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Jsou tropické Jsou tropické 
deštné lesy deštné lesy 
skutečně skutečně 
kriticky kriticky 

ohrožené?ohrožené?
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Fascinující deštný les
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Fulgora laternaria
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Vysoká 
biodiverzita
i endemismus
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• opylování obratlovci

• šíření semen rybami v lese

• fytotelmy

• epifyty

• myrmekofilie

Dischidia major (Sumatra)

Tropická bizarnost

Tropická pestrost
• TV vs realita

• „feast & famine situation“

Dacnys cayana
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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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Deštné lesy 
plošně ubývají

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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Co nejvíce ohrožuje deštné lesy?

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

Vliv těžby dřeva na biodiverzitu tropických lesů: jak a kde?
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Skutečný problém lesů (Amazonie): pastvinySkutečný problém lesů (Amazonie): pastviny

Najdi tři rozdíly…
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Je skutečně (deštný) les nejohroženějším 
prostředím na světě?

Cerrado
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Jsou v rámci lesních prostředí prioritní 
z hlediska ochrany deštné lesy?

a) species richness         b) threat richness         c) endemic richness

Co chránit aneb jaké priority volíme: druhová úroveň
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Brooks et al. 2006: Global biodiversity conservation priorities.
Science 313: 58–61.

Co chránit aneb jaké priority volíme: druhová úroveň

Hodnocení ohroženosti prostředí: 
mnoho přístupů, mnoho priorit
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Hodnocení ohroženosti prostředí: 
kritérium ohroženosti (průnik mezi různými přístupy)

Hodnocení ohroženosti prostředí: „biome crisis“

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

konverze – 21.8 %

chráněná území – 11.9%

Biomy

průšvih!!!

Hodnocení ohroženosti prostředí: „biome crisis“
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Je mezi deštnými lesy nejohroženější 
amazonský deštný les?
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Vliv těžby dřeva na biodiverzitu: jak a kde?

• vs sběr „firewood“ (Kongo!)

Amazonie
kontra

skutečné ochranářské priority

Stotz D. F. et al. 1996: 
Neotropical birds. Ecology 
and conservation. 
Univ. Chicago Press, 
Chicago and London.
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Důvody k optimismu?

Fragmentace dotažená 
do konce

• fragmentace – lidi vs hurikány

• fragmenty & matrix
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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

•• doložený úbytek  doložený úbytek  –– 28%28%

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

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.“ 

(T. 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
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Co je pro ochranu přírody významné?
Greenpeace (http://www.greenpeace.org/international/) – 22.9.2005

10212 600
AndesAmazon

10630 400
savannahforest

1099 120
endemism & endemicbiodiversity

Co je pro ochranu přírody významné?
Greenpeace (http://www.greenpeace.org/international/) – 8.11.2007

2365 020
AndesAmazon

18630 200
savannahforest

2213 290
endemism & endemicbiodiversity
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Tropický deštný les: řekni, proč ty bludy jsou?

von Martius 1840: Flora Brasiliensis. (atlantský deštný les)

(Tropický deštný) les: řekni proč ty bludy jsou?
• hyletická kultura – kult stromů

• příroda = les?

Cílek V. 2005: Krajiny vnitřní a 
vnější. Dokořán, Praha (s. 84–93). 

Konvička M. et al. 2004: Ohrožený 
hmyz nížinných lesů. Sagittaria, 
Olomouc. 

Konvička M. et al. 2005: Ohrožený 
hmyz nelesních stanovišť. Sagittaria, 
Olomouc.



25

Vesmír 85(3): 140–147. 

Co si z toho vzít domů?

lesy nelesní biotopy

deštné lesy sucholesy, temperát

Amazonie JV Asie, Mata Atlantica

… neochota některých ochranářských aktivistů nakládat s 
informacemi čestným způsobem poškozuje důvěryhodnost 
ochranářské vědy i ochranářského hnutí.
(Stephen Budiansky 2002, Nature 415: 364)


