestu. Rozhodně jsem se tam nepřišel 

modlit, a přesto jsem na křížové cestě poklekal. Fotografoval 

jsem totiž ve vyprahlém lateritu rostoucí popínavé kapradiny 

zvané pnulka ohebná (Lygodium flexuosum).  



Pnulky patří do čeledi Schizaeaceae. To, co se zdá být 

šplhavou lodyhou je ve skutečnosti dlouhý zpeřený list s 

neukončeným růstem. Časem se prodlužuje, a když kapradina 

zesílí, začnou se na něm tvořit jařma (páry členitých lístků) s 

dřípenými okraji nesoucími výtrusnice. Nastane-li extrémní 

sucho, tato kapradina, obývající okraje suchých křovin a sezonně 

opadavých džunglí, listy odumřou a rostlina přežije jako 

podzemní oddenek.  

U této kapradiny mne tedy kvůli fotografování bylo možno 

zastihnout klečícího, jak jsem zmínil. Před kapradinami jsem 

ovšem ochoten pokleknout kdykoli, z úcty k jejich dokonalosti a k 

přírodě vůbec! 

Pnulka ohebná (Lygodium flexuosum), nahoře 

mající výtrusná jařma. 



Shivův chrám Mahadeva nedaleko města Goa , starobylá 

památka ze zázračně opracovaných   tvrdých čedičových 

kamenů. 

Obdivuji také ochotu Gininu sdílet se mnou nejednou poněkud nejapné, ale obtížné výpravy. Vždy je 

pro, když vyhledávám romantiku; nejsem jen botanik jatý kapradinami. Svědčí o tom tyto dva vybrané snímky, 

které mají náladu jako ze těch časů, kdy se psaly skutečné cestopisy (a ne jenom žvásty o tom, čím a jak se 

cestovalo, co prodávali na trzích a co bylo k jídlu.)    

Túňka  pod smokvoní posvátnou (Ficus religiosa) při cestě k 

chrámu Mahadeva. Gina  byla žádoucí  součástí výjevu, neboť i  

v cestopise z r. 1910  „Dech trópů“ od Jana Havlasy (což je 

pseudonym spisovatele Jana Klecandy)  statuje paní 

Havlasová. 


