
Analýza problematiky
v jednotlivých geografických 

zónách, typech krajin
a ekosystémech



Základní pojmy

• Ekosystém – strukturní a funkční celek, složený 
ze všech živých organismů a abiotického

prostředí v daném časoprostoru
– Hranice:

• Konvergentní – ostré
• Divergentní

– Ekoton
• Zonoekotony – liniový přechod mezi dvěma ekosystémy
• Ekoklina – pozvolný přechod se zonací v rámci gradientu



Základní pojmy

• Biom – ekosystém širšího prostoru až
regionálního rozsahu

1. Zonobiom – odpovídá rámcovému makroklimatu 
a přísluší zonální půdě → klimatický klimax

2. Azonální biom – odpovídá na regionální a lokální
zvláštnosti (orobiomy, extrazonální biomy) →
edafický klimax



Subarktická tundra a alpínské hole
Jehličnaté tajgy a rašeliniště

Lesy mírného pásma (opadavé širokolisté lesy)
Stepi a kontinentální pouště
Středozemní tvrdolisté lesy

Pouště a halobiomy
Savany a tropické sezónní lesy

Tropické deštné lesy a mangrovy
Pobřeží a oceány

Polární pásmo
Agroekosystémy

Hydrické a terestrické ekosystémy







Subarktická tundra a alpínské
hole





Základní charakteristika

Nízké teploty (-16 – - 36 ºC, 2 – 9 ºC)
Srážky 150 – 300 mm
Permafrost
Krátké vegetační období (2 měsíce)
Extrémní rozdíly v délce slunečního svitu během 

roku
Velmi pomalé rozkladné procesy
Vegetace – lišejníky, mechy, trávy, ostřice, zakrslé

dřeviny







Jehlovitý led, vytažený 
mrazem z provlhlé půdy, a 
vítr se podílejí na utváření
charakteristické drnové
vegetace.



Hlavní problémy

prudké snížení početnosti mnoha živočišných druhů (20% pod  
antropogenním tlakem, 5% v kritickém stavu), nadměrný lov a 
pytlácký odstřel sobů

narušení celistvosti rostlinného pokryvu, přílišné spásání v 
místech intenzivních chovu sobů, riziko erosních procesů

narušení migračních sobích cest

překročení ekologické valence přírodních územních celků

nahromadění znečišťujících látek které se v podmínkách 
nízkých teplot a nedostatku mikroorganismů jen velmi pomalu 
rozkládají.

tání permafrostu vlivem klimatických změn



Jehličnaté tajgy a rašeliniště





Základní charakteristika

Teplotní výkyvy mezi létem a zimou ( - 10 – - 36 
ºC, 10 – 20 ºC)

Srážky 300 – 600 mm
Relativně delší vegetační období (2-3měsíce)
Konstantnější oslunění během roku
Pomalé rozkladné procesy – podzolové půdy
Relativně pomalý vývoj org.
Cyklická disturbance požáry
Vegetace – převážně jehličnaté lesy s příměsí

listnáčů, slabě vyvinuté keřové a bylinné patro,





Hlavní problémy
snížení výměry území pokrytých lesem (a stanovišť velkého 
počtu druhů), zejména v jižní části, lesů vodoochranných , 

lesů větrolamů, příměstských lesů a zelených zón
vytlačení a likvidace populací živočichů a rostlin v oblastech 

s intenzivním způsobem zemědělství a vysokým stupněm 
urbanizace

disproporce mezi těžbou dřevní hmoty a zachováním 
vlastností lesa - vodoochranné, čištění vzduchu, stabilizace 

klimatu, rekreační a další vlastnosti lesů,
toxický vliv znečištění antropogenního charakteru včetně

kyselých dešťů na lesní ekosystémy,
likvidace stanovišť živočichů a rostlin při provádění

meliorací, orbě a jiných formách hospodářského využívání
území



Lesy mírného pásma 
(opadavé širokolisté lesy)





Základní charakteristika

mírné teploty (-6 – +2 ºC, 14 – 19 ºC)
dlouhá vegetační doba
srážky hojné (750 – 1 500 mm) a rovnoměrně

rozdělené
rozkladné procesy relativně rychlé
úrodná půda
vegetace: dominují listnaté stromy (dub, buk, 

javor, lípa, habr, olše, vrby, jeřáby, atd.), 
keřové a bylinné patro dobře vyvinuto





Hlavní problémy

Silný rozvoj lidské civilizace

Kácení lesů a přeměna druhové skladby s 
dopadem na celkovou biodiverzitu

Silné znečištění prostředí odpady a exhaláty

Fragmentace krajiny

Přeměna ekosystémů na agrocenózy

Atd. …………………………



Stepi a kontinentální pouště





Základní charakteristika

klima kontinentálního rázu, chladné zimy a suchá
teplá léta, nerovnoměrné rozložení srážek 
během roku (250 –750 mm) – většinou v zimě, 
teploty +25 ºC až –15 ºC, 

podklad tvoří většinou černozemě – bohaté půdy, 
klimatický, edafický a požárový (Ohaio, Indiana, 

Illinois) klimax
vegetace: tvoří travinná společenstva





Hlavní problémy

Kolébka zemědělství (od neolitu – vznik řady obilnin)

Ve většině případů došlo k přeměně stepí na obilné
kultury – změna společenstev a ohrožení genofondu a 
biodiverzity

Dochází k degradaci humusu při uvolňování oxidu 
uhličitého a vyplavování živin

Ohrožení půd polutanty

Introdukce nepůvodních druhů



Středozemní tvrdolisté lesy
(Sklerofytní les - etéziová vegetace)





Základní charakteristika

vlhké zimy, teplá suchá léta, teploty ( cca 0-27 ºC, 
mrazy ojedinělé), srážky (až 450 - 1200 mm, 
převážně v zimním období), půdy chudé, časté
požáry, limitujícím prvkem voda a živiny (N), 

chaparral – Amerika, macchie – Středomoří, 
mellee srub – Austrálie 

vegetace: převládá keřovitá životní forma (a 
roztroušené stromy), tuhé silné stálezelené listy 
(s voskovitou vrstvou či kryty chlupy, málo 
průduchů),





Hlavní problémy

Přeměna původních biotopů na zemědělské kultury

Degradace půd, zvýšená eroze a odnos látek, 

Kácení lesů, vysušování prostředí, zasolování půd atd.



Pouště a halobiomy





Základní charakteristika

vysoké teploty a teplotní extrémy, nízké
nerovnoměrné srážky (pod 250 mm), 

podklad - písčitý, skalnatý, kamenitý, štěrkový, 
situovány  v oblastech obratníků (převládají

tlakové výše, Sahara), centrální oblasti 
kontinentů ve vysokých nadmořských výškách 
(Gobi), srážkový stín hor (poušť Atacama v 
Chile, pouště S. Ameriky), 

vegetace: převládají tvrdolisté keře a sukulenty
slanomilné druhy





Hlavní problémy

rozšiřování vlivem lidských aktivit – pastva, 
polaření



Savany a tropické sezónní lesy





Základní charakteristika

sušší oblasti s častými požáry, intenzivní pastva 
nerovnoměrné rozložení srážek během roku 
(800 – 1500 mm), období sucha (až 6 měsíců) a 
období dešťů

vegetace: převládají travinná společenstva –
světlomilná, opylení větrem, odolná vůči 
požárům, suchu, pastvě, různá délka stébel

málo stromů (baobaby, akácie, blahovičníky), 
nízká druhová diverzita na jednotku plochy





Hlavní problémy

Vypalování, pastva, sběr dřeva, kácení, likvidace 
fauny, především velkých kopytníků, přeměna biotopů
a ohrožení biodiverzity



Tropické deštné lesy a 
mangrovy





Základní charakteristika
nížinná pásma kolem rovníku, vydatné srážky (2 000 – 3 000 mm) 

rozložené rovnoměrně během roku, teploty vysoké (20-28 ºC) a bez 
větších výkyvů, vysoká druhová diverzita, 

• vegetace: listnaté stromy, vysoká druhová rozmanitost a členitá
vertikální struktura – 3 stromová patra (přerůstavé, korunové a 
spodní stromové patro), 

vysoká produkce plodů, semen (kaloni, zoborožci, opice), květů – velká
barevnost a vůně k přilákání opylovačů (hmyz, kolibříci, strdimilové, 
netopýři, vítr u přerůstavých stromů), kauliflorie – růst květu na 
kmenech,

keřové a bylinné patro redukováno (palmy, kapradiny), rozvoj 
popínavých rostlin (liány) a epifytů (bromélie, orchideje)

• živiny vázány v organismech, půda chudá, nízká vrstva hrabanky, 
velký rozvoj hub a plísní, velmi rychlý rozklad (jehličí – 7 let, 
dubový list – 2 roky, list trop. stromu – 6 neděl), mělce kořenící stromy 
se zesílenými bázemi či náběhy kmenů pro udržení stability



Typy deštných tropických lesů

-Nížinný

-Horský

-Mlžný

-Aluviální

-Tropický bažinný les

-Tropický rašelinný les





Hlavní problémy

Kácení deštných lesů, ohrožení biodiverzity, degradace 
půd, zavlékání cizích druhů, přeměna na plantáže, 
uvolňování oxidu uhličitého



Pobřeží a oceány
Polární pásmo

Agroekosystémy
Hydrické a terestrické

ekosystémy
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