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Metabolismus bakterií
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fotoautotrofie

 Fotoautrotrofní bakterie provádí
fotosyntézu (odlišná od fotosyntézy sinic a 
zelených rostlin)
 Vodík a elektrony neberou z vody, ale ze sirovodíku nebo plynného 

vodíku
 Neprodukují kyslík



chemoautotrofie
 Tento způsob výživy se vyskytuje jen u 

prokaryotních org. (zdroj uhlíku CO2)

 Sirné bakterie – oxidují síru nebo sirovodík na 
sírany 

 Nitrifikační bakterie – oxidují amonné soli na 
dusitany a dusičnany

ÚKOL: Zjisti, ve kterém prostředí bys mohl najít sirné a 
nitrifikační bakterie



fotoheterotrofie
 způsob výživy, který je znám jen mezi 

prokaryotními organismy



chemoheterotrofie
 organické látky jsou zdrojem uhlíku i 

energie

 nejběžnější způsob metabolismu u baktérií

 saprofytické bakterie

 parazitické bakterie

 symbiotické bakterie



Saprofytické bakterie
 živí se odumřelými těly organismů

 významní rozkladači
= destruenti, dekompozitoři

 provádí tzv. mineralizaci
pozn. koloběh látek, potravní řetězec

ÚKOL: Zakresli potravní řetězec a zakomponuj do něj procesy 
dekompozice a mineralizace.



Parazitické bakterie
 živí se u živých organismů (hostitelů)

 škodí, způsobují nemoci (patogenní b.)

 např. Mycobacterium tuberculosis, …

ÚKOL: Zjisti, jakou nemoc způsobuje uvedená bakterie a vyhledej 
alespoň pět dalších druhových jmen bakterií, které jsou patogenní
pro člověka.



Symbiotické bakterie
 žijí v přímém kontaktu s jiným živým 

organismem (rostlinou, živočichem, houbou apod.) a 
navzájem si prospívají – symbionti

 např. hlízkovité bakterie a bobovité rostliny

ÚKOL: Vyhledej informace o vzájemné spolupráci uvedených symbiontů.



Využití kyslíku

 bakterie aerobní  bakterie anaerobní
 fakultativně
 obligátně

ÚKOL: Vysvětli jednotlivé typy uvedeného soužití s kyslíkem.
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