
Přírodopis 9.r., 18.5.,22.5. 

Dobrý den, minulý týden jsme začali probírat kapitolu o ekologii. 

Dnes si vysvětlíme základní pojmy týkající se živých složek životního prostředí. 

Jedinec-základní jednotka živých složek prostředí. Jedná se o jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus 

(např. jedna buňka řasy zrněnky, jedna rostlina kopretiny bílé, jeden střevlík měděný atd.). Jedinec většinou nežije 

osamoceně (např. na louce není jen jedna kopretina). 

Populace – více jedinců stejného druhu ve všech vývojových stadiích rostoucích  nebo žijících v určité oblasti 

v určitém čase (např. populace kopretiny bílé, populace střevlíka měděného atd.). 

Každý organismus  má ve společenstvu ostatních organismů určitý prostor, který se nazývá nika. 

Nika-je soubor všech faktorů prostředí, které organismus využívá pro své životní funkce (např. místo, kde jedinec žije, 

jeho potrava, chování, vztahy k ostatním organismům atd.). 

V každé populaci existují vzájemné vztahy mezi jedinci.  

 

Základní vztahy mezi populacemi dvou druhů: 

neutralismus- populace obou druhů se navzájem neovlivňují (např. žába a zajíc) 

konkurence - obě populace jsou omezovány, společný zdroj je málo vydatný (např. omezený zdroj výživy, omezený 

prostor) 

-silnější a pohyblivější druhy živočichů vytlačují druhy slabší 

-rostliny, které jsou vyšší, mají více listů nebo kořenů mohou potlačovat růst rostlin, které jsou v jejich okolí 

parazitismus- parazit má z hostitele prospěch, někdy hostitele zabíjí (např. klíště – člověk). 

-populace parazita je obvykle menší než populace hostitele (např. klíště – člověk). 

predace-populace predátora (kořistníka) napadá kořist a je na ní závislá (např. poštolka – myš) 

mutualismus- vzájemný vztah je prospěšný populacím obou druhů a je nutný  

-např. symbióza houby a řasy, vztah mezi kvetoucími rostlinami a opylovači 

Fytocenóza- všechny populace rostlin na určitém místě. 

Zoocenóza-všechny populace živočichů na určitém místě. 

Společenstvo (biocenóza)- soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub i mikroorganismů na určitém místě. Je 

to živá část ekosystému. 

Ekosystém spojení biocenózy s neživým prostředím. 

 

ZÁPIS, doplňte si: 

Živé složky životního prostředí 

 Základní jednotka živých složek prostředí je ______________ . 

 Více jedinců stejného druhu ve všech vývojových stadiích rostoucích  nebo žijících v určité oblasti v určitém 

čase se označuje jako:_________________ . 

 Soubor všech faktorů prostředí, které organismus využívá pro své životní funkce se nazývá:_____________ . 

 Soubor populací všech rostlin, živočichů, hub i mikroorganismů na určitém místě je:_________________ . 



 

Doplňte si, co znamenají tyto vztahy mezi populacemi dvou druhů: 

-neutralismu:_____________________________________________________________________________ 

              -konkurence:_____________________________________________________________________________ 

              -parazitismus:_____________________________________________________________________________ 

             -predace:________________________________________________________________________________ 

             -mutualismus:_____________________________________________________________________________ 

     Napište některé populace rostlin a živočichů, které se vyskytují: 

             -na louce:_________________________________________________________________________________ 

             - v lese:___________________________________________________________________________________ 

 

Dobrovolný úkol: 

Nakreslete si úvodní obrázek v učebnici na str.91: jedinec – populace – biocenóza – ekosystém. 


