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Uvod

• Razumevanje vloge biodiverzitete v 
ekosistemu

Ekosistem = združba + življenski prostor

Vloga = funkcija zaradi aktivnosti osebkov v ekosistemu

Aktivnost vključuje energijski in informacijski vložek  



Združba je subjekt življenja!

Je živa;
je supraorganizem

Združbo sestavljajo populacije s soodvisnim genetskim 
zapisom,

ki je nastal s koevolucijo

Potrebne mutacije, selekcija in čas sobivanja

Z evolucijo večanje funkcionalne biodiverzitete (vseh treh nivojev)



Naravne združbe kot osnova naravnih 
ekosistemov

Genetski razvoj posamezne populacije gre v smeri 
uspešnejšega in kooperativnega sobivanja z drugimi 
populacijami

Zakaj je to pomembno?

Kaj pomeni uspešno bivanje populacije v združbi -
ekosistemu?

Ohranjanje njej primernega okolja                            Preživetje  



Ekosistemski procesi

Kroženje snovi in pretok energije
Vzdrževanje eksergije
Formativno oblikovanje življenjskega 

prostora
Medvrstne interakcije

Ekosistemski procesi = tipi aktivnosti 
življenja v ekosistemu



Ekološke šole proučevanja 
ekosistemov

 – holistična: 
Alfred Lotka 1925; Elements of Physical Biology
Raymond Lindeman 1942; Trophic-dynamic Aspect of Ecology 

redukcionistična:
Charles Elton 1927; Animal Ecology
Arthur GeorgeTransley 1935; The Use and Abuse of Vegetational 

Concepts and Terms
Josias Braum-Blanquet 1932; Plant Sociology



Pretok energije in kroženje 
snovi

• Združba rastlinojedov v evrazijskih 
zmernoklimatskih listopadnih gozdovih 
(gozdna voluharica, poljski zajec, divji 
prašič, srna, navadni jelen, konj, tur, 
zober)

Zakaj več vrst? Isti trofični nivo = enaka /podobno funkcijo

Kemijski vidik  Enaka funkcija

Biološki vidik Podobna, a različna funkcija



Navadni jelen – Evropska srna

Biološke (informacijske) velike razlike; 
Kemijske (snovne) razlike male



Fosfor, 
kalij, dušik 

....

1000 m n.v.

500 m n.v.
Prehranjevanje

Počivanje,
iztrebljanje ++++

----



Formativno oblikovanje 
življenjskega prostora

G. Krašnja

Oblika in struktura prednjih nog je specifična
Razvijala dolgo evolucijsko obdobje
Kopanje rovov – izdelava lovilnih kanalov

Nastajanje prsti zaradi pospešenega 
preperevanja zdrobljene matične podlage



Kdo zna in 
lahko to 
počne 

namesto 
njega????



Medvrstne interakcije

Interakcije, ki vplivajo na osebke in 
strukturo populacij

Interakcije, ki sooblikujejo genski 
sklad, sodelujejo pri evoluciji 
(oblikujejo koevolucijo)



volk - ris
SIVI VOLK:

psi v družinah
veliko srce - tekač
utrujanje

EVRAZIJSKI RIS:
mačka – samotar
malo srce – zalezovanje 
presenečenje



Plenjenje jelenjadi

Vpliv na strukturo populacije

Vpliv na socialno strukturo

Vpliv na rabo prostora

Vpliv na vedenje

Volk

Ris Človek



Interakcije, ki sooblikujejo 
genski sklad, sodelujejo pri 

evoluciji (oblikujejo koevolucijo) 
Preko interakcij je vpliv na selekcijo fenotipskih lasnosti, posledično 
tudi na genetsko sliko; čas bistvena komponenta

Genski sklad populacije A Genski sklad populacije A

SOODVISNA



Razvoj združbe – povečevanje 
funkcionalne biodiverzitete

Diverziteta
Delovanje ekosistema
(Ekosistemski procesi)

Vrste /?Funkcionalne skupine

?

M. Jonsson / Acta Oecologica 29 (2006)



Zaključki

Vloga vrste /vrstne diverzitete – pomen 
njenega obstoja:
Obstoj funkcionalnih ekosistemov
Obstoj višjega integracijskega sistema -

Biosfere
Neposredna vrednost aktivnosti posameznih 

vrst za človeka



Hvala za pozornost!
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