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• vztah mezi potravním druhem a konzumentem: dochází ke konzumaci 

organismu nebo jeho části jiným organismem (obecně 4 základní 

varianty: vlastní predace, parazitoidi, herbivorie, parazité)

• praví predátor usmrtí kořist, jedinec kořisti je tak vyřazen z populace 

kořisti

• generalisté vs. specialisté

• lovící (chasing) vs. číhající (sit and wait) predátoři



• fáze hledání je různě dlouhá, závisí na výskytu kořisti, schopnostech 

predátora, ...

• útok nemusí být vždy úspěšný

• predátor si často vybírá: podle velikosti, věkové kategorie, kondici 

kořisti = predace je selektivní





• dva základní typy predátorů: bezobratlí a obratlovci

• bezobratlí predátoři (larvy hmyzu, planktonní predátoři) se často 

orientují podle chemických signálů nebo mechanorecepcí, preferují 

menší kořist

• obratlovčí predátoři (planktivorní a piscivorní ryby, obojživelníci, 

ptáci) hledají kořist zrakem, preferují větší kořist

• pokud je ve vodě vysoká obsádka ryb, větší bezobratlí predátoři jsou 

většinou eliminováni



vrcholový predátor

obratlovčí a bezobratlí predátoři

primární producenti

herbivorní konzumenti



• kořist rozpozná přítomnost predátora

• predátor ve vodním prostředí šíří stopy v podobě chemických látek –

moc nevíme co jsou zač, ale pravděpodobně specifické odpadní 

produkty metabolismu = kairomony

• kořist kairomon detekuje (= zachytí) a rozhoduje o vhodné antipredační 

strategii

• evoluce vztahu predátor-kořist: kořist je vystavena predačnímu tlaku, v 

průběhu evoluce se vyvinuly mechanismy snižující riziko ulovení 

(možnost úniku, ochrana před napadením) nebo snižující riziko sežrání









• cyklomorfóza = pravidelné tvarové změny mnoha běžných druhů 

planktonních organismů



• hrotnatka Daphnia cucullata

• v rámci cyklomorfózy tvoří tzv. helmy
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predace koretrami

(larvami rodu 

Chaoborus)
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vodou
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• je energeticky nákladné ukrývat se ve dne v temných a chladných 

jezerních hlubinách, kde je nedostatek potravy, a migrovat k hladině jen 

v noci, aby unikli predaci rybami

• proto tuto taktiku uplatní jen ve vodě s přítomností ryb, kdežto za jejich 

nepřítomnosti se i ve dne zdržují u hladiny a žerou fytoplankton



• druhy tvoří kolonie nebo jedinci 

žijí jednotlivě

• noha delší než tělo je obalena 

rosolovitou rourkou

• rourky skupiny jedinců jsou 

směstnány k sobě tak, že tvoří 

rosolovitou kouli, která drží 

kolonii jedinců pohromadě –

obrana před predací

• kolonie se může rozdělit na části 

a pokračovat v rozmnožování 

• z kolonie ční těla a vířením brv 

vířivého aparátu jednak loví 

potravu a jednak „koulejí“ kolonií



• strategie založená na dočasné nebo trvalé změně populačních 

parametrů

• posun v rámci  r-K kontinua životních strategií, např. časnější dospělost 

a brzké rozmnožování, změna počtu a velikosti potomků
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• dravé larvy nebodavého komára rodu Chaoborus

• jeden z nejvýznamnějších planktonních predátorů ve stojatých vodách, 

ale současně snadná kořist ryb

• larvy jsou zcela průhledné a nenápadné

• přesto se přes den skrývají v povrchové vrstvě bahna na dně, kde také 

přezimují (až desítky tisíc na m2) – přitom jsou schopny existovat v 

anoxii

• v noci vyplouvají do epilimnia, a to pomocí změn objemu dvou párů 

ledvinitých tracheálních měchýřků

• v epilimniu v noci loví kořist: typický číhající predátor

• číhá ve tmě ve vodorovné poloze, kořisti se zmocní podkovovitým 

prohnutím těla – přisune kořist – a sklopením budoucích tykadel k 

ústům

• loví i velké perloočky z rodu Daphnia, další menší perloočky a vířníky 



• obrana některých perlooček – trny na hlavě



ryba



ryba

Daphnia



ryba Chaoborus

Daphnia



ryba Chaoborus

Daphnia

• když ryba žere chaobora, snižuje tím jeho tlak na zooplankton

• Chaoborus nevyplave do epilimnia když je tam ryba

• ale pozor, rybí přítomnost může měnit chování zooplanktonu –

migrace – a zooplankton může být postižen vyšším rizikem 

predace od chaobora



• v ontogenezi se mění potravní spektrum

• u nejmenších rybek limitace velikosti tlamky



• některé trny fungují i proti predaci ryb (vzácné případy)

Daphnia lumholziBythothrepes



O dynamice a průběhu procesů probíhajících v ekosystému i okamžitém a 

výsledném stavu ekosystému (jeho biocenózy i stavu abiotických faktorů) 

rozhoduje řada skutečností  

• podle směru působení rozlišujeme faktory působící

1) zdola = řízení zdola, bottom-up effect

2) shora = řízení shora, top-down effect

bottom-up effect:

- jde o množství a dostupnost zdrojů pro vyšší hladiny a s nimi 

související kompetici o tyto zdroje

top-down effect:

- potravní vztahy druhů z vyšších potravních hladin (predace) zasahují 

druhy v nižších potravních hladinách a v důsledku toho působí selektivně







• velikost kořisti v zažívadlech ryb je často v průměru větší než velikost 

kořisti v jezeře

• proč jsou ryby velikostně selektivní?

• větší kořist spíše potkají

• jakákoli nápadnost je více vidět (sedélka dafnií, …)

• selekce potravy na žaberních tyčinkách

Koncept velikostně selektivní predace byl rozvinut dalším: trofickou 

kaskádou.
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Vliv vrcholových predátorů oslabuje:

• heterogenita prostředí

• refugia

• omnivorie

Pak roste řídící vliv zdrojů = řízení zdola – řídí velikost produkce

• využití trofické kaskády při biomanipulacích



• každoročně se opakující změny související se změnami vnějšího 

prostředí (světelné energie a teploty)

hustota populace

natalita (čárkovaně)

mortalita (plná čára)

hrotnatka Daphnia longispina









OZ = silnější populace přezimujícího zooplanktonu

F-- = vyšší populační hustoty ve vodách bez ryb

F++ = nižší populační hustoty ve vodách s rybami


