
Ekológia III 

 

Synekológia 

• Štúdium spoločenstiev( cenóz), ekosystémov, biosféry 

• predmet štúdia- súbory organizmov, kolobeh látok, tok energie, produktivita 

ekosystémov 

 

Spoločenstvo ( biocenóza) 

• skupina organizmov rozličných druhov obývajúcich spoločne určitý priestor 

 

Typy spoločenstiev 

1. Zoocenóza- spoločenstvo živočíchov 

2. Fytocenóza- spoločenstvo rastlín 

 

Typy spoločenstiev podľa stupňa ovplyvnenia 

1. Prírodné- ovplyvnené človekom 

• Podobajú sa pôvodným 

• Negatívne ich ovplyvňuje činnosť človeka 

• Typy prírodných spoločenstiev: suchozemské a vodné 

2. Umelé ( kultúrne)- vytvoril ich človek 

• Polia, záhrady, sady 

• Monokultúry- jeden druh pestovanej rastliny 

• Priveľa škodcov 

3. Pôvodné- neovplyvnené človekom 

 

Spoločenstvo má rozličnú druhovú rozmanitosť- diverzitu 

• prejavuje sa najmä v počte druhov a jedincov 

• závisí od podmienok prostredia 

• najväčšia v mieste stretania sa 2 spoločenstiev ( ekoton)- prechodné pásmo 

 

Zloženie spoločenstva 

• počas roka sa mení napr.(sezónne sťahovanie, počet mladých a dospelých jedincov) 

• čím viac druhov, tým je spoločenstvo stabilnejšie 

• za vhodných podmienok má schopnosť obnovy 

• je určitým spôsobom usporiadané do etáží  

1. lesné spoločenstvo- koreňová, machová, bylinná, kerová, stromová etáž 

2. lúčne spoločenstvo- etáž vyčnievajúcich stebiel a bylín, etáž vysokých tráv 

etáž nízkych tráv a trsov, koreňová etáž 

3. spoločenstvo dažďového pralesa- koreňová, bylinná, 3 stromové etáže 

 

Cenotop 

• miesto, kde sa nachádza biocenóza ( napr. črevné baktérie= črevo) 

 



Biosféra 

• súbor všetkých ekosystémov na Zemi 

• priestor, Zeme, ktorý obývajú ekosystémy 

a. litosféra- horná časť zemskej kôry 

b. pedosféra- pôdny plášť 

c. hydrosféra- vodný obal 

d. atmosféra- ovzdušie 

e. biota 

f. noosféra – časť, kde sa  uplatňuje ľudská činnosť 

 

Bióm 

• rozsiahly ekosystém charakteristické  podobným zložením faunou a flórou, podnebím 

• rozlišujú sa podľa prevládajúcich rastlín  

a. tajga 

b. lesostep 

c. step 

d. tundra 

e. púšte 

f. savany 

g. lesy mierneho pásma 

h. dažďové pralesy 

 

Biotop 

• miesto, ktoré organizmom poskytuje podmienky pre život 

• Charakterizuje ho geografická poloha, podnebie, pôdne a hydrologické faktory 

• Napr. rybník, les... 

 

Ekosystém 

• základná stavebná a funkčná jednotka prírody tvorená spoločenstvom a abiotickým 

prostredím ( biocenóza + biotop) 

• sústava organizmov a ich ŽP, ktoré sa navzájom podmieňujú a ovplyvňujú 

 

Zložky ekosystému 

1. živá( biotická) 

2. neživá( abiotická) 

• otvorená sústava- medzi zložkami nepretržite prebieha tok energie, látok 

• takmer vôbec sa nevyskytuje odpad 

 

Štruktúra ekosystému 

I. stavebná (statická) 

• ekotop (anorganická zložka)- fyzikálne faktory, geologický podklad, 

klimatický režim 

• biota (organická zložka)- jednotlivé spoločenstvá 



II. funkčná (dynamická) 

• komplex procesov súvisiacich z toku energie a látok, riadenie a vývoj 

systému 

• dominantné druhy organizmov- druhy tvoriace väčšiu časť spoločenstva( stromy v lese, 

trávy na lúke...) 

• kľúčové druhy organizmov- po ich odstránení dochádza k deštrukcii ekosystému, ich 

význam je väčší ako početnosť ( morská vydra na západnom pobreží USA živiaca  sa 

ježovkami, tyran škraboškový v spojení s rozšírením stromu Caesaria v tropickom 

pralese) 

 

Typy ekosystému 

1. vodný  

a. sladkovodné- potok, rieka, jazero 

b. morské- more, oceán 

c. ekosystém ústia rieky 

2. suchozemský- púšť, les.... 

 

Typy ekosystémov: 

1. umelý- vytvorené a regulované človekom, druhovo málo rozmanité, nestabilné, často 

dochádza k narúšaniu biologickej rovnováhy, človek dodáva dodatkovú energiu( 

stroje, zavlažovanie..) 

2. prírodný- človek do nich takmer nezasahuje, s obehom látok a energie, s veľkou 

biologickou rozmanitosťou, stabilné, so stálou biologickou rovnováhou, 

autoreguláciou 

 

Dynamika ekosystému 

• Pohyb látok a energie v ekosystéme 

 

Tok energie 

• vždy jednosmerný 

• rýchlejší vo vodách, v trávnatých ekosystémoch a teplom podnebí 

• Pri premene energie dochádza k stratám energie( časť sa mení na teplo)- preto nie 

kolobeh ale tok 

• Energia vstupuje do ekosystému zvonku v podobe slnečného žiarenia a prechádza 

v podobe potravy z organizmu do organizmu- potravovými reťazcami 

• Každý článok reťazca menej energie ako predchádzajúci článok- na konci reťazca 

organizmus menšiu celkovú hmotnosť ako predchádzajúce články 

 

 produktivita ekosystému- množstvo biomasy vyprodukovanej na určitej plochy( malá na 

púšťach, vysoká v pralesoch) 

 

1. primárna produkcia- tvorba biomasy rastlinami pomocou fotosyntézy 

a. hrubá biomasa- celková biomasa vyprodukovaná rastlinami 

b. čistá biomasa- biomasa znížená o množstvo ktoré potrebujú rastliny pre seba 



2.sekundárna biomasa- biomasa vyprodukovaná producentami a dekompozitormi 

 

 
 

Obeh látok v ekosystéme 

• trvalý obeh chemických látok ( živín) v prírode 

• makroelementy- vyskytujúce sa v telách organizmov vo veľkom množstve( C, N, H, O, 

S, N..) 

• mikroelementy- v živých organizmoch sa vyskytujú v nepatrných množstvách( Fe, Mg, 

Zn, K, Na...) 

 

Trofické zložky biocenózy 

1. producenty 

• pomocou svetelnej energie produkujú z jednoduchých anorganických 

zlúčenín organickú hmotu ( primárnu biomasu) 

• dodávajú hmotu a energiu potrebnú na chod ekosystému 

• primárna čistá produkcia  spoločenstva ( najviac koralové útesy, pralesy a 

najmenej púšte a tundry) 

• zelené rastliny, fotosyntetizujúce baktérie 

2. konzumenty 

• živia sa biomasou vyprodukovanou producentami 

• živia sa sebou navzájom 

• sekundárna produkcia spoločenstva 

a. I. stupeň( primárne konzumenty)- bylinožravce 

b. II. Stupeň ( sekundárne konzumenty)- menšie mäsožravé živočíchy, 

parazity 

c. III. stupeň( terciárne konzumenty)- veľké predátory 

3. reducenty( dekompozitory) 



• živia sa produktami rozpadu organickej hmoty z tiel iných organizmov( 

exkrementy, mŕtve telá producentov a konzumentov) 

a. nekrofágy- živia sa zdochlinami 

b. koprofágy- výkalmi 

c. saprofágy- rozkladajúca sa hmota- bezstavovce 

d. saprofyty- rozkladajúca sa hmota- huby 

e. detritofágy- organickým detritom( dážďovky) 

 

Potravový ( trofický) reťazec 

• navzájom súvisiaca skupina organizmov, ktorá predstavuje prenos energie a látok 

z potravy ( sú od seba potravovo závislé) 

• Poškodenie časti potravového reťazca spôsobí narušenie prenosu energie e látok pre iné 

časti  

 

Typy reťazcov 

1. herbivorný( pastevno-koristnícky)- začína rastlinami 

• riasy - planktón - drobné ryby - dravé ryby – človek  

• hmyz- lykožrút- hmyzožravý vták-dravec 

2. detritový( rozkladný) 

• odumretý organizmus – zdochlinožravce- saprofytický hmyz - huba - baktérie 

3. parazitický 

• cicavce- parazitujúci hmyz-parazitujúca baktéria-baktoriofág 

 

Potravová sieť- prepojenie ( kombinácia) rozvetvených potravových reťazcov 

 

Potravová pyramída-  

• graficky vyjadruje vzájomné potravové vzťahy v ekosystéme 

1. reducent- baktérie, huby, chrobáky 

2. konzument 3. rádu - mäsožravec živiaci sa mäsožravcami 

3. konzument 2.rádu- mäsožravec živiaci sa bylinožravcami 

4. Konzument 1.rádu- bylinožravec 

5. Producent- rastlina 

 

Autoregulačné mechanizmy ekosystému 

• Homeostatické mechanizmy uplatňujúce sa pri riadení populácii 

 

Biologická rovnováha 

• stav s vyváženosťou živých zložiek, potrebných na prežitie, vyrovnaný vzťah medzi 

producentami a konzumentami, predátormi a korisťou 

 

Dodržiavaná spätnou väzbou:  



1. Pozitívna spätná väzba- pri premnožení bylinožravcov, zníži sa biomasa rastlín, 

primárne konzumenty trpia nedostatkom potravy, zoslabí sa ich fyzická kondícia, zvší 

mortalita, zníži natalita 

2. Negatívna spätná väzba- pri znížení početnosti konzumentov sa zregeneruje 

fytocenóza, zvýši sa množstvo bylinnej potravy pre konzumentov a zvýši sa aj ich 

populácia 

 

Ekologická rovnováha- schopnosť ekosystémov udržiavať sa bez zmien alebo vracať sa do 

pôvodného stavu, je to dynamický stav 

 

Vývoj ekosystému( sukcesia) 

Sukcesia 

• vývojový proces biocenózy smerujúci k ustálenému klimaxu 

• ovplyvňuje aj pôsobenie človeka 

• zmeny ekosystému v čase 

 

Typy sukcesie 

A. primárna- na miestach, ktoré neboli ešte osídlené 

B. sekundárna- obnova poškodeného ekosystému po katastrofe 

1. omladzovanie- nízka druhová rozmanitosť, jednoduché medzidruhové vzťahy, 

prevládajú negatívne vzťahy 

2. dozrievanie ( stabilizácia)- osídľovanie nových spoločenstiev, prevládajú zložitejšie 

kladné vzťahy, viac druhov, systém sa stabilizuje 

3. vyzretie( vrcholové štádium)- rovnováha živých a neživých zložiek, veľká druhová 

rozmanitosť, dochádza k tvorbe KLIMAXU- optimálnemu ustálenému stavu ekosystému 

 

• obnova ekosystémov je nutná po veľkých zásahoch človeka alebo po prírodných 

katastrofách 

 


