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Z ekologického hlediska nás 

zajímá, jak působí faktory počasí 

na organismy a zpětně, jak 

organismy působí na změnu těchto 

faktorů



Z hlediska rozsahu působení lze 

faktory počasí rozdělit na:

• Makroklima – v rámci planety, kontinentů

• Mezoklima – v rámci biomů, v rámci 

krajinných celků

• Mikroklima – v rámci krajinných segmentů 

až po např. části rostlin. Většinou se 

omezuje na mezní vrstvu atmosféry a 

aktivní povrch.



Do faktorů počasí (klimatické/meteorologické 

faktory) zahrnujeme:

• Teplota

• Vlhkost vzduchu

• Sluneční záření

• Srážky

• Pohyb vzduchu



Teplota

• Teplota je jedna ze základních fyzikálních 

veličin. Jedná se o míru střední kinetické 

energie termického pohybu molekul. 

Jednotkou je Kelvin (K).

• Teplotu můžeme měřit na základě změny 

fyzikálních vlastností látek.

• Teploměry – kapalinové, bimetalické, 

infračervené, odporové, krystalové atd.



Vliv teploty na organismy:

• Poikilotermní – teplota organismu má 

tendenci se přibližovat teplotě prostředí

– Stenotermní – druhy s úzkou teplotní valencí 

(např. některé stélkaté řasy, Chlamydomonas 

nivalis)

– Eurytermní – druhy s širokou teplotní valencí

• Homoiotermní – druhy, které si udržují 

tělesnou teplotu



Vliv teploty na organismy:

• Kardinální body:

– Teplotní optimum – rozsah teplot, kdy je při 

daném fyziologickém stavu růst a rozvoj 

organismu největší (termofyty vs. psychrofyty)

– Teplotní maximum – teploty, kdy dochází k 

poškození organismu, degradace enzymů, 

denaturace bílkovin

– Teplotní minimum – poškození chladem X 

poškození mrazem



Vliv teploty na organismy:

• Teplotní odolnost – tolerance

• Teplotní stres

• Adaptace

• Únik poškození
– Izolace

– Zpožděné tvoření ledu v pletivech

– Redukce tepla odrazem záření

– Transpirace

• Jarovizace



Vliv organismů na teplotu prostředí:

• Týká se zejména rostlin, resp. rostlinných 

společenstev

• Rostliny jsou schopny snižovat teplotu prostředí 

díky transpiraci, tzn. díky výparu vody ze svého 

povrchu: na výpar 1g vody je potřeba ca 2500 J.

• Rostliny mění fyzikální vlastnosti povrchu –

změna odrazivosti, větší tepelná kapacita, 

změna tvaru povrchu, zadržování vody v půdě 

atd.



Vlhkost vzduchu

• Je základním meteorologickým prvkem, 

popisujícím množství vodní páry ve vzduchu

– Vlhkost absolutní – udává množství vodní páry ve 

vzduchu (kg.m-3)

– Tlak vodní páry – vyjadřuje parciální tlak vodní páry 

ve vzduchu (Pa)

– Vlhkost vzduchu poměrná (relativní) – vyjadřuje 

stupeň nasycení vzduchu vodní párou v %

• Měříme: vlhkoměry – absorpční, elektrický, 

blánový, chemický, kondenzační, vlasový, IRGA



Vliv vlhkosti vzduchu na organismy

• Živočichové:

– Zdroj vody pro metabolismus

– Zvlhčování/vysušování povrchu těla

• Rostliny:

– Vlhkostní gradient mezi organismem a 

atmosférou – schopnost transpirace

– Zdroj vody pro metabolismus (růže z Jericha 

Selaginella pilifera, některé sukulenty, epifity -

Tilandsie, mechy atd.)



Vliv organismů na vlhkost vzduchu:

• Týká se zejména rostlin

– Transpirace

– Vlhkostní mikroklima porostu

• Ochrana před vysušením

– Regulace výdeje vody

– Uzavírání průduchů

– Změna anatomické stavby

– Změna tvaru, únik, reflexe záření



Záření (radiace)

• Jedná se o šíření elektromagnetických vln 
nebo toku hmotných částic atmosférou

• Spektrální charakter – vlnová délka (nm)

• Měříme jako:

– Množství energie (J)

– Tok fotonů (mol, E)

• Měříme pomocí: spektrofotometrů, 
solarimetrů (pyranometrů, pyrgeometrů) 
atd. 



Záření (radiace)

• Rozlišujeme záření:
– UV (A, B, C)

– Krátkovlnné (viditelné, blízké IČ)

– Dlouhovlnné (IČ)

– Mikrovlnné

• Pojmy:
– Globální radiace

– Extraterestriální radiace

– Fotosynteticky aktivní radiace

– Čistá radiace

– Iradiance

– Reflektance

– Transmitance

– Absorbance



Účinky záření na rostliny

• Záření je zdrojem energie pro fotosyntézu 

– primární produkce

• Radiační klima v porostu

– Pronikání záření porostem, extinkce

• Přímé účinky záření

– Fytoenergetické účinky – zdroj energie, růst

– Fytokybernetické účinky – stimulátor vývoje

– Fotodestrukční účinky - poškození



Adaptace rostlin k záření

• Dané prostředím (modulační a 
modifikační)

– Pohyby rostliny

– Změna velikosti listové plochy a množství 
pigmentu

– Změna uspořádání mezofylu

• Genetické (evoluční)

– Např. kvetení za daných světelných podmínek 
(sciofyty X heliofyty)







Obr. 3. Absorpční spektrum chlorofylu 

(Campbell 2002).

Obr. 4. Typická spektrální reflektance živého 

listu (Campbell 2002).



Obr. 5. Reflexní pásy pro opadavý listnatý a jehličnatý strom (Lillesand et al. 2004).



Radiační bilance

Na povrch zemské atmosféry dopadá v 
průměru 1367 7 W.m-2 zářivé energie 
Slunce. Tuto hodnotu označujeme jako 
solární konstantu.

Průchodem atmosférou je sluneční záření 
oslabováno a na povrch Země přichází asi 
47% ze solární konstanty, zbytek je 
odražen nebo absorbován. Charakter 
spektra přicházejícího záření se mění.



Radiační bilance na Zemském povrchu

Celková čistá radiace je součtem toku 

krátkovlnného a dlouhovlnného záření:

Rn = Rs + Rl

Krátkovlnná radiace je rozdílem mezi dopadající a 

odraženou krátkovlnnou složkou. Poměr odrazu 

a dopadu označujeme jako albedo.

Dlouhovlnná radiace je rozdíl mezi přicházející 

dlouhovlnnou radiací a radiací vyzářenou 

povrchem



Srážky

• Jsou částice vzniklé následkem kondenzace 

vodní páry v ovzduší a vyskytující se v 

atmosféře, na povrchu země nebo předmětech v 

atmosféře v kapalné nebo pevné fázi

– Vertikální srážky (déšť, mrholení, sníh, krupky, 

kroupy, ledové jehličky atd.)

– Horizontální srážky (rosa, jíní, námraza, ledovka)

• Měříme v mm nebo v l.m-2

• Měříme pomocí srážkoměrů, ombrometrů, 

ombrografů atd.



Význam srážek pro organismy:

• Jsou zdrojem vody

• Izolační vrstvou (v případě sněhu)

• Mohou být zdrojem poškození – např. 

kroupy



Pohyb vzduchu

• Uplatňuje se ve výměně tepla a vody mezi 
organismy a atmosférou

• Měříme pomocí anemometrů:

– Rychlost větru (m.s-1)

– Směr větru (°)

• Rozlišujeme anemometry mechanické, 
aerodynamické, zchlazovací, vírové, 
tlakové, s tepelným značkováním, 
ultrazvukové


