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1. SVĚTLO



1.1. Dělení rostlin podle nároků

na světlo

• HELIOFYTY

- snesou 100% ozáření

- stepní, horské a vodní druhy

• HELIOSCIOFYTY

- pro kvetení potřebují vyšší oslunění, 
ale rostou i v polostínu

- lesní lemy, luční druhy

• SCIOFYTY

- nesnesou 100% ozáření

- kapradiny, nezelené rostliny

Obr. 2

Obr. 1

leknín bílý

žebrovice různolistá



1.2. Dělení živočichů podle nároků

na světlo

• HELIOFILNÍ

- vyžadují hodně světla

- hlavní aktivita kolem poledne

• SCIOFILNÍ

- vyžadují zastínění vegetačním krytem

• FOTOFÓBNÍ

- schovávají se před světlem

Obr. 4

Obr. 3

ještěrka zelená

stínka zední



2. TEPLO



2.1. Dělení rostlin podle nároků

na teplo

• TERMOFYTY

- snesou vysoké teploty

• XEROTERMOFYTY

- snesou vysoké teploty i nedostatek půdní 
vláhy

• PSYCHROFYTY

- snesou nízké teploty

Obr. 6

Obr. 5

kavyl písečný

borovice kleč



2.2. Dělení živočichů podle 

tělní teploty

• POIKILOTERMNÍ (studenokrevní)
- tělní teplota je závislá na teplotě prostředí

- bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi

- výjimky: sociální hmyz - včely

• HOMOIOTERMNÍ (teplokrevní)
- tělní teplota je nezávislá na teplotě prostředí

- ptáci, savci

- výjimky: zimující netopýři

Obr. 8

Obr. 7

ropucha obecná

výr velký



• HIBERNACE – zimní spánek

- umožňuje přežití nízkých teplot v zimním období

• ESTIVACE – letní spánek

- umožňuje přežití vysokých teplot v letním období

Obr. 10

Obr. 9

sysel obecný

ježek východní



3. TLAK VZDUCHU



3.1. Atmosférický tlak

• atmosférický tlak - 1 013 hPa

- většina organismů na souši

• se rostoucí nadmořskou výškou se tlak snižuje

- horské organismy - např. svišť himalájský

- ptáci – např. bernešky na tahu, dravci



3.2. Hydrostatický tlak

• s rostoucí hloubkou pod hladinou moře se tlak zvyšuje

- výrazný vliv na stavbu těla hlubokomořských živočichů

Příklad:

• 1 l vody = 1 kg = 1 dm2

• na 1 dm2 působí:

- v hloubce 1 m = 10 kg

- v hloubce 10 m = 100 kg

- v hloubce 100 m = 1 000 kg

- v hloubce 10 994 m (hloubka Mariánského příkopu) = .?. tun

Obr. 11

ďas mořský



4. PROUDĚNÍ



4.1. Vliv na tvar těla

Živočichové

- AERODYNAMICKÝ TVAR TĚLA – efektivně překonává 
odpor vzduchu

- HYDRODYNAMICKÝ TVAR TĚLA – efektivně 
překonává odpor vody

Rostliny

- např.: jednostranné formování korun stromů vlivem 
převládajícího proudění vzduchu



4.2. Vliv na způsob přenosu pylu, 

semen, plodů rostlin
• ANEMOCHORIE – šíření větrem

- s pomocí létajícího aparátu (javor, topol, kavyl)

- stepní běžci (katrán, máčka ladní)

• HYDROCHORIE – šíření vodou (kotvice plovoucí, kosatec žlutý)

Obr. 13Obr. 12

katrán tatarskýkavyl písečný



4.3. Vliv na způsob pohybu 

živočichů

Např.:

• POZITIVNÍ RHEOTAXE – neustálý pohyb proti proudu (některé 
ryby)

• ANEMOTAXE – pohyb větrem (babí léto)

• plachtění – dravci, mořští ptáci

• přidržování se pevného podkladu



5. VODA



5.1. Dělení rostlin podle nároků

na vodu
• HYDROFYTY – vodní rostliny

- submerzní (ponořené – šídlatka jezerní)

- natantní (na hladině – leknín, kotvice plovoucí)

- emerzní (kořeny ve vodě, listy trčí nad hladinu –
rákos, orobinec)

• HYGROFYTY – rostliny mokřadů a pramenišť 
(ostřice)

• MEZOFYTY – na mírně vlhkých půdách (většina 
lesních a lučních druhů)

• XEROFYTY – suchomilné (kavyl)

Obr. 15

Obr. 14

kavyl písečný

orobinec



5.2. Dělení živočichů podle 

adaptace na vodní prostředí

• NEUSTON – organismy povrchové blanky 
(perloočky)

• PLEUSTON – na hladině (bruslařky, 
vodoměrky, vírníci)

• PLANKTON – plavající a vznášející se drobní 
živočichové (hrotnatky, buchanky, perloočky)

• NEKTON – větší živočichové s aktivním 
pohybem (ryby)

• BENTOS – na pevném podkladu i v mělkých 
usazeninách (larvy chrostíků, blešivci…)

• STYGOBIONTI – podzemní vody 
(bezkrunýřka slepá, macarát jeskynní)

Obr. 16

Obr. 17

larva pošvatky

larva chrostíka a listonoh jarní



Děkuji za pozornost.
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