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Anotace: Prezentace seznamuje s charakterem tropických deštných 

lesů, hledá možná řešení na jejich záchranu 
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Tropický deštný les 





Charakteristika 

 Zalesněný, stále zelený biom s trvale teplým a vlhkým podnebím 

 Nezná roční období, 12 hodin denního světla 

 Časté deště, 2 000 milimetrů  srážek 

 Skleníkové klima, vlhkost vzduchu 100 % 

 Stálá teplota po celý rok, Průměrná teplota 18 °C 

 Pralesy zabírají 40 % rozlohy planety 

 V pralese žijí dvě třetiny suchozemských živočichů 

 Pralesy jsou plícemi Země a největší lékárnou 

 Díky kácení a rozvoji zemědělství zmizelo za posledních 100 let 50% 
rozlohy pralesů   

 Nejčastěji pěstovanou rostlinou tropů je mangovník indický a banánovník 

 

 



Obrázky produktů 



Fauna 



Flora 
 Např. půda Amazonského deštného pralesa obsahuje 

více bakterií, mikroskopických hub, jednobuněčných 
organismů a řas, než půda v Evropě nebo v Severní 
Americe  

 Je zde mnoho rostlin stromů sahají až do výšky 40-50 
m výjimečně i 80 m  je zde mnoho liján které se 
zamotávají do spletitých tvaru  



Flora 



Vrchní  Stromové patro  
 Je od 30-70m vysoké 

 Patro je tvořeno stromy, jejichž koruny klenoucí se nad 
pralesem se vzájemně nedotýkají 

 Stromy jsou vystaveny vysušujícímu vzduchu tak proto 
mají malé listy 

 Kůra stromu je tenká a hladká-není nutno bránit se 
před mrazem  



Střední stromové patro 
 Je od 10-30m vysoké 

 Zde žije většina živočichů pralesa. Je zde tolik potravy, 
že někteří živočichové nikdy nesestupují na zem. 

 Toto patro nejvíce stíní a způsobuje zastínění podrostu 

 Světlo je přístupné na hoře tohoto patra avšak dole 
jeho málo  



Spodní stromové patro 
 Je od 5-10m vysoké  

 Jsou zde malé exempláře stromu a stínomilné stromy 
malého vzrůstu  

 Je zde mály pohyb vzduchu a hodně velká vlhkost 
vzduchu        
        
         



Keřové patro 
 Je od 1-5m vysoké  

 Rostou zde semenáčky, keře, trpasličí stromy. 

 Světla je zde asi 3% 

 Keře a stromy jsou schopny rychlého růstu když se 
před nimi objeví prostor např.:spadnutí stromu….  



Přízemní patro 
 Je do 1m vysoké  

  Rostou zde  jednoleté semenáčky, širokolisté byliny, 
kapradiny a mechy 

 Světla je tu 1% 

 Těla odumřelých organismů jsou velmi rychle 
rozložena dekompozitory (termiti, žížaly, houby). 

 Půda je velmi mělká a chudá na živiny. 

 Vzniklé živiny jsou velmi rychle absorbovány kořeny 
stromů. 



Nejaktuálnější problémy 

 Od 20 stol. Jsme přišli o polovinu deštných lesů  

 Káceni:Dřevo se používá jako palivo a jako výrobní     
surovina  

 Vypalováni:  zemědělská půda, ta ovšem vydrží 
jenom 2-4 roky  

 



Následky  

 Půdní eroze, povodně, zanášení údolních nádrží, 
sesuvy půdy, pokles srážek, sucha 

 Snížení genofondu – pralesy jsou domovem 70-90% 
všech druhů; zároveň nemožnost dostání určitých 
léčiv 

 Následuje likvidace domorodých obyvatel, mizení 
jejich kultur 

 Další zhoršení situace v oblasti globálního oteplování 
= další negativní vliv na světové klima 

 





 Zavedení majetkových práv-les by využívali jen 
lidi na něm existenčně závislí  

 Cena dřeva, zavést daně na pralesní dřevo 

 Bojkot výrobků z tropického dřeva 

 Odpuštění dluhů zemím třetího světa 

 Omezit vliv vládnoucích struktur 

 

Možná řešení 
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