
X. Kompetice 
 

 

 

 Jedinec ovlivňován  

 podmínkami v nichž žije a zdroji, které potřebuje  

 ostatními členy populace jeho druhu 

 jedinci jiných druhů 

 

 Kompetice  
 typ vztahu mezi jedinci vyvolaného společnou spotřebou zdroje, jenž se vyskytuje v 

omezeném množství, a směřujícího ke snížení možnosti přežití, růstu a reprodukce 

soutěžících jedinců 

 Jedinci stejného druhu → shodné nároky na zdroje → vnitrodruhová kompetice 

 Jedinci různých druhů → nároky odlišné → ale při překryvu ekologických nik → 

mezidruhová kompetice 

 

 Vnitrodruhová kompetice – Jedinci stejného druhu → shodné nároky na zdroje  

symetrická 

 Mezidruhová – Jedinci různých druhů → nároky odlišné  asymetrická 

 

 

 Klasifikace kompetice 

 Exploatační a interferenční 

 Schoener (1983) 

 Konzumační – jeden druh konzumací obnovitelného zdroje snižuje jeho dostupnost 

pro jiný druh (exploatace) 

 Preemptivní – organismy soutěží o prostor – typické pro sesilní (přisedlé) organismy 

nebo dutinové ptáky 

 Kompetice přerůstáním – jedinec přeroste jiného a omezí mu přístup ke světlu 

(rostliny) nebo k filtrovatelné potravě (sesilní vodní živočichové) 

 Chemická – uvolňování toxinů do půdy nebo vody (alelopatie) 

 Teritoriální – u pohyblivých organismů jeden jedinec fyzicky brání ostatním 

jedincům ve vstupu do určitého prostoru (interference) 

 Potkávací – interakce mezi mobilními jedinci jsou provázeny určitými ztrátami – 

ztráty energie, času, tělesné zranění, uloupení kořisti (interference) 

 Lze použít pro kompetici vnitrodruhovou i mezidruhovou 

 

 

 

I. Vnitrodruhová kompetice 

 Shodné nároky na prostředí  vnitrodruhová kompetice bývá  symetričtější než 

mezidruhová, ale může být i jednostranná (individuální rozdíly)  výsledek soutěžení 

není u různých jedinců shodný 
 Silní jedinci přispějí více do dalších generací 



 Slabí jedinci přispějí málo nebo vůbec  

 Konečný výsledek je sice pokles reprodukce v populaci, ale fitness populace může kompetice 

zvyšovat 

 Vliv na jedince je vždy tím větší, čím více je soupeřů  výsledky vnitrodruhové 

kompetice jsou závislé na hustotě populace 

 

 

 

 Teritoriální chování 

 Teritorialita = územní kompetice mezi jedinci téhož druhu 

 Zvláště významná a rozšířená forma asymetrické vnitrodruhové kompetice 

 Davies (1978): O teritorialitu se jedná tehdy, když jsou jedinci (či skupiny jedinců) 

rozmístěni pravidelněji, než bychom čekali od náhodného osídlení vyhovujících biotopů 

 Obvykle ale očekáváme aktivní interferenci  exkluzivní oblast je chráněna před 

vetřelci rozpoznatelným vzorcem chování 

 Důsledek teritoriality 

 Jedinci bez teritoria se často vůbec nerozmnoží  regulace populace 

 Vznik teritoriality 

 Výhody musí převýšit náklady 

 Při velkém nahloučení zdrojů je výhodnější menší teritorium (náklady na obhajobu) 

 

 

 

 

 Stupeň vnitrodruhové kompetice závisí na  

 Hustotě populace (přímá interakce – interference  jedinci se dostávají do vzájemné 

interakce přímo a jedinec zabrání jinému, aby zabral část biotopu a využil zdroje v něm 

 soutěžení o skutečnou hodnotu zdroje (přisedlé organismy) nebo častěji o zástupný 

zdroj (teritorialita, boj o samice) 

 Množství a dostupnosti zdroje (nepřímá kompetice – exploatace  jedinec je ovlivněn 

množstvím zdroje, které zbývá poté, co byl tento zdroj využit ostatními) 

 

 

 

Vysoká koncentrace 
zdrojů Nízká koncentrace zdrojů 

Velikost teritoria pro 
maximální čistý zisk 



 Mortalita v závislosti na hustotě populace 

 Př. Potemník skladištní Tribolium confusum 

 Nízká hustota  rostou počty narozených i uhynulých  mortalita je hustotně 

nezávislá 

 Vyšší hustota  působení vnitrodruhové kompetice  počty uhynulých rostou 

rychleji než narozených  mortalita závislá na hustotě. Zatím ale populace stále roste 

 závislost na hustotě je nedostatečně vyvažována  

 Vysoká hustota  počty uhynulých rostou podstatně rychleji než narozených  

závislost na hustotě je nadměrně vyvažována  hrozí vyhynutí populace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – mortalita není závislá na hustotě 

2 – závislost mortality na hustotě je nedostatečně kompenzována 

3 – závislost mortality na hustotě je překompenzována 

 

 Vnitrodruhová kompetice a natalita 

 Zrcadlově obrácená situace jako u mortality 

 Počet potomků na jedince klesá s vyšší intenzitou vnitrodruhové kompetice 

 

 Hustota je však do jisté míry abstraktní pojem, který se vztahuje k populaci jako celku, avšak 

nemusí ovlivňovat všechny jedince v populaci (zejména u přisedlých organismů)  

 

 

 Vnitrodruhová kompetice a regulace velikosti populace 

 

 



 

 Vnitrodruhová kompetice svým vlivem na rychlost natality a mortality usměrňuje 

populaci ke stabilní hustotě, kdy se počet narozených jedinců rovná počtu uhynulých. 

 Tuto hustotu označujeme jako nosnou kapacitu prostředí pro populaci (K)  taková 

velikost populace, kterou mohou zdroje prostředí udržet, aniž by populace rostla nebo se 

zmenšovala. 

 V přirozeném prostředí spolupůsobí řada kolísajících faktorů, proto je nosná kapacita 

spíše intervalem, než jasně definovaným číslem   

 

 

 Některá obecná hlediska vnitrodruhové kompetice 

 Celkový přírůstek populace je malý při malých populačních hustotách (málo jedinců je 

schopných reprodukce) a při hustotách vysokých (působení vnitrodruhové kompetice – 

obr. c). Nejvyšší přírůstek je tedy při středních hustotách populace (a, b). 

 

 

 

   Výsledkem je sigmoidní tvar křivky růstu 

populace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vnitrodruhová kompetice a růst v závislosti na hustotě 

 Vnitrodruhová kompetice nemá vliv jen na počet jedinců v populaci, ale i na jedince 

samotné 

 Unitární organismy – bývají působením vnitrodruhové kompetice při vyšších 

populačních hustotách menší  celková biomasa je přibližně stejná 

 Př. přílipka Patella cochlear 

 Modulární organismy – tento jev ještě markantnější  zákon konstantní hodnoty 

konečné sklizně (bez vlivu výchozí hustoty) 



 Př. rostliny zaseté v různé hustotě. Nebyl však pozorován pouze vliv na celkovou 

velikost rostlin, ale i na jejich vzhled, např. rozdělení biomasy v rámci rostliny.  

 

 

 

 Samozřeďování populace 
 Růst jílku vytrvalého Lolium perenne zasetého v různých hustotách 

 V hustší populaci byl růst rostlin od určitého dne pomalejší a doházelo k vyšší úmrtnosti 

a tím i poklesu denzity. S poklesem denzity ale znovu vzrostla průměrná hmotnost 

rostlin  samozřeďování populace 

 

 

 

 Matematické modely vnitrodruhové kompetice 
 

Logistický model růstu s kontinuálním rozmnožováním 

 Ve většině populací nejsou období rozmnožování oddělena, ale jedinci se rodí a umírají 

průběžně  modely průběžného růstu  diferenciální rovnice 

 Bez kompetice 

 Čistá růstová rychlost r = dN/dt  rychlost, jakou roste velikost populace N s 

postupem času t 

 Vztaženo na jednoho jedince r = dN/dt*1/ N  dN/dt = r*N 

 Se včleněním kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Logistická rovnice 

 Popisuje sigmoidní růstovou křivku, jež se blíží nosné kapacitě  

 Sehrála ale velkou úlohu ve vývoji ekologie a vycházejí z ní také modely mezidruhové 

kompetice 

 

 

 

 Užitečnost modelu 

 Značná vypovídací schopnost rovnice, která je ale zároveň dostatečně jednoduchá 

 Použitelné pro klasifikaci velkého množství vztahů závislých na hustotě 

 Hodnoty koeficientů jsou společným jazykem pro porovnání a rozlišení velmi 

odlišných situací 

 Rovnice nově osvětluje jevy v reálném světě, například týkající se dynamiky 

přirozených populací 

 Časové zpoždění, vysoké růstové rychlosti a překompenzovaná závislost na hustotě 

mohou vyvolat všechny typy kolísání (monotónní útlum, tlumené oscilace, ustálené 

cykly, chaos) v hustotě populace bez působení vnějších příčin 

 

 

 Závěry ke vnitrodruhové kompetici: 

 Jedinci jednoho druhu mají shodné nároky na zdroje, proto dochází ke vnitrodruhové 

kompetici 

 Vnitrodruhová kompetice bývá symetričtější než mezidruhová, ale není vždy zcela 

symetrická, záleží na individuálních rozdílech mezi jedinci v populaci. Zvláště 

významná a rozšířená forma asymetrické vnitrodruhové kompetice je teritorialita 

 Intenzita vnitrodruhové kompetice závisí na hustotě populace (interference)  a 

množství a dostupnosti zdroje (exploatace) 

 Vnitrodruhová kompetice vede k růstu mortality, která je závislá na hustotě a také k 

poklesu natality rovněž v závislosti na hustotě   

 Natalita i mortalita mohou nedostatečně vyvažovat, příliš vyvažovat či přesně 

kompenzovat vzrůst hustoty 

    → vnitrodruhová kompetice má tudíž tendenci regulovat velikost populací 

 

sigmoidní křivka růstu populace 



 V rostoucích rostlinných populacích dochází při určitých počátečních hustotách 

 

 Vnitrodruhová kompetice nemusí být vždy zřetelná a není jediným faktorem 

působícím na populace (predace, parazité, kořist, mezidruhová kompetice, abiotické 

a vnitrodruhová kompetice pak příliš nepůsobí 

 

 

 

 

 

 

II. Mezidruhová kompetice 
 

 Co ovlivňuje život organismu? 
 Podmínky, zdroje a jiné 

organismy! 
 

 Plodnost, délku života jedinců či 
jejich růst omezují svojí přítomností 

 Ostatní příslušníci téhož 
druhu  

 Příslušníci jiných druhů 
 Přímo – interference 
 Nepřímo – 

exploatace (přes 
využívání stejných 
zdrojů) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Kompetice mezi svijonožci 

 Connell (1961) 

 Oba druhy koexistují na stejném pobřeží, ale v detailnějším měřítku se jejich rozmístění 

překrývá jen málo → Balanus vytlačuje Chthamalus z nižších zón  jejich rozmístění 

způsobeno kompeticí, nikoliv nároky na zaplavení. 

 Chthamalus může ve vyšších zónách přežívat, zatímco Balanus by vyschnul 

 

 Další příklady 

 Mločíci Plethodon jordani a Plethodon glutinosus v USA 

 Svízele Galium hercynicum a Galium pumilum v Británii 

 

  



 

 Některé obecné rysy mezidruhové kompetice 

 Je často vysoce asymetrická  plynulý přechod mezi kompeticí a amensalismem 

 Soutěžení o jeden zdroj často ovlivňuje schopnost využívat zdroj jiný 

 Kompetice prýtů ovlivní využívání zdrojů i kořeny 

 

 Konkurenční druhy buď  

 jeden druhého z určitých stanovišť vyloučí, takže nekoexistují (svízele, trepky) 

 Nebo mohou koexistovat (mloci) 

 Případně využívají stejné stanoviště mírně odlišným způsobem (svojinožci) 

 

 

 Zásadní otázka mezidruhové kompetice 

    Jaké obecné podmínky vedou ke konkurenčnímu vyloučení a jaké dovolují koexistenci 

konkurentů? 

 

               Matematické modely 

 

 Logistický model mezidruhové kompetice (Lotka a Volterra) 

 Vychází z logistické rovnice, včleňuje však jak vnitrodruhovou, tak mezidruhovou 

kompetici 

 Zavádí koeficient kompetice  12 = vyjadřuje kompetiční vliv jedince druhu 2 na druh 

1 

 12 = 1/10  10 jedinců druhu 2 má stejný kompetiční (omezující ) vliv na druh 1 jako 

jeden příslušník druhu 1 
 Celkové působení kompetice (vnitro- i mezidruhové) se pak rovná  (N1 + 12N2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Možnosti Lotkova a Volterrova modelu mezidruhové kompetice 

 Vytváří množství různých výsledků 

 Předpokládané vyloučení jednoho druhu jiným 

 Vyloučení závislé na počáteční hustotě 

 Stálá koexistence 

 Výsledek závisí na hodnotách  a K, nikoliv na růstové rychlosti r  ta určuje rychlost, 

s jakou je výsledku dosaženo, nikoliv výsledek sám 

 U modelů kompetice mezi třemi a více druhy je výsledek určen kombinací hodnot , 

K i r  

 Stejně tak hraje r roli v případě, že bereme v potaz nestálost okolního prostředí (nejen 

kompetici) 

 

 Omezení Lotkova a Volterrova modelu mezidruhové kompetice – model předpokládá, že 

 Parametry r, K a α jsou konstantní, ostatní faktory nemají vliv a inhibiční vztahy jsou 

lineární 

 V rámci jednoho druhu jsou jedinci totožní (neuvažuje strukturu populace) 

 Prostředí je naprosto homogenní a neumožňuje diferenciaci nik 

 Neexistuje časové zpoždění v závislosti na hustotě, ani nadměrně kompenzující závislost 

na hustotě 

 



 Princip kompetičního vyloučení 
 Gause (1934): Mohou dva druhy ve zkumavce spolu koexistovat, nebo bude vždy jeden 

vyloučen druhým? 

 Pokud využívají stejnou niku, tak jakákoliv, byť sebemenší, výhoda u jednoho z nich 

musí zákonitě vést k vytlačení druhého 

 

 Princip kompetičního vyloučení (Gausův princip) 

 Pokud dva druhy, které si konkurují, koexistují ve stabilních podmínkách, pak je to 

umožněno diferenciací jejich realizovaných nik 

 Pokud zde takové rozrůznění není, anebo je předem znemožněno povahou biotopu, 

pak jeden konkurenční druh vyloučí druhý 

 Když dva druhy koexistují, musí mezi nimi být ekologické rozdíly 

 

 V přírodě se ale princip konkurenčního vyloučení prokazuje těžko a mnohá pozorování 

jsou s ním ve zřejmém protikladu (např. paradox planktonu) → problém koexistence 

druhů a obrovské druhové bohatosti v různých ekosystémech navzdory tomuto 

principu 

 

 Teorie → jeden zdroj limitující více druhů → jeden vítěz kompetice. Dva zdroje → dva 

vítězové. Atd. – tolik koexistujících druhů, kolik je limitujících zdrojů. 

 Praxe 
 Staré prérie v PR Cedar Creek v Minnesotě, kde je limitujícím zdrojem jen N a v 

době sucha voda → přesto koexistence 70 až 200 stálých druhů cévnatých rostlin 

(Tilman 1997) 

 Amazonský deštný les v Peru, oblast Yanamono → 1 ha → 283 druhů dřevin (Gentry 

1988) 

 Tropické deštné lesy Nové Guinei → obrovská diverzita herbivorního hmyzu s velmi 

nízkou specializací na hostitelské rostliny (Novotný 2002) 

 Je potřeba složitější vysvětlení než jsou jednoduché modely kompetice → prostředí 

organismů není homogenní, je to mozaika vhodných a nevhodných stanovišť. Taky se 

mění v čase… 

 Oddělení (segregace) nik 

 Specializace na odlišné zdroje nebo vystavení predaci závislé na hustotě 

 Limitace stejným zdrojem (nebo nepřítelem), ale niky jsou odděleny v čase 

 Limitace stejným zdrojem (nebo nepřítelem), ale niky jsou odděleny v prostoru 

 

 Specializace na odlišné zdroje 
 Př. Adaptivní radiace v morfologii zobáku Darwinových pěnkav na Galapágách 

umožňující diferenciaci potravních nik 

 Model Lotky a Volterry: koexistence daná tím, že každý druh je silnějším 

vnitrodruhovým kompetitorem než mezidruhovým 

 Tilman et al. (1981): nezáleží jen na kompetičních koeficientech, ale hlavně na 

limitujících zdrojích, o které druhy soutěží – teorie zdrojové kompetice 

 Druh s nižšími nároky na množství zdroje je silnějším kompetitorem (R*-pravidlo)  

 Platí dobře ve vodním prostředí, v suchozemském je situace komplikovanější – 

ve skutečnosti nepřevažují stanoviště osídlená pouze jedním kompetičné 



nadřazeným druhem (mikrostanovištní rozdíly, nemožnost dosáhnout 

rovnovážného stavu díky disturbancím) 

 Paradox planktonu (Hutchinson 1961) mnoho druhů planktonních řas koexistuje 

v jednoduchém prostředí s minimální možností rozrůznění nik → 

vysvětlováno změnami prostředí a tudíž neschopností dosáhnout 

rovnovážného stavu, nově diferenciace nik z hlediska světelného spektra 

(Stomp et al, 2004, 2007) 

 
 

 Oddělení nik v čase 
 Přírodní prostředí se neustále mění 

 Opakované střídání stavů A a B → jeden druh zvýhodněn ve stavu A a druhý v B → 

koexistence (Holt 2001) 

 Změny prostředí mohou opakovaně měnit rovnováhu mezi konkurenčními druhy a 

napomáhat tak jejich koexistenci 

 

 Oddělení nik v prostoru 
 Slabší konkurent bývá lepším kolonizátorem nově vzniklých stanovišť → trade-off 

mezi kompetiční a kolonizační schopností 

 Při osídlování záleží také na rychlosti osídlení – pokud slabší konkurent osídlí místo 

dříve, může dosáhnout koexistence se silnějším druhem, který by jej za konstantních 

podmínek vždy vytěsnil 

 Dočasný biotop také umožňuje koexistenci silného a slabého konkurenta – slabý se ale 

musí rychle množit a růst (model sukcesní niky) 

 Roli hraje také shlukovitost rozmístění silnějšího druhu – v biotopu tak vznikají 

plochy, kde chybí a kde může přežít slabší (heteromyopia) 

 V heterogenním prostředí dochází často k lokálnímu vyloučení, ale regionální 

koexistenci 

 

Heterogenita (prostorová, časová či individuální) může mít na ekologické interakce 

stabilizující vliv 

 
 

 Zdánlivá kompetice aneb „soutěžení o prostor bez nepřítele“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predátor nabývá na četnosti tím, že konzumuje druh 1, což vede ke zvýšení tlaku i na druh 2 → 

kořist 1 působí nepřímo negativně na kořist 2 a naopak → rozlišení niky může být výsledkem 

nikoliv kompetice o zdroje, ale o prostor bez nepřítele  

 

 Aplikace poznatků o zdánlivé kompetici 
 Druhová ochrana – invazní nebo introdukované druhy nemusí přímo soutěžit s 

rezidentními, přesto na ně mohou působit negativně 

 Macquarie Island – introdukce kočky → pokles četnosti buřňáků a extinkce několika 

druhů mořských ptáků, ale ne hned → po introdukci králíka divokého → hlavní kořist v 

zimě, kdy zde ptáci nejsou → zvýšení přežívání koček v zimě → nárůst jejich populace 

→ nárůst predačního tlaku na pták 

 

 

 Možné výsledky mezidruhové kompetice 

 Kompetiční vyloučení slabšího druhu – ekologická (krátkodobá) časová škála 

 Koexistence – ekologická (krátkodobá) časová škála 

 Evoluční posun niky– evoluční (dlouhodobá) časová škála 

 

 Diferenciace nik podmíněná odlišnými preferencemi snižuje intenzitu kompetice mezi 

druhy a vede ke stabilní koexistenci 

 Alopatrické populace → širší realizované niky → kompetiční uvolnění 

 Př. Vilejši → experimentální odstranění druhu Balanus → kompetiční uvolnění druhu 

Chthamalus 

 Posun nik  posun vlastností  posun znaků 

 Blízce příbuzné druhy jsou v alopatrii podobné, v sympatrii odlišné (př. délka ulity 

bahenek 

 Pískomilové v Izraeli → pískomil Tristramův může osidlovat různé biotopy, ale v 

sympatrii s pískomilem Allenbyovým je vyloučen z písčitých dun. Ani po 

experimentálním odstranění pískomila Allenbyova duny neobydlí → diferenciace nik 

je na tomto území již fixována geneticky 

 Mloci Plethodontidae → geneticky fixovaná diferenciace nik vedla dokonce k 

posunu znaků 
 Promyka malá → v sympatrii s promykou mungo a rudou specializace na menší 

kořist → menší špičáky. Z těchto oblastí introdukována na různé ostrovy bez 

kompetitora → během 100 až 200 generací opět zvětšení špičáků (uvolnění znaku) 

 

 

 Interpretace rozdílnosti nik v terénu 

 Rozdílnost nik ještě neznamená důkaz kompetice mezi druhy! 

 Lackovy sýkory (1971) 

 5 druhů sýkor v anglických listnatých lesích  

 Podobně velké, stejný tvar zobáku; potravu shánějí většinou na listech nebo 

větvičkách, někdy na zemi; všechny se živí po celý rok hmyzem, k tomu v zimě 

semeny; všechny hnízdí v dutinách 

 Detailní studium niky – rozdíly v potravní nice (prostor pro shánění potravy, velikost 

hmyzí kořisti, tvrdost semen) 



 Tři vysvětlení 

 Běžná kompetice – niky se zúžily díky přítomnosti konkurentů 

 Evoluční potlačení kompetice („přízrak minulé kompetice“ – na rozlišení nik nemá 

vliv současná situace, ale je výsledkem evolučního obcházení minulé kompetice 

 Evoluce – druhy v průběhu svého vývoje reagovaly na přírodní výběr různě a 

nezávisle. Nekonkurují si a nikdy si nekonkurovaly – jsou prostě jiné. 

 Rozdílnost nik ještě neznamená důkaz kompetice mezi druhy! 

 Na základě pouhého pozorování nemůžeme dojít k obecně platným 

závěrům 
 

 

 

 Závěry k mezidruhové kompetici: 

 Mezidruhová kompetice je způsobena překryvem nik 

 Je často vysoce asymetrická 

 Konkurenční druhy buď jeden druhého z určitých stanovišť vyloučí, takže nekoexistují, 

nebo mohou koexistovat, případně využívají stejné stanoviště mírně odlišným způsobem  

 Logistický model mezidruhové kompetice se snaží definovat obecné podmínky, za 

kterých dojde ke konkurenčnímu vyloučení či za kterých jsou druhy schopné koexistence 

 výsledek závisí na hodnotách  a K (poměru vnitrodruhové a mezidruhové 

kompetice) a počáteční hustotě populace 

 Princip konkurenčního vyloučení (Gausův princip) říká, že pokud dva druhy, které si 

konkurují, koexistují ve stabilních podmínkách, pak je to umožněno diferenciací jejich 

realizovaných nik 

 Ke kompetičnímu vyloučení často nedojde proto, že prostředí je heterogenní a 

umožňuje specializaci na odlišné zdroje (Tilmanovo pravidlo) či posun nik v čase nebo 

prostoru 

 Posun nik může být po čase geneticky fixován a následován posunem znaků až 

speciací. 
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