
VZTAHY  MEZI  ORGANISMY 

Vztahy  mezi organismy se dají rozdělit na dva základní 

typy: 

VNITRODRUHOVÉ VZTAHY – vztahy mezi jedinci 

téhož druhu 

MEZIDRUHOVÉ VZTAHY – vztahy mezi jedinci 

rozdílných druhů 

1.  KONKURENCE 

Je to vztah, kdy soupeří jedinci stejného nebo 

rozdílného druhu o základní podmínky nutné k životu. 

Mohou soupeřit o:  

 prostor 

 světlo 

 vodu 

 potravu 

 partnera (jeleni v říji, jarní pěvecké výkony   

  zpěvných ptáků) 

 teritorium 

V konkurenční soutěži většinou platí že uspěje lépe 

vybavený jedinec (silnější, schopnější, přizpůsobivější). 

Často však platí, že získává ten kdo přijde první (stromy 

rostoucí v lese. 

 



2. PREDACE 

Je vztah, kdy se jeden organismus stává potravou 

druhého. 

PREDÁTOR – je ten, kdo se druhým organismem živí. 

Predátor může být: 

1.  MASOŽRAVEC  - svou kořist zabíjí 

2.  BÝLOŽRAVEC – živí se jen částmi jiného 

organismu (rostliny), neohrozí její život 

OPATŘENÍ PROTI PREDÁTORŮM: 

ROSTLINY:   

 ostny a bodliny na listech a stoncích 

 obsahují  nechutné látky (česnek, cibule) 

ŽIVOČICHOVÉ: 

 zbarvení (moucha pestřenka je zbarvená jako vosa) 

 tvar těla (žába) 

 zapáchající výměšky (tchoř) 

    

 

 

 

 



3. PARAZITISMUS 

 Vztah, kdy  se některé organismy přiživují na tělech 

organismů jiného druhu.  

Jde o vztah PARAZIT  x  HOSTITEL 

VNITŘNÍ PARAZIT – žije uvnitř těla hostitele   

    (tasemnice, krevnička močová) 

VNĚJŠÍ PARAZIT – žije na povrchu hostitele 

    (blechy, veš, klíště) 

PRAVÝ PARAZIT – získává živiny jinak než 

fotosyntézou 

POLOPARAZIT  - potřebuje od hostitele pouze 

minerální látky rozpuštěné ve vodě (JMELÍ) 

POZOR!  Řada parazitů jsou přenašeči chorob. 

Ve středověku krysy roznášely morové bakterie, dnes 

klíšťata přenášejí viry způsobující záněty mozkových 

blan a bakterie lymské boreliózy. 

 

 

 

 

 



4. SYMBIÓZA 

Jedná se o pevné soužití dvou druhů organismů. 

Příklad: zelené řasy + houby – prorůstají a tvoří 

lišejníky 

nebo soužití střevních mikroorganismů a hostitelů. 

Hostitel dodává potravu, mikroorganismus rozkládá 

celulózu. 

 

5. PROTOKOOPERACE 

Je  to volnější vazba než symbióza. 

Příklad: souhra mezi hmyzem a kvetoucími rostlinami: 

hmyz se živí květními šťávami a pylem a významně 

napomáhá opylení. 

 

6. KOOPERACE 

Jedná se o spolupráci organismů. 

Jihoafrická medozvěstka se živí voskem, larvami a 

medem divokých včel. Nedokáže však sama rozbít 

jejich hnízda. Proto upozorňuje na hnízda paviány, 

medojedy (příbuzné jezevců) nebo i člověka 

(domorodce). Při jejich hostině se přiživí. 

 


