
ZÁKLADY EKOLOGIE 

Ekologie je věda, která zkoumá vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a životním 

prostředím. 

Zakladatelem ekologie je německý biolog Ernst Haeckel (1869). 

Základní ekologické pojmy 

Jedinec – jeden zástupce určitého druhu organismu (rostliny, živočicha, houby), např. pampeliška 

Populace – soubor jedinců téhož druhu, např. soubor pampelišek 

Společenstvo (biocenóza) – soubor populací: a) fytocenźa = společenstvo rostlin 

         b) zoocenóza = společenstvo živočichů 

         c) pedocenóza (edafon) = půdní společenstvo 

Predátor – živočich, živící se lovem, stojí na vrcholu potravní pyramidy, např. lev 

Producent – zelená rostlina, která produkuje kyslík (fotosyntézou) 

Konzument – živočich živící se rostlinnou nebo živočišnou potravou 

a) konzument I. řádu – býložravec, např. zajíc 

b) konzument II. řádu – masožravec, např. rys 

Rozkladač (reducent) – organismus, který rozkládá odumřelá těla rostlin a živočichů, např. houba, bakterie 

Biotop – prostor, v němž žijí organismy, např. les, louka, pole, rybník 

Ekoton – místo, kde se překrývají 2 biotopy, např. rozhraní mezi lesem a loukou (je velmi bohaté na 

organimy, protože se zde vyskytují organismy z lesa i louky) 

Ekologická valence – schopnost organismu tolerovat určité prostředí, např. teplotní valence znamená, 

v jakém rozmezí teplot je schopen organismus žít 

Ekosystém – soubor společenstev a jejich prostředí (např. les a všechno, co v něm žije, roste + neživé 

složky, které se v něm vyskytují – půda, vzduch, voda) 

Kosmopolit – organismus, který se vyskytuje všude, např. moucha, bakterie 

Endemit – organismus, který se vyskytuje pouze na určitém místě a nikde jinde ne, např. ježura australská 

Relikt – je organismus, který žil dříve a dochoval se do současnosti, např. jinan dvoulaločný (rostl už 

v prvohorách) 

Bioindikátor – organismus, jehož výskyt prokazuje čistotu prostředí, např. lišejníky jsou bioindikátory 

čistoty ovzduší (tam, kde rostou, je čistý vzduch) 

Potravní řetězec – popisuje vztahy mezi druhy v ekosystému (kdo koho sežere) 

Potravní pyramida – znázorňuje postavení jednotlivých organismů z hlediska jejich množství a potravy  

 



 

Vyber správnou odpověď: 

 

1. Zakladatelem ekologie je: 

a) E. Haeckel  b) J.E. Purkyně  c) J.G.Mendel  d) Jan Jánský 

2. Bioindikátory jsou využívány k: 

     a) hodnocení jejich stanoviště    b) jejich parazitismu       c) k požírání jiných druhů 

3. Pedocenózu tvoří: 

     a) vyšší rostliny            b) výhradně bakterie       d) bakterie, prvoci, larvy, bezobratlí 

 

Rozhodni, zda jsou daná tvrzení správná (napiš ANO- NE). Nesprávná tvrzení oprav! 

a) Jako bioindikátory se označují organismy prokazující čistotu prostředí.   ……. 

b) Producenti jsou živočichové produkující maso.      ……. 

c) Klokan je endemit.          ……. 

d) Všudypřítomné organismy se označují jako kosmopolité.     ……. 

e) Prostředí lesa je u ekologického hlediska biotop.      ……. 

f) Potravní řetězec zahrnuje organismy, kteří se živí jinými organismy.    ……. 

g) Symbióza je vzájemné prospěšné soužití 2 organismů.     ……. 

h) Rozkladači požírají vždy živé organismy.       ……. 

k) Kyselé deště vznikají reakcí dešťových srážek s oxidem uhličitým.    ……. 

l) Rak říční je bioindikátor čistoty ovzduší.       ……. 

m) Jmelí je parazitická rostlina.         ……. 

n) Soubor všech obyvatel ČR se označuje jako populace.     ……. 

o) Konzument II. řádu se živí rostlinami.       …….. 

 



 


