
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje s tropickým 

deštným lesem. Dozvídá se nejdůležitější informace o tom, kde se 

nachází, které organismy se v nich vyskytují, o jejich významu, 

ohrožení atd.  

Součásti pracovního listu jsou také otázky, na které lze najít odpovědi 

v textu a dále otázky, k jejichž zodpovězení žák potřebuje 

encyklopedie či internet.  
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Tropický deštný les – pracovní text 

 

Tropický deštný les je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Podmínkou je, aby 

klima bylo vlhké skutečně celoročně. Teplota je relativně stálá. Rozdíly mezi jednotlivými 

ročními obdobími jsou malé nebo prakticky nulové. Půda je chudá na živiny, protože časté 

deště z ní vyplaví vše, co vyplavit lze.  

 

Tento biom nalezneme zejména v rovníkových oblastech Země. Nejrozsáhlejší je Amazonský 

deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy v oblastech jižní a jihovýchodní Asie. 

Krom nich ještě existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové 

oblasti Pacifiku. 

 

Tropický deštný les je biom s nejvyšší biodiverzitou, tzn., že zde žije nejvyšší počet druhů 

organismů (bohatá druhová rozmanitost). A většina z nich je možná dosud nepoznána. 

 

Tropické deštné lesy se nazývají také „největší lékárnou světa“ pro výskyt velkého počtu 

přírodních léčiv. Téměř polovina užívaných léků pochází z tropických deštných lesů. 

O tropických deštných lesích se také říká, že jsou „plíce Země“. Je v nich vázáno obrovské 

množství oxidu uhličitého a pralesy mají obrovský podíl na kyslíku vytvořeném – 

vyprodukovaly ho v době, když rostly. Jejich likvidace, zejména vypalování, spotřebovává jimi 

kdysi vyrobený kyslík a vrací oxid uhličitý zpět do atmosféry. 

Stromy rostoucí v tropických deštných lesích mohou mít některé vlastnosti, které nejsou u 

stromů běžné. Vegetace je zde hustá a rychle přirůstá. Vzhledem k obrovské konkurenci o 

světlo, je tropický deštný les místo, kde rostou jedny z největších stromů. Podrost 

v tropickém lese je často omezen nedostatkem světla. Mluvíme o tzv. patrovitosti vegetace 

neboli stromových patrech. Často se zde vyskytují tzv. epifyty, což jsou rostliny rostoucí na 

povrchu jiných rostlin. 

Živočišná říše je v tropických lesích zastoupena velkým počtem druhů. Žije zde velké 

množství primátů (gorila, šimpanz, orangutan), šelem (levhart, jaguár), kopytníků (prase, 

buvol, okapi, hroch), z dalších savců lenochod, luskoun a další. Také zde žije mnoho ptáků 

(kolibřík), plazů (kajman, anakonda) a obojživelníků. 

V současné době tropické deštné lesy ubývají. Je to jeden z nejohroženějších biomů na světě. 

Dochází jednak k jeho kácení (jako palivo nebo výrobní surovina) a také vypalování pro zisk 

nové zemědělské půdy. Za posledních 100 let již zmizelo z povrchu zemského více než 50% 

rozlohy tropických deštných pralesů (z 16 mil. km2 na nynějších 7 mil. km2). A navzdory 

různým aktivitám ochránců přírody a vyhlašování nových obrovských rezervací a národních 

parků se tempo příliš nezpomalilo. Odhaduje se, že pokud nedojde k radikální změně, do 

poloviny 21. století tropické deštné lesy zcela zmizí. 



Jednou z hlavních příčin ničení je velkoobchod s velmi kvalitním tropickým dřevem, jako je 

mahagon a týk. Kácení lesů je stále ničivější díky používání silnějších strojů. Kromě dělníků 

kácejí stromy i zemědělci bez půdy. Ti vypalují velké lesní porosty, aby získaly zemědělskou 

půdu. K dalším důvodům ničení patří zakládání povrchových dolů. Někde se stavějí přehrady 

a vodní nádrže pro výrobu elektřiny, Jinde se kácejí lesy proto, aby ustoupily dobytčím 

farmám určeným k produkci hovězího. 

 

Otázky z textu: 

1. Ve kterých 3 oblastech světa je tropický deštný les nejvíce rozšířen? 

2. Co znamená výraz biodiverzita? 

3. Co jsou to epifyty? 

4. Jaká je současná rozloha tropických deštných lesů? 

5. Uveď několik důvodů, proč se tropické lesy kácejí: 

 

 

Otázky pro zvídavé:  

1. Amazonský deštný prales patří k nejznámějším. Ve kterém světadíle a na ploše jakého 

státu se nejvíce rozkládá? 

2. V pralesích žije také množství jedovatých živočichů. Známy je jed kurare, neboli šípový jed, 

získávaný z těla jednoho rodu obratlovců. Domorodci jej využívají k lovu, kdy do něj namáčejí 

hroty svých zbraní. O jaké živočichy se jedná? 

3. V tropických lesích můžeme rostliny rozdělit do lesních pater. Dokážeš je vyjmenovat? 

4. Amazonka je nejdelší řekou světa. Víš, kolik měří kilometrů? Která řeka je na druhém 

místě? 

5. V Amazonii žije jeden z největších hadů na světě. Patří mezi škrtiče a umí plavat. Jak se 

tento had jmenuje? 

 

 

 

 



Křížovka:  

 

 

1. Jeden z největších hadů světa 

2. Nejdelší řeka na světě 

3. Jiný výraz pro tropický deštný les 

4. Primát, žijící v jihovýchodní Asii 

5. Popínavé rostliny typické pro tropy 

6. Nejvodnatější řeka Afriky 

7. Největší jihoamerická šelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kteří z těchto živočichů žijí v tropických deštných lesích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text byl použit z www.wikipedia.org a obrázky z: 

sovice - http://ailinonaldea.blog.cz/1107/sovice-snezni 

gepard - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gepard_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD 

tučňák - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci 

velbloud - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a0ea5c30-8d33-4a4b-8478-

fe183535971b 

los - http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2006/kanada-3-2006/713-3/los-nebo-jelen 

kosatka - http://zivazeme.cz/atlas-savcu/kosatka-drava 

štír - http://ucivo.webnode.cz/album/klepitkatci/klepitkatci-pavoukovci-stiri-stir-stredomorsky-jpg/ 

slon - http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/slon-jihoafricky/ 

zebra - http://www.desibucket.com/tag/zebra/ 

liška polární - http://zrzka11.blog.cz/0806/lisky 

vydra - http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/savci/vydra-ricni/fotogalerie 

sob - http://www.faunasveta.czweb.org/gronsko.html 

medvěd - http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD 

tukan - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukan_obrovsk%C3%BD 

šimpanz - http://www.photonature.cz/clanky/priroda/62-fotografovani-simpanzu-v-africe.html 

chobotnice - http://zabaci.cz/fauna-a-flora/104-chobotnice.html 

vlk - http://vlk.wbl.sk/O-Vlkoch.html 

lenochod - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenochodi 

bizon - http://indiani.cz/clanky/index.php?a=americky-bizon-puvod-charakteristika-zivot-rije-zvireci-

predace 

bažant - http://www.naturephoto.cz/priroda/ptaci/256-bazant-ktery-se-vubec-nebal.html 

sysel - http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1914239 

srnec - http://www.sumavskazverina.cz/sortiment.php 

rypouš - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rypou%C5%A1_severn%C3%AD 

fenek - http://cumilka-cumilka.blog.cz/galerie/zvirata/savci/selmy/psoviti/obrazek/58385985 

prase - http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=394 

lední medvěd - https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD 
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