
Tropické dažďové lesy a 

mangrovy



Oblasť amerických  tropických lesov –

sever a stred Južnej Ameriky, Stredná

Amerika, Karibik – dominujú

Fabaceae.

Oblasť afrických tropických lesov: 

povodie Konga, pobrežie západnej

Afriky, východoafrické hory 

a Madagaskar – Fabaceae, Meliaceae,

Sterculiaceae, Sapotaceae

Oblasť indo-malajských tropických 

lesov: časti Indie, Barmy, Cejlón, 

Malajský poloostrov a množstvo

ostrovov juhovýchodnej Ázie –

Dipterocarpaceae, Fagaceae.

Oblasť austrálsko-ázijských

tropických lesov:  

severovýchodná Austrália, 

Nová Guinea a priľahlé

pacifické ostrovy – Ecalyptus, 

(Myrtaceae).

Havajské ostrovy

Oblasti tropických dažďových lesov



Primárna produkcia biómov



BIODIVERZITA

•6 až 8 % povrchu pevniny, až polovicu rastlinných a živočíšnych druhov



•najbohatší terestrický ekosystém

•70-75% všetkých známych článkonožcov

•2/3 zo 400 000 druhov cievnatých rastlín

•Amazónia – 1500 spp. stromov, 227 spp. z nich predstavuje 50% všetkých stromov –

každý viac jako 100 miliónov jedincov! 62% spp. spolu tvorí len 0,12 % všetkých

stromov Amazónie; asi 600 spp. (1/3) má početnosti nižšie jako 1000 jedincov

•Yasuni (Ekvádor) stromov 644 druhov stromov na 1 ha, 1300 spp. na 25-50 ha

•v povodí Madre de Dios v Peru na 55 km2 zistených 1209 druhov motýľov

•na 1 ha panamského pralesa 18 000 druhov chrobákov, na 1 strome až 43 druhov

mravcov a 163 druhov chrobákov

•319 spp. vtákov na 100 ha v Tiputiny (Ekvádor)

•Kostarika 890 spp. vtákov, viac ako USA+Kanada

BIODIVERZITA



Monokultúry

Mora excelsa - Karibik

Eperua falcata- Guyana

Gilbertiodendron dewevrei –

Uganda, Kongo

Shorea (Dipterocarpaceae) - Malajzia



Pôvod vysokej biodiverzity – hypotézy:

1. Historické - hypotéza konštantnej klímy, hypotéza konzervativizmu tropickej niky

2. Evolučné – kolíska vs. múzeum, hypotéza evolučnej rýchlosti, teória metabolickej  

rýchlosti, hypotéza speciačnej rýchlosti 

3. Ekologické - hypotéza fyziologickej tolerancie, hypotéza energetického bohatstva,

hypotéza stredných disturbancií, Janzen – Conellova hypotéza 



Predstavy a realita.



Množstvo zvierat, najmä zákerných a 

jedovatých



Vysoké teploty



Nepriechodný



Nepriechodný



Ozrutné stromy



Ozrutné stromy



Rekordéri

Koompassia excelsa  

Sarawak - 84 m

Araucaria hunsteinii

Nová Guinea - 89 m

Dryobalanops aromatica

Borneo 60 m



veľa kvetov











KLIMATICKÉ FAKTORY A ROZŠÍRENIE

Hlavné faktory: 1. klimatické

2. edafické

Priemerná ročná teplota 27 ºC, mesačné priemery 24 - 28 ºC, max. 35 ºC

diurnálna klíma - diurnálna fluktuácia 8-10 ºC

Celoročne rovnaká dĺžka dňa a noci

Zrážky v priemere 2 000 až 3 000 mm ročne, v niektorých regiónoch až viac ako 10 000

mm.

Distribúcia zrážok počas roka dôležitejšia ako celkový ročný úhrn - najviac trop. Amerika

nad 4 000 mm ročne.

V Afrike je 1500 mm dostatočné množstvo pre tropické dažďové lesy, v trop. Amerike je

to priemer pre tropické suché lesy

2 maximá v intenzite dažďov, nasledujúce po jarnej a jesennej rovnodennosti.





Eufotická vrstva lesa -

25-100% slnečného žiarenia

Oligofotická vrstva - 1-3% % slnečného žiarenia

Vertikálne

rozdiely klímy:

-už v malej hĺbke

pod povrchom

pôdy je stála 

teplota rovná 

celoročnému

priemeru

-pri

povrchu v nadze

mnej vrstve malé 

kolísanie teploty 

a vlhkosti 

v priebehu dňa

- v korunách za 

slnečného

počasia v značné 

prehrievanie

a vysúšanie

povrchu rastlín

a živočíchov





Mozaikovitá mikroklíma

40 ºC  



25 ºC





tzv. mokré púšte

Vysoké teploty + zrážky →

intenzívne chemické zvetrávanie

+ silné vylúhovanie a vymývanie

živín + rýchly rozklad zvyškov

vegetácie a inej organickej hmoty →

humusová vrstva veľmi tenká.

Zvetrávanie - vývoj pôd s hrúbkou
pôdneho profilu > 15 m → materská
hornina v hĺbke, nemôže prispieť
k obsahu živín vo vrstvách pôdy

Vylúhovanie → veľmi nízke
koncentrácie základných živín –
sodíka, draslíka a vápnika.

Chemický rozklad väčšiny bežných
minerálov na oxidy železa a hliníka a
kaolínový íl s nízkou katiónovou
výmennou kapacitou a vodnou
retenčnou kapacitou.



Humózna pôda v korunách stromov: 

zvyšky vegetácie a živočíchov, 

zmiešané s minerálnou zložkou

Epifyty zvyšujú jeho zachytávanie. 

Čerpanie živín koreňmi stromu, na 

ktorom sa humus akumuloval. 

Korunový humus môžu využívať aj 

popínavé rastliny, napr. Monstera 

deliciosa (Araceae) tu zakoreňuje

svoje vzdušné korene.





Klimatické varianty: 1. vždyzelený

2. poloopadavý

Edafické varianty:    1. brehový

2. zaplavovaný

3. močiarny

Výškové varianty: 1. nížinný

2. horský

Antropické varianty: 1. pôvodný

2. sekundárny

Varianty tropického dažďového lesa (Jeník 2009)



Vertikálna zonácia a biodiverzita



Nížinný tropický dažďový les – do 500 m





Horský tropický dažďový les – 500 - 1500 m n. m.





3. Hmlový tropický dažďový les - 1500 až 2500 m n. m.





Vysokohorský krivoles – nad 2500 m





Edafické varianty - azonálne ekosystémy –

Na miestach so špecifickými pôdnymi pomermi, variabilita pôd závisí od

reliéfu a čiastočne aj od materskej horniny: na vrcholoch vyvýšenín

nadmerne odvodnené pôdy, v údoliach sú naopak často zle odvodnené

zamokrené pôdy.

Sezónne zaplavované lesy - rastú pozdĺž riek, pod vodou sú niekoľko

mesiacov, niekedy dva alebo viackrát ročne. Vrchná stromová etáž je

prerušovaná, nerovnakej výšky. Stromy často s opornými koreňmi.

Strednej a nižšej stromovej etáži často dominuje niekoľko druhov

schopných vegetatívneho rozmnožovania. Na otvorených miestach

nachádzame palmy a vyššie byliny.



várzea

V Amazónskej nížine:

1. terra firme – zonálny nížinný les, nikdy nezaplavovanú oblasť s

mezofilným tropickým dažďovým lesom (najvyšší, najproduktívnejší a

druhovo najbohatší)

2. várzea – azonálny les na dočasne sezónne zaplavované depresiách

pozdĺž permanentných tokov tzv. bielych riek

3. igapó - azonálny les na takmer permanentne (aspoň 6 mesiacov v roku)

zaplavených oblastiach, v povodiach “čiernych riek” odvodňujúcich rozsiahle

oblasti rašelinných a vresovcových tropických dažďových lesov.



igapó







Tropický močiarny les. Pedobióm so špecializovanými dýchacími koreňmi,

vyskytuje sa v terénnych depresiách a dnách údolí s viac-menej permanentným

nadbytkom pôdnej vlhkosti a slabým prevzdušnením pôdy. Je podobný sezónne

zaplavovanému aluviálnemu tropickému dažďovému lesu, ale s menším počtom druhov

stromov a vyvinutým podrastom papradí alebo tráv. Výška stromov nedosahuje 30 m,

časté sú oporné korene, oporné piliere a dýchacie korene. Rozlišujeme širokolistý typ,

kde dominujú dvojklíčnolistové druhy a typ, kde dominujú palmy, ale širokolisté stromy

sú rozptýlené v podraste.







Močiarne lesy – celoročne zaplavované

Nypa fruticans Metroxylon - ságová palma

Indo- malajzská oblasť 



Močiarne lesy

Mauritia flexuosa v tropickej Amerike



Tropický rašelinný les - na chudobných pôdach s hromadiacim sa

organosolom (rašelinou). Výška stromov do 20 m, výnimkou sú niektoré ostrovy

juhovýchodnej Ázie. Spoločenstvo stromov je tvorené len niekoľkými pomaly

rastúcimi širokolistými druhmi stromov alebo paliem, dýchacie a oporné korene,

málo bylín v podraste, prevažne paprade. Rozlišujeme širokolistý typ, kde

dominujú dvojklíčnolistové rastliny a typ s dominantnými palmami tvoriacimi

dýchacie korene.









Spoločenstvo tropického dažďového lesa







Morfologické adaptácie-

konvergentná evolúcia

kapybara močiarna hrošík liberijský

paka nížinná tragul vodný

aguti zlatý Neotragus pygmaeus

jeleník červený chocholatka žltochrbtá

pásavec obrovský šupinavec















Mykoríza





2- 4000 ind/m2, biomasa 3x väčšia ako vtákov 

a cicavcov



Atta spp. + Acromyrmex spp., 47 spp

Mravce 10% biomasy živočíchov, 

1/3 biomasy hmyzu







Opeľovanie a šírenie semien v TDL závisia najmä od živočíchov 



orchidea Coryanthes vasquezii Euglossa sp.

Bertholletia excelsa

aguti zlatý



kauliflória a fyloflória



durian (Durio spp.)
kakaovník (Theobroma spp.)





Herbivory



Bactris sp.



Colossoma sp. 



Ceiba pentandandra



pekari Tayassu tajacu









Megasoma elephas





Loxodonta cyclotis – kľúčové druhy, ekosystémoví inžinieri







Stephanoaetus coronatusHarpia harpyja

Pithecophaga jefferyi



vrcholoví predátori-

troficé kaskády-kľúčové druhy





Dynamika ekosystému TDL

Plôšková dynamika



Exodynamická sukcesia - po desaťročiach až storočiach vedie cez štádium

sekundárneho lesa ku klimaxovému ekosystému.

Endodynamická sukcesia - Z veľkosti a frekvencie svetlín bola vypočítaná doba 

obnovy porastu v Kostarike 118 + 27 rokov a 108–117 rokov na Sumatre

Ak je skladba lesa určovaná klímou, 

pôdnymi pomermi a pozíciou v 

katéne - klimatický klimax. 

Ak je ovplyvnená faktormi ako je 

podmáčanie alebo extrémne

vysúšanie pôdy alebo extrémny

nedostatok živín - edafický klimax

Ekosystémová reziliencia –

schopnosť obnovy po disturbancii.



3 základné fázy vývinu porastu:

1. Fáza zrelosti







2. Fáza svetliny – zvyčajne 5% plochy lesa



Svetlina 400 – 600 m2



3. Fáza rastu







Okraje, narušené porasty - pionierske dreviny

v tropickej Amerike Cecropia spp.                                    

v Afrike Musanga cecropioides



Mangrovy







Mangrovy

- V prílivovej zóne tropických a subtropických morí, kde T vody v najteplejšom mesiaci

prekračuje 24 oC, zržky cez 1250 mm. 

- nízke (do 15 m) lesy s drevinami prispôsobené na rast v zamokrenom a zasolenom

prostredí

- V oblasti do 30º od rovníka pokrývajú mangrovy 60-70% pobrežnej línie, celkovo asi 

180 tisíc km2 

- najrozsiahlejšia oblast Sundarbans v Indii a Bangladéši v Bengálskom zálive, až 70% 

stromov tu predstavuje Heritiera fomes

- zhruba 60 -70 druhov stromov a krov patriacich do asi 12 čeľadí s toleranciou k slanej, 

brakickej i sladkej vode, papraď Acrostychum aureum. 



- v Indo-Pacifickej oblasti asi 60 druhov a v Atlantickej oblasti  8 druhov stromov, 

maximum diverzity Papua a severná Austrália. 

- Dominantné rody: Rhizophora - červené mangrovy,  Avicennia a Bruguiera -

čierne mangrovy, Laguncularia, Xylocarpus, Conocarpus, Ceriops, Sonneratia, 

Kandelia, Heritera, Excoecaria. 

•

•10.3390/rs3050878

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3390%2Frs3050878?_sg%5B0%5D=pQhtXs39tGqMFAGXiSMSvjL7FYU0FBSHeW0NSR1IHjDI4zUbfnV0FQAwfvI7WoriP8aitjkCxeTCCQapWDACmBQYjQ.6joboOCqgYCAsYvmsL1NgQLGHe2TmcvQWv-9LMBJ5ne1QtolfbUtpsXOGZvQM9_tvmSFtWiRdUDShRczo0EvMw








Špecializované korene, 

tolerantné k prostrediu s nízkym

obsahom kyslíka, slúžia na 

ukotvenie rastliny v nestabilnom, 

jemnom substráte a na 

dýchanie (pneumatofóry, 

lenticely). 

Fyziologické adaptácie im

umožňujú filtrovať slanú vodu 

koreňmi alebo vylučovať

prebytočnú soľ listami alebo

tolerovať zvýšenú salinitu. 

Semenáčiky mangrovníkov

klíčia ešte na materskej rastline, 

čo im po odpadnutí umožňuje 

rýchle zakorenenie. 







Viviparia – u r. Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Kandelia semeno klíči na strome; 

pri odlive sa zapichne do substrátu, pri prílive padne do vody, v slanej vode pláva 

horizontálne, v brakickej sa otočí vertikálne



- Podľa frekvencie zaplavovania, vysychania a salinizácie pôdy sa vytvára zonácia

rôznych druhov mangrovníkov. Na prímorskej strane rastú druhy odolné voči pôsobeniu

prílivu a príboja, znášajúce pravidelné, dlhé zaplavenie. 



Rod Rhizophora - oblúkovité vzdušné oporné korene



Avicennia - tenké dýchacie korene





Bruguiera - kolenovité dýchacie korene



Laguncularia - kyjakovito zhrubnuté dýchacie korene













Človek a TDL































Borneo






































