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HUSTÝ TROPICKÝ DAŽĎOVÝ LES v minulosti pokrýval 

takmer celú Strednú Ameriku, ale veľa z neho muselo 

ustúpiť poliam a mestám. Žijú v ňom nespočetné druhy 

hmyzu, ale aj hady, žaby, opice a pestrofarebné vtáky. 

Všetkým sa darí v džungli, kde je počas celého roka horúce a vlhké 

podnebie.

Stredná Amerika

Les v hmle
„Oblačné lesy“ sú tropické 

dažďové lesy, ktoré rastú 

na svahoch vysokých pohorí. 

Sú nepretržite zahalené 

v opare a je v nich chladnejšie 

než v iných dažďových lesoch.

KRÁSNE TUKANY Vedci kedysi predpokladali, 

že tukany majú dlhé zobáky, aby nimi mohli 

dosiahnuť plody na konci vetiev. Dnes si myslia, 

že veľký zobák pomáha tukanovi ostať chladným. 

Zdá sa, že tukan je schopný zvýšiť tok krvi 

do zobáka, aby sa zbavil tepla a ochladil sa.

Kvezal
Nádhernému samcovi 

kvezala narastú v období 

párenia dve úchvatné 

chvostové perá s dĺžkou až 

70 cm. Po nájdení družky

 si vtáky robia hniezdo 

v dutine stromu.

tukan veľkozobý

tukan žltohrdlý

tukan 
bieloprsý

Šelma džungle
Najväčšia mačkovitá šelma Strednej 

a Južnej Ameriky je jaguár, jeden 

z najväčších predátorov džungle. Jeho 

hlavnou korisťou sú jelene a tapíry, 

ale loví aj ryby a korytnačky. 

A T L A S  Z V I E R A T

morfo 
mnohooký

Stromové žaby
Drobné stromové žaby strávia 

takmer celý život vysoko v korunách 

stromov. Po kmeňoch zliezajú pomocou 

špeciálnych stupají, ktoré majú 

pod každým prstom lepkavé vankúšiky. 

hniezdiaci kvezal

ZAOSTRENÉ NAZAOSTRENÉ NA

034-035_Central.indd 34034-035_Central.indd   34 3/12/12 2:38 PM3/12/12   2:38 PM
*Text*Text

IN FOCUSFÓKUSZBANIN FOCUS



3535
V

J

S

Chytavý chvost
Čulý medvedík kinkažu sa 

svojím chvostom vie zachytiť 

na vetvách, keď lezie v korunách 

stromov. Pomáha mu aj udržať 

rovnováhu.

S T R E D N Á  A   J U Ž N Á  A M E R I K A

Žaba stromárka 
ukladá každú 
žubrienku 
do samostatnej 
nádržky.

Bazény v korune stromov
Pre obyvateľov stromov, akými sú 

stromárky, môže byť voda na zemi 

ďaleko. Preto ukladajú žubrienky 

do nádržiek vody v strede bromélie, 

kde sa môžu ďalej v bezpečí vyvíjať.

Hlučná opica
Samec vrešťana vydáva 

najhlasnejší zvuk 

zo všetkých opíc – jeho 

hulákanie možno počuť 

na vzdialenosť do 5 km. 

Volanie varuje iné opice, 

aby si držali odstup.

Život v korunách
Väčšina živočíchov džungle žije v korunách stromov dažďového 

lesa a mnohé z nich na zem schádzajú iba zriedka. Jeden 

z hlavných predátorov, pred ktorým sa musia mať obyvatelia 

korún stromov na pozore, je harpya opičiarka, loviaca opice 

a leňochy. Vtáky ako tukany a ary sa živia ovocím a orechmi 

rastúcimi na stromoch.

vrešťan

ara 
kanga

harpya 
opičiarka

pavučiaky

leňoch 

pavučiaky

tukan

medvedík 
kinkažu

Pevne spojené listy 
vytvárajú nádržky 

s vodou.

Chvost medvedíka 
kinkažu má približne 
rovnakú dĺžku 
ako samotné telo.
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Yorský mys

Ostrov jašteríc

Ostrov volaviek

ostrov Whitsunday

MORSKÝ PARK

VEĽKEJ KORALOVEJ BARIEŔY

SEVERNÁ SPRÁVCOVSKÁ

OBLASŤ

SPRÁVCOVSKÁ OBLASŤ

CAIRNS/COOKTOWN

SPRÁVCOVSKÁ OBLASŤ

TOWNSVILLE/WHITSUNDAY

SPRÁVCOVSKÁ OBLASŤ

MACKAY/CAPRICORN

Cooktown

Cairns

Townsville

Mackay

Rockhampton
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A T L A S  Z V I E R A T

VEĽKÁ KORALOVÁ BARIÉRA JE NAJVÄČŠÍ

koralový útes na svete. Pozdĺž austrálskeho 

pobrežia dosahuje dĺžku 2 300 km a pokrýva 

oblasť väčšiu, než je plocha Talianska. Je to jeden 

z najväčších divov prírody. Okrem koralov tu žije vyše 1 500 druhov 

rýb a v rozličných zákutiach a puklinách majú svoj domov kraby, 

hviezdovky, mäkkýše a hubky. Kvôli potrave útes pravidelne 

navštevujú aj oveľa väčšie zvieratá vrátane veľrýb, žralokov 

a korytnačiek.

Veľká koralová bariéra

klipka 
Meyerova

Ochrana útesu
Znečistenie, nadmerný rybolov a glo-

bálne otepľovanie poškodzujú krehkú 

štruktúru útesového systému. Časť 

útesu je dnes chránený morský park 

s mnohými morskými útočiskami.

Život v mori
Koralové útesy tvoria kamenné kostry 

drobných koralových živočíchov. 

Je to jedna z najrušnejších oblastí 

divočiny. Vo Veľkej koralovej bariére 

žije viac ako 350 druhov koralov.

Preciedzač vody
Vráskavec minke je kosticová 

veľryba. Obrúbené kostice 

v ústach používa na fi ltrovanie 

malých živočíchov z vody.

konárikovec dlanitý

bodlok bieloprsý

bičonos maurský

klipka 
dlhonosá

„mozgový koral“
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A U S T R A L Á Z I A

Raja manta
Manta je jedna z najväčších rýb 

– dorastá do šírky 7 m. Cez oceán 

sa ladne pohybuje mávaním 

plutiev hore a dole ako krídlami.

Dravá korytnačka
Kareta veľkohlavá chytá medúzy, 

kraby a ryby, ale živí sa aj chalu-

hami. Ako všetky korytnačky, 

aj táto je veľmi vzácna.

Dugong morský
Tento veľký morský cicavec sa 

živí chaluhami. Keď sa potápa, 

vydrží pod vodou bez dýchania 

až 15 minút.

papagájovec
rozďava 
obrovská

 konárikovec 
parohovitý

hviezdovka 
nebezpečná

klaun 
oranžový

bodlok 
bezrohý

konárikovec 
stolovitý

PRISPÔSOBENIA

MORSKÉ KONÍKY CHALUHOVÉ Tieto ryby sú príbuzné 

morských koníkov a žijú v okolí riasových lúk a útesov 

na juh od Veľkej koralovej bariéry. Vďaka ich zvláštnemu 

tvaru a listovitým plutvám ich nie je ľahké medzi chalu-

hami spozorovať. Dorastajú do dĺžky 46 cm.

Závitovec točitý
Tieto červy používajú svoje 

špirálovité ramená na dýchanie 

a na zachytávanie drobných 

organizmov a inej potravy z vody.
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