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Co je ekologie?Co je ekologie?

Ekologie: Ochrana prostředí:
Forma chování která se pomocí

Věda zabývající se vzájemným 
vztahem organismů mezi 
sebou a jejich vztahem 
k bi i ký l žká

Forma chování, která se pomocí 
různých prostředků snaží zachovat 

složky přírody tak, aby v nich 
fungovaly vztahy mezi organismy a

k abiotickým složkám 
prostředí.

fungovaly vztahy mezi organismy a 
jejich prostředím, které jsou 
přirozené pro dané prostředí.

Životní prostředí:Životní prostředí: 
Prostor, který slouží k životu 
jednotlivých organismů a 
naplňování jejich potřebnaplňování jejich potřeb. 



Strom = kmen a kořenyStrom   kmen a kořeny



Fragmentace krajinyFragmentace krajiny

Co je fragmentace krajiny?

= rozdrobení přirozených ekosystémů na menší části

‐ Zmenšení celistvosti ploch

‐ Negativní vliv na areály organismů‐ Negativní vliv na areály organismů

Migrace?g



Vydra říční (Lutra lutra)y ( )

Dobrý den, jsem vydra říční. Patřím
mezi lasicovité šelmy. Žiju samotářsky
poblíž vody. Chráním si svoje teritorium,
kt é ůž být dl hé ž 10k V li ádkteré může být dlouhé až 10km. Velice ráda
plavu, ale moje srst nepropustí ani kapičku
vody. Bohužel jsem náchylná na
znečištěnou vodu, a tak jsem ještě nedávno, j j
byla poměrně vzácné zvíře.

Lidem se vyhýbám. Nemám ráda
silnice, přes které musím chodit. Často zde
hynu Dneska mě nemají rádi hlavně rybářihynu. Dneska mě nemají rádi hlavně rybáři,
protože jim chodím na ryby. Sice jím pouze
malé rybky, ale když jich je v rybníčku dost,
neumím odolat ani větším. Co mě ale štve,
jsou elektrické ohradníky kolem rybníčků,
ty mě dokážou zahnat daleko. Pokud nejsou
rybky, lovím malé savce, ptáky a nebo
obojživelníkyobojživelníky.



Přátelé a sousediPřátelé a sousedi

Rostliny Živočichové



ZCHÚ a ZCHD?ZCHÚ a ZCHD?

Zvláště chráněná území

• NP – národní park

Zvláště chráněné druhy

• O – ohrožený druh

• CHKO – chráněná krajinná 
oblast

• SO – silně ohrožený

• KO – kriticky ohrožená
• NPR – národní přírodní 

rezervace

y

• Červená kniha: C1 – C4
• NPP – národní přírodní 

památka
Vysvětleno podrobně v

• PR – přírodní rezervace

• PP – přírodní památka

Vysvětleno podrobně v 
zákoně 114/1992 Sb. 

Zákon o ochraně přírody a 
krajinyj y



Ekologická nika = prostor pro životEkologická nika   prostor pro život

Vh d é
Gaussova křivka

Vhodné 
podmínky

optimum

ř ží ánepřežívá

nepřežívá

stres

stres

k l káEkologická 
valence



Kolize“ lidí a přírody„Kolize  lidí a přírody

rybaření

VydraVydra 
říční

lov



Vít jt dá í S á CHKO PálVítejte na zasedání Správy CHKO Pálava



Děkuji za spolupráci a za pozornostj p p p


