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AFRICKYM PRALESEM
Na krokodýly se vyráží hlavně v noci
Někteří kolegové mu říkají 8Krokodýl Dundee", Několikrátdo roka totiž sbalí batoh
a vyrazí do pralesů středni Afriky, aby tam holýma rukama lovil krokodýly. Ty pak
zkoumá. Učebnice zoologie se díky herpetologovi Václavu Gvoždíkovi (43) rozšířily
o nový druh - krokodýla konžského.

Vystudovaný prlrodovědeo pracuj'
v zock>gickém odděleni Národnlho muze t

v Praze a "'rove ň v O,Ul"" biologie obrat
lovcůAV ČRZkoum;\ pfede",lm obojtiW

nlky a hady a v Cesku se věnuje výzkumt

. Iepý!ů. Rád vyrážlldo Alliky, kde obievui<
nové a neznámé pra lesnl druhy. V Kongt
napfi klad objevil nO'lýžabí md Congolius

cm je jal<;\.1.šplhavá hnědá ro.nIČka" Po

psal laké menši druh ~mkodýla, který ..
včettině n:.zýv;\kor'ltský. Aktuálně se chys

tA na Výzkum afrických ve>dnlch kober.
Čim ho s lepýši p rekvapill a proč vá há

zda se pu.tlt do Výzkumu vodnkh ko bel
I o tom jsme si povidall.

Jak u chyU krokodjrl?

Kroke>dýl kon tský se chytá nejléT>-e t.k.

že n. něj člověk skočl a zalehne ho. Pak ul'
ho jen rychle chytl za hlavou. zakryje mu <>č i

a ováže l lamu, aby neko usal. ldeáln lje, když
se na néj vydáte v období sucha, kdy jsou

močály vyschlé a zbývajl už jenom menši

ka luže vody - krokodý11se kolem nich shro ·
mndl. te rou ryby uvězněné """itl. J.ou

pa k pfet ranl a relativně pomall.

Phlpralvá. nikdy?
Ne, my"' me, jakna ně, Chodlme je chytat

h I""ně v noci. kdyje snáz najdeme a pl'ekva
p lme - když se k nim phbližlme a posvttlme

si na ně .vitllno", terveně se jim zalesknou

oči.Vlme pr<>to p1es ně, kde j.ou. Světlem je

navlc oslnlme. a 11m pádem tmchu paraly
zujeme. Kdyt hozalehn.me, Mjuje j"" chvil

ku, pa k naopak znehybni aje apatický.

Člmto jt?

Pfedstlrá že je kus kmene. J e to dáno
tlm, te jediným významnijšlm p'edátor<lffl,

který moJte v praleslch Konga krokodý1a
Oh'Ol~, je ",,11<;\ krajt a. Toje ažpětimetrový
had , Svou koNst hled~ h l a"" ě pod le tepla,
JenŽ<! u krokodýla oe pod le tepla or ientoval

nemul;e. protože jde o .tudenok",mého
plaza. TakŽ<! jde po pohyb u, Kdyt . e kroko-



8<!hem útol"J krokodýl znehybni°pro bajtu, kterd je ry'fl{)mnym tamnim predátotem,
s. mLiž. stól až nevidMlnYm.

dyl pl'estane h)ibal, mUže se pro krajlu slál
v .ásadě oevidile4n)im. Kdy.! člo.ě~ skoč i

po ~ro~<>dýlo.i , ten instiokli""ě pl'edp04<1á
dá- že na něj .aútočila kraji" a .nehybni.

Talde váo nikdy 1.ádnj ne kousl?
Ne,já si na ně beru pevné kOl ené ruka·

vice . Navic krol<odyli konžšt i jsO\J docela
hodn i. D<lrúslaji je n do di: l ~y mdr a púl,
nejsou to ,Adnl pělimetro," macci. Ne maji
an i tak ""I ky st isk, i když .uby maji h<>dně
špitat~. Ta~že když . e do vás zakou. no u
a škubnou, mohou vám potm at ~Uži a pod·
koži. Mně se to ale naštěstí neslalo.

An ě ko""" ji" ému,lroho Vláte?
V8rO<1 mám koleg", ~te ré r.o jednou kro

kodýlkousl. To bylale krokodylnilský. Keni.
Ten kamarád přiznol. že se chlěltr<>ehu

vyšvihnout pted stude otkam i, a lak na jed
noho menšího vyslarto.a l. Alechybička se
vloudila. takže ho nakonec odvá,elido ne-
mocnice na šiti.Z~staly mu z toho jizvy na
přild lo~li.

J aká další nebe. peči v buši <líhaji?
To ,Met! na regionu. Hodně nebezpe<lní

jsou sloni nel:>o buv04 i, kleří člověka mohou
ušlapal či probodnoul rohy. Slači polkal
našlva Mho solitémího samce nebo samici
s mládětem o na problémje zaděláno. Vpra'
iesích, ~am jezdim já-jsou sice lalo zvilata
celkem vzácná, ale třebo • ná rodn ím par~u

Odzola v Kongu neb o Mole v Ghané jsme
se pohybovali iv lerenu v blil kooti slonů.

Vzácně jsem polkal stopy slonů i mimo
národní pa rky. Toté? plati o Zambii. Kolegy
oi původem l Pecka jeden našlvaný slo n
ušlapal. Zkoumala v Zambiiještě rky a ne
dopadlo 10 doble. Doporučuje se, aby měl

vědec $ sebou mistniho znalce a prů\lO-dce

Vpralesich ideálně pygmeje.

Troc:hu mě přel<vapuje- že zmi" ujete .10
ny.Čekala byd ., •• začnete vyprlÍV<lt spí t
o jedovatých hadech_o

Jedovati had ijsou SamOl /ejme taky n.
bezpeční, nara zito na ně ale lMka.J" se je
kolikrát snahm cíleně hiedat !<vůli svému
vY>~umu a nic ",tra nenajdu . Prutvihys je-

do.31Ymi hady se S1...aji mllio. Pokud vfm,
lak v terénu umleli jen as i t l i ne bo čty/i

herpetologove. ~teré utt~nul jedovaiYhad

Nori .... chysláltl zkou mat afri cU voo!
ni kob ry. Jak nebelpečnYje jejich jed?

Hodně. ProlO zv'žuju, jest li oe do loho
pust ;m. Mám na vodni kob", ske rozpraco·

Congoiiusje nový druh žáby, objcvcny byl
vKongu.

Kousnuti od africké vodni kob", mM. být

mtdlni.Iprow ..wee s iciich výzjcumem váM

Ceský he'P etolog se lOjimó hrovn<! o plary
a ab<>jžiw<lnil<y Zll sl/Mni Afriky, tedy
i o chameleony.

vaný projekt a dlouho jsem kwl i nim plá
noval icileoou exped ici.Vposledni době si
ale l íkám, že to možn" ""ni nejlepší ,,"pad.
Plece jCflut j..,m otec od rod iny," ..ic na
expedice s sebou beru istude nty al ui čes

~e. nebo kan lské. Nerad by<oh. aby se něko

m u něco stalo. Rychlá l é~af.~á pomoc
v pr. les ich Kon ga nee. istuje.

Problém mLitena.tat i • mistnimi lidmi,
jsou někdy hodně nepIM. idalel ni. neba
nedávno jse m od koleg" sly!e l hist"'ku-le
v jedné vesnic iv centrálnim Kongu málem
upalilizaměslnan kyn i mislni rezervace j.
nom pral o, le jednoho z ""sn ičanů uštkla
kobra a on ..mle l. Byli plesvědčeni, že ..
jeho smrtmůže re,"",aee • jeji správci.

Ja~ se hadi ult~nulí v divočirl<! let,?

Právě lelěžko. Clově~ by měl mít s se·
bou hadi "' rum,jenomle ne na k. ždé ho
hada ",isluje. Tleba právě na vodní kobry
žádné neni. Museli by<ohom protO použi t
polyvalentn isérum vyrobené' ,"cerodru '
hů hadů. Obsahuje tleba mambu,jiné dru,
hy ~"b.r ne bo zmije. Je • tom ~olem osm i
.ž deseti druhů protijed<l. Toby mohlo leo
retic~y po mOCi. Ale VYlkoušeoé 10 neni.

Ona totiž .odn i~obra nen imoc agresiv·
ni had . TouŽji mus íte hodně naštvat. ab y
se po vá. oh n.la. No, a po~ud u! někoho

kousne, Ileba nějakého mistniho rybáie,
ta k se 10 zase léměř nikdo ned02Vi. Rybá ř

větš inou umre. aniž by s i loho Sl.tislika
všimla.Taklo v Africe prOSlě cho dí,lcjmé
n. v od lehli"'h ob lastech.

Jad lidoOvtichto~on.ch l iji?
V p<alesich pLNodně l ilijenom pygme·

jeve. v průběhu let se ale obyvalelstvo pro
měnilo. P",le sy narušila sil většich či men· ..



6um!; mohou v pfipod~ pocitu oIlrotenívetlelce pobodot rohy.

Vá<:lovGmid!k se s,.yn'ídomorodi'ml p"",rn:nlky

šíCh rre.l ~ PW"'e jO'lé s" oml, ilio."' Ikými"
če r"oc hy I š lršl kmenové rodiny Ba"tLi,
A protote se veld černoši nad P\I~meje po·
")'ŠO\Oali a vnlmal; je skoro jako zvllata. za·
čal i se pygrnejov<; ,a wr'í jl"vod ,tydět.Ve
vesnlclch na _u Kong.; dne. 'IJe ",,'M!
ni ml. lid i menši postavy, kteM sice sami
seb<! pygmejiMnazývaji, ala stále ")'znáva·
jl /adu pygmejských zvykU- chodi lfeb a
lov~ malé pralesnl ant ilopy l e $ it~mi up le
teny"'i ' lýka prale snic h li án

Jakvhpřijimaji?

Plati jednolás.adn ipravidlo. Kdy.! člově k

p~jde do jakékolivesn ice, musi r\"jp"'" n",
vštívitjejiho Mta č i krále. S ti m pak musi
jedn at. Do doby, ne' doslane je ho svoleni,
toliž nemúže nic dělal. NemMe se ani kam·
kolivydat ,

Jak tak.,... jed náni vypadá?
Zaleli na Mg"'''u. Js ou mlsta, kde se kI)

lem toho!ádoé velkéceremonie neode hrá"
vají. Pak jsou ale jlna. """ si na tom dáva ji
l áležet. Sét""snit e si na sebe o l>t<\ kne t ra-
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diční kroj " očekilVá od vao projevy úCly.
Musile použ",al určitá gesta.. Tleba !«lyž
m" podáváte pen í,e. m"site s ichyt~ loket
a pod al je s úklono u. Takovi šéfové si ta ky
fJ€chávají~echny vaše do kumen ty a po
volen i oblad"" plečist oéjakým ovým slu'
bou. Tep"", pakvám povoll v, tup do Ioka'
lity a p liděli "osič.. i dalti pomoc níky.
Sam011ejmé za , mi"""nou úp latu.

Co kdybys le ho olHJ~li?

Asi by nas ")'hnalL MW!l. i dra mat icky
a za pomoci " .s ili. Vkaž<M vesnit i se lot íž
najde - stej n ě jako kdeko lijinde na světě 

pár blbe'; či nalltých lid~ Meli do!<árou ""a
nipul"""t dav k agre si. Proto je vhJyck y
60bré Sidop/edu "jistil mistni lVyklosl; a ~

d~ se jimi.

OChulnalj$b nikdy m..tnl jid lo?
Och utnal. stravuju se s ""nkovany cel

kem Mb ... P,;,kud ale jllipravujimasOl !<eSa,
tedy takNa ný bushme.~ s na.! im se ")'hýtlat
c h ráněným druh';m. I kdyl." i tady někdy

" ,,"la 'l<! společens ká situace, během nižje

nevhodn'; jidlo odm ~no ul. Ať už je to coko

liv, Mnohokrát j...m si proto připadal jako
kanibal. Bylu divné jist lví/alil" ke kterým
mam jako herpetotog vzt ah a které doma
chovám jako mazllč ky - napliklad hady.

Bylo 10 jidlo aspoň dob ró?
No, oni moc kulinálsky ldatnl nejsou.

Z bada většinou jen vyhodí stleva a žluč.

ro,porcujó ho a hodldo vroud vody.S kole ..
nim skoro vúbec neprac uji. Vznikne proto
U ková",,'Ulnipolévka sgumovým ma... m,
na O:teré m si moc nepochutnáte,

J ak .. "l'ravujojod"""tý had?
Kucbal se jedovým "ázám na blavě a ...

hlavou vyll"". HI""vQddélia n.. pracuje sni.
I kdyby ji ole pOlwlloxi ny by se teoreticky
denaluralizovaly. kdybyse moso dostatečně

dlouho valilo. Nikomu byse nic stál nemělo.

Neděla lo vám prob lé m. fa konrumujl
ichf'án6nó f",očir:by?

Sam011ejmé dě lalo. Oni oiale ne"""'do
muji, že je nějaké zvite ch,:\něné, Pro mas o
z lesa majinavlc nast""" ,.. c h<JÍové bunky.
jedi ho po gen erace. Vúbec nejot>libenéjši
pochoutkou y Kongu je luskoun, COŽ je me
ziná rodni! chrančné .vile, Je to I..dy "" Iký
prohlém,Naštěstí užc hlipou alespoň t", le
se Hesmi 1000it lidoo pi. slo"i ne l>o pralesn i
f irafy okapi. I kdyl i v to mto plípadé jse m
zažilvýjimky.

V ma lé pralesni vesn ici v Kongu pfede
mnou pózovalpo licajt Shlavou čerstvé ull)
vené ilo ~ i mpanze oooobo. Mu...1V<;d<!t. že
jde o ch'áněně zvile čislo jedna. Je lot rpl<é
ašpatné >ep<ot ; lo mu boj u i~

" íIldy;olu; """,rvezl iádného p8rllZi\a?
Pťl těehto věc"ch jsem nikdy moc nep á

t ral. Jako bio log jsem si Y.!dy<; ky likal, '"
urtilá ' 01umná n"lož par",;l ;, v léle je ve



s kutečnosti dobrá, proto~ nám upravuj!
imunitu. Jenomfe "edávno jsem se domlu
vil$ kolesyni z na'leho ústavu v Brně. která
dělá výzkum na parazitech l i doo pů, le mé
vyktři . Zajimajiji hlavně gorily a šimpanzi .

Chtěla védě!, co v so"" nosim, když bé·
hám po pralese" sa ndá lech nebo na!>oso.
No a výsledkem je. le u mě na'!la hlistice.
To jsou tal«wi červíci. kteHse do llás dost.
nou ples kúli a pak se složitým zpUsobem
pro!>ojuji ol do s!lev.Tak!e teď se na ch" il·
ku sla nu předmětem . koumáni do konce
i já s.m. (Směje se.} PI'iemné nebývó oni .etkáni se slonic! v ""pmvodu mláďat

J inlin.duhy jste si v Atriu "",,oiidil1
Zpostedni výpravyjsem sipři"",1 i piseč

nou blechu " ebo malárii. Chytiljsem jizřej'
mé ve mésté. Spalijsme v jednom hotý lku.
kde bylo op ravdu hodné kom" rů, během

jed i ně noci jsem dostal as it~cet štípanců.

~ epomohk> ani, le jsem bralpo celou dobu
antimalari ka.

Nemoc se projevila ol tři měsíce po ná·
" ratu. méljsem hod né nepl'ijemné horečky.

Pfichátelyve <!voudeMich cyklech. vměm
pnpadě to bylo v noci. Ova týdny jsem se
proto l éči l . ted' ui jsem " poládku.

Co vámna v..... dobrodru!sNi liká man
i _lka?

Myslim, le ul si tvykla.Je laky,oololka
takle mě svým ,působem chápe. Ona ..ma
to má aie naMésti nastavené trochu jinak.
za col:j sem rád. Já bychjiS sebou do Kon
ga n""lal.

P'Očpak?

Protole je 10 fakt silně kafe. Hygienaje
často nulová.prospáv_nl" hotýlcichběhem
prvnicl1 dnů e,pedice je obvykle plišcmé.

Casto si radši postavim u p rostřed pol<oje
stan, než abych spal v posteli. kterou tam
maji. ldeálni není ani jidlo. já tam vidyeky
,hu bnu.

Máte nějakývýzkum j tady " česk u?
Ano, spolu s kolegy stud ujeme .Iepý'!".

Aplil li jsme na zajimavoovk - žeje"fv~
\ÓC druhu těchto:zvilat Plimov Cesku žijidva.
Dřív .e pl itom mystel", žeje <lepý'! jen jeden.
Teď se sna,ime l jist it o životé těchto dltOU
druhů "íC Vo roni!<a Rodrigue.


