
je čtvrtý největší ostrov světa. 

Leží v Indickém oceánu asi 400 

km východně od africké pevniny, 

od které je oddělen 

Mozambickým průlivem 





Dlouhá izolace ostrova způsobila, že se zde vyvinula jedinečná fauna i flóra 





Ostrov je známý především více než padesáti druhy lemurů 





Charakteristickým rysem rostlinné říše jsou majestátné baobaby 





Ostrov vás okouzlí svou krajinou, nejznámějšími útvary jsou vápencové jehly, tzv. tsingy 





Na Madagaskaru jsou dvě oblasti krasových skalních měst. Pro oba parky jsou typické 

podzemní řeky, jeskyně a bizardní skalní útvary 





Jsou to skalní města se zajímavě vypadajícím systémem vápencových věží 





Geologický průzkum ukazuje, že vápencové skály byly původně pod hladinou moře. Po 

tom co se dostaly nad mořskou hladinu, začala postupná eroze, kdy měkčí a menší 

složky byly postupně uvolňovány a odnášeny vodou 





Zůstaly zde jen tvrdé, nerovné a ostré skalní jehly, které však postupně také podléhají 

erozi. Tento proces není nějak závratně rychlý, trvá již milióny let 





Skalní labyrint svou nepřístupností lidem uchovává přírodu bez větších změn 



Bemaraha 

Západní Madagaskar 

666km2 - národní park, další část je přísná rezervace - chráněno UNESCO 





Vápencové jehly a štíty zde dosahují výšky  až sta metrů 





Na menší jehly 

vede cesta, na 

větší je nutná 

horolezecká 

výbava 

 





Žádný povrch tu není rovný, všechno zvětralo do podoby ostrých hrotů a břitů. Velikost takového 

břitu může být od pár milimetrů do pár metrů a všechny jsou ostré jako nůž 





Když se do nich uhodí, tak opravdu "cingají" jako by byly kovové 



Tato místa jsou pro domorodce posvátná. Nesmí se tu jíst, kouřit, odhazovat odpadky, 

chodit na záchod 





Zajímavý je i  zákaz ukazovat na věci prstem. Zkuste si to, když někomu chcete ukázat 

opici v koruně stromu nebo chameleóna....  





Neukazuju, ale to je on! 





Krásná příroda ale v sobě mnohdy ukrývá různá nebezpečenství pro člověka. A nemusí 

to být šelmy, hadi… 



Říkají mu kumanga. Je to hezký strom podobný mangovníku, urostlý s širokou korunou, a 

přesto je to upír a netvor. Domorodci přísahají, že ptáci, kteří si neopatrně sednou mezi jeho 

listy padnou na zem mrtvi. V době, kdy strom kvete, tedy od dubna do srpna, je obzvlášť 

nebezpečný. Jeho nádherné bílé květy vraždí svou mimořádně jedovatou vůní. Květy vydávají 

sladkou a omamnou vůni, která vyvolá bezvědomí a poté zástavu srdce. Velký znalec 

Madagaskaru, legendární Hieronym Obst, se o tom přesvědčil na vlastní kůži. Projížděl na 

motocyklu po cestě z Mitsinjo do Soala, kde kumangy rostou. Byl krásný slunečný den 

s naprostým bezvětřím. Najednou se mu zamotala hlava a začal ztrácet vědomí. Vjel do 

oblasti s jedovatým vzduchem. Otrava postupovala velmi rychle a měl co dělat, aby se udržel 

v sedle motocyklu. Naštěstí motorka rychle projela zamořené území a tak mu zachránila život. 

Kdyby šel pěšky, asi by tam zůstal. Někteří skeptikové se těmto příhodám vysmívají a považují 

je za přehnané. Jeden pastor chtěl dokázat, že si Obst vymýšlí, a tak se ke stromu vydal. Utrhl 

květ, přivoněl k němu a zahodil ho. Trvalo to jen pár sekund, ale najednou se začal dusit a 

z nosu i úst se mu valila krev. Poležel si několik týdnů a jen tak tak se ze svého odvážného 

kousku zotavil.  

Zelený zabiják 

Lidské kostry zapletené v křovinách, či ležící pod stromy by si 

každý jistě vysvětlil jako oběti dravců nebo nešťastných náhod. 

Že by pachatelé mohli být naši zelení miláčkové - rostliny? 

Tomu by asi nikdo neuvěřil.  

MANGOVNÍK 





Tepe je strom, který se 

vyskytuje výhradně na 

ostrově Madagascar. Jde o 

jakousi obří mucholapku, 

která se však vzhledem 

ke svým rozměrům neživí 

hmyzem, ale velkými savci. 

Nepohrdne ani člověkem, 

kterého omotá dlouhými listy 

a "přivine" tak ke svému 

mohutnému kmeni ovinutému 

chapadly. 

Zprávu o tomto hrůzném 

divadlu podal koncem 

devatenáctého století 

německý cestovatel Karl 

Liche, který byl svědkem 

obětování domorodé ženy.  

Další z pořadníku 

smrtících rostlin je 

keřovitá rostlina 

Lumbiru. Kdo pod ní 

usne, už nikdy se prý 

nevzbudí.  
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