Pantanal —
na otevﬁené scénû

Radim ·umbera, Tomá‰ Grim
Na hranicích tﬁí jihoamerick˘ch zemí, hluboko v srdci kontinentu leÏí jedno
z nejzajímavûj‰ích a faunisticky nejbohat‰ích míst Nového svûta. Unikátní oblast
o rozloze více neÏ 240 000 km2 zasahuje do v˘chodní Bolívie, severní Paraguaye
a nejvût‰í ãástí, více neÏ polovinou, leÏí v západní Brazílii. S trochou nadsázky se
toto místo známé jako Pantanal (portugalsky moãál, baÏina) dá pﬁirovnat ke
gigantickému amfiteátru. Nejen proto, Ïe pomûrnû pﬁesnû naznaãuje, jak celá
oblast geomorfologicky vypadá, ale také v˘stiÏnû charakterizuje místo, kde
mÛÏeme b˘t svûdky opravdu spektakulární podívané.
Nejvût‰í svûtov˘ mokﬁad
Pantanal je vskutku rozlehl˘m amfiteátrem s ploch˘m dnem a zv˘‰en˘mi okraji
z pﬁilehl˘ch v˘‰in. Dno pánve tvoﬁené aluviálními holocenními náplavy v tlou‰Èce
aÏ nûkolika desítek metrÛ se pohybuje
v nadmoﬁské v˘‰ce jen 80–150 m a prÛmûrn˘ v˘‰kov˘ rozdíl v severojiÏním smûru je
pouhé 2 cm na 1 km. Pantanalskou pláÀ ze
v‰ech svûtov˘ch stran svírají vysoãiny
(500–700 m n. m.), jako je Serra de Maracajú
na v˘chodû, Serra da Bodoquena na jihu,
bolivijské a paraguayské chaco na západû,
resp. na jihu a koneãnû Serra do SÇo Geronimo ze severu. Na jihu je bariéra pﬁeru‰ena
a tudy také vytéká mohutná ﬁeka Paraguay,
která odvádí vût‰inu vody z Pantanalu.
Bûhem období de‰ÈÛ (ﬁíjen–bﬁezen) kotlinu zaplavují obrovské masy vody. SráÏky nad
Pantanalem nejsou nijak extrémní (pﬁibliÏnû
1 000–1 400 mm roãnû), pﬁesto se rozsáhlé
oblasti rychle zaplaví, neboÈ k de‰ÈÛm nad
planinou se pﬁidává voda pﬁitékající z vysoãin bohat˘ch na sráÏky. ¤eky v Pantanalu
nezvládají mohutn˘ pﬁítok kompenzovat,
coÏ na nûkter˘ch místech zpÛsobuje vzestup vodní hladiny aÏ o 2–3 m. Bûhem kulminace vody jsou tak nûkde celé oblasti aÏ
na v˘‰e poloÏená místa zvaná cordilheiras
z velké ãásti zaplavené. Zatopeny b˘vají aÏ
dvû tﬁetiny celkové rozlohy, coÏ je mimo-
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chodem území vût‰í neÏ âeská republika,
a Pantanal je tak jednou z nejvût‰ích sezonnû zaplavovan˘ch oblastí na svûtû. S postupujícím suchem ﬁeky zvládají vodu odvádût,
takÏe se voda udrÏuje zejména v prohlubních zvan˘ch baías, které mohou mít v prÛmûru od nûkolika desítek metrÛ aÏ po nûkolik kilometrÛ.
PrÛmûrné roãní teploty se pohybují kolem 25 °C. Kromû extrémních letních „ãtyﬁicítek“ v‰ak mÛÏe teplota v zimû klesnout
pohybem chladného antarktického vzduchu aÏ k nule. V˘par vody je vysok˘, takÏe
ta rychle mizí i z rozsáhl˘ch ploch, coÏ
v extrémnû such˘ch letech mÛÏe mít za
následek vyschnutí i velk˘ch ﬁek. Období
sucha trvá vût‰inou od kvûtna do záﬁí. Celková situace se tak bûhem nûkolika mûsícÛ
úplnû obrátí. Pozemní fauna se bûhem
de‰ÈÛ koncentruje na such˘ch místech,
kdeÏto v období vrcholícího sucha se stahuje k rychle mizící vodû. A v tomto fenoménu je hlavní kouzlo Pantanalu, zejména
pro zoology.
KﬁiÏovatka jihoamerick˘ch biomÛ
Podobu Pantanalu ovlivÀují pﬁedev‰ím
tﬁi dÛleÏité ekosystémy JiÏní Ameriky: suché chaco na jihu a západû, savanové cerrado na v˘chodû a amazonsk˘ prales na
severu. Objevují se zde i elementy v˘chod-
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ních atlantsk˘ch de‰tn˘ch lesÛ. Spoleãnû
s topografií terénu a sezonním klimatem se
tyto ekosystémy podílejí na vytvoﬁení pestré unikátní mozaiky such˘ch, pravidelnû
zaplavovan˘ch nebo vodních biotopÛ. Jaká
vegetace kde poroste, záleÏí pﬁedev‰ím na
tom, zda je místo zaplavováno a jak dlouho
se zde voda udrÏí. Velká ãást rostlin je adaptována zároveÀ na vysokou vodní hladinu
i na extrémní sucho. S tím souvisí i adaptace rostlin na oheÀ — ãasté poÏáry v období sucha pﬁirozenû regulují udrÏování savanového prostﬁedí.
V Pantanalu najdeme celou ‰kálu biotopÛ od úplnû otevﬁen˘ch po lesnaté, od
such˘ch po vlhké: suché travnaté porosty
skoro bez stromÛ vût‰inou ve vy‰‰ích polohách (campo limpo), suché travnaté plánû
s kﬁovinat˘mi porosty a nízk˘mi stromy
(campo cerrado — biotop typick˘ pro
centrální Brazílii), cerradÇo — podobn˘
biotop s hustûj‰ím stromov˘m porostem
a uzavﬁen˘m korunov˘m patrem, vÏdyzelené de‰tné lesy na severu, poloopadav˘ les,
opadav˘ les a galeriov˘ les. Galeriové lesy
na zv˘‰en˘ch bﬁezích velk˘ch ﬁek hrají
v Pantanalu velmi dÛleÏitou úlohu, neboÈ
slouÏí jako biokoridor, kter˘m se do su‰‰ích oblastí ‰íﬁí vliv vlhké Amazonie.
Dal‰ími typy vegetace jsou sezonnû
zaplavované lesy v blízkosti velk˘ch ﬁek
nebo sezonnû zaplavované savanové porosty (campo alagado), kde se voda z velk˘ch
ﬁek po de‰tích rozlévá do rozlehl˘ch oblastí. Campo alagado — vlhká savana — se
ãasto nachází na málo propustném substrátu, kde se voda drÏí, dokud se nevypaﬁí.
V zaplavovan˘ch oblastech hrají velmi dÛleVlevo oblast Nhecolandia v jiÏním Pantanalu
(brazilská ãást), která je známa sv˘mi chud˘mi
písãit˘mi pÛdami. Na nezaplavovan˘ch místech
mÛÏeme najít ostrÛvky lesa oznaãovan˘ch jako
capÇo. Po poÏárech zde nastupují pion˘rské rostliny, jako napﬁ. terestrická bromelie Bromelia
balansae, která roste ãasto v souvisl˘ch porostech
(v popﬁedí). Typick˘mi rostlinami jsou také kaktus Cereus peruvianus, stromy Callisthene fasciculata (ãel. Vochysiaceae) a Curatella americana (ãel.
Dilleniaceae) ãi palma Astrocaryum aculeatum,
která je amazonsk˘mi indiány velice cenûna pro
vlákna z ní získávaná. Foto T. Grim ♦ V kopcích
na jihu je krasová oblast s ﬁekami, tÛnûmi
a jezírky, takÏe voda míﬁící do pánve je nasycena
vápenat˘mi a hoﬁeãnat˘mi uhliãitany (vpravo)
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Ïitou úlohu jakákoli rozsáhlá vyv˘‰ená
místa, která slouÏí jako útoãi‰tû pro místní
zvíﬁenu.
Posledními typy biotopÛ jsou místa
s permanentní pﬁítomností vody, jako velké
ﬁeky, jezírka, mokﬁady a baÏiny, jejichÏ
okraje b˘vají celoroãnû hustû porostlé
vegetací. Na prvních mapách jihoamerického kontinentu z pﬁelomu 16. a 17.
stol. b˘val Pantanal zobrazen jako obrovské
jezero Eupana Lacus, dominujícím biotopem Pantanalu je v‰ak savana.
Vysoká biodiverzita,
nízk˘ endemismus
Pestrá nabídka nejrÛznûj‰ích biotopÛ
pﬁispívá k velmi vysoké biodiverzitû. Porovnáme–li napﬁ. savãí faunu brazilského Pantanalu a brazilské Amazonie, tak pﬁestoÏe je
brazilská ãást Amazonie témûﬁ ‰edesátkrát
vût‰í, je zde jen tﬁikrát více druhÛ. V Pantanalu Ïije více druhÛ savcÛ neÏ v dal‰ích rozlohou vût‰ích jihoamerick˘ch travinn˘ch
ekosystémech, jako jsou napﬁ. paraguyajské chaco nebo brazilská caatinga.
Pantanal je díky své geomorfologii spí‰e
biogeografick˘m koridorem neÏ bariérou,
takÏe aã je oblastí s vysokou biodiverzitou
(uvádí se, Ïe tu lze vidût nejvût‰í koncentraci divok˘ch zvíﬁat v Novém svûtû), je
zároveÀ místem s velmi mal˘m endemismem. PﬁestoÏe je z Pantanalu známo skoro
2 000 druhÛ rostlin, nebyl dosud popsán
Ïádn˘ endemick˘ druh a zÛstaneme–li
u srovnání savãí fauny Pantanalu a Amazonie, savãích endemitÛ je zde necel˘ch
2,5 % oproti 60 % amazonsk˘m. Z opeﬁencÛ sem zasahuje sv˘m v˘skytem jedin˘
druh endemick˘ pro Brazílii, guan stﬁedobrazilsk˘ (Penelope ochrogaster).
V Pantanalu je opravdu Ïivo. V této pﬁekvapivû málo prozkoumané oblasti bylo
zaznamenáno 656 druhÛ ptákÛ (700 i s blízk˘m okolím), pﬁes 95 druhÛ savcÛ (nûkteré
zdroje uvádûjí více neÏ 120), 162 druhÛ
plazÛ, 45 druhÛ obojÏivelníkÛ a 263 (celkov˘ poãet se odhaduje na více neÏ 400)
druhÛ ryb. Pro vût‰inu tûchto skupin to
urãitû nebudou koneãná ãísla.
Pro místní zvíﬁenu je charakteristická
nízká teritorialita. Ryby, ptáci, savci, ale
i nûkteﬁí plazi jednodu‰e následují ustupující hladinu vody. Mimo nápadné stûhování
terestrick˘ch obratlovcÛ jsou migrace typicwww.cas.cz/ziva

Vlevo jelenec pampov˘ (Ozotoceros bezoarticus),
jehoÏ poãetnost se v Pantanalu i pﬁes siln˘ loveck˘ tlak odhaduje na 35 000 jedincÛ ♦ Mraveneãníka velkého (Myrmecophaga tridactyla) je
moÏné zastihnout v savanû i bûhûm dne, vpravo

se zde setkat i s tejovit˘m je‰tûrem Dracaena paraguayensis, kter˘ je sv˘m v˘skytem
omezen na Pantanal a jeho blízké okolí.

ké i pro ryby. Sezonní migrace ryb, nûkdy
aÏ na stovky kilometrÛ, se naz˘vají piracemas. Bûhem sucha se dospûlé ryby po
proudu stahují na místa s dostatkem vody.
KdyÏ se bûhem de‰ÈÛ hladina vody zv˘‰í,
zaãínají se rozmnoÏovat a spoleãnû s potûrem osidlují zaplavené oblasti. Ty jsou v‰ak
ãasto chudé kyslíkem, coÏ ãasto vede
k hromadn˘m úhynÛm ryb. V dobû, kdy
de‰tû konãí a hladina vody opadává, se pﬁeÏiv‰í vykrmené ryby zaãínají vracet do ﬁek.
Nejznámûj‰í místní ryby jsou samozﬁejmû dravé piranû r. Serrasalmus, ale také
Raphiodon vulpinus nebo velká paku
Colossoma mitrei (obû z ãel. tetrovit˘ch
— Characidae). Vyskytuje se zde i bizarní
bahník americk˘ (Lepidosiren paradoxa),
pﬁíslu‰ník starobylé skupiny dvojdy‰n˘ch
(Dipnoi), která je sesterskou skupinou
suchozemsk˘ch obratlovcÛ (Tetrapoda).
Jako na mnoha místech JiÏní Ameriky i zde
mezi rybami dominují ﬁády trnobﬁich˘ch
(Characiformes) a sumcovit˘ch (Siluriformes). Pro obû skupiny zde bylo zji‰tûno
pﬁes 100 druhÛ.
Fauna pantanalsk˘ch obojÏivelníkÛ je
nedostateãnû známa a zatím bylo v oblasti
zji‰tûno jen nûco málo pﬁes ãtyﬁi desítky
druhÛ. Mezi hojnûj‰í patﬁí rosniãky (Hylidae), napﬁ. rosniãka kﬁehká (Hyla nana)
nebo rosniãka ãakobytná (H. raniceps),
a dále hvízdalky (Leptodactylidae) jako
hvízdalka hranatá (Leptodactylus ocelatus)
a hvízdalka klokotavá (L. podicipinus). Na
obojÏivelníky jsme nemûli ‰tûstí a narazili
jsme zde jen na ropuchu kururu (Bufo
paracnemis).
Z plazÛ je jednoznaãnû nejtypiãtûj‰ím
zástupcem kajman Ïakare (Caiman yacare, viz obr.), kter˘ Ïije u kaÏdé vût‰í vodní
plochy. Tento druh, pﬁíbuzn˘ severnûji Ïijícímu kajmanu br˘lovému (C. crocodyllus),
zde dosahuje nejvût‰í populaãní hustoty
zaznamenané pro krokod˘ly kdekoli na
svûtû a jeho celková poãetnost v oblasti je
odhadována pﬁes 10 milionÛ jedincÛ. Dal‰ími typick˘mi plazy jsou aÏ pûtimetrová anakonda Ïlutá (Eunectes notaeus) a populární
leguán zelen˘ (Iguana iguana). MÛÏeme

Pantanal, kter˘ je mimo jiné i v˘znamn˘m
zimovi‰tûm severoamerick˘ch ptákÛ, je v‰eobecnû povaÏován za vÛbec nejlep‰í ornitologickou lokalitu na svûtû. Nikoli proto, Ïe
by byl druhovû nejbohat‰í — v tomto smûru
vede peruánsk˘ NP Manu s 980 druhy,
i kdyÏ se pﬁedpokládá, Ïe ‰patnû prozkouman˘ NP Madidi v severozápadní Bolívii
ob˘vá aÏ 1 100 druhÛ ptákÛ; v Pantanalu
najdeme „pouze“ 656 druhÛ. Pantanal je
„nejlep‰í“ proto, Ïe je zde nejsnaz‰í pozorovat velice ‰iroké druhové spektrum v obrovsk˘ch poãetnostech. Jak uvádí N. Wheatley
(1994) „mnoÏství ptákÛ, a to zvlá‰tû koncem období sucha v záﬁí, musí ãlovûk vidût
na vlastní oãi, aby tomu vÛbec uvûﬁil.“
Symbolem Pantanalu je ãáp jabiru (Jabiru mycteria); je poãetn˘, nápadn˘ a monumentálních rozmûrÛ (viz obr.). Dobﬁe také
symbolizuje hlavní lákadlo Pantanalu —
vodní ptactvo. Je samozﬁejmû nemoÏné
podat v takto krátkém textu reprezentativní obrázek místní avifauny, ale zmiÀme se
alespoÀ o tûch zástupcích, které náv‰tûvník mÛÏe snadno uvidût.
Nejvût‰ím ptákem cel˘ch neotropÛ je
nandu pampov˘ (Rhea americana), kter˘
je v Pantanalu sice bûÏn˘, ale má (alespoÀ
pro fotografa) aÏ nepﬁíjemnû velkou útûkovou vzdálenost.
Asi nejpoãetnûj‰ími obyvateli vodních
ploch jsou volavky a kachny. Velká hejna
tvoﬁí pﬁedev‰ím husiãka vdovka (Dendrocygna viduata), husiãka podzimní (D. autumnalis) a h. dvoubarvá (D. bicolor).
Dále se tu bûÏnû setkáme s kachniãkou
amazonskou (Amazonetta brasiliensis)
nebo ãájou obojkovou (Chauna torquata), která sv˘m vzhledem i „pravûk˘m“ hlasem pÛsobí znaãnû starobyle. Z brodiv˘ch
ptákÛ se setkáme s volavkou bûlostnou
(Egretta thula), v. modro‰edou (E. caerulea), „na‰í“ v. bílou (E. alba), v. rusohlavou (Bubulcus ibis), v. jihoamerickou
(Ardea cocoi) ãi elegantní volavkou hvízdavou (Syrigma sibilatrix). BûÏní jsou
i bukaã ãervenav˘ (Tigrisoma lineatum),
ibis ‰edokﬁídl˘ (Theristicus melanopis),
ibis tmav˘ (Phimosus infuscatus), ibis
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lesní (Mesembrynibis cayennensis) nebo
nesyt americk˘ (Mycteria americana).
Pﬁekvapivû velká je i diverzita drav˘ch
ptákÛ — 45 druhÛ. Mezi nejznámûj‰í neotropické dravce jistû patﬁí lunûc baÏinn˘
(Rostrhamus sociabilis), znám˘ specialista
na vodní plÏe, které vytahuje sv˘m ‰tíhl˘m
zahnut˘m zobákem z ulit. Kánû ãernohrdlá
(Busarellus nigricollis), která preferuje blízkost vodních ploch, se ãasto prozradí sv˘m
nepﬁíjemn˘m skﬁípav˘m hlasem. Typick˘m
obyvatelem otevﬁené krajiny je pak kánû
savanová (Buteogallus meridionalis).
Z ﬁádu krátkokﬁídl˘ch se v Pantanalu
vyskytuje seriema rudozobá (Cariama
cristata), u vody pak kurlan chﬁástalovit˘
(Aramus guarauna), kter˘ na první pohled pﬁipomíná spí‰e ibise. U bﬁehu se na
sv˘ch dlouh˘ch nohách procházejí pisily
ãáponohé (Himantopus himantopus mexicanus), vodu brázdí prodlouÏen˘mi
spodními ãelistmi sv˘ch bizarních zobákÛ
zobouni ameriãtí (Rynchops niger).
Z Pantanalu je známo 26 druhÛ papou‰kÛ, vãetnû nûkolika druhÛ arÛ a amazoÀanÛ. Spí‰e v severní ãásti Pantanalu lze napﬁ.
spatﬁit nejvût‰ího, stále vzácnûj‰ího aru
hyacintového (Anodorhynchus hyacinthinus) s celkovou populací v pﬁírodû kolem
pouh˘ch 3 000 jedincÛ (viz obr.) a dal‰í
velké druhy, jako tﬁeba aru zelenokﬁídlého
(Ara chloroptera).
Jednûmi z nejnápadnûj‰ích ptákÛ otevﬁené krajiny jsou kukaãky ani (Crotophaga
ani) a kukaãky guiry (Guira guira), známé
z uãebnic etologie díky svému kooperativnímu hnízdûní. Mezi nejãastûji sly‰ené, ale
nejménû viditelné ptáky patﬁí kukaãka Ïíhaná (Tapera naevia).
Do severní ãásti Pantanalu zasahuje areál
bizarního hoacina chocholatého (Opisthocomus hoazin), známého cestovatele ptaãím systémem, kter˘ byl ﬁazen do rÛzn˘ch
zcela nepﬁíbuzn˘ch skupin (hrabaví, krátkokﬁídlí, mûkkozobí, tinamy, turakové,
chﬁástali, kukaãky) a jehoÏ fylogenetické
postavení zÛstává nevyﬁe‰eno.
Z ptákÛ s noãní aktivitou jmenujme alespoÀ krásnû zbarveného lelka skvrnokﬁídlého (Podager nacunda), ãi mistra kryptického zbarvení — potu obecného (Nyctibius
griseus).
Ménû známou skupinou jsou lenivky
(napﬁ. l. teãkovaná — Nystalus maculatus)
a leskovci (v Pantanalu leskovec neotropick˘
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— Galbula ruficauda), kteﬁí byli dﬁíve ﬁazeni mezi ‰plhavce a dnes jsou vyãleÀováni do
samostatného ﬁádu leskovci (Galbuliformes). Jde o skupinu endemickou pro neotropy, pro níÏ je typick˘ zpÛsob lovu — ospalé
vysedávání na „pozorovatelnách“, pﬁeru‰ované bleskov˘mi útoky na prolétající koﬁist
a následované návratem na pÛvodní „posed“.
Ze ‰plhavcÛ pozná kaÏd˘ laik tukana
obrovského (Ramphastos toco). Kromû
nûj lze ãasto vidût i men‰ího arassari hnûdouchého (Pteroglossus castanotis) ãi
datla kampového (Colaptes campestris).
Kapitola sama pro sebe jsou pûvci.
Pantanal hostí ‰irokou ‰kálu zástupcÛ
typick˘ch neotropick˘ch ãeledí: klouzálkÛ (Dendrocolaptidae), hrnãiﬁíkÛ (Furnariidae), mravenãíkÛ (dnes ve dvou
ãeledích: „zemní“ mravenãíci Formicariidae, „praví“ mravenãíci Thamnophilidae) a samozﬁejmû asi vÛbec nejtypiãtûj‰í americkou ptaãí ãeleì — tyrany
(Tyrannidae). Kromû klasick˘ch v‰udypﬁítomn˘ch druhÛ (napﬁ. tyran bentevi
— Pitangus sulphuratus) zde najdeme
i skvostné druhy s v˘raznû prodlouÏen˘mi
ocasními pery (napﬁ. bûÏn˘ tyran savanov˘
— Tyrannus savana nebo pomûrnû vzácn˘ tyranovec vidlochvost˘ — Gubernetes
yetapa). Na rozdíl od vût‰iny tyranÛ najdeme nûkteré druhy spí‰e na zemi, tﬁeba tyranovce dlouhonohého (Machetornis rixosus), kter˘ se, podobnû jako v˘‰e zmínûné
kukaãky ani, ãasto pﬁiÏivuje na hmyzu
vypla‰eném pasoucím se dobytkem.
Z drobnûj‰ích pûvcÛ se blízko vody
vyskytují jednotlivû nebo v mal˘ch hejnech
kardinálové ãernohﬁbetí (Paroaria capitata) a k. ‰edí (P. coronata). Celou ﬁadou
druhÛ jsou zastoupeni strnadovití knûÏíci
(Sporophila) a ‰afránky (Sicalis).
Díky sv˘m námluvním rituálÛm a podivuhodn˘m hlasÛm patﬁí mezi nejatraktivnûj‰í americké ptaãí skupiny nepochybnû
vlhovci (Icteridae). Kromû druhÛ, které si
v koloniích stavûjí zavû‰ená vakovitá hnízda
(napﬁ. vlhovec ãervenohﬁbet˘ — Cacicus
haemorrhous), jsou nûkteré druhy hnízdními parazity. V JiÏní Americe je to pﬁedev‰ím
vlhovec modroleskl˘ (Molothrus bonariensis), kter˘ klade svá vejce do hnízd pﬁes 200
druhÛm pûvcÛ — mezi nimi i blízce pﬁíbuznému vlhovci ‰edohnûdému (M. badius).
Oba najdeme bûÏnû sbírat potravu ve spoleãn˘ch hejnech v otevﬁené krajinû.
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Vlevo typick˘ interiér poloopadavého pantanalského lesa. Foto T. Grim ♦ âáp jabiru (Jabiru
mycteria), dÛstojn˘ symbol Pantanalu (vpravo)
Savci
Pantanal není proslul˘ pouze sv˘m ptactvem nebo mnoÏstvím kajmanÛ. SavcÛ zde
Ïije také mnoho a nûkdy se Pantanal dokonce povaÏuje za nejlep‰í místo na pozorování
velk˘ch savcÛ v JiÏní Americe. Nejvût‰í ‰elmou je zde jaguár (Panthera onca), jehoÏ
poãetnost se v Pantanalu odhaduje na tisíc
jedincÛ. Místní exempláﬁe dosahují mezi
jihoamerick˘mi jaguáry nejvût‰ích rozmûrÛ.
Vyskytuje se zde i puma (Puma concolor),
ocelot velk˘ (Felis pardalis) nebo z celého
jihoamerického kontinentu rychle mizející
v‰eÏrav˘ vlk hﬁivnat˘ (Chrysocyon brachyurus). Tuto ‰elmu místní farmáﬁi podezﬁívají
z loupení domácího zvíﬁectva, a proto ji
nemilosrdnû likvidují, pﬁestoÏe vlk hﬁivnat˘
není dobytku nijak nebezpeãn˘. V období
de‰ÈÛ jsou jeho hlavní potravou plody lilkovité rostliny Solanum lycocarpum, zvané
fruta de lobo (vlãí ovoce). Pﬁedpokládá se,
Ïe tento plod mÛÏe slouÏit jako obrana proti
hlístu Dioctophyma renale, kter˘ napadá
ledviny vlka hﬁivnatého i dal‰ích ‰elem. Zajímavou psovitou ‰elmou je i vysoce sociální
pes pralesní (Speothos venaticus) z lesnat˘ch oblastí. NejbûÏnûj‰í a snadno pozorovatelnou ‰elmou je medvídkovit˘ nosál ãerven˘ (Nasua nasua).
Vodní predátory zastupují nejvût‰í sladkovodní vydra svûta, vydra obrovská (Pteronura brasiliensis) s charakteristickou
krémovou kresbou na hrudi a krku, Ïijící
ãasto pospolitû ve vût‰ích ﬁekách, a její
men‰í pﬁíbuzná vydra jihoamerická (Lutra
longicaudis).
Nemohou zde chybût ani zástupci starobylé skupiny, tak typické pro tento kontinent — chudozubí (Edentata, novûji
Xenarthra). Na pﬁítomnost nejvût‰ího
pásovce, noãního pásovce velkého (Priodontes maximus) dosahujícího aÏ 60 kg
ukazují vût‰inou jen ‰iroké nory v zemi.
Vidût tu mÛÏeme spí‰e jeho men‰í pﬁíbuzné, jako napﬁ. pásovce devítipásého (Dasypus novemcinctus), nebo pásovce ‰estipásého (Euphractus sexcinctus). V lesnat˘ch
oblastech Pantanalu nechybûjí ani lenochodi. Snadno se zde dají vidût i myrmekofágní
zástupci této skupiny, kteﬁí jako jediní chuwww.cas.cz/ziva

Vlevo nahoﬁe kajman Ïakare (Caiman yacare),
dosahující nejvût‰í populaãní hustoty mezi krokod˘ly na svûtû. Snímky R. ·umbery, není–li
uvedeno jinak ♦ Ara hyacintov˘ (Anodorhynchus
hyacinthinus) je nejvût‰í a kriticky ohroÏen˘
papou‰ek (vpravo). Foto T. Grim ♦ Vﬁe‰Èan
ãern˘ (Alouatta caraya), vlevo dole. Foto T. Grim

dozubí dûlají ãest svému ãeskému názvu,
neboÈ nemají v ãelistech ani jedin˘ zub —
oproti nûkter˘m pásovcÛm, kteﬁí mohou
mít i pﬁes sto jednoduch˘ch zubÛ. Men‰í
zástupce s chápav˘m ocasem — mraveneãník ãtyﬁprst˘ (Tamandua tetradactyla) —
má striktnû noãní aktivitu, kdeÏto mraveneãníka velkého (Myrmecophaga tridactyla) je moÏno spatﬁit i ve dne (viz obr.), hlavnû poblíÏ termiti‰È, která sv˘mi masivními
drápy rozhrabává. Oba druhy mají ‰patn˘
zrak a sluch a orientují se pﬁedev‰ím
ãichem.
Pantanal je také domovem tapíra jihoamerického (Tapirus terrestris), nejvût‰ího
jihoamerického jelena — jelence bahenního (Blastocerus dichotomus), jelence
pampového (Ozotoceros bezoarticus, viz
obr.), pekari páskovaného (Pecari tajacu)
nebo pekari bûlobradého (Tayassu pecari),
kter˘ se ãasto pohybuje ve stádech o desítkách ãi stovkách kusÛ. Velmi snadno lze
spatﬁit nejvût‰í hlodavce na svûtû — kapybary (Hydrochaeris hydrochaeris), Ïijící ve
skupinách kdekoli poblíÏ vody. Populace
kapybar se v Pantanalu odhaduje na milion
jedincÛ a tito hlodavci tvoﬁí jednu z hlavních
potravních sloÏek velk˘ch predátorÛ.
Velk˘ch a nápadn˘ch druhÛ savcÛ je
samozﬁejmû mnohem ménû neÏ men‰ích
druhÛ, kteﬁí díky skrytému zpÛsobu Ïivota
a noãní aktivitû unikají pozornosti. Mezi
drobn˘mi savci se slu‰í zmínit o jihoamerick˘ch vaãnatcích, kter˘ch Ïije v Novém
svûtû pﬁibliÏnû 70 druhÛ. Nejnápadnûj‰ím je
nûkolikakilogramová vaãice bûlobﬁichá (Didelphis albiventris) se soumraãnou i denní
aktivitou. Dal‰ím zajímav˘m druhem je vaãice ãtyﬁoká (Philander opossum). Tato
milovnice vlhãích biotopÛ si ãesk˘ název
vyslouÏila párem svûtl˘ch skvrn nad oãima
pÛsobících dojmem dal‰ího páru oãí, coÏ má
pravdûpodobnû komunikaãní funkci. Naopak spí‰e na su‰‰ích místech a ãasto v blízkosti lidsk˘ch sídel se vyskytuje malá vaãice
krysí (Monodelphis domestica).
V Pantanalu samozﬁejmû Ïije i nûkolik
desítek druhÛ letounÛ, zejména zástupci
neotropické ãel. listonosovit˘ch (Phyllostomidae). Nejnápadnûj‰ími jsou pﬁedev‰ím dva druhy velk˘ch ryboÏrav˘ch
netop˘rÛ r. Noctilio, létající veãer nad
vodní hladinou. Zajímavou potravní ekolowww.cas.cz/ziva

gii má i velk˘ predátor listonos ÏáboÏrav˘
(Trachops cirrhosus), kter˘ se neÏiví jen
Ïábami, ale i drobn˘mi plazy ãi men‰ími
druhy netop˘rÛ. V Pantanalu nechybí ani
povûstmi opﬁeden˘ krevsající upír obecn˘
(Desmodus rotundus), kter˘ se v˘znamnû
podílí na ‰íﬁení vztekliny mezi domácím
dobytkem.
Pestrou kolekci savcÛ doplÀuje i pût
druhÛ primátÛ, z nichÏ mimo malpy hnûdé
(Cebus appela) je díky silnému teritoriálnímu ﬁevu a barevnému pohlavnímu dimorfismu nejnápadnûj‰í vﬁe‰Èan ãern˘ (Alouatta caraya, viz obr.).
Pantanal ohroÏen˘
Pantanal je v mnoha aspektech natolik
unikátní fenomén, Ïe se slu‰í zmínit se
i o vztahu ãlovûka k tomuto místu. Mimo
ovlivÀování klimatu, zásobárny a zároveÀ
pﬁirozené ãistiãky pitné vody má Pantanal
pro domorodé obyvatele v˘znam jako zdroj
potravy (pﬁedev‰ím ryb), dopravní tepna
a v neposlední ﬁadû i zdroj penûz ze stále
rostoucího turistického ruchu. PﬁestoÏe je
Pantanal oproti zbytku Brazílie ﬁídce osídlen (1,8 obyv./km2), vût‰inu pÛdy si rozparcelovaly farmy (paraguayská ãást je témûﬁ
neobydlená, liduprázdná je i bolívijská
ãást). Na dosavadním zachování pﬁírody
Pantanalu má zásluhu pﬁedev‰ím unikátní
vodní cyklus, kter˘ jej neumoÏÀuje extenzivnû vyuÏívat pro jiné neÏ pastevní zemûdûlství. Hlavnû díky nûmu zÛstává Pantanal
je‰tû jedním z mála míst, kterému se ãlovûk
svou aktivitou musí pﬁizpÛsobovat.
Nejnápadnûj‰í lidskou ãinností se stal
chov dobytka. Jihoamerické savany jsou
charakteristické nepﬁítomností velk˘ch stád
kopytníkÛ znám˘ch ze savan africk˘ch.
Velcí kopytníci jsou v Pantanalu nahrazeni
pﬁibliÏnû 10 miliony kusÛ skotu, kter˘ Ïije
celoroãnû na pastvû polodivok˘m zpÛsobem a pﬁekvapivû v souladu s pﬁírodními
procesy. Negativnû pÛsobí lovecká aktivita
lidí. Z nûkter˘ch ãástí Pantanalu jiÏ vymizeli
predátoﬁi jako jaguár, puma a vlk hﬁivnat˘.
Podobn˘ dopad má i plenûní hnízd velk˘ch
papou‰kÛ. Napﬁ. jen bûhem 80. let 20. stol.
bylo podle odhadÛ odebráno z pﬁírody
kolem 10 000 jedincÛ ary hyacintového, pﬁiãemÏ poptávka a následnû i intenzita pytla96

ãení je‰tû stoupla po r. 1987, kdy byl druh
zaﬁazen do CITES I.
Nevhodné zásahy se ãlovûku rychle vracejí zpût. Velké sníÏení poãetnosti mraveneãníka velkého (chutné maso) zpÛsobuje
pﬁemnoÏení mravencÛ a termitÛ, kteﬁí
sv˘mi stavbami znehodnocují pastviny.
Hubení kajmanÛ pro kÛÏe pﬁineslo nárÛsty
poãtu piraní natolik, Ïe ohroÏují poãetnost
ostatních ryb. Velmi negativní vliv mají diamantové a zlaté doly (mimo jiné zamoﬁováním prostﬁedí rtutí), ropovody, komunální
odpad vypou‰tûn˘ pﬁímo do ﬁek, splachování hnojiv z okolních vysoãin, lidmi zakládané ohnû, extenzivní turismus a nejrÛznûj‰í
hydroprojekty.
Tyto vlivy jsou bolestné, ale neohroÏují
samou podstatu Pantanalu. V poslední dobû
se v‰ak objevila hrozba, pﬁiná‰ející zkázu
celé oblasti. Jde o gigantick˘ projekt Paraguay–Paraná Hydrovia, kter˘ by pomocí
nov˘ch pﬁehrad a bagrování koryt ﬁek pﬁispûl k vût‰ímu splavnûní obou ﬁek a vodnímu propojení Bolívie, Brazílie, Paraguaye,
Uruguaye a Argentiny. Tﬁi a pÛl tisíce kilometrov˘ splavn˘ komplex by mûl usnadnit
transport vytûÏen˘ch surovin a potravin,
usnadnit pﬁístup vnitrozemsk˘ch státÛ
k moﬁi a pﬁispût k vût‰ímu ekonomickému
rozvoji celé oblasti. Cílem je umoÏnit i proplutí lodí s hlubok˘m ponorem (aÏ 2,8 m)
a to dokonce i bûhem období sucha. Tento
podnik by kromû mnohem vût‰ího zneãi‰tûní, zv˘‰eného rizika povodní a sníÏení
rybolovu mûl zásadní vliv na vodní cyklus
(roz‰íﬁení koryta ﬁeky Paraguay by zpÛsobilo rychlej‰í odtok vody z oblasti) a zapﬁíãinil
by vysou‰ení rozsáhl˘ch oblastí a likvidaci
podstatné ãásti Pantanalu. Propoãty ukazují, Ïe sníÏení hladiny ﬁeky Paraguay o pouh˘ch 25 cm by mûlo za následek sníÏení celkové zaplavované plochy skoro o ãtvrtinu,
coÏ je oblast dvakrát vût‰í neÏ rozloha zbyl˘ch floridsk˘ch mokﬁadÛ. Právû osud unikátních severoamerick˘ch mokﬁadÛ by
mohl b˘t mementem naznaãujícím, jak by
to mohlo dopadnout v Pantanalu.
Na‰tûstí se v‰ak Pantanal stal i pﬁedmûtem ochranáﬁsk˘ch snah. Celkem ãtyﬁi
chránûná území se dostala na seznam Ramsarské úmluvy o mokﬁadech: Pantanal Boliviano (3 189 888 ha), brazilsk˘ Pantanal
Matogrossense (135 000 ha), taktéÏ brazilská, ale soukromá rezervace Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal
(87 871 ha) a paraguaysk˘ Národní park
Río Negro (370 000 ha). Ochrana na papíﬁe
je v‰ak ponûkud odtrÏena od reality. Napﬁ.
bezmála 30 000 ha paraguayského chránûného území bylo ilegálnû pﬁevedeno do
soukromého vlastnictví, probíhá nezákonná tûÏba dﬁeva atd. Takov˘mto katastrofám
se snaÏí zabránit napﬁ. ekologická organizace Ecotrópica. Ta se kromû osvûty mezi
místním obyvatelstvem vûnuje v˘kupu
pozemkÛ sousedících s národním parkem.
Zatím se tímto postupem chránûná brazilská oblast roz‰íﬁila o více neÏ 500 km2.
Kromû toho bylo v r. 2000 témûﬁ 190 000
ha (1,3 % brazilského Pantanalu) chránûn˘ch oblastí v Pantanalu zapsáno na seznam svûtového dûdictví UNESCO.
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Erratum k článku:

Šumbera R. & Grim T. 2005: Pantanal − na otevřené scéně. Živa 53(2): 93–96.
(http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/Sumbera_Grim_Ziva_2005_Pantanal.pdf)

Na s. 94 je ve výčtu běžných ptačích druhů Pantanalu uveden chybně „ibis šedokřídlý
(Theristicus melanopis)“, který tam nežije. Správně má být: ibis bělokřídlý (Theristicus
caudatus). Záměna vznikla kvůli chybě v atlase de la Peña M. & Rumboll M. 1998: Birds of
Southern South America and Antarctica (ISBN 0‐691‐09035‐1), kde jsou na s. 228 prohozeny
popisky mapek obou druhů (v novějším vydání je chyba opravena).

