PLODY LESA – KARTY
Palivové drevo
Tretina ľudí na svete je závislá na dreve ako
zdroji
paliva
a na
varenie.
V najchudobnejších krajinách sveta je
väčšina vyťaženého dreva použitá ako
palivo.
Dobytok
Rozsiahle oblasti lesa sú rúbané, aby sa na
ich mieste mohol pásť dobytok. Hovädzie
mäso z tohto dobytka sa väčšinou využíva na
prípravu hamburgerov v bohatých štátoch
sveta.
Lieky
Výťažky mnohých lesných rastlín sú
základom pre veľké množstvo moderných
liekov. Chinín (z kôry stromov chininovníka)
sa používa ako liek proti malárii, výťažky
iných tropických rastlín sú úspešné pri liečbe
určitých druhov rakoviny.

Potrava
Veľa bežných potravín, ako je káva, kakao,
banány, má svoj pôvod v tropickom pralese.
Šľachtenie
nových
odolných
odrôd
vyžaduje genetickú informáciu pôvodných
divokých druhov.

Papier
Svet spotrebováva na výrobu papiera
obrovské množstvo dreva. Odhaduje sa, že
ročne padnú kvôli výrobe papiera štyri
miliardy stromov. Na jedno veľké vydanie
novín New York Times je potrebné drevo
z približne 400 Ha lesa.
Lekársky výskum
Farmaceutické spoločnosti skúmajú tisícky
tropických rastlín používaných v tradičnej
medicíne domorodých kmeňov. Niektoré
z nich môžu obsahovať liečivé látky na
choroby, ako je napr. rakovina.
Domáce zvieratká
Vtáky tropických pralesov, (napríklad
papagáje ara), sú predávané a chované
v zajatí ľuďmi bohatých krajín. Tiež leguáni
sú veľmi obľúbenými domácimi zvieratkami.

Ťažba nerastných surovín
Mnoho dôležitých nerastov, ako je zlato,
železná, hliníková a cínová ruda, sa ťaží
v oblastiach tropických pralesov. Povrchová
ťažba tu spôsobuje intenzívne ničenie lesov
aj pôdy.

Kožušiny
Ohrozené mačkovité šelmy sú zabíjané pre
svoju kožušinu, z ktorej sa šijú kožuchy. Na
jeden kožuch je potrebných 10 koží
z ocelota.
Vzácne drevo
Niektoré vzácne druhy dreva, ako je
mahagón alebo céder, sa používajú na
výrobu veľmi kvalitného nábytku, okenných
rámov, lodí, hudobných nástrojov.

Elektrická energia
V povodí Amazonky je plánovaná výstavba
viac než 250 vodných elektrární, ktoré
spôsobia zaplavenie rozsiahlych oblastí
pralesa. Väčšinu tejto energie spotrebuje
lokálny priemysel.
Doprava
Ťažba dreva, nerastných surovín a ďalšie
spôsoby využívania lesa vyžadujú stavbu
ciest a železníc vedúcich cez tisíce
kilometrov pralesov.

