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Populace

• Skupina jedinců téhož druhu žijící v určité 
oblasti

• Může se jednat o skupinu lidí, ale také o 
rostliny či živočichy – například stádo slonů či 
skupinu hub

• Demekologie – obor zabývající se lidskou 
populací



Zvířecí populace

• Je většinou kontrolována člověkem, některé druhy 
jsou chráněny, některé regulovány

• Prakticky neexistuje
živočišný druh, který
by nebyl ovlivněn
člověkem

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bear_roadkill2.jpg >



Budoucnost bez zvířat?

• V poslední době téměř ve všech případech živočišných 
druhů ubývá a řada druhů se ocitla na pokraji vyhynutí

• Alarmující je situace u obojživelníků. Mohou přežít pouze 
v krajině s výskytem mokřadu a malých vodních ploch

• Může za to především rostoucí populace lidí a následné 
vytěsňování zvířat, lidské zásahy, nedostatek vody, 
chemizace prostředí a další vlivy

• Problémy způsobuje pytláctví a nadměrný rybolov



Migrace

• Přesun skupiny živočichů či lidí z jednoho 
místa na druhé – za potravou, teplem a 
vodou,místem k rozmnožení

• Emigrace – Opuštění původní populace

• Imigrace – Příchod a začlenění nových jedinců 
do populace



Migrace zvířat

• Migrace zvířat dělíme na náhodné a opakující

• Nepravidelné – přemnožení, živelné katastrofy

• Pravidelné (opakující) – jsou určeny fázemi životního 
cyklu organismů a ročním obdobím

- Denní – fytoplankton migruje za světlem na hladinu 
kvůli fotosyntéze, přes noc stoupá nahoru zooplankton

- Roční – nejčastěji u ptáků, kvůli ročnímu období (odlet 
do teplých krajin)




