
Přírodopis 9.r., 11.5. 

Dobrý den, naše dnešní výuka bude zaměřena na ekologii. Určitě jste o ekologii hodně slyšeli z hlediska ochrany 

životního prostředí.  

Ekologie je ale věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy. 

Rozlišujeme 3 základní skupiny organismů, jsou to producenti, konzumenti a rozkladači. 

PRODUCENTI jsou organismy, kteří při fotosyntéze vytvářejí z látek neústrojných látky ústrojné, organické ( zelené 

rostliny, sinice a některé další jednobuněčné organismy). 

KONZUMENTI se živí jinými organismy. Rozlišují se konzumenti I. a II. řádu. Konzumenti I. řádu (býložravci) se živí 

producenty, konzumenti II. řádu (masožravci) se živí konzumenty I. řádu. V přírodě se vytvářejí POTRAVNÍ ŘETĚZCE. 

 

Příklad potravního řetězce v lese: 

 

 

 

Uhynulé rostliny a živočichové se dostanou do půdy a tam je rozloží organismy – ROZKLADAČI (reducenti). 

To znamená, že mezi živou a neživou přírodou probíhá stále koloběh látek a tok energie. Neboť součástí těl 

organismů jsou minerální látky, které se při úhynu organismů vracejí do prostředí. 

 

Vysvětlíme si koloběh uhlíku v přírodě:  

Prohlédněte si obrázek v učebnici na str.82 a pokuste se říct, jak koloběh uhlíku funguje. 

 

Uhlík existuje v atmosféře hlavně jako plyn oxid uhličitý.  

Z atmosféry se dostává pryč několika způsoby: 

-rostliny pohlcují CO₂ při fotosyntéze 

-rozpouští se na mořské hladině 

-ukládá se do tkání a schránek mořských živočichů, které klesají ke dnu a zvětrávají  

Do atmosféry se dostává: 

-dýcháním živočichů a rostlin 

-rozkládáním rostlinné a živočišné hmoty  

-spalováním fosilních paliv (uhlí, ropy, zemního plynu) 

-při sopečné činnosti 



 

Pokud vás zajímá, kde se uhlík na Zemi nachází a jaké má využití, tady je krátké video:  

https://edu.ceskatelevize.cz/drahocenny-uhlik-5e4421d2e173fa6cb524a844 

 

ZÁPIS: 

EKOLOGIE 

 

Ekologie je věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy. 

Skupiny organismů v přírodě: 

-producenti: provádějí fotosyntézu a vytvářejí si organické látky z neústrojných látek (zelené rostliny, sinice a některé 

jednobuněčné organismy) 

-konzumenti: živí se jinými organismy, konzumenti I.řádu (býložravci), konzumenti II.řádu (masožravci) 

-rozkladači (reducenti): rozkládají odumřelou organickou hmotu (některé bakterie, houby a někteří živočichové) 

Nakreslete si potravní řetězec. 

 

 

 

 

 


