Deštný prales
Z E L E Ň P L N Á Ž IVOTA

Horko, vlhko a zeleň, kam jen oko dohlédne. Právě se
nacházíte v deštném pralese. Na místě, kde je horko
podobně jako v poušti, déšť tu je však pravidlem,
a ne výjimkou. Díky dostatečné vláze zde roste a žije
neuvěřitelné množství nejrůznějších rostlin a zvířat.
Jak se jim tu všem daří? Nejsou vystaveni většímu
nebezpečí? Hurá do nitra pralesa, poznat jeho obyvatele!

Kdo se schová,
vyhraje
Mezi tolika rostlinami se dá báječně
hrát na schovávanou. I když… tady
to spíš znamená, nestát se něčí
svačinou. Některá zvířata sázejí
na život v korunách stromů, kde
jsou mimo dosah predátorů, jiná
nedají dopustit na své ochranné
zbarvení, které je před zraky
nepřátel schová.

Nahoru a ještě výš
Mnoho pralesních obyvatel umí žít
na zemi i v korunách stromů.
Nahoře jsou přece jen víc v bezpečí.
K životu ve výškách jsou proto vybaveni:
mají silné přední končetiny, aby se
jim na stromy dobře šplhalo. Pokud
mají ocas, může fungovat jako taková
„třetí ruka“, kterou se přidržují větví.
Vychytávek mají spoustu...

Silné končetin

y

Nástrahy džungle
Džungle by se dala rozdělit na několik pater.
V tom spodním je vlhko a šero, nedopadá sem tolik
slunečního svitu. Naopak nahoře, v korunách stromů,
život jen bují. Jeden si musí dávat pozor, v hustém
porostu se může skrývat kde co a kde kdo…
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Lepk

avé p r s
ty

s
Chápavý oca

Nápadný, nebo nenápadný?
Co myslíte, je lepší nebýt vidět, nebo na sebe
upozornit? V pralese je možné obojí. Někteří
živočichové jsou k nerozeznání od listů, větviček
či květů. Neutrální zelená či hnědá barva také není
k zahození. Jiní hrají všemi barvami. Nepřitahují
tak ale zbytečně pozornost? Kdeže, jsou chytří,
buď jsou jedovatí, nebo zbarvení jedovatých druhů
napodobují, a tak je nikdo nesní.

Kudla

nka ko r unková

Jedova

t á p ralesnička

Domorodci
V pralesech žije mnoho domorodých
kmenů, a to dosud v naprostém souladu
s přírodou, moderní vymoženosti
neznají. Prales je jejich domovem, proto
jej znají jako své boty. Muži z kmene
Janomami jsou považováni za nejlepší
lovce na světě, v hlučném pralese totiž
rozeznají sebemenší zvuk a zvíře
s naprostou přesností uloví.

Co je to deštný prales?
Ačkoliv deštné lesy pokrývají asi 3 % naší planety,
najdete tu obrovské množství rostlin i živočichů.
Proč se jim tu tak daří? Téměř každý den tu prší,
hodně sem svítí slunce a rostliny rostou opravdu
rychle a vysoko. Pralesům se přezdívá plíce
Země, protože tolik rostlin dokáže vyprodukovat
velké množství kyslíku. Nejvíce zvířat byste našli
na vrcholcích stromů.
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Obyvatelé pralesa
Ž IVOT V KO R U N ÁC H STR O M Ů

Jaguár

Je to r
uka, nebo ocas?

Chápan
středoamerický
Chápan patří k nejobratnějším
stromovým opicím. Má dlouhé
prsty, které fungují podobně jako
háky – jednoduše se jimi zavěsí
za větev a houpavým pohybem
se přesouvá dál a dál. Dlouhý
ocas slouží jako taková „pátá
ruka“ a přidržuje se jím při lezení
v korunách stromů.

Spokojený lenochod

Tečky, které má jaguár
na svém těle, jsou v pralese
skvělým maskováním. Žije
na zemi, kam sluneční paprsky
tolik nedopadnou, a hra
světla a stínu je pro tohoto
lovce výhodná. Ne nadarmo
je největším predátorem celé
džungle. Tlapkami našlapuje
tiše, útočí rychle. Vyleze
i na stromy, odkud může
na svou kořist skokem zaútočit.

Listovnice červenooká
Tato žabka patří mezi jedny z nejpestřejších obojživelníků.
Přes den ale využívá maskovacího zbarvení: je v klidné
pozici, končetiny má zastrčené pod tělem a červené oči má
zavřené. Od listu byste ji nepoznali. Na chodidlech má měkké
polštářky, kterými se umí k listům přisát. Je to skvělý skokan
i horolezec. Od predátorů má většinou pokoj, její zbarvení
jim připadá jedovaté.

Lenochod hnědokrký
Tento usměvavý krasavec je vysoko
v korunách stromů jako doma. Jeho
prsty s dlouhými, zakřivenými drápy
mu umožňují zavěsit se bez problému
na větev. Má nenápadné zbarvení, často
s nazelenalým nádechem – kvůli řasám,
které mu v srsti žijí. Ke všemu je velmi
tichý a pomalu se pohybuje – je to tedy
ideální, dobře maskovaný jedinec.
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Vy p ad á

jako kv ítek

Kudlanka
korunková
Mysleli jste, že vám chci
ukázat hezkou kytičku?
Kdeže, tohle je hmyz! Jedná
se o druh kudlanky, která
vypadá podobně jako květ
orchideje. Tenhle „převlek“
je opravdu dokonalý – nohy
dokonce připomínají okvětní
lístky! Přitáhnou tak k sobě
snadno opylovače – včely
a jiný hmyz, které pak
kudlanka může sníst.

PŘEDSTAV SI,
ON SI MĚ VŮBEC
NEVŠIML!

Ara arakanga
Tohoto pestrobarevného krasavce nemůže
nikdo přehlédnout! A přece… i když je z větší
části červený, žlutá a modrá mu pomáhají
splynout s okolním listím, květy a ovocem.
Je velký, má silná křídla a dokáže rychle
létat. Silnými prsty se přidržuje větví,
ale také chytá a zkoumá různé předměty.
Třeba oříšky, které snadno rozlouskne
svým ostrým zobákem.
NA MĚ SI
NEPŘIJDOU!

Pásovec třípásý
Ačkoli může být v džungli občas
nebezpečno, tento drobek si s tím
nemusí dělat starosti. Tělo má
pokryto krunýřem z kostěných
destiček, které funguje jako brnění.
Stačí se stočit do klubíčka a nikdo
jej nemůže ohrozit!
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