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Tropický deštný les 

• Zalesněná oblast s trvale vlhkým a teplým 
podnebím (vlhkost vzduchu bývá 100%) 

• Tuto oblast nevytvořil člověk 

• Výskyt v rovníkových oblastech 

• Nejrozsáhlejší: Amazonský a Konžský deštný 
prales, také na poloostrově Přední a Zadní 
Indie 

 



Amazonský tropický deštný 
prales 

•  Rozkládá se na území Jižní Ameriky - 
Brazílie, Kolumbie, Peru, Venezuely, Ekvádoru, Bolívie, Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany (velká část pralesa 
leží v Amazonské nížině) 

   



Lesy potřebujeme 

• Stromy a ostatní vegetace přeměňují oxid 
uhličitý na kyslík a více než polovina 
fotosyntézy probíhá právě v deštných lesech 

• Lidé do ovzduší vypouští více oxidu uhličitého 
než příroda dokáže zpracovat (ten se 
shromažďuje v atmosféře a způsobuje 
oteplování a extrémní změny v počasí   



• Je označován za zelené plíce planety 

• V letech 1970 – 2000 bylo vykáceno 16,4% 
pralesa 

• Od roku 2002 se chráněná plocha 
ztrojnásobila na milion km2 

• V roce 2005 zasáhlo Amazonský prales 
obrovské sucho (nejhorší za 100 let)  

 - Delší než tříleté sucho by AP mohlo změnit v 
poušť 

 

Amazonský deštný prales 



Fauna v Amazonském pralese 

• Sklípkan 

• Papoušek ara arakanga 

• Žáby 

• Uakari šarlatolíci (téměř ohrožený druh) 

• Anakonda velká 

• Opice malpa 



Uakari šarlatolíci Papoušek ara arakanga 



Opice malpa Anakonda velká 



Důvody pro kácení 

• Nejvíce lesy ohrožuje člověk a jeho aktivita 

• Kácíme lesy pro získání půdy k obdělávání, 
chování dobytka a kvůli dřevu (díky vysokém 
nárustu populace a díky velké poptávce po 
hovězím mase a kůžích zabírají biofarmy 80% 
odlesněné půdy)  

• Pro zlepšení vztahů chtějí státy Jižní Ameriky 
vybudovat místo AP elektrická vedení nebo 
dálnice  

 





Dobytčí farmy už nyní pokrývají 80 % odlesněné půdy.  



Řešení  

• Zvýšit cenu dřeva a dřevěných výrobků 

• Zavést nové techniky nebo se vrátit k 
tradičnímu rotačnímu zemědělství  

• Odlesněné a nevyužívané plochy by se mohli 
znovu začít používat (taková území jsou ale 
příliš malé) 

• Změnit myšlení místních (nemá pro ně význam 
ekologie a životní prostředí) 



• Fauna i flóra je ničena a z některých druhů se 
stávají vyhynulé druhy 



Dennis Melka 
• Český občan, který kácí hektolitry deštného 

pralesa v Peru 

• Jeho firma se zabývá výrobou kakaa a 
palmového oleje 





Vykácený Amazonský tropický deštný prales v Peru 



Těžba dřeva v AP 



Zajímavosti 

Kmen v Amazonském deštném pralese 



Pralesnička azurová - na jedno stříknutí 
jedu je schopná usmrtit až 1500 lidí 
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