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Parazitismus 



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 

 PARAZITISMUS 

 KOOPERACE (spolupráce) 

 SYMBIÓZA 

 KOMENSALISMUS 

 PREDACE 

 KONKURENCE=KOMPETICE (soutěžení) 

 AMENZALISMUS=ALOPATIE=ANTIBIÓZA 

 



Parazitismus  

 vztah mezi hostitelem a parazitem 

(cizopasníkem) 

 

 

 parazit menší, slabší než hostitel 

 

 

 může hostitele vyčerpat, oslabit, vede k úhynu 

 



Typy parazitismu 

 endoparazitismus 

 vnitřní parazitismus 

 

 škrkavka dětská, škrkavka psí, tasemnice, svalovec 

stočený,… 

 

 ektoparazitismus  

 vnější parazitismus 

 

 klíště obecné, veš dětská, veš muňka 

 



Ektoparazitismus 

 

obr. 1. 

Klíště obecné 

(Acari sp.) 



                                       

Endoparazitismus           

obr. 2. 

Veš dětská  

(Pediculus humanus) 

 

 

obr. 3. 

Klíště obecné 

(Ixodes ricinus) 

 



Ektoparazitismus 

 

obr. 4. 

Vlnovník 

(Aceria macrorhyncha) 



Endoparazitismus 

 

obr. 5. 

Škrkavka dětská 

(Ascaris lumbricoides) 



Endoparazitismus 

 

 obr. 6. 

Tasemnice 

(Taenia saginata) 



Endoparazitismus 

 

 obr. 7. 

Svalovec stočený  

(Trichinella spiralis) 

 



Typy parazitismu 

 intracelulární parazitismus 

 cizopasník uvnitř buňky hostitele 

 

 specifické pro viry (nebuněčné organismy) 

 

 bakterofágy (viry bakterií), fytoviry (viry rostlin), zooviry (viry 

živočichů) 

 

 hnízdní parazitismus 

 kukačka obecná 



Hnízdní parazitismus 

obr. 8. 

Kukačka obecná  

(Cuculus canorus) 

 



Otázky a úkoly pro studenty 

 vysvětli pojem poloparazitismus 

 

 zpracuj referát na vir HIV 

 

 původ a typ viru 

 

 AIDS 

 

 prevence nákazy virem HIV  
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