
Jejich zprávou "The Ascent of Mount Roraima. Notes on a Journey to Mount Roraima, British Guiana" publikovanou Royal 

Geographical Society v Londýně r. 1885 se inspiroval E. C. Doyle při psaní svého vědecko-fantastického románu "The Lost 

World", vydaného r. 1912 v Londýně.  Fantazie spočívá v objevu přežívajících pravěkých ještěrů v naprosté izolaci na rozlehlém 

plochém vrcholu Roraimy. Vlivem takové popularity této stolové hory, a také úplné nepřístupnosti jiných podobných stolových hor 

(tzv. tepuí), navštěvovaných jen pomocí vrtulníků, byla lokalita kolem r. 2000 dosti žádoucím a frekventovaným cílem dobrodruhů. 

Obával jsem se toho, protože turismus bývá pro křehkou přírodu zničující. Po smrti tehdejšího venezuelského prezidenta Hugo 

Cháveze r. 2013 se však beztak nebezpečné podmínky ve Venezuele ještě zhoršily a pro nepředstavitelně vysokou kriminalitu a 

všeobecnou nouzi se na Roraimu sotva lze dostat. Moje fotografie z roku 2001 se tak staly vzácnými. Byly ovšem pořizovány na 

filmy, neboť kvalitní digitální zrcadlovky ještě nebyly k dispozici. Fotomateriál v tropech trpěl vysokými teplotami a extrémní 

vzdušnou vlhkostí, což bylo na úkor kvality snímků. Přesto nad nimi po více než 20 letech vzpomínám (a píši v prosinci r. 2022), 

jak jsem se jako člen jedenáctičlenné výpravy kvůli botanice vydal navzdory věku 52 let (a bez možnosti aklimatizace na tropické 

podmínky a velkou výšku) na extrémní výstup do oblačných výšin.  

Na obzoru vlevo v oblacích Kukenán tepui, vpravo 

Roraima. 

Roraima (2810 m), nejvyšší ze stolových hor Venezuely i 

celé Guyanské vysočiny, má relativní výšku asi 1200 m oproti 

okolní Velké savaně. Pro indiány žijící na Velké savaně byl 

vrchol neznámý, opředený posvátným tajemstvím. Na její přes 

10 km dlouhé a v nejširších místech 5 km měřící protáhlé 

vrcholové plató, zdánlivě rovné, avšak ve skutečnosti jsoucí 

skalním labyrintem, vystoupili jako první cizinci angličtí botanici 

Everard im Thurn (t. č. kurátor  muzea v Georgetownu v 

Britské Guyaně) a Harry I. Perkins až 18. prosince 1884.  



Kilometr vysoké, naprosto 

svislé obvodové stěny hory mají v 

jednom místě šikmý stupeň, po němž 

lze vystoupat až nahoru. Je to právě 

cesta im Thurnova a Perkinsova. Ra-

ra-i-ma, jak lze foneticky vyjádřit 

název Roraimy v místním indiánském 

jazyce taurepen, prý znamená "Velká, 

plodná matka pramenů". Všem 

cestovatelům to příroda připomene, 

když je nevyhnutelné s přetěžkými 

batohy opatrně a pomalu prolézt po 

balvanech úsekem, kam dopadá 

jeden z vodopádů, jimiž stékají 

potoky a říčky s vrcholové plošiny. 

Nahoru nikdy nikdo suchý nedojde. 

Maguaritoni, zlí duchové tepuí, sídlící 

i na Roraimě, se tomu asi škodolibě 

chechtají.  

Zde vystupují z Gran Sabany kilometr vysoké stěny Roraimy, dole začínající osypem, 

na němž je pás horského tropického mlžného lesa. V popředí Gran Sabana.   



K úpatí hory, tvořenému 

svažitým osypem zarostlým 

horským mlžným lesem, nikdo 

nedojde svěží a odhodlaný. Velká 

savana čili Gran Sabana, která se 

musí za 2 dny přejít z východiska 

Paraitepui, každého vysílí a pokoří. 

Ostatně, mnou dosti otřásl již 

předem přejezd terénním autem ze 

Santa Eleny do tohoto malého 

střediska z hliněných chýší. 

Řidička, slavná Anna – zmiňovaná 

v průvodci Lonely Planet – jela jako 

ďas. Musela přejet i po dvou 

dlouhých silných trámech polože-

ných přes strž vytvořenou za 

přívalových lijáků v mocném lateritu 

výmolovou erozí. Tam, zdálo se mi, 

šlo o život. Než dorazila do cíle, 

vybrala pro naši výpravu jako 

vůdce indiána jménem Vincente.  

 

Ještě před pěší cestou "na výdrž" si každý z nás zvážil batoh na obecní váze. V mém případě stan, jídlo (hlavně slazené 

ovesné vločky) na 5 dní, pláštěnka, hrnek, láhve s vodou, celkem těžký fotoaparát a jiné vybavení vážily 18,5 kg. Na denních 5 - 

9 hodin pochodu bez valného odpočinku je to dost! Vincente nás informoval názornými náznaky, že půjdeme terénem podobným 

vlnité roletě, přes pahorky nahoru a dolů; a opravdu jsme tak poznali, jak úmorná je tato parovina! 



Významnou překážkou zhruba v polovině pouti přes Gran Sabanu je říčka zvaná Río Kukenán, u níž se prvně nocuje ve 

stanech. A příšerně tam žerou mušky "puri-puri", větší než muchničky u nás, přitom patřící do téže čeledi Simuliidae. Jejich larvy 

se vyvíjejí v prudce tekoucí vodě, kam samičky kladou vajíčka na kameny. Vincente pohlížel na oblohu, slibující déšť v oblasti 

vzdálených tepuí, a doporučoval přebrodit řeku ještě večer. Neměli jsme zkušenost s proměnlivostí tropických říček, které se 

náhle mění z mělkého kamenitého toku v dravou a nebezpečnou řeku. Odmítli jsme Kukenán přejít, jsouce příliš znaveni. Ráno 

pak bylo brodění nanejvýše obtížné. Vincente musel sundat boty a vstoupit do rozvodněné řeky v ponožkách, aby každého z nás 

jistil při brodění. Jen tím způsobem se mohl sám udržet na kluzkých balvanech na dně a být nám nápomocen. Kdyby neměl 

nehybnou tvář, asi bychom přečetli jeho myšlenky, jistě pro nás nelichotivé. Měli jsme mezi sebou podivínského inženýra a jeho 

manželku, kterou terorizoval, a ti chtěli a za každou cenu museli být všude první. I řeku začali překonávat první, bez pomoci. 

Skončili potlučení o sto metrů níže po proudu; a jejich odplavené batohy, z jejichž popruhů se museli vyvléci, jsme hledali ještě 

dále. 

 

Vincente pohlížel na oblohu, slibující déšť v oblasti vzdálených 

tepuí 

Vincente musel sundat boty a vstoupit do rozvodněné 

řeky v ponožkách, aby každého z nás jistil při brodění. 



V okolí této nás trestající říčky jsem fotografoval pohledné tvrdolisté keře Palicourea rigida a Bonnetia sessilis, zcela 

nenáročné na půdní živiny, jsoucí sporého růstu. Jsou to charakteristické druhy savany, přes kterou vede stezka k Roraimě. 

Někteří účastníci výpravy se zatím pokoušeli o únik před krvelačnými muškami puri-puri tím způsobem, že se utekli na balvany v 

řece. Bylo to bláhové, neboť právě řeka je, jak bylo zmíněno, jejich domovem; dopadli tudíž hůře nežli já!   

Palicourea rigida 
Bonnetia sesilis 



Gran Sabana byla na zdolávaném úseku jednotvárná, botanicky chudá. Chudoba půdy, místy písčité, místy lateritické, 

dovoluje vyrůst jen řídkým nízkým travinám z čeledí lipnicovité čili Poaceae (pravých trav) a šáchorovité čili Cyperaceae (kam 

patří naše ostřice nebo hrotnosemenky). Zvláštní zajímavosti ovšem takové porosty nabývají tam, kde do návrší s odhalenými 

železitými konkrecemi bijí blesky. Na mnoha čtverečních metrech tam bývají  roztroušené asi 25 cm vysoké rostlinky s čupřinou 

ježatých štětinovitých stébel na černém, požárem ožehnutém kmínku. Později jsem je určil jako Bulbostylis paradoxa, ze 

zmíněné čeledi šáchorovité.  

Bulbostylis paradoxa, rostlina požářišť čili pyrofyt. 



V místech, kde jsem vyfotografoval Bubostylis paradoxa,  se náš průvodce Vincente již nedivil tomu, jak a proč výpravu 

zdržuje botanik. A to přesto, že já neuměl ani slovo z jazyka indiánů a mluvit španělsky jsem také neuměl, a naproti tomu 

Vincente vůbec nerozuměl angličtině. Tvrdil, že se učí na misii již 5 let, ale umí jenom „Good-bye“. Vůbec jsme se nemohli 

domluvit. Vypozoroval ale, co stane pokaždé, když uvidím zajímavou kytku. Sundám batoh, rozevřu jej a vyházím plno věcí, 

vydoluji brašnu s fotoaparátem, měním objektiv, válím se po zemi a fotografuji. Pak vše balím a úprkem doháníme vzdálenou, 

plynule zatím kráčející výpravu.  

Začal jsem ten problém „žehlit“ přes potravu. Vzal jsem do hrsti ochucené, oříšky a sušeným ovocem vylepšené ovesné 

vločky a nabídl je Vincentovi, řka: “Bueno!“ Pak už jsme se tomu oba smáli; a nakonec jsme dospěli k situačnímu humoru beze 

slov, jenom pomocí pantomimy a gest. Divil jsem se, jak jsme si při rozdílnosti svých kultur blízcí. Snad to byl obapolný vztah a 

respekt k přírodě, co umožnilo tak dobré vzájemné pochopení.  

Vincente bude vidět na jedné fotografii, ale tu jsem musel pořídit zvláštním způsobem, aby to on nevnímal. Indiáni totiž 

pevně věří, že kdo je vyfotografuje, vezme jim duši. Jsou laskaví a vstřícní, ale žádost o souhlas s fotografováním je činí 

bezradnými. Abych Vincentovi nevzal duši, udělal jsem to s pomocí kamery. Když pozoroval Brazílii, Guyanu i Venezuelu ze 

skály u „Triple Pointu“ (o němž bude ještě řeč), začal jsem snímat kruhové panorama. Při tom jsem přejel hledáčkem i přes 

Vincenta, na nějž kamera automaticky zaostřila. Ze záznamu jsem pak vyjmul snímek a uložil jej k použití ve formátu JPEG.  

O Vincentovi. Kdo nechce, nechť nečte. 



Heliconia pendula od Río Maturú-

parú. Vlevo rostlina vypěstovaná ve 

skleníku ze semene, vpravo mateřská 

rostlina v přírodě.  

Jinou zajímavostí jsou úzké lesnaté nivy při říčkách pocházejících z 

oblasti stolových hor, a nakonec posilujících Orinoko. Poletují tam nádherní 

motýli, botanik pak dole v šeru nalezne mokřadní rostliny. U asi 5 m široké 

říčky zvané Maturú-parú jsem se tak mohl potěšit bylinou vyšší než já, 

nesoucí tak překrásná květenství, že se pro mne stala dodnes 

nezapomenutelnou. Tato Heliconia pendula rostla v zamokřeném, pode mnou 

se propadajícím terénu. Podobala se svými listy i celkovým vzhledem 

banánovníkům, jimž je příbuzná. 

Heliconius erato notabilis od 

Río Maturú-parú. 



Druhý den je třeba nejprve 

dojít zhruba za 6 hodin na tábořiště 

známé jako "Campamento Base". 

Již jsme si osvojili pravidlo, že 

odpadky se odkládají do igelitového 

sáčku, který pak každý vyzvedne 

při návratu a odnese jej do 

Paraitepui. (Toto místo odpočinku 

je asi 1800 m n. m., a některé 

výpravtam nocují.) Problémem na 

tábořištích však zůstává záchodový 

odpad, který by, zvláště pak na 

Roraimě, mohl škodit rostlinstvu 

nepřirozeným přídavkem živin. Na 

Campamento Base jsem se za 

naznačenou potřebou vzdálil raději 

více, do savanovitého porostu. 

Savana u Campamento Base, na dohled od úpatí Roraimy. 



Právě tam jsem nalezl prazvláštní orchideje, toho času ovšem jen jejich pahlízy s opadávajícím listím, tu a tam i vyvíjející 

se semeníky. Bylo to Catasetum discolor, uchycené na zemi, skoro vždy na tvrdých kamenech – železňácích vypreparovaných 

zvětráváním z měkčí horniny. Orchideje tohoto rodu mají odlišně vypadající květy samčí a samičí. Většina z nich roste na 

stromech, a právě proto mne udivila takováto pozemní orchidej, mající v oblibě snad nejnehostinnější mikrolokality v savaně. 

Snímek jeho samčích květů je proto převzatý (dle příslušné licence). 

Catasetum discolor, nalezené nedaleko 

Campamento Base. 

Samčí květy C. discolor (foto K. Senghas).  
Senghas, K. (slides 600233). Catasetum discolor (Lindl) Lindl. Swiss Orchid Foundation at 

the Herbarium Jany Renz. Botanical Institute, University of Basel, Switzerland. URL: 

https://orchid.unibas.ch/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=3&SearchResultID=

600233/Catasetum/discolor/Lindley_John/Lindley_John&setLang=en-GB. [Retrieved 4.12.2022.] 



Z apatie, způsobené únavou na pokračujícím pochodu, mne vytrhla nanejvýše zajímavě vypadající mokrá horská lučina. 

Jakési slatiniště  v místech, kam pravděpodobně stéká proud chladného vzduchu po úbočí Roraimy. Horský mlžný les na jejím 

úpatí je odtud již blízko. Zde roste půlmetrová úzká nálevka z několika bíle pomoučených listů. Uvnitř se drží dešťová voda a v ní 

se utopil nějaký hmyz. Po bílém potahu listů, tvořeném odlupčivými částečkami vosku, hmyz nemůže vylézt. Je to masožravá 

rostlina Brocchinia hechtioides, brocchinie z čeledi bromeliovité. 

Slatiniště pod Roraimou. Fialově kvetoucí masožravé rostliny 

bublinatky Humboldtovy jsou příznakem živinami chudého 

zamokřeného substrátu. 

Růžice Brocchinia hechtioides, masožravé rostliny s čeledi 

bromeliovité. Za ní deltovité listy zmíněné bublinatky.  



Kolem brocchinií byly všude vidět tuhé jasně zelené listy s přibližně 

klínovitou čepelí a drátovitým vysokým řapíkem, patřící jedné z největších 

bublinatek na světě, masožravé rostlině Utricularia humboldtii. Společný 

výskyt není náhodný, obě usilují o přežití na extrémně chudé půdě pomocí 

lovu živočichů, obsahujících ve tkáních důležitý fosfor a dusík. Tyto 

masožravé rostliny spolu o kořist nesoupeří. Bublinatka totiž neloví po 

vegetaci lezoucí a přeletující hmyz, ale skoro mikroskopicky malé půdní a 

vodní živočichy. Dělá to pomocí četných speciálních lapacích měchýřků 

zapuštěných do substrátu i vody v močálu. 

Mikrofoto měchýřků bublinatky 

Humboldtovy, po podráždění 

nasávajících vodu i s 

plantktonním živočichem, 

pohybujícím se ve vodě mezi 

kopečky v močálu. 



Její velké šklebivé ostruhaté květy jsou vidět vysoko nad travou, vyneseny na 

tuhých drátovitých stopkách. Většinu zde rostoucích druhů ovšem nepoznám, jsou'ť 

příliš exotické. (Robustní orchidej osidlující tu a tam vyvýšená místa na kopečcích 

však přece jen umím zařadit do rodu Phragmipedium, ačkoli právě nekvete; a po 

návratu jsem zjistil, že šlo o P. klotzschianum.) Cele jsem byl zaujat bublinatkou 

Humboldtovou a pozoroval jsem, jak „kráčí“ z loužičky do loužičky v prohlubních 

močálu pomocí šlahounů, rostoucích nejprve nahoru, a potom zase dolů. Její pasti 

mohou fungovat jen ve vodě (půdní, anebo volné). V loužičkách se šlahoun větví v 

ploché „lístky“ zcela nepodobné listům svislým, vyčnívajícím z porostu.  

Květenství bublinatky Humboldtovy 

v přírodě. 

Pěstovaný exemplář bublinatky 

Humboldtovy se šlahounem 

Ve vodě ponořený šlahoun s lístky a 

lapacími měchýřky, v nichž probíhá trávení. 



Mezi úpatím a kolmými stěnami Roraimy je strmý pás porostlý tropickým 

mlžným lesem, jenž je nízký, ředinatý, složený z křivolakých stromů ovlivněných 

chladem a stále extrémně vysokou vzdušnou vlhkostí. 

Tropický mlžný les, začínající na úpatí a 

končící pod skalními stěnami Roraimy. 

Interiér tropického mlžného lesa, jenž je botanicky velice bohatý. Velké bromeliovité rostliny Brocchinia 

tatei zde (v pozadí) provází kapradina žebrovice Schomburgkova (Blechnum schomburgkii).   



Z podrostních druhů byly nejúžasnější veliké bromeliovité rostliny 

Brocchinia tatei, z nichž některé právě kvetly myriádami droboučkých 

kvítků ve vysokých členitých květenstvích. 



Přímo na vyšlapané stezce jsem nalezl droboučkou masožravou 

rostlinu bublinatku Utricularia pubescens, lapající pomocí měchýřků 

půdní mikrofaunu. 

Silně zvětšené lapací měchýřky, jež má bublinatka Utricularia 

pubescens ponořené ve vodě v půdních meziprostorách. 



Větve křivolakých stromů, porostlé mechy, hostily také droboučké 

kapradiny Elaphoglossum peltatum. Mezi epifyty na stromech se tu a 

tam, s přibývající nadmořskou výškou, začala objevovat další bublinatka, 

Utricularia campbelliana, která ale nachází svoje ekologické optimum ve 

spárách skal na vrcholu hory. Spěch výpravy, jak cestou nahoru, tak 

cestou dolů, nedovoloval podrobné pozorování mnoha botanických 

klenotů. Čas je prokletím na takových výpravách, kde je třeba nutně 

překonat velké vzdálenosti před setměním. 

Vějířovitě rozvětvené drobné listy kapradiny 

Elaphoglossum peltatum, prorůstající svým 

oddenkem mechovou podušku. 

Epifyticky rostoucí masožravá 

bublitka Utricularia campbelliana 

má dolní hranici svého rozšíření v 

nejvýše položených partiích 

tropického mlžného lesa. (Drobné 

listy a rudý květ, viditelné pod 

nápadnou růžicí tillandsie.) 



Balvanité pole přímo pod okrajem vrcholové plošiny bylo jediným 

místem, kde se prochází mokřadním rostlinným společenstvem s hojným 

výskytem největší z několika roraimských masožravých rostlin – heliamforou 

nící (Heliamphora nutans). Do kornoutovitých láček se zvláštně přizpůsobeným 

neschůdným vnitřním povrchem loví hmyz. Na některých jiných stolových 

horách se vyskytují další druhy tohoto rodu. Entuziasté se snaží o jejich 

pěstování, ale to je mimořádně obtížné.      

Heliamfora nící (Heliamphora nutans) má červenavé kornoutovité láčky k 

lapání hmyzu. Rostlina vlevo právě kvete; změněná barva květních plátků u 

rostliny nahoře znamená, že mezi nimi již zrají semeníky.   



Zde, blízko rovníku, padá noc náhle již v šest večer, bez 

dlouhého smrákání. Déšť, pokud neprší celý den, potom přichází určitě 

v noci. Stany se proto musí stavět pod některým z mohutných skalních 

převisů, jichž je prý na Roraimě celkem sedm.  Ten nejpoužívanější se 

nazývá "El Hotel". Našim stanům připadl jiný převis "El Hotel II", 

protože za prudkého deště při výstupu nahoru nás včera večer těsně 

předběhla výprava přírodovědců z USA. Američané si zaplatili 

indiánské nosiče nákladu, takže se jim stoupalo lehčeji. Jejich výprava 

chtěla mít celý velký "El Hotel" jen pro sebe, ačkoli místa by bývalo 

bylo dost i pro naše stany. A tak jsme byli nemilosrdně odmítnuti. 

Plahočili jsme se zmáčení a prochladlí další půlhodinu a stany jsme 

stavěli již za tmy. Náš zkušený indiánský vůdce nám ale nalezl místo 

překrásné, po straně za skalou mající vyhlídku na 610 m vysoký 

vodopád, jímž spadá Río Kukenán ze sousední stolové hory (Kukenán 

2580 m). 

El Hotel II se stany naší výpravy, v době vzácného 

slunečného počasí.  

Každá stolová hora čili tepui má svou unikátní endemickou florulu. Je to způsobeno 

dlouhodobou izolací a svébytným vývojem, protože hory mají povahu "ostrovů" oddělených 

zvlněným "mořem" klimaticky i vegetačně jiné Gran Sabany. Stejně to platí i pro některé živočichy, 

kteří nemohou přeletovat nebo jinak překonat velké vzdálenosti. Je to případ žab. Na Roraimě žije 

vývojově velmi archaická ropuchovitá žabka Oreophrynella quelchii (foto vlevo), na vzdálenější 

Auyán-tepui zase podobná O. cryptica,  na Kukenán-tepui a Yuruaní je to O. nigra, na těsně 

sblížených Ilú a Tramen-tepuí O. vasquezi, na malé tepui zvané Serra el Sol žije O. huberi.    



Plató Roraimy je pro človíčka labyrintem roztodivných pitoreskních skal, louží a tůněk. Tvrdá hornina kvarcit, starší než 

život na Zemi, je růžová, ale skály jsou skoro všude potaženy tmavým  povlakem sinic.  Samotná stolová hora, stejně jako detaily 

jejího povrchu, vše je výsledkem tropického větrání a vodní eroze. Po geomorfologické stránce je tam možné snad cokoli.  



Neuvěřitelná "Křišťálová 

řeka" je vlastně potůček 

s korytem opravdu 

vystlaným křišťálovými 

krystaly a krystalky. 



O některých tragediích pilotů snažících se přistávat na tepuích se píše v historických pramenech. Podstupovali riziko, 

které jako by nepatřilo do dnešní doby, kdy se využívají vrtulníky. Oblast tepuí proto našinci nepřipadá jako místo, kde by mohla 

opravdu číhat smrt. Dokud ovšem nespatří rozlohu a mohutnost skalních labyrintů na Roraimě, kde se zdá, že se opakují stále 

stejné tvary skal. Nebyl jsem už tady jednou nebo dvakrát a nebloudím mylnými směry? Tak se v duchu ptá botanik, když kvůli 

předmětu svého bádání opustil výpravu a pokuší se ji opět najít. Zbloudilý ve skalách daleko nevidí. Přijde-li hustá mlha, a 

počasí se v této výšce rychle proměňuje, nezjistil by ani, že se ocitá na samé hraně plošiny, kde hrozí sklouznutí po mokré skále 

a zřícení do propasti.  

Minulého roku, upozornila nás zmíněná organizátorka Anna, se na sousední nižší tepui Kukenán vypravil pár zvědavých 

indiánů místního etnika Pemón. Podařilo se jim, podle zprávy navrátivšího se chlapce, dosáhnout vrcholové plošiny. Dívka tam 

potřebovala vykonat svou lidskou potřebu, a tak vstoupila mezi skály. Když se dlouho nevracela, chlapec ji začal volat, potom i 

hledat. Vše bylo marné. Tu dívku již nikdo nikdy ve skalách ani mrtvou někde pod stěnami tepui nenalezl. Indiáni se vždy báli 

božstev sídlících na tepuích; a zde máte příčinu!    

O tragediích. Kdo nechce, nechť nečte. 

Když jsme na Roraimě při návratu z Triple Pointu míjeli jinou výpravu, náš Vincente se dal do řeči s jejich indiánským 

vůdcem. Bylo znát, že značně zneklidněl. Vyzvídali jsme, co se děje. Ze složitých náznaků a několika srozumitelných 

španělských výrazů jsme se i my dozvěděli, že někde na úbočí právě zabloudil a ztratil se Alemán (německý cestovatel). 

Nalezli jej sice pomocí vojenského vrtulníku, přivolaného vysílačkou z letiště v Canaimě, ale viděli, že spadl a má patrně 

zlomenou nohu. Nikde poblíže není místo umožňující vrtulníku přistát. Šlo o to, jak těžce zraněného a jistě již vysíleného 

člověka, jenž je oproti indiánům mohutný, najít pozemní cestou a nějak jej dopravit dolů. Přetěžký, ne-li nesplnitelný úkol! Jak 

to dopadlo, jsme se již nedozvěděli. 



A co botanické aspekty? Mám v batohu o poznání méně potravin nežli jiní, místo nich mám těžkou kameru (na dnešní 

dobu primitivní), fotoaparát a výměnné objektivy a ještě malý mikroskop v pevném dřevěném pouzdře. Na Roraimě roste také 

genlisea roraimská (Genlisea roraimensis), důležitý objekt mého zamýšleného vědeckého zkoumání. Reprezentuje druhově 

bohatý rod, zastoupený v tropické Americe i Africe, který patřil donedávna k nejméně prozkoumaným masožravým rostlinám. 

Zkoumal jsem, co se nachází v podzemních lapacích orgánech, vzniklých přeměnou některých listů v tzv. kořenovité listy. 

Několikrát jsem tam viděl mikroskopicky malé půdní červy – háďátka. Právě díky poznatkům z výzkumu genlisey roraimské, 

získaným při mé práci na Roraimě a publikovaným v USA, se znalosti o ekofyziologii těchto podivuhodných rostlin o něco rozšířily. 

Genlisea roraimská, drobná 

žlutokvětá masožravá rostlinka – 

předmět výzkumu. 

Malý mikroskop na Roraimě (a 

šťastný autor při bádání). 

Kořenovité listy, 

lapací orgány 

genlisey. Mikroskopicky malý červ, tzv. háďátko, nalezený v půdě 

dovezené z Roraimy. Je běžnou potravou genlisey. 



Rostliny jsou na nedostatek živin a relativně chladné klima (pro Roraimu se uvádějí teploty kolem 10 °C) přizpůsobeny 

tím, že jsou velmi pomalu a spoře rostoucí, drobnolisté, a současně tuholisté, neopadavé, aby neplýtvaly stavebními látkami. 

Jsou to tzv. hladové životní formy čili peinomorfózy (z řec. peína = hlad). V témž prostředí si však příroda nalezla i jiný patent na 

přežití: Na Roraimě se vyskytují také masožravé rostliny z pěti(!) rodů -- Brocchinia (brocchinie), Drosera (rosnatka), Genlisea 

(genlisea), Heliamphora (heliamfora)  a Utricularia (bublinatka). 

Maguiereothamnus speciosus (vlevo) a Psychotria concinna (vpravo), keříky z čeledi mořenovité (Rubiaceae) jsou dobré 

příklady peinomorfóz. 



Příklady dalších peinomorfóz (hladových forem) z vrcholové plošiny Roraimy jsou i tyto keříky z čeledi vřesovcocité 

(Ericaceae): 

Bejaria imthurnii Ledothamnus sessiliflorus Gaultheria setulosa 



Vrcholové plató působí dojmem slabě zarostlé pustiny 

plné skal a louží. Písčitá zvětralina je promývána dešti a 

odplavována vodotečemi.  Kdosi pro takové místo nalezl 

paradoxně znějící pojem "dešťová poušť". Místo málokde se 

vyskytujících souvislých porostů se tam nalézají jen ostrůvky 

vegetace, složené z drobných, ale pro botaniky atraktivních 

druhů. 

Dešťová poušť na vrcholové plošině Roraimy. 

Ostrůvek vegetace, 

jakási „zahrádka“, s 

velkými Stegolepis 

guianensis, sivými 

růžicemi Orectanthe 

sceptrum, drobnými 

sivými růžicemi 

Connellia quelchii, v 

popředí rudě 

kvetoucí 

bublinatkou 

Utricularia quelchii. 

Žlutě kvete Xyris 

roraimae. Zcela v 

popředí jsou 

rozesety rudé růžice 

masožravé rostliny 

rosnatky roraimské 

(Drosera roraimae). 



Skoro vždy jsou prorostlé a zpevněné tuhou rostlinkou s 

mečovitými listy a vzácně i klásky ze smetanově bílých 

šestičetných kvítků, s jejímž určením jsem si dlouho lámal 

hlavu; až jsem dospěl ke jménu Hasperocallis schomburgkiana, 

z čeledi Tofieldiaceae. Objevuje se jako průvodní druh jiných 

druhů na botanických snímcích na internetu, avšak vesměs 

nepojmenována, ačkoli je na Roraimě hojná, ba všudy-

přítomná.  

Hasperocallis schomburgkiana 

Ostrůvek vegetace prorostlý Hasperocallis schomburgkiana 

(růžice mečovitých tuhých listů). Drobné růžice a knoflíkovitá 

bílá květenství patří druhu Rhondonanthus roraimae z čeledi 

Eriocaulaceae. Uprostřed je masožravá heliamfora nící s 

květenstvím. Žlutý květ je Xyris roraimae z čeledi Xyridaceae. 



Stegolepis guianensis z čeledi Rapateaceae je snad nejhojnější z bylin rostoucích na Roraimě. Je schopna růst i při svých 

velkých rozměrech na holé skále, ale i v mokřadech. Vyskytuje se i v Gran Sabaně pod Roraimou, a také na jiných stolových 

horách čili tepuích. Kvete nevelkými hlávkami ze zlatožlutých květů, jež jsou zde vidět vedle rezavého keře Bonnetia roraimae z 

čeledi Bonnetiaceae.   



Nejmohutnější bylinou je Orectanthe sceptrum, jež se podobá menším 

sukulentním agávím, ačkoli koření prakticky ve vodě. Brzy po rozbřesku se mi 

podařilo navzdory mlze pořídit záznam snoubení mohutných rostlin 

Orectanthe sceptrum. Obstarával je ptáček, pěvec Diglossa major. Takový 

"vrabčák" s červeným zadečkem. Má krátký zobák, a tak musí do 

zvoncovitého květu strčit celou hlavičku. To ale nejde v letu, musí přistávat na 

větrem rozkývaná žezlovitá květenství. Zvonce jsou ale poněkud schýlené 

dolů, aby do nich nemohlo napršet. Přistání i následující vnikání do květů jsou 

akrobatické kousky. ⃰  Vše je tak rychlé, že záznam fotoaparátem na kinofilm je 

nemyslitelný. Přišel jsem však původně fotografovat rostlinu, a tak jsem měl v 

ruce právě jen fotoaparát. Ptáček je velice plachý, a tedy odložit fotoaparát a 

vyjmout z brašny digitální kameru vyžadovalo velkou opatrnost.  

Za jak dlouho asi 

vysaje nektar všech květů 

na rostlině a uletí? V mo-

mentě, kdy měl hlavičku 

skrytu v květu, jsem 

pozvedl kameru. Výjev 

netrval ani 30 vteřin, a 

potom opylovač zmizel v 

mlhách. Víc se nevrátil a 

jiného jsem již nespatřil. 

(Viz připojený klip).  

⃰Američané nazývají tohoto ptáčka 

„Flowerpiercer“ (propichovač květů). Snad 

se někdy dobývá k sladké šťávě 

porušením květu shora. 



Fotoreportáž sestavenou z obrázků kamery jsem po návratu prezentoval na jedné naučné výstavě. Záběry mohou 

pochopitelně mít jen kvalitu úměrnou technickým parametrům kamery, a také podmínkám zdaleka ne ideálním. Bylo mi líto, když 

je kterýsi návštěvník kritizoval: "Škoda, že některé fotografie jsou nekvalitní. Neměly být nikdy vystavovány." Snad měl pravdu. 

Ale takové štěstí, zachytit pár okamžiků trvající akci neobvyklého opylovače ještě skoro za tmy na Roraimě, jsem měl jedinkrát v 

životě; chtěl jsem se o svou radost podělit. Další přírodovědec s kamerou v ruce se může v podobné situaci octnout až zadlouho, 

anebo se bude muset počkat, až štáb National Geographic zdupe půl Roraimy při vynášení náčiní a proviantu z vrtulníku. Pták 

se potom bude týden uklidňovat, než se přiletí podívat, jak číhající experti vrší na hromadu vyjedené konzervy. A tak promiňte, 

jestliže fotografie nemají uspokojivé parametry. Jsou z nedostatečné kamery, třímané v rukách třesoucích se vzrušením.  

Diglossa major opylující Orectanthe sceptrum z čeledi 

Xyridaceae. (Videoklip je připojen zvláště.) 



Na Roraimě lze s donesenými 

zásobami pobýt 2 dny a dosíci až na 

"Punto Triple" (Triple Point, Tríplice 

Fronteira), bod styku hranic Guyany, 

Brazílie a Venezuely, odznačený 

jehlancovitým patníkem. Většinou se 

terén ztrácí v oblacích visících věčně 

na vrcholu Roraimy, tedy v mlze. 

Nemží-li a vysvitne slunce, je to vzácná 

příležitost ke krajinné fotografii. 

Vincente nás právě dovedl bludištěm skal, 

kde bychom jinak směr určitě ztratili, až 

na „Punto Triple“. 

Část vrcholové plošiny Roraimy. Mraky, vznikající ve výstupném vzdušném 

proudění, se již derou do této krajiny a brzy opět nastolí obvyklé ponuré 

počasí. 



Popis cesty, na níž byly počátkem prosince r. 2001 získány předešlé 

přírodovědné fotografické dokumenty i následující objekty 

obzvláštního zájmu: 
 

1. den: Paraitepui – tábořiště u řeky Kukenán (5 hod.). 

2. den: Tábořiště u řeky Kukenán – základní tábor (Campamento Base) pod 

Roraimou (odpočinek) – výstup na Roraimu (9 hod.).  

3. den: Vrchol Roraimy, okružní cesta přes Trojný bod (Triple Point) a zpět na El 

Hotel II.  

4. den: Vrchol Roraimy, pak sestup až na tábořiště u Río Kukenán (6,5 hod.). 

5. den: Río Kukenán – Paraitepui (5 hod.), odjezd do Santa Eleny. 

Ráno a podvečer na Roraimě měly různou náladu. 

Autor na Roraimě r. 2001. 



Tato kapradina je endemická na tepuích. Je drobná, s listy asi 17 cm dlouhými, ačkoli patří do rodu obsahujícího hlavně 

velké stromovité kapradiny. Je to druh vázaný na spáry skal.  

Cyathea ctenitoides 



Tato bromeliovitá rostlina je také endemická na tepuích. Roste nejčastěji na skalních terasách. V době pobytu na Roraimě 

jsem nalezl jen dva kvetoucí jedince. 

Connellia quelchii 



Schefflera chimantensis, rostoucí na vrcholové plošině Roraimy, je zde nosičem (forofytem) pro kolonii přisedavých čili 

epifytických tillandsií Tillandsia turneri. Tato tillandsie se vyskytuje i níže, v tropickém mlžném lese. Někdy se uchycuje i na 

skalách. Rozdíl v ekologických podmínkách způsobil odlišný vzhled rostlin na snímích.  

Schefflera chimantensis a Tillandsia turneri 

Tillandsia turneri 



Masožravá rostlina bublinatka Quelchova osidluje spáry skal a v mokré půdě má oddenky s lapacími měchýřky. Kořeny 

bublinatky nikdy nemají, ale tato je jednou z těch, které mají hlízky vyplněné vodním pletivem. Potřebuje je pro případ vyschnutí. 

Zde na fotografii jí patří jen ty menší žlutozelené listy, kdežto tmavozelené širší, na okrajích podvinuté listy patří kapradině 

Pterozonium cyclophyllum. 

Bublinatka Quelchova (Utricularia 

quelchii) a její silně zvětšené pasti. 



Masožravá rostlina bublinatka Campbellova (Utricularia camp-

belliana) osidluje také spáry skal a byla již zmíněna i jako epifyt v mlžném 

lese. Je vybavena hlízkami, užitečnými při vyschnutí stanoviště.  



Masožravá rostlina rosnatka roraimská se celkem podobá rosnatce okrouhlolisté, rostoucí u nás, až na to, že časem 

vytváří kmínek vznikající prokořeněním stařiny. Byla sice popsána z Roraimy, kde je hojná, ale vyskytuje se i na jiných tepuích.    

Rosnatka roraimská (Drosera roraimae) 
Typické bydliště rosnatky roraimské: ostrůvek vegetace na 

smáčené tvrdé kvarcitové skále.  


