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Wyspa Nowa Gwinea jest drugą  co do wielkości wyspą na świecie (pierwsze miejsce zajmuje 

Grenlandia ). Znajduje się w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, w regionie 

Melanezji. Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei, zajmuje wschodnią część wyspy i liczne 

mniejsze wyspy na morzu (zachodnia część należy do Indonezji). 



Hlavní město: Port Moresby                       

Rozloha: 462 840 km²                                    

Nejvyšší bod: Mount Wilhelm (4509 m n. m.) 

Počet obyvatel: 5 545 268 odhad 2005         

Jazyk: angličtina, melanéský pidgin  

Náboženství: římští katolíci 22%, luteráni 16%, 

presbyteriáni/metodisté/London Missionary 

Society 8%, domorodé náboženství beliefs 34% 

Státní zřízení: konstituční monarchie 

Vznik:16. září 1975 (nezávislost na mandátu 

OSN spravovaném Austrálií)                                  

Královna  Alžběta II.  

Papua-Nová Guinea je rozvojový zemědělský stát 

s významnou těžbou nerostných surovin. 

Země má rozsáhlá ložiska nerostného bohatství. Těží 

se ropa, zemní plyn, zlato, stříbro, platina, 

nejdůležitější jsou však ložiska mědi a zlata. 



Pěstuje se káva, kakao, maniok, batáty, cukrová třtina, jamy, palmový olej, kokosové ořechy, kopra, 

ananasy, banány. Chová se skot, prasata.  

Vývoz: zlato, platina, měď, olej, káva, kakao, ryby.  



Téměř 70% území pokrývají neprostupné, bažinaté, deštné tropické pralesy. Najdeme zde i 

množství masožravých rostlin 





Západ slunce nad řekou Karawari.  



Jaká vůbec je Papua Nová Guinea? Najdeme zde města se supermarkety, ale také vesnice, které  

nemají vůbec žádný kontakt s okolním světem, kde lidé třeba nikdy neviděli bělocha, zkrátka jsou 

tam místa, která jsou úplně izolovaná. 



Co se týče kontaktu obyvatel pobřeží a hor, tak to je teprve nedávno, kdy se kmeny z hor a z 

pobřeží začaly stýkat. Takže zde samozřejmě dochází ke konfliktům, protože to jsou dvě naprosto 

rozdílné komunity. 



Na Papui je přes osm set jazyků, takže je tam problém domluvit se, tam skoro každý kmen, skoro 

každá vesnice, má vlastní jazyk. To vedlo k nutnosti vytvořit společný jazyk, který se nazývá tok 

pisin, a je směsicí angličtiny a domorodých jazyků. Vznikl spontánně jako nutnost komunikovat, a 

pak vzdělaní Papuánci, kteří chodili do školy, tak ti samozřejmě ještě mluví anglicky, protože 

veškeré školství je v angličtině. 



Chlapci se na malém člunu vrací po vyučování ze školy. Gramotnost je zde asi 66 %  



Donedávna tam vůbec nebyl psaný 

způsob zaznamenávání, všechno se 

pouze tradovalo z generace na 

generaci. Největší rozdíly jsou mezi 

jednotlivými kmeny, protože každý 

kmen má vlastní kulturu, vlastní 

jazyk, vlastní způsoby. A pak je rozdíl 

mezi populací, která je v horách a 

tou, která je na pobřeží. V horách je 

omezený prostor a jelikož ty hory jsou 

hodně úrodné, tak tam žije hodně lidí, 

a protože tam žije hodně lidí a je tam 

málo prostoru, tak tam docházelo k 

válkám o prostor.  



Sepik -  řeka v severní části země. Její délka je 1200 km  

 

Takže ty horské kmeny jsou relativně bojovnější, relativně agresivnější než ty nížinné, 

protože tam je ten prostor, kde se roztáhly a moc se mezi sebou nepotkávaly. Ještě si 

musíme také definovat vesnici. To není vesnice jako u nás, kde je jeden baráček 

vedle druhého, tady je baráček, pak dva kilometry nic, další baráček a tohle tvoří tu 

vesnici. 



Zdejší kmeny jsou tedy mezi sebou neustále ve válečném stavu. 



Když se skupině válečníků podaří zajmout nepřítele, ať již v boji nebo únosem, svážou jej, pověsí horizontálně na 

tenký kmen a triumfálně ho donesou do vesnice. Tam mu kyjem zpřerážejí nohy, aby nemohl utéci, a přivážou ho 

ke stromu. Ozdobí se mušličkami a připraví se pro chystanou slavnost. Z pole se donese čerstvá zelenina 

a vyhloubí se nová jáma na pečení. Během příprav je zpravidla dovoleno, aby si děti se zajatcem „hrály“, tzn., že 

si z něho smějí udělat lukostřelecký terč a nakonec ho ukamenovat k smrti. Tím se učí pociťovat radost ze 

zabíjení a vůbec být tvrdé a neúprosné. Když je zajatec zabit, jsou mu bambusovým nožem odříznuty ruce 

a nohy. Maso je pak rozsekáno na malé kousky a peče se se zeleninou v připravené jámě. Hostina je 

doprovázena tanci a oslavnými písněmi. Je-li obětí mladý a silný válečník, dostanou svalnaté části jeho těla 

vesničtí chlapci, aby do nich přešla síla a statečnost. I když má jistě kanibalismus svůj magický význam, přece jen 

jeho hlavním důvodem je především nedostatek masa a proteinů. 

A nyní něco pro kulináře  : 



Na obrázku - řeka Karawari (přítok Sepiku) a místní letiště 



Nejčastějším zdejším jídlem jsou různé hlízy, které se připravují vařením ve vodě, pak rýže a hodně 

zeleniny. Skoro vůbec se nekonzumuje maso. Ságo je druh mouky (škrobu), který se vyrábí ze 

ságovníku (druh palmy). Je to nejdůležitější potravina na Nové Guineji. Prvním krokem je umytí 

materiálu v řece. 



Jistým druhem zábavy místních domorodců je i sledování příletů a odletů letadel z místního 

"Terminálu" 





Domy zde jsou velké, postavené na kůlech, aby nebyly zaplaveny vodou při kolísání 

hladiny řeky 



Kuchyň se staví mimo dům  



Na vybavení lodí zařízené pro turisty se podílela místní řemesla a lidové umění. 



Krajina u řeky Konmei. Žije zde kmen Yokoim  



Po přistání se už musí jen pěšky  



Na každém místě Papui je to jiné. Jsou místa, kde muži a ženy spolu normálně vycházejí, jsou 

místa, kde vládnou muži, kde jim patří veškerá půda a vůbec všechno. Ale pak jsou naopak místa, 

kde všechno patří ženám a kde žena je ta nejvyšší. Ale hlavní takový rys je, že muži a ženy žijí 

odděleně, mají mužské a ženské domy a ženy jsou muži považovány za naprosto tajemné a 

nebezpečné bytosti, kterým je nejlepší se vyhnout. 



S tím třeba souvisí i dodržování 

osobní hygieny, třeba když se myjí v 

řece, tak muži i ženy se myjí 

odděleně s tím, že muži musí stát na 

horním toku a ženy pod nimi, aby ty 

"zlé ženské látky" se nedostaly na ty 

muže. A muž, který před kmenovou 

válkou stráví noc u ženy, je podle 

ostatních mužů mrtvý muž. Klasická 

rodina, jak ji známe my, tam příliš 

neexistuje, většinou ženy se starají o 

děti a o domácnost a muži většinou 

chodí na lov s tím, že žena dělá 

většinu těžké práce  

 



Tanec na přivítanou 







Cestou na lov divokých prasat.  



Krajina u řeky Karawari. I zde sídlí příslušníci kmene Yokoim)  







Krajina Momeri u řeky Krosmeri  



Krokodýlí farma. Chudáčci byli pochytáni v nedaleké řece.  



Na souostroví byl navíc velice rozšířen obyčej, který je znám i z mnoha jiných částí světa. K pohoštění cizího 

návštěvníka, který se ubytuje v chýši Trobrianďana, patří i to, že mu její majitel nabídne na noc svou manželku a 

všechny své dcery. Někdy se ovšem "pohoštění cizince" nekoná v mužově chýši, ale na břehu moře. Ale pozor - 

odtud je do kuchyně už jen kousek. 



Místní průvodce lže turistům, že jeho lidé nejsou kanibalové, ale jen „Lovci lebek“.                                  

Ti druzí totiž své úlovky nepojídají. 



 Vesnice kmene Kabriman u jezera Černé vody 



   Dům vybudovaný jako útočiště kmene slouží ale i zemřelým předkům 





Náčelník kmene 



Velký Dům duchů předků.  



Krajina Kabriman – zase tanec na uvítanou.  



Jezero „Černé vody“ 















Na Papui nejsou žádná velká zvířata, žádní savci, jediné, co se tady dá pořádně vidět, jsou ptáci. 

Ani ne tak vidět, jako spíš slyšet, protože všechno se odehrává nahoře v korunách vysokých 

stromů. Nejvzácnějším ptákem, kterého člověk může vidět, je kasuár, potom menší tabon.  

Kasuár přilbový je největší zástupce čeledi 

kasuárovitých a druhý nejtěžší pták na světě, 

jehož hmotnost se nejčastěji pohybuje pro 

samice okolo 58 kg pro samce okolo 30kg. 

Délka těla může dosáhnout až 1,5 m. Nelétá. O 

tom, co se děje v korunách stromů si může tedy 

nechat jen zdát. 

Rozmnožování tabonů je jedno z nejzvláštnějších v ptačím světě. Pro 

svá vejce si budují umělé líhně, ve kterých se budou zárodky vajec 

vyvíjet. Samec, někdy společně se samici, shromažďuje i několik let 

různé rostliny, listy, větvičky trávu, písek i kyprou hlínu na hromadu 

vysokou i několik metrů. Samice do takto připraveného hnízda snese do 

děr v několikadenních intervalech 3 až 35 velkých vajec. Během 

inkubační doby dlouhé v rozmezí 44 až 77 dnů udržuje samec 

postupným rozhrabování a zase přihrnováním tlející rostlinné 

hmoty v hnízdě konstantní teplotu, kterou měří vsunutím 

zobáku, čidlo má na patře nebo jazyku. Samice se po snůšce 

většinou o hnízdo již nestará.  



K O N E C  


