
XI. Predace 
 

 

 

Predace  
 Spotřebovávání jednoho organismu (kořisti) jiným organismem (predátorem, kořistníkem) 

 Při prvním napadení je kořist živá (X detrivorie) 

 Taxonomická klasifikace 

 Masožravci  

 Býložravci  

 Funkční klasifikace (Thompson, 1982) 

 Praví predátoři 

 Spásači 

 Parazitoidi 

 Paraziti  

 

 Praví predátoři 

 Zabíjejí svoji kořist poté, co na ni zaútočí 

 Během života zabíjejí několik, či mnoho různých jedinců kořisti 

 Často spotřebují kořist celou, někteří však jen část 

 Př. Šelmy, draví ptáci, draví brouci, masožravé rostliny, ale i živočichové živící se 

semeny (hlodavci, mravenci) a planktonofágní živočichové (velryby) 

 

 Spásači 

 Větší množství kořisti, ale konzumují většinou jen část jedince  působení na kořist 

proměnlivé 

 Nezpůsobují bezprostřední smrt kořisti 

 Velcí býložraví obratlovci, ale i krevsající hmyz 

 

 Paraziti 

 Konzumují část kořisti, nezpůsobují bezprostřední smrt 

 Soustřeďují se ale jen na jednoho či několik málo jedinců  těsné spojení mezi 

parazitem a hostitelem 

 Viry, bakterie, hlístice, hmyz 

 Rostliny, houby a mikroorganismy parazitující na rostlinách – rostlinné patogeny 

 

 Parazitoidi 

 Hmyz, dospělci žijí volně, ale larvy se vyvíjejí uvnitř těl příslušníků jiných druhů 

(vzácněji na povrchu) 

 Hostitelský jedinec bývá zpravidla také nedospělý 

 Parazitoid hostiteli zpočátku neškodí, ale před začátkem kuklení jej zabije a zkonzumuje 

 z hostitelské kukly se vylíhne dospělý parazitoid, nikoliv hostitel (obvykle jeden 

jedinec, někdy více) 

 Parazitoid je tedy těsně spjatý s jedním hostitelským jedincem (jako paraziti), nepůsobí 

mu okamžitou smrt (jako paraziti a spásači), ale nakonec jej zabijí (praví predátoři) 

 Hmyz z řádů blanokřídlých a dvoukřídlých  není to ale pouze neobvyklá skupina s 



omezeným obecným významem  tvoří 25% všech druhů na Zemi! 

 

 

 Vliv predace na populaci kořisti 
 Vliv na populaci rostlin 

 Záleží na tom, které konkrétní části rostliny jsou postižené a na načasování 
aktivity býložravců vzhledem k vývoji rostliny 

 Býložravec rostlinu málokdy přímo zahubí, ale rozhodně zvyšuje její citlivost 

vůči mortalitě 

 Rostlina má možnost na napadení predátorem reagovat  kompenzace 
 Vliv na populaci živočichů 

 Působení predátorů na jednotlivé jedince kořisti je většinou zhoubné  bezprostřední 

vliv predace na populaci kořisti je také škodlivý? 

 Ve skutečnosti je však toto působení předem těžko odhadnutelné, protože 

 Zabití nebo poškození jedinci nejsou vždy nahodilým vzorkem populace (např. 

ondatra pižmová a norek americký, predace gazel Thomsonových) 

 Jedinci, kteří predaci unikly, často vykazují mechanismy, kterými vliv predace 

kompenzují (např. mají více potomstva)  způsobeno i omezením vnitrodruhové 

kompetice  

 Kompenzace ovšem nebývá dokonalá 

 

Př. Norek a ondatra, gazely 

 

 

 Vliv spotřeby na konzumenty 

 Zvýšené množství potravy podporuje rychlost růstu, vývoje i plodnosti a snižuje rychlost 

mortality  vysoká hustota populace konzumenta znamená menší podíl potravy na 

jednotlivce (vnitrodruhová kompetice)  snížení rychlosti růstu, vývoje i plodnosti, 

zvýšení rychlosti mortality  

 Míra spotřeby však neroste neomezeně, ale dochází k nasycení konzumentů 

 Léta nadprodukce semen některými druhy stromů  nasycení predátorů, vyšší 

šance uniknout predaci. Než stačí populace predátorů zareagovat zvýšením 

početnosti, je již semen zase málo  v rychlosti reakce hraje roli generační čas 

konzumenta.  

 V době nadprodukce stromy vykazují malé přírůstky – jsou citlivější vůči 

napadení jinými predátory nebo parazity.   

 

 Roli hraje nejen kvantita, ale i kvalita potravy 

 Sinclair (1975): Pakůň žíhaný Connochaetes taurinus v Serengeti (Tanzánie)  

 vybírají si rostliny a rostlinné části bohaté na bílkoviny, přesto jsou v období sucha 

nuceni konzumovat potravu, která obsahuje méně bílkovin než je třeba k udržení 

existence (5 – 6% bílkovin).  

 Podle vyčerpaných tukových zásob u uhynulých samců lze odhadovat, že tento 

nedostatek byl významnou příčinou smrti.  

 U samic v pokročilé březosti či laktaci jsou navíc nároky na bílkoviny 3-4x vyšší než 

obvykle 



 

 Chování predátorů 
 Kde a čím se živí, jak na ně působí jiní predátoři a hustota kořisti 

 Behaviorální ekologie – optimal foraging (optimální získávání potravy) 

 Populační ekologie – populační dynamika predátorů a kořisti 

 

 Rozsah a složení potravy 

 Konzumenti 

 Monofágní (jeden typ kořisti) - specialisté 

 Oligofágní (několik typů kořisti) - specialisté 

 Polyfágní (mnoho typů kořisti) - generalisté 

 

 Potravní preference 

 I polyfágové si ale potravu vybírají  potravní preference  podíl jednoho typu potravy 

je vyšší než jeho výskyt v okolním prostředí  nutné prostudovat nejen jídelníček 

daného druhu, ale i potravní nabídku prostředí! 

 Př. potravní preference rysa ostrovida 

 

 Přeskok preferencí (switching) 

 Složení potravy je zachováváno bez ohledu na poměrnou dostupnost alternativních 

potravních typů X změna preference skokem – některé složky využívají, je-li jich 

dost, je-li jich málo, ignorují je 

 Důvody přeskoku 

 Soustředění daného typu kořisti v mikrostanovišti, které je pro konzumenta 

nejvýhodnější 

 Konzument se naučí zacházet s daným typem potravy 

 Vytvoření specifického vyhledávacího modelu pro daný druh kořisti 

 K přeskoku většinou nedochází u jednotlivých jedinců, ale změnou podílu specialistů 

v populaci 

 Paví očka – při vyrovnaném poměru nítěnek a octomilek nebyla generalisty. Ale 

poměr specialistů na nítěnky se rovnal poměru specialistů na octomilky 



 

 Koevoluce predátorů a kořisti 

 U monofágů velmi těsný vztah predátor-kořist  sladění životních cyklů  omezení 

mezidruhové kompetice 

 Polyfágové mají vyvážený jídleníček, mohou měnit preference podle prostředí, snadno si 

najdou potravu  nízké náklady an vyhledávání potravy, nezávisí na početnosti jednoho 

druhu kořisti  

 Koevoluce mezi predátorem a kořistí – „evoluční závody ve zbrojení“ 

 

 Optimální získávání potravy 

 Cílem teorie je předvídat strategii potravního chování, kterou si živočich vybere za 

určitých podmínek 

 Předpoklady 

 Potravní chování dnešních živočichů vzniklo přírodním výběrem a v současné době 

posiluje fitness jedince 

 Vysoké zdatnosti dosáhne živočich vysokou mírou čistého příjmu energie, tj. hrubý 

příjem energie mínus energetické náklady na její získání 

 Potíže 

 Zdatnost jedince může záviset i na jiných faktorech – např. na ohrožení predátory 

 Konzument není vševědoucí, nemusí mít k dispozici všechny informace, které měl 

tvůrce modelu a tak se nechová optimálně 

 Jde o to, že zisk z daného typu potravy by měl převážit náklady na získání potravy 

 Mezi náklady patří „searching time“ (s - vyhledávání) a „handling time“ (h - 

zpracování) potravy 

 Pokud Ts > Th, pak bude druh generalistou 

 Pokud Ts < Th, bude specialistou 

                                
 Rychlost spotřeby v závislosti na hustotě potravy  funkční odpovědi konzumenta 

  Typ 2 

  S hustotou populace klesá s, ale h zůstává stejné  od určité hodnoty již spotřeba 

kořisti roste minimálně (první obrázek zleva) 

  Typ 1 

  Rychlost spotřeby roste přímo úměrně hustotě a pak se 

zarazí a neroste vůbec (s = 0) (vpravo nahoře) 

 Typ 3 

 Při vysoké hustotě odpověď podobná jako v u typu 2, při 

nízké nárůst spotřeby exponenciální  sigmoidní křivka 

(vpravo dole) 

 Platí tehdy, kdy při rostoucí hustotě populace kořisti klesá 

h (např. přeskok)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Důsledky funkčních odpovědí pro dynamiku populace 

 Pokud se růst spotřeby s narůstající hustotou populace kořisti zpomaluje  kořist v 

populacích o vysoké hustotě bude bezpečnější 

 

 Vliv populační hustoty konzumentů 

 Roli nehraje jen hustota populace kořisti, ale i predátora  vzájemná interference 

 Přes exploataci zdrojů 

 Přímé interakce – obrana teritorií či zdrojů potravy,  

 kradení potravy 

 Zvýšená emigrace 

 Změny v chování kořisti (vyšší opatrnost) 

 Míra spotřeby průměrného konzumenta se díky přítomnosti jiných konzumentů snižuje a 

to tím víc, čím je populace konzumenta hustší 

 Někdy tomu ale může být i naopak – sociální podpora 

 Vzájemné interference vedou ke stabilizaci dynamiky populací predátorů i dynamiky 

vztahu konzument-kořist 

 

 Potravní ostrůvky (patches) 

 Kořist není rozmístěna rovnoměrně, ale v potravních ostrůvcích 

 Důsledek  agregační reakce (shlukování) konzumentů na místech s vyšší hustotou 

kořisti 

 Místa s nižší hustotou kořisti  částečná útočiště  stabilizují populační dynamiku 

predátor-kořist 

 Populace kořisti není predátorem zcela vyhubena 

 Ve shlucích je silnější interference (pseudo-interference) 

 

 Ideální volné rozmístění (ideal free distribution) 

 Vysoká hustota kořisti   agregace predátorů  interference  snížení rychlosti 

spotřeby na jedince  přerozdělení predátorů  tak dlouho, dokud nenastane ideální 

volné rozmístění – všichni konzumenti stejná rychlost spotřeby 

 Výsledek rovnováhy mezi přitažlivými a odpudivými silami – tendence konzumentů se 

shlukovat na místech s vysokou hustotou kořisti a vyhýbat se místům, kde je vysoká 

konkurence a interference  

 

 



 

 

 

 Ostrůvkovitost (heterogenita) a čas 

 Huffakerovi roztoči – dravý a býložravý druh 

 Bez existence ostrůvků dravý druh časem zkonzumoval všechnu svoji kořist a 

vyhynul 

 Ostrůvky, mezi kterými se snáze přesouvala kořist než predátor  mozaika míst 

neobydlených, obydlených oběma (kde časem vyhynuli) a obydlených pouze kořistí 

(kde se jí dočasně dařilo – dokud se sem nedostal predátor) 

 Heterogenita přispívá ke stabilitě interakce predátor-kořist tím, že poskytuje kořisti 

dočasná „útočiště v čase“ 



 

 

 

 

 Chování predátorů a ostrůvkovitost 

 Predátor opustí nevýnosný potravní ostrůvek rychleji než výnosné (dáno i čistě chováním 

predátora – když najde potravu, zpomalí pohyb a hledá v bezprostředním okolí další) 

 Opouští jej tehdy, kdy rychlost jeho krmení klesne pod prahovou hodnotu nebo když 

mine určitý interval, během něhož nenajde potravu 

 Kdy predátor opustí ostrůvek?  teorém mezní hodnoty (mezní hodnota = energie, 

kterou predátor odebírá v okamžiku, kdy opouští ostrůvek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Populační dynamika predace 
 Predace může mít na kořist vliv zničující, ale i téměř žádný 

 

 

 Modely popisující vliv predace na populační dynamiku predátora a jeho kořisti 

 Dva typy modelů 

 Nicholson a Bailey (1935) – vztahy mezi hostitelem a parazitoidem s nespojitými 

generacemi, matematické pojetí  

 Lotka (1932) a Volterra (1926) – diferenciální rovnice, vychází z jednoduchých 

grafických modelů 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r – rychlost růstu populace kořisti 

C – počet predátorů (konzumetů) 

N – počet kořisti nebo množství biomasy rostlin 

a´- vyhledávací účinnost nebo míra útočnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponenciální růst 
populace kořisti bez 
přítomnosti predátora 

Rychlost spotřeby 
kořisti predátorem 

Lotkův a Volterrův 
model 

pro kořist 

Exponenciální klesání 
populace predátora při 
hladovění (nedostatek 
kořisti) 

Lotkův a Volterrův 
model 

pro predátora 

Míra porodnosti 
predátora 



C – počet predátorů (konzumetů) 

N – počet kořisti nebo množství biomasy rostlin 

a´- vyhledávací účinnost nebo míra útočnosti 

q – rychlost mortality predátora 

f – fertilita, účinnost, se kterou predátoři potravu přeměňují na 

své potomstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model vykazuje „neutrální stabilitu“, kdy populace procházejí stále stejnými cykly, dokud je 

nějaký vnější vliv neposune k novým hodnotám  v reálném světe se tak děje stále, proto 

by populace naprosto nepředvídatelně kolísaly 

 Populace mívají snahu vrátit se k původnímu cyklu – cykly se stabilními mezemi 

 

 Časové zpoždění 

 Základní mechanismus vytvářející spojené oscilace 

 Zpožděná závislost na hustotě – časově opožděný regulační vliv predátorů na populaci 

kořisti, který se projevuje tehdy, je-li výskyt predátora těsně spojen s výskytem kořisti  

 

 Cykly predátora a kořisti 

 Vztahy mezi predátorem a kořistí mohou vyvolávat cyklické výkyvy v početnosti obou 

populací, nebo mohou podobné cykly posilovat 

 Zjistit ale pravou příčinu cyklů v přírodě je těžké 

 

 



 Působení samoregulace 

 Na dynamiku početností v systému predátor-kořist má vliv i samoregulace v jedné či 

obou populacích – vnitrodruhová kompetice v 

rámci kořisti či vzájemná interference mezi 

predátory 

 Do modelu musíme zahrnout tyto jevy  vliv na 

nulovou izoklinu 

 Př. hraboši a zemní veverky v Arktidě 

 

 

 

 Závěry k predaci 

 Mezi predátory patří kromě pravých predátorů také spásači, paraziti a parazitoidi 

 Rostliny po napadení predátorem málokdy zcela hynou a poškození dokážou kompenzovat 

 Nejjednodušší matematické modely interakce mezi predátory a kořistí vytvářejí spojené 

oscilace, jež jsou vysoce nestabilní 

 Dodáním různých reálných prvků do modelu odhalíme, co vede ke stabilitě v populacích 

 Samoregulace (interference predátorů a vnitrodruhová kompetice mezi kořistí) 

 Heterogenita prostředí (v prostoru i čase) 

 Shlukování (predátorů i kořisti) 
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