
Zachraňte deštné pralesy v Indonésii!!! 

 

Deštný prales 

zpracovali: Lukáš Valíček, Radim Slaný zdroj: wikipedie, greenpeace 

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je 

zalesněný biom s trvale 

teplým a vlhkým podnebím. 

Obvykle se uvádí jako dolní 

hranice srážek 2000 mm. 

Podmínkou je, aby klima bylo 

vlhké skutečně celoročně, 

tzn.aby i v nejsušších měsících spadlo minimálně 60 mm 

srážek. Tento biom nalezneme zejména v rovníkových 

oblastech Země, byť některé okrajové enklávy mohou díky místním specifikům 

zasahovat až do subtropů. Prales se jeví jako stabilní klimaxový porost, který 

jeví velikou odolnost vůči narušení. 

 

Indonéský deštný prales 

zpracovali: David Dubský, Tomáš Tomanec 

zdroj: www.rozhlas.cz, http://www.bali-indonesie.cz/ 

Indonésie je jedna z pěti druhově nejrozmanitějších 

oblastí na světě a její ochrana proto patří mezi naše priority. 

Indonéské souostroví tvoří na 17 500 ostrovů, z nichž jen 

6000 je obydlených. Je domovem asi 12% všech známých 

savců, 16% plazů a obojživelníků, 17% ptáků a 25% ryb.  

Tamní deštné pralesy 

mají rozlohu kolem 10 milionů km2 a představují tak asi 

desetinu všech zbývajících tropických pralesů na naší 

planetě. Pralesy na ostrově Borneo jsou navíc nejstaršími 

pralesy na naší planetě – existují již 130 milionů let.  Jsou 

domovem mnoha ohrožených živočichů žijících ve volné 

přírodě. V hustých lesích a národních parcích žijí vzácná 

zvířata jako například tygr sumaterský nebo orangutani na ostrovech Borneo a 

Sumatra. 

 

Lukáš Valíček: Deštný prales 

Július Polóni: Deštný prales 

Patrik Kolář: Tygr sumaterský 

Tereza Kohútová: Deštný prales 
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Indonéské pralesy v nebezpečí 

zpracoval: Jaroslav Koudela, zdroj: www.rozhlas.cz 

Indonéské pralesy představují 10% plochy 

světových tropických pralesů a pokrývají kolem 10 

milionů km2 půdy. Indonésie je jednou z pěti zemí 

s největší druhovou diverzitou na světě. Pralesy 

Indonésie, spolu s tisíci druhy zvířat a rostlin, které 

v nich žijí, čelí smrtelnému nebezpečí, neboť jsou 

alarmující rychlostí ničeny masivní nezákonnou těžbou a 

mýcením kvůli plantážím pro pěstování palmového oleje 

nebo kávy. Dalšími významnými příčinami likvidace pralesů 

jsou rozvoj těžby nerostných surovin, zakládání nových sídel, 

stavba silnic a také velkoplošné požáry, často úmyslně 

zakládané. Bude-li kácení tropických lesů v Indonésii 

pokračovat současným tempem, do pěti let zůstanou jen 

fragmenty. Negativní vývoj přináší celosvětové dopady. 

 

Pěstování palmy olejné a devastace pralesa 

zpracovaly: Tereza Beděrová, Kateřina Čížková, Pavlína Matulková,Sofie Svobodová, 

Sára Welzlová 

zdroje: wikipedie, zpravy.idnes.cz 

Palma olejná je původní v západní Africe, kde se vyskytuje mezi Angolou a 

Gambií, zatímco americká palma olejná pochází z tropické střední Ameriky a Jižní 

Ameriky. Africká palma olejná byla vysazena na Sumatře a v Malajsii na začátku 20. 

století, mnoho největších plantáží palmy olejné je nyní v této oblasti; v Malajsii je dnes 

palma olejná pěstována na více než 20 tisících km2. 

Malajsie tvrdí, že v roce 1995, kdy byla největším 

světovým pěstitelem palmy olejné, produkovala 51% 

světové produkce palmového oleje. 

Za dvanáct let tam vykáceli na 60 tisíc km2 

panenského deštného pralesa. Ochránci životního 

prostředí varují, že odlesňování může vést ke kolapsu 

tamních ekosystémů. Největší ztrátu pralesa zaznamenali během roku 2012, kdy 

palmovým plantážím, těžbě a vytváření pozemků pro farmáře muselo ustoupit 8400 

km2 pralesa. V Brazílii v tomto roce zmizelo „pouhých“ 4600 km2. Zjistili jsme také, že 

úbytek lesů v Indonésii způsobil nárůst emise skleníkových plynů a ztrátu biodiverzity. 

V Indonésii se přitom vyskytuje asi 10% všech světových rostlin a 12% savců. Tamní 

Pavlína Matulková: Vykácený prales 

Sandra Kubová: Hořící deštný prales 

Eliška Mašková: Hořící deštný prales 
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Tomáš Tomanec: Mrtvé 

mládě orangutana 

deštné pralesy jsou známé svou vysokou biodiverzitou. Žijí zde například orangutani a 

sumaterští tygři. 

 

Výrobky z palmového oleje 

zpracovaly: Tereza Kohútová, Sandra Kubová, Eliška Mašková, Kateřina Nováková, 

Viktorie Vintrlíková 

zdroje: wikipedie, idnes 

Tento olej může byt obsažen ve směsných stolních olejích, 

margarínech, slaných i sladkých sušenkách, tatarkách, 

müsli tyčinkách, tureckém medu, čokoládě, nugetě, 

nutelle, instantních polévkách, bramborových lupínkách a 

v mnohých další potravinách. Přidává se ale také do mýdel 

či kosmetiky. 

Firmy, které vyrábějí z palmového oleje: Opavia, Orion, 

Emco, Nestlé, Madeta, Milka, Kinder, Perla 

Výrobky: másla, sušenky, čokolády, pečivo, rtěnky, tyčinky, majonéza, chipsy, piškoty, 

sádlo 

 

Ohrožení živočichové 

vypracovali: Patrik Kolář, Július Polóni, David Scheer, Šimon Zvěřina 

zdroje: wikipedie 

Orangutan – vyskytuje se pouze v deštných pralesích na 

ostrovech Borneu a Sumatře. Dříve obývali v hojném počtu i 

několik stovek tisíc celou jižní Asii, ale poslední dobou jejich 

počet ve volné přírodě prudce klesá. 

Medvěd malajský – vyskytuje se v Indočíně, 

v Indonésii a Malajsii. I když je to plaché zvíře, 

k člověku se chová poměrně přátelsky. 

Tygr sumaterský – je vrcholovým predátorem, kromě člověka 

nemá přirozeného nepřítele. Ve svém teritoriu pronásleduje prasata 

a opice. 

 

Gibon – jsou to štíhlé, lehké, hbité a poměrně malé, téměř výhradně 

stromové opice. 

Tereza Beděrová: Vykácený deštný prales 



Makak – všichni makakové mají statné tělo, jehož velikost závisí 

na druhu. Některé druhy, například makak jávský, mají ocas, jiné, 

jako magot bezocasý, ho nevlastní. 

 

 
 

 

 

Tuto brožura byla vypracována v rámci projektu 

NEPZ – Prales dětem – děti pralesům společnosti 

Green Life Education & Spolek Prales dětem 

 

Brožuru zpracovala třída 4. A Základní školy v Pohořelicích,             

březen 2016. 


