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Predslov
Keď si vezmeš prvýkrát do ruky túto učebnicu, máš už veľa poznatkov
o prírode. Pochodil si kraj, v ktorom žiješ, objavil si mnohé rastliny vo
svojom prostredí a vieš trochu viac aj o živočíchoch. Vidíš, ako sa mení
príroda v priebehu času, vieš, že les, park alebo lúka je na jar úplne
iná, ako na jeseň a v zime.
Ale biológiu sa začínaš učiť až teraz. Biológia je veda o živote.
Zaoberá sa podrobným spoznaním živej prírody. Skúma a analyzuje
stavbu a fungovanie živých organizmov, ich vzájomné vzťahy, vzťahy
medzi nimi a prostredím, respektíve ich zmeny. Ten, kto sa učí biológiu,
priebežne sa zoznamuje s najväčším tajomstvom prírody, so životom
a poriadkom, s ktorým sa stretávame v celej živej prírode.
Táto učebnica biológie, pracovný zošit a pracovný list na ukončenie
tematických celkov Ti pomôžu získať nové poznatky. V nasledujúcich
rokoch budeš držať v rukách aj ďalšie zväzky série Biotéka. Dúfame, že
jej názvu rozumieš a z učebníc biológie si založíš malú biologickú knižnicu, Biotéku.
Ako máš používať knihu?
Táto kniha nie je rozdelená na vyučovacie hodiny. Učebnú látku sme
zhrnuli do väčších celkov, tematických okruhov a Tvoj učiteľ biológie
rozhodne, čo a koľko sa z nej na jednotlivých hodinách naučíte.
Na konci tematických okruhov sú otázky a úlohy. Tieto Ti poskytnú
pomoc pri kontrole získaných vedomostí.
Ak si pozrieš obsah, zistíš, že kniha má dve veľké kapitoly. Na konci
oboch nájdeš zhrnutie. Používaj ho, lebo sú v ňom vyzdvihnuté najdôležitejšie pojmy a súvislosti.
Pri listovaní v knihe vidíš množstvo farebných obrázkov. Tieto slúžia
na doplnenie učiva, ale všimni si, že medzi textami k obrázkom sú aj
úlohy! Cvičné a kontrolné úlohy sa nachádzajú v pracovnom zošite
zostavenom ku knihe a pracovných listov na ukončenie tematických
celkov. Pri vyhľadávaní jednotlivých živých organizmov alebo pojmov
používaj menný a predmetový register!
K štúdiu biológie Ti prajeme veľa úspechov a pekných zážitkov!
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ÚVOD
Niet miesta na našej planéte, kde by nebol život. Dažďové lesy dosahujúce výšku niekoľkoposchodových domov
s viacerými etážami biotopov, savany, horúce púšte, šíre
ihličnaté lesy, krajina večného ľadu, nekonečné moria a
oceány nám rad – radom pripomínajú ďaleké kraje, často
veľmi vzdialené od našej vlasti.
Množstvo slnečného svetla, zrážok a teplota ovzdušia
sa v jednotlivých oblastiach Zeme veľmi líšia. Vzhľad
krajiny a jej živočíšny svet je preto inde celkom iný, ako
u nás. Výsledkom neúnavnej práce mnohých bádateľov
prírody, neraz vzdorujúcim aj nebezpečenstvám je, že živá
príroda ďalekých krajov dnes už nie je pre nás neznáma.
Maďarskí vedci, bádatelia študovali, pozorovali a zbierali živočíchy ďalekých krajov. Niektorí z nich, napríklad: Lajos Bíró
(1856 – 1931) strávil sedem rokov na ostrove Nová Guinea ležiacom
severne od Austrálie. Kálmán Kittenberg (1881– 1958) bol oduševneným bádateľom Afriky a poľovníkom. Zsigmond Széchényi
(1898 – 1967) prešiel severné a južné lesy amerického kontinentu.
János Xantus (1825 – 1894) viedol v Severnej Amerike výskumy
v oblasti rastlinného a živočíšneho zemepisu. Svoje pozorovania
a zážitky uverejnili v článkoch, publikovali ich v zaujímavých knihách a svojimi zbierkami obohatili expozície našich múzeí.

Mnohé knihy opisujú ďaleké kraje a ich živú prírodu.
Čítanie týchto kníh poskytuje príjemný zážitok a poučenie.

Lomový kameň označujúci vchod do
Maďarského prírodovedného múzea

Zo zbierky Maďarského
prírodovedného múzea
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PÁSMOVITOSŤ ŽIVEJ PRÍRODY ZEME
Severný polárny kruh
Obratník Raka
Rovník

Obratník Kozorožca
Južný polárny kruh

studené podnebné pásmo
mierne podnebné pásmo
tropické podnebné pásmo

Podnebné pásma

Od priemernej ročnej teploty (A)
a množstva ročných zrážok (B) závisí,
aká rastlinná pokrývka sa vytvorí na
tom-ktorom území.
Vysvetli na základe obrázku súvislosť
medzi podnebím a rastlinstvom.
°C

dažďový
prales
28°C

savana

púšť

Slnečné svetlo a teplo dopadá na jednotlivé oblasti našej Zeme v rozličnej miere. Od rovníka smerom k pólom
sila slnečného žiarenia postupne slabne. Na základe toho
rozlišujeme tropické, mierne a studené podnebné pásmo.
Ani množstvo a plošné rozdelenie ročných zrážok nie je
rovnomerné. V okolí rovníka je veľa zrážok, zvyčajne
okolo poludnia zasiahne kraj obrovská prietrž mračien.
Tieto prietrže mračien sa v niektorých oblastiach vyskytujú s presnosťou cestovného poriadku, preto si obyvatelia
týchto oblastí určujú napr. termíny svojich stretnutí podľa
nich: stretneme sa pred dažďom alebo po daždi.
V tropickom podnebnom pásme v okolí rovníka vznikli v dôsledku tepla a pravidelných zrážok tropické dažďové lesy. Severne a južne od rovníka množstvo zrážok
klesá, preto tu dažďové lesy vystriedajú lesnaté - trávnaté savany. Ak sa ešte viac vzdialime od rovníka,
v okolí obratníkov je už množstvo zrážok také malé, že
vznikajú púšte. V miernom podnebnom pásme, postupujúc od oceánu smerom do stredu pevniny, je množstvo
ročných zrážok čoraz nižšie. Ako klesá teplota
a množstvo zrážok, tak sa mení aj rastlinstvo: pre teplejšie, daždivejšie miesta sú príznačné listnaté lesy, pre
suchšie trávnaté stepi a pre studenšie tajgové lesy.
V oblasti polárnych kruhov, v studenom podnebnom
pásme, sa nachádzajú tundry. Ich rastlinstvo tvoria nízke
zimomilné rastliny. Ako sa v danej oblasti mení rastlinstvo, tak sa mení aj živočíšstvo.
Dažďové lesy, savany a púšte, lesy mierneho pásma,
trávnaté oblasti a tundry polárnych oblastí sú suchozemské
územia. Takmer dve tretiny našej Zeme však pokrýva
voda. Vo vodách oceánov a morí sa pásmovitosť podnebia
step

listnaté lesy

tajga

tundra

mm
svet
ľadu
1500 mm

A
B
0° C

Rovník

Obratník Raka

Severný polárny kruh

Severný pól
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príznačná pre pevniny nevyskytuje, lebo kvôli teplým
a studeným morským prúdom nie je pozorovateľná, ale
ich živá príroda je veľmi bohatá a mimoriadne rozmanitá.

1. Vymenuj podnebné pásma Zeme!
2. Ukáž na mape, na ktorých svetadieloch a kde sa nachádza tropické podnebné pásmo!
3. Aké rastlinstvo pokrýva pevninu v tropickom podnebnom pásme?
4. Na ktorých svetadieloch je mierne podnebné pásmo?
5. Aké rastlinstvo vzniká v miernom podnebnom pásme?
6. V ktorom pásme vzniká tundra?
7. Prečo nie je v oceánoch podnebná pásmovitosť?

Rozmiestnenie rastlinných pokrývok Zeme. Aké rastlinstvo pokrýva najväčšiu oblasť?

tropický dažďový prales

stredomorské rastlinstvo

vysoké pohoria

savana

trávnatá step

tundra

púšť

listnatý les

večný sneh

monzúnový les

tajga

more
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ŽIVÁ PRÍRODA DAŽĎOVÝCH LESOV
Viacposchodový les
Na rovinatých územiach ležiacich severne a južne od rovníka, približne po 10. stupeň severnej a južnej zemepisnej
šírky, je teplota v priebehu celého roka rovnomerná
a množstvo zrážok pomerne vysoké. Teplota vzduchu sa
pohybuje okolo 25 – 28 ºC a ročne spadne viac ako
1500 mm zrážok. Vzduch je dôsledkom častých dažďov
veľmi vlhký. Rovníkové podnebie je úplne iné ako naše,
preto sa aj lesy, ktoré tu vznikajú, veľmi líšia od našich.
V tejto oblasti vznikla najhustejšia rastlinná pokrývka
Zeme: tropický dažďový les.
Najväčší súvislý dažďový les Južnej Ameriky vznikol
v Amazónskej kotline. Rozloha ťažko priechodného dažďového lesa, nazývaného aj zeleným peklom, je takmer
5 miliónov km2.
V Afrike vznikol dažďový les v strednej a severnej časti Konžskej panvy, jeho rozloha je 1,5 miliónov km2. Plocha dažďového
lesa sa v uplynulých storočiach veľmi zmenšila. Prvoradou príčinou
bolo vypaľovanie lesov pastiermi, ktorí takto vytvárali pastviny pre
svoje stáda. Rovnakým spôsobom získavali miesta vhodné na osídlenie a poľnohospodárske obrábanie pôdy aj obyvatelia lesov. Tento
spôsob aplikujú dodnes. Pôda sa rýchlo vyčerpá, preto domorodí
obyvatelia vypaľujú ďalšie lesné územia a popol dotlievajúcich
kmeňov obrovských stromov opäť zabezpečí na niekoľko rokov
dobrú úrodu.
Tretie veľké, viac-menej súvislé pásmo dažďových lesov Zeme
sa nachádza v juhovýchodnej Ázii. Známy maďarský vedec Lajos
Bíró pri návšteve Novej Guinei napísal:
„Prales sa nám odhalí vo svojej skutočnej majestátnosti
a prekvapujúcej skvelosti len vtedy, ak sa k nemu priblížime z tej
strany, kde na jeho okraji vykynožili znovu narastený prechodný
les. Tu nie je veľa stromov, ktoré by imponovali svojou hrúbkou, ale
ich koruny čnejú veľmi vysoko, tak vysoko, ako keby sme z našich
najvyšších stromov postavili dva na seba. Tam vo výške sa ich koruny tak husto splietajú dovedna, že sa pod nimi rozprestiera úplné
pološero.
Tam hore prebieha veľkolepý boj o jestvovanie, svetlo a slnečný
jas. Na kmeňoch mocnejších stromov sa ako hady plazia do výšky
plazivé rastliny hrubé ako ľudský driek s úponkami hrubými ako
rúčka na písanie. Tu dole nikdy nenájdeme ich listy, ani kvety, lebo
sa môžu vyvinúť len hore, v korunách stromov; opierajúc sa o ne
čnejú do výšky mladé porasty budúcich obrovských stromov
s chatrnou korunou z niekoľkých listov, hrubé iba ako palica, ale
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Na základe diagramu charakterizuj
podnebie v okolí rovníka

1. Stavba cesty – rúbanie lesa

2. Osídlenie – pestovanie

3. Úplný zánik lesa
Ničenie dažďových lesov
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Aký je rozdiel medzi štruktúrou
domácich listnatých lesov
a tropických dažďových lesov?
Na vrchu
stromov kvitnú
rozmanité
orchidey

Niektoré sú
plazivé, iné
rastú meravo
dohora
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dlhé aj päť - šesť metrov, a až potom zhrubnú a rozkošatia sa, keď
dosiahnu svetlo.“

V prípade rovníkového podnebia nerozlišujeme ročné
obdobia. Stromy sú vždy listnaté a zelené. Ich listy síce
nepretržite opadávajú, ale priebežne rastú už nové. Aj tu
teda prebieha výmena listov, ale neviaže sa k ročnému
obdobiu alebo časovému úseku, ako u našich listnatých
stromov. Stromy tu dosahujú obrovské rozmery. Kým
výška našich stromov obvykle nepresahuje 30 metrov,
stromy v dažďových lesoch narastú do výšky až 60
metrov.
Dažďové lesy sa od našich líšia aj počtom rastlinných
poschodí. V našich lesoch sú štyri poschodia: stromové
poschodie, krovinné poschodie, bylinné poschodie
a machové poschodie. V tropických dažďových lesoch
rozlišujeme najmenej 7 poschodí. Vrchné stromové
poschodie tvoria obrovské stromy dosahujúce výšku 50 –
60 metrov. Vietor voľne prúdi medzi korunami a odvieva
ich peľ a páperovité alebo krídlaté semená do veľkých
vzdialeností. Týmto obrým stromom sa vo výške 5 – 6
metrov vyvinú podperné korene, ktoré úplne obopnú
kmeň. Prichytia sa nimi v pôde a podperné korene vlastne
vyviažu obrovitý strom.
Úplne uzavreté stredné stromové poschodie sa vyvíja
vo výške 20 – 30 metrov. Pod ním, vo výške približne 10
– 15 metrov sa vytvára spodné stromové poschodie. Na
týchto poschodiach, chránených pred vetrom, je vzduch
vždy teplý a sparný. Je to ideálne prostredie pre živú prírodu. Farebné kvety stromov s množstvom nektáru, mäsité, sladké plody a semená poskytujú potravu mnohým
živočíchom.
Na väčšine stromov stredného a spodného stromového poschodia kvety nekvitnú na konci konárov tak ako u nás, ale na boku
kmeňa. Z kvetov sa totiž vyvinú ťažké plody a takto sa pod ich
váhou konár nezlomí.

Krovinné poschodie obvykle nie je súvislé a nevzniklo
vo všetkých dažďových lesoch. Ak sa predsa vyvinulo,
väčšinou ho tvoria byliny dosahujúce výšku 5 až 8 metrov.
Takéto sú napríklad určité druhy banánovníkov
a bambusov.
V bylinnom poschodí žijú obvykle rôzne druhy papradí a machy. Podobne ako rastliny krovinného poschodia,
aj tieto sa dobre vyvíjajú v tieni stromového poschodia,
nakoľko im tieň vyhovuje.
Na území dažďových lesov juhovýchodnej Ázie je rastlinstvo
tvorené bambusmi, lianami a inými plazivými rastlinami na mno-
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hých miestach také husté, že je takmer nepriechodné. Takýmto
miestam hovoria miestni obyvatelia džungľa.

Červenkastá pôda dažďových lesov je chudobná na
výživné látky i napriek tomu, že sú tu priaznivé podmienky pre tvorbu živín. Následkom veľkého tepla a vlhkosti
sa opadané listy rýchlo rozkladajú. Pravidelné dažde však
väčšinu uvoľnených živín z pôdy vymyjú.
Koruny stromov sa viacnásobne uzatvárajú a neprepúšťajú svetlo do spodných častí lesa. Svetlomilné liany
majú korene v pôde a opierajúc sa o kmene a konáre stromov sa šplhajú do výšky. Tam, kde už majú dostatok svetla, sa rozkošatejú. Ich koruna sa rozvinie až vo vrchnom
stromovom poschodí, preto liany patria medzi najdlhšie
suchozemské rastliny. Niektoré môžu dosiahnuť dĺžku až
200 metrov.
V dažďových lesoch žijú aj také rastliny, ktoré sa usídľujú na kmeňoch, konároch alebo v korunách stromov.
Vodu, potrebnú k životu, získavajú priamo zo spadnutých
zrážok, respektíve z vlhkého ovzdušia.
Z rastlín uchytených sa na stromoch sú najkrajšie
orchidey. Dnes je známych takmer 22 000 druhov orchideí a väčšina z nich žije v trópoch. Sú to rastliny malého
vzrastu a rastú v korunách stromov vo výške 30 – 40
metrov, kde je už veľa svetla. Kvety sa vyznačujú úžasnou
vôňou, krásnym tvarom a nádhernými farbami.
Medzi rastlinami žijúcimi na stromoch je aj veľa nekvitnúcich rastlín: mach a papradie. Darí sa im aj
v tmavších častiach korún alebo na kmeňoch stromov.
V juhovýchodnej Ázii žije tu domáca rastlina figovník „škrtič“,
zvaná aj banyán. Semená figovníka rozširujú vtáky. Ak sa semeno
dostane na konár niektorého stromu, vyklíči. Korene dovtedy rastú
smerom dole, kým nedosiahnu pôdu. Vtedy začne rastlina intenzívne rásť a košatieť. Narastie jej taká veľká koruna, že úplne zatieni
strom, ktorý jej slúžil ako opora. Hostiteľská rastlina odumrie, ale

1. Charakterizuj rovníkové podnebie!

Orchidey sú najkrajšie
spomedzi rastlín žijúcich na stromoch
• Zisti, či aj v našej vlasti žijú nejaké
druhy orchideí!

A

C

B

D

2. Ako ovplyvňuje množstvo zrážok vznik rastlinstva?
3. Aká je pôda v dažďových lesoch?
4. Prečo je vo vnútri dažďových lesov málo svetla?
5. V čom sa odlišujú a v čom podobajú liany a rastliny žijúce na
stromoch?

Figovník „škrtič“ sa usadí na konároch stromov (A), jeho korene dosiahnu pôdu (B), pomaly obrastie a uškrtí
strom (C), v dôsledku čoho strom
zahynie a figovník je schopný samostatného života (D)
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korene figovníka, obopínajúce jej kmeň, dovtedy natoľko zosilnejú,
že vznikne mriežkový valec, ktorý ho už udrží.

Živočíchy stromového poschodia
Nikde nežije toľko maličkých a obrovských chrobákov,
toľko drobných alebo veľkých motýľov ako dlaň, ôs,
pavúkov a hadov so smrtiacim jedom, vtákov a cicavcov,
Tropické ovocie a semená sú potravou ako v pološere dažďových lesov. Živočíšny svet dažďových lesov, najbohatšieho rastlinstva Zeme, však nie je
vtákov a opíc žijúcich v stromovom
ľahké pozorovať. Väčšina zvierat sa cez deň tíško skrýva
poschodí
a potravu si hľadá radšej v noci.
V bylinnom poschodí ledva existuje rastlina vhodná na
jedenie. Bylinožravce veľkého vzrastu sa preto vyskytujú
na najnižšom poschodí dažďového lesa iba v malom počte
a veľmi roztratene.
V Južnej Amerike sa biednym lístím živí tapír, v Afrike žirafám
príbuzné okapie a v Indonézii slony menšieho vzrastu. O to viac je
tu však bezstavovcov konzumujúcich práchnivejúce dreviny. Najpočetnejšie a najrozšírenejšie z nich sú termity. Práchnivejúce
drevá si nanosia do svojich hniezd a pestujú na nich huby. Termity
sa živia látkami, ktoré sa pomocou húb už čiastočne rozložili.

Na základe obrázku povedz, podľa
čoho sa dajú spoznať vrešťany?

V zelenom svete stredného a spodného stromového
poschodia žijú bohaté a rozmanité biologické spoločenstvá (biocenózy). Zvieratá sa tu živia, rozmnožujú a hynú
bez toho, aby čo len raz opustili koruny stromov. Plody
stromov dozrievajú v rozličnom čase a ovocie tu možno
nájsť po celý rok, preto tu žijú vo veľkom počte rôzne
druhy vtákov a opíc. Opice skáču v tlupách zo stromu na
strom a po jednom ovoniavajú každé ovocie, aby podľa
vône zistili, či je už zrelé.
Typickými cicavcami stromového poschodia juhoamerických dažďových lesov sú vrešťany. Meno dostali
podľa hlasu, ktorý im zosilňuje zvláštny zvukový mechúrik. Sú neznesiteľne hlučné najmä vtedy, ak sa v ich prostredí deje niečo nezvyčajné.
Jedným z typických znakov vreskotu vrešťanov je, že zrazu,
akoby na povel neviditeľného dirigenta nastane hrobové ticho, ktoré
trvá jednu, prípadne viac minút, potom sa znova začne náramný
krik. Vodca zavreští a po ňom sa opäť rozkričí celá horda. Tento
zborový krik je až ohlušujúci.

Existuje viac druhov vrešťanov. Môžeme ich rozlíšiť
podľa farby srsti. Sú medzi nimi čierne, medenočervené,
slamovožlté alebo hnedé. Majú nápadne dlhé končatiny.
Na konci prstov majú nechty. Zriedka zliezajú zo stromov.
Gorila je ľudoop
najväčšieho vzrastu
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Hojdajú sa na konároch, na ktorých sa držia pomocou
dlhých, mäkkou srsťou pokrytých prichytávacích chvostov. Z konára na konár sa premiestňujú niekedy až niekoľko metrov dlhými skokmi. Žijú v tlupách. Živia sa listami, pavúkmi, vtáčími vajíčkami a mláďatami; sú všežravce.
V dažďových lesoch Afriky žijú gorily. Sú to ľudoopy žijúce
v skupinách. Gorila je bylinožravec obrovského vzrastu
s velikánskou silou. Živí sa predovšetkým listami. Vzpriamený
samec môže byť až dva metre vysoký a jeho telesná hmotnosť môže
dosiahnuť až 250 kg. Je oveľa väčší, ako samica. Gorily sa často
pohybujú po zemi, ale samice si zhotovujú na noc hniezda
v korunách stromov. Samce spia na zemi. Gorily sú zvieratá, pre
ktoré platí zvýšená ochrana.

Orangutan znamená v jazyku domácich obyvateľov „lesný človek“

Orangutan žije v juhovýchodnej Ázii. Má červenohnedú srsť.
Ramená má oveľa dlhšie, ako nohy. Stále sa zdržiava na stromoch.
Tu si zhotovuje lístím vystlané hniezda. Je bylinožravec. Tento
ľudoop veľkého vzrastu žije osamote, preto je na strome obvykle
buď jeden samec, alebo jedna samica s mláďaťom. Nie je natoľko
učenlivý, ako ostatné ľudoopy.

Na konci najtenších bočných konárov sa pohojdávajú
hlučné vtáky živiace sa ovocím. Papagáje sa presúvajú
sem a tam, pritom visia na jednej nohe a pazúrmi druhej
nohy uchopia ovocie. Ich pohyb sa odlišuje od pohybu
iných vtákov žijúcich na stromoch. Neskáču z konára na
konár. Papagáje lezú, behajú v korunách stromov a robia
rôzne úkony.
Žijú predovšetkým v tropických lesoch, ale vyskytujú
sa aj inde. Veľmi sa líšia svojou veľkosťou. Najmenšie
papagáje sú veľké ako vrabce, ale ara papagáje sú dlhé
až 70 – 80 cm. Ich perie je krikľavé, pestrofarebné. Hlava
je pomerne veľká. Horný zobák je silný, zahnutý, dolný
je malý. Ary majú krátke nohy, ktorými sa šikovne držia,
ale na držanie sa používajú aj silný zobák. Sú to veľmi
hlučné vtáky. Žijú v partnerstve. Väčšina z nich sa zdržiava na stromoch. Mnohé druhy si robia hniezda práve tu,
alebo v dutinách stromov. Živia sa semenami, ovocím
a hmyzom.

Nohy a zobák papagájov sú rovnako
vhodné na držanie sa.
Noha ktorého domáceho vtáka sa
podobá na nohu papagája?

Tieto šikovne sa plaziace papagáje žartovne nazývajú aj operenými opicami. O jednom papagájovi overene potvrdili, že žil 54
rokov, ale spomínajú aj iné, ktoré boli údajne staršie ako 100 rokov.
Isté je, že sú to dlhoveké vtáky.

Najmenšími vtákmi na Zemi sú kolibríky. Žijú
v stromovom poschodí dažďových lesov Južnej Ameriky.
Niektoré druhy kolibríkov sa živia
nektárom kvetov
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Najmenšie sú veľkosti chrústa, najväčšie veľkosti lastovičky. Majú krásne perie s kovovým leskom, ktoré je
najmä v prípade samcov pestré a parádne.
Kolibríky sú mimoriadne dobrí letci. Stále poletujú,
mihajú sa a vznášajú, preto potrebujú veľa potravy. Živia
sa hmyzom, ale často vyhľadávajú aj kvety, aby sa napili
nektáru a pritom pomáhajú pri ich opelení. Niektoré majú
taký dlhý zobák, ako polovica dĺžky ich tela. Jazyk dokážu z rúrkovitého zobáka ďaleko vystrčiť.

Pestrofarebné perie rajských vtákov je
nápadné najmä v období hľadania
partnera

Kolibríky sú trpaslíkmi vtáčieho sveta. Najmenší druh kolibríka
váži 3 –8 gramov, jeho hniezdo je veľké ako polovica orecha a jeho
vajce váži len štvrť gramu. Aj najväčšie sú len na piaď (Poznámka:
piaď = 20 cm) veľké a vážia 20 gramov. Pre prekrásne iskrivo lesklé, pestré perie ich Brazílčania nazývajú aj lietajúcimi drahokamami.
Niektoré z nich menia farbu peria podľa toho, akou farbou kvitnú kvety, ktoré im poskytujú potravu. Takto môžu tieto nápadné
vtáky aspoň sčasti splynúť s prostredím. Existujú aj také druhy kolibríkov, ktoré vedia letieť – podobne helikoptére – nielen dopredu,
ale aj dozadu, ba dokážu sa vznášať aj na jednom mieste. Istý druh
sa vyznačuje tým, že za sekundu dokáže urobiť krídlami osemdesiat
kmitov.
V dažďových lesoch juhovýchodnej Ázie sa najmä v ranných
a večerných hodinách hlasne ozýva krik rajských vtákov, čiže
rajok. Existuje viac ako päťdesiat druhov rajských vtákov. Najmenšie z nich sú veľkosti vrabca, najväčšie sú veľké ako vrany. Pre
všetky druhy je príznačné, že perie samcov sa v období hľadania
partnera a svadobného tanca skvie neuveriteľnými farbami. Niektorým sa spod krídiel vynorí záplava jemne vzorkovaného peria.
Iní majú na hrudi lesklý perový štít hrajúci všetkými farbami dúhy.
Je aj taký druh, ktorý má na hlave dve perá dvakrát také dlhé ako
telo vtáka a má ich ozdobené malými platničkami vo farbe bledomodrej perlete. Nohy rajských vtákov sú také silné, že niektoré
druhy dokážu visieť dolu hlavou a tak zbierať potravu: rôzne ovocie a hmyz.
V stromovom poschodí žije aj veľká lietajúca veverica (poletuška veľká). Po bokoch tela sa jej medzi prednými a zadnými kon-

Veľká lietajúca veverica

1. Čo je príznačné pre život vrešťanov?
2. Podľa čoho sa dajú spoznať kolibríky?
3. Porovnaj papagáje a kolibríky!
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čatinami vyvinuli široké kožné záhyby. Pomocou nich dokáže kĺzavým letom preletieť aj 30 metrov. Dĺžka tela môže spolu s chvostom
dosiahnuť aj 1 meter.

Dravce v podraste
Dravce dažďových lesov poľujú obvykle v hustom podraste. Tu striehnu na živočíchy, ktoré zišli za potravou zo
stromového poschodia na nižšie poschodia, alebo ktoré
žijú v práchnivejúcom lístí.
Priemer podlhovastého tela tarantuly obyčajnej spolu
s článkovanými končatinami je 18 cm. Ako u pavúkov
obvykle, aj u tarantuly rozlišujeme dve časti tela: hlavohruď a bruško. Má štyri páry článkovaných končatín.
Pomocou dlhých nôh mimoriadne šikovne a rýchlo behá
a lezie. Telo tarantuly je husto pokryté chlpmi. Ich farba
môže byť sivastá alebo hnedočierna.
Tarantuly sú cez deň ukryté pod kameňmi alebo
v dutinách stromov. Potravu lovia v noci. Koristia najmä
hmyz, ale aj menšie stavovce, žaby, jašterice, hady alebo
menšie vtáky. Pri získavaní potravy im pomáhajú silné
chelicery. Potravu skonzumujú väčšinou na zemi a miesto,
kde jedli, zakryjú hustou pavučinovou sieťou.
Tarantuly sú najväčšie a najdlhšie žijúce pavúky. Niektoré druhy žijú aj viac ako 20 rokov. Priemerná dĺžka ich
života sa pohybuje od 10 do14 rokov.
Jaguár je najväčšia šelma juhoamerických dažďových
lesov. Má štíhle valcovité telo, dlhý chvost a silné krátke
končatiny, ktoré sa končia labou. Červenožlto sfarbenú
srsť pokrývajú čierne fľaky nepravidelných tvarov. Na
bruchu a krku je srsť sfarbená dobiela. Jaguár sa väčšinou
ukrýva. Je to opatrná, obozretná a ostražitá šelma. Nikdy
sa nedá vedieť, kade chodí, ale vynára sa na najneočakávanejších miestach. Šikovne sa šplhá na stromy, ale potravu si obvykle hľadá na zemi. Jeho obľúbeným miestom sú
brehy veľkých riek s hustým stromovým alebo trstinovým
porastom. Poľovať začína na súmraku. Loví predovšetkým cicavce a vtáky, ale rád si pochutná aj na plazoch.
Dobre pláva, labou často uchopí aj väčšie ryby.
Útočí veľmi opatrne. Pomaly a nečujne sa plazí
k vyhliadnutej koristi, pričom z času na čas zastane.
K obeti sa priblíži nebadane, neraz aj kľukatými okľukami, potom ju z bezprostrednej blízkosti zabije jediným
úderom obrovskej laby. Usmrtenú obeť si obvykle odvlečie. Korisť zje inde a vždy sám, nepodelí sa o ňu ani
s príslušníkmi svojho druhu.

Tarantula obyčajná

Chrup jaguára. Aké typy zubov
označujú farby? Ktorý zub poukazuje
na to, že si živočích získava potravu
ako dravec?

Jaguár obľubuje brehy veľkých riek
a trstiny
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Samica privádza na svet 1-3 mláďatá v dobre ukrytej,
bezpečnej skrýši. Ako všetky mačkovité šelmy, aj ona
veľmi starostlivo vychováva a zaúča svoje mláďatá.
V dažďových lesoch tropického pásma, v blízkosti
vôd žijú aj plazy veľkých rozmerov, veľhady.
A
V čeľustiach majú veľa dlhých zubov, ale jedové zuby
B
nemajú. Hrdlo a čeľuste si dokážu mimoriadne naširoko
roztvoriť. Najväčším z veľhadov je juhoamerická anakonda, ktorá narastie do dĺžky 8 až 11 metrov. Má dlhé,
valcovité telo pokryté kožou s rohovinovými šupinami.
Hlava je oproti telu malá. Chvost sa postupne stenčuje,
Lebka veľhada so zatvorenými(A)
končatiny nemá.
a otvorenými (B) čeľusťami
Ani jeden druh veľhadov nie je jedovatý. Cez deň
Na základe obrázku povedz, prečo
dokáže prehltnúť svoju korisť v celosti! oddychujú ovinuté na stromoch. Korisť lovia v noci. Silnými zubami uchopia cicavce a vtáky, telom sa ovinú
okolo ne a stisnú ich takou silou, že ich udusia, potom ich
v celosti prehltnú.
Od väčšiny plazov sa líšia nielen spôsobom konzumovania potravy, ale aj rozmnožovaním. Mláďatá sa vyliahnu z vajec už v tele veľhadov, preto ich privádzajú na svet
živé a pomerne veľké. Potomstvo veľmi rýchlo rastie
najmä v prvom roku svojho života. 5 metrov dlhá anakonda privedie na svet 20 – 30 mláďat, ktoré sú dlhé priemerne 70 cm.
Anakonda oddychuje ovinutá na
konári stromu
Tigre obľubujú vlhký biotop.
Dobre plávajú.

Najväčšou a najnebezpečnejšou šelmou džunglí juhovýchodnej
Ázie je tiger. Žije v trstinách a húštinách na brehoch riek. Pohybuje
sa veľmi rýchlo. Telo má pomerne dlhé a silné. Loví za súmraku
a v noci. Nehlučne sa zakráda alebo striehne, potom zaútočí na
korisť. Loví aj najväčšie cicavce. Úlovok zje vo svojom úkryte.

