Ekologie
Organismus a prostředí
(1)
Ekologie jako věda, základní ekologické pojmy

věda o vztahu mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím
• pojem zavedl E.Haeckel r. 1866,vědní obor se vyvíjí od počátku 20.století
a) Dělení podle úrovně ekologických vztahů:
• autekologie = studuje vlivy prostředí na jedince nebo na 1 druh (chování,
biorytmy, adaptace, rozšíření)
• synekologie = studuje skupiny organismů (více druhů), jejich vztahy navzájem
a vztahy k okolnímu prostředí (celé společenstvo a ekosystémy)
• demekologie - studuje populace
b) Dělení podle zaměření:
• ekologie: bakterií, rostlin, živočichů, člověka (antropoekologie)
• ekologie: vod, lesa, stepi, pouště, půd...ekologie krajiny
c) Vztah k ostatním vědám:
• využívá poznatků biologie, chemie, fyziky, matematiky, statistiky, geografie,
klimatologie...
• má vztah k právu, ekonomii, historii, filozofii, estetice...

Základem ekologie je vědět, že každý organismus
může žít pouze v prostředí, kterému je přizpůsoben,
a které mu poskytuje základní životní podmínky.

Žádný organismus nemůže existovat bez prostředí ve
kterém žije !

Základní ekologické pojmy
1) Život = způsob existence vysoce organizované hmoty, který se vyznačuje
těmito základními znaky:
 podobné chemické složení ( nukleové kyseliny, bílkoviny, lipidy...)
 buněčná organizace (mimo viry)
 metabolismus (přeměna látek a energií)
 dráždivost (schopnost přijímat podněty z prostředí a reagovat na ně)
 rozmnožování
 dědičnost (schopnost předávat vlohy)
 vývoj (adaptace na změny prostředí - tvorba nových druhů) = evoluce

2) Podmínky života = složky prostředí, které působí na organismus a musí
uspokojovat základní životní potřeby:
 zajištění potravy a vody
 odstranění nepotřebných produktů (exkrementů, mrtvých organismů)
 podmínky pro rozmnožování a vývoj potomstva
Základní podmínky musí platit současně, a ten faktor, který je v minimu je
faktorem limitujícím (Liebigův zákon minima) - voda v poušti, nedostatek
světla pro rostliny v silném zástinu...Podmínky se neustále mění,
organismy musí být schopny se adaptovat (tato schopnost omezena
specializací organismů a rychlostí změn)
Rozdělení podmínek života:
a) abiotické - zahrnují neživé složky prostředí = světlo, teplo, voda, půda,
vzduch...
b) biotické - zahrnují živou složku prostředí = ostatní organismy v prostředí

3) Jedinec (organismus) = základní biologická jednotka, je jedinečný, schopný
samostatné existence, existence je časově omezena. V průběhu svého
života se mění - vyvíjí.
4) Druh = soubor jedinců shodných v podstatných znacích, jedinci stejného
druhu se mohou mezi sebou navzájem křížit a dávat plodné potomstvo
5) Populace = soubor jedinců jednoho druhu(zahrnuje všechna vývojová
stádia - vajíčka, larvy, mláďata) žijící na vymezeném území v určitém čase
(populace rysů v Beskydech, raků v přehradní nádrži, perlorodek v
Otavě...)
• je omezena časově, prostorově a reprodukčně od dalších populací
• je schopná reprodukce
• vyvíjí se v čase

6)Společenstvo (biocenóza) = soubor populací různých druhů žijících na
určitém místě (biotopu)
• zahrnuje mikroorganismy, prvoky, houby, rostliny i živočichy, vzájemné
vztahy mezi všemi navzájem a jejich vztahy k okolnímu prostředí
• lze studovat fytocenózu (populace rostlin), zoocenózu (populace
živočichů)...
• stabilita společenstva je dána druhovou bohatostí (diverzitou)
• lidmi vytvořená umělá společenstva = málo druhů → nestabilní →
neustálé udržování zásahy zvenčí → přemnožení škůdců → hrozba zániku a
nastolení nové rovnováhy (jiné než si člověk přeje)
Změny ve společenstvech:
• sezónní (v rybníce se mění druhové složení)
• náhlé (požár, povodeň, sesuv půdy) - původní společenstvo zaniká,
nastupuje sukcese vedoucí k ustavení nové rovnováhy
• dlouhodobé - pozvolné, umožňují adaptaci a udržení stability společenstva

7) Biotop = životní prostor určitého organismu nebo druhu (abiotická složka) soubor abiotických a biotických faktorů na konkrétním místě tvořící životní
prostředí daného jedince, druhu, populace, společenstva. Je dán geografickou polohou, klimatem, půdními a hydrologickými faktory.
Biotopem je například: rybník, les, louka, břeh potoka, jezero…
8) Stanoviště = lokalita je topograficky vyměřený biotop, přesně vymezitelný
na mapě (rybník Bezdrev...)
9) Ekologická nika = zahrnuje mimo všech abiotických faktorů také způsob
jakým je organismus zapojen do fungování ekosystému (které využívá ke
svému životu). Může jít o niku prostorovou nebo potravní, které může vždy
zabrat jen jeden druh. Ovlivněno člověkem, který preferuje určité druhy.
10) Areál = životní prostor výskytu druhu organismu zahrnující všechna místa
výskytu (tučňák císařský - Antarktida)

11) Ekosystém = společenstvo + abiotické složky prostředí
 přirozený ekosystém = schopný autoregulace, je stabilní - dnes již
výjimečné území = chráněná území
 umělý ekosystém = nestabilní, vytvořený člověkem, nutnost udržování
(pole, lesy...), nutno dodávat energii ve formě hnojiv, zavlažování,krmiv,
ochrany proti škůdcům, regulace zvěře v lesích - proti okusu, škodám na
polích, lov tzv. "škodné"...
12) Biom = soubor ekosystémů podobné struktury a funkce, které se vyvinuly
v určitých podmínkách prostředí (stepi, savany, pouště, tundry, tropické
deštné pralesy)
13) Biosféra = soubor všech ekosystémů na Zemi do výšky 12 - 15 km a
hloubky 5 km na souši a 11km v oceánech

