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Tropické deštné lesyTropické deštné lesy
Tomáš GrimTomáš Grim

Katedra zoologie UP, OlomoucKatedra zoologie UP, Olomouc

Tropické deštné lesy: proč nás fascinují?

von Martius 1840: Flora Brasiliensis. (atlantský deštný les)
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Green hell: kakofonie a klaustrofobie v sauněGreen hell: kakofonie a klaustrofobie v sauně

Kakofonie: „dawn chorus“ & svítilky

Fulgora laternaria
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Pra-lesy: web Greenpeace (září 2005)
• Sedm úžasných pralesů: putovní výstava Greenpeace

• „Název naší putovní výstavy - Sedm úžasných pralesů (z 
původního anglického názvu této výstavy „Magnificent Seven“) -
není nikterak přemrštěný či nadnesený. Pralesy a původní lesy jsou 
vskutku úžas budícími, a také životadárnými, biotopy. Regulují 
podnebí, filtrují vzduch, čistí vodu a zabraňují erozi. Jsou 
opravdovými pokladnicemi ukrývajícími největší různorodost 
pozemských druhů. Jen deštné pralesy samy o sobě jsou 
domovem milionů druhů zvířat a rostlin, které dohromady tvoří 
přibližně dvě třetiny veškeré pozemské flóry a fauny.“

• „Světové pralesy vážně ohroženy a jejich ničení nabývá 
drastických rozměrů. Zničeno již bylo přibližně 80 procent všech
pralesů. Přitom každé dvě sekundy je vymýcena plocha o rozloze 
fotbalového hřiště. Největší hrozbou pro pralesy je průmyslové 
kácení. Obrovské množství dřeva je dopravováno do USA, Japonska 
a Evropy.“
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Tropický nížinný vždyzelený deštný lesTropický nížinný vždyzelený deštný les

tropical lowland evergreen rain foresttropical lowland evergreen rain forest
definice pouze klimatem definice pouze klimatem –– na druhové složení nezáležína druhové složení nezáleží
teplota, srážky teplota, srážky –– často absence sezonalityčasto absence sezonality
vlhkost: u země 90vlhkost: u země 90––95%, v korunách 95%, v korunách < < 70%70%
mnohovrstevný zápoj (až 8 pater!) mnohovrstevný zápoj (až 8 pater!) –– složitá fyziognomie lesasložitá fyziognomie lesa
v lese je tma, vlhko, chladnov lese je tma, vlhko, chladno
palmy (trnité kmeny, listy)palmy (trnité kmeny, listy)
kauliflorie, ramifloriekauliflorie, ramiflorie
epifyty (bromélie, tilandsie, orchideje, kaktusy, kapradiny)epifyty (bromélie, tilandsie, orchideje, kaktusy, kapradiny)
epifyly (lišejníky, řasy, mechy, játrovky, hlenky, prvoci) epifyly (lišejníky, řasy, mechy, játrovky, hlenky, prvoci) 
liány, škrtiče (liány, škrtiče (stranglersstranglers) ) –– FicusFicus (někdy většina biomasy)(někdy většina biomasy)

rattan (Calamus)
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Kde jsou deštné lesy?

• Afrika                      – 1.8 mil. km2

• Jihovýchodní Asie  – 2.5 mil. km2

• Latinská Amerika    – 4.0 mil. km2
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Není les jako les …

Není les jako les …
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Není les jako les …

Není les jako les …
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Není les jako les …

Není les jako les …
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Dipterocarpaceae

Shorea

Dipterocarpus

Dipterocarpaceae
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„Mast fruiting“

Proč není les jako les?

• současná ekologie

• minulá historie
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Proč není les jako les?

Proč není les jako les?
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Proč není les jako les?

Shorea parviflora

Proč není les jako les?
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Tropická pestrost
• TV vs realita

• „feast & famine situation“

Dacnys cayana

• opylování obratlovci

• šíření semen rybami v lese

• fytotelmy

• epifyty

• myrmekofilie

Dischidia major (Sumatra)

Tropická bizarnost
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Cecropia & Azteca

Acacia & Pseudomyrmex

Myrmekofilní rostliny

Biodiverzita



18

V tropech (a deštných lesích) je vysoká biodiverzita

Stutchbury B. J. M. & Morton E. S. 2001: Behavioral ecology of tropical 
birds. Academic Press, San Diego.

Brown J. H. & Lomolino M. V. 1998: Biogeography. 2nd ed. Sinauer, 
Sunderland.

Cox C. B. & Moore P. D. 2003: Biogeography: an ecological and 
evolutionary approach. 6th ed. Blackwell, Oxford.

Osborne P. L. 2000: Tropical ecosystems and ecological concepts.
Cambridge University Press, Cambridge.

V tropech (a deštných lesích) je vysoký endemismus
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Jak se do tropů vejde tolik druhů?Jak se do tropů vejde tolik druhů?

palmová savana – moriche (Mauritia flexuosa)
Berlepschia rikeri
Tyrannopsis sulphurea
Icterus chrysocephalus
Tachornis squamata

Jak se do tropů nacpe tolik druhů?

Hilty S. 1994: Birds of tropical America. Chapters, Vermont.
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Hot spots
http://www.biodiversityhotspots.org/ 
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Alternativní přístup: „biome crisis“

Hoekstra J. M. et al. 2005: Confronting a biome crisis: global disparities of 
habitat loss and protection. Ecology Letters 8: 23–29.

matorral, Chile

konverze – 21.8 %

chráněná území – 11.9%

Biomy
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Alternativní přístup: „biome crisis“ průšvih!!!

Vliv těžby dřeva na biodiverzitu tropických lesů: jak a kde?
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Kdo nám to tu kácí…?

Vliv těžby dřeva na biodiverzitu: jak a kde?
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Vliv těžby dřeva na biodiverzitu: jak a kde?

• vs sběr „firewood“ (Kongo!)

Dipterocarpaceae
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např. rody:

Shorea

Parashorea

Dryobalanops

Dipterocarpus

Dipterocarpaceae
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Skutečný problém lesů (Amazonie): pastvinySkutečný problém lesů (Amazonie): pastviny

Najdi tři rozdíly…
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Ostrovní biogeografie, kácení lesů a vymírání
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Fragmentace prostředí a biodiverzita: jak a kde?Fragmentace prostředí a biodiverzita: jak a kde?

•• Singapur: 1819 Singapur: 1819 –– 20022002

•• zničeno 99.7% lesazničeno 99.7% lesa

•• úbytek biodiverzity úbytek biodiverzity –– 28%28%

•• odhadovaný úbytek odhadovaný úbytek –– 50.4 %50.4 %

Brook B. W. et al. 2003: Catastrophic extinctions follow deforesBrook B. W. et al. 2003: Catastrophic extinctions follow deforestation in tation in 
Singapore. Nature 424: 420Singapore. Nature 424: 420––423. 423. 

Fragmentace dotažená 
do konce

• fragmentace – lidi vs hurikány

• fragmenty & matrix
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Fragmentace prostředí a biodiverzita: jak a kde?

„Tropické odlesňování a následná fragmentace prostředí jsou hlavními 
faktory ohrožujícími světovou terestrickou biodiverzitu, ačkoli nezvratné 

vědecké důkazy pro lokální extinkce způsobené fragmentací jsou 
překvapivě vzácné.“ 

(Abe et al. 1997: Biodiversity. An ecological perspective. Springer-Verlag, New York. s. 254)

Variabilita v resilienci prostředíVariabilita v resilienci prostředí
Singapore (Bukit Timah) Singapore (Bukit Timah) 
vsvs
Puerto Rico (hurikány)Puerto Rico (hurikány)
vliv fragmentace vliv fragmentace minimálníminimální
oproti očekáváníoproti očekávání
jen masivní disturbancejen masivní disturbance

rozsrozsááhlejhlejšíší extinkceextinkce
i malinkati malinkatéé fragmenty majfragmenty majíí
velmi vysokou biodiverzituvelmi vysokou biodiverzitu
diverzita: primdiverzita: primáár r >> fragmentovaný primfragmentovaný primáár r >> sekundsekundáárr

1. Deštné lesy nejsou starobylé (žádné pra-lesy)

2. Deštné lesy nejsou stabilní a neměnné 

3. Deštný les není neprostupná džungle

4. Deštné lesy „nehýří“ druhovou pestrostí

5. V primárním deštném lese není vždy nejvyšší diverzita

6. Tropická diverzita není jen diverzita deštných lesů

7. Neexistuje pozitivní vztah mezi diverzitou a stabilitou

8. Těžba dřeva často neovlivňuje biodiverzitu

9. Fragmentace lesů může biodiverzitu zvyšovat

10. Druhy ve společenstvech nejsou „hluboce provázány sítí jemných, 
detailních a snadno narušitelných vztahů“

Opravník obecně oblíbených omylů o deštných lesích


