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Konkurence, predace, 

antibióza 



Vymysli a napiš 10 organismů (rostlin a zvířat), 

které mají vliv na život této ropuchu obecnou.    

Srovnej své nápady se spolužáky. 

Ovlivňuje její život člověk? 

obr. 1.  

Ropucha obecná 

(Bufo bufo) 

 



Biotické faktory  

= všechny vztahy mezi organismy  

 

 vzájemné působení mezi různými populacemi  

    i v rámci jedné populace 

 

 působení pozitivní x negativní x neutrální vztah 

 



Vztahy mezi organismy 

 KOOPERACE (spolupráce) 

 SYMBIÓZA 

 KOMENSALISMUS 

 PARAZITISMUS 

 PREDACE 

 KONKURENCE=KOMPETICE (soutěžení) 

 AMENZALISMUS=ALOPATIE=ANTIBIÓZA 

 



Predace  

 vztah mezi predátorem (aktivní lovec) a kořistí  

 predátor  

 zpravidla větší a silnější  

 vyšší trofická úroveň (potravní pyramida) 

 jejich počet úměrně závislý na počtu jedinců v populaci kořisti 

 širší výběr stravy 

 zásah člověka = zásah do potravních vztahů 

 invazivní druhy (dravci nasazeni na králíka divokého v 

Austrálii)  

 úbytek bezobratlých živočichů vlivem DDT 

 



Predace ryby menší volavkou 

obr. 2. 

Kvakoš noční 

(Nycticorax nycticoray) 



Predace  

obr. 3. 

liška divoká 

 

(Vulpes Vulpes) 



Predace  

obr. 4. 

kočka domácí 

(Felis silvestris f. catus) 



Konkurence  

 vzájemně soutěživý vztah  

 

 v rámci různých populací (jedinci různých druhů) 

 

 v rámci jedné populace  

 vnitrodruhová konkurence (mláďata z jednoho vrhu) 

 

 jedinci mají stejné nároky na život 

 voda, půda, potrava, sexuální partner 

 stejná ekologická nika 

 



Vnitrodruhová konkurence 

obr. 5.  

Rehek domácí 

 

(Phoenicurus ochruros) 



obr. 6. 

Poštolka obecná  

(Falco tinnunculus) 

obr. 7.  

Káně lesní 

(Buteo buteo) 

 obr. 6.   

Konkurence – stejná ekologická nika 

Vysvětlíš, v jakém slova smyslu? 



Antibióza 

 = alopatie, antibióza 

 schopnost organismus vylučovat chemické látky 

zabraňující rozšiřování organismu druhého 

 

 znemožňuje (omezuje) konkurenční boj 

 

 česnek domácí X bakterie 

 trnovník akát 

 ořešák vlašský 



Otázky a úkoly pro studenty 

 Vysvětli konkurenci na lidské společnosti. 

 

 Zopakuj si všechny biotické faktory, které zatím 

znáš. 

 

 Vyhledej, co znamená parazitismus, jaké typy 

existují? 
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