
EKOLOGIE  ŽIVOČICHU 
 
Ekologie živočichů je nauka o vzájemných vztazích živočichů a jejich 
prostředí. Podle jejího obsahu rozeznáváme tyto základní směry : 
 
Autekologie :  je ekologie jednotlivých druhů.  
Určuje limity přizpůsobení organismů k ekologickým faktorům, zkoumá 
vliv prostředí na výskyt adaptací, chování a rozšíření druhů na zemském 
povrchu, studuje biologické rytmy apod. 
 
Demekologie : studuje populace a jejich atributy a zvláště se zabývá 
otázkami kolísání hustoty populací v přírodě.  
Ve vztahu k člověku se používá termín demografie, která studuje změny 
obyvatelstva a jejich příčiny . 
 
Synekologie : se zabývá studiem společenstev, jejich organizací, dále 
studiem ekosystémů, jejich energo-materiálových toků, produktivity 
ekosystémů a vlivu člověka na tyto souvislosti. 
 
Prostředí  
 
V přírodě žijí živočichové ve dvou médiích, v plynném nebo kapalném.  
 
První formy označujeme jako  suchozemské (terestrické), druhé jako  
vodní (akvatické) a formy využívající obě média jsou  obojživelné 
(amfibické). 
 
Také v půdě, která z fyzikálního hlediska představuje složitý komplex 
plynné, kapalné a pevné fáze žijí organismy. 
 
Každý živočich obývá určité prostředí, které mu umožňuje nejlépe 
vykonávat všechny potřebné  funkce.  
 
Kromě fyzikálních a chemických vlivů jsou to také potrava a všechny 
ostatní organismy se kterými přichází živočich do styku. Pro jeho 
existenci mohou mít pozitivní, negativní nebo neutrální význam.  
 
Soubor všech podmínek, které umožňují živočichovi na určitém místě žít, 
vyvíjet se  a  rozmnožovat, tvoří jeho přírodní prostředí. 
 
Ekologické faktory  
 



Prostředí poskytuje živočichům nejen prostor k osídlení, ale působí na 
ně současně různými vlivy. Všechny takové podmínky existence 
živočichů v prostředí označujeme jako ekologické faktory. 
 
Ekologické faktory působí na organismy mnohostranně. Výsledky těchto 
vlivů můžeme shrnout do tří skupin : 
 
1. Eliminující výskyt druhů v prostředích, jejichž životní podmínky 

neposkytují možnost k osídlení a tím působí hlavně na zeměpisné 
rozšíření druhů. 

2. Mají vliv na rozmnožování, úmrtnost a stěhování živočichů, působí na 
jejich vývojové cykly a tím ovlivňují především hustotu jejich populací. 

 
3. Podporují vznik různých adaptací, vyvolávají druhově příznačné  

regulační mechanismy, které umožňují živočichům přežívat 
přechodně i v podmínkách pro život nepříznivých.  
Jsou to např. různé formy klidových stádií. 

 
Členění ekologických faktorů : 
 
Ekologické faktory členíme podle různých hledisek, většinou je však 
dělíme na abiotické (neživotné) a biotické (životné) faktory.  
 
K abiotickým faktorům patří všechny fyzikální a chemické vlastnosti 
vzduchu, vody a půdy.  
 
Podle toho rozeznáváme faktory klimatické, hydrické a edafické.  
 
Biotické faktory se projevují jako vzájemné vztahy různých organismů 
vyplývající ze spolužití jedinců v populaci nebo ve společenstvu.  
 
K biotickým faktorům se většinou připojují i faktory potravní (trofické), 
protože většina mezidruhových vztahů spočívá na potravních 
závislostech jednoho druhu na druhém např. kořist-dravec.  
 
Podle toho je členíme na  vnitrodruhové (homotipické) a  mezidruhové 
(heterotipické). K poslední skupině přiřazujeme také faktory 
antropogenní, které vyplývají z mnohostranné činnosti člověka 
v přírodě. 
 
Ekologické faktory se mění v prostoru a v čase  
 



Některé z nich působí nárazově, jiné naopak kolísají během roku s jistou 
pravidelností a vyvolávají u organismů pravidelné oscilace (denní, 
sezonní, lunární periodicita) různých životních dějů, jako např. 
rozmnožování apod. 
Podle stupně cykličnosti ekologických faktorů a stálosti biologických 
rytmů a periodicidity u organismů je dělíme na tyto skupiny : 
 
1. Primárně periodické faktory: jsou vyvolané planetárními pohyby a 
patří k nim světlo, teplota a slapové jevy.  
 
Jejich cyklická proměnlivost existovala na Zemi již před vznikem života.  
 
Světlo a teplota vymezují na zemském povrchu klimatické zóny ve 
smyslu horizontálním i vertikálním a limitují tak rozšíření rostlin a 
živočichů.  
 
Slapové jevy (dmutí hladiny v podobě přílivu a odlivu) mají naopak velký 
význam mají velký význam v životě mnohých mořských živočichů, což se 
výrazně projevuje v biologických rytmech i periodicitě jejich 
rozmnožování, aktivity i výskytu. 
 
2. Sekundární periodické faktory : jsou v různém stupni závislé na 
primárních periodických faktorech. Čím je tato závislost těsnější, tím je 
také cykličnost sekundárních faktorů výraznější a pravidelnější.  
 
K těmto faktorům patří jak vnitrodruhové (vliv světla a teploty na 
rozmnožování), tak také mezidruhové vztahy protože množství a jakost 
potravy během roku kolísá v závislostech na světelných a teplotních 
poměrech a vlhkosti např. (dravec-kořist, hostitel-cizopasník).  
 
Sekundární periodické faktory ovlivňují především hustotu populací, 
působí uvnitř stanoviště a neovlivňují jeho hranice ani velikost. 
 
3. Neperiodické faktory : působí náhle, neočekávaně. Živočichové jim 
nejsou vůbec přizpůsobeni, proto jejich účinek bývá většinou 
katastrofální. Sem patří především silné větry, povodně požáry, 
antropogenní vlivy apod. 
 
Neperiodické faktory negativně ovlivňují hustotu populací.  
 
Tolerance, ekologická valence (viz. ekologická valence druhu 
rostlin). 
 



Limitující faktory (viz. ekologie rostlin). 
 
Přizpůsobení živočichů prostředí, adaptace 
 
Během fylogenetického vývoje se živočichové dokonale přizpůsobili 
svému prostředí.  
 
Vyvinuly se u nich charakteristické tělesné tvary, mechanismy funkcí a 
chování, které jim umožnily osídlit zcela specifické prostředí.  
 
Všechna taková přizpůsobení označujeme jako adaptace. Jsou 
výsledkem přírodního výběru s vyjímkou těch, které byly získány uměle, 
šlechtěním. 
 
Třídění adaptací : 
 
Adaptace živočichů většinou třídíme na morfologické, fyziologické a 
etologické.  
 
Všechny adaptace živočichů, jako tvar těla a jednotlivých orgánů, 
zbarvení, vnitřní struktury, funkce a chování, dohromady tvoří ucelený 
soubor vzájemně souvisejících a podmíněných jevů, které živočichům 
umožňují v daném prostředí žít, vyvíjet se a rozmnožovat.  
 
Adaptací u živočichů je velký počet jako např. změna tvaru funkce 
končetin savců žijících v různém prostředí, jako je hrabavý orgán u krtka, 
křídlo u netopýra a ploutev u velryby, různý tvar ústního ústrojí u hmyzu, 
tvar a tloušťka zobáků u ptáků a jiné. 
 
Divergence, konvergence, alopatrie, sympatrie 
 
U velmi blízce příbuzných druhů, které vznikly ze společného předka, 
došlo během evoluce k rozbíhání některých znaků (divergenci), a tím 
k pozdější tvarové rozmanitosti.  
 
V okamžiku rovnováhy mezi množstvím potravy a hustotou jeho 
populace se začaly vyvíjet nové druhy, které se přizpůsobovaly různé 
potravě a prostředí např. 14 druhů pěnkav obývajících ostrov Galapágy. 
 
Naopak u druhů často příbuzensky velmi vzdálených mělo stejné 
prostředí význam při vývoji podobných znaků (konvergence), např. 
rybovitý až torpédovitý tvar žraloka, delfína apod. 
 



Alopatrie, znamená rozšíření druhů bez územního překrývání, takže se 
nemohou již vzájemně křížit (geografická izolace). 
 
Sympatrie, znamená překrývání oblastí dvou druhů, nebo se jedná o 
takové druhy, jejichž populace sice osídlují společnou oblast, ale jsou již 
ekologicky nebo etologicky od sebe izolované. 
 
Introdukce, aklimatizace a domestikace 
 
Některé druhy živočichů se vyskytují v oblasti, kde nejsou původní, ale 
pronikly sem z jiných zoogeografických oblastí.  
 
Jindy byly přeneseny člověkem, které si v novém prostředí chtěl 
zachovat ty druhy, které znal ve svém původním sídlišti pro zvýšení 
produktivity nově osídlené oblasti.  
 
Někdy záměrné přenesení, jindy zcela neúmyslné zavlečení různých 
druhů člověkem do nových oblastí, kde před tím nežily, nazýváme 
introdukce.  
 
Introdukované druhy se musely postupně přizpůsobit novým 
podmínkám. Změny vyvolané u nich komplexem podnětů nového 
prostředí označujeme jako aklimatizaci.  
 
Při aklimatizaci se druh přizpůsobuje nejen změnám klimatu, ale i dalším 
abiotickým faktorům a biotickým vztahům. 
 
Zcela zvláštní formou přizpůsobení je domestikace, kdy umělým 
výběrem, cílevědomě a zaměřeným k hospodářskému užitku, člověk 
šlechtí významné divoce žijící druhy pro své vlastní potřeby.  
 
Toto přizpůsobení často probíhá ve zcela umělých podmínkách a je jak 
genetické tak ekologické povahy. 
 
Podnebí 
 
Život organismů na zemském povrchu ovlivňují klimatické faktory, jejichž 
soubory označujeme jako podnebí nebo klima.  
Patří k nim záření, světlo, teplota, srážky, vlhkost a cirkulace vzduchu. 
 
Podnebí daného místa jako dlouhodobý režim počasí podmíněný 
energetickou bilancí, atmosferickou cirkulací, charakterem aktivního 
povrchu a lidskými zásahy. (Demek a kol. 1976). 



Typy podnebí a jejich ekologický význam  
 
Makroklima: (regionální klima) je výsledkem geografické a orografické 
situace a podává dlouhodobý obraz podnebí rozsáhlých klimatických 
pásů Země (polární, mírný, subtropický, tropický), kontinentů a oceánů 
nebo větších zeměpisných celků, jako jsou např. biomy.  
 
Zatímco penvninské (kontinentální) podnebí se vyznačuje velkým 
kolísáním klimatických faktorů, naopak oceánské podnebí je mnohem 
stálejší. 
 
Mezoklima: (lokální klima) je podnebím menších oblastí. Vzniká jako 
výsledek vzájemného působení makroklimatu a aktivního povrchu a jeho 
vertikální rozměr činí 800-1500 m.  
 
Mezoklima mohou ovlivňovat velké plochy souvislého vegetačního 
pokryvu a také rozsáhlé vodní plochy. Výrazný je také vliv člověka např. 
odlesňování, sídelní zástavba, znečišťování ovzduší apod. 
Mikroklima: poskytuje obraz podnebí malých prostorů, kde např 
přízemní vrstva vzduchu je bezprostředně ovlivněna aktivním povrchem. 
 
EKOLOGICKÉ  FAKTORY  OVZDUŠÍ 
 
Pro život suchozemských organismů má bezprostřední význam přízemní 
vrstva atmosféry (troposféra).  
 
Chemické složení vzduchu je víceméně stálé s vyjímkou obsahu vody a 
znečišťujících látek. 
 
Hustota a nosnost vzduchu 
 
Hustota vzduchu ve srovnání s vodou je nepatrná. Vzduchové masy jsou 
proto málo nosné a neumožňují větším organismům v nich  trvale žít. 
Vzduchové vrstvy mají však prvořadý význam pro létání živočichů.  
 
Asi 78 % živočichů je schopno různých forem letu. 
 
Ekologický význam světla   
 
Světlo a jeho periodické denní a sezonní změny jsou jedním z hlavních 
ekologických faktorů ovlivňujícím četné procesy živých organismů. 
 
Tolerance živočichů ke světlu 



 
Většina živočichů je na světle závislá.  
Podle nároků na světlo dělíme živočichy na stenofotní a euryfotní.  
 
Stenofotní  vyžadují určité osvětlení,  euryfotní  jsou na změny 
světelného režimu nenároční.  
 
U světlomilných živočichů se vyvinula různá přizpůsobení chránící jejich 
tělo před nadměrným ozářením např. zbarvení pokožky, ochlupení, 
vyhledávání vhodně osvětlených míst.  
 
Temnostní (afotní) formy závisí na světle nepřímo troficky, žijí 
v jeskyních, dutinách, v půdě, podzemní vodě, mořských hlubinách a 
v tělech hostitelů (endoparaziti).  
Fotoperiodismus 
 
Fotoperioda stejně jako u rostlin má velký význam a mimořádný vliv na 
rozmnožování živočichů a všechny děje spojené s reprodukcí např. 
pohlavní aktivita, příjem potravy u samic, tvoření zásob tuku, stěhování 
apod. 
 
 
Diapauza 
 
V určitém stadiu životního cyklu přečkávají v klidu mnozí živočichové 
nepříznivé podmínky prostředí. Takovýto stav organismu označujeme 
jako dormance. 
 
Hibernace je stav , kdy živočichové přečkávájí v klidu chladné období 
roku např. medvědi. 
 
Estivace, organismy snižují metabolismus a ostatní projevy během 
suchého a teplého letního období např. některé druhy plazů. 
 
Termobiologické typy živočichů 
 
Podle schopnosti termoregulace rozeznáváme dva základní typy 
živočichů : 
 
Studenokrevní (exotermní) živočichové produkují většinou málo tepla, 
které snadno ztrácejí, naopak jej rychle přijímají ze svého okolí. 
V závislsti na změnách teplotyokolí jsou jejich těla střídavě studená a 
teplá. např.všichni bezobratlí, ryby, obojživelníci a plazi. 



 
Teplokrevní (endotermní) živočichové udržují svojí tělesnou teplotu na 
určité výši nezávisle na změnách vnější teploty. Patří sem ptáci a savci. 
 
Tolerance živočichů k teplotě 
 
Podle teplotních nároků rozeznáváme živočichy stenotermní a  
eurytermní. První skupina osidluje prostředí teplotně vyrovnaná, druhá 
skupina pak snášejí i velké teplotní výkyvy. 
 
 
Ekologická  pravidla  
 

• Bergmanovo pravidlo: Někteří teplokrevní živočichové jsou 
v chladnějších oblastech větší a hmotnější než jejich příbuzné 
formy žijící v oblastech teplejších např. tučnáci, jeleni, vlci, ptáci 
apod. 

 
• Allenovo pravidlo:  V chladnějších oblastech mají někteří 

teplokrevní živočichové kratší uši, zobáky, ocasy a končetiny než 
v teplejších oblastech např.fenek, liška polární apod. 

 
• Glogerovo pravidlo:  V teplejších a vlhčích oblastech jsou někteří 

teplokrevní živočichové tmavší než jejich příbuzné formy žijící 
v sušších a chladnějších oblastech např. tygři. 

 
• Jordanovo pravidlo:  V teplejších vodách mají některé druhy ryb 

nižší počet obratlů než jejich příbuzné formy žijící ve vodách 
chladnějších. 

 
Vlhkost 
 
Zvláště pro suchozemské živočichy má voda .mimořádný význam.  
Její nadměrné množství stejně jako nedostatek mohou limitovat existenci 
většiny suchozemských živočichů.  
 
Vlhkost vzduchu je velmi důležitým faktorem ovlivňující vodní bilanci 
všech suchozemských živočichů. 
 
Obsah vody v těle a vodní bilance živočichů 
 
Obsah vody v těle živočichů je velmi různý. Vodní živočichové mají v těle 
zpravidla více vody než suchozemští.  



 
Obsah vody v těle živočichů se také liší během celého životního cyklu 
např. v mládí mají živočichové více vody než ve stáří. 
 
Veškeré změny obsahu vody v těle označujeme jako vodní bilanci a 
rozumíme tím rozdíl mezi příjmem a výdejem vody.  
Tato bilance závisí na vlhkosti vzduchu, teplotě, vzdušné cirkulaci, druhu 
potravy apod.  
 
Rozdíly jsou také mezi hospodařením s vodou u suchozemských a 
vodních živočichů. U suchozemských je rozhodujícím faktorem vlhkost 
vzduchu u vodních pak slanost vody. 
 
Živočichové přijímají vodu různým způsobem : 
 
Ptáci, savci, plazi, obojživelníci, měkkýši a hmyz vodu pijí ústním 
otvorem (digestivně). 
 
U vodních živočichů a některých endoparazitů proniká voda z vnějšího 
prostředí do těla přes pokožku (penetrace). 
 
Mnozí, zvláště vlhkomilní živočichové přijímají vodu absorpcí vzdušné 
vlhkosti. 
 
Četní živočichové přijímají vodu také s potravou a vůbec nepijí 
(metabolická voda vzniklá oxidací některých organických látek). 
 
Výdej vody  
 
U suchozemských živočichů dochází k výdeji vody vypařováním přes 
pokožku (transpirace), díle při dýchání a vylučování močí a exkrementy. 
Ekologické faktory vodního prostředí 
 
Vodní prostředí představuje nejrozsáhlejší médium zemské biosféry, 
skýtající bohatou škálu existenčních podmínek pro organismy.  
 
Největším rezervoárem vody jsou oceány a moře, pokrývající 70,8 % 
zemského povrchu.  
 
Vnitrozemské sladké vody pokrývají jen asi 2 % zemského povrchu a 
z hlediska stability vodních mas je můžeme rozdělit na : 
 



tekoucí vody, představující proudící neboli lotické biotopy (prameny, 
potoky, řeky), 
 
stojaté vody, představují biotopy stojaté neboli lenitické (jezera, rybníky, 
stará říční ramena, tůně, močály), 
 
přechodem mezi oběma typy jsou údolní nádrže. 
 
 
Významné fyzikální a chemické vlastnosti vody 
 
Obsah solí (salinita) stojatých a tekoucích sladkých vod je ovlivňována 
především jejich polohou a geologickým podkladem.  
 
Obvykle kolísá mezi 0,05 – 35 promilemi (1g soli rozpuštěný v 1 litru 
vody). Částečně se salinita mění i během roku.  
 
Ekologické faktory vodního prostředí 
 
Vodní prostředí představuje nejrozsáhlejší médium zemské biosféry, 
skýtající bohatou škálu existenčních podmínek pro organismy.  
 
Největším rezervoárem vody jsou oceány a moře, pokrývající 70,8 % 
zemského povrchu.  
 
Vnitrozemské sladké vody pokrývají jen asi 2 % zemského povrchu a 
z hlediska stability vodních mas je můžeme rozdělit na : 
 
- tekoucí vody, představující proudící neboli lotické biotopy (prameny, 

potoky, řeky), 
 
- stojaté vody, představují biotopy stojaté neboli lenitické (jezera, 

rybníky, stará říční ramena, tůně, močály), 
 
- přechodem mezi oběma typy jsou údolní nádrže. 
 
Významné fyzikální a chemické vlastnosti vody 
 
Obsah solí (salinita) stojatých a tekoucích sladkých vod je ovlivňována 
především jejich polohou a geologickým podkladem.  
 
Obvykle kolísá mezi 0,05 – 35 promilemi (1g soli rozpuštěný v 1 litru 
vody). Částečně se salinita mění i během roku.  



 
V blízkosti ústí řek do moří se mísí sladká voda s mořskou ve vodu 
brakickou. 
 
Ryby, které táhnou na tření z moře až do horních úseků řek a potoků a 
živočichové z týhž důvodů putují ze sladkých vod do moře se označují 
jako temporálně. nebo-li cyklicky   holeuryhalinní, protože snášejí celou 
škálu salinity.  
 
Ostatní druhy jsou buď euryhalinní, nebo stenohalinní.  
 
Příčinou smrti živočichů pak může být přenesení z původního prostředí 
do hypotonického nebo hypertonického prostředí při čemž dojde 
k porušení osmotické rovnováhy jedince. 

Působení obsahu solí ve vodě na organismy se projevuje osmotickým 
tlakem. 

Většina mořských bezobratlých má osmotický tlak svých tělních dutin 
stejný jako vnější prostředí.  

Specifické podmínky poskytují vody brakické. Existuje jen málo druhů 
živočichů, kteří jsou schopni žít v mořské, brakické i slané vodě jako 
např. slávička mnohotvárná, losos obecný a jeseter. 
 
Významnou roli zde má i teplota a obsah vápníku ve vodě. Při nižších 
teplotách živočichové snášejí větší kolísání obsahu solí.  
 
Stejný účinek má i zvýšený obsah vápníku ve vodě. Oba faktory snižují 
permeabilitu buněčných membrán a chrání tak organismus před 
dehydratací nebo přílišným zředěním buněčných šťáv. 
 
Hustota vody 
 
Hustota, neboli měrná hmotnost vody výrazně ovlivńuje tvar i stavbu těla a 
pohybových orgánů živočichů.  



Je asi 775x násobně vyšší než hustota vzduchu. Je velmi blízká hustotě 
protoplazmy a průměrné hustotě většiny živočichů.  

U vodních organismů nadlehčovaných vodou stačí k zajištění opory i 
pohybu méně výkonné orgány a slaběji vytvořené kostry. Velká hustota 
má velký vliv na stavbu těla vodních živočichů.  

Zatímco hranice tělesného růstu suchozemských živočichů je 
omezována pevností kostry a schopností končetin udržet hmotnost těla a 
zajistit jejich dostatečný pohyb.  

U vodních živočichů tento problém odpadá a vodní živočichové tak 
mohou dorůstat velkých rozměrů a hmotnosti jako např. velryby (plejtvák 
obrovský délky 30 m a hmotnosti 100 t). 
 
Hydrostatický tlak 
 
Tlak vody roste s hloubkou na každých 10 m o jeden kilopond (1 kp).  
 
V hlubokých jezerech a oceánech jsou organismy vystaveny vysokým 
tlakům.  
 
Vnější zvýšený tlak se vyrovnává s vnitřním tlakem tělních tekutin a 
pokud dochází ke změnám tlaku pozvolna, snášejí vysoké tlaky i 
živočichové, žijící jinak v mělkých vodách. 
 
Všeobecně mají větší odolnost vůči vysokému hydrostatickému tlaku 
živočichové, kteří nemají v těle prostory vyplněné vzduchem.  
 
U ryb s plynovým měchýřem stejně jako u potápějících se ptáků a savců 
dochází při zvyšování tlaku k velkým změnám v objemu vzduchu 
v souladu s jeho stlačitelností (Boyleův-Mariottův zákon).  
 
To znamená, že v 10 m je určitý objem vzduchu v plicích či plynovém 
měchýři stlačen na 1/2 a ve 40 m na 1/5 původního objemu u hladiny.  
 
Zvyšování tlaku způsobuje také důležité změny v tenzi plynů, 
rozpuštěných v tělních tekutinách a buněčné plazmě.  
 
Při náhlém snížení tlaku dochází za určitých okolností k uvolnění 
rozpuštěných plynů a vzniklé bubliny způsobují plynnou embolii neboli 
kesonovou nemoc. 
 



Z hlediska tolerance vůči změnám tlaku můžeme vodní živočichy rozdělit 
na stenobatické a eurybatické. 
 
Ekologické faktory vodního prostředí 
 
Vodní prostředí představuje nejrozsáhlejší médium zemské biosféry, 
skýtající bohatou škálu existenčních podmínek pro organismy.  
 
Největším rezervoárem vody jsou oceány a moře, pokrývající 70,8 % 
zemského povrchu.  
 
Vnitrozemské sladké vody pokrývají jen asi 2 % zemského povrchu a 
z hlediska stability vodních mas je můžeme rozdělit na : 
 
tekoucí vody, představující proudící neboli lotické biotopy (prameny, 
potoky, řeky), 
 
stojaté vody, představují biotopy stojaté neboli lenitické (jezera, rybníky, 
stará říční ramena, tůně, močály), 
 
přechodem mezi oběma typy jsou údolní nádrže. 
 
Významné fyzikální a chemické vlastnosti vody 
 
Obsah solí (salinita) stojatých a tekoucích sladkých vod je ovlivňována 
především jejich polohou a geologickým podkladem.  
 
Obvykle kolísá mezi 0,05 – 35 promilemi (1g soli rozpuštěný v 1 litru 
vody). Částečně se salinita mění i během roku.  
 
V blízkosti ústí řek do moří se mísí sladká voda s mořskou ve vodu 
brakickou. 
 
Ryby, které táhnou na tření z moře až do horních úseků řek a potoků a 
živočichové z týhž důvodů putují ze sladkých vod do moře se označují 
jako temporálně. nebo-li cyklicky   holeuryhalinní, protože snášejí celou 
škálu salinity.  
 
Ostatní druhy jsou buď euryhalinní, nebo stenohalinní.  
 
Příčinou smrti živočichů pak může být přenesení z původního prostředí 
do hypotonického nebo hypertonického prostředí při čemž dojde 
k porušení osmotické rovnováhy jedince. 



 
Působení obsahu solí ve vodě na organismy se projevuje osmotickým 
tlakem. 
Většina mořských bezobratlých má osmotický tlak svých tělních dutin 
stejný jako vnější prostředí.  
 
Specifické podmínky poskytují vody brakické. Existuje jen málo druhů 
živočichů, kteří jsou schopni žít v mořské, brakické i slané vodě jako 
např. slávička mnohotvárná, losos obecný a jeseter. 
 
Významnou roli zde má i teplota a obsah vápníku ve vodě. Při nižších 
teplotách živočichové snášejí větší kolísání obsahu solí.  
 
Stejný účinek má i zvýšený obsah vápníku ve vodě. Oba faktory snižují 
permeabilitu buněčných membrán a chrání tak organismus před 
dehydratací nebo přílišným zředěním buněčných šťáv. 
 
Zvyšování tlaku způsobuje také důležité změny v tenzi plynů, 
rozpuštěných v tělních tekutinách a buněčné plazmě.  
 
Světelný režim vod 
 
Světlo pronikající vodním sloupcem rychle ubývá na intenzitě s hloubkou 
a rovněž výrazně se mění jeho spektrální složení.  
 
Kvalita světla se směrem ke dnu mění vlivem rozdílné absopce 
jednotlivých složek slunečního spektra.  
 
Lepší využití pronikavých složek světla umožňuje chromatická adaptace 
zejména mořských řas.  
Největší intenzita fotosyntézy neprobíhá těsně u hladiny v nejintenzivněji 
prosvětlené vrstvě, ale v hloubce, kde vlivem úbytku světla vyrovná 
intenzita fotosyntézy dýchání v tzv. kompenzačním bodě. 
 
V čisté vodě oceánů a otevřeného moře leží kompnzační bod v hloubce 
kolem 200 m, v zakalených vodách jen v několika metrech nebo 
desítkách metrů. 
 
Teplota vody 
 
Teplota vody je jeden z limitujících faktorů. Teplotní tolerance organismů 
není konstantní a může být do jisté míry ovlivněna adaptabilitou a 
aklimatizací. 



 
Podle ekologické valence rozeznáváme druhy  euryvalentní a 
stenovalentní.  
 
Z ryb jsou typickými zástupci euryvalentních druhů štika obecná a okoun 
říční.  
 
Stenotermními živočichy jsou většinou mořské formy. 
 
Reakce vody 
 
Reakce vody může výrazně ovlivnit druhové složení zoocenózy vodní 
nádrže nebo toku.  
 
Některé druhy živočichů můžeme označit jako euryontní, např. vířníci, 
ploštěnky apod. 
 
Stenoiontní živočichové snášejí jen malé výkyvy pH vody. Některé druhy 
živočichů nalezneme pouze v kyselých rašelinních vodách. podle 
závislosti na reakci vody rozeznáváme druhy živočichů acidofilní, 
neutrální a alkalifilní. 
 
Kyslík ve vodě 
 
Na rozdíl od atmosféry je obsah kyslíku ve vodním prostředí proměnlivý.  
 
Kyslík rozpuštěný ve vodě pochází jednak ze vzduchu a také 
z asimilační činnosti rostlin.  
 
Jeho aktuální obsah je v různých vrstvách vodního sloupce nádrže dán 
kromě uvedených faktorů rovněž teplotním rozvrstvením vody (teplotní 
stratifikací).  
 
Nedostatek rozpuštěného kyslíku v hlubších vrstvách vody a u dna 
nádrží pronikavě ovlivňuje druhové složení vodních zoocenóz a stává se 
limitujícím faktorem existence řady druhů. 
 
V mořích obvykle nedochází k výraznému deficitu kyslíku. Jen v málo 
případech se stává limitujícím faktorem ovlivňujícím výskyt některého 
druhu. 
 
Podmínky života ve stojatých vodách 
 



Životní prostor každé vodní nádrže je členěn na oblast volné vody 
(palagiál) a dno (bentál).  
 
Obě oblasti se dále dělí podle svého světelného režimu.  
 
Horní prosvětlená vrstva volné vody v níž množství pronikajícího světla 
zajišťuje převahu fotosyntetické asimilace nad dýcháním živočichů, 
bakterií a disimilací rostlin se nazývá eufotická zóna a je zpravidla 
shodná s epilimnionem.  
 
Odpovídající příbřežní pásmo dna tvoří litorál. Spodní vrstva palagiálu 
s nedostatkem světla leží v hypolimnionu.  
 
Neosvětlené hlubinné pásmo bentálu označujeme jako profundál.  
 
Přechodné pásmo mezi litorálem a profundálem tvoří sublitorál.  
 
Charakter a rozsah litorálu je určován morfologií nádrže a propustností 
vody pro světlo.  
 
Pelagiál i bentál poskytují svými chemicko-fyzikálními vlastnostmi 
rozdílné existenční podmínky, na které jsou vodní organismy adaptováni.  
 
Palagiál je obýván jednak planktonem, většinou drobnými živočichy 
schopnými se trvale vznášet nebo plavat ve volné vodě a dále 
nektonem, většími živočichy s aktivním pohybem, ryby, schopnými 
překonávat i silné proudění vody.  
 
Společenstva bentálu označujeme jako bentos, v němž je zastoupeno 
větší množství druhů schopných žít na pevném podkladu i v měkkých 
usazeninách dna.  
Rovněž hladina vod je osídlována specifickou zoocenózou. Především 
se jedná o  vodní živočichy, dýchající vzdušný kyslík, kteří musí 
v určitých intervalech vystupovat na hladinu se nadechnout.  
 
Společenstvo žijící na hladině vod se nazývá pleuston. 
 
Podmínky života v tekoucích vodách 
 
Na rozdíl od vodních nádrží, které představují systémy s víceméně 
uzavřeným autochonním koloběhem látek, má v tekoucích vodách hlavní 
význam nejen přísun anorganických látek splachy z okolí a přítokem, ale 
i jejich ztráty odtokem.  



 
Charakteristickým znakem toků je jednostranné proudění vody, které 
ovlivňuje nejenom fyzikální a chemické vlastnosti vody.  
 
Teplota vody a rychlost proudění souvisí s geologickými a topografickými 
podmínkami, které určují spád toku.  
 
Potoky a řeky představují v podélném profilu toku dna z ekologického 
hlediska dobře rozlišitelné limnické ekosystémy, označované jako rhitral 
a potamal.  
 
Rhitral lze vymezit teplotním gradientem. Tvoří horní část toku od 
prameniště po úsek v němž průměrné měsíční teploty dosahují teploty 
20°C.  
 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku je vždy vysoká, pokud je proud rychlý  
a turbulentní (výřivý) v Evropských tocích tvoří hranici mezi pstruhovým a 
lipanovým pásmem.  
Nekton je zde reprezentován především lososovitými rybami.  
 
Potamal je pásmo toku v němž průměrná měsíční teplota vody 
překračuje 20°C.  
Může zde docházet k deficitu kyslíku u dna. Proudění vody  je mírnější, 
koryto toku je většinou písčité a bahnité.  
 
Úsek brakické zóny je označován jako hypopotamal, který je v Evropě 
nejčastěji osídlen platýzem bradavičnatým a jeseterem malým.  
 
Příkladem morfologické adaptace na rozdílnou rychlost proudění je tvar 
těla některých druhů ryb.  
 
Ryby horních úseků mají tvar těla torpédovitý, okrouhlého průřezu 
(pstruh, střevle).  
 
Směrem po proudu přibývají druhy ryb se sploštělým tvarem těla 
vejčitého až elipsovitého průřezu (lipan, parma, cejn). Tyto poznatky 
využil A. Frič (1892) již koncem minulého století pro vymezení rybích 
pásem na :  
pstruhové,  
lipanové,  
parmové,   
cejnové. 
 



Potrava 
 
Za potravu v širokém slova smyslu považujeme různé látky, které 
živočichové přijímají ze svého prostředí na zabezpečení svého 
metabolismu, růstu, stavby těla a reprodukce. 
 
Základní způsoby výživy organismů  
 
Podle způsobu výživy rozeznáváme dvě skupiny organismů. autotrofy a 
heterotrofy. 
 
Autotrofní organismus je schopen vytvářet organické látky s látek 
anorganických v procesu fotosyntézy. Syntetizují kyslík, vodík a energii 
slunečního záření pomocí asimilačních barviv (chlorofyl). 
 
Heterotrofní organismus není schopen vytvářet organické látky, přijímá je 
již hotové a ve svém těle je přeměňuje na látky tělu vlastní. 
 
Mixotrofní organismy s minerálně organickou a rostlino živočišnou 
potravou. 
 
Hlavní potravní typy živočichů 
 
Podle toho  v jakém stavu živočichové přijímají potravu rozeznáváme : 
 
Biofágové, živí se především potravou v živén stavu, kterou konzumují 
v celku, nebo částech. 
 
Nekrofágové, živí se již odumřelou hmotou z uhynulých živočichů, nebo 
požírají exkrementy živočichů. 
 
Fytofagie:  
 
Fytofágové se živí převážně rostlinnou potravou v živém stavu nebo na 
rostlinách cizopasí.Dělíme je na býložravce (herbivory) a rostliné 
cizopasníky (fyotarazity).  
 
Fytofágy dělíme podle celé řady hledisek potravní specializace např. 
podle velikosti, druhu spásaných rostlin nebo jejich částí apod. Také u 
fytoparazitů vynikly různé potravní specializace podle místa parazitování 
u hostitelů. 
Zoofagie: 
 



Zdrojem potravy zoofágů jsou těla jiných živočichů, které konzumují celé, 
po částech nebo jen některé jejich orgány.  
 
Rozeznáváme dravce s potravním vztahem dravec-kořist a živočišné 
cizopasníky (zooparazity). Podle druhu kořisti existují různé potravní typy 
dravců. 
 
Nekrofagie: 
 
Je takový způsob výživy, kdy živočichům jsou potravou již mrtvá těla 
uhynulých zvířat nebo jejich části. 
 
Složení potravy 
 
Potravní spektrum je u živočichů velmi různé. Stenofágní formy jsou 
vázány na jeden druh potravy, naopak euryfágní druhy mají potravní 
spektrum velmi rozmanité. Mezi nimi jsou však různé přechody, které 
můžeme rozdělit na několik skupin : 
 
Monofagie, představuje velmi úzkou potravní specializaci a využívá jen 
určitý druh potravy jako např. fytoparaziti a zooparaziti (listožravé 
housenky, mšice, larvy střečka rudohlavého žijící v nosních dutinách 
srnců apod. 
 
Oligofagie, vyznačuje se širším potravním spektrem. Potrava je tvořena 
blízkými druhy rostlin a živočichů např. obaleč dubový, vzpřímenka 
šeříková apod. 
 
Polyfágie, potrava je složena z četných druhů rostlin a živočichů např. 
káně loví nejen myši, ale i drobné hlodavce, ptáky apod. 
 
Pantofagie, zahrnuje potravu všežravců. 
 
Světlo pronikající vodním sloupcem rychle ubývá na intenzitě s hloubkou 
a rovněž výrazně se mění jeho spektrální složení.  
 
Kvalita světla se směrem ke dnu mění vlivem rozdílné absopce 
jednotlivých složek slunečního spektra.  
 
Lepší využití pronikavých složek světla umožňuje chromatická adaptace 
zejména mořských řas.  



Největší intenzita fotosyntézy neprobíhá těsně u hladiny v nejintenzivněji 
prosvětlené vrstvě, ale v hloubce, kde vlivem úbytku světla vyrovná 
intenzita fotosyntézy dýchání v tzv. kompenzačním bodě. 
 
V čisté vodě oceánů a otevřeného moře leží kompnzační bod v hloubce 
kolem 200 m, v zakalených vodách jen v několika metrech nebo 
desítkách metrů. 
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