


základná ekologická jednotka
tvorený biocenózou (spoločenstvom) žijúcim 
na určitom území s určitými abiotickými 
faktormi (biotop)
otvorená sústava, 
v ktorej nastáva
prenos a obeh 
látok, energie, 
informácií



hoci aj celá biosfera alebo naopak, napr. aj 
tráviaca sústava psa, mláka, ktorá sa čas od 
času vytvorí po daždi, alebo aj celý oceán. 

Hranice ekosystému
- tam, kde sa vyskytuje veľa nespojitostí, ako
napr. v typoch pôdy, povodiach alebo hĺbke
vodných nádrží, či v distribúcií organizmov.



Organická -
organizmy(tzv. 
biocenóza)- biosféra, 
biota- biocenóza: 
rastliny=fytocenóza, 
živočíchy=zoocenóza 
mikroorganizmy= 
mikróbne cenózy

Anorganická -
prostredie(tzv.biotop)-
ekotop, abiocén= 
geologický podklad a 
klimatický režim



dynamická sústava- v čase podlieha zmenám
ekosystém nemá schopnosť rozmnožovať sa
nový ekosystém -na podklade iného ekosystému

3 etapy:
Prvá etapa - po narušení starého 
ekosystému- horotvorné procesy, 
necitlivé zásahy človeka
(ekologické nahrádzanie)
Druhá etapa- vyzrievanie
ekosystému (ustáleniu abiotických 
podmienok prostredia-zvyšovanie
počtu ekologických druhov)
Tretia etapa – dosiahnutie stability=klimax



producenty – rastliny 
(kyslík) -existencia života na 
Zemi.
konzumenty - organické 
látky vyprodukované 
zelenými rastlinami -
potrava pre konzmenty. 
Niektoré potravou pre iné 
konzumenty. Tok hmoty a s 
ním spojený tok energie  =  
potravinový (trofický) 
reťazec.
reducenty - rozkladný 
potravinový reťazec

http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/biologia/ekosystem mo_html_m6d560064.png


prirodzené, resp. prirodzeným blízke (napr. 
jazero, mokrade, prales),
polokultúrne (napr. rybník, obhospodarovaný
pasienok, lúka či les) a
kultúrne (napr. pole, záhrada, sídlisko).



terestrické (pevninské),
semiterestrické (mokré stanovištia),
limnické (sladkovodné) 
marinné (morské).



rôznorodý, biocenózy s rozdielnymi klimatickýmmi a i. podmienkami 

Typy: 
PÚŠŤ - ekosystémy so zníženým množstvom
vody- v širšom tu aj Antarktída (bez kvapal. 
skupenstva)

- malá diverzita rastlinstva
a živočíšstva, rôzne adaptácie

- extrémne klimatické 
- podmienky
- pôdy- surové pôdy, aridosoly, halisoli



2 druhy- celoročne bez vyšších foriem života a 
sezónne oživené – polopúšte
hamada, serir alebo reg, erg, ílnaté púšte so 
slanými krustami , slané púšte s krustami solí
vádí, oázy
Artézke studne
Halobióm
Negevská púšť



LÚKY
- menšie množstvo zrážok, 

časté ovplyvnenie človekom
- stepi (prérie a pampy) a 

savany + trvalé lúky
- TRVALÉ LÚKY 
- umelý ekosystém
- (kosenie,pastva)
- pôdy bohaté na dusík
- rastlinstvo: rôzne trávy 

ako kostrava lúčna,zvončeky
- živočíšstvo: hlodavce, 

škovránok, zajace, hmyz



- STEPY (prérie a pampy), SAVANY
- v teplých a suchých zónach planéty
- pôdy s vysokým obsahom železa a hliníka
- striedanie daždivých a suchých období –

sezónnosť vo využívaní prostredia, migrácie
- suché lesy, krovinné a   
trávnaté formácie

- zoocenóza- najmä  
herbivorné druhy



LESY
Tropické dažďové 
- okolo rovníka
- les hydrofilného charakteru 

s dominanciou listnatých 
stromov

- Monzúnové lesy, mangrovy
- tropické vždyzelené sezónne

lesy a poloopadavé lesy
- etážová štruktúra
- silne ale krátkodobo výživná 

pôda
- najväčšia diverzita rastlín a 

živočíchov
- vyrubovanie, vypalovanie



- Listnatý les – mierne pásmo, prevaha 
listnatých stromov- rastlinstvo – hlavne buk a 
dub, živočíšstvo- vtáctvo, líška, vlk, pôdy –
hnedé lesné

- Ihličnatý les – vo vyšších polohách ako 
listnaté, prevaha ihličnanov, ďalej machy, 
borievky, živočíšstvo- srna, 
medveďprechádzajú do tajgy - podzolové 
pôdy



Pobrežie mora kde sa stretáva suchozemský 
ekosystém s morským:
Morský ekosystém je veľmi rozmanitý tiež 
veľmi citlivý na vonkajšie vplyvy
Žije tu mnoho druhov živočíchov ktoré sú 
náchylné na znečisťovanie, a obnova toho 
ekosystému je zložitá a zdĺhavá.



sekundárne  trávne porasty podmienené
vysokou hladinou podzemnej alebo 
záplavami
nahrádzajú pôvodné lužné lesy alebo vlhké 
dubové či smrekové lesy
po vysušení prirodzených močiarnych 
porastov alúviá potokov a riek
brehy vodných nádrží, okolie pramenísk 
• pôdy – gleje, pseudogleje ,fluvizeme, 
rašelinné
• vodný režim– kolísanie hladiny vody





je tvorený zo sladkej vody. Medzi dôležité 
vlastnosti, ktoré ho ovplyvňujú patrí teplota 
vody, prenikanie slnečného žiarenia do vody, 
množstvo kyslíka vo vode, prítomnosť 
organických látok a minerálnych živín vo vode
stojaté vody, (rybníky, jazerá), tečúce vody 
(potok, rieka), brakické vody (zmiešané); 



Sladkovodná hubka



Urbánno - industriálne (mestsko - priemyselné) 
Agrocenózy (poľnohospodárske).



Ďakujeme za pozornosť ☺

Ivana Czocherová
Evelina Beláková
Mária Bugajová
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