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Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí 
Rostliny a mnohé druhy živočichů mají velkou schopnost přizpůsobit se 

změnám prostředí – během života jedince i dlouhodobě jako přizpůsobení 

se celého druhu (evoluce). Schopnost reagovat na různá prostředí a různé 

změny je kriticky důležitá pro přežití. Během lidského života se okolní klima 

příliš nemění, ale od vzniku života na Zemi (před několika tisíci milionů let)  

do dnešní doby se přírodní podmínky mnohokrát radikálně změnily. Určitě 

jste slyšeli o dobáchledových. Pouze organizmy schopné se přizpůsobit 

náhlým změnám podmínek i nedostatku potravy dokázaly přežít, znovu se 

rozvíjet do nových forem,druhů. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Mamut_a_Walking_with_Beas ts.jpg> 



Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí 
Organizmy se stále přizpůsobují změnám okolních podmínek. Světlo, teplo, 

živiny, potrava, dokonalejší lovecké techniky predátorů.Vše, co nás 

obklopuje, se může náhle změnit, ohrozit přežití současných životních 

forem. Rozmanitost podmínek je příčinou existence tak odlišných 

organizmů. Savci a ptáci žijící v chladnějších oblastech jsou mohutnější, 

mají kratší končetiny a jejich zabarvení je světlejší v porovnání s příbuznými 

druhy žijícími v teplejší podmínkách. Porovnejte lišku obecnou a lišku 

polární. Jak se liší stavba jejich těl? 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polarfuchs_1_2004-11-17.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renardriviere.jpg> 



Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí 
Jak medvěd přežívá zimu? Co dělají stromy na podzim? Jak se mění srst 

savců v průběhu roku? 

Během zimy se nám může zdát, že příroda spí. Opravdu to tak vypadá. 

Mnoho zvířat se ukládá k zimnímu spánku, rostliny se zbaví listů nebo 

uschnou a pouze část živočichů je přes zimu aktivní –srna,sýkorka,havran. 

Stěhovaví ptáci před zimou odletí na jih za teplem a potravou - čápi, 

vlaštovky nebo husy. Živočichové stálí přezimují v úkrytech, které je chrání 

před rozmary počasí, využívají zásob potravy a podkožní tuk. 

 

 

 

 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Langaa_egeskov_rimfrost.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brown_bear_(Ursus_arctos_arctos)_running.jpg > 



Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí 
Rostliny odletět nemohou, musí přežít na svém stanovišti. Ty, které žijí  

v suchých oblastech, dokáží zadržovát vzácnou vodu,přežijí několik měsíců 

i let bez deště. Jiné se přizpůsobily zimě i mrazu, dokáží vyrůst a rozmnožit 

se během několika teplejších měsíců, kdy půda rozmrzne. Schopnost  se 

přizpůsobit je důležitá pro zvířata a rostliny. Podmínky na naší planetě jsou 

velmi rozmanité, život na Zemi měl dost času se přizpůsobit, dnes 

organizmy přežívají i v extrémní teplotě, hloubce, výšce, pustině i ledu, 

v suchých i bažinatých oblastech, v půdě, v tělech jiných organizmů. 

 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Desert4_BZ_ies.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Leylek_Surusu.JPG > 


