
Ekológia II 

 

Demekológia- výskum štruktúry a dynamiky celej populácie určitého druhu 

 

Populácia 

• Súbor jedincov toho istého druhu žijúci v určitom čase na určitom území 

• Typické pre ňu špecifické znaky 1. štrukturálne a 2. dynamické 

• Jedinec- základná jednotka populácie 

• lokus- určité miesto, ktoré obýva  populácia 

• Areál rozšírenia- plocha zemepisného rozšírenia druhu 

1. Autochtónny - pôvodný pre daný druh 

2. Allochtónny- cudzí 

• Biotop- životné prostredie organizmu so súborom biotických a abiotických faktorov  

           Habitat- topologicky vymedzený biotop 

           Synúzia- malý biotop 

• Konzorcium- organizmy obývajúci konkrétny objekt 

 

Štrukturálne znaky 

1. Hustota ( denzita, abudancia)- množstvo na určitú plošnú, priestorovú, objemovú 

jednotku 

 

2. Rozptyl( disperzita)- momentálne rozdelenie jedincov v priestore  

a. podľa rozmerov- horizontálna a vertikálna 

b. podľa rozptýlenia- rovnorodá( pravidelná), zhlukovitá( skupinová), náhodná 

• pravidelná vzácna typická pre kultúrne rastliny 

 

 
 

3. habitus- súbor morfologických znakov vlastných všetkým členom populácie ( veľkosť, 

sfarbenie, tvar tela, hmotnosť..) 

 

4. veková skladba ( elilita)- súhrn vekových a vývinových stupňov v jednej populácii 

• veľa mladých jedincov znamená rozvoj populácie, prevládajúce staré jedince 

populácia vymiera 

• grafické spracovanie vekovou pyramídou alebo stĺpcovým diagramom 



 

Typy vekových pyramíd 

1. progresívny ( populácia v rozvoji) 

2. stacionárny ( ustálená populácia) 

3. regresívny (vymierajúca populácia) 

 

 
 

 
 

• kohorta- jedince rovnakého veku, ktoré vyklíčili v jednej populácii v krátkom 

časovom období 

 

5. pomer pohlaví( sexilita) pomer zastúpení samčích a samičích jedincov ( čím vyšší 

počet samíc tým vyššia produkcia potomstva) 

 

6. chorobnosť( morbidita)- zdravotný stav populácie 

• znižovanie počtu 

+    prirodzený výber 

 

7. správanie- súhrn konaní, reakcií živočíchov na rôzne podnety( ochrana teritória, 

potomstva, budovanie úkrytov) 

a. individuálne 

b. kolektívne 

 

8. konštitúcia- schopnosť jedinca podávať fyziologické výkony( odolnosť voči chorobám, 

rýchlosť ontogenézy) 

 

9. natalita ( pôrodnosť)- schopnosť produkovať potomstvo 



a. maximálna( fyziologická)- teoreticky možná produkcia v ideálnych podmienkach 

b. ekologická ( realizovaná)produkcia potomstva za určitých podmienok ( myši 

častejšie a viac, úhor 1x za život) 

 

10. úmrtnosť ( mortalita)- podiel hynutia jedincov za časovú jednotku 

 

Dynamika populácie 

• procesy odohrávajúce sa v populáciách v priestore a v čase 

• populácia sa z rôznych príčin rozvíja, vzniká, zaniká 

• zloženie populácia sa mení počas roka, počas sezóny 

• zložky živého a neživého prostredia navzájom na seba pôsobia 

 

Zmeny v populácii 

1. periodické ( ročné, viacročné) 

2. neperiodické ( vyvolané extrémnymi hodnotami hraničného faktora) 

 

Dynamika abudancie- zmeny týkajúce sa hustoty populácie 

1. oscilácia- krátkodobé kolísanie početnosti počas jedného roka 

2. fluktuácia- strednodobé, počas viacerých rokov 

3. cyklus- dlhodobé rytmické kolísanie 

 

Dynamika disperzie- zmeny týkajúce sa rozptylu 

1. lokomócia- aktívny pohyb( plazenie, kráčanie, lietanie, plávanie) 

2. transport- pasívny pohyb pomocou určitého prostriedku 

• anemochória- pomocou vzdušných prúdov 

• hydrochória- pomocou vodných prúdov 

• zoochória- pomocou živočíchov 

• antropochória- pomocou človeka 

3. migrácia- dlhodobé alebo trvalé vzdialenie, odchod jedincov z populácie 

4. translokácia- presídlenie v priestore trvalo obývanom populáciou ( príležitostná 

alebo trvalá) 

 

Vzťahy v populácii (interakcie) 

A. Pozitívne 

1. Symbióza ( spolunažívanie)- mutualizmus 

• Vzájomne prospešný trvalý vzťah dvoch rôznych druhov 

• Napr. lichenizmus, mykoríza 

 

2. Komenzalizmus 

• Vzťah, z ktorého má jeden druh úžitok a druhému neškodí 

• Rastlina využíva inú rastlinu ako oporu 

• napr. orchidea využíva rastlinu ako oporu, šelmy zanechávajú zvyšky 

potravy pre hyeny 



a. epifytizmus- rastlina žijúca na inej rastline 

b. parekia- komenzál trvalo v blízkosti hostiteľa 

c. epizoit- trvalo prichytený živočích na inom, neparazituje však 

d. entekia- ak živočích žije v tele iného ale neškodí mu( ryby v dutinkách 

hubiek) 

e. synantropia- živočíchy v blízkosti človeka 

f. synekia- komenzál nasťahovaný v hniezde iného živočícha ( hmyz ) 

3. protokooperácia 

• vzájomné, prospešné, nezávislé združovanie 

napr. sojka stráži v lese 

B. Negatívne 

1. konkurencia( kompetícia) 

• súperenie jedincov o limitujúci faktor a spoločný priestor 

• Slabší jedinec z prostredia vytláčaný 

• Medzidruhová a vnútrodruhová konkurencia 

• Napr. burin a pestované rastliny 

 

2. predácia 

• Vzťah predátor a korisť 

• predátor( dravec) loví korisť, je zväčša väčší a jeho populácia je menšia 

• napr. kaňa a hraboš 

spôsoby ochrany koristi 

a. homochrómia- zmena sfarbenia 

b. mimézia- napodobňovanie tvar listov 

c. mimikry- napodobňovanie iných živočíchov 

 

3. parazitizmus (cudzopasníctvo) 

• vzťah parazit a hostiteľ 

• parazit menší, často vyvíjajúci sa cez hostiteľa vzťah prospešný iba pre 

jeden organizmus 

• paraziti 

a. endoparatizi a ektoparaziti 

b. obligátni a fakultatívni 

 

• parazit žije na úkor hostiteľa, brzdí jeho životné procesy, nezabíja ho 

• napr. kliešť a cicavce 

 

4. amenzalizmus (alelopatia) 

• vzťah amenzál a inhibítor 

• ak jeden organizmus pôsobí nepriaznivo na iný 

• napr. rastlina vylučuje do prostredia špeciálne látky a ovplyvňuje jej rast a 

vývin 

 



C. neutrálne ( neutralizmus) 

• vzťah medzi druhmi s rozdielnymi ekologickými nikami v spoločnom prostredí 

• organizmy sú od seba nezávislé 

napr. ďateľ a tráva 

 

Príklady z praxe 

• klasickým príkladom oscilácie populácií dravca a koristi sú cykly rysov a zajacov 

belákov. Po namnožení zajacov (potrava rysa) dochádza po určitom čase k 

namnoženiu rysov (mali predsa dostatok potravy) zväčšená populácia rysa má však 

vyššie potravové nároky (zožerie viac zajacov) a preto sa po istom čase znižuje 

populácia zajaca, keďže takto populácii rysa došla potrava, postupne klesá aj 

početnosť populácie rysa. A zajkovia sa zase môžu namnožiť. 

• Predátor má vplyv na početnosť koristi aj v prípade, že zabíja iba malé percento 

jedincov. Korisť reaguje na  prítomnosť predátora. Bude dlhšie zotrvávať v úkryte, 

využívať zdroje potravy v obmedzenom čase a na obmedzenom priestore. Aj keď 

počet zabitých jedincov sa touto zmenou správania nemusí znížiť, predsa jej početnosť 

klesne (zhorší sa zdravotný stav, klesne pôrodnosť). Pre celú populáciu by bolo možno 

výhodnejšie neschová 

• Je lepší konkurent, alebo predátor? Drevokazný chrobák Dendroctonus frontalis 

poškodzuje borovice rastúce v lesoch na juhovýchode USA a takto napadnuté časti 

borovicového lesa sú náchylnejšie na požiar. Požiarom poškodené stromy potom 

znovu chrobák napáda. Požiare a chrobák sa vzájomne podporujú, čo by teoreticky 

malo viesť k likvidácii celého lesa. Opak je však pravdou. Len takto permanentne 

poškodzovaný les sa dokáže na danom mieste udržať. Bez požiaru by sa na úkor 

borovíc rýchlo rozšírili listnaté stromy (konkurenti), ktoré ale nedokážu odolávať 

požiarom tak ako borovice. Predácia a disturbácie sú teda menej zhubné ako 

konkurencia listnatých stromov. 

 


