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Metodický pokyn 

Prezentace „Ekosystémy – základní pojmy “ je určena k 

seznámení žáků s tímto tématem, oblastí rozšíření jednotlivých 

biomů na Zemi a základními pojmy (biosféra, biom, biocenóza, 

populace, druh). 

 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 
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Biosféra 

 část planety, kde se vyskytují 

živé organismy (živý obal Země) 
 

 zahrnuje atmosféru (do 18 km), 

hydrosféru, litosféru (jeskyně – 

hloubka několik km), pedosféru 
 

 termín „ biosféra“ použit poprvé 

v roce 1875 
 

 teorie Gaia = planeta Země je 

živý superorganismus, který se 

udržuje ve stabilním stavu 

cyklickými ději 
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Obr. č. 1: Rotující planeta [3] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotati

ng_earth_%28large%29.gif 

Obr. č. 2: Pohled z Vesmíru [4] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planet-

Earth_From_Space.jpg 



Biom 

 dílčí oblast biosféry charakterizovaná: 
 

biotickými podmínkami (rostlinná a živočišná 

společenstva) 
 

abiotickými podmínkami (klimatické, 

hydrologické, půdní a geologické faktory) 
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Obr. č. 3: Oceán [5] dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocean_002.jpg 



Členění biomů 

 biom se skládá z klimaxových ekosystémů 

 je vymezen vegetačními typy 
 

 členění:  vodní biomy (oceán, šelf) 

  suchozemské biomy (tajga, savana, poušť) 
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Obr. č. 4: Oáza v poušti [7] dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Argenberg_-_2007-05-223.jpg 



Světové biomy 

5 Obr. č. 5: Světové biomy [8] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vegetation.png 



Ekosystém 

= ucelená část biosféry, která 

komunikuje s ostatními částmi 
 

 není jednoznačně 

specifikována prostorová 

velikost 

( celý biom - oceán, ale i akvárium) 
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Obr. č. 6: Akvárium [9] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File

:Aquarium_fish9.JPG 
 definice ekosystému: funkční soustava živých 

a neživých složek životního prostředí, jež jsou 

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie 

a předáváním informací a které se vzájemně 

ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase 

(Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí) 



Biocenóza (společenstvo) 

 soubor populací všech druhů 

organismů žijících v určitém 

biotopu (místo výskytu) 
 

 ráz společenstva určují 

dominantní druhy 
 

 mezi organismy společenstva 

existují vzájemné vztahy 
 

 pojem „biocenóza“ byl poprvé 

použit v roce 1877 
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Obr. č. 7: Dominantní druh -jehličnan [10] dostupné 

z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winter-

boreal-forest-Trondheim.jpg 



Členění biocenóz 

fytocenóza – rostlinná část společenstva  

 

 

 

 

 

 

 

zoocenóza – živočišná část společenstva  
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Obr. č. 8: Savana [11] dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MM_view_690V2249.jpg_-_Flickr_-_Lip_Kee.jpg 



Biotop (stanoviště) 

 biotické a abiotické prostředí ovlivněné a změněné živou 

složkou 

 vztahuje se k určitému druhu organismu 

 příklady biotopů:  vodní toky, skály, trávníky 

 Katalog biotopů České republiky (2. vydání v roce 2010)  
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Obr. č. 9: Biotop Bílá Opava [12] 

dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F

ile:Valey_of_Bila_Opava_River.jpg 



Populace 

= soubor jedinců téhož 

druhu, nacházejících 

se v určitém čase na 

určitém místě 
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Obr. č. 10: Populace mšice [13] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milkweed_-

_or_oleander_-_aphid,_Aphis_nerii.jpg 

 hustota populace:  

počet jedinců 

populace přepočtený 

na jednotku plochy 



Druh 

= základní kategorie biologické nomenklatury 
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Obr. č. 11: Biologická 

nomenklatura [14] dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou

bor:Biological_classification_L_

Pengo_cs.svg 

říše 
živočichové 

kmen 
strunatci 

třída savci řád šelmy 
čeleď 
psovití 

rod vlk 
druh 

vlk obecný 

trinomické 
jméno:  

Canis lupus 
f. familiaris 

definice druhu:  

soubor populací s jedinečným 

vývojovým původem a historií, 

tvořený navzájem si 

podobnými jedinci, kteří se 

mezi sebou mohou plodně 

křížit a jsou reprodukčně 

izolováni od jiných podobných 

skupin 

Obr. č. 12:  Pes domácí (Canis lupus f. familiaris) [15] dostupné 

z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montage_of_dogs.jpg 



Mezidruhové křížení 

 mezek (oslice x hřebec) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mula (klisna x osel) 
 

 liger (tygřice x lev) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tigon (lvice x tygr) 
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Obr. č. 15: Mula [18] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:09.Moriles_Mula.JPG 

Obr. č. 14: Liger [17] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liger_couple.jpg 

Obr. č. 13: Mezek [16] dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinny2.jpg 

potomci jsou zpravidla neplodní 
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