
Povídky lze psát s autorskou

s licencí, zkrátka skutečnost v zá-

jmu čtivosti trochu „přibarvit“.

Cestovní deník z badatelské

výpravy do Nikaraguy mám ovšem

plný tak zvláštních poznámek, že

ničeho domýšleti netřeba. Tak

například o pozorování stromu,

který jsem si v deníku nazval „Živá

mrtvola“.

Rio Escondido, kde za plavby byla v 

podobném porostu poříčního lesa 

viděna „Živá mrtvola“. 



Plavili jsme se z říčního

přístavu El Rama (Větev) až ke

Karibskému moři, do Bluefields

na Pobřeží Moskytů. Naši

výpravu přibrala loď nazvaná

„Rio Escondido“ (Skrytá řeka),

podle toku, po němž dopra-

vovala zboží. Byla již plná

nákladu obřích miskovitých košů

s ovocem.

Plula mnohem déle než 5 hodin, slibovaných plavebním řádem,

opravdu skryta ve vzácně zachovalých poříčních lesích. V nevlídném

povětří na palubě jsem sledoval a filmoval „zelené peklo“, jak se dá

nazvat tato vegetace propletená liánami.



A tu jsem musel vzhlédnout

z hledáčku. Nad dole zápasícím

rostlinstvem stálo torzo dávno

uhynulého neobyčejně mohutného

stromového obra, podle větvení

zbytku koruny snad vlnovce

pětimužného (Ceiba pentandra).

Jednoho z těch, kteří představují

zcela řídké nejvyšší patro tropického

lesa. Ač dávno mrtvý, pahýly jeho

větví byly zelené, plné života. Tam

nahoře nalezly ideální podmínky

porosty přisedavých rostlin, z nichž

každá by byla jako vzácnost vítána

v kterékoli botanické zahradě. Strom

ověnčený nedosažitelnými bota-

nickými klenoty, z nichž se daly

rozeznat hlavně rostliny z čeledi

Bromeliaceae!
Teleobjektivem přiblížené osazenstvo mrtvého stromového velikána, 

pozorované z houpající se lodi, plující po Rio Escondido. 



Ten obr jistě nebyl bez života ani uvnitř. Dřevem takových

velikánů se po léta plíživě rozrůstají podhoubí různých

dřevokazných hub. Trouchnivějící tělesná konstrukce se stává

"squatem" pro společenství dřevokazných mravenců i termitů.

Vrtají v něm larvy brouků, jimž skýtá obživu.

Jednou v budoucnu bude tento obr dokonce i činný a ukáže

svému okolí, kdo tu vládl. To až shnilá báze neudrží nebetyčný

kmen a toto těleso se zřítí a roztříští se. Strhne a zmasakruje

rozlehlou část liánami provázané okolní vegetace. To pak začne

závod o to, který semenáček v uvolněném prostoru bude dosti

rychlý v počátečním růstu, aby se také mohl stát velikánem nade

všemi.

Strom, který jsem si v deníku nazval

„Živá mrtvola“.



Lodní spoj přistává v Bluefields, ale tam nejsou žádná "modrá pole", jak by svědčil překlad toho zeměpisného názvu.

Vznikl prý ze jména Blauvelt, jak se jmenoval holandský pirát, jenž se tady usadil v 17. století. V okolí jsou slušné mangrovy,

porosty slanobytných dřevin. Převládajícím druhem v nich je kořenovník obecný (Rhizophora mangle). Říká se mu tak proto, že

na něm jsou opravdu nejnápadnější četné kořeny, vyrážející všude na kmeni i z větví. Obloukem jsou spouštěny do bahna.

Poskytují stromu oporu, ukotvují jej a stabilizují bahno. Jejich neponořené části slouží k dýchání. Tyto stromy jsou všeobecně

podivné, i rozséváním pomocí velkých kolíkovitých semenáčků, vyvinutých ze semen již na stromě.

Kořenovník obecný si 

vytvořil ostrůvek (v 

popředí) a jeho výskyt 

je příznakem zasolení 

vody vlivem již 

blízkého moře. 

Semenáček 

kořenovníku

.



Chci vyprávět o jednom výjimečném

exempláři uvedeného druhu. Vyrostl na

železném podkladu a dávám mu výstižný

název „Strom rostoucí na lodi“! Spatřil jsem jej,

když jsem z lodi „Captain – D“, opouštějící dne

18. 6. 2003 po našem desetihodinovém (!)

čekání na palubě konečně přístav Bluefields a

směřující dále Karibským mořem na 80 km

vzdálený Big Corn Island, dokumentoval

truchlivý pohled na vraky mnoha bytelných

rybářských lodí. Byly zničeny v přístavu a jeho

okolí r. 1988 nebo r. 1998, za hurikánů Joan a

Mitch. Na jednom ze starších vraků uvízlých na

mělčině se zelenal již dosti vzrostlý kořenovník.

Zde projevil zázračné schopnosti. Nejenže

může růst z dosti slané vody, což je obecně pro

rostliny obtížné, ale zde předvedl uchycení na

neuvěřitelném úplně nehostinném místě:

v ocelovém trupu. Snad jeho kořeny mezi

rezavějícími pláty nalezly spáru s trochou

uvízlého bahna, snad mu pomáhaly i tropické

lijáky, ředící mořskou vodu v trupu vraku.

Tohoto živoucího obyvatele mrtvé lodi tam určitě

cestovatelé spatřují dodnes. Snad jednou někdo stihne

k popsanému postřehu z r. 2003, a uvedenému

mizernému snímku z kamery zaostřené ve spěchu, pořídit

další fotografie, připraven na to překvapení tímto

vyprávěním!


