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NEŽIVÉ ZLOŽKY PROSTREDIA

• Abiotické faktory

• Podmienky pre život organizmov

• Neustále sa menia

Energia

Svetlo

Teplota

Vzduch

Voda

Pôda



SLNEČNÁ ENERGIA

• Zdrojom Slnko A
. Viditeľné 
žiarenie

fotosyntéza

B
. Infračervené 

žiarenie

Teplo pre 
organizmy

C
. Ultrafialové

žiarenie

Škodlivé

Pohlcuje ho 
zčasti ozónová 
vrstva



SVETLO

• Ovplyvňovanie procesov organizmov striedaním dňa a 
noci a ročných období ( napr. dĺžka dňa má vplyv na 
hniezdenie, odlet vtákov, rozmnožovanie...)



ROZDELENIE RASTLÍN PODĽA NÁROKOV NA SVETLO

krátkodenné

dlhodenné



ROZDELENIE ORGANIZMOV PODĽA INTENZITY SVETLA
a.

 

• Svetlomilné

• púštne, stepné, 
horské....

b
. 

• Tieňomilné

• lesné

c.
 

• Temnomilné

• pôdne, 
jaskynné



ROZDELENIE ŽIVOČÍCHOV
a.

 

•Denné b
. 

•Nočné



TROGLOBIONTY

Živočíchy sú životu v 
jaskyni prispôsobené 

svetlou pokožkou, 
zakrpateným zrakom a 

citlivejšími inými zmyslami



FOTOTAXIA

Reagujú na svetlo 
otáčaním listov a 
kvetov, otváraním 

kvetov



SŤAHOVANIE VTÁKOV

Vtáky sa pri 
sťahovaní riadia 

postavením 
Mesiaca, Slnka, 

hviezd....



TEPLOTA

• Zo slnečného žiarenia

• Teplota prostredia ovplyvňuje najmä látkovú premenu ( 
klíčenie rastlín, zrenie plodov, opadávanie listov, 
rozmnožovanie)



ROZDELENIE ORGANIZMOV

• V 
trópochteplomilné

• V 
polárnych 
oblastiach

chladnomilné



ROZDELENIE ŽIVOČÍCHOV

• Teplotu regulujú potením, 
činnosťou svalov

So stálou 
telesnou teplotou

• Teplota závisí od vonkajšej ( 
čím vyššia tým aktívnejší), 
vyhrievajú sa

S premenlivou 
telesnou teplotou



VZHĽAD ORGANIZMOV V CHLADNEJŠÍCH 
PODMIENKACH

Husté 
chĺpky, rastú 
v trsoch, pri 

zemi, 
hrubšie 
orgány

Viac tuku, 
hustejšie 

perie, srsť,  
menšie uši, 

mohutnejšie



VZDUCH

Zloženie vzduchu

kyslík dusík iné ( oxid uhličitý, vzácne plyny, prachové častice...)



KYSLÍK

• Na dýchanie 
organizmov

• Vzniká pri 
fotosyntéze



DUSÍK

• Tvorba stavebných látok



OXID UHLIČITÝ

• Zdrojom organických látok

• Vzniká pri dýchaní, tlení, spaľovaní palív



VPLYV VZDUŠNÉHO PRÚDENIA

Roznášanie 
semien

Let( plachtenie vtákov), 
šírenie pachov...



VODA

• zdrojom je povrchová a podzemná voda, zrážková voda, 
vodná para v ovzduší, ľadovce 

• Obeh vody – zabezpečuje základné životné podmienky 
organizmov



VÝZNAM VODY

• je súčasťou každej bunky, zúčastňuje sa na chemických 
procesoch (fotosyntéza, dýchanie, látková premena, 
umožňuje rozpúšťanie a rozvádzanie látok

• je životným prostredím vodných organizmov



ROZDELENIE  RASTLÍN

vodné

vlhkomilné

suchomilné



ROZDELENIE ŽIVOČÍCHOV

vodné suchozemské



NEDOSTATOK VODY

Zatváranie 
ulity 

viečkom

Zaliezanie 
do bahna

Zaliezanie hlbšie 
do pôdy



PÔDA

- vzniká pôdotvorným procesom, na ktorom sa zúčastňujú 

horniny, vzduch, voda a organizmy

- obsahuje rôzne látky



VÝZNAM PÔDY

• životné prostredie organizmov

• zdroj živín pre rastliny

• reguluje vodný režim 



VLASTNOSTI PÔDY

• vlastnosti pôdy ( vzdušnosť, vlhkosť, pórovitosť) 
ovplyvňujú život organizmov

• ich zmena ( obsah vody, minerálov) zaťažuje organizmy a 
môže spôsobiť ich úhyn



PÔDNE ORGANIZMY


