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VLIV SVĚTLA 



Abiotické faktory 

 sluneční záření (světlo) 

 

 teplota 

 

 vzduch (atmosféra) 

 

 voda 

 

 půda 

 
 



Sluneční záření 

 Slunce = hlavní zdroj energie 

 

 primárně využíváno rostlinami → fotosyntéza 

 

 sekundárně využíváno živočichy → potravní vztahy 
(býložravci, masožravci a všežravci) 

 

 tři typy záření dopadající na Zem  
 viditelné záření 

 ultrafialové záření  

 infračervené záření 

 

 



Viditelné záření 

 λ = 380 – 750 nm 

 

 rozhodující je kvalita, intenzita a délka osvětlení 
→fotoperiodismus  

 

 význam pro živočichy 
 orientace, komunikace 

 barevnost živočichů 

 aktivita, biorytmy (línání, rozmnožováním stěhování,…) 

 



Viditelné záření 

 větší projev u rostlin  
 nemožnost pohybu, nutnost adaptace 
 

 dělení rostlin podle vztahu k množství slunečního 
záření   

 
 slunobytné rostliny – zcela nezastíněná místa (stepní, pouštní 

rostlinstvo) 
 

 heliosciofyty – tolerantní k oběma extrémům (luční, lesní 
rostlinstvo) 
 

 stínobytné rostliny – rostoucí pouze na zastíněných místech 
(nižší bylinná patra, mechy, kapradiny) 

 



Ultrafialové záření 

 značná část zachycena atmosférou  
 25 km nad zemským povrchem – ozonová vrstva 

 

 negativní účinek 
 mutace DNA → možná rakovina (kůže, sítnice oka) 

 zastavení růstu rostlin 

 

 pozitivní účinek  
 fotosyntéza u rostlin 

 aktivace provitaminu D → zakomponování Ca2+ do kostí, správná 
stavba kostí 

 Dnes obecný nedostatek vitamínu D, vysvětli proč. 



Infračervené záření 

 zdroj tepla pro živočichy 

 dělení živočichů podle nakládání s teplem 

 Exotermní živočichové 

 Endotermní živočichové 

 vliv na zbarvení, aktivitu, rozmnožování živočichů 

 vhodné teplotní rozmezí = ekologická valence  

 Eurytermní 

 Stenotermní 

 teplomilné 

 chladnomilné 

 



Otázky a úkoly pro studenty 

 Vyhledej konkrétní zástupce slunobytných a 

stínobytných rostlin. 

 

 Zpracuj referát na téma fotosyntéza a její význam 

nejen pro rostliny. 
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