
Ekologie je vědní obor zabývající se vztahy 
mezi organismy (navzájem) a vztahy mezi 
organismy a jejich minulým, současným a 

budoucím prostředím.



Prostředí

Prostředí obecně:

plynné nebo kapalné látky - médium
pevné látky - substrát

terestrické - amfibické - akvatické organismy

abiotická složka biotická složka



Vztahy zahrnují

 fyziologické reakce jedinců

 strukturu a dynamiku populací

 interakce mezi druhy

 uspořádání biologických společenstev

 zpracování a využití energie a látek v ekosystémech

 ovlivnění organismů prostředím a prostředí organismy

 ekologické jevy se vyskytují v různých škálách, v různých měřítcích - časová, 
prostorová, biologická škála



Prostorová škála

 areál - část zemského povrchu (oblast rozšíření) v níž se vyskytuje určitý taxon 
(druh, rod, atd.). Hranice jsou dány klimatickými, půdními a biotickými 
podmínkami, člověkem. Areály jsou různě velké. Kosmopolitní taxony - po celém 
světě (přirozeně nebo s pomocí člověka); endemické taxony – pouze na 
omezeném území

• vývoj a změny hranice areálu  - oscilace - krátkodobá změna hranice areálu; 
dlouhodobá změna hranice areálu - expanze (rozšíření) a regrese (zmenšení)

• v současnosti dochází hlavně vlivem člověka ke zmenšování areálů -
antropofobní, druhy – ustupují; antropofilní – šíří se pomocí člověka

 biotop - prostředí osídlené společenstvem - biocenózou

 lokalita – stanoviště, při výzkumu, přesné vymezení



Biologická škála

 jedinec - autekologie – nejužší pojem, ekologie jednoho konkrétního jedince a 
jeho vztah k ostatním jedincům, nebo okolního prostředí; limity přizpůsobení, 
vliv prostředí na výskyt adaptací, chování, rozšíření, biologické rytmy... (např. 
ekologie zajíce)

 populace - demekologie - ekologie populací – vztahy mezi jedinci jednoho 
druhu a jejich prostředím;  abundance, distribuce, struktura, natalita, mortalita, 
růst a dynamika populace (např. populace blešivce potočního potoka Říčka)

 společenstva - synekologie - ekologie společenstev, vztahy jedinců různých 
druhů, pobývajících na jednom stanovišti; jejich složení a struktura, koloběh 
látek a energie v ekosystémech, produktivita biosystémů, vliv člověka... (např. 
společenstvo makrozoobentosu rybníka)



Ekologické  faktory

 všechny vlivy a podmínky existence živočichů v prostředí

 mají pro organismy dočasně nebo trvale určitý význam

 nejsou neměnné, mohou se s různou intenzitou měnit v čase s ohledem na 
interakce

 umožňují přítomnost, určitých druhů, limitují jejich rozšíření, eliminují výskyt 
druhů v prostředí, působí na zeměpisné rozšíření druhů

 mají vliv na rozšíření, aktivitu, metabolismus, růst, rozmnožování, úmrtnost a 
stěhování živočichů, působí na hustotu jejich populací 

 podporují vznik různých adaptací, evolučních přizpůsobení, vyvolávají druhově 
příznačné regulační mechanismy umožňující přežívání v nepříznivých 
podmínkách

 působí jako podmínky prostředí, nebo se uplatňují jako zdroje



Kategorie ekologických faktorů

Podmínky prostředí

 fyzikálně-chemické vlastnosti prostředí (teplota, vlhkost, pH, rozpuštěný kyslík, 
vodivost,...), mohou být měněny, ale nespotřebovávají se (př. buňka řasy v 
rybníce mění pH ve svém okolí)

Zdroje

 environmentální zdroje jsou živými organismy spotřebovávány (konzumovány) v 
průběhu jejich života (potrava, prostor, samice) – organismy je využívají pro růst 
a rozmnožování

 při neomezených zdrojích, geometrická rychlost rozmnožování – zahlcení 
planety během několika let

 některé druhy mají schopnost plodit ohromná množství potomků př. 
předožábrý plž rodu Doris (600 000 vajíček)

 lidská populace – každých 25 let zdvojnásobení a zahlcení planety – omezené 
zdroje, nemoci, války, katastrofy – lze aplikovat na  celou rostlinou a živočišnou 
říši



Klasifikace ekologických podmínek

 abiotické - klimatické faktory, hydrické faktory, edafické faktory, veškeré 
fyzikálně chemické faktory vody (půdy, ovzduší, …)

 biotické

- vnitrodruhové (intraspecifické) faktory

- mezidruhové (interspecifické) faktory např. antropogenní faktory, trofické 
faktory, …



Vliv faktorů prostředí

 fyzikální a chemické podmínky navozují v organismu určitý fyziologický stav 
nebo indukují fyziologické změny

 fyziologická odpověď organismu – rozhoduje, zda může nebo nemůže v daném 
prostředí žít



Ekologická valence

(Hesse, 1924): “Ekologická valence druhu je určena vzdáleností mezi minimem a 
maximem působení ekologického faktoru”. 

Limitující faktory - působí v rozsahu mezních hodnot a jsou pro přežití jedinců 
zvláště kritické.

rozmnožování

růst

přežití 



Ekologická valence

 stenovalentní druhy - valence úzká

 euryvalentní druhy - valence široká

Příklady:

 k teplotě - stenotermní – eurytermní

 k salinitě - stenohalinní – euryhalinní

 ke kyslíku - stenooxybiontní – euryoxybiontní

 k potravě - stenofágní – euryfágní

 k prostředí - stenoekní - euryekní

Poloha optima: 

 v nízkých hodnotách - oligo-

 ve středních - mezo-

 ve vysokých - poly-

např. polystenotermní



Vztah organismů k ekologickým faktorům - obecná ekologická pravidla

Zákon minima - J. Liebig (1840): 

“Růst rostlin je limitován tím prvkem, který je v minimu”.  

 jedno ze základních ekologických pravidel

 život a růst organismů je limitován tím prvkem, kterého je nedostatek (je v 
minimu). Například pro růst rostlin jsou nejdůležitějšími prvky N, P a K. Draslíku 
(K) potřebují jen velice málo a v půdě ho je většinou dostatek, dusíku (N) je v 
mnoha oblastech díky lidské činnosti dokonce nadbytek. Limitujícím prvkem 
pro rostliny je tedy ve většině společenstev fosfor (P). Rostliny ho potřebují 
poměrně velké množství a v půdě (ani ve vodě) nebývá hojný (přirozeně)

Zákon tolerance Shelford (1943): 

“Každý druh toleruje určité rozpětí libovolného faktoru a nejlépe v prostředí 
prospívá, působí-li vlivy v rozsahu optimálních hodnot”.

 další důležité ekologické pravidlo

 každý organismus toleruje určité rozpětí faktorů (teplota, vlhkost, zástin, pH...), 
ve kterém může existovat



Zdroje a vnitrodruhová kompetice

 zdroje při kompetici ubývají – každý jedinec se snaží získat odpovídající 
množství

 nedochází většinou k přímým střetům nebo soubojům, pouze vyčerpávání 
zdroje 

Př. rozsivka Asterionella – koncentrace dostupného křemíku

 nižší příjem zdroje – zbrzdění vývoje, vyšší riziko predace, vyčerpání zásob

 vnitrodruhová kompetice se zvyšuje s denzitou populace



Ekologická nika

 ekologická nika – vztah organismu k prostředí, jeho rce na různé fyzikální a 
chemické faktory, souhrn všech faktorů potřebných k životu organismu a jeho 
nároky na zdroje

 popisuje nároky populace určitého druhu v ekosystému

 podprostor, který v abstraktním mnohorozměrném prostoru tvořeném 
jednotlivými ekologickými faktory příslušná populace zaujímá. Každý ekologický 
faktor představuje jeden z rozměrů prostoru (abiotické podmínky - např. teplota, 
vlhkost, sluneční záření; biotické podmínky - přítomnost potravy, predátorů, 
zdroje např. živiny). 

 lze vyjádřit i číselně jako rozmezí hodnot ekologických faktorů, při nichž se druh 
vyskytuje

 dva druhy s absolutně identickou nikou by se konkurenčně vyloučily



Ekologická nika

 nika fundamentální – potenciální nika využívaná druhem v  ideálních 
podmínkách - absence kompetice a predace, zjištěna kultivací druhu v různých 
podmínkách (celkový potenciál druhu)

 nika realizovaná - velikost niky v podmínkách působení limitujících faktorů 
prostředí, např. kompetice a predace

 kompetice a predace obvykle vedou ke zmenšení niky. Mutualismus vede ke 
zvětšení niky



Druh

 nejmenší evolučně izolovaná linie, skupina jedinců, kteří mají společný evoluční 
vývoj, oddělený od vývoje jiných druhů

 u pohlavně se množících organismů je to skupina jedinců, kteří se mezi sebou 
mohou křížit a mít plodné potomstvo

geneticky - založeno především na reprodukčních bariérách

ekologicky - bariéry znamenají, že si každý druh hlídá svoji niku



Populace

 skupina jedinců (všech vývojových stádií) jednoho druhu vyskytující se v určité 
prostoru a čase, kteří si mohou vyměňovat genetickou informaci

 otevřený živý systém schopný autoregulace

Např. populace jepice druhu Baetis rhodani v  jednom potoce na jaře 2010

– ohraničeno často uměle – populace karase v tůni, populace mšic na listě (stromě, 
lese, …)

Základní charakteristiky populace

 denzita (hustota populace), natalita (porodnost), mortalita (úmrtnost), fertilita 
(plodnost), přirozený přírůstek, migrace – imigrace a emigrace



Populace

 má atributy společné s jedinci, kteří ji tvoří, specifické skupinové

Populace z hlediska prostoru

 definováno volněji a často libovolně

Metapopulace

 soubor lokálních populací vyměňujících si jedince migrací



Hustota – denzita populace

 nejčastěji počet jedinců na jednotku plochy ks/m2, ks/km2, ks/ha či objemu –
abundance

 biomasa - vyjádření populační hustoty pomocí jednotek hmotnosti (tuny na 
hektar atd.)

 absolutní početnosti

 ekologická – specifická hustota populace - vztaženo na plochu biotopu, kde 
příslušný druh skutečně žije

 relativní hodnoty početnosti  - indexy (počet jedinců vztažen k jiné jednotce 
než je plocha nebo objem; jednotka úsilí)



Prostorové uspořádání populace - rozptyl, disperse 

 není důležitá jenom průměrná denzita ale i disperze

 jedinci se mohou rozptylovat po krajině náhodně x shlukovat do hejn (stád 
nebo rodinných skupin) např. podle nabídky vhodných biotopů x snaží o co 
nejmenší kontakty, vyhýbají se

 specifický soubor vlastností a potřeb druhu určuje obvyklé rozmístění 
(uspořádání) jedinců v prostoru

 šíření ovlivněné věkem a pohlavím



Základní typy rozmístění (disperze)

 vnímání disperse záleží na měřítku

 shlukové (agregované) – nejčastější, vliv stanoviště, přítomnost zdroje, u zvířat 
rozvinutou sociální strukturou (hejna, stáda); pevnější příbuzenské vazby mezi 
jedinci, účinnější ochrana a obrana před predátory nebo prostorově omezená 
nabídka zdrojů potravy a míst pro rozmnožování

 protiklad agregace je izolace – důsledek vnitrodruhové kompetice

 rovnoměrné – výjimečně, u organismů s vyvinutou teritorialitou (stejné nebo 
podobně velké okrsky); např. někteří ptáci (hnízda terejů) nebo dáno přímými 
podmínkami prostředí (keře v poušti – kompetice)

 náhodné – v přírodě vzácně, v uniformním prostředí (škůdci zásob), u 
některých organismů osídlujících iniciální sukcesní stadia (narušená místa)



Natalita a mortalita 

 sledování musí být kvantitativní

 počítání  jedinců

 zjištění počtu jedinců v populaci a jak se mění

Přežívání

 opak mortality, očekávaná délka života

 průměrná délka života (aritmetický průměr v daných podmínkách)

 celková délka života (maximum v daných podmínkách)

 přežívání – dlouhodobé sledování jedinců každé kohorty (stejný věk) –
kohortová tabulka přežívání

 věkově specifické tabulky plodnosti – plodnost věkových tříd se liší

 logaritmické křivky přežívání



Křivky přežívání

Typ I - nízká mortalita mladých jedinců, avšak vysoká u starších (velcí savci)

Typ II - rovnoměrná mortalita během celého života (někteří ptáci, nezmar)

Typ III - velmi vysoká mortalita mláďat, ale nízká ve stáří (ryby, ústřice)



Růst populace

 určen mírou růstu populace a počtem jejich jedinců

Počet jedinců v populaci je ovlivněn:

Nt = Nt-1 +  B   – D   (+   I   - E)

Nt počet jedinců jistého organismu, který v současné době obývá určité 
místo, je roven součtu: 

Nt-1 počet organismů, které toto místo obývaly dříve 

B organismů nově narozených v období od daného bodu v minulosti po 
současnost 

I imigrace 

D množství jedinců zemřelých 

E emigrace



Životní cykly

 důležité znát biologii druhu a fáze životního cyklu

 ideální běh narušují predace, nemoci, katastrofy …

 iteroparní – opakované rozmnožování, více reprodukčních období za život, běžně u 
živočichů (př. kapr)

 semelparní – pouze jedno reprodukční období za život, běžná u jednoletých rostlin, 
živočichové (př. tichomořský losos – dlouhé juvenilní stádium – v dospělosti zpět do 
řeky za rozmnožováním – úhyn; beruška vodní (Asellus aquaticus)

 dlouhověkost x krátkověkost



Životní strategie 

 organismy se musí vyrovnat s vlivy vnějšího prostředí (constraints = omezení, 
vynucení) za předpokladu využití svých schopností

 existuje obvykle několik způsobů řešení, která se ale navzájem vylučují –
nutnost výběru = trade-off

2 základní typy strategií (názvy podle koeficientu r a K)

 typ r – populace mají vysoký reprodukční potenciál, mnoho potomků, 
rozmnožování spíše na začátku dospělosti, do rozmnožování investují veškeré 
dostupné zdroje, rychlý vývoj, obvykle malé organismy, adaptabilní, osidlují 
nově vzniklé biotopy

 rychlé rozmnožování – nestálost stanoviště, rychlá kolonizace habitatů, 
zužitkování zdrojů, na nově vzniklých habitatech př. obyvatelé louží a 
periodických tůní

 typ K – prostředí s velkou kompeticí o zdroje, úspěšní ti co si pro sebe zaberou 
co nejvíce zdrojů – rostou rychleji nebo jsou větší nebo agresivnější, husté 
populace, obvykle pomalý vývoj, růstová křivka odpovídá kapacitě prostředí, 
větší, nízký reprodukční potenciál – méně velkých potomků, členové 
stabilizovaných ekosystémů



Interakce

 v každé biocenóze se vytvářejí vztahy (těsnější nebo volnější)

 jedinci jedné populace nebo mezi jednotlivými populacemi téhož druhu 
vnitrodruhové - intraspecifické - homotypické vztahy

 i mezi jedinci a populacemi různých druhů - mezidruhové - interspecifické -
heterotypické vztahy



Mezidruhové vztahy

Klasifikace interspecifických interakcí podle typu působení:

Typ interakce reakce druhu A reakce druhu B

Kompetice - -

Predace + -

Parazitismus + -

Neutralismus 0 0

Amensalismus 0 -

Komensalismus 0 +

Mutualismus + +

Protokooperace + +



Typy kompetice

 exploatační kompetice - cestou spotřeby zdroje, nepřímá interakce druhů, 
projevuje se jen pokud je zdroje omezené množství (rostoucí hustota 
prodlužuje dobu růstu - pulci)

 interferenční kompetice - dochází k přímému kontaktu jedinců (boj o 
teritorium, o potravu, o prostor přisedlé organismy)



Mezidruhová kompetice

 plodnost, délku života nebo růst jedinců jednoho druhu omezují svojí 
přítomností jedinci jiného druhu, kteří odčerpávají zdroje nebo působí jinou 
interferenci

 kompetice je určována překryvem nik jednotlivých spolužijících druhů

 Gauseho principem vyloučení - dva druhy se stejnou nikou nemohou trvale 
koexistovat v témže prostředí

Mezidruhová kompetice a struktura společenstev

 regulace společenstev fytoplanktonu prostřednictvím limitujících zdrojů

 čím více limitujících zdrojů, tím více koexistujících kompetitorů

 fytoplankton v Yellowstonském NP

 limitující faktory – dusík, fosfor, křemík a světlo

 s počtem limitujících faktorů vzrůstá i diverzita



Neutralismus

 v případě, že niky jsou diametrálně odlišné

Protokooperace

 soužití dvou druhů, které není závazné

 oba druhy z něj mají prospěch (kolektivní hnízdění ptáků)

 těsnější typ - aliance (ptáci s kopytníky - zrak a čich)



Komensalismus

 interakce dvou druhů, která je zčásti závazná pro komenzála (positivní), ale je 
bez positivního či negativního významu pro hostitelský druh - např. hyeny, 
šakali, supi se lvi

Dělení podle stupně vázanosti

 parekie - jeden druh hledá sousedství s jiným druhem  - ochrana před 
predátorem (sasanky a korálové ryby)

 epekie - trvalé neparazitární sídlení na povrchu jiného druhu organismu 
(epizoa, epifyty)

 entekie - sídlení v tělní dutině hostitele (ryby mezi chapadly sasanek)

 synekie - společný výskyt na stejných místech - v doupatech svišťů až 100 druhů 
brouků

 phoresie - využití jiného druhu k přenosu - roztoči pod krovkami brouků 



Mutualismus

 vzájemné využívání - positivní vztah dvou nebo více druhů, jehož výsledek je 
růst fitness obou partnerů 

 symbióza – těsné soužití dvou druhů

Typy mutualismu

 obligátní mutualismus - permanentní spojení např. lišejníky (řasa+houba), 
společenstvo mikrobů v trávicím traktu herbivorních obratlovců – získávají 
energii a živiny i z potravy, která by jinak byla nestravitelná

 fakultativní mutualismus  - většina mutualistů jsou oportunisty mohou se 
spojovat s různými druhy (opylovači, přenos semen)

 symbiotický mutualismus - uvnitř těl živočichů - mykorhiza (houby s kořeny 
stromů); koráli - endosymbiotické jednobuněčné řasy

 obranný mutualismus - mezi rostlinami a mravenci, mezi trávami a houbami 
produkujícími  různé alkaloidy



Amensalismus

 interakce dvou druhů, z nichž jeden inhibitor negativně působí na druhý druh 
amensál tím, že svými metabolity zpomaluje jeho růst, rozmnožování nebo 
působí letálně, ač sám není touto interakcí dotčen (allelopatie, antibióza)

 mikroorganismy, houby, aktinomycety - produkce antibiotik; řasy a sinice 
vylučují látky (Microcystis aeruginosa, Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon
flos-aquae)



Predace

 konzumace jednoho organismu (kořisti) druhým (predátorem, kořistníkem). 
Kořist je v živém stavu. Interakce jednostranně prospěšná pro predátora. Kořist 
– smrt, potlačení růstu nebo snížení plodnosti, redukce její fitness

 predátoři mohou snižovat populační hustotu kořisti ale ne vždy to dělají

 vliv predace na jedince je negativní, vzhledem k celé populaci to není tak 
jednoznačné, může snižovat kompetiční tlak

 záleží i jakou kořist si predátor vybírá – staré (oslabené), mladé (nezkušené), 
nemocné



Typy predace

Taxonomická klasifikace

 masožravci (konzumují živočichy)

 býložravci (konzumují rostliny)

 všežravci (konzumují obojí)

Funkční klasifikace

 praví predátoři – vždy kořist zabíjejí, během života konzumují několik či mnoho 
jedinců kořisti (lev, tygr, pavouk, velryba filtrující plankton, zooplankton živící se 
řasami

 pasoucí se predátoři – většinou nezabíjejí, části kořisti, během života konzumují 
několik či mnoho jedinců kořisti (herbivoři – ovce, saranče, krevsající bezobratlí 
(pijavky), 

 parasitoidi –zvláštní skupina, zabíjejí hostitele (lumek)

 parasiti – většinou nezabíjejí hostitele, konzumují pouze část, během života 
napadají jednoho nebo velmi málo jedinců kořisti, mezi hostitelem a parazitem 
je velmi úzký vztah (tasemnice, Mycobacterium, viry, mšice)



Společenstvo

 soubor populací různých druhů, které se společně vyskytují v prostoru a čase

 předpokládá se, že jedinci a populace ve společenstvu jsou ovlivňovány 
prostředím, ovlivňují se navzájem a modifikují své vlastní prostředí

 fungováním společenstev a vztahem společenstev k prostředí se zabývá 
synekologie

 společenstvo - cenóza (fytocenóza… zoo-, bryo-, taxocenóza)

 společenstva jsou v přírodě rozmístěna podél gradientů prostředí (teplota, 
vlhkost, pH…)

 metapopulace – mozaikovité rozmístění subpopulací



Složení společenstva

 žádný druh se na Zemi nevyskytuje jen zcela náhodně a kdekoliv, každý je 
rozšířen podle své tolerance k faktorům prostředí – druhy s podobnými 
tolerancemi a nároky tvoří společenstva

 o druhové skladbě společenstva rozhodují:

– biota (flóra a fauna) dané oblasti – species pool

– ekologická konstituce jednotlivých populací (geneticky zakotvená)

– charakter biotopu

– čas (stáří společenstva)

 hranice společenstev - kontinuita a diskontinuita společenstev 

 ekotony, okrajový efekt

 znaky společenstev - prezence/absence, frekvence, dominance, konstance 
(stálost), similarita, fidelita (stupeň vázanosti)



Druhové bohatství

 diverzita, rozmanitost

 jak zaznamenat druhové složení – ideální odběr vzorků dokud už neobjevujeme 
nové druhy, do průzkumu každého společenstva je třeba vložit stejné úsilí

 zaznamenat i hodnost či vzácnost druhů

 faktory ovlivňující druhové bohatství v prostoru

 produktivita a bohatství zdrojů – diverzita může s produktivitou vzrůstat ale i 
klesat

 intenzita predace, prostorová heterogenita, nepřízeň vnějších podmínek, 
faktory ovlivňující diverzitu v čase, variabilita klimatu, disturbance, stáří 
prostředí – evoluční čas

 velikost a odlehlost ostrova – ostrovní biogeografie – počet druhů na ostrovech 
se snižuje se zmenšující se plochou (větší ostrovy nabízí i větší rozmanitost 
habitatů), závisí i na rovnováze mezi imigrací a vymíráním

 na odlehlých ostrovech může být rychlost evoluce nových druhů vyšší než  
imigrace z okolí



Diverzita a druhová bohatost

 druhová bohatost – počet druhů ve společenstvu (Margalef index)

 indexy druhové diverzity berou v úvahu i vyrovnanost v rozložení jedinců mezi 
druhy společenstva (Shannon-Wiener index).

 alfa diverzita je diverzita (druhová bohatost) určitého konkrétního biotopu 
(místa) 

 beta diverzita je změna druhového složení mezi jednotlivými společenstvy 
(množství a vyhraněnost společenstev v určitém území), případně počet druhů 
celkem zjištěných v určitém opakujícím se společenstvu na určitém území. 
Obecně se tedy jedná o druhovou bohatost na větším prostorovém měřítku.

 gama diverzita je celkový počet druhů v určitém území, například ve střední 
Evropě, kombinuje alfa a beta diverzitu.



Sukcese

 sukcese je vývoj společenstva, spočívající v postupném nahrazování populací 
určitých druhů populacemi jiných druhů

 všude kolem nás – př. zarůstání obnažených (zapomenutých) míst různými 
druhy – postupná výměna, střídání druhů …

 formování přirozených společenstev x narušování přirozených stanovišť 
člověkem

 druhové složení, druhová bohatost a struktura společenstva se mění v čase



Primární sukcese 

 na zcela novém substrátu, bez přítomnosti semenné banky, podzemních 
orgánů rostlin apod. (např. na lávě, náplavu)

Sekundární sukcese

 znovupokrytí disturbovaného stanoviště (např. mýtina)

Mechanismy sukcese

 facilitační model - raně sukcesní druhy upravují podmínky novým migrantům 
(facilitace)

 inhibiční model - první kolonizátor upraví prostředí tak, že zabrání výskytu 
dalších druhů (vyhrává ten, kdo přijde první)

 model tolerance - nahrazení druhů je způsobeno tím, že nastupující druh 
toleruje menší množství zdrojů než druh předcházející

 model náhodné kolonizace - výměna druhů nastupuje náhodně (nulový model)



Strategie druhů v sukcesi

 r-strategie v iniciálních stadiích sukcese – rychlí kolonizátoři, dobře pohybliví, 
rychlý růst, rychlé využívání dostupných zdrojů

 K-strategie v pokročilých stadiích sukcese

 r-K kontinuum

 sukcese směřuje od pionýrských společenstev k tzv. klimaxu

 sukcese fauny je odrazem sukcese rostlin, ale může být i naopak



Klimax

 stav, kdy je společenstvo již prakticky neměnné – případné sukcesní změny 
nejsme schopni po dlouhou dobu zaznamenat

 stav může být podmíněn makroklimaticky (tropický deštný les) - klimatický 
klimax nebo půdními vlastnostmi - edafický klimax (tzv. blokované sukcesní
stadium)

 teoreticky by sukcese měla směřovat k rovnovážnému stavu, kdy je vyrovnaný 
poměr produkce k respiraci, velká a stabilní druhová bohatost, uzavřený koloběh 
živin, velká stabilita a homoestáze (vnitřní symbióza), složitá struktura, složité 
potravní řetězce a úzká specializace nik

 v praxi často završení klimaxu naruší nějaká disturbance 

 sukcesní procesy probíhají mazaikovitě



Ekosystém

 dynamický cirkulační systém producentů, konzumentů, rozkladačů a jejich 
abiotického prostředí, propojený energeticky s výraznými zpětnými vazbami, 
schopný samostatné existence a do značné míry homeostatický (homeostáze –
vnitřní rovnováha)


