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Kto sa schová, 
vyhráva

Medzi toľkými rastlinami sa dá 
úžasne hrať na schovávačku. Aj keď... 
tu to skôr znamená nestať sa niekoho 
raňajkami. Niektoré zvieratá stavujú 
na život v korunách stromov, kde sú 
mimo dosahu predátorov, iné zase 
nedajú dopustiť na svoje ochranné 
sfarbenie, ktoré ich pred zrakom 
nepriateľov schová. 

DAŽĎOVÝ PRALES

HORE A EŠTE VYŠŠIE

Teplo, vlhko a zeleň, kam len oko dovidí. Práve sa 
nachádzate v dažďovom pralese. Na mieste, kde je teplo 
podobne ako na púšti, dážď tu je však pravidlom a nie 
výnimkou. Vďaka dostatočnej vlahe tu rastie a žije 
neuveriteľné množstvo najrôznejších rastlín a zvierat. Ako 
sa im tu darí? Nie sú vystavené väčšiemu nebezpečenstvu? 
Hurá do vnútra pralesa, spoznať jeho obyvateľov!

Veľa pralesných obyvateľov dokáže žiť 
na zemi a aj v korunách stromov. 
Hore sú predsa len viac v bezpečí. 
Preto sú na život vo výškach vybavení: 
majú silné predné končatiny, aby sa im 
dobre šplhalo po stromoch. Pokiaľ majú 
chvost, môže poslúžiť ako taká „tretia 
ruka“, ktorou sa pridŕžajú o vetvu. 
Možností majú veľa.  

L a p av ý  c h vo s t 

Z E L E Ň  P L N Á  Ž I V O T A

Nástrahy džungle

Džungľa by sa dala rozdeliť na niekoľko poschodí. 
V tom spodnom je vlhko a šero, nedopadá sem 
toľko slnečného svitu. Naopak hore, v korunách 
stromov, život len bujnie. Jeden si tu musí dávať 
pozor, v hustom poraste sa môže kadečo a kadekto 
ukrývať... 

S i ln é  konč a t i n y

L e p kavé  p r s t y
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Domorodci 

Nápadný, alebo nenápadný?

V pralesoch žije veľa domorodých 
kmeňov, ktoré doteraz žijú v absolútnom 
súlade s prírodou, moderné vymoženosti 
nepoznajú. Prales je ich domovom, preto 
ho poznajú ako svoje topánky. Muži 
z kmeňa Janomami sú považovaní 
za najlepších lovcov na svete, v hlučnom 
pralese totižto rozoznajú každý zvuk 
a zviera ulovia s úplnou presnosťou. 

Čo myslíte, je lepšie nebyť videný, alebo na seba 
upozorniť? V pralese je možné aj to, aj to. Niektoré 
zvieratá sú na nerozoznanie od listov, vetvičiek 
či kvetov. Neutrálna zelená a hnedá farba tiež 
nie je na zahodenie. Iní hrajú všetkými farbami. 
Nepriťahujú tak ale zbytočne pozornosť? Kdeže, 
sú bystrí, buď sú jedovatí, alebo sfarbenie jedovatých 
druhov napodobňujú, a tak ich nikto nezje. 

ČO JE TO DAŽĎOVÝ PRALES?

Hoci dažďové lesy pokrývajú asi 3 % našej 
planéty, nájdete tu obrovské množstvo rastlín aj 
živočíchov. Prečo sa im tu tak darí? Takmer každý 
deň tu prší, dosť tu svieti slnko a rastliny rastú 
naozaj rýchlo a vysoko. Pralesy sú prezývané 
pľúca Zeme, pretože toľko rastlín dokáže 
vyprodukovať veľké množstvo kyslíka. Najviac 
zvierat by ste našli na vrcholoch stromov. 

P r a l e s n i č ka  j e d o va t á

Mo d l i v ka  ko r un ko vá 
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LISTOVNICA ČERVENOOKÁ

Táto žabka patrí medzi jedného z najpestrejších obojživelníkov. 
Cez deň však využíva maskovacie sfarbenie: je v pokojnej 
pozícii, končatiny má zastrčené pod telom a červené oči má 
zatvorené. Od listu by ste ju nerozoznali. Na chodidlách má 
mäkké poduštičky, ktorými sa vie k listom prisať. Je to skvelý 
skokan aj horolezec. Od predátorov má väčšinou pokoj, jej 
sfarbenie im pripadá jedovaté. 

OBYVATELIA PRALESA

PAVUČIAK 
STREDOAMERICKÝ

Pavučiak patrí k najobratnejším 
stromovým opiciam. Má dlhé prsty, 
ktoré fungujú podobne ako háky – 
jednoducho sa nimi zavesí na vetvu 
a hojdavým pohybom sa presunie 
ďalej a ďalej. Dlhý chvost mu slúži 
ako taká „piata ruka“ a pridŕža sa 
ním pri lezení v korunách stromov. 

J e  t o  r u ka  a l e b o  c h vo s t ?

Jaguár

Bodky, ktoré má jaguár 
na svojom tele, sú v pralese 
dobrým maskovaním. Žije 
na zemi, kam slnečné lúče 
toľko nedopadajú, a hra svetla 
a tieňa je pre tohto lovca 
výhodná. Nie nadarmo je 
najväčším predátorom džungle. 
Labkami ticho našľapuje, útočí 
rýchlo. Vylezie aj na stromy, 
odkiaľ môže skokom zaútočiť 
na svoju korisť.  

LEŇOCH HNEDOKRKÝ

Tento usmievavý krásavec je vysoko 
v korunách stromov ako doma. Jeho 
prsty s dlhými, zakrivenými pazúrmi 
mu umožňujú zavesiť sa bez problémov 
na vetvu. Má nenápadné sfarbenie, 
často so zelenkastým nádychom – kvôli 
riasam, ktoré mu žijú v srsti. K tomu 
všetkému je veľmi tichý a pomaly sa 
pohybuje – je to teda ideálny, dobre 
maskovaný jedinec. 

Ž I V O T  V  K O R U N Á C H  S T R O M O V

S p o ko j n ý  l eň o c h
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Ara arakanga

modlivka 
korunková

Tohto pestrofarebného krásavca nemôže 
nikto prehliadnuť! A predsa... aj keď je z väčšej 
časti červený, žltá a modrá mu pomáhajú 
splynúť s okolitým lístím, kvetmi a ovocím. 
Je veľký, má silné krídla a dokáže rýchlo 
lietať. Silnými prstami sa pridŕža vetvy, 
ale taktiež chytá a skúma rôzne predmety. 
Napríklad oriešky, ktoré ľahko rozlúskne 
svojím ostrým zobákom.  

Mysleli ste si, že vám 
chcem ukázať krásnu 
kvetinku? Kdeže, toto je 
hmyz! Ide o druh modlivky, 
ktorá vyzerá podobne 
ako kvet orchidey. Toto 
„prestrojenie“ je naozaj 
dokonalé – nohy dokonca 
pripomínajú okvetné lístky! 
Pritiahnu si tak veľmi 
ľahko opeľovače – včely 
a iný hmyz, ktorý potom 
môžu zjesť.  

Pásovec trojpásový

Hoci môže byť v džungli občas 
nebezpečne, tento drobec si s tým 
nemusí robiť starosti. Telo má 
pokryté pancierom z kostených 
doštičiek, ktorý funguje ako 
brnenie. Stačí sa stočiť do klbka 
a nikto ho nemôže ohroziť! 

NA MŇA SI 
NEPRÍDU . . .

PREDSTAV SI ,  
ON SI MA VÔBEC 

NEVŠIMOL !

V y z e r á  a ko  k v i e t o k


