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Očekávaný výstup: Studenti chápou biotické podmínky životní prostUedí jako vztahy 
mezi organismy, definují jedince, druh i populaci. Vyjmenují vztahy mezi populacemi 
a umí uvést i konkrétní pUíklad takového vztahu. 

 



 

 

Anotace 

Výukový materiál je zamEUený na základní informace, které se týkají biotických 
faktor] životního prostUedí, tj. definuje pojmy jedinec, druh, populace, společenstvo. 

Metodika 

Materiál je tvoUen prezentací a navazujícím pracovním listem. Prezentace si klade 
za cíl jednoduše definovat základní pojmy, které mají vztah k tématu biotických 
faktor] životního prostUedí: jedinec, druh, populace. U populace jsou zmínEny nejen 
vlastnosti populace, ale i vztahy mezi populacemi. Na závEr je zmínEno 
i společenstvo. NEkde jsou uvedeny i pUíklady, ale určitE je pUínosné, když vyučující 
doplní ještE další.  

Pracovní list navazuje pUímo na prezentaci a má zopakovat v ní obsažené informace 
formou samostatných úkol]. Mohou vypracovat sami, popU. s pomocí internetu 
či učitele. 

Vypracovaný list m]že sloužit jako zápis tématu z hodiny. 

 



 

 

Biotické faktory životního prostギedí 

(doplﾒte vhodné chyb[jící výrazy Li definice) 

P└sobení biotických faktor└ na organismy = p└sobení …………………………………………………… 

Populace je (vyberte správné tvrzení):   
  a) soubor jedinc└ téhož druhu, kteギí žijí a rozmnožují se v urLitém prostoru a Lase   
  b) soubor dosp[lých jedinc└ na urLitém území   
  c) soubor jedinc└ téhož druhu na urLitém území   
  d) soubor všech živoLich└ na ohraniLeném území 

Vlastnosti populace:   

1) HUSTOTA  je definována  jako ……………………………………………………………………………………………………………… 
ど velká  je charakteristická pro ………………………… druhy a nízká naopak pro ………………………… druhy. 
Pokles  hustoty m└že  zp└sobit  problémy  s  ……………………………………  a  zvýšení  naopak  s hledáním 
…………………………………………… 

2) RŮST je urLen:   
  a) natalitou = ………………………………………… = poLtem ……………………………………………………   
  b) mortalitou = ………………………………………   
  c) migrací = ……………………………………………   
  Natalita  i  mortalita  se  liší  podle  druhu,  ale  jsou  ovlivn[ny  i  podmínkami  prostギedí,  
napギ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ROZPTYL   (umíst[te do každého rámeLku 9 jedinc└ dle typu rozptylu) 

rovnom[rný    náhodný shlouLený 

   

4) STRUKTURA = složení populace podle r└zných hledisek, napギ.:   
  a) ……………………………………………………   
  b) ……………………………………………………   
  c) ……………………………………………………    
  d) ……………………………………………………   

  Pokud by vaše tギída byla populace, navrhn[te 3 hlediska a podle nich urLete strukturu populace:   
  a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………   
  b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………   
  c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Vztahy mezi populacemi:   
ど …………………………………… =  vztah  lovce  a  koギisti.  Lovec  je  v[tší  a požírá  více druh└  koギisti. Pokud 
dojde k vyhubení lovce, m└že dojít k pギemnožení koギisti   
ど …………………………………… = vztah cizopasníka a hostitele. Cizopasník je menší než hostitel a Lasto je 
specializovaný  na  urLitého  hostitele. Mohou  být  vn[jší  (napギ. ………………………………………)  a  vnitギní 
(napギ. ………………………………………)   
ど ……………………………………  =  sout[žení  mezi  populacemi  o  potravu,  vodu,  sv[tlo  atd., 
(napギ. ……………………………………………………………………)   
ど …………………………………… = soužití populací nezbytné pro ob[, (napギ. ………………………………………………) 
ど komenzalismus  =  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ど antibióza  =  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIOCENÓZA  =  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tvoギí  ji všechny populace živoLich└ = …………………………………………………… a všechny populace rostlin  
= …………………………………………………… 

BIOTOP = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


