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TASMÁNIE

TAK TROCHU JINÁ AUSTRÁLIE
„Země na obzoru!“ Hlasitý výkřik z hlídkového koše, který prořízl tiché letní ráno, vylákal na
palubu na dnešní poměry vratké kocábky i jejího velitele. Tvář muže, který ještě nepřekročil
čtyřicítku, se po dlouhé době konečně rozjasnila. Se svým šéfem si oddychlo i mužstvo. Kapitán
lodě Zeeaen byl totiž široko daleko znám tím, že je tvrdý nejen na své podřízené, ale především
sám k sobě. Ostatně, i číst a psát se musel jako dítě naučit sám, protože si jeho rodiče nemohli
dovolit posílat jej do školy. Teď byl ale Abel Janszoon Tasman považován za jednoho
z nejlepších mořeplavců své doby.
Ostrov
u australského pobřeží,
pojmenovaný po
svém objeviteli Abelu
Tasmanovi,
vyniká
vysokou
lesnatostí.
Lesní
porosty stále
ještě zabírají
polovinu
jeho plochy.
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K OBJEVENÍ TASMÁNIE VEDLO
HNED NĚKOLIK OMYLŮ

Podrobné zápisky mladého benátského
muže, který se z města kanálů a gondol
s otcem a strýcem zatoulal až do východní
Asie, se zmiňovaly o velkém ostrově nebo
rovnou světadílu rozkládajícím se jižně
od Jávy a označovaném jako zlatonosná
země. Poznámky Marco Pola povzbudily
činovníky Nizozemské východoindické
společnosti do té míry, že nepověřili Abela
Tasmana ničím menším než úkolem
objevit a především pro ně co nejdříve
zabrat bohatou jižní zemi.
A tak když 24. listopadu 1542, daleko
od Evropy, kde od Bretaně po turecké
pevnosti v Uhrách zuřila již téměř čtvrtstoletí nemilosrdná válka mezi katolíky
a evangelíky, hleděl Tasman na obrysy hor
tyčících se na obzoru, byl skálopevně
přesvědčen, že úkol do puntíku splnil a že
se dívá na vysněnou velkou jižní souš.

Nazval ji podle svého ochránce, generálního guvernéra Nizozemské východní
Indie Van Diemenovou zemí a při jedné ze
zastávek prohlásil v dnešní Severní zátoce
novou kolonii za nizozemské území
a vztyčil nad ní pečlivě opatrovanou vlajku. Tasmanovy lodi sledovaly pobřeží do
doby, než je na sv. Mikuláše přinutil
nečekaně silný protivítr uhnout a směřovat
rovnou na východ, na otevřené moře.
Vynucená plavba dovedla nakonec odvážné Holanďany až k jižnějšímu z obou
hlavních novozélandských ostrovů.
Za pouhý výběžek australské pevniny
byla Tasmánie považována až do začátku
19. století, kdy vládu nad ní oficiálně
převzali obyvatelé tehdejší světové
velmoci číslo jedna - Angličané. Holanďané se totiž nehodlali na ostrově
usídlit, protože pochopili, že se nejedná
o pohádkově bohaté území barvitě líčené
Marco Polem v jeho spisu Milion. Britové

si ale museli pospíšit – na ostrov si dělal
zálusk i Korsičan v třírohém klobouku.
Francouzští vědci se dostali i do jeho
poměrně těžko přístupných končin. Teprve
prvního dne roku 1856 byl ostrov úředně
přejmenován po svém objeviteli na
Tasmánii.

PODOBU TASMÁNSKÉ PŘÍRODY VYTVÁŘELY LEDOVCE,
PODNEBÍ A IZOLOVANOST

Před 50 miliony lety byla Tasmánie
součástí jednoho ze dvou tehdejších
superkontinentů - Gondwany. Tato skutečnost dobře vysvětluje, proč se u celé řady
organismů osídlujících ostrov musíme
za jejich nejbližšími příbuznými vypravit nikoli na australskou pevninu, jak
bychom očekávali, ale až do Jižní
Ameriky, na jih Afriky nebo na Nový
Zéland. V Tasmánii se navíc vyskytují
i rostliny, obývající původně Antarktidu.

Měli bychom ovšem připomenout, že
kdysi dávno nepředstavoval šestý kontinent nehostinnou mrazivou pustinu jako
dnes, ale nabízel organismům mnohem
vlídnější podmínky pro život. Stálezelené jehličnany z čeledí nohoplodovitých
(Podocarpaceae) a blahočetovitých (Araucariceae), připomínající spíše listnáče,
nebo krytosemenné proteovité (Proteaceae), nápadností dobře známé návštěvníkům Jihoafrické republiky, představují
v tasmánské flóře přímo klasické vzpomínky na Gondwanu. Na ostrově v současnosti převládající druhy jako ne-

Stejně jako v kontinentální Austrálii také
v Tasmánii zůstává významnou částí zemědělské
výroby tradiční chov ovcí. V době jeho největšího rozkvětu, v 90. letech 20. století, žilo na
ostrově více než 5 milionů těchto hospodářských zvířat, tedy desetkrát více než lidí.

Jednu
z nejčastějších obětí
silničního
provozu
v Austrálii
představují
oblíbení
vačnatci
vombati.
Na Tasmánii
se vyskytuje
vombat
tasmánský
(Vombatus
ursinus tasmaniensis).

přehlédnutelné blahovičníky (Eucalyptus
spp.) a přesličníky (Casuarina spp.) dorazily na Tasmánii o něco (pochopitelně
v geologickém čase) později.
Když na konci poslední doby ledové
(glaciálu), tedy před 12 000 – 8 000 lety,
oddělil dnešní Bassův průliv Tasmánii od
australského kontinentu, vyvinuly se na
ostrově v důsledku zeměpisné izolace
četné endemické druhy a poddruhy planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů. Tasmánie tak leží asi 240 km
od australského pobřeží. Z 11 druhů žab,
které najdeme na ostrově, jsou všechny
endemické pro australskou zoogeografickou oblast, přičemž tři z nich žijí pouze
na Tasmánii.

Na
australských
silnicích
uhynou
každoročně
statisíce
volně žijících
živočichů.
Na možnost
střetu se
zvířaty proto
upozorňují
četné
dopravní
značky
i v Tasmánii.
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Ďábel
medvědovitý
(Sarcophilus
harrisii) se
dnes jako
původní vyskytuje pouze
v Tasmánii.
V důsledku
infekčního
nádorového
onemocnění
tváře se
celková
početnost
tohoto pozoruhodného
savce dramaticky snižuje.
Záložní
populace
proto vznikla
přemístěním
zdravých
zvířat
chovaných
v lidské péči
do národního
parku Maria
Island zabírajícího ostrov
u tasmánskéh
o pobřeží.
Projekt financuje jak
australská
federální, tak
tasmánská
vláda. Dalších
500 ďáblů
chová dvacet
záchranných
stanic a dalších zařízení
s přirodním
výběhem.
Středně velký
klokan
Bennettův
(Macropus
rufogriseus
fructicus)
patří mezi
tasmánské
endemity.
Hustá srst,
porůstající
i ocas, mu
umožňuje
bez problémů
snášet
i tamější
zimu. Proto
byl vysazen
do volné
přírody i na
několika
místech
v Evropě.
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NA TASMANOVĚ OSTROVĚ SE
NUDIT NEBUDETE

I když se nejznámější tasmánský
živočich, ďábel medvědovitý (Sarcophilus
harrisii), původně vyskytoval i na
australské pevnině, dlouhou dobu bylo
jeho rozšíření omezeno jen na vlastní
Tasmánii. Teprve v letech 2012 – 2014
bylo 28 zdravých jedinců převezeno na
Maria Island ležící v blízkosti pobřeží
východní Tasmánie, kde vytvořili záložní
populaci: v červenci 2015 tu žilo již 70 –
90 zvířat (viz rámeček na str. 23).
Ještě před oddělením Tasmánie od
Austrálie připomínal vývoj přírody na
dnešním ostrově možná překvapivě
poměry panující určitou dobu ve střední
Evropě, Českou republiku nevyjímaje.
Ptáte se čím? Střídání různě dlouhých dob
ledových a meziledových (interglaciálů)
vrylo do krajiny četná hluboká údolí ve
tvaru písmene U, uzavřená mohutnými
štíty a horskými plesy, a na věky poznamenalo i břehy Tichého a Indického
oceánu omývajících ostrov.
Blízkost Antarktidy má na svědomí, že
se tasmánské podnebí vyznačuje skutečnou zimou: od června do srpna pokrývá
ostrov sníh a ve vnitrozemí, sužovaném
vlnami chladného vzduchu sunoucími se
z Jižního oceánu, pravidelně mrzne.
Naopak v létě se průměrná teplota vyšplhá
i nad 20° C. Klima je navíc hodně deštivé:
říká se, že kdo v Tasmánii nezažil déšť,
zůstal asi v hlavním městě Hobartu na
letišti. Pověstnou výjimku představuje
pouze pozdní léto, tedy únor a březen.
Zatímco v listopadu museli v okolí Sydney
zavřít některé pláže, protože teplota
přesahovala 40° C, zažili jsme ve stejný
den v horách ve vnitrozemí přes noc
pouhé 4 °C.

Kdo by čekal, že tasmánská krajina bude
v důsledku jižní polohy ostrova, popsaného geologického vývoje a působení
ve srovnání s pevninskou Austrálií
mnohem chladnějšího a také vlhčího
podnebí jednotvárná, sem tam přerušená
jen nepřehlédnutelným geomorfologickým
jevem, zažije příjemné překvapení. Na
jihovýchodě ostrova se rozkládají rozsáhlé
travinné porosty, dnes ovšem z větší části
přeměněné na úživné pastviny. Místní obyvatelé, jak si sami s oblibou říkají Tassové,
jsou skálopevně přesvědčeni, že jemná
a oslnivě bílá vlna tamějších ovcí je ještě
kvalitnější než zvířat chovaných v milionech na australském kontinentě. Členité

Laguna pelichání tvoří součást Velké ústřicové
zátoky na východním pobřeží ostrova. Protože
představuje pro četné ptáky, zejména arktické
bahňáky, při jejich migraci významnou
zastávku, je jako mokřad mezinárodního
významu chráněna Ramsarskou úmluvou.

deštných pralesů mírného pásu jižního
typu zachovalé zejména v národních parcích a dalších chráněných územích.

NÁVŠTĚVNÍCI TASMÁNSKÝCH
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ CHODÍ
RÁDI PĚŠKY

Zatímco většina volně žijících klokanů
Bennettových se vyznačuje plachostí a spatřit je
můžeme spíše za soumraku a v noci, kdy hledají
potravu, zvířata na parkovišti v národním parku
Freycinet se lidí nebojí, spíše naopak.

pobřeží ostrova nelemují jen pozoruhodné
útesy, ale i půvabné pláže.
Nicméně pro Tasmánii, právem považovanou za nejhornatější stát Australského svazu, jsou přece jen nejtypičtější
pahorkatiny a hory. Kalendáře, pohlednice
a reklamní šoty cestovních kanceláří nelžou. Vnitrozemí ostrova vyplňuje pozoruhodná zvlněná krajina, kde se v křišťálově
čistých jezerech mlčky shlížejí působivé
šedavě modré skalní hřebeny a kde si
návštěvník připadá jako ve vřesovištích
skotské vysočiny, na louce v Alpách nebo
u islandských vodopádů.
Opravdovým klenotem tasmánské
přírody ale oprávněně zůstávají zbytky

Uplatnění severoamerického modelu
národních parků na pátém kontinentu se
zúročilo ve vyhlašování četných chráněných území, jejichž cílem je kromě
vlastní ochrany přírodního a v řadě
případů také krajinného dědictví i viditelná
snaha poskytnout daňovým poplatníkům
co nejvíce stálých příležitostí k rekreaci.
Není divu, že Tasmánská správa národních
parků, planě rostoucích rostlin a volně
žijících živočichů (TPWS) se skládá ze
dvou jednotek pečujících jak o přírodu,
tak o turisty.
Zachovalost a ojedinělost tasmánské
přírody dala vznik občanským spolkům
již v polovině 19. století požadujících po

Pro tasmánské lesy jsou typické stromovité kapradiny dorůstající
výšky i 15 metrů. Některé druhy jako diksonie antarktická
(Diksonia antarctica) jsou pozůstatky doby, kdy byl ostrov
součástí superkontinentu Gondwana.

ĎáBEL Má NAMáLE
Největšího žijícího masožravého vačnatce, ďábla medvědovitého (Sarcophilus harrisii),
ohrožuje přenosná forma rakoviny, infekční nádorové onemocnění tváře (DFTI).
Smrtelná nemoc poprvé zaznamenaná v roce 1996 vedla k drastickému snížení
početnosti ďáblů a mezi zmiňovanými predátory se šíří rvačkami o potravu, prostor či
o samice. Dnes již víme zcela jistě, že se rakovinné buňky uchycují v ranách
způsobených pranicemi, hlavně kousáním, a začnou se nekontrolovaně množit.
Genetický rozbor prokázal nad vší pochyby, že se skutečně jedná o zmutovaný klon
ďáblových buněk, vzniklý pravděpodobně až v posledním desetiletí 20. století.
V některých oblastech Tasmánie převyšuje úbytek unikátního vačnatce 95 %, přičemž
DFTI byla až dosud zaznamenána na 80 % areálu rozšíření druhu.
Zatím neexistují žádné náznaky, že by se populace masožravého vačnatce začala
z dramatického poklesu početnosti alespoň částečně vzpamatovávat. Účinný lék proti
DFTI na objevení teprve čeká, a tak jedinou nadějí pro záchranu ďábla zůstává
důsledné úsilí zabránit tomu, aby nakažená zvířata mohla přijít do kontaktu se
zdravými jedinci. Proto již před několika lety putovali zdraví ďábli mimo vlastní
Tasmánii, na Maria Island. Jedinými stálými obyvateli ostrova, který Tasman pojmenoval po manželce generálního guvernéra Nizozemské východní Indie van Diemena, jsou
jen strážci národního parku.
Ekologové již opakovaně doložili, že úbytek určitého predátora může mít negativní
dopady na celý ekosystém. Ani kultovní symbol Tasmánie není výjimkou. Ukázalo se
totiž, že na plochách, kde se zhoubná nemoc vyskytuje nejdéle, se naopak zvýšil stav
toulavých koček domácích (Felis catus). Obdobný nárůst populace určitého druhu po
snížení početnosti jeho konkurenta či predátora označujeme jako efekt uvolnění.
Propuknutí DFTI naopak vedlo k rychlému mizení středně velkého masožravého
vačnatce kunovce tečkovaného (Dasyurus viverrinus) dosahujícího hmotnosti až
kilogram. Ďáblové kunovce nepřímo chrání potlačováním větších masožravců včetně
zdivočelých koček, které kunovcům nejen konkurují, ale mohou je i lovit. Zvýšená
predace toulavých koček může v Tasmánii obdobně jako na australském kontinentě
negativně ovlivňovat početnost původních drobných savců. Navíc přítomnost ďábla
omezovala šíření lišek obecných (Vulpes vulpes), které byly na ostrov zavlečeny až
v roce 2000 a které představují pro australskou původní přírodu neskutečnou pohromu.
Přitom právě Tasmánie byla až dosud považována za jedno z posledních útočišť pro
původní savce vyhubené v Austrálii tam vysazenými predátory.
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Velkou část Tasmánie tvoří v důsledku předcházející geologického vývoje pahorkatiny a hory. Na snímku národní park
Franklin-Gordon Wild Rivers.

Návštěvnická infrastruktura
tasmánských
národních
parků je
příkladná:
na snímku
informační
tabule
v národním
parku
Freycinet.
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tehdejší britské koloniální správě
důslednou ochranu tamější přírody včetně
malebné scenérie. Na rozdíl od všeobecně
vžité představy to nebyly ani USA či
západní Evropa, ale právě Tasmánie, kde
se ustavila vůbec první Zelená strana, a to
již v březnu 1972. Občané, kteří jsou
přesvědčeni, že k jejich kvalitnímu životu
patří i zdravá příroda, tvoří v Tasmánii
dodnes významnou část tamějších voličů.
A výsledek? Nejrůznější kategorie
chráněných území v současnosti zabírají
ne méně než 40 % tasmánské souše.
Zmiňovaný podíl tak představuje více než
dvojnásobek značně ambiciózního cíle,
stanoveného do roku 2020 Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD) pro všechny

státy nezávislé státy světa s výjimkou USA
a Vatikánu.
Na své si v Tasmánii přijdou zejména
pěší turisté. Celý ostrov totiž protíná asi
2 000 kilometrů značených stezek a návštěvníci si mohou z četných výchozích
míst vybrat podle času, zájmů a fyzické
kondice různě náročné trasy. Navíc
v květnu 2015 navýšila tasmánská vláda
rozpočet TPWS o osm milionů AUD
(138 milionů Kč) určených právě na
zlepšení turistické infrastruktury v národních parcích.
A ještě jeden statistický údaj: podle
sociologických šetření, v roce 2014 navštívil tasmánské národní parky každý třetí
turista přijíždějící na ostrov z kontinentální
Austrálie nebo ze zahraničí.
Břehy Tasmánie omývají hned dva oceány:
Tichý a Indický. Obrázek přibližuje působivé
pobřeží v národním parku South Bruny.

Návštěvníci
národního
parku Mount
Field mohou
obdivovat
obří blahovičníky královské (Eucalyptus regnans). Nejvyšší kvetoucí rostlina
světa se
dožívá 350 –
400 let a
může dorůst
výšky až 114
metrů a mít
kmen o obvodu 25 m.
Tamější obyvatelé strom
znají spíše
pod názvy
tasmánský
dub nebo
horský
jasan.

Masožravý flábel medvědovitý připomíná
vzrůstem menšího, ale svalnatého psa.
V minulosti byl nemilosrdně
pronásledován tasmánskými
chovateli dobytka.

TASMáNIE JAKO ZELENÝ OSTROV
Stejně jako Irsko také Tasmánie bývá
označována za Zelený ostrov plným
právem. V celé Austrálii pokrývají lesy
jen 19 % plochy, a to ještě za lesy musíme podle všeobecně uznávané definice
FAO (Organizace OSN pro zemědělství
a výživu) počítat i hustý křovinný buš.
Naproti tomu na ostrově zabírá uvedený
typ prostředí ještě dnes téměř polovinu
jeho rozlohy. Na rozdíl od mnoha zemí
jen 31 % rozlohy tasmánských lesních
porostů vlastní soukromníci.
Všichni, kdo Tasmanův ostrov navštívili,
se shodnou na tom, že právě lesy
různých typů vtiskly tasmánské krajině
nezaměnitelný ráz.

Rozeklaný skalnatý štít
Kolébkové hory tyčící se
nad Holubičím jezerem
(1 560 m n. m.)
představuje druhou
nejvyšší horu Tasmánie
a současně mezinárodně uznávaný symbol
tamější ochrany
přírody.

HROZBY BLÍŽ
NEŽ NA OBZORU

Aby té chvály nebylo příliš, zdůrazněme,
že vskutku ojedinělá a nanejvýš
pozoruhodná tasmánská příroda nemá
vyhráno, a to ani v chráněných územích.
Ohrožují ji nejen četné druhy invazních
nepůvodních živočichů, rostlin a dalších
organismů, ale i stále se rozšiřující těžba
nerostných surovin. Federální vláda již
v některých národních parcích povolila

pastvu, rekreační lov a rybolov. A chce jít
ještě dál. I přes již zmiňovanou vysokou
lesnatost si dřevozpracující průmysl,
přinášející do rozpočtu ostrova nemalé
finanční prostředky, brousí zuby i na lesy
zachovalé zejména v národních parcích.
Nesouhlas Organizace spojených národů
i odpor domácích občanů přinutil canberrský kabinet rozhodnutí o zahájení
kácení chráněných lesů prozatím odložit.
www.parks.tas.gov.au
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