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POTRAVNÍ VZTAHY
ORGANIZMŮ

EKOSYSTÉM


je soubor všech ŽIVÝCH SLOŽEK (společenství rostlin, hub,
živočichů) a všech NEŽIVÝCH SLOŽEK (voda, vzduch, horniny,
sluneční záření) na určitém místě (a v určitém čase)



ekosystémy dělíme podle toho, kdo je vytvořil na:
PŘÍRODNÍ - vytvořila příroda (př. les, poušť, jezero)

UMĚLÉ – vytvořil člověk (pole, zahrada, sad, park, rybník)


ekosystémy dělíme dále na:

VODNÍ (např. rybník, jezero, potok, moře)
SUCHOZEMSKÉ (les, louka, pole, poušť, savana, step)

Obrázek: Přírodní vodní ekosystém - jezero
Laka na Šumavě.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3
e/Jezero_Laka.JPG/800px-Jezero_Laka.JPG

Obrázek: Přírodní suchozemský ekosystém –
smíšený les v Německu.

Obrázek: Umělý vodní ekosystém – rybník
Vrkoč u Pohořelic.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0
/Vrko%C4%8D%2C_rybn%C3%ADk_u_Poho%C5%99elic%2C_v
%C3%BDlov_2011_%282%29.JPG/800pxVrko%C4%8D%2C_rybn%C3%ADk_u_Poho%C5%99elic%2C_v%
C3%BDlov_2011_%282%29.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Mixed-forest.jpg/800px-Mixed-forest.jpg

PRODUCENTI


Obrázek: Zelené rostliny

základem většiny ekosystémů na
Zemi jsou ZELENÉ ROSTLINY,
které jsou schopny samy se uživit

procesem zvaným FOTOSYNTÉZA
(z oxidu uhličitého a vody vyrábí,
za pomoci sluneční energie a
chlorofylu, kyslík a cukr – ten jim
slouží jako zdroj energie )


zelené rostliny jsou tedy
PRODUCENTI

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Plants.jpg/411
px-Plants.jpg

KONZUMENTI


jsou VŠICHNI ŽIVOČICHOVÉ, kteří si neumí vyrobit potřebné látky k
životu, a proto je musí přijímat v potravě = KONZUMOVAT



jsou to tedy KONZUMENTI



konzumenty dělíme podle toho, čím se živí na:
BÝLOŽRAVCE - rostlinná potrava (např. jelen, včela)

VŠEŽRAVCE - rostlinná i živočišná potrava (např. bažant, člověk)
MASOŽRAVCE (PREDÁTORY) - loví živočišnou potravu (např.

vlk, orel)

ROZKLADAČI


jsou organismy, které rozkládají MRTVÁ TĚLA VŠECH
PRODUCENTŮ, KONZUMENTŮ A JEJICH ODPADNÍ LÁTKY



jsou to BAKTERIE, HOUBY, PŮDNÍ ŽIVOČICHOVÉ (žížala,

brouci hrobaříci, chrobáci aj.)
Obrázek: Bakterie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/a/ae/Bacteria_photomicrogra
ph.jpg/800pxBacteria_photomicrograph.jpg

Obrázek: Houby

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/f/fc/Fungi_collage.jpg/689pxFungi_collage.jpg

Obrázek: Žížala v půdě

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
/3/3f/Mi%C3%B1oca066eue.jpg/353pxMi%C3%B1oca066eue.jpg

KOLOBĚH LÁTEK V EKOSYSTÉMU


v ekosystémech neustále dochází ke koloběhu látek:
1. rostliny přijímají vodu s anorganickými látkami z půdy a
vytváří organické látky ve fotosyntéze

2. rostlinami se živí býložravci
3. býložravci jsou potravou pro všežravce a masožravce

4. po jejich smrti vše rozloží rozkladači na anorganické
látky, které opět přijímají rostliny z půdy

POTRAVNÍ ŘETĚZEC


POTRAVNÍ ŘETĚZEC ukazuje předávání živin (a energií)
mezi producenty, konzumenty a rozkladači

Obrázek: Hrušky

http://upload.wikim
edia.org/wikipedia/c
ommons/thumb/c/c
f/Pears.jpg/79pxPears.jpg

Obrázek: Vosa

http://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/com
mons/thumb/e/e3/3_
wasp_2007-0425.jpg/120px3_wasp_2007-0425.jpg

Obrázek: Křižák

http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/
thumb/8/87/Araneus_di
adematus%2C_Livorno_1
.JPG/533pxAraneus_diadematus%2C
_Livorno_1.JPG

Obrázek: Ťuhýk

http://upload.wikimedia.org/wi
kipedia/commons/thumb/3/37
/Lanius_excubitor_am.jpg/800
px-Lanius_excubitor_am.jpg

Obrázek: Hrobařík

http://upload.wiki
media.org/wikipe
dia/commons/thu
mb/4/43/Nicroph
orus_vespillo_2.jp
g/463pxNicrophorus_vespi
llo_2.jpg

POTRAVNÍ PYRAMIDA


POTRAVNÍ PYRAMIDA je grafickým znázorněním potravního

řetězce

KONZUMENTI
– VŠEŽRAVCI A
MASOŽRAVCI

Obrázek: Liška obecná
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/5/58/Vulpes_vulpes_coiled
_up.jpg/120pxVulpes_vulpes_coiled_up.jpg

KONZUMENTI
– BÝLOŽRAVCI

PRODUCENTI

Obrázek: Myšice lesní
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/a/a3/MusErythronotus.jp
g/800px-MusErythronotus.jpg

Obrázek: Ječmen
http://upload.wikimedia.org
/wikipedia/commons/thumb
/2/26/Secale_cereale_%28R
oggen%29-2008.jpg/283pxSecale_cereale_%28Roggen
%29-2008.jpg

ZVLÁŠTNÍ POTRAVNÍ VZTAH
- PARAZITISMUS


jde o vztah, kdy jeden organismus (CIZOPASNÍK, PARAZIT) žije na
úkor druhého (HOSTITEL)



parazité mohou žít uvnitř těla hostitele - VNITŘNÍ PARAZITÉ(např.
tasemnice) nebo na povrchu těla - VNĚJŠÍ PARAZITÉ (např. klíště
obecné, veš dětská)

Obrázek: Klíště obecné

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/b/b9/Tick_bite.jpg/681pxTick_bite.jpg

Obrázek: Tasemnice dlouhočlenná

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/4/4b/Taenia_solium.jpg/379pxTaenia_solium.jpg

ZVLÁŠTNÍ POTRAVNÍ VZTAH
- SYMBIÓZA


jde o vztah, kdy organismy mohou žít ve vzájemném výhodném
soužití



jeden organismus poskytuje např. úkryt a druhý mu např. pomáhá
získávat potravu (mravenci a mšice spolu v mraveništi, mořská

sasanka a ryba klaun)

Obrázek: Klaun a sasanka

http://upload.wikimedia.o
rg/wikipedia/commons/th
umb/6/62/Amphiprion_o
cellaris_2.jpg/800pxAmphiprion_ocellaris_2.jp
g

