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Tropická dÏungle je nepochybnû jedním
z prostfiedí, které ãlovûka od pradávna
uchvacuje. Vlhko, vedro, neprostupná ve-
getace, vífiení mot˘lÛ oslniv˘ch barev, zpûv
pestrobarevného ptactva, kfiik papou‰kÛ,
v‰ude kvetoucí orchideje a jiné exotické
rostliny — to je to, co si nejspí‰e vût‰ina
ãtenáfiÛ Îivy a dal‰ích obyvatel mírného
pásu pfiedstaví pod pojmem tropick˘ de‰t-
n˘ les. Není divu, kdyÏ takov˘ obrázek tro-
pick˘ch lesÛ dÛvûrnû známe z populárních
ãasopisÛ i televize.

Realita se ov‰em jen stûÏí mÛÏe li‰it víc
od tohoto v podstatû k˘ãovitého barvo-
tisku. V typickém níÏinném de‰tném lese je
vût‰inu dne tma, ticho a barevná monotón-
nost aÏ ubíjí. Nikde nic neh˘fií, nevífií, ani
nezáfií barvami, zahlédnout nûjakého Ïivé-
ho tvora (kromû vegetace) je záleÏitost
témûfi sváteãní. A kaÏd˘, kdo se nûkdy ocitl
v typickém nenaru‰eném de‰tném lese, se
jen mÛÏe pousmát pfiedstavû odváÏného
dobrodruha hrdinnû se prosekávajícího
maãetou celé dny a t˘dny skrze neprostup-
nou a zavile se bránící vegetaci (v tmavém
lese toho pfiíli‰ neroste — není pak divu, Ïe
v zapojeném a mnohopatrovitém de‰tném
lese prakticky chybí bylinné a kefiové patro
a vût‰inou tedy není k dispozici nic, ãím by
se dobrodruzi mohli prosekávat).

Pokud se z mediálních prostfiedkÛ o fas-
cinujících de‰tn˘ch lesích mnoho kloudné-
ho nedovíme, poohlédneme se po jin˘ch
zdrojích informací. O de‰tn˘ch lesích exis-
tuje celá fiada publikací. Asi nejznámûj‰ím
zasvûcením do jejich ekologie je An Intro-
duction to Tropical Rain Forests od T. C.
Whitmorea (1998). Nejen tato klasická
publikace, ale i vût‰ina dal‰ích se v‰ak za-
mûfiují na tropické (de‰tné lesy mírného
pásu nechme stranou) de‰tné lesy jako ce-
lek, pí‰í tedy pfieváÏnû o tom, co mají rÛzné
de‰tné lesy spoleãné.

Richard Primack (autor i ãesky vydané
knihy Biologické principy ochrany pfiíro-
dy) a Richard Corlett se proto pokusili za-
plnit zjevnou mezeru v literatufie o de‰t-
n˘ch lesích tím, Ïe napsali knihu, která se
explicitnû zamûfiuje na rozdíly mezi pûti
hlavními typy de‰tn˘ch lesÛ svûta — jiho-
americk˘mi, africk˘mi, madagaskarsk˘mi,
asijsk˘mi a novoguinejsko–australsk˘mi. Ty
se zcela zásadnû li‰í ve své ekologii a dru-
hovém sloÏení (v jemnûj‰ím mûfiítku je pak
samozfiejmû znaãn˘ rozdíl, zda stojíme v la-
tinskoamerickém lese amazonském, atlant-
ském ãi stfiedoamerickém).

Po krátkém klimatologickém úvodu au-
tofii podávají ekologické a biogeografické
srovnání hlavních oblastí de‰tn˘ch lesÛ
pfies rozdíly ve vegetaci, spoleãenstvech
primátÛ, karnivorech a herbivorech, ptá-
cích, netop˘rech, kaloních a dal‰ích létají-
cích neptaãích obratlovcích a nakonec
v hmyzí faunû. Závûreãná kapitola patfií lo-
gicky ohroÏení tohoto druhovû nejbohat‰í-
ho biomu. Pro ochranu pfiírody vypl˘vá
z regionálních rozdílÛ mezi rÛzn˘mi de‰t-
n˘mi lesy zásadní pouãení: ochranáfiské
metody aplikovatelné napfi. v jihov˘chodní
Asii budou neúãinné v Africe a budou ak-
tivnû ‰kodit v Latinské Americe.

Autofii se zamûfiili pouze na tropické
níÏinné de‰tné lesy, a to pfieváÏnû na ty

vÏdyzelené a poloopadavé. V knize se tedy
nedoãteme o tropick˘ch sezonních (monzu-
nov˘ch) nebo horsk˘ch lesích (oznaãova-
n˘ch nûkdy jako mlÏné ãi mechové) ãi for-
macích na extrémním podloÏí (vfiesovcové,
ra‰elinné ãi baÏinné lesy), které jsou ekolo-
gicky velmi atypické. To ov‰em není na zá-
vadu — vût‰ina laikÛ navíc o existenci tûch-
to odli‰n˘ch ekosystémÛ neví a stejnû jde
o biotopy, které najdeme na velk˘ch plo-
chách jen zfiídka (napfi. vfiesovcové lesy na
Sumatfie a Borneu, kde pokr˘vají asi ãtvrti-
nu zalesnûn˘ch ploch).

Primack a Corlett zdÛrazÀují odli‰nost
mnoha tropick˘ch de‰tn˘ch lesÛ, jak sami
uvádûjí, ve v‰ech mysliteln˘ch ohledech —
klimatu (od extrémnû vlhk˘ch a nesezon-
ních lesÛ jihov˘chodní Asie po relativnû su-
ché a sezonní africké lesy), vegetaãní struk-
tufie (od velmi vysok˘ch asijsk˘ch po nízké
madagaskarské), druhové bohatosti rÛz-
n˘ch taxonÛ atd. Odli‰nost lesÛ zv˘razÀují
i názorné popisky, které odkazují na klíão-
vé ekologické prvky odpovûdné za fungo-
vání toho ãi onoho lesa. Tak v jihov˘chodo-
asijsko–novoguinejsk˘ch dipterokarpov˘ch
lesích se v‰e dÛleÏité toãí kolem hromad-
ného kvetení a plození dvojkfiídláãÛ (ãel.
Dipterocarpaceae) v periodû 2 aÏ 7 let —
druhovou chudost urãit˘ch skupin zvífiat
a absenci nûkter˘ch potravních strategií
zpÛsobuje právû stfiídání dlouh˘ch období
hladomoru a krátk˘ch období potravních
nadbytkÛ. Naopak extrémní druhová pest-
rost broméliov˘ch lesÛ Latinské Ameriky je
do znaãné míry dána obrovskou diverzitou
epifytÛ — bromélií, tilandsií, kaktusÛ, or-
chidejí, mechÛ, li‰ejníkÛ, játrovek, kapra-
din, fias atd. Vzhledem k tomu, Ïe témûfi
v‰echny africké de‰tné lesy jsou dost suché
a silnû sezonní, není divu, Ïe jsou zde velmi
chabû zastoupeny epifyty a tím pádem
i druhová poãetnost je velmi nízká. Autofii
tyto lesy charakterizují jako ochuzené lesy.
Pfiíãiny druhové chudoby africk˘ch lesÛ je
v‰ak tfieba hledat uÏ v minulosti. De‰tné
lesy KonÏské pánve a západní Afriky byly
v dobách ledov˘ch mnohem více negativ-
nû ovlivnûny zmen‰ováním plochy de‰tné-
ho lesa neÏ napfi. jihoamerické lesy (kde
byl vliv glaciálÛ minimální) a navíc zde ne-
jdel‰í dobu trvá tlak lidské populace. Ani
na tato historická biogeografická vysvûtlení
autofii nezapomnûli, ale celkovû se jimi za-
b˘vají ménû neÏ aktuálními ekologick˘mi
pfiíãinami rozdílÛ mezi mnoha de‰tn˘mi
lesy.

V celé knize se velká pozornost vûnuje ‰í-
fiení semen rÛzn˘mi skupinami obratlovcÛ
a také opylování. Je zajímavé, Ïe pfies dlou-
hodobou koevoluci mezi ‰ifiiãi semen, resp.
opylovaãi a rostlinami jsou jejich role aÏ pfie-
kvapivû snadno zamûnitelné. Kaloni ochot-
nû nav‰tûvují a opylují neotropické rostliny
vysazené ve Starém svûtû a listonosovití
netop˘fii Nového svûta zase nepohrdnou
rostlinami dovezen˘mi pfies Atlantik. To je
dost pfiekvapivé, ponûvadÏ fiada opylova-
n˘ch rostlin je endemick˘ch (coÏ naznaãuje
dlouhodobou, vzájemnû podmínûnou ko-
evoluci s opylovaãi) a navíc se netop˘fii
a kaloni orientují pfii vyhledávání kvûtÛ
a plodÛ naprosto odli‰nû (echolokace vs.
ãich a zrak). Na Madagaskaru se na ‰ífiení se-
men a dokonce i opylování v˘znamnû podí-
lejí lemufii, a tak madagaskarské lesy ozna-
ãují Primack s Corlettem jako lemufií lesy.

U ptákÛ se autofii zamûfiili na typické
strategie, které jsou v mírném pásu vzácné
ãi neexistují vÛbec, tedy napfi. smí‰ená hej-

na, plodoÏravost, v˘‰kové ptaãí migrace ãi
hejna tzv. mravenãích ptákÛ (fiada americ-
k˘ch ale i africk˘ch ptákÛ se Ïiví pouze
hmyzem vypla‰en˘m tzv. nájezdními, resp.
stûhovav˘mi mravenci). V souvislosti s ptac-
tvem jistû stojí za zmínku, Ïe tradiãní pfied-
stava o úÏasné pestrosti tropického ope-
fienstva je chybná, nebo v nejlep‰ím pfiípadû
pfiehnaná: ke kaÏdé pestrobarevné tangafie,
trogonovi ãi tukanovi lze pfiifiadit spoustu
univerzálních hnûd˘ch ptákÛ. Tûchto nená-
padn˘ch, vût‰inou ‰edavû ãi hnûdozelenû
zbarven˘ch ptáãkÛ je mezi tropick˘mi
pûvci vût‰ina. Dokonce i velmi pestfií ptáci
v de‰tném lese spl˘vají s okolím, takÏe
ornitolog oãekávající barevné orgie, které
zná z pfiírodopisn˘ch dokumentÛ Davida
Attenborougha, bude v terénu nepochyb-
nû zklamán.

Celou knihou se táhne i vûdomí, jak zou-
fale málo toho o tropick˘ch organismech
víme. To se net˘ká jen hmyzu, kde vût‰inu
druhÛ neznáme, a ty, co známe, tak jen
podle jména, ale dokonce i takov˘ch popu-
lárních skupin, jako jsou právû ptáci.
O tom svûdãí souvisl˘ pfiíliv popisÛ nov˘ch
druhÛ z tropÛ, ale i fakt, Ïe ekologie tro-
pick˘ch ptákÛ se naprosto odli‰uje od ekolo-
gie ptákÛ mírného pásu (viz B. J. M. Stutch-
bury, E. S. Morton 2001: Behavioral Ecology
of Tropical Birds). A právû srovnávací expe-
rimentální studie ptákÛ tropického a mír-
ného pásu zaãínají v poslední dobû zcela
mûnit ná‰ pohled na ekologické pfiíãiny tak
základních (a dlouho znám˘ch) jevÛ, jako
je fungování pohlavního v˘bûru ãi strategie
investic do potomstva.

Klíãovou funkci pro de‰tn˘ les má
i hmyz. VÏdyÈ asi polovinu ve‰kerého hmy-
zu — a tedy potravní nabídky vût‰iny obrat-
lovcÛ — v lese seÏerou mravenci! DÛleÏité
a nesmírnû zajímavé úlohy hrají i vzájemné
vztahy mezi myrmekofilními rostlinami
a mravenci, mot˘li (Ithomiinae) pfiiÏivující
se na v˘kalech tzv. mravenãích ptákÛ, ter-
miti pûstující symbiotické houby ãi vãely
migrující na velké vzdálenosti v dipterokar-
pov˘ch lesích.

Publikace je nejen nahu‰tûna mnoÏstvím
ãasto zbrusu nov˘ch poznatkÛ, ale i dopl-
nûna fiadou vynikajících fotografií, dobfie
sestaven˘m rejstfiíkem a rozsáhl˘m sezna-
mem literatury. Knihu Tropical Rain Fo-
rests bych proto vfiele doporuãil kaÏdému
zájemci o solidní zdroj informací o de‰t-
n˘ch lesích tropÛ.
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