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Kooperace, symbióza, 

komenzalismus 



Vymysli a napiš 10 organismů (rostlin a zvířat), 

které mají vliv na život tohoto medvěda 

ledního.  

Srovnej své nápady se spolužáky. 

obr. 1.  

medvěd lední 

(Ursus maritimus) 

 

 



Podmínky života v přírodě 

 adaptace na celou řadu podmínek, vždy se jedná o 
jejich kombinaci 

 

 všechny vlivy (faktory) lze dělit: 

 ABIOTICKÉ PODMÍNKY – vliv neživé přírody 

 

 BIOTICKÉ PODMÍNKY – vliv živé přírody 

 

 



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 

 PREDACE 

 AMENZALISMUS=ALOPATIE=ANTIBIÓZA 

 KONKURENCE=KOMPETICE (soutěžení) 

 PARAZITISMUS 



Kooperace 

 volné, dočasné, vzájemně prospěšné sdružování 

populací 

 

 společné hnízdění několika druhů ptáků 

 nejsou na sebe nijak vázáni 

 mohou hnízdit i samostatně 

 

 vzájemná pomoc při lovu X obrana proti predátorovi 

 



Kooperace při lovu 

obr. 2. 



Kooperace při lovu 

obr. 3. 



Kooperace při obraně (maskování) 

obr. 4. 



Symbióza  

 vzájemně výhodný vztah, nezbytný pro obě strany 

 

 lišejník  

 symbióza zelená řasy (fotosynteticky aktivní) a houby (váže 
vodu) 

 při odumření jednoho, odumírá i druhý 

 

 symbiotické bakterie u přežvýkavců  

 trávení celulózy  

 

 



Symbióza – klaun očkatý, sasanka 

velkolepá 

obr. 5.  



Symbióza - lišejník 

obr. 6.  



Symbióza – poustevnický krab a 

mořská sasanka 

obr. 7. 



Komensalismus 

 nezbytnost pouze pro jeden druh, druhému 
neškodí 

 

 hyeny, šakali a lvi 

 

 epifytní rostliny, liány a stromy 



Komensalismus – lev pustinný a 
hyena skvrnitá 

obr. 8. 



Otázky a úkoly pro studenty 

 Vysvětli příklady kooperace, symbiózy a mutualismu 

na lidské společnosti (rodina, třída, firma,…). 

 

 Vyhledej 3 symbiotické bakterie v těle člověka. Zjisti, 

kde se nacházejí, a jaký přínos pro nás mají. 
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