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Tropický les

• Zalesněné území vyznačující se trvale(celoročně) teplým a 
zároveň vlhkým podnebím

• Tato území nalezneme nejčastěji v rovníkových oblastech

• Podle odhadů žije v tropických lesech až 2/3 všech živočichů 
na planetě Zemi [An introduction to tropical rain forests]
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Problém deštných pralesů

• Tropické deštné pralesy dokáží pojmout velké množství oxidu 
uhličitého (skleníkového plynu), čímž pomáhají proti 
globálnímu oteplování

• Deštné pralesy ale bojují se suchem, zejména to v roce 2005 
způsobilo úhyn velkého množství stromů a zpomalilo další růst

• Hlavní nepřirozené vlivy: 

Kácení – potřeba dřeva pro palivo či výrobu

Vypalování – kvůli zisku půdy

Za posledních 100 let bylo zničeno více než 50% deštných 
pralesů!!! Pokud se situace nezmění, některé zdroje odhadují, 

že do poloviny 21. století vymizí ze zemského povrchu. 



Řešení?

• Některé zdroje problém deštných pralesů popírají

• Možná řešení: Úprava způsobu zemědělství, zalesnění nevyužitých 
ploch, zastavení odlesňování

• Stránka amazonskepralesy.cz se problematice Amazonského pralesa 
pralesa podrobně věnuje. Podle jejich zdrojů jsou hlavními příčinami 
odlesnění v tomto pralese: Chov dobytka (61 %), drobné zemědělství 
(31%), těžba dřeva (4%)

• Problém není jen v Amazonii, v roce 2006 hnutí Greenpeace otevřelo 
globální záchrannou stanici uprostřed pralesů Papui - Nové Guinei

• Nepodařilo se zachránit Atlantský deštný prales, ze kterého zbylo jen 
5% původní rozlohy, je domovem původních vzácných živočichů i 
rostlin 



Amazonský prales

• Rozloha: 5 500 000 km2

• Většina patří pod Brazílii, dále pak Kolumbie, Peru, 
Venezuela, Ekvádor, Bolívie, Guyana, Surinam, a 
Francouzská Guyana

• Do roku 1960 poměrně netknutý

• Od 1970 – 2000 bylo vykáceno okolo
17% pralesa

• Těžba dřeva a odlesňování (kvůli 
rostoucí populaci v Brazílii) ničí prales
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Znáte odpověď?

Který deštný prales je největší?

Tipněte si, jakou část všech deštných pralesů na zemi 
zabírá právě ten největší z nich?

Vyjmenujte, jaké na naše klima nepříliš typické živočichy 
můžete  v deštném pralese potkat.



Znáte odpověď?
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Tipněte si, jakou část všech deštných pralesů na zemi 
zabírá právě ten největší z nich?
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Vyjmenujte, jaké na naše klima nepříliš typické živočichy 

můžete v deštném pralese potkat.

Hady, chameleony, želvy….




