
Význam hub a mechů v ekosystému

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Člověk a příroda  7.ročník 
červenec 2011

Anotace:
Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.34
Vzdělávací oblast:
Autor: Mgr. Aleš Hruzík
Jazyk: český
Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a 
jejich vzájemné vztahy 
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 
2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: sedmý ročník základní 
školy



Význam hub v ekosystému

• Houby představují velkou skupinu organizmů a můžeme je 
nalézt po celé Zemi

• Základním význam hub je spojen s potravním řetězcem. 
Houby tvoří nedílnou složku potravy mnoha organizmů

• V ekosystému působí jako významní rozkladači – z mrtvých 
organizmů a výkalů získávají organické látky

•

Václavka smrková se chová často 
jako parazit na kmenech stromů
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Význam hub v ekosystému

• Pro některé druhy hub je charakteristická symbióza – úzké 
soužití více organizmů, které se navzájem ovlivňují:
– Houby žijí s kořeny vyšších rostlin v mykorhize. Vyměňují si navzájem 

důležité látky a tím podporují vlastní růst

– Naopak mohou houby na okolních organizmech parazitovat. Získávají 
na úkor hostitele, který nic nezískává a pouze ztrácí 

• Do hub řadíme také plísně a kvasinky

• Plísně a kvasinky jsou nutné pro kvašení – přeměnu 
chemického složení látek. Také způsobují různá onemocnění, 
někdy i smrtelná

• Mykorhiza – houby pronikají kůrou kořenů a 
dodávají rostlině minerální látky z půdy.
Rostlina vyživuje houby organickými látkami, jenž
vyrábí fotosyntézou
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Význam mechů v ekosystému

• Tak jako houby jsou mechy součástí potravního řetězce

• Mechy mají unikátní schopnost zadržet velké množství vody.
Proto jsou velmi důležité pro krajinu – zabraňují okamžitému 
stoku vodních srážek a vysušení krajiny

• Do mechů řadíme i rašeliníky, které zvyšují vlhkost a vytvářejí 
rašelinu – fosilní palivo a hnojivo

• Mechy se podílejí na rozkladu a tvorbě humusu

• Zpevňují půdu a omezují půdní erozi
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