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Národn' park Kakadu 
Na samém sevem Austrálie, v její tropické části, leží jeden z nejl,rá.měj.~ích, největ.~ích a nejznáměj.~ích národních park tl 11a 
Zemi. Své jméno získal od slova "gagadj u", wamenajícího v jazyce domorodých obyvatel kontrasty. V roce 1987 byl tento park 
zapsán mt seznam památek UN ESCO. Jalw je1lna z mála památek je cltráněn jak pro přírodní, tak pro lmltumí děflictví. 

Národní park Kakadu oplývá samými superlativy a je často 

nazýván klenotem celé Austrálie. Na ploše 17 552 km2 se vyzna
čuje nesmírnou pestrostí ekosystémů. Pobřežní nížiny zarostlé 
mangrovovými porosty přecházejí do sczonnč zaplavovaných 
rovin a nezaplavovaných oblastí savan, nad kterými jako hradba 
ční až 450 m vysoké kolmé stěny Arnhcmské náhorní plošiny, 
tvořené 2 miliardy let starým křemitým pískovcem. 

Park leží východnč až jihovýchodně od Darwinu v povodí tří 
"a l i gátořích" řek: East All igator River a Wcst Alligator Rivcr, 
mezi kterými protéká South Alligator Rivcr. Je jen ironií osudu, 
že zde žádní a li gátoři nežijí. Zasahuje od Van Dicmenova zálivu 
200 km na jih, hluboko do vnitrozemí Arnhcmské země. Jako 
jediný park na celém svčtč chrání komplexní tropický říční sys
tém (řeky South Alligalor River) od její pramcnné oblasti až po 
ústí do moře. 

Prvním Evropanem, který spatřil krásu trop ického seve
ru Austrálie, byl nčmccký cestovatel Ludwig Leichhardt 
v roce 1845. Dávno před ním, v době střídajíc ích se ledových 
dob ve čtv rtohorách, kdy se vlivem poklesu mořské hladiny 
vytvořil pevninský most mezi Asií a Austrálií, přišl i do této 
oblasti z Asie první domorodí obyvatelé, Austrálci. Ncjstar
ší doklady jej ich přítomnost i jsou staré 50 000 let. Dnes jich 
na území parku žije jen 500. Území jim bylo v sedmdesátých 
letech minulého století vráceno australskou vládou, ale bylo 
v ládč zpčt pronajato jako národní park. 

Příroda národního parku Kakadu dosahuje obrovské diverzity. 
Na pobřeží leží rozsáh lé mangrovové porosty, ve vnitrozemí se 
nacházej í mokřadní a vodní spo lečenstva zaplavovaných rovi n 
a permanentních tCmí, savanová vegetace a svčtl é lesy, monzu
nové lesy v hlubokých kaňonech a travinná vegetace Arnhem
ské plošiny. V období dešťů, panujícím od listopadu do dubna, 
přináší nad Arnhemskou zemi j ihovýchodní monzun vydatné 
srážky. Voda se valí četnými vodopády z Arnhcmské plošiny 
a zaplavuje rozsáhlé oblasti. V období sucha ocl května do října 
voda mizí. Národní park Kakadu ožívá záplavou rostlin na konci 
období dešťl! a na začátku období sucha, než je voda sluncem 
vysušena. 

Největší část parku pokrývají savana a svět l ý les. Na první 
pohled se mohou tyto ekosystémy jevit jako druhově chudé, 
ale podle výzkumCt tady nalezneme přes tisíc druhCt rostl in. Jen 
eukalyptů, které jsou hlavní dřevinou , zde roste 15 druhCt. Pozor
nost každého návštěvníka navíc upoutají term i tiště, impozantní 
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stavby nepatrných tcrm ittt, které mohou dosahoval až pětimet

rové výšky. 
V celém národním parku pak žije 275 druhCt ptákCt, 75 dru

hCt plazů, 60 druhů savcCt, 25 druhCt obojživclníkl! a více než 
I O 000 druhCt hmyzu. Rostlin bylo v národním parku evidováno 
více než 1700, což představuje jednu třetinu všech rostl inných 
druhCt Scvcmího teritoria. Mnohé druhy živočichCt i rostlin jsou 
cndem ické. 

Ved le přírodního bohatství skrývá národní park Kakadu také 
kulturní bohatství v podobč skalních maleb domorodého obyva
telstva. Malby se nacházejí v nejrl!znějš íchjeskyn ích, pod skal
ními přev i sy nebo na posvátných místech. Včtš i na z přibližně 

5000 míst je však návštěvníkCtm nepřístupná. Nejznámějšími 
veřejně přístupnými místy jsou malby na stolových horách Ubirr 
Rock a Nourlangic Rock. Stáří maleb se pohybuje v rozmezí 
20 000 let - I O 000 let, což dokládají napří klad vyobrazená 
zvířata, která j iž nčkolik století v této oblasti nežijí. Malby 
byly větš inou vytvořeny k nčjakému účelu. Vyobrazení zví
řat mč lo napřík lad navodit duchovní kontakt lovce s duchem 
zv ířete a přispět tak k úspěšnému lovu. Jiné kresby mě ly ná
boženský význam, zobrazovaly určité rituály, vyjadřova ly 

úctu, sloužily k přenášení informací z generace na generaci 
(Austrá lci nemají psaný jazyk) nebo měly ovlivnit běh udá
lostí a osudy I i dí. 

Avšak ani tento klenot přírodního a kulturního dědictví není 
bohužel ušetřen negativního působen í lidské spo lečností. Přímo 

v centru národního parku se totiž nachází jeden z nejbohatších 
zdrojCt uranových rud nejen v celé Austrá lii, ale i ve světovém 
měřítku. V blízkosti obce Jaribu je činný uranový důl a austral
ská vláda již dokonce schvál ila otevření dalšího. Příroda národ
ního parku je navíc zkoušena zavlečenými živočichy a rostlina
mi. Mokřadní ekosystémy n ičí buvoli i ndičtí a zdivočelá prasata 
Gejich stavy jsou naštěstí již několik let regulovány). Z intro
dukovaných rostlin představuje nejvčtší nebezpečí mimóza 
(Mimosa pigra), vytvářející neprostupné houštiny a vytl ačuj ící 

pCtvodní druhy. 
Větš i na z nás již národní park Kakadu pravděpodobně zná 

z filmu o krokodýlu Dundcem, který se zde natáčel a byl inspi
rován skutečnými zážitky muže, jenž zde žil. 

Tomá.í: Chuman, student PGS P1'F UK v Praze, 
tomas.chuman@email.cz 

Foto I : Obř-í term itiš tč u prostřed n{trodního parku Kakadu. Tyto důmysl

né termití stavby poskytují dokonalou ochra nu před nepl·áteli i s lu nečními 

paprsky. Vnit řek termit ištč je protkán množstvím chodeb, které slouží jako 

spižírny, lihnč, dopt·avní tepny a kli matizace. Výška tčchto staveb muže 

dosahovat tři až čtyři metry. 

Foto 2: Krokodýl mol·sk)' (Crocodylus porosus) doritstá délky až 6,5 m 
a váhy až I 000 kg, dožívá se až 75 let. Vyskytuje se v pobřežních vodách 
n v deltách řek, ale v období r ozsá hlých záplav pron iká do nih·a parku. Do 

1>očMku osmdesátých let se hojnč lovil p•·o ktHi. Živi se včtšinou hmyzem, 
rybami, ptáky i savci, ale jsou :atznamenány i útoky na č lovčka. 

Foto 3: llozlehlé každoročnč za1>lavované roviny nModního parku Kllka-
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du pokrývaj í nejsevernčjš i oblasti poloostrova Arn hemská země v Sever- I 
ním tel'itoriu. 

Foto 1- 3: T. C human 
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