
 4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí  

T -  4.3.9. Vzájemné vztahy mezi rostlinami   (1/51) 

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 



Stejně jako je rostlinstvo vystaveno vzájemným vztahům s abiotickými složkami 
ekosystému existují i významné vztahy k faktorům biotickým: 
• rostlin mezi sebou, 
• rostlin a živočichů, 
• rostlin a člověka. 

 

Na úrovni ekosystému rostlinstvo chápeme jako primární producenty. 

 

Jejich produkce je v ekosystému různě použita: 
• stavební materiál rostliny, 
• odhozený detrit (viz. pedologie – genetické horizonty L a F), 
• stavební materiál těl konzumentů, 
• vydýchaná energie. 

 

Kolik hmoty jsou rostliny schopny v lese vyprodukovat? 

Obecné postavení rostlinstva v ekosystému 

= systém živých organismů a jejich neživého 

prostředí, mezi nimiž probíhá výměna hmoty a 

energie. 

= organismy, které vytvářejí z látek 

anorganických látky organické, patří 

k nim všechny zelené rostliny 

a některé bakterie  

http://www.vseved.cz/


Roční produkce různých složek 
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Rostliny jsou vázány od svého vzniku na jedno místo a při svém růstu 
zvyšují nároky na prostor ve všech směrech => nutnost nástupu zápasu o 
prostor; 

 

Jsou mnohotvárné protože: 

 

• do nich vstupují jedinci téže populace i různých populací, 

• kombinují vlivy přímé i nepřímé, prospěšné i škodlivé; 

 

Projevují se v zákonité výstavbě společenstev a v jejich dynamice; 

Vztahy mezi rostlinami 

= typický ráz střídání generací 

v rostlinném společenstvu 

= soubor jedinců téhož druhu 



Čím se liší dynamiky lesních fytocenóz? 

Jedlobučina 

Dynamiky lesa se odlišují 

zejména různým způsobem 

soužití různých generací! 

Doubrava 
Smrčina 

Přitom jsou jedinci ve 

vzájemných konkrétních vztazích! 



Vzájemné 

vztahy mezi 

rostlinami: 

Kladné  
= mutualistické 

= prospěšné pro oba jedince 

Záporné 

= antagonistické 

= jeden účastník vztahem „trpí“ 

 

Přímé 

= jedinci jsou 

ve vzájemném kontaktu 

 

Nepřímé 

= jedinci nejsou 

ve vzájemném kontaktu 

Pokuste se pojmenovat jednotlivé konkrétní vztahy mezi 
jedinci fytocenózy naznačené v tabulce : 



Symbióza 

Je oboustranně prospěšné soužití 
dvou různých organismů. (obvykle 
autotrofa a heterotrofa) 

 

Lišejníky - jsou to zelené řasy nebo 
sinice žijící v symbióze s houbou 
(lichenismus). 

 

Autotrofní řasy dodávají houbě 
asimiláty, houba řase vodu 
a minerální živiny. 

Terčovka bublinatá 

Příklad: 



Symbióza - mykorrhiza 

Je případem symbiózy kořenů vyšších 
rostlin s podhoubím některých druhů 
hub. 

 

Rostliny poskytují houbě organické 
sloučeniny. 

Houby poskytují rostlině potřebnou 
vlhkost a minerální živiny. 

Kozák březový 

Příklad: 



Symbióza (mykorrhiza) bakterií. 

Bobovité rostliny 

mají na kořenech hlízky 
s dusíkatými bakteriemi 
(nitrogenními). 

 

Co je to „zelené hnojení“? 

„Zelené hnojení“ 

hořčice + peluška 



Parazitizmus 

Rozlišujeme 

poloparazity a úplné parazity. 

 

 

Poloparaziti (hemiparaziti) 

 

Jsou schopni fotosyntézy, pouze 
vodu a minerálie přijímají z 
hostitele. 

  

Jsou napojeni na dřevní část 
cévního svazku hostitele. 

Jmelí 

Černýš hajní 

Příklady: 



Parazitizmus 

Úplní paraziti (holoparaziti) 

 

Jsou nezelené rostliny, které 
přijímají celou svou výživu 
z hostitele, jímž je zelená rostlina. 

 

Listy i kořeny mají silně potlačeny. 

 

Kořeny mají přeměněny 
v haustoria napojena na dřevní i 
lýkovou část cévního svazku 
hostitele.  

Příklady: 

Podbílek šupinatý 

holoparazit 

na smrku, buku, olši, lísce … 

Rod: Kokotice 



K parazitickému způsobu života často přechází i 
většina dřevokazných hub v lese! 



Parabióza je: 
Sblížený výskyt rostlin vedle sebe a vzájemné ovlivňování jedinců 
prostřednictvím změn v okolí rostliny. 

 

Tedy vzájemné prosté soužití. 



Konkurence a kompetice 
KONKURENCE = boj 

 

 o prostor, živiny, vláhu a 
světlo, je výrazem biologických 

vlastností rostlin a jejich nároků na 
prostředí. 

 

KOMPETICE = soutěž 

 

 = schopnost rostlin prosadit 
se v určitém prostředí. 



Některé z uvedených vztahů nám mohou 
„napovídat“ které stromy 
do hospodářského lesa nepaří . 
 
Které to jsou vztahy? 



Při osídlování holých ploch. 
• Některé dřeviny se na holých plochách lépe prosazují = jsou kompetičně silnější 

(snášejí mikroklimatické výkyvy holých ploch, jsou světlomilné, rychle odrůstají, 
bohatě každoročně plodí). 
Jsou to tzv. průkopnické dřeviny. 

 Které rody dřevin sem patří? 

Při vzniku nové generace pod mateřským porostem. 
• Vítaná je ochrana před mikroklimatickými výkyvy. 
• Mateřský porost působí ale i negativně. 
 

Podmiňují výškovou i tloušťkovou rozrůzněnost (diferenciaci). 
• Situace na pasece po zalesnění a za 10 let. 

 

 Projevy vztahů mezi rostlinami nám „napovídají“ jak přistupovat 
k výchově lesních porostů (kladný a záporný způsob výběru). 

  

Dlouhodobým působením kompetičních a konkurenčních vztahů se vyvinula 
schopnost přirozených fytocenóz udržet všechny stavy, děje a složky kolem 

rovnovážného stavu 

 = schopnost autoregulace  = EKOLOGICKÁ ROVNOVÁHA. 

Význam konkurenčních a kompetičních vztahů. 

 

BŘ, TP, OS, VR, JŘ, BO, MD … 



Jaké místo obecně zaujímají rostliny v ekosystémech? 

 

Jaké znáte typy vztahů mezi rostlinami? 

 

Charakterizujte symbiózu a uveďte příklady. 

 

Jaký je rozdíl mezi poloparazitismem a úplným parazitismem?  

 

Jak lze využít poznání konkurenčních a kompetičních vztahů 
v hospodaření v lese? 

 

Co je to schopnost autoregulace u přirozených fytocenóz? 

Dotazy, nejasnosti, opakování … 



1. Prostudujte sešit a učebnici (strany 120 až 124) 

 

2. Prostudujte obrázek „Produkce smíšeného lesa“. 

 

3. Vyhledejte na internetu vysvětlení vztahu ANTIBIÓZA. 
 Např.:  www.vseved.cz nebo www.wikipedia.cz  

 

• Uveďte do sešitu písemně příklady antibiózy běžně 
pozorovatelné v lese. Do které skupiny dnes vysvětlených 
vztahů patří? 

  ÚKOLY NA PŘÍŠTĚ  

http://www.vseved.cz/
http://www.wikipedia.cz/


„Rostlinstvo a živočichové.“ 

Příště: 


