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Vědci odhadují, že zbývá objevit přibližně 9 200 druhů stromů 
 
 

Průhonice,  8.února 2022 – Na Zemi roste přibližně 73 000 druhů stromů, včetně přibližně 9 200 druhů, které 
dosud nebyly objeveny. To jsou výsledky nové globální studie, na které se podílelo více než 100 vědců z celého 
světa a které byly zveřejněny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. Vědci z Botanického ústavu AV ČR do mezinárodní studie přispěli unikátními daty z výzkumných ploch, 
které dlouhodobě sledují.   
 
Celosvětový odhad počtu druhů stromů je asi o 14 % vyšší než současný známý počet. Studie ukazuje, že většina 
neobjevených druhů je pravděpodobně vzácná, s velmi nízkými populacemi a omezeným areálem.  
 

„To znamená, že neobjevené druhy jsou poměrně silně 
ohrožené narušením způsobeným člověkem, jako je 
odlesňování, požáry či změna klimatu,“ říká Jiří Doležal 
z Botanického ústavu Akademie věd ČR.  
 
Pro účely studie vědci zkombinovali údaje o početnosti a 
výskytu stromů ze dvou globálních datových souborů - jednoho 
z Global Forest Biodiversity Initiative a druhého z TREECHANGE 
- které využívají pozemní data z lesních ploch. Vytvořili tak 
jednu obrovskou globální sadu dat o stromech, která poskytla 
údaje o 64 100 zdokumentovaných druhů stromů po celém 
světě. K odhadu počtu neznámých druhů pak použili metodu, 
kterou vymyslel matematik Alan Turing během druhé světové 
války k rozluštění nacistického kódu. 

 
Obr.:  tropický horský les v západním Kamerunu, Botanický ústav AV ČR 
 
„Samotné shromažďování informací o druzích stromů je poměrně náročné a nebylo by možné bez velké mezinárodní 
spolupráce. Ve skutečnosti probíhá tak, že vědci musí každý jednotlivý strom fyzicky změřit a zanést do databáze, je to 
jako celosvětová skládačka. Botanický ústav se do výzkumu zapojil dodáním unikátních dat z výzkumných ploch ve 
východní Asii na ruském Dálném východě, Koreji, Japonsku, v Evropě a západní Africe. To vše jsou lokality, kde 
provádíme dlouhodobý monitoring lesních porostů,“ říká Jiří Doležal a dodává: „Dle naší studie je odhad celkového 
počtu druhů stromů na Zemi 73 274, což znamená, že pravděpodobně existuje asi 9 200 druhů stromů, které ještě 
nebyly objeveny.“  
 
Polovina až dvě třetiny všech již známých druhů stromů se vyskytuje v tropických a subtropických vlhkých lesích, 
které jsou druhově bohaté a zároveň vědci málo prozkoumané. Je pravděpodobné, že se zde vyskytuje i podstatná 
část dosud nepopsaných druhů. 
 
„Zhruba 40 % neobjevených druhů se zřejmě nachází v Jižní Americe, proto má ochrana a výzkum tamních lesů 
obrovský význam,“ uzavírá Jiří Doležal. 
 
 
Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America: The number of tree species 
on Earth (2021), (https://doi.org/10.1073/pnas.2115329119) 
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O Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i. 
Botanický ústav AV ČR je veřejná výzkumná instituce, která je součástí Akademie věd České republiky. Je největším centrem 
botanického výzkumu v ČR. Zabývá se výzkumem vegetace na úrovni organismů, populací, společenstev a ekosystémů. V 
současnosti soustřeďuje přes 130 vědeckých pracovníků a doktorandů v celé škále terénně zaměřených botanických oborů od 
taxonomie přes evoluční biologii, ekologii až po biotechnologie. Hlavním sídlem ústavu je zámek v Průhonicích. Součástí jsou 
také odloučená vědecká pracoviště v Brně a Třeboni a terénní stanice na Kvildě a v Lužnici. Ústav navíc zajišťuje správu jednoho 
z nejvýznamnějších zámeckých parků v České republice, Průhonického parku, zařazeného na seznam památek UNESCO. Více 
informací je na www.ibot.cas.cz. 
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