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Víkend jsem opět strávil ve společnosti našich krásných orchidejí. Zakončil jsem tak své několikaleté 

putování po loukách, bažinách a lesích. Budu se nyní zabývat více divokými orchidejemi tropů. Nejvíce 

divokých orchidejí jsem potkal v Panamě, ale mnoho fotek nemám. Proto přijměte pozvánku na velmi 

nenápadné místo v Bleize, kde se to orchidejemi hemží. Objevil jsem ho letos celkem náhodou. Přesouvali jsme 

se na jih, kde nás čekala rezervace Cockscomb a nečekané setkání se Svítilkou surinamskou. Řízení se ujal 

Karel a já jsem se snažil pozorovat okolní krajinu a objevit něco zajímavého. Při jízdě kolem pomerančových 

plantáží mě zaujalo, jak jsou stromy porostlé mechem a lišejníky a ... Karle, prosím tě zastav! Došlo mi, co celou 

dobu pozoruji. Na pomerančových stromech rostly orchideje. Bohužel jich bylo v květu jen několik. Přesto jsme 

si přišli na své. Pobíhali jsme po sadu a kochali se prapodivnými kvítky 4 druhů orchidejí. Výhodou bylo, že 

pomerančové stromy jsou poměrně nízké a není třeba za květinami lézt do korun stromů. Tropické orchideje 

totiž rostou převážně jako epifyté - přisedlí na větvích stromů. Pro mě a doufám, že i pro ostatní, to bylo velmi 

příjemné zpestření naší cesty zaměřené především na ptactvo. Další druhy jsme průběžně potkali v zahradách 

navštívených ubytoven, které jsou fotograficky velmi příznivé. Na svých dalších cestách po Belize se budu na 

orchideje více zaměřovat, tak zatím taková malá ukázka jejich diverzity. 

Orchideje Belize

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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V Belize se nachází přes 300 druhů orchidejí. V roce 2011 se tam vracím již počtvrté a snad se zase podaří 

přivézt nějakou tu miniaturní krásku. Nemyslete, většina divokých orchidejí má celkem malé květenství. Mně 

osobně jsou mnohem sympatičtější než velkokvěté kultivary z obchodů. Po Belize bych rád znovu navštívil ještě 

Panamu, kde jsem před pár lety nalezl asi 10 druhů divokých orchidejí. Uvidíme, jak se mi bude dařit. Jak jsem 

napsal v úvodu, mé putování po orchidejích v ČR končí. Z mého pohledu to znamená, že už za nimi nebudu 

podnikat systematické výpravy, které podnikám už od roku 2003. To ovšem neznamená, že se jim budu 

vyhýbat. Naopak, mám v plánu se na orchideje podívat trochu z jiného úhlu a cesty budou mít jiný cíl než dosud. 

Ale na to je ještě rok čas. Níže jsou ještě tři fotky z víkendového výletu s Ondrou Prosickým. Myslím, že 

krása orchidejí je mezinárodní a ani já sám nedokážu říci, zda mě více fascinují tropické nebo evropské 

orchideje. Já je prostě miluji takové jaké jsou, všude. Určit přesný druh některých rostlin je opravdu oříškem. 

Proto vkládám orchideje, které jsou z jedné lokality a mohou patřit k jednomu nebo druhému druhu (nyní čekám 

na určení). Variabilita květů orchidejí mě nikdy nepřestane fascinovat, jsem rád, že jsou.
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#8 Belize — Petr Bambousek 2010-07-14 19:39

ě to mrzí, ale věřím, že není všem dnům konec. Doufám, že sis užil život na útesu, 

těším se na fotky! 

#7 Belize — 2010-07-12 19:05

Ahoj Petře, o víkendu jsem se vrátil z Runde a dneska jsem se začal poohlížet po mých oblíbených 
stránkách, abych zjistil co kde zajímavého přibylo. No a musím konstatovat, že tenhle článek, ale hlavě 
fotografie orchidejí, mě zase vrátily na zem. Opět musím litovat zrušení cesty s Tebou do Belize... 
Snad, snad jednou...

#6 Jirka — Petr Bambousek 2010-07-02 15:11

Ahoj Jirko, já taky, to mi věř. Ale vypadá to že už "jen půl roku" ... 

#5 RE: Orchideje Belize — 2010-07-01 22:35

Ahoj Petre.

Tak to je neco!Hned bych jel taky za takovou krasou 

#4 Lumír — Petr Bambousek 2010-06-30 16:37

Já bych se na tvoje fotky z Pantanalu taky rád podíval, ale asi si ještě budu muset počkat, co 

#3 Renáta — Petr Bambousek 2010-06-30 16:37

Tak to máme ale HODNĚ podobný vkus Díky za zastavení! Petr

#2 RE: Orchideje Belize — 2010-06-30 16:15

Na tvoje fotografie orchidejí se vždy rád podívám, ahoj 

#1 RE: Orchideje Belize — 2010-06-29 09:01

Krásný článek.. Orchideje jsou fascinující (spolu s tulipány a slunečnicemi patří k mým nejoblíbenějším 
květinám). Přeji dobré světlo a spoustu krásných snímků :)
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