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„Paradox planktonu“



„Paradox planktonu“

• Vysvětlení – ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající
stálé podmínky, rozdíly v kompetičních
schopnostech jsou asi příliš malé na to, 
aby došlo k vytěsnění dříve, než dojde ke 
změně podmínek

- selektivní vyžírání může podporovat koexistenci

- kompetice může být potlačena komensalismem, 
parazitismem

- mnoho druhů meroplanktonních



Sezónní periodicita planktonu

• během roku se mění kvantita i druhové složení fytoplanktonu

• pravidelné opakování cyklu – u velkých nádrží (méně
vychýlitelné)

• nejedná se o sukcesi v pravém smyslu slova – fytoplankton 
má krátké generační doby

Hnací síly

• allogenní – vnější vlivy

• autogenní – stávající populace mění podmínky v systému

Generalizace obtížná



PEG model – Bodamské jezero



PEG model



PEG model



PEG model

• Plankton Ecology Group

• standard, jak sezónní změny mohou vypadat 

1. nelimitovaný růst drobných druhů fytoplanktonu 

2. vzrůst zooplanktonu

3. rychle rostoucí druhy jsou nahraženy pomalu rostoucími

4. exponenciální růst zooplanktonu

5. „clear water“ , následovaná namnožením nejedlých řas 
(Planctosphaeria gelatinosa, Volvox, Pandorina, 
Aphanizomenon, Microcystis)
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PEG model
6. limitace zooplanktonu 

7. žrací tlak ryb urychluje sestup zooplanktonu

8. snížený žrací tlak – růst fytoplanktonu – komplexní složení

9. pokles koncentrace fosforu

10. limitace fosforem

11. kompetice o fosfor – záměna zelených řas za rozsivky

12. vyčerpání křemíku - záměna rozsivek za sinice nebo 
obrněnky

13. zvýhodnění dusík fixujících sinic

14. - 16. převažují drobné druhy zooplanktonu, fluktuace



PEG model
17. allogenní vlivy – prohloubení epilimnia – obohacení živinami

18. rozvoj fytoplanktonu adaptovaného na míchání - výhodné
pro velké rozsivky

19. velké druhy fytoplanktonu jsou doprovázeny určitým 
podílem malých-jedlých druhů

20. růst biomasy zooplanktonu – podzimní maximum

21. zhoršení světelných podmínek způsobí pokles 
fytoplanktonu

22. pokles zooplanktonu (snížená nabídka potravy a pokles 
teploty)

23. některé druhy zooplanktonu tvoří trvalá stadia

24. v zimě se průběžně líhnou klidová stadia některých druhů
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Sezónnost a regionální produktivita oceánů



Polární moře

• maximum fytoplanktonu 
v květnu, zooplankton v 
červnu, vysoká biomasa 
až do nástupu polární
noci



Polární moře
• Antarktický oceán – produktivita vyšší než v Arktidě

• výstupné proudění na živiny bohaté severoatlantické vody

• izotermický teplotní profil nebrání promíchávání povrchových 
a na živiny bohatých hlubších vrstev



Severní polární a boreální oblasti

• dominance rozsivek (zvýrazňuje se směrem na sever)
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Jižní oceán

• 20 % plochy světových oceánů – role v regulaci klimatu

• relativně vyšší koncentrace živin – ale FE !

• dominance rozsivek

Phaeocystis antarctica

Corethron
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Tropická moře
• nízká produktivita dána nedostatkem živin

• ostrá termoklina zabraňuje transportu živin z hloubky, 
největší koncentrace v hloubce 500-1000 m

• výjimky – rovníkové výstupné proudy (Galapágy)

- pobřežní výstupné proudy – Z pobřeží kontinentů



Volný oceán – tropy a subtropy

• největší světový biom

• limitace živinami – nízká biomasa, vysoká průhlednost

• maximum biomasy v hloubce

• obrněnky, rozsivky, ALE většina biomasy Prochlorococcus, 
Synechococcus



Umbellosphaera

Hemiaulus



Pobřežní výstupné proudy



Emiliania huxleyi
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Oceány mírného pásma

• střídá se limitující vliv živin a světla

• v zimě nízká produktivita, ale nejvyšší koncentrace živin



Oceány mírného pásma

• jarní a podzimní maximum fytoplanktonu



Sezónnost a regionální produktivita oceánů

• největší produktivitu mají moře mírného pásu


