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Dávno pryc jsou easy, kdy se do dale- 
kyeh kraju vydávali prírodozpytci, 
aby po dlouhyeh útrapách poslali 

domù bedny broukù, nerostù a kozek nezná- 
myeh zvirat. Dnes jsou vseehny kraje prozkou- 
mané, a tak to maji pfírodovédei tezsí. Jestlize 
ehtejí nalézat neznámé druhy zivociehù, mu- 
sejí zvífátka homogenizovat a komplikovanou 
magií na drahych pfístrojíeh hledat odlisnos- 
ti V jejieh genetiekém kódu nebo se v batyska- 
feeh nofit ke dnu oeeánskych pfíkopu. I na 
suche zemi ale jeste zbyvá prostor, jehoz oby- 
vatele vétsinou vübec neznáme. Pfestoze se 
na jeho vyzkumu pracuje stale intenzivnëji, je 
prozkoumán asi tak nepatrné jako dno oceánu. 
Krom toho, ze jde o biotop velmi rozsáhly, je 
také nejbohatsí. A z povrchu nasí planety mi- 
zí jako tající sníh. Ano, rec je o tropickém lese, 
pfesneji o jeho korunách. V anglictine se jim 
ríká canopy - záves nebo baldachyn. Nad biolo- 
gickym bohatstvím baldachynu blednou tise 
záyistí i korálové útesy. 

Clovéku, ktery v tropickém pralese nebyl, 
se reci o bohatství zivota v jeho korunách mo- 
hou zdát prehnané. Vzdyt' jaké procento fau- 
ny a flóry zije vyhradne v korunách stromü 
u nás? Jmelí, ochmet, par broukù, sem tam 
motyl - a to je téméf vsechno. Jenze i kdyz 
opomeneme druhové bohatství stromü, které 
jej tvofí, lisí se tropicky les od lesa mírného 
pásu V jedné podstatné vëci. Tou je jeho pro- 
storová struktura. 

V nasem lese musí mit kazdá veverka dob- 
rou fyzicku nejen kvùli kunám, ale také proto, 
aby doskocila z jednoho stromü na druhy, ne- 
chce-li pofád splhat nahoru a dolü. S trochou 
zjednoduseni si les u nás v mírném pásu mù- 
zeme pfedstavit jako spejle kolmo napíchané 
do hliny. V tropech intenzivní boj o svetlo 
zpùsobil, ze tamní les je zesit'ovaná, ve tfech 
dimenzich propojená struktura. Takze i tako- 
vy bambula jako lenochod nemusí slézat na 
zem ani nikam skákat, a presto dosplhá, kam 
potfebuje. Vsechno proríistá splet' lian a epi- 
fytü. Asi jako bychom nás model se spejlemi 
propletli klubkem motouzu. Pokud v lesích 
mírného pásu zijí opice, potkáte je casto na 
zemi. Opice v tropickém pralese, která si sa- 
ma sebe alespoñ trochu vází, na zem jen tak 
nesleze. Husté vetvoví, porosty lian a epifytu 
pak ve vrcholcích tropického pralesa vytváfe- 
jí mnozství drobnych biotopu se specifickym 
mikroklimatem, stabilní vlhkostí ci teplotou. 
Mnoho z takovych biotopu nema v mírném 
pásu obdobu. Tfeba drobné kapsy s pùdou, 
tvofící se mezi koreny epifytu, v rozsochách 

Celostránkovy snímek: Pohied z gondoly jerábu na 
koruny stromü, dole prosvítá potok. Jeho koryto se 
ztrácí V zeleni, pfestoze ho tvofí 4-6 metrú siroky 
pás bez vegetace. To, co púsobí jako drobné kefíky 
na bfezích, jsou pfi pohiedu ze zemè stromy vysoké 
nèkolik metrú. Snímek © D. Hauck & L. Cízek. 
Mensí snímek vievo: Tropy Nového svéta opiyvají 
mnozstvím druhú tenkych hádkú, ktefí se ziví pfe- 
devsím vsudypfítomnymi drobnymi jestèry a zábami. 
Na obrázku pravdèpodobnè bicovka Oxybelis brevi- 
rostris. Snímek © D. Hauck & L. Cízek. 
Mensí snímek vpravo: Startující potemník Strongyli- 
num decoratum. Snímek © Marcos Guerra 

Nahofe: Vez jerábu v parku San Lorenzo je vysoká 52 metrú. Budka úplné nahofe 
je klimatizovaná •kanceláf" operátora jerábu. 
Dole: Pfístroj na obrázku není zádná moderní zbrañ, ale fogger - stroj na vyrobu 
mlhy. Jde V podstaté o raketovy motor, ktery vyrábí oblak insekticidu smíseny s vy- 
fukovymi piyny. Ty jsou horké, a tak insekticid vynesou do korun stromú, odkud 
pak popada otráveny hmyz. Na obrázku vyrobek firmy Golden Eagle, pro svoji 
spolehiivost pfejmenovany na Dead Eagle. Oba snímky © D. Hauck & L. Cízek. 

vetví a na podobnych místech vysoko v ko- 
runách stromü, hostí mnozství druhú chvos- 
toskokü a dalsích píidních potvùrek. Jejieh 
pfíbuzné najdeme i v nasich krajích, jenze 
v hrabance a pod kameny, a jen clovek jeste 
sílenejsí nez prùmërny entomolog by za nimi 
splhal na stromy. 

Není st'astnejsího, ale zároveñ zoufalejsího 
tvora nez terénní biolog v tropickém destném 
lese. Nikde jinde není tolik rozmanitych fo- 
rem zivota, ale nikde jinde se mu tolik nevy- 
hybají. Vsechno, tedy skoro vsechno podstat- 
né, se totiz odehrává práve tam nahore, kam 
jeste dosáhne slunce, kde kvetou a plodí stro- 
my i vëtsina ostatního rostlinstva, hodují ptá- 
ci a opice, létá vëtsina hmyzu. A nás biolog 
nest'astnë bloumá v lesním seru. Nahofe pálí 
slunce, ale on aby si svítil na cestu. Ze stromü 
vidí jen kmeny, i nejnizsí vëtve uz se mu ztrá- 
cejí ve zmatku zelené nad hlavou. Nahore co- 
sí lomozí, ale píes pét pater vetvoví a chuch- 
valce lian ani dalekohledem nezjistí, jestli je 
to banda opiëakù nebo nesikovny rogalista. 
A tak st'astny-nest'astny biolog zaklání hlavu. 

Mgr. Lukas Cízek (*1975) 
vystudoval entomologü na 
Bíoiogkkéfakuitejíhoceské 
univerzity V Ceskych 
Budejovkích. Nyní se 
V Entomologkkém ústavu 
AV CR zabyvá ekologh' 
herbivorního a xylofágního 
hmyzu. 

Mgr. David Hauck 
(*1973) je püvodní profesí 
eiektrotechník, nyní 
entomolog, cestovatel 
afotograf navoiné 
noze. Zabyvá se ekoiogií 
a systematíkou broukü. 
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Mapka ukazujíci 
rozmístení jerábú 
vyuzívanych ke studiu 
lesních porostú 
(prevzato z knihy 
Basset et. al., viz. 
poznámku 4 na s. 43) 

bolí ho za krkem a do ocí se mu odnekud shu- 
ry sypou bobecky zlomyslnych housenek. 

Nastestí jsou biologové, které to neustálé 
bolení za krkem préstalo bavit a zacali pfe- 
myslet jak se dostat nahoru. Jedna moznost 
se V podstate nabízí sama kazdému, kdo ales- 
poñ obcas projde kolem stavenisté. Obycejny 
jefáb. Jen kdyby nestál na stavenisti, ale v lese, 
a kdyby misto panelu nesl klec s vyzkumníky. 
Je az s podivem, ze k realizaci nápadu vyuzít 
jeráb k vyzkumu horních pater lesa doslo az 

pocátkem devadesátych let 20. století. Svou 
roli jiste sehrála i nutnost shromázdit znacny 
kapital na jeho koupi a sestavení, ale kdyz uz 
jednou stojí, nejsou provozní náklady nijak 
závratné. A tak dnes na svëtë najdeme hned 
nékolik jerábú, které slouzí vyzkumu procesu 
probíhajících v horních patrech lesa. 

Zdaleka ne vsechny jeráby stojí v tropech. 
Nejvíce lesních jerábú (podobné jako nejvíce 
chránenych území) najdeme samozfejme tam, 
kde jsou lesy nejchudsí, tedy v Evrope. Velké 

Wind River, USA 
Odrokul995.Jehl¡cnaty 
les mírného pasma. 
Slozenía struktura 
lesního porostu; 
biodiverzita; cizopasné 
rostiiny; fyziohgie 
stromú a dynamika 
uhlíku. 

Soiling, Nèmecko 
Od roku 1992. Porostsmrkuztepilého. 
Ovlivnovánípfísunu zi'vin a vody a jeho 
dopadnarúst 
a produktivitu ¡esa. f? J 

Leipzig Canopy Crane, Nèmecko 

Od roku 2001. Luzní les 
mírného pasma. Fungování 
lesního ekosystému vcetné 
studia biodiverzity, 
biohgickych procesó, 
klimatu a púdy. 

Diverzita a produktivita lesa; kolobëh 
uhlíku a dusíku; synchronizace kvetení 

stromú vzávislostina objemu 
energetickych rezerv; prostorová struktura 

lesa; diverzita h my zu. 

Pokusny porost 

Tomakomai, Japonsko 
Od roku 1997. Listnaty opadavy les 

mírného pasma. 

Národnípark 

Lambir Hills, 

Maliysie 

Od roku 2000. Nízinny 
tropicky destny les. 

Od roku 1990. Tropicky suchy poloopadavy les. Struktura 
a dynamika horních pater lesa; rostiinny rust a fenologie; 
biodiverzita; ekofyziologie rostiin; fyziologické reakce 
rostiin na ménící se prostredí 

Studium mezidruhové 
synchronizace pi^i masovém 

kvetení drevin V tropickych 
lesích; vzájemné 
'pterakce rostiin 

azivocichû; 
'hospodarení 

rostiin 
s uhlíkem; 
moznosti 

dálkového 
prúzkumu 

lesních porostú. 

Nízinny tropicky destny les. F" - 
Studium hmyzu, vliv klimatu na kolobéh     ^^» 
vody a uhlíku; moznosti dálkového ^ 
prúzkumu lesních porostú. 
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zalíbení v nich nalezli nëmecky mluvící vedci. 
Jeden si postavili ve smíseném lese u Basileje 
ve Svycarsku a tfi v Némecku. Nejblizsí jeráb 
funguje v luzním lese nedaleko Lipska, dal- 
sí ve smíseném lese nedaleko Mnichova a po- 
slední ve smrkové monokultufe ve stfedním 
Nëmecku. Mohlo by se zdát, ze smrková mo- 
nokultura je pro nákladny vyzkum pomerné 
nudné misto, ale opak je pravdou. Díky tomu, 
ze stromy V dosahu jerábu jsou stejného druhu 
i stáfí, Ize tu provádét nejrùznëjsi experimen- 
ty. Cast lesa je napfíklad zastfesena a umele 
sprchována preindustriálnim destem (vodou, 
která slozením odpovídá destum pred prù- 
myslovou revolucí), coz mimo jiné umozñu- 
je primo porovnat vliv kyselych destu na stav 
lesa. V Severni Americe stojijediny jeráb, a to 
na severozápade USA, v jehlicnatém lese sta- 
tu Washington. S vëzi vysokou 74,5 m a rame- 
nem dlouhym 85 m obsáhne 2,3 ha, tedy slus- 
ny kousek lesa. Posledni jeráb v mirném pásu 
najdeme na opacném bfehu Tichého oceánu, 
V listnatém lese ostrova Hokkaido. Vyskou 
25 m je z lesnichjefabù nejnizsi. 

Aby si to Japonci vynahradili, v nizinném 
dipterokarpovém lese v Národním parku Lam- 
bir Hills na Borneu postavili a spolecné s ma- 
lajskymi vëdci provozuji jeráb nejvyssi. Jeho 
vëz je vysoká 85 m, rameno mëri 75 m. Dalsi 
tropicky jeráb stával v destném pralese v Aus- 
trálii, nedaleko mësta Cairns. Severni Australie 
aie byvá casto vystavena cyklonùm. A k hrùze 
vsech, ktefi do stavbyjerábu investovali spous- 
tu énergie, se par mësicù po jeho dokonceni 
V breznu roku 1999 prihnal cyklon Rona. Je- 
ráb nápor vydrzel, ale znacná east okolního 
porostu byla silnë poskozena. Ovsem studovat 
sukcesi tropického lesa shora je take zajimavy 
úkol. Ostatnë stromy v tropech rostou rychle. 

jeráb uz zase stojí v lese. Ve Venezuele stával 
od r. 1995 jeráb, jehoz stavbu zorganizova- 
li a financovali Rakusané. Venezuelská viada 
vsak badatelùm nevycházela vstfíc, potyka- 
li se s rùznymi byrokratickymi obstrukcemi 
(napf. mëli problémy s povoleními k vyzkumu 
pro pfijizdëjici vëdce), a tak o pét let pozdëji 
(r. 2000) provoz jerábu ukoncili. 

Opravdovou svëtovou velmoci, tedy co se ty- 
ce poctu pralesnich jefabù na ctverecni kilo- 
metr, je Panama. Kdysi kolumbijská provincie, 
od pocátku 20. stoleti pak státecek vytvofeny 
V nejuzsim misté Stfedni Ameriky na objed- 
návku stavitelù Panamského prùplavu. Ma- 
ji tam jefáby hned dva. O tëch se rozepiseme 
trochu podrobnéji, protoze nám na nich by- 
lo umoznëno nëkolik tydnù pracovat.^ V roce 
1990 byl jako prvni (k tomuto ucelu) postaven 
jeráb v Parque Natural Metropolitano, národním 
parku, ktery se nachází primo na území hlav- 
niho mésta Panamá City pfi pobrezi Tichého 
oceánu. S fînanëni pomoci norské vlády a lo- 
gistickou pomoci armády USA, bytujici tou 
dobou V zone podél Panamského prùplavu. 

Je sametovë hebky, 
tykadly mává jako 
hiemyzd', natáhne se 
na dvanáct centimetrü 
a hned se zase smrsti 
na pët, rozvaznë se 
presunuje po desítkách 
nohou, a kdyz ho 
poziobite, plivne po 
vas vazkou, tuhnouci 
tekutinu. Drápkovci 
(Onychophora) tvofi 
samostatny kmen 
a pûsobi spis jako 
materializovaná 
halucinace indiánského 
samana nez jako 
zivocichové z tohoto 
svèta. Na obrázku 
zrejmè druh rodu 
Peripatus. Snimek 
© Marcos Guerra 

1) V rámci projektu IBISCA 
(Investigation of Biodiversity 
of Soil and Canopy Arthropods), 
ktery se uskutecnil za podpory 
STRI, firmy Solvin/Solway, 
Global Canopy Programme 
a UNEP (United Nations 
Environment Programme) (http: 
//www.naturalsciences.be/cb/ 
ants/projects/ibisca.main.htm). 

Housenka martináce 
Arsenura batesii. 
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Uprostred: Zrejmè pavouk druhu Cupiennius getazi z celedi Ctenidae príbuzné 
lovcikûm. Tito velcí a pomèrnè agresivní pavouci pobíhají po vegetad, kde loví 
hmyz i drobné obratlovce. Snimek © D. Hauck & L. Cizek. 
Potemnici Cuphotes sp. (snimek dole) a Strongylinum decoratum (obr. na s. 38) 
se svym zpûsobem zivota dost vymykaji obvykié predstavè o potemnícich jako 
cernych nocnich broucich se skrytym zpûsobem zivota. Podobni spise krascûm, 
poietuji po poledni mezi korunami stromû a sedaji na suche vètve v jejich vrchol- 
cich. Snimek ® IVIarcos Guerra 

Pi'i pohiedu na spinavou srst s hejny molû a bez- 
duchy vyraz se tèzko ubránit dojmu, ze lenocho- 

di jsou blízcí príbuzní nasich bezdomovcü s po- 
krocilou aikoholovou demenci. Pi'es svoji demon- 

strativni nechutnost tvoi'i hiavni slozku potravy 
ocelotû. Jen se zatim nevi, jak se oceloti k leno- 

chodûm dostanou tak vysoko do korun stromû. 
Na obrázku lenochod hnëdokrky (ßradypus va- 

V    T,     r;efiíoft/s).Snímek©D. Hauck &L. Cizek. 

byl V roce 1997 vztycen dalsi jefáb, tentokrát 
na pobrezí Atlantiku, nedaleko mësta Colón. 
O oba jefáby se stará a vyzkum na nich koor- 
dinuje Smithsonian Tropical Research Insti- 
tute.2 Vëze jefábü jsou vysoké zhruba padesát 
metrü, podobnou délku mají i ramena, která 
se otácejí v úhlu 360°. Kazdy jeráb tak umoz- 
ñuje pfístup do korun zhruba hektarového 
kousku lesa. Po rameni jefábu se pohybuje vo- 
zík s kladkou, která nese ocelové laño s hákem. 
Na háku visí gondola, ocelová klec, ve které 
pracují vyzkumníci. Ti se vysílackou domlou- 
vají s jefábníkem, ktery gondolu s centimetro- 
vou pfesností dopraví na pozadované misto. 
Povinnou vybavu gondoly tvorí laño a hasi- 
cí prístroj. Laño kvüli tomu, aby vyzkumník 
V prípade poruchy nemusel z gondoly skákat, 
hasicí prístroj na ochranu proti agresivním 
afrikanizovanym vcelám. 

Jefáby stojí v podobné nadmofské vysce (30 
a 60m) a jsou od sebe vzdáleny jen par desítek 
kilometrù. A presto stoji za to navstivit oba. 
Diky rozdilùm v klimatu na pobrezí obou oce- 
ánu stojí kazdy jefáb v úplne jiném lese. Z de- 
sítek druhù stromû, které rostou v dosahu kaz- 
dého z jefábu, je obema spolecny snad jen 
jediny. Na pobfezí Tichého oceánu pravidelne 
prsí jen od dubna do listopadu a roste tu po- 
loopadavy, suchy tropicky les, ktery je typicky 
spoustou lian a pomërnë bohatym podrostem. 
Dominantní dfevinou je ledvinovník Anacar- 
dium excelsum, blízky pfíbuzny ledvinovníku 
západního (na nëmz rostou •ofísky" kesu). Na 
pióse 0,85 ha lesa, která je z jefábu pfístupná, 
najdeme pfes 60 druhù stromû a lian. Pfestoze 
k jefábu dojedete z centra hlavního mësta ta- 
xíkem za par minut, je tam docela zivo. Krom 
hlasû desítek druhû ptakû zaslechnete obëas 
z gondoly svitoreni rodinky pestfe zbarve- 



nych drobnych opicek - tamarinù GeofFroyo- 
vych. Rano se na vrcholcích stromù vyhríva- 
jí velcí leguáni zelení. Gondolu se zvédavymi 
lidmi si k sobe nechají pfiblízit na par metrü, 
a pak se sebevrazednym skokem vrhnou do 
zelené hlubiny. Lenochodi se naopak nevrhají 
nikam, lidem obvykle nevenují jediny pohled 
vëcnë ospalych ocí, a tak Ize sledovat i reje mo- 
1Ù V jejich srsti. 

Krom lesa a divokych zvífat mùze návstev- 
ník sledovat z jefábu moderní velkomésto 
a husty automobilovy provoz na nové magis- 
trale, kterou pred par lety postavili nëkolik 
desítek metrù od jefábu. Parque Natural Metro- 
politano pfedstavuje jeden z posledních kouskü 
suchého tropického lesa v celé Stfední Ameri- 
ce, ale i pfes deklarovanou ochranu z néj rych- 
le rostoucí Panamá City ukrajuje. To je hlavní 
dùvod, proc se plánuje premísténí jerábu do 
vlhcího a zachovalejsího vnitrozemí. 

Na atlantickém pobfezí, kde stojí druhy 
z panamskych jefábu, pro zménu prsí pofád, 
a tak tu najdeme typicky destny les. Klima 
je mené pfátelské k lidem i dobytku, proto 
je znacná cast panamského pobfezí Karibi- 
ku dosud pokryta lesem. V Národním parku 
San Lorenzo, kde jefáb stojí, jsou dominantními 
dfevinami Brosimum utile a Pouroma spp. z cele- 
di morusovníkovitych (Moraceae). Jefáb sto- 
jí u potoka, jehoz koryto zároveñ slouzí jako 
pfístupová cesta, takze les nebylo tfeba nijak 
narusit. Destny les je vyrazné bohatsí nez les 
suchy - na pióse pfístupné z jefábu (0,92 ha) 
roste zhruba 240 druhü stromù a lian. Navíc 
je tu spousta epifytù. Pfi jejich inventarizaci 
na necelé poloviné plochy v dosahu jefábu na- 
pocítali botanici téméf 12 000 jedincü vice nez 
sta druhù, zejména bromélií a orchidejí. 

Také entomofauna je vyrazné bohatsí v dest- 
ném lese. Pfi srovnání diverzity broukù, kte- 
fí zerou listy, kvéty a dfevo vybranych druhù 
lian a stromù, bylo zjisténo, ze ve srovnání se 
suchym lesem hostí destny les asi o 40 % druhù 
vice. To je vcelku pfekvapivé, protoze ve vhod- 
nou dobu je suchy les plny hmyzu, kdezto 
V destném lese musíme po kazdém exempláfi 
namáhavé pátrat. Zajímavá jsou také císla, kte- 
rá naznacují, kolik druhù hmyzu zije v pod- 
rostu a kolik v korunách stromù. Napfíklad 
Studium mandelinek^ ukázalo, ze v korunách 
destného i suchého lesa zije mnohem vice dru- 
hù nez V pfízemním patfe. V obou typech lesa 
se podafilo sebrat téméf 4600 jedincù náleze- 
jících k 253 druhùm mandelinek. Asi ctvrtina 
druhù je spolecná pro oba typy lesa, 70 % dru- 
hù mandelinek na obou lokalitách bylo chyce- 
no pouze v korunách stromù. A pouhá deseti- 
na druhù z destného lesa a tfetina druhù ze 
suchého lesa byla nalezena jak v podrostu, tak 
V korunách stromù. S velikostí vzorku by po- 
cet spolecnych druhù zfejmé rostí, ale i tak si 
mùzeme udélat pfedstavu, jak daleko má pod- 
rost lesa ke korunám.* 

Ve srovnání s Parque Natural Metropolitano je 
rozloha lesù v parku San Lorenzo podstatné 
vétsí a k civilizaci je tu dál. A tak tu, pfesto- 
ze návstévník obcas zaslechne vystfel pytlá- 
kovy pusky, zije dost vétsich zvífat. Nadéje 
na spatf ení jaguára, ocelota ci tapira jsou mi- 

co PAS 
Zajímavá je historie dalsího jihoamericl<ého projektu. Tentokrát nejde o jeráb, 
ale o tal<zvany COPAS (Canopy Operation Permanent Access System; viz ta- 
ké mapku na s. 40). Tvorí ho tri stozáry stojící v rozích rovnoramenného trojú- 
helníku o hranè 180 m. IVIezi stozáry vysokymi 45 m jsou napjata ocelová lana, 
sbíhající se v bode, kde je zavésena gondola. Tu nadnásí balón, ktery umozñu- 
je její vertikáiní pohyb. Horizontáiní pohyb zajist'ují lana vedoucí od stozárü. 
V projektu COPAS spojili své síly nemectí a francouzstí védci a mél by byt rea- 
lizován ve Francouzské Guyane. Prestoze byl v roce 2000 cely system úspésné 
odzkousen v botanické zahradé v nèmeckém Ulmu, púsobí spíse jako ilustra- 
ce k néjaké sci-fi. Ohiásené spusténí COPAS se z byrokratickych i financních 
dûvodû uz nèkolik let oddaluje. Bruselskym úredníküm napriklad trvalo në- 
kolik let, nez vydali povoleni k prepravè osob timto nestandardnim zarizenim 
ve vzdusném prostoru Evropské unie (kam Francouzská Guyana patrí). Navíc 
základnu projektu i s pripravenym materiáiem nedávno prepadli a zcela znici- 
li zlatokopové, kterí v okolí ilegálné ryzují. Je tedy docela mozné, ze cely pro- 
jekt nakonec jako science-fiction také skoncí. 

nimální, ale gondola jefábu je vyborná k po- 
zorování primátu. Obcas kolem na dlouhych 
pazích prosvistí chapan. Jindy pfímo do gon- 
doly vlétne klacek, kterym se malpy snazí clo- 
véku naznacit, ze alespoñ do korun stromù 
by za nimi lézt nemusel. A misto roztomilého 
svitofení tamarinù se par metrù za vámi ozve 
straslivy fev. Chvilku trvá, nez sokovanému 
clovéku dojde, ze se na néj korunami stromù 
nefítí stádo rozzufenych slonù. To jen vfest'a- 
ni nadávají, ze uz zase zaciná prset. 

Dañovy poplatník jisté zabrblá, ze je sice 
pékné, jak pohodlné se biologové dostanou do 
korun stromù, jenze on to musí zaplatit. A ta- 
kové hracky jisté nejsou zadarmo. Pocátecní 
náklady, tedy koupé a instalacejednoho jefábu, 
se pohybují v fádu stovek tisíc americkych do- 
larù, rocní provozní náklady pak v desítkách 
tisíc. Lesní jefáby vsak slouzí nejen k vyzku- 
mu biodiverzity, struktury horních pater lesa 
a jejich interakcí s podrostem, fenologie rostlin 
a jejich vztahù s opylovaci a podobnym vécem, 
z nichz se •chleba nenapece". Pfedevsím jsou 
dùlezitym pomocníkem pfi studiu fyziologic- 
kych odpovédí rostlin na zménéné podmínky, 
pfi studiu kolobéhu uhlíku a vymény plynù 
mezi lesem a atmosférou. Dosud se podobné 
Studie provádély jen na mladych stromcích 
a mensích stromech, jenze se ukazuje, ze i listy 
téhoz druhu stromu se funkcí mohou vyrazné 
lisit podle toho, jestli jde o stromek, ktery ceká 
na svou sanci v pfítmí lesa, nebo o jeden z les- 
ních velikánu, ktery si dopfává slunecní lázné. 
Jefáby tedy pomáhají hledat odpovédi na otáz- 
ky, které se v dùsledku zmén klimatu, rostou- 
cího obsahu COj v atmosféfe nebo tfeba kyse- 
lych destu tykají kazdého z nás. 

Rozloha a rozmanitost tropickych lesù je ob- 
rovská, a tak je ponékud osemetné zobecñovat 
poznatky ze zákonitostí zjisténych na hekta- 
ru, ktery z jefábu obsáhneme. Zejména proto 
se provozovatelé jefábu spojili a vytvofili •In- 
ternational Canopy Crane Network", organi- 
zad, která má za cíl koordinovat vyzkumy na 
jednotlivych jefábech, ovéfovat údaje získané 
jinde, a tak zvétsit pravdépodobnost, ze dílcí 
vysledky mají obecnéjsí platnost. I pfes úsi- 
lí a finance vénované vyzkumu horních pater 
tropickych lesù a dokumentaci jejich rychle 
mizející biodiverzity mame zatím moznost 
takto efektivné studovat zhruba 4 ha, tedy pra- 
nepatrny zlomek celkové rozlohy. ^J^ 

2) Smithsonian Tropical Research 
Institute, pobocka amerického 
Smithsonian Institute, zamei^ená 
pt'edevsím na vyzkum biologické 
diverzity vtropech. Pocátky 
STRI jsou spjaty s Panamskym 
pruplavem a datují se do 
rancho 20. století. Krome sídla 
V centru Panama City dnes STRI 
vlastní i^adu terénních stanic 
pro mot'skou i terestrickou 
biologii. Zamestnává asi 40 
stálych vëdeckych pracovnikû. 
Tézistë cinnosti vsak spocívá 
pt'edevsímvzajist'ovánízázemí 
pro vedce z USA i dalsích zemí; 
rocné jich sem pi'ijede nékolik set. 
(ww/w.stri.org) 

3) Charles E. a Basset Y., Journal 
of Tropical Ecology, vtisku. 

4) Mnoho informacío jei'ábech 
avyzkumechnanich 
provádénych najdou ctenári 
v knize Basset Y., Horiyck V., 
Wright S.J., 2003: Studying 
Forest Canopies from Above: 
The International Canopy 
Crane Network. Knihajevolnë 
k dispozici na internetové 
ádrese: http://www.stri.org/ 
english/research/facilities/ 
terrestrial/cranes/canopy.crane. 
network.php. 
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