
Je to souostroví nalézající se v Tichém oceánu, 667 km západně od chilského pobře-
ží, a administrativně patří do chilského regionu Valparaíso. Celková rozloha ostrovů je 
99,67 km2. Na ostrovech žije asi 1000 lidí, většina v hlavním městě San Juan Bautista. 
Souostroví se skládá ze dvou hlavních ostrovů, Ostrova Robinsona Crusoe (původně 
Isla Más a Tierra)  a Ostrova Alexandra Selkirka (Isla Más Afuera), a mnoha menších. 
Souostroví bylo objeveno 22. listopadu 1574 španělským mořeplavcem Juanem Fer-
nándezem, který se plavil mezi Peru a Valparaísem a náhodně se odchýlil od pláno-
vaného kursu. V roce 1704 byl na ostrov vysazen skotský námořník Alexander Selkirk, 
který žil na ostrově úplně sám čtyři roky a čtyři měsíce. Jeho příběh byl inspirací pro 
spisovatele Daniela Defoa k napsání románu Robinson Crusoe. Roku 1966 přejme-
novala chilská vláda ostrov Isla Más Afuera na Ostrov Alexandra Selkirka a Isla Más 
a Tierra na Ostrov Robinsona Crusoe ve snaze o podpoření turistického ruchu.  
Ostrovy jsou vulkanického původu. Klima souostroví je subtropické, ovlivňované Hum-
boldtovým proudem. Teplota se ročně pohybuje v rozmezí 3–34 °C, s průměrem 
15,4 °C. 

Na souostroví se vyskytuje 209 původních druhů cévnatých rostlin, z nichž přibližně 
150 druhů jsou kvetoucí rostliny a 50 druhů kapradiny. 126 druhů, tedy 62% jsou 
endemické rostliny. Mnoho druhů jsou charakteristické rostliny pro antarktickou ob-
last a  jsou příbuzné rostlinám jižní části Jižní Ameriky, Nového Zélandu a Austrálie. 
Vegetační zóny korespondují s nadmořskou výškou. Oba hlavní ostrovy mají poněkud 
odlišná rostlinná společenství. 

Ostrovy Juana Fernándeze

Sonchus brassicifolius (= Dendroseris litoralis) byl téměř vyhuben 
vysazenými kozami. V roce 1980 rostly na ostrovech poslední 3 dospělé 
exempláře. Po eliminaci koz se jejich porosty opět začaly obnovovat. Jeho 
listy jsou jedlé a živil se jimi i Alexander Selkirk. 

Blechnum cycadifolium tvoří na obou hlavních ostrovech souvislé po-
rosty. Tato rostlina se nachází ve sbírce botanické zahrady ve skotském 
Loganu.

Gunnera bracteata je endemitem Ostrova Robinsona Crusoe. Na Os-
trově Alexandra Selkirka roste mohutnější druh Gunnera masafuerae.

Traduje se, že jako základ příběhu sloužilo Danielu Defoeovi vyprávění 
o Alexandru Selkirkovi. Defoeův Robinson Crusoe však ztroskotal při po-
břeží Brazílie, jeho ostrov ležel v Atlantiku a měl tropické klima. Pro české 
čtenáře vytvořil jeho postavu Zdeněk Burian.
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