
Tento příběh ze Zanzibaru začal změnou resortu, jak cestovní 

kanceláře nazývají skupiny ubytovacích domků se společným 

stravovacím zařízením pro všechny obyvatele. Náš objednaný 

resort se prý opravuje, což nám sdělili až po příletu na ostrov, tudíž 

dostaneme náhradou letovisko zvané „BAOBAB resort“. To mne a 

Ginu, tedy přírodovědecky založenou dvojici, naplnilo očekáváním. 

Již před cestou jsem totiž někde vyčetl, že se na Zanzibaru 

vyskytují také legendární baculaté stromy z afrických savan – 

baobaby prstnaté. Jen opatrně jsem doufal, že  se někde poprvé a 

naposledy v životě setkám s tímto velmi zvláštním obrem, 

považovaným za největší sukulent světa. Ve kmeni má totiž měkké 

dřevo obsahující zásobu vody pro pravidelné suché období. Vystačí 

s ní i díky schopnosti shodit listí, je-li sucho drastické a trvá příliš 

dlouho.  

Baobab prstnatý (Adansonia digitata), jeden z exemplářů u  „Baobab resortu“. 

Gina, stojící u kmene, je v roli měřítka poskytujícího představu o mohutnosti 

stromu. 



Jméno resortu se ukázalo být výstižným a baobaby byly vidět již při příjezdu mikrobusu jedoucího od 

letiště, zdolávajícího skoro nesjízdnou balvanitou silnici s výmoly a kalužemi. V okolí domků s doškovými 

střechami z palmových listů rostly exempláře podobné těm, jaké jsem znal z fotografií ve starých cestopisech! 

Na větvích visely přes 20 cm velké plody, tvrdé bobule se suchou dužinou, obsahující 2 cm velká semena. Za 

jízdy se mi zdálo, že ale přece jen vidím na jedné dolní větvi opožděný poslední květ. Bylo by to možné, 

protože tropické stromy mají koruny skládájící se z většví s autonomním režimem.  

Baobab, za nímž odpočívali najmutí Masajové hlídající 

resort, vypadal jako výjev ze starého cestoppisu.   

V dané době nesly baobaby četné veliké plody.  



Autonomním režimem se rozumí to, že každá větev se samostatně a nezávisle na ostatních větvích  

přizpůsobuje mikroklimatu, různícímu se podle výšky od země i expozice vůči slunci a převládajícím větrům. 

Díky tomu jsem mohl nalézt opožděně kvetoucí větev se dvěma asi 20 cm velkými květy.  

Kufry jsem hned po dojezdu jenom vyložil na zem, z příručního batohu jsem  vylovil fotoaprát a nasadil 

na něj teleobjektiv. Vzápětí jsem pádil k baobabu, a potom jsem v hledáčku pozoroval detaily již stárnoucího 

květu.  Bylo jasné, že jde o květ vábící nějaké noční či večerní opylovače, úměrné jeho velikosti.  

Baobab, za nímž odpočívali najmutí Masajové hlídající 

resort, vypadal jako výjev ze starého cestoppisu.   

V dané době nesly baobaby četné veliké plody.  



Před cestou jsem toho o baobabech přečetl 

trestuhodně málo, a tak jsem logicky dospěl k 

velkým letounům, speciálně kaloňům, v roli 

opylovačů. Nevěděl jsem, že je to dobře známo a 

kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus) byl 

zujištěn jako téměř výhradní opylovač baubabů v 

některých oblastech jejich areálu. Tento kaloň je 

přitom rozšířen nejen v Egyptě, jak by se mohlo 

zdát podle druhového jména, ale má nesouvislý 

areál rozložený po Africe a Indii. Květy baobabů 

také navštěvuje noční primát komba velká (Galago 

crassicaudatus), obývající stromy ve skupinách. 

Vyskytuje se prý i na Zanzibaru. 

Jako romantik jsem při plánování výpravy na 

Zanzibar měl i nevědecký úkol: Popít v baru v 

Zanzibaru. Tanzanie včetně Zanzibaru je však 

země muslimská a ve městě tam proto žádné bary 

nejsou. V oploceném odděleném resortu byl ale 

bar pro cizince povolen. Při plnění naznačeného 

úkolu jsem tam jednoho večera kaloně skutečně 

spatřil.  Bar byl totiž zcela otevřený, kvůli výhledu 

na Indický oceán.   

Tmou proletěl několikrát kolem baru velkou rychlostí veliký 

kaloň, o rozpětí odhadnutém na 60 cm.  



Bar byl vybaven geniálně. Náramně rádi jsme 

se usadili do skládacích křesílek, jednoduchých, 

pevných, spolehlivých, vyrobených z jakéhosi 

solidního tropického dřeva a pevného plátna. Tak 

nějak jsem si představoval cestovní výbavu, jakou 

musel s sebou mít slavný David Livingstone (1813-

1873), skotský misionář, lékař a cestovatel, na své 

poslední výpravě. Vyrážel na ni právě ze Zanzibaru, 

aby v Africe objevil mimo jiné známé jezero Malawi, 

ale také nalezl svou smrt. Ihned jsem ty židličky 

označil "typ Livingstone". Bylo přesně 19.40 hodin 

místního času, když kolem prolétl kaloň, po chvilce 

druhý a třetí! Moje teorie o opylování baobabů (jak 

víme, nikoli objevná) tím byla elegantně podpořena. 

Právě jsem obracel sklenici skvělého tanzanského 

piva Tusker do svého hrdla, čímž se v mém zorném 

poli octlo květenství banánovníku, vysazeného 

poblíže pro okrasu. Jeden kaloň přistál pod právě 

večer rozkvetlým věncem banánovníkových květů a 

začal se krmit nektarem, a snad i výživným 

olejnatým pylem. Litoval jsem trpce, že nemám 

fotoaparát.   

 

Litoval jsem trpce, 

že nemám 

fotoaparát. 

(Snímek téže 

situace je proto z 

následujícího 

večera.) 



Vždy večer v patřičnou dobu jsem přesvědčil Ginu, že 

návštěva baru je z pracovních důvodů nutná. Květenství 

banánovníku nabízelo v dolním úseku, pod vyvíjejícími se banány, 

pokaždé nový věnec samčích květů, když se nahoru odklonil velký 

červenofialový listen.    

V předstihu jsem si udělal na podlaze značku a z ní jsem 

zaostřil fotoaparát na květenství, abych mohl s bleskem pohotově 

fotografovat za hlubokého šera, skoro za tmy. Přílety kaloňů byly 

totiž náhlé, prudké, načež neslyšně přistanuvší tvor po krátkém 

hodování odlétal k dalším zdrojům v okolních zahradách. K 

úspěchu fotografování byla potřeba spolupráce, spočívající v 

Ginině hlášení blížících se kaloňů, zatímco já jsem již stál na 

značce, maje v hledáčku banánovník.   

 

Kaloň neslyšně přiletěl, 

přistál a svým dobrým 

zrakem jistě zjistil blízkost 

fotografa.  



Tvor po krátkém hodování odlétal k dalším 

zdrojům v okolních zahradách. 



Kaloň egyptský je nanejvýše zajímavý tvor. Živí se dužnatými plody a energeticky bohatým nektarem z 

některých květů. Je vybaven velkýma očima a citlivým čichem. Bílé květy baobabů a jejich vůni proto jistě snadno 

nalézá i ve velmi slabém světle nebo za tmy. Kaloň využívá za letu také echolokace, avšak jednodušší než mají 

netopýři, z nichž někteří mají podobnou roli  opylovačů v tropech amerických.  

Letouni i netopýři jsou letouni (Chiroptera), a proto se jimi způsobované sprašování rostlin odborně nazývá 

„chiropterogamie“. Tolik sděluje dopisovatel z baru na Zanzibaru o posledních květech baobabu.   

 

Činnost kaloně na květech pěstovaného banánovníku je jistě stejná na nedalekých baobabech, když kvetou. 


