
PŘ -  9. ROČNÍK  14.6. – 19.6.2020 

 

1) Připravíte učebnici k odevzdání  

  (zalepíte, vyčistíte, narovnáte ohnuté rohy ,…) 

 

2) Přepíšete si nebo nalepíte poznámky z EKOLOGIE 

Ekologie  

= je věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy 

mezi organismy 

Historický vývoj 

• lovci a sběrači, první zemědělci 

• první písemné záznamy – staří Řekové 

• 5. století př. kr. Hippokrates, Empedoklés a trochu později Aristoteles 

• 17. a 18. stol. Antoni van Leeuwenhoek 

• 19. stol. Charles Darwin 

• první definice ekologie 1866 Ernst Haeckel 

• 1910 definována ekologie jako zvláštní odvětví biologie (Brusel ekologický 

kongres) 

 

Základní pojmy 

biotop = místo ( prostor ), které poskytuje organismům podmínky pro život   

                (rybník, les, louka) 

              - charakterizován určitými abiotickými  faktory (poloha, klima, půda, 

voda, ...) 

 



lokalita = stanoviště, naleziště, topograficky  vymezené místo výskytu 

 

areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu (např. vačnatci v Austrálii ) 

 

populace = soubor jedinců urč. druhu v urč. čase na urč. Místě 

 

biocenóza = společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu  

                  - fytocenóza = rostlinné společenstvo    

                  - zoocenóza = živočišné společenstvo 

 

ekosystém = soubor organismů a prostředí (biotop + biocenóza), (les, zahrada, 

louže) 

 

biom = soubor podobných ekosystémů (tropické deštné pralesy, tajga, tundra) 

 

biosféra = všechen zem. povrch oživený organismy, soubor všech biomů 

 

nika = celkový vzájemný vztah mezi organismem ( popř. populací ) a jeho 

prostředím 

 

kosmopolit = druh se širokým areálem 

                  - člověk, moucha domácí, smetanka lékařská, potkan, bakterie 

 



 endemit = druh, který je na urč. území původní a jinde se nevyskytuje 

              - krocan (Amerika), lýkovec slovenský, hatérie novozélandská, kivi 

 

 relikt = zbytek druhu, který na urč. území byl původně více rozšířen a přečkal 

určité změny 

          - např. glaciální relikt (ostružiník moruška, jeřáb sudetský v Krkonoších) 

 

synantropní druhy - doprovázejí člověka a jeho sídla 

                              - moucha, vrabec domácí, myš domácí 

 

3) Podívejte se na krátké video 

 

Globální ekologické problémy 

 

4) Toto období již nebudete nic posílat 😊 

 

Přeji Vám hezké prázdniny a hodně štěstí na střední škole 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=YJXadSvUYk8

