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Obecná ekologie 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se základními pojmy ekologie 

 objasnění interakcí mezi prostředím a organismy 

 objasnění základních vztahů mezi organismy 

Dlouhodobé cíle: 

 hlubší porozumění problematiky ekologických vztahů  

 využití poznatků z obecné ekologie pro náměty na didaktické hry a 

projekty 

 Průvodce studiem   

Studijní text z obecné ekologie je základní informační materiál objasňující vztahy 

organismů v přírodě a z toho vyplývající principy moderního pojetí ochrany 

přírody. Z této kapitoly mohou učitelé čerpat také konkrétní náměty pro svou 

pedagogickou práci. Důležité části textu jsou tučné. Rozšiřující informace jsou 

psané kurzívou. 
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 EKOLOGIE - úvod 

Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými 

vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. 

Postupně se však do slova ekologie čím dál tím více implantoval obsah související 

s ochranou přírody a životního prostředí. V širším smyslu slova tak v sobě 

ekologie zahrnuje celou řadu věd a technologií a jde o mimořádně multidisciplinární 

vědecký obor.  

V tomto širokém pojetí Ekologie vychází z: biologie, meteorologie, klimatologie, 

geologie, geografie, fyziky, chemie, antropologie, lékařských věd (hygiena), 

ekonomiky, práva, historie, psychologie, filozofie i technických věd. 

 

EKOLOGICKÉ DISCIPLINY: 

ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie mikroorganismů, antropoekologie, 

globální ekologie, krajinná ekologie atd. 

OBECNÁ EKOLOGIE - shrnuje a zobecňuje ekologické zákonitosti a principy, které 

jsou platné pro všechny živé organismy, člověka nevyjímaje. 

 ORGANISMY A PROSTŘEDÍ – abiotické podmínky 

Prostředí představuje soubor faktorů (vlivů) působících na organismus.  

Faktory chápeme jako vlivy, které se mění v prostoru a čase a na které organismy 

různě reagují. (teplota, vlhkost, salinita atd.) O některé faktory se organismy dělí v 

rámci konkurence. Tyto faktory mají charakter zdrojů. (světlo, voda, látky atd.) 

Ekologická valence (též ekologická přizpůsobivost) – představuje rozmezí intenzity 

faktoru, za nichž je organismus schopen existence.  

U všech faktorů rozlišujeme životní optimum, minimální a maximální hodnotu 

podmínek. Pro život organismů je důležité, aby všechny podmínky (faktory) byly 

v rozmezí ekologické valence. Pokud možno v oblasti tzv. ekologického optima. Je-li 

některá z životně důležitých podmínek pod hranicí valence, organismus nežije, i když 

jsou ostatní podmínky v optimu. 

Podle ekologické přizpůsobivosti rozdělujeme organismy na: 
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STENOEKNÍ - organismy s úzkou ekologickou valencí (stenovalentní) 

EURYEKNÍ - organismy se širokou ekologickou valencí (euryekní) 

 

Ekologická nika – každý živočich 

vyplňuje v přírodě určitý prostor, ale 

zároveň tento prostor zpětně ovlivňuje. 

Toto přizpůsobení se určitému prostředí  

a životní strategie organismu je 

označováno jako ekologická nika. 

Ekologická nika je „zaměstnáním“ 

organismu v přírodě. Ekologická nika 

zahrnuje především potravní vztahy, 

nároky druhu na prostředí, charakter 

vegetace, místa atd.) 

(Např. ekologická nika druhu: čolek 

horský: obojživelník aktivní v noci, 
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vyskytuje se ve střední a východní Evropě lesnaté krajině nižších hor a podhůří, 

částečně i v zachovalé zemědělsky využívané krajině, do nadmořské výšky 2000 m, 

potrava členovci měkkýši – žížaly, slimáci, brouci, korýši, pulci čolků se živí 

planktonem a larvami vodního hmyzu. Podmínka přežití – zachovalé celoroční tůně a 

menší nádrže s čistou neznečištěnou vodou.) 

Biotop (stanoviště) – typ prostředí, kde konkrétní organismus žije, zjednodušeně ho 

můžeme nazvat třeba „bydlištěm“, definovaném jeho životními podmínkami. 

(V případě čolka horského je to smíšený horský les s celoročními přírodními 

nádržemi – např. velké louže, zatopené příkopy atd.) 

Lokalita (naleziště) – konkrétní, přesně vymezené místo výskytu organismu. 

(V případě čolka horského jde např. o prostranství bývalého lomu v Sázavském údolí 

u obce Albrechtice, kde najdeme periodické louže vniklé provozem těžké 

mechanizace, 12 m SZ od vchodu do štoly.) 

 

Organismy svými vlastnostmi reagují na charakter prostředí – teoreticky mají 

všechny druhy šanci ovládnout celý zemský povrch, ale selektivní síla prostředí 

funguje jako „síto evoluce“, jímž jsou odfiltrovány všechny organismy s nevhodnými 

kombinacemi vlastností, a tedy neschopné přežít změny. 

 

PŘEHLED ABIOTICKÝCH FAKTORŮ 

Světlo 

Představuje základní zdroj energie Země. V podstatě jde o elektromagnetické vlnění 

s délkou vln v rozmezí 290 – 5000 nm. Světelný režim v přírodě má denní a sezónní 

režim a výrazně ovlivňuje tzv. biorytmy. Zásadní vliv má na rozmnožování celé řady 

živočichů. Autotrofní organismy jsou na něm přímo životně závislé, heterotrofní pak 

nepřímo prostřednictvím potravy. 

UV – záření - 290 – 400nm. Je pohlcováno atmosférou (ozón). V malé míře je 

prospěšné (zdroj vit. D u člověka), ve větší škodí. U rostlin rostoucích ve vyšší 

nadmořské výšce – způsobuje ekologickou adaptaci - nanismus – zakrnělost. 

Paprsky s nižší vlnovou délkou než je 290 způsobují smrt rostlin i živočichů a jsou 

škodlivé. 
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Viditelné světlo – 400 – 800 nm. Část tohoto světla pohlcuje atmosféra, zbytek 

dopadá na zem jako bílé světlo, které se skládá z barevného spektra. Představuje 

základní zdroj energie pro fotosyntézu! Umožňuje černobílé i barevné vidění. 

Infračervené – 800 – 5000 nm. Pohlcují ho živočichové i rostliny a způsobuje jejich 

zahřívání.  

Organismy podle vztahu ke světlu rozdělujeme na: 

Fotofilní – světlomilné - slunečnice roční, tařice skalní, netřesky, pryšce atd. 

Sciofilní – stínomilné – vyžadující nepřímé světlo – mechy, kapradiny,  

Fotofobní – světlobojné – světlo jim škodí - půdní organismy – bakterie, žížaly. 

Etiolizace – blednutí rostlin vlivem nedostatku světla. 

Fotoperiodismus – přizpůsobení kvetení rostlin různé délce dne a noci.  

krátkodenní – konopí, tabák, jiřiny dlouhodenní – salát, ředkvička atd. neutrální – 

nemají specifické nároky na délku dne pro kvetení pro kvetení – lipnice roční, 

kokoška pastuší tobolka – rostou a kvetou od dubna do října. 

 

Teplo 

Život může existovat v určitém rozsahu teplot (hraniční rozsah cca -200  + 100). 

Většina druhů je omezena podstatně užším rozsahem. Pouze klidová stádia – spory 

mohou existovat v blízkosti hraničních teplot. 
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Tepelná energie na Zem proniká ze Slunce. Většina 

tepla (57%) je pohlcena atmosférou nebo odražena 

zpět do vesmíru. Vlivem sklonu zemské osy se její 

jednotlivé oblasti nerovnoměrně prohřívají – střídání 

očních dob. Kolísání teplot je pro většinu organismů 

v oblastech střídání ročních dob životně důležité. 

Rostliny - přijímají teplo z okolního prostředí. 

Rozmezí existence rostlin se proto omezuje do 

hodnot 0 – 45C (sukulenty přežijí až 80C), (optimum u 

většiny 15 – 25C). K ochlazování dohází u rostlin 

především díky transpiraci. Pro rostliny ozimé je 

důležitá jarovizace – dočasné nížení teplot během 

ontogeneze rostliny.  

Teplokrevní živočichové (homoiotermní) udržují stálou teplotu těla 

díky metabolickým procesům v těle. I přesto jsou z velké míry závislí také na teplotě 

vnějšího prostředí. V určitém teplotním rozpětí dokáží svou velmi stabilní teplotu 

(člověk 36,5C) regulovat. Využívají k tomu především kožní deriváty – srst, peří, 

potní žlázy. Rozsah teplot, ve kterých jsou teplokrevní živočichové schopní žít, kolísá 

mezi -70°C a + 50°C. Živočichové se na změny teplot během roku aklimatizují 

různými způsoby – migrace, hibernace, zhoustnutí srst/peří apod.  

Teplota prostředí závislá na: 

1) zeměpisné šířce – podnebné pásy a biomy světa 

2) sezónnosti počasí – střídání ročních dob a období (např. monzuny) 

3) nadmořské výšce (vertikální teplotní gradient) 

4) kontinentalitě (závislost rozdílné rychlosti ohřevu souše a moře, množství 

srážek,…) 

5) mikroklimatu  (místní odchylky od klimatu, odpovídajícímu teplotnímu pásmu) 

6) hloubce (týká se půdy a vody) 
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Ekologická pravidla, 

související s teplotou: 

Allenovo pravidlo – 

teplokrevní živočichové 

z oblastí chladného klimatu 

mají obvykle kratší končetiny 

a tělní výběžky než jim 

příbuzní živočichové z oblastí 

teplejších (polární liška vs. 

fenek). 

Bergmanovo pravidlo – 

velcí savci jsou v chlad-

nějších oblastech obvykle 

mohutnější. Čím je totiž 

živočich větší, tím má relativně 

menší povrch těla a nižší 

tepelné ztráty.  

Na severu bývají proto druhy a 

podruhy mohutnější a mají 

menší uši, ocas a zobák i 

čenich. Ke změnám dochází také ve zbarvení. (Tygr ussurijský váží až 2x tolik co 

tygr bengálský). U malých druhů je pro přežití při nízkých teplotách potřebný rychlejší 

metabolismus a vyšší příjem potravy. (Pěvci přežijí bez potravy při – 25°C jen 10 

hodin!) 

 

Studenokrevní živočichové (poikilotermní) jsou pak na teplotách vnějšího 

prostředí závislí podobně jako rostliny. (ryby, obojživelníci, plazi) Jejich 

metabolismus nebo pohybové aktivity vytváří jen minimum tepla. Při poklesu teplot 

nepřijímají potravu a postupně upadají do stavu strnulosti. V oblastech, kde se 

střídají roční doby, musí nepříznivé teplotní období přezimovat – hibernace. Velkou 
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část dne tráví často vyhříváním na slunci. Jejich kůže bývá tmavá, což usnadňuje 

příjem tepelných paprsků. 

 

Vzduch 

Na organismy působí  - tlakem, složením, prouděním a vlhkostí. 

Tlak – normální tlak cca 0,1 MP. Hustot vzduchu j nízká a proto se v něm mohou 

pohybovat organismy pouze dočasně - aktivně a pasivně létající organismy. Velikost 

aktivních letců je omezená. 

Vlivem nadmořské výšky tlak klesá, snesitelné podmínky život panují do cca 5000 m 

n. m. Savci jsou na výšku citlivější než ptáci! 

Složení vzduchu – je ve své podstatě konstantní a organismy jsou tomuto složení 

přizpůsobení.  

N – 78%, O2 – 21%, CO2 – 0,03%. Rostliny jsou tolerantní ke zvýšení CO2 ve 

vzduchu a dokonce to zvyšuje intenzitu fotosyntézy. Činností člověka v posledních 

desetiletích obsah CO2 v atmosféře pozvolna stoupá. O2 je pro živočichy a rostliny 

nezbytný. Živočichové ho přijímají ze vzduchu nebo vody pomocí dýchacích orgánů. 

 

Půda  

Nejsvrchnější část Země vzniká zvětráváním matečných hornin a činností organismů. 

Tvoří ji minerální látky, živé organismy a organické látky v různém stádiu 

rozkladu – humus. Půda je tak tvořena živou a neživou složkou, které jsou 

vzájemně propojené. Půda je výsledkem působení litosféry, atmosféry, biosféry a 

hydrosféry. Charakter půdy je výsledkem těchto vlivů. Podle struktury půdy 

v půdním profilu se rozlišují typy půd (černozem, hnědozem, hnědé půdy, 

podzol…) Nejúrodnější půdy vznikají na stepích – Ukrajina, Kanada, USA. 

V půdním roztoku jsou rozpuštěné minerální látky, které potřebují pro svůj život 

rostliny. Dominují sloučeniny dusíku, vápníku, fosforu a draslíku.  

Většina rostlin je citlivá na pH půdy. pH udává koncentraci iontů H+ v prostředí. 

(kyselé prostředí – vyšší konc. H+, pH < 6, zásadité  prostředí – vysoká koncentrace 

OH-, pH > 8). Tyto ionty jsou pro většinu organismů toxické při pH < 3 a pH > 9 – 

(přímé poškození protoplastu).  
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Podle vztahu k pH rostliny rozdělujeme na: 

Acidofilní – kyselomilné (rostliny horských oblastí na kyselých horninách (žula, rula, 

svor) především smrčiny a jejich podrost – brusnice borůvka, smilka tuhá, atd.) 

Neutrofilní – většině rostlin vyhovuje PH okolo 7.  

Alkalofilní – zásadomilné, vyžadující lehce zásaditou půdu. 

Další důležité pojmy z hlediska organismů a půdy: 

kalcifilní rostliny – vyžadují větší obsah vápníku v půdě (např. Okrotice červená, u 

nás většina rostlin rostoucích v krasových oblastech).  

Kalcifobní rostliny – nesnáší ionty 

vápníku. 

Halofilní rostliny – vyžadují zasolené 

půdy. (pobřeží moří – máčka, 

mangrovník) 

Edafon – soubor živých půdních 

organismů. 

 

Salinita - slanost 

Organismy ve slaném prostředí musí mít mechanismy buď zabraňující ztrátám 

vody, nebo eliminující účinek solí (odstraňování solí mimo orga-nismus). 

U slanomilných rostlin (halofytů), může dojít k tvarovým změnám připomínajícím 

sukulentní rostliny – halosukulenci – slanorožce mají silné dužnaté listy. Vysokou 
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koncentraci solí snášejí také rostliny, rostoucí v „obojživelných“ lesích – 

mangrovech.  

Druhotné zasolení nastává nejčastěji v suchých oblastech, obvykle na 

zavlažovaných, zemědělsky intenzivně využívaných  plochách. Dochází zde 

k vymývání živin z nižších vrstev půdy. Protože je ale odpar větší než příjem vody, 

soli z roztoků, jež vzlínají k povrchu půdy, se zde koncentrují. Situaci zhoršuje použití 

hnojiv. V Evropě se zasolování týká cca 4 mil. hektarů půdy -  střední Španělsko, 

Maďarsko, jižní Itálie. 

 

Voda 

Představuje základní podmínku života na Zemi. Voda v jednotlivých ekosystémech 

neustále cirkuluje. Z fyziologického hlediska je voda pro život nenahraditelná. Voda 

pokrývá 70,5% zemského povrchu, sladká voda představuje cca 3% objemu. 

Objem vody na zemi je stabilní a nelze ho měnit, pouze dochází k cirkulaci mezi 

sférami země.  

Vodní prostředí je mnohem stabilnější a stálejší než souš. Koncentrace O2 a CO2 

zásadním významným ovlivňuje vlastnosti vodního prostředí. Koncentrace O2 klesá 

se zvyšující se teplotou. Ostatní látky rozpuštěné ve vodě jsou důležité hlavně pro 

vodní rostliny – N a P. Nadbytek těchto látek ve vodě způsobuje přemnožení řas a 

sinic, následně se rozvíjejí anaerobní procesy, z vody se vyčerpává kyslík a dochází 

k úhynu živočichů na něm závislých (ryby).  

Eutrofní – velký obsah živin ve vodě, Oligotrofní – nízký obsah živin 

Důležité je i pH vody, které kolísá od 3 do 10. Nejkyselejší jsou rašeliniště, naopak 

zásadité bývají vodní toky ve vápencových oblastech. PH reakce ovlivňuje druhové 
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složení organismů. Obsah solí v mořích ovlivňuje tzv. salinitu. Ta se běžně pohybuje 

okolo cca 3,5%. V Mrtvém moři dosahuje hodnoty 25%. Nejnižší salinitu mají oblasti 

v okolí delt velkých řek, kde se mísí sladká a slaná voda – brakické vody. Zde 

dochází k míšení druhů slané a sladké flóry – Baltské moře. Pobřežní pásmo moří i 

sladkovodních nádrží s hloubkou do 40 m označujeme jako litorál. 

PLANKTON charakterizujeme jako organismy vznášející se ve vodním sloupci při 

hladině.  Rozdělujeme ho na: 

Fytoplankton – mikroskopické rostliny (řasy a sinice). Jsou to primární 

producenti biomasy ve vodě, základní články potravních řetězců. 

Zooplankton – mikroskopičtí a drobní živočichové (korýši, larvy hmyzu a prvoci) 

jsou drobné organismy, které v potravních řetězcích navazují na řasy a představují 

základní živnou hmotu ryb v oceánech, mořích i sladkovodních vodách. 

Planktonem se živí také většina ryb v rybnících – např. kapři. 

 

HYDROFYTY – vyšší rostliny (makrofyty) adaptované na život pod vodní hladinou. 

Rozlišujeme je na:  

ponořené – celá rostlina adaptovaná na život pod vodou, nad hladinu vyčnívají 

pouze květy – bublinatka, vodní mor. 
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vzplývavé – listy plují na hladině a jsou zcela osvícené – okřehek, rdest, leknín. 

HYGROFYTY - vyšší rostliny (makrofyty) dobře snáší bahnité i zatopené půdy a 

časté kolísání vody. Nejčastěji rostou na březích vod nebo na mělčinách – orobinec, 

rákos, blatouch atd.) 

 BIOTICKÉ FAKTORY – vztahy mezi organismy 

Biotické faktory představují vlivy, kterými na sebe navzájem působí všechny živé 

organismy v biocenóze. Řadíme k nim také vlivy člověka na biocenózu – 

antropologické faktory. 

  

Druh – představuje skupinu organismů navzájem 

podobných, geneticky jednotných a schopných plodit 

plodné potomstvo. 

Populace – je základní ekologickou jednotkou živých 

organismů.  Představuje soubor všech jedinců jednoho druhu v daném čase a 
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prostoru. (populace cejna velkého v rybníku Krátký v Lanškrouně v roce 2011). 

Každá populace se vyznačuje schopností přizpůsobovat se změnám vnějšího 

prostředí – adaptabilitou. 

Biocenóza (společenstvo) - soubor všech populací ve vymezeném prostoru (sem 

zahrnujeme fytocenózu - populace rostlin (semena, neplodné i plodné rostliny 

téhož druhu) i zoocenózu - populace živočichů (samci, samice, nedospělá 

vývojová stádia téhož druhu.) Charakteristickou vlastností biocenózy je její stálost, 

nezávislost i schopnost autoregulace. Spojením biocenózy s geologickým podkladem 

vzniká geobiocenóza. 

Ekosystém – dynamický, v čase se vyvíjející přírodní systém vznikající interakcí 

mezi biocenózou a neživým prostředím. V ekosystému dochází ke koloběhu 

látek, energií genetických informací. Ekosystémy jsou buď umělé (vytvořené 

člověkem – např. smrková 

monokultura, pole s kukuřicí) 

nebo přirozené (vzniklé 

postupným vývojem přírody – 

přirozený horský nebo lužní les, 

step, deštný prales atd.) 

Ekologická sukcese -  dlouho-

dobý a zákonitý vývoj eko-

systému se snahou nastolit 

přirozený rovnovážný vztah 

s velkou druhovou rozmanitostí a složitými potravními řetězci – tzv. klimax. Příroda 

často sama proti vůli člověka „bojuje“ 

prostřed-nictvím sukcese 

s narušenými a umělými 

ekosystémy, které se snaží vrátit 

zpět do původních přirozených stavů. 

 

POTRAVNÍ EKOLOGIE 

Všechny populace jsou v rámci 
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biocenózy vzájemně propojeny do potravních vztahů – tzv. potravních řetězců, 

které vyjadřují tok energie a organických látek. Velká část energie se přitom ztrácí 

v podobě tepla (80 -90%). Čím je potravní řetězec kratší (stejně tak čím blíže je daný 

organismus blíže k počátku řetězce), tím je dostupné množství energie větší. 

 

POTRAVNÍ PYRAMIDA  - vyjadřuje 

potravní vztahy v biocenóze 

a) Producenti – jsou základem 

potravní pyramidy. Patří sem autotrofní 

orga-nismy (zelené rostliny), které díky 

fotosyntéze produkují organické látky 

a jsou základní jednotky všech 

potravních řetězců. 

b) Konzumenti – heterotrofní orga-

nismy, které se živí jinými organismy. 

Energii i organické látky získávají z těl 

konzumovaných organismů nebo jejich 

částí. Dále je dělíme na:  

býložravci – herbivoři, všežravci – omnivoři, masožravci – karnivoři, parazité 

c) Dekompozitoři – detritofágové (destruenti, rozkladači) – živí se mrtvými 

organismy nebo jejich částmi (bakterie, houby, 

detritovorní živočichové). 

  

Známe tři základní typy potravních řetězců: 

1) Pastevní (též pastevně-kořistnický) – prvním 

článkem jsou producenti, dále herbivoři 

(konzumenti I.řádu - býložravci) a karnivoři 

(konzumenti II. řádu – masožravci a konzumenti 

vyšších řádů) Platí, že konzument vyššího řádu má 

tělo větší, avšak populační hustotu nižší než 

organizmus na předcházející potravní úrovni, který 
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mu byl kořistí – neplatí 100%. 

2) Dekompoziční (rozkladný) – zahrnuje organismy, které se podílejí na 

mineralizaci (rozkladu) organické hmoty. Rozměry dekompozitorů jsou zanedbatelné, 

ale jejich populační hustota je nepředstavitelná. 

3) Cizopasný (parazitický) – parazit využívá zdroje svého hostitele, kterého však 

obvykle neusmrcuje.  

MEZIDRUHOVÉ VZTAHY 

Mezi populacemi jednotlivých druhů vznikají v konkrétních ekosystémech těsnější 

nebo volnější vztahy. Ty zkoumá věda - synekologie. Z velké části se jimi zabývá 

také etologie. Mezidruhové vztahy vytváří síť vazeb, které regulují kolísání populací 

a udržují rovnovážný stav v ekosystému. 

Konkurence – boj jednotlivých druhů o společné zdroje – potravy, vody, prostoru, 

světla, úkrytu apod. 

Závislost – vztah mezi dvěma organismy, kdy jeden je jednostranně závislý na 

druhém – liána x strom 

Neutralizmus – vztah dvou organismů, které se vzájemně potkávají, ale neovlivňují 

– zajíc x žába 

Protokooperace – vztahy mezi organismy vytváří skupiny, které jsou pro všechny 

jednotlivce výhodné. Např.: společná hnízdiště různých druhů ptáků. Skupiny jsou 

anonymní a mohou se kdykoliv rozpadnout. 

Komenzalismus -  soužití jednoho nebo 

více druhů, z něhož komenzál má 

prospěch, aniž by druhý druh kladně či 

záporně 

ovlivňoval. 

Červenka a 

divoké prase – 

prase rozryje 

půdu a červenka 

v ní nachází snadno potravu. Mšice x mravenec – mravenec 

olizuje medovici, kterou vylučuje mšice, té to nevadí. 
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Mutualizmus – oboustranně prospěšná a pro život nezbytná vazba mezi několika 

populacemi. Někdy ji označujeme 

také jako symbiózu. 

Lichenismus – řasa x houba, 

mykorrhiza – strom x houba. 

Amenzalismus – soužití mezi druhy – 

jeden je inhibitor a působí na 

druhý druh – amenzala negativně. 

Brzdí jeho vývoj nebo ho dokonce 

usmrcuje. Houba x bakterie. 

Kompetice – obě populace si 

navzájem škodí. Dospělci chrousta x housenky obaleče dubového. 

Predace – vztah lovce – carnivora a 

jeho kořisti. 

Parazitismus – soužití parazita a 

hostitele. Parazit žije na úkor hostitele. 

Buď dočasně nebo trvale. Rozlišujeme 

ektoparazitismus - vnější a 

endoparazitismus – vnitřní.  

 

POPULAČNÍ EKOLOGIE  

V každé populaci probíhají permanentní změny, které jsou podstatou jejího bytí. 

Z tohoto hlediska ekologie zkoumá u populace: 

Hustotu (denzitu) – počet jedinců na jednotce plochy (km2) nebo objemu (m3). 

Hustota populace může značně kolísat vlivem různých podmínek (velikost 

organismů, rychlost metabolismu, roční období, množství potravy atd.) Dolní hranici 

počtu populace nelze přesně určit, ale počet jedinců nesmi klesnout tak, aby bylo 

znemožněno rozmnožování. Horní mez je omezena potravou a rychlostí množení. 

Růst populace - vyjadřuje ji poměr mezi přírůstkem (natalitou) a úbytkem 

(mortalitou). Z daného vyplývá, že růst může být také negativní. Natalita i mortalita se 
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vztahují vždy k určitému časovému intervalu, nejčastěji k 1 roku. Populace roste 

třemi způsoby:  

1) Růst geometrickou řadou – nepřetržité zdvojnásobování řady (2 – 4 – 8 – 16 – 

32 – 64 – 128 – 256 …) V praxi je brzděn hustotou vlastní populace a odporem 

prostředí. Typický pro mikroorganismy! 

2) Otevřený růst – zpočátku roste počet pomalu, později se urychlí a připomíná 

geometrickou řadu. V určitém okamžiku se růst zastaví, populace dosáhla hranice 

svých možností a počet jedinců začne klesat do rovnovážného stavu. 

3) Růst populace uzavřený – počáteční růst je pomalý. Po dosažení určitého počtu 

jedinců se zvyšuje, ale vlivem odporu prostředí se růst zastavuje a dosahuje 

rovnovážného stavu tzv. únosné kapacity prostředí – počet jedinců, které daný 

biotop může za daných podmínek přijmout. 

Fluktuace – kolísavý počet jedinců v populaci, vyjadřuje ji vlnovka – mnozí predátoři, 

obojživelníci 

Gradační druhy – mají sklon k přemnožení, po gradaci dochází k masivní mortalitě 

(hraboš, saranče, mšice atd.) 

Faktory ovlivňující růst populace: 

1) Meteorologické – pravidelné střídání klimatických změn 

(roční doby, monzuny) 

2) Interakce uvnitř populace – prudké výkyvy populační 

dynamiky jsou doprovázené genetickými a fyziologickými 

změnami jedinců v populaci. 

3) Interakce mezi populacemi – výkyvy v početnosti populace vlivem trofických 

(potravních vztahů) predátor x kořist, býložravec x rostlina.  

Struktura populace - vyjadřuje poměr 

mezi dvěma sledovanými údaji. 

Nejčastěji sledujeme pohlavní a věkovou 

strukturu populace. 

Pohlavní struktura populace – poměr 

mezi samci a samicemi. Je dán 

pohlavními chromozomy, ale mění se 
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vlivem některých faktorů – (stáří populace, partenogeneze - nárůst počtu samic, 

které se rodí z neoplozených vajíček – mšice, zde mohou samci i zcela chybět). 

Poměr počtu dospělých samců a samic je nejčastěji zhruba v poměru 1:1, ale najdou 

se výjimky. (Např.: u hraboše je poměr dospělých samců a samic stabilně 1:6. 

Zapříčiňuje to vysoká mortalita nedospělých samců.)  

Věková struktura populace – vyjadřuje rozvrstvení různých věkových skupin 

v populaci. Pro existenci populace je rozhodující počet jedinců, kteří se dožijí 

pohlavní dospělosti. Z tohoto hlediska rozlišujeme populaci na tři kategorie: 

předproduktivní – mladí jedinci před pohlavní zralostí, produktivní – jedinci 

schopní rozmnožování, postproduktivní – staří jedinci neschopní se rozmnožovat. 

Věkovou strukturu populace velmi dobře vyjadřuje věková pyramida. Její grafická 

podoba přesně vyjadřuje aktuální stav populace. 

Progresivní populace – mladá rostoucí 

Stacionární populace – vyrovnaná – počet starých a mladých jedinců je vyrovnaný 

Regresivní populace – vymírající populace – velký počet starých jedinců  

Sociální struktura populace 

Vyjadřuje vztahy a vazby mezi členy populace. Ty mohou být jak prospěšné, tak 

neprospěšné. Jedinci také nemusí vytvářet žádné 

sociální skupiny a žít převážně samotářsky (solitérně) 

– šelmy: např. tygři. 

Sdružování je výsledkem vnitřních instinktů a pudů. Je 

druhově vrozené. Sociální skupiny vznikají za určitým 

účelem – např. rozmnožování, tah do zimovišť, 

bezpečnost, zimování atd. 

Reprodukční skupiny – 

vznikají pouze v období 

reprodukce a jsou její 

podmínkou. Vždy se jedná o 

sdružování jedinců opač-

ného pohlaví. To je za-

jištěno pomocí komunikace 
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– pachové (feromony), zvukové (zpěv, troubení). Setkání pohlavních partnerů je 

zajišťováno také vyšší koncentrací jedinců v určitém místě – hnízdní kolonie, 

trdliště ryb, rozmnožovací tůně žab apod. 

Nereprodukční skupiny – vznikají mimo období reprodukce, vliv na vznik těchto 

skupin mohou mít jak vnitřní faktory, tak vnější ekologické abiotické faktory. 

Agregace – náhodně vzniklá skupina – navátím větru, náplavou vody apod. 

Konglobace – skupinu spojuje zdroj vody u napajedla 

Lovná skupina – smečka vlků, lví rodina 

Tažná skupina – tažní ptáci, ryby i hmyz 

Potulná hejna, stáda – vznikají pro vyšší bezpečnost jedinců při hledání potravy 

Klidové skupiny – nocoviště ptáků, netopýrů apod. 

Přezimující skupiny – hadi, ještěři, netopýři 

 Biologická diverzita - BIODIVERZITA 

Znamená rozmanitost života v přírodě, jeho druhovou pestrost a složitost 

ekosystémů. Obecně platí, že čím původnější a přirozenější je ekosystém, tím 

pestřejší je jeho biodiverzita. Existuje spousta definicí biodiverzity, neboť se jedná 

o složitý několikaúrovňový jev. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 

biodiverzitu jako: „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a 

mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí 

životní prostředí.“ (překlad podle Kindlmanna a Jersákové). 

Biodiverzitu rozdělujeme na:  

 genetickou (genová variabilita v rámci populace nebo celého druhu) 
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 druhovou (rozmanitost na úrovni druhů) 

 ekosystémovou (rozmanitost na úrovni společenstev a ekosystémů) 

 

DRUHOVÁ DIVERZITA je biodiverzita na úrovni druhů. Jejím měřítkem je celkový 

počet živočišných a rostlinných druhů v jednotlivých ekosystémech. Ekologicky 

vyvážené původní a člověkem neovlivněné prostředí má velmi vysoký počet druhů 

živočichů i rostlin se složitými potravními vztahy. Naopak narušené, poškozené a 

nepůvodní prostředí je charakterizováno výraznou dominancí jednoho nebo několika 

druhů a silným sukcesním tlakem. 

Přirozeně vysoká míra druhové diverzity panuje především v oblastech s vysokou 

produkcí biomasy celoročně příznivým a ustáleným množstvím srážek, 

dostatkem slunečního svitu a nekolísavou celoroční teplotou – to splňují 

především deštné pralesy. Hovoří se o tom, že prakticky každý jednotlivý strom 

v takovémto pralese vytváří unikátní ekosystém se stovkami často endemických 

druhů rostlin a živočichů.  

Endemit – unikátní organismus rostoucí 

výhradně na jediném místě (lokalitě) na 

světě. U nás je endemitem např. zvonek 

český – rostoucí pouze v Krkonoších. 

V Krkonoších najdeme největší koncentraci 

českých endemitů – cca 20.  

Počet všech druhů na Zemi není lidmi 

zdaleka znám - odhady se pohybují mezi 

10 a 100 miliony. Pouze 1,4 milionu druhů 

je pojmenováno a vědecky popsáno a zařazeno. Stejně jako celkový počet máme jen 

mlhavé představy o jeho pohybu - tedy přibývání resp. ubývání (mizení, vymírání) 

druhů. Odhaduje se, že jen za období 1965 - 1990 vymizelo okolo 50 000 druhů. 

Vymírání druhů je jeden ze způsobů měření vlivu člověka na biosféru. K největšímu 

vymírání druhů dochází v prostředích s největší biodiverzitou a biologickou 

aktivitou - v deštných pralesích, korálových útesech a mokřadech. Všechny tři 
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jmenované ekosystémy, zejména v posledních letech, strádají přímým či nepřímým 

vlivem člověka. 

Míra vymírání (ale i zvyšování počtu) druhů se dá poměrně přesně stanovit ze změny 

rozlohy jejich přirozených biotopů. Empiricky bylo zjištěno, že při úbytku přirozeného 

prostředí na 1/10 přežije polovina druhů. Po odhadu původního počtu druhů v daném 

prostředí a ze změny rozlohy jejich biotopu lze tedy stanovit odhad současného 

počtu druhů v dané lokalitě. 

 

 Slovníček základních ekologických pojmů 

Adaptace (angl. adaptation) = „evoluční přizpůsobování živých organismů 

podmínkám jejich prostředí. V užším slova smyslu se jedná o dědičné vlastnosti 

organismu vzniklé v procesu adaptace, které umožňují organismu účinnější využití 

např. potravy, živin, vody, sluneční energie v jimi osídleném biotopu. Jedná se např. 

o: 

1. morfologické adaptace, tj. přizpůsobení tvarem těla a jednotlivých orgánů 

(hrabavé nohy krtka, dlouhé nohy brodivých ptáků) 

2. etologické adaptace se projevují chováním (způsob lovu, budování hnízd, 

vzájemné dorozumívání) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
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3. fyziologické adaptace např. omezení životních funkcí v období nepříznivých 

povětrnostních podmínek (zimní spánek)“. 

Biocenóza (angl. biocenosis) = společenstvo, „soubor všech vzájemně na sebe 

vázaných organismů žijících v určité ohraničené lokalitě v rovnovážném stavu se 

svým okolím (např. všechny organismy v rybníce)“. 

Biodiverzita (angl. biodeversity) = „biologická rozmanitost, různorodost, 

rozmanitost organizmů na všech úrovních organizace – druhů, populací, 

antropocenóz i společenstev“. 

 

Biosféra (angl. biosphere) = „veškerý prostor obývaný na Zemi živými organizmy, 

sdružuje všechny ekosystémy, resp. zúženě jako souhrn všech živých organizmů. 

Tvoří jej troposféra, vrchní část litosféry, hydrosféra“. 

Biosférická rezervace (angl. biosphere reserve) = „ chráněné území 

mezinárodního významu, vyhlašované UNESCO v rámci programu Člověk a 

biosféra. V České republice jsou to Křivoklátsko (1977), Třeboňsko (1977), Šumava 

(1990), Krkonoše (1992), Pálava a Bílé Karpaty“. 

Biotop (angl. biotope) = „soubor veškerých neživých (abiotických) a živých 

(biotických) činitelů, které na konkrétním místě ve vzájemném působení vytvářejí 

životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové 

místní prostředí – stanoviště, které splňuje nároky příznačné pro druhy rostlin, 

živočichů nebo biocenóz. Pojem biotop se vždy vztahuje ke konkrétnímu druhu či 

společenstvu, např. biotopem blatouchu bahenního jsou prameniště potoků, 

charakteristické podmínky poskytuje biotop listnatého lesa apod.“  

Druhová ochrana (angl. protection of species) = ochrana druhů organismů, 

kterým hrozí vyhynutí, kriteriem zařazení do stupně ohrožení je pokles početnosti 

jejich populací v posledních 50 letech  

Fair Trade (čti fér trejd) = „označení pro spravedlivý (popř. alternativní) obchod se 

zemědělci a řemeslníky z rozvojových zemí. Cílem Fair Trade je umožnit 

znevýhodněným výrobcům a jejich zaměstnancům, kteří vyrábí produkty naší denní 

spotřeby (např. kávu, kakao, čaj, banány aj.), důstojné životní podmínky. V rámci Fair 



 
 

4. setkání 6. 1. 2012 Mgr. František Teichman 

23 

 

Trade jsou od nich proto vykupovány výrobky za spravedlivějších obchodních 

podmínek a za ceny, které lépe odrážejí skutečné výrobní náklady“. 

Globální ekologické problémy (angl. global ecological problems) = „ekologické 

problémy, které se projevují celosvětově např. ubývání ozónové vrstvy, snižování 

biodiverzity, degradace půdy, eroze, globální oteplování, znečišťování životního 

prostředí aj.“. 

Invazní organismy (angl. invasive species) = nepůvodní organismy, které byly 

zavlečeny do oblastí, kde se přirozeně nevyskytovaly. V novém prostředí nemají 

žádné nepřátele (konzumenty, predátory) a začnou se nekontrolovaně množit a šířit 

do okolí i na vzdálená místa. Svým šířením mohou vytlačit původní organismy, 

obsadit jejich biotopy (v ČR např. bolševník velkolepý, křídlatka japonská, norek 

americký, ondatra pižmová). 

Migrace organismů (angl. migration of organisms) = putování, změna míst 

výskytu živých organismů, typické pro živočichy (tah ptáků do teplejších krajin, úhořů 

do Sargasového moře apod.). 

Migrační bariéra (angl. migration barrier) = překážka, která brání organismům 

v migraci (velké silnice, dálnice – např. obojživelníci je musí překonat při cestě 

k vodě, kde se rozmnožují; přehrada nebo jez na řece – brání migraci ryb atd.) – 

často vytvořené člověkem. Ochrana přírody to napravuje pomocí rybích přechodů, 

ekoduktů na dálnicích apod. 

Mokřad (angl. wetland) = „biotop jako rašeliniště, mokré louky, zaplavované části 

řek, které jsou periodicky nebo trvale zamokřené, tj. alespoň po část roku 

ovlivňovány nadbytkem vody“ (Máchal, 2006, s. 33). Nejcennější mokřady na světě 

jsou chráněné mezinárodní úmluvou – Ramsarská úmluva (konvence). 

Natura 2000 = celoevropský program na zajištění ochrany druhů organismů, jejich 

biotopů a společenstev, které jsou v rámci celé Evropy nejvzácnější a nejvíce 

ohrožené. ČR realizuje tento program od vstupu do EU. Připravuje vyhlášení nových 

chráněných území, která se jmenují: ptačí oblasti (pro ptáky), evropsky významné 

lokality EVL – pro druhy, jejich biotopy a společenstva. ČR musela opravit zákon o 

ochraně přírody podle požadavků EU, proto musel být zákon č. 114/1992 Sb. 

novelizován (včetně přepracování seznamů zvláště chráněných druhů organismů). 
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Populace (angl. population) = „soubor organizmů stejného druhu žijící na daném 

místě ve stejném čase, mezi nimiž dochází při rozmnožování k pravidelné výměně 

genetické informace“. 

Přírodní park (angl. country park) = kategorie chráněného území, které má plošně 

velkou rozlohu a předmětem ochrany je zachovalý krajinný ráz, např. rozsáhlý 

přírodní park Orlice s přirozeně meandrující řekou, odstavenými rameny, tůněmi, 

mokřady, zaplavovanými loukami a zbytky lužních lesů. V přírodním parku zpravidla 

neprobíhá výstavba, zachovává se přírodní charakter. 

Přírodní rezervace ( angl. natural reserve) = „menší území soustředěných 

přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro 

příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní 

rezervaci; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky“ (MŽP, 2010). 

Přírodní zdroje (angl. natural resources) = „jsou ty části živé nebo neživé přírody, 

které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb 

1. obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka 

2. neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají“ (MŽP, 2011). 

Rekultivace (angl. recultivation) = obnovení přírodního charakteru na plochách, 

které byly značně zdevastovány lidskou činností (povrchová a hlubinná těžba, 

úložiště popílku, apod.). 

Revitalizace (angl. revitalisation) = metody a opatření využívané k oživení přírody, 

napravení negativních důsledků lidské činnosti, odstraňování migračních bariér, 

zatravňování či zalesňování rozsáhlých ploch orné půdy atd. 

Sukcese (angl. succession) = vývoj v prostoru a čase, týká se vývoje ekosystémů, 

biotopů, společenstev (např. meandrující řeka eroduje jeden břeh (strhne ho, ukrojí) 

a na opačném břehu materiál zase uloží, vytvoří štěrkový náplav, na němž se 

uchycují nejdříve byliny, pak se přidávají dřeviny a pokud není náplav odnesen 

velkou povodní, může se na něm vyvinout lužní les; stejně tak řeka při povodni může 

téci více koryty, pouze do 1 koryta se vrátí. Odstavené rameno pak prodělává svoji 

sukcesi (svůj vlastní vývoj stojaté vody, který je jiný než v řece).  
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Symbióza (angl. symbiosis) = „úzká koexistence jedinců dvou nebo více druhů, 

výhodná pro všechny, nebo pouze pro část zúčastněných druhů, případně některé 

organizmy mohou být ovlivněny negativně, rozlišujeme mutualismus, 

komenzalismus, parazitismus“. 

„Mutualismus – trvalé a nezbytné soužití různých organizmů, které se vzájemně 

podporují: např. soužití mšic a mravenců, prvoků a bakterií v bachorech přežvýkavců, 

mykorrhiza, apod. 

Komenzalismus – způsob soužití dvou organizmů, z nichž jeden má ze soužití 

užitek, aniž by druhému škodil: např. červenka obecná vyhledává divoká prasata, 

která rozrývají půdu, ve které červenka nachází potravu)“. 

Parazitismus – cizopasnictví; vztah dočasného nebo trvalého soužití dvou druhů 

organizmů, kdy parazit žije na úkor hostitele, který strádá nebo posléze hyne“. 

Teritorium (angl. territory) = „území jedince, páru nebo smečky, kterou si jedinec 

(pár, smečka) chrání před jedinci téhož druhu“ (Zelenka, Štejfa, 2000, s. 133). 

Trvale udržitelný rozvoj (angl. sustainable development) = „takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní 

životní potřeby a současně nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystémů“ (Zelenka, Štejfa, 2000, s. 135-136). Snaží se najít nové 

technologie činností, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, nové zdroje energie, 

zachraňovat druhy, kterým hrozí vymření apod. 

Územní ochrana (angl. specially protected areas) = ochrana celých území se 

zachovalými ekosystémy, biotopy a populacemi ohrožených druhů organismů, je 

realizovaná soustavou zvláště chráněných území: 1. velkoplošná (národní park, 

chráněná krajinná oblast), 2. maloplošná (národní přírodní rezervace, přírodní 

rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka). 

Záchranná stanice (angl. wildlife rescue center) = “zařízení, které na konkrétně 

vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně 

neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale 

neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k 

jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o 
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příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat 

při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů“ (MŽP, 2010). 

 Zapamatujte si 

stenoekní, euryekní, ekologická nika, biotop, lokalita, biorytmus, nanismus, 

jarovizace, fotofobní, fotofilní, sciofilní, Allenovo a Bergmanovo pravidlo, hibernace, 

humus, půdní roztok, acidofilní, alkalofilní, neutrofilní, kalcifilní, kalcifobní, halofilní, 

edafon, Langrovy, eutrofní, oligotrofní, brakické vody, litorál, plankton, hygrofyty, 

hydrofyty, druh, populace, biocenóza, ekosystém, sukcese, klimax, potravní 

pyramida, potravní řetězec, producent, omnivoři, karnivoři, herbivoři, paraziti, 

producenti, dekompozitoři, mineralizace, konzumenti I. a II., konkurence, závislost, 

neutralizmus, protokooperace, predace, komenzalismus, symbióza, mutualizmus, 

mykorrhiza, lichenizmus, kompetice, denzitu populace, růst populace, gradační druh, 

fluktuace, věková struktura populace – regresivní, progresivní, stacionární, agregace, 

konglobace, lovná skupina, tažná skupina, potulná hejna, stáda, klidové skupiny, 

přezimující skupiny, endemit, biodiverzita. 
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