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Základní ekologické pojmy



EKOLOGIE

� Původ slova: řečtina (oikos = dům, obydlí, 
logos = nauka )

� Ekologie zkoumá vzájemné vztahy mezi 
živými organismy a jejich prostředímživými organismy a jejich prostředím

�vzájemné vztahy mezi jednotlivými 
organismy a jejich prostředím

�souhrn různých vztahů v prostředí



Zakladatel ekologie

� Ernst Haeckel (1834 – 1919)
� německý biolog
� Ekologie jako samostatný vědní obor

� kniha vydaná v roce 1866:
� Generalle Morphologie der Organismen 

(Obecná morfologie organismů)



Ekologie a ostatní vědy

• Ekologická zkoumání: mezioborový a 
mnohaoborový charakter

• Využití metod a poznatků z různých 
vědních oborů (morfologie, fyziologie, vědních oborů (morfologie, fyziologie, 
etologie, geologie, geografie, chemie, 
klimatologie, fyziky, aj., ale využívá též 
poznatky právní, ekonomické, 
sociologické, estetické)



Rozdělení ekologie

• A) Podle úrovn ě skupin :
• Autekologie: vztahy jedince (příp.druhu)    

k prostředí
• Demekologie: vztahy mezi populacemi     • Demekologie: vztahy mezi populacemi     

a jejich prostředím
• Synekologie: vztahy na úrovni 

společenstev a ekosystémů



• B) Podle systematických skupin :
• Ekologie bakterií
• Ekologie rostlin
• Ekologie hub• Ekologie hub
• Ekologie živočichů
• Ekologie člověka - antropoekologie



• C) Podle prost ředí, v němž organismy 
žijí :

• Ekologie vod
• Ekologie lesů• Ekologie lesů
• Ekologie půdy

• Krajinná ekologie: přirozeně ohraničené 
celky - krajiny



• Jedinec
• Populace
• Společenstvo (biocenóza)
• Ekosystém• Ekosystém

• Environmentalistika
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