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Funkce organizmů v ekosystému

• Producenti – z anorganických látek a 
slunečního záření produkují organické látky 
(zelené rostliny, řasy, sinice)

• Konzumenti – konzumují organické látky těl 
rostlin a živočichů (nezelené rostliny, 
živočichové)

• Rozkladači – rozkládají látky z odumřelých těl 
organizmů a uvolňují minerální živiny, které 
využívají producenti pro fotosyntézu 



Funkce organizmů v ekosystému

• Základem toku energie je sluneční záření, díky 
kterým mohou zelené rostliny provádět 
fotosyntézu

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leaf_1_web.jpg >



Funkce organizmů v ekosystému

• Zelené rostliny vyprodukují organické látky, na 
kterých jsou závislé ostatní organismy 

• Další organismy jsou pak propojeny složitými 
potravními vazbami, 
které tvoří potravní 
řetězec

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



Potravní řetězec

• Odborný název – trofický řetězec

• Pohyb látek mezi producenty, konzumenty a 
rozkladači je popisován potravním řetězcem

• Masožravci 2

Masožravci 1

Býložravci

Zelené rostliny

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://www.enviwiki.cz/wiki/Soubor:Image004.jpg>



Základní potravní řetězce

• Pastevně kořistnický řetězec – začíná u 
zelených rostlin, kterými se živí býložravci, ti 
jsou pak potravou masožravců či všežravců

•
Příklad: zelný salát -> housenka -> sýkorka -> 
sokol

Napadá vás nějaký další příklad?

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



Základní potravní řetězce

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

• Dekompoziční řetězec – odumřelá hmota se 
rozkládá a některé mikroorganismy ji 

v konečné fázi mineralizují (houby, bakterie, 
řasy, hrobaříci)

- prochází jím většina energie v ekosystému

• Parazitický řetězec – vede od hostitele ( zdroj 
potravy) k parazitům



Tok energie v ekosystému

• Energie vstupuje do ekosystému v podobě 
slunečního záření

• Z celkového množství slunečního záření je pouze 
opravdové minimum využito při fotosyntéze

• Během koloběhu látek v ekosystému dochází ke 
ztrátám velkého množství energie (pohyb, 
dýchání….), velká část se uvolňuje jako teplo

• Zákon o zachování energie: Množství energie 
vstupující do systému je stejné, jako množství 
energie, které z ekosystému vystupuje




