
Ekológia 

 

• gr. oikos ( dom, obydlie) a logos ( veda, náuka) 

• Študuje vzťahy medzi organizmami navzájom a organizmami a ich životným 

prostredím 

• Zakladateľom Ernest Haeckel (1869) 

 

Typy ekológie 

1. Všeobecná- zovšeobecňuje javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť organizmov 

2. Špeciálna- študuje podmienky života organizmov v rôznych typoch prostredia 

3. Aplikovaná -rieši globálne problémy ochrany prírody, starostlivosti o človeka 

 

      Podľa úrovne štúdia biotickej zložky 

1. Autekológia- vzťahy príslušníkov určitého druhu k prostrediu 

2. Demekológia- výskum štruktúry a dynamiky celej populácie určitého druhu 

3. Synekológia ( cenológia)- štruktúru, funkcie a produktivitu celých spoločenstiev 

 

Autekológia 

• Vzťahy určitého druhu k prostrediu 

 

Ekologická nika- súbor podmienok potrebných pre život jedinca 

 

Faktory prostredia 

1. Abiotické ( činitele neživého prostredia)- slnečné žiarenie, voda, vzduch, pôda, 

nepretržite sa menia 

2. Biotické ( činitele živého prostredia)- živé organizmy vplývajúce na organizmus 

 

Abiotické faktory 

I. slnečná 
energia 

Zdroj svetelnej energie Podmienka fotosyntézy 
Zdroj tepla Ovplyvňuje rýchlosť a priebeh životných 

procesov 
II. voda Súčasť tiel organizmov Transport látok v organizme 

rozpúšťadlo Podmienka chemických procesov 

Zdroj vodíka Podmienka fotosyntézy 

Zdroj kyslíka Dýchanie vodných organizmov 

Životné prostredie Podmienka života vodných organizmov 

III. vzduch Zdroj kyslíka Podmienka dýchania, vzniká pri fotosyntéze 

Zdroj oxidu uhličitého Podmienka fotosyntézy, vzniká pri hnití, 
dýchaní 

Zdroj dusíka Podmienka syntézy bielkovín 

IV. pôda Zdroj anorganických 
látok 

Súčasť výživy organizmov 

Zdroj organických 
zvyškov 

Potrava pre rozkladače 



Životné prostredie Upevnenie koreňových sústav rastlín 
Podmienka života pôdnych organizmov 

 

I.Slnečná energia 

1. Ultrafialové žiarenie (9%- 290-380nm) 
• 90% zachytí ozónová vrstva (ozónová diera)- UVA 
• Najnebezpečnejšie UVC 

Význam 
• Pozitívny- tvorba vitamínu D u živočíchov 
• Negatívny- spôsobuje mutácie, nádory 

 
2. Viditeľné svetlo (45%- 380-750nm)  

▪ ovplyvňovanie procesov organizmov striedaním dňa a noci a ročných období  
▪ rastliny: zdroj energie pre fotosyntézu, stimulácia fytohormónov (kvitnutie) 
▪ živočíchy: orientácia zrakom, tvorba pigmentov, denná aktivita, stimulácia hormónov 

(melatonín), hniezdenie, migrácia 
 
Rozdelenie rastlín podľa vyhovujúcej dĺžky denného svetla 
a. krátkodenné (ryža, tabak)- na prechod do kvitnutia potrebujú dlhé noci a krátke dni, 

plodiny trópov, subtrópov 
b. dlhodenné (zemiaky, obilniny)- kvitnutie podmieňuje dlhé denné osvetlenie, plodiny 

mierného pásma 
c. neutrálne ( púpava, rajčiak, fazuľa)- kvitnú bez ohľadu na dĺžku dňa 

 
     Rozdelenie rastlín 

a. svetlomilné ( heliofilné)- tabak, sója, slnečnica, rajčiak 
b. tieňomilné( sciofilné)- výtrusné rastliny 
c. neutrálne( heliosciofilné) 

 
Rozdelenie živočíchov- denné, nočné, súmračné 

     Rozdelenie organizmov- svetlomilné( fotofilné), temnomilné( fotofóbne) 
 
3. Infračervené žiarenie (46%- nad 750nm)  

▪ zdroj tepla pre organizmy 
▪ ovplyvňuje najmä látkovú premenu ( klíčenie rastlín, zrenie plodov, opadávanie 

listov, rozmnožovanie), fotosyntézu a aktivitu organizmov 
▪ teplotné optimum- 15-30°C ( 0°C mrznutie vody, 50°C denaturácia bielkovín 

Organizmy:  
1. teplomilné (termofilné) - znášajú vysoké teploty (agama) 
2. chladnomilné 

a. psychrofilné - vyžadujú nižšie teploty (kamzík) 
b. kryofilné - žijú v prostredí s veľmi nízkou teplotou (chvostoskoky) 

 
Rozdelenie živočíchov:  

a. ektotermné (poikilotermné) 

• Teplota ich tela je v dynamickej rovnováhe s teplotou okolia 

• Teplota sa prispôsobuje prostrediu, úmerne sa mení aj ich aktivita 



• Vysoký pokles teplota, vysoká teplota- aktivita na minime 

• Krátkodobý pokles teploty- produkcia tepla zvýšením pohybovej aktivity 

• Napr. kruhoústovce, drsnokožce, ryby, obojživelníky a plazy 
 

b. Endotermné (homoiotermné)  

• stála telesná teplota 

• teplota ostáva stála aj pri zmene teploty prostredia 

• Rozdielna teplota medzi teplotným jadrom a obalom ( priemerná teplota u 
cicavcov 37°C, vtákov 41°C) 

• Napr. cicavce a vtáky 
 

c. heterotermné 

• Premenlivá teplota tela 

• Za priaznivých teplotných pomerov endotermné, pri zmene teploty ( vplyvom 
ročných období) sa stávajú dočasne ektotermné 
    1. hibernácia- zimný spánok  

• zníženie teploty jadra, telesnej aktivity metabolizmu na minimum 

• pri poklese pod 10°C, zdrojom energie je zásobný tuk 

• Napr. svišť, jež, syseľ, jazvec, netopier 
   2. estivácia- letný spánok  

• Pri nedostatku vody, vysokých teplotách 

• Napr. púštne a stepné živočíchy 
 

Adaptácia rastlín teplote 

▪ Vysoká teplota- lesklé listy pre odraz žiarenia, zvýšená transpirácia 

▪ Nízka teplota- trichómy, zníženie transpirácie 

 

 Adaptácia živočíchov teplote 

▪ Allenovo pravidlo - v chladnejších oblastiach majú živočíchy výrazne zmenšené uši, 

zobáky, nosy, chvosty, končatiny, čím znižujú stratu tepla prúdením krvi cez tieto 

orgány 

▪ Bergmannovo pravidlo - v chladných oblastiach majú živočíchy väčšiu hmotnosť a 

mohutnejšie telo 

▪ Glogerovo pravidlo - živočíchy sú v teplejších oblastiach tmavšie, čo súvisí so zvýšenou 

tvorbou melanínu v koži 

▪ Hesseho pravidlo - srdce živočíchov z chladných oblastí má väčšiu hmotnosť ako srdce 

podobných živočíchov v teplých oblastiach 

 

II.Voda 

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

• obeh vody – zabezpečuje základné životné podmienky organizmov 



 
• Význam- súčasťou každej bunky, zúčastňuje sa na chemických procesoch (fotosyntéza, 

dýchanie, látková premena, umožňuje rozpúšťanie a rozvádzanie látok, je životným 

prostredím vodných organizmov 

 

Druhy vôd 

▪ Sladká 2%, morská 71%, brakická ( prechod medzi sladkou a morskou) 

▪ Pelagiál- voľná voda obývaná planktónom 

▪ Bentál- voda na dne obývaná bentosom 

 

Vlastnosti vody 

1. Hustota vody- nadľahčuje, hydrodynamický tvar tela, najvyššia hustota 4%- zamŕza od 

povrchu 

2. Povrchové napätie- umožňuje pohyb po povrchu vody 

3. Obsah kyslíka, priepustnosť svetla, teplota.... 

 

Rozdelenie rastlín 

1. Vodné( hydrofyty ) 

2. Vlhkomilné 

a. hygrofyty - vyžadujú vlhké až bahnité pôdy 

b.  mezofyty - vyžadujú mierne vlhké prostredie 

3. Suchomilné (xerofyty)  - rastú na suchých pôdach 

 

Adaptácia na vodu 

Živočíchy 

▪ Nezmáčavý povrch, hydrodynamický tvar tela, chlpky na koncoch končatín, 

mazová žľaza 

▪ Veľa vody- zvýšený výdaj 

▪ Málo vody- znížený výdaj, koncentrované suché výkaly, redukcia potenia 

Rastliny 



▪ Tŕne namiesto listov, stonka kaktusov, hlboké korene 

 

III. Vzduch 

• kyslík- vznik pri  fotosyntéze, potrebný na dýchanie 

Organizmy podľa potrieb kyslíka 

1. Anaeróbne 

2. Aeróbne 

• dusík- tvorba stavebných látok 

1. nitrifikačné baktérie 

2. denitrifikačné baktérie 

3. hľuzkotvorné baktérie 

• oxid uhličitý- na tvorbu organických látok, vzniká pri tlení, dýchaní... 

 

Vlastnosti vzduchu 

1.Tlak vzduchu 

▪ So stúpajúcou výškou sa tlak znižuje 

▪ Problémy s dýchaním, adaptácie 

2.Prúdenie vzduchu (vietor) 

▪ Rastliny: + opelenie, transport semien, plodov, -vývraty, vysúšanie 

▪ Živočíchy: +let, orientácia, prenos, - vysúšanie, ochladzovanie 

3.Vzdušná vlhkosť 

▪ Vysoká vlhkosť sťažuje transpiráciu a termoreguláciu 

 

IV. Pôda 

Význam 

• zdroj minerálov, upevnenie rastlín, úkryt živočíchov 

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

• zmena vlastností pôdy zaťažuje organizmy a môže spôsobiť ich úhyn 

 

Rozdelenie organizmov 

1. Podľa nároku na živiny 

a. oligotrofné- na chudobných pôdach 

b. mezotrofné- stredná hladina živín 

c. eutrofné- na bohatých pôdach 

2.Podľa pH 

a. acidofilné- na kyslých pôdach 

b. neutrofilné- na neutrálnych pôdach 

c. alkalofilné- na zásaditých pôdach 

3.Špeciálnych nárokov 

a. halofilné (↑ solí) 

b. kalcifilné (↑ Ca) 

c. kalcifóbne (↓Ca) 

d. nitrofilné (↑ N) 

e. nitrofóbne (↓N) 



 

Faktory podľa dĺžky trvania 

1. trvalé- gravitácia, kyslík 

2. periodické- striedanie dňa a noci, ročných období 

3. dočasné- vietor, dážď 

4. náhodné- sucho, povodeň, požiar 

 

Ekologická valencia (tolerancia, znášanlivosť) 

• rozsah podmienok pre život jedinca 

• rozsah amplitúdy faktora a šírka optima 

• rozsah tolerancie 

 

Amplitúda faktora- ohraničená minimom a maximom, rozpätie daného faktora 

 

1. Optimum- najvhodnejšie podmienky pre život 

2. Minimum- najmenej nevhodné podmienky, rast  a vývoj obmedzené 

3. Maximum- najmenej vhodné podmienky, rast a  vývoj obmedzené 

 

Stenovalencia-  úzke rozpätie podmienok 

Euryvalencia- široké rozpätie podmienok 

 

 
Gaussová krivka ekologickej valencie 

 

Limitujúce( hraničné) faktory- faktory vymedzujúce hranicu vitality a možnosť prežitia 

jednotlivých druhov 

1. materiálové- materiál na metabolizmus 

2. kondicionálne- vonkajšie faktory potrebné na fyziologické procesy( teplo, svetlo..) 

 

Leibigov zákon minima - život je obmedzený práve tým faktorom, ktorý je v minime 

Helfordov zákon tolerancie -každý druh je schopný tolerovať určité rozpätie niektorého 

faktora. 

 



Ekologická potencia ( adaptácia, prispôsobivosť) 

• schopnosť organizmu prispôsobiť sa s podmienkami prostredia 

• napr. tvarom, veľkosťou, farbou... 

• Organizmy neschopné prispôsobiť sa vymierajú 

 

Rozdelenie organizmov podľa šírky valencie 

1. Stenoekné(stenovalentné) 

▪ Druhy s úzkou valenciou 

▪ nízka tolerancia 

2. Euryekné(euryvalentné) 

▪ Druhy so širokovou valenciou 

▪ vysoká tolerancia 

Endemity 

• organizmy žijúce iba na určitých stanovištiach 

• stenovalentné organizmy 

• napr. kamzík, šafrán 

      Bioindikátory 

• reagujúce  na zmeny podmienok 

• poukazujú  na kvalitu prostredia 

• napr. lišajníky – rastú iba v čistom ovzduší 

 

Kozmopolitné druhy 

▪ hojne rozšírené organizmy 

▪ euryvalentné organizmy 

       Synantropné druhy- druhy rozširované činnosťou človeka ( pŕhľava dvojdomá) 

 


