
Biogeochemické cykly (BGChC) 

Biogeochemie: součást geochemie, studující vliv geologického 
podloží na chemické složení látek rostlinného popřípadě živočišného 
původu. 
                                                   Encyklopedie Diderot 2002 

Biogeochemické cykly: Pohyb chemických prvků mezi organismy 
a neživými částmi atmosféry, litosféry a hydrosféry  
BGChC = ∑ hydrologického + geologického + biologického cyklu 

Hana Šantrůčková, Katedra biologie ekosystémů PřF JU, České 
Budějovice   hana.santruckova@prf.jcu.cz 

Abiotické prostředí                              živé bytosti      
                                                 (živočichové, rostliny, mikroorganismy)  

Základní učebnice: Schlesinger,WH: Biogeochemistry: An analysis of global 
change.  Academic Press, Amsterodam, 1997.  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Sem vložit obrázek BGChC z mikrobiologie = propojeni



Vliv vývoje Země na evoluci 
(příklad ovlivnění biologických 
cyklů geologickými cykly)  

Co způsobuje pohyb zemských ker? 



(I. Inouye, 2000) 

∼ 450 milionů let 

O2 a CO2 koncentrace v atmosféře 
Na počátku rozvoje Země byl CO2  hlavní součástí atmosféry. Během 3 miliard 
let byl z větší části vyměněn za O2. Nejprve díky aktivitě mikroorganismů,  ale 
postupně i  aktivitě řas a vyšších rostlin. 

Miliardy let před současností 

Prekambrium 

Archaikum (prahory) Proterozoikum (starohory) Hadaikum) 

Vliv biologických cyklů na vývoj Země 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V období časného archeozoika (3.8 miliard – 2,5 miliard)  bylo složení atmosféry slabě redukující a  dominovaly v ní fyzikální a chemické procesy (např. vulkanická činnost, fotochemická oxidace). Objevení a rozvoj archeobakterií vedlo k signifikantnímu nárůstu metanu v atmosféře. To mohlo zvyšovat skleníkový efekt CO2 zpočátku na lokální úrovni, ale později i na úrovni globální. Rozvoj anaerobní a později aerobní fotosyntézy znamenalo další významné změny v rozvoji biosféry. Uvolňování kyslíku radikálně změnilo složení atmosféry, vedlo k vzniku hydroxylových radikálů, které odpovídají za oxidativní kapacitu atmosféry a ozon absorbující UV záření. To umožnilo přesun života z oceánů na souš. Okysličení oceánů a později i atmosféry vedlo k reorganizaci cyklů a u některých začaly hrát významnou roli oxidativní procesy (např. u sulfidů a Fe). Toto je částečně dokumentováno krátkodobou, ale masivní sedimentací oxidů železa na dno oceánů uprostřed proterozoika (cca 2 miliardy let tzv. red beds). Dalším důkazem je změna povahy organické hmoty, která se uchovala v sedimentech z časného proterozoika. Tyto změny byly interpretovány jako posun těžiště oxidace organické hmoty z anoxického dna do oxického vodního sloupce. Okysličení atmosféry vytvořilo podmínky nutné pro vznik a rozvoj procesů jako je oxidace metanu, nitrifikace (oxidace amoniaku na nitráty), denitrifikace (redukce nitrátů na oxidy N a N2) aj. Ačkoliv změna koncentrace O2 ohromná, ke zvyšování docházelo pomalu, během >10^6 let. 



• Základní pojmy 
• Specifické vlastnosti Země a  vývoj života na Zemi 
• Charakteristika prostředí: 
             - Atmosféra a přeměny energie na Zemi 
             - Hydrosféra - oceány a globální proudění 
             - Litosféra 
• Cykly živin na souši: 
             - Cyklus uhlíku 
             - Cyklus dusíku 
             - Cyklus fosforu a dalších živin 
• Rozdíly mezi suchozemskými a vodními ekosystémy 
             - Cykly v mokřadech 
             - Cykly ve sladkovodních ekosystémech 
• Globální cykly 

 

OBSAH PŘEDNÁŠEK 



Základní pojmy 



Miliarda v češtině   (109)   =   bilion v angličtině 

Tabulka používaných jednotek 

(1t = 1000 kg, 1 ha = 100 x 100 = 10000 m2, 1 g H2O = 1 cm3 = 1 ml )  

Zkratka BP= před současností (before present) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Příklady: 100 Em      sto exametrů = 1020 metrů = sto trilionů metrů                10 GK       deset gigakelvinů = 1010 K = deset miliard Kelvinů                1 Ma =      106 a = milion roků (annus = rok)                100 mT       sto mikroteslů = 10-4 T = sto miliontin teslů                 10 nm        deset nanometrů = 10-6 m = deset miliardtin metru                  1 ps          jedna pikosekunda = 10-12 S = biliontina sekundy 



atmosféra 

hydrosféra litosféra 

biosféra 

Biogeochemické cykly  Anorganické prvky & 
sloučeniny jsou přijímány 
autotrofy a přeměňovány 
na komplexní organické 
molekuly 

komplexní organické 
molekuly jsou 
přeměňovány v potravních 
řetězcích  a částečně 
uvolňovány zpět ve formě 
prvků nebo anorganických 
sloučenin 



Látky v přírodě  
•definovaný prostor 
•definované množství   
•„nemohou se ztratit“ 
 
Zásobníky si látky 
vyměňují 
 
látky do zásobníku 
vstupují 
 
látky ze zásobníku 
vystupují 
 
látky v zásobníku 
zůstávají určitou dobu  
    
rychlosti toku společně s 
velikostí zásobníků 

Zásobník 1 

Zásobník 2 

zásobník  
   (pool) 

cyklus živin 

doba zdržení  
(residence time) 

tok (flux) 

tok 

vstup 
(input) 

výstup 
(input) 

tok 



Studium založeno na: 
• Zákonu zachování hmoty -  bilance živin (mass balance 

budget) 
1. Systém v rovnováze – toky jsou v rovnováze a vstup = výstup 

(input = output) 
2. Prvky se akumulují v ekosystému, vstup > výstup  
     a ekosystém se stává zásobárnou živiny (storage, sink) 
3. Prvky ubývají z ekosystému vstup < výstup 
     ekosystém se stává zdrojem živin ( loss, source) 
 

Input (output) = přenos látek mezi 
-   fyzikálními sférami (atmosféra,   
    biosféra, geosféra a hydrosféra) 
-  geografickými jednotkami (povodí) 
-  ekosystémy (les, rybník, louka…) 

Při bilancích se využívá 
Ekologická stechiometrie 

• Zákonu zachování energie 



Chemická stechiometrie je velký soubor omezení, která limitují 
(omezují)kombinace chemických prvků a vymezují, které prvky budou 
vzájemně reagovat a které ne.  
 
Ekologická stechiometrie je soubor podobných omezení, která ale 
určují, jak spolu budou vzájemně reagovat biologické systémy.  

Příklad ekologické stechiometrie:  
 
 reakce respirace 
 
C6H12O6 +  6O2 → 6 CO2 + 6 H2O  
 
Do reakce vstupuje  6 atomů C, 18 atomů  O, a 12 atomů H. Z reakce 
vyplývá, že vždy na jednu molekulu vytvořeného  CO2 musí být spotřebována 
jedna molekula O2.  

Při bilancích se využívá 
Ekologická stechiometrie 



Nepostradatelné prvky 

Jak pomůže ekologická stechiometrie k určení limitních hodnot? 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Červeně orámované jsou esenciální  (nepostradadelné) prvky pro rostliny, mikroorganismy a živočichy.Proč se zaměřovat na prvky?Poskytují kostru pro pohyb mezi různými hladinami komplexity a organizovanosti, umožňují odhadnout prvkové složení a tím tok z jednoho reservoáru do druhého (z buňky do buňky, z organismu do organismu, z organismu do prostředí, mezi ekosystémy…)Nemohou zmizet ze systému (pokud se nejedná o radioaktivní prvky) – platí pro ně zákon zachování hmoty



Příklad: člověk a jeho prvkové složení 

Śterner, RW, Elser, JJ, 2002, Ecological Stechiometry, Princeton Univ.Press, Princeton,  

99% hmotnosti těla,  
 makroprvky    mikroprvky 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Hlavní důvod, proč uvádím chemickou značku člověka je, abych vás stimulovala, abyste začali přemýšlet o tom, že každý člověk a nejen člověk, každá živá věc representuje atomy, které se dohromady váží v určitých proporcích a podle určitých pravidel. Člověk musí dostat tyto prvky v dostatečném, ale ne nadbytečném množství z prostředí, ve kterém potřebné prvky nemusí byt zastoupeny ve stejném poměru. Proto fyziologické procesy musí být komplexní a uzpůsobeny tak, aby dokázaly zajistit široké rozmezí molekul potřebných pro stavbu těla a to absorbováním, metabolizováním nových molekul, transformací již existujících molekul a exkrecí již nepotřebných a nadbytečných látek.Elementární složení se velmi často vyjadřuje relativně k uhlíku = ukazuje obrázek 1. Celková hmotnost tohoto našeho člověka je 64 kg,  Nesmíme ale předpokládat, že mikroprvky jsou nedůležité. Ve skutečnosti tomu bývá naopak.Ekologická stechiometrie získává informace o elementárním složení organismů a kombinuje je s informacemi o prvkovém složení organismů, ale i abiotických látek, které mohou  být potenciálně v interakci s naším organismem. To může pomoci při hledání odpovědí na otázky Jak rychle organismy rostou a proč?Jaké živiny jsou limitující v ekosystému?Co rozhoduje o volbě potravy?Jak prostředí ovlivňuje evoluci nebo vývoj? 



Stechiometrický vzorec člověka (podíl atomů; vyjádřeno na vlhkou hmotnost) 
Abstraktní molekula 

H 375 000 000 
O 139 000 000 
C   85 700 000 
N     6 430 000 
Ca   1 500 000 
P     1 020 000 
 

S    206 000 
Na  183 000 
K    177 000 
Cl   127 000 
Mg    40 000 
Si      38 600 
Fe       2 680 
Zn       2 110 

Cu  76 
I      14 
Mn  13 
F     13 
Cr     7 
Se    4 
Mo    3 
Co    1 

Śterner, RW, Elser, JJ, 2002, Ecological Stechiometry, Princeton Univ.Press, Princeton,  

O čem vypovídají (s čím souvisí) tyto vysoké 
hodnoty?........... 



Globální cykly 

Ekosystémy (povodí) 

Části ekosystémů 

Lokální cykly 

BGCh cykly - prostorové měřítko 



Globální ekosystém 

Jak odlesňování ovlivňuje 
globální klima? 

Jak odlesňování ovlivní 
kvalitu vody v okolních 
městech? 

Jak ovlivní kyselé srážky 
produktivitu lesa? 

Jak biota ovlivní zvětrávání 
hornin? 

Příklad problematiky 

Upraveno podle Chapin 2002 

Ekosystémy  
různá velikost 

⇓ 
různé 

úrovně studia 

⇓  
různé metody 

⇓  
různá 

časoprostorová 
měřítka 

Lesní  
ekosystém 

Půdní  
ekosystém 

povodí 



Různé úrovně organizace – rozdílné přístupy a metody studia, rozdílný vliv faktorů 
(up-scalling) 



atmosféra 

porost 

půda 

mikroorganismy 

roky měsíce dny 

10-9 

10-3 

103 

Časové měřítko 



Krátkodobé  x    dlouhodobé cykly 

• Rotace Země kolem osy  (R)– střídání dne a noci 
• Rotace Země kolem Slunce a vychýlení  
  zemské osy – sezónnost 

• Odchylky v oběžné dráze Země kolem Slunce 
• Odchylky ve sklonu zemské osy 
• Interakce CO2 a litosféry 

BGCh cykly - časové měřítko 

P = precese 
N = nutace 



Dlouhodobé řízení atmosférického CO2 - rozpouštěním 
CO2 v dešti a povrchových vodách (H2CO3) a podílem na 
zvětrávání hornin. C se dostává do oceánů jako HCO3

- a je 
uložen jako část uhličitanových usazenin v oceánské kůře. 
CO2 je uvolněno zpět do atmosféry, když jsou tyto horniny 
metamorfovány (přeměněny) při vysokých teplotách a tlaku 
v hlubinách Země. 
Schlesinger,WH, 1997, Biogeochemistry, Acad. Press. 1 cyklus = 100-200 miliónů let 

Příklad dlouhodobých cyklů:  
                   Vztah mezi křemičitanovými a uhličitanovými cykly na povrchu Země 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Příkladem dlouhodobého cyklu Země  je interakce mezi oxidem uhličitým a zemskou kůrou. CO2 v atmosféře se rozpouští v dešťové vodě a vzniká H2CO3, která reaguje s minerály zemské kůry v procesech zvětrávání. Rozpuštěné látky vzniklé zvětráváním jsou odnášeny řekami do oceánů, kde vzniká CaCO3, který se postupně usazuje na oceánské dno, které se podsouvá subdukcí do nižších vrstev zemské kůry. Zde jsou sedimenty přeměněny (metamorfovány). Ca  reaguje s křemičitany, vznikají opět primární horniny a C je uvolňován ve formě CO2 do atmosféry při vulkanické činnosti. Cirkulace celé oceánské kůry tímto způsobem trvá okolo 100-200 milionů let. Existence života na Zemi tento cyklus neurychluje, ale může zvětšovat množství materiálu, který tímto cyklem prochází, tím, že se zvýší zvětrávání minerálů na souši a usazování uhličitanů na dně oceánů.Tomuto typu modelu se říká steady- state model (model ustáleného stavu). Znamená to, že za normálních okolností se přeměňuje stálé množství látek a velikost zásobníků se v čase nemění. Tento model předpokládá samoregulační systém. V tomto případě to znamená, že zvýšená vulkanická činnost musí vést ke zvýšenému zvětrávání, aby mohl být vytvořený CO2 odstraněn z atmosféry. Předpoklad ustáleného stavu se pro zjednodušení  velmi často využívá i v biogeochemických cyklech. Je ale třeba mít na paměti, že předpoklad ustáleného stavu většinou neplatí v přechodných periodách rychlých  změn. Změny v cyklu CO2 s sebou nesou změny v cyklu teploty (díky skleníkovému efektu, viz níže).  Například silná vulkanická činnost v eocénu mohla vést k přechodnému zvýšení koncentrace CO2 a ke globálnímu oteplování v eocénu (ve třetihorách, před cca 45 miliony let). 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
 I současné globální změny musí být posuzovány v kontextu existující cykličnosti. Například současné změny v koncentraci CO2 jsou nejlépe pozorovatelné v kontextu dlouhodobějších cyklických změn v posledních 220 000 let. Historický záznam byl získán analýzou vzduchu, který byl uzavřen v bublinách v ledovcích na Antarktidě (poblíž stanice Vostok). Koncentrace CO2 se pravidelně snižuje v dobách ledových  a zvyšuje v dobách meziledových. V poslední době ledové se koncentrace CO2 pohybovala mezi 180 a 200 ppm a dramaticky se zvýšila před 10 000 lety na 280 ppm a pak zůstala relativně stálá až do začátku průmyslové revoluce. V kontextu s touto rychlostí vidíme, že současná rychlost zvyšování koncentrace CO2 na hodnotu 360 ppm je enormně vysoká  a dostává se do koncentrací, které v historii současného člověka  nikdy nedosáhla.Lidská činnost ale neovlivňuje jenom koncentraci CO2, ale i koncentraci dalších plynů,  erozi půdy a tím její odnos do oceánů a akumulaci sedimentů. Lidská činnost ovlivňuje také větrnou erozi, která vede ke snížení intenzity záření dopadajícího na zemský povrch. Využívání kovů  ovlivnilo v mnoha případech jejich cykly.Všechny vlivy lidské činnosti musí být posuzovány v kontextu dlouhodobých oscilací, které vznikají v důsledku vývoje Země.  



Krátkodobé cykly - cyklické změny atmosféry  v rozsahu let 

Schlesinger,WH, 1997, Biogeochemistry, Acad. Press. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Biosféra se vždy mění v cyklech. V rostlinách fotosyntéza převažuje na respirací ve dne a naopak respirace převažuje v noci. Během léta, celková fotosyntéza na severní polokouli převažuje nad respirací dekompozitorů a v letním období se hromadí uhlík v tělech rostlin a snižuje se pravidelně koncentrace CO2 v atmosféře. Roční cyklus je uzavřen v zimě, kdy se koncentrace CO2 v atmosféře opět zvyšuje protože se rozkládají rostlinné zbytky a  procesy fotosyntézy jsou v minimu.



Specifické vlastnosti Země 



Specifické vlastnosti Země 

• Složení a hustota – přítomnost křemičitanů stabilizuje 
cyklus  CO2  
 

• Vzdálenost od Slunce  a složení atmosféry 
umožňuje existenci života 

 

• Přítomnost Měsíce  měsíc stabilizuje sklon zemské 
osy vzhledem k oběžné dráze - změna o několik stupňů během 
geologického vývoje Země - příčinou klimatické zonality na 
Zemi a relativně konstantního obsahu atmosféry a podnebí na 
Zemi; slapové jevy) 



Slapové jevy (příliv a odliv) 

z knihy Oceánografie (Thurman, Trujillo 2005) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Newtonův gravitační zákon: Každá dvě tělesa o hmotnostech m1 a m2, která můžeme dostatečně přesně aproximovat body, nebo jsou s dostatečnou přesností nahraditelná koulí na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou hmotnostem těles a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenosti  Fg = G(m1*m2/r^2) kde G je gravitační konstanta s hodnotou 6,67·10-11 m3·kg-1·s-2, m1 je hmotnost prvního hmotného bodu, m2 je hmotnost druhého hmotného bodu a r je vzdálenost obou hmotných bodů.Gravitační síla, kterou Měsíc působí na Zemi, vytváří slapové změny hladiny oceánů, která stoupá a klesá podle pohybu Měsíce kolem Země. Bez Měsíce by se určitě jejich rozsah velmi snížil, ale nezmizel by úplně. Měsíc totiž tvoří pouze dvě třetiny slapového působení na naši planetu. Zbytek způsobuje Slunce a méně i planety, zvláště Jupiter. Země spolu s Měsícem obíhají okolo společného těžiště. Protože hmotnost Měsíce dosahuje jen 1/81 hmotnosti Země, leží těžiště soustavy Země-Měsíc 4 800 km od středu Země, tedy ještě uvnitř zemského tělesa. Při oběhu Země kolem tohoto těžiště vzniká odstředivá síla. Jen ve středu Země je přitažlivá síla Měsíce stejně velká jako odstředivá síla, a každá působí opačným směrem: obě síly jsou tam tedy vyrovnány. Na straně Země obrácené k Měsíci je ale přitažlivá síla Měsíce o něco větší než odstředivá. Tam vzniká výduť - příliv. Stejné je to však i na straně Země odvrácené od Měsíce: tam je větší odstředivá síla, než přitažlivá síla od Měsíce. Proto i tam nastává příliv. Existují tedy dvě přílivové výdutě na protilehlých stranách Země. Mezi nimi je oblast odlivu. Můžeme tedy říci, že v každém přístavu nastává dvakrát denně příliv a odliv. 



Rozvoj života na Zemi 

Vznik vesmíru:  před 13 -18 miliardami let  
Vznik sluneční soustavy: před cca 5 miliardami let 
Vznik života na Zemi: před 3,85 miliardami let  



Během vzniku Země, zemské kůry a 
života na Zemi došlo k ohromným 
posunům ve složení a zastoupení 
prvků 



A= 10-2, 1% 

10-2<B<10-6 

10-6<C<10-9 

D < 10-9 

Příklad: obsahu prvků v zemské kůře, oceánu a v člověku 

Śterner, RW, Elser, JJ, 2002, Ecological Stechiometry, Princeton Univ.Press, Princeton,  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Ve sluneční soustavě jsou nejvíce zastoupenými prvky kyslík, vodík a helium. Během vzniku Země, zemské kůry a živých tvorů na Zemi došlo k ohromným posunům ve složení a zastoupení prvků



Půlnoc 
(0 h) 

Vznik Země 

4 h Chladnutí povrchu Země, první utuhlé 
horniny 

6  První život 
11  Dostatek kyslíku 

17  Eukaryotní buňky 
20.20 První bezobratlí 
21.10 První dobře vyvinuté fosilie s vápnitou 

skořápkou 
21.50 Cévnaté rostliny kolonizují kontinenty 
23.10 Člověk 
23.59.53 Průmyslová revoluce 

prekambrium 

∼ 400 mil. let 

Homo sapiens 
∼ 35-60 tis. let 

Rozvoj Země v časové škále 24 hodin 

∼ 500 mil. let 

∼ 4 500 mil. let 



Původ atmosféry  
• V samých počátcích vývoje Země převažovaly H a He, málo vodní páry, CH4, 

CO2 a N2; H a He brzy  odváty  
• Uvolňování plynů z roztavených hornin, příspěvek těkavých látek a vody z 

meteoritů dopadajících na zemský povrch v počátcích vývoje Země  
• Další vývoj atmosféry úzce propojen s vývojem Země, uvolňování plynů při 

vulkanické činnosti (převaha vodních par)   
• CH4 reagoval s přehřátou vodní párou 
       za vzniku CO a vodíku 
• Dokud se Země neochladila na 100oC, 
       všechny plyny zůstávaly v atmosféře 
• Dominantní látky v prvotní atmosféře: 
      CO2, CO, H2, H2O, N20, ale i HCl a Cl2  

http://www.scientificpsychic.com/ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Rozvoj atmosféry je úzce propojen s rozvojem zemské kůry a celého planetárního systému. V samých počátcích tvorby Země byly v plynném obalu tvořící se země hlavně lehké plyny vodík a helium.  V tomto období (rané hadaikum; před 4,6-4  mld let;  Gya = Ga = 109 let)   byla gravitace Země mnohem slabší a Země byla vystavena mnoha kolizím s planetoidy. V tomto prostředí byly H a He odváty solárním větrem a v atmosféře zůstaly hlavně metan, amoniak, vodní páry a malé množství dusíku a CO2.  Bombardování meteority udržovalo Zemskou kůru v roztaveném stavu a padající komety mohly přinášet  další  H2O, CH4,  NH3, H2S a další plyny, které obohacovaly primordiální atmosféru. Poté, co byly H a He odváty z atmosféry, zůstaly v plynném obalu Země NH3 a CH4, malé množství N2 a CO2. Bombardování Země meteority (cca - 3.9 miliardy let) udržovalo horniny v roztaveném stavu a z hornin se uvolňovaly další plyny. Kromě toho byly  H2O, CH4, NH3, H2S, H2  přinášeny s padajícími kometami a meteority a obohacovaly atmosféru. Vysoké teploty povrchu země v hadaiku podporovaly vymizení metanu. Metan reagoval v prostředí vysokých teplot (700-1100°C), kterých mohlo dosahovat roztavené magma, s přehřátou vodní parou za vzniku CO a vodíku. Oxid uhelnatý mohl snadno reagovat s kovy za vzniku karbonylových skupin. Ke konci hadaika se vlivem vulkanické aktivity začal v atmosféře zvyšovat obsah CO2,  horniny tuhly a na povrchu země začala kondenzovat voda.Magma = Al Si hornina obsahující sopečné plyny (H2O, CO2, F, Cl)



Původ atmosféry - shrnutí 

• Nemáme informace z počátku vývoje  

• Prvotní atmosféra se vytvořila uvolňováním plynů z 

roztavených hornin 

• Vulkanické erupce obsahují stopová množství C, N a S 

• Těkavé látky a voda byly přineseny kometami 

dopadajícími na zemský povrch v počátcích vývoje 

Země 

• Dokud se Země neochladila na 100oC, všechny plyny 

zůstávaly v atmosféře 

Předvádějící
Poznámky prezentace
[Magma = Al Si hornina obsahující sopečné plyny (H2O, CO2, F, Cl)]



Rozvoj oceánů 
• Po ochlazení povrchu pod 100°C, začala kondenzovat 

voda z atmosféry.    

• Oceány – pravděpodobně vytvořeny a znovu odpařeny 
několikrát, než se vytvořily současné oceány. 

• Existují důkazy o tom, že voda na Zemi byla již před  3.8 
miliardami let (3,8 BYA) a dosáhla současného objemu v 
relativně krátké době.   

• Celkové množství vody v oceánech je relativně stálé. 

• Mnoho atmosférických plynů (CO2, HCl, SO2) 
rozpustných ve vodě a jsou deponovány v oceánech 

Předvádějící
Poznámky prezentace
rozpustnost plynů  ve vodě (S) - definována Henryho zákonem:S=kPk -  konstanta rozpustnosti při dané teplotěP – atmosférický tlakRozpustnost CO2, HCl a SO2 ve vodě při tlaku 1 Atm: 1,4 (CO2); 700 (HCl) a 94,1 g/l (SO2) při 25°C; při rozpouštění se tvoří kyseliny, které jsou neutralizovány reakcí z minerály zemské kůry. Rozpustnost N2 – 0,018 g/l při 25°C.            Přímé důkazy o složení prvotních oceánů ukazují že složení oceánu v prekambriu bylo podobné současnosti, jenom obsahovalo nižší koncentrace síranů. Dominantním aniontem byl Cl a převažujícími kationty byly  Na, Ca a Mg.



Kyselý déšť 

Zemská kůra byla složená z křemičitanů, které 
zvětrávaly a uvolňovalo se Mg, Ca, Na aj. 

Na+, Mg2+, a další kationty 
byly s HCO3

- splavovány 
řekami do oceánů) 

CaCO3 se sráželo v oceánech 

Chemické složení oceánů 



Vznik života  - dosud  uspokojivě nevysvětlen 

           
                  Atmosféra  x  oceány x meziplanetární částice  
 
• Vznik jednoduchých organických molekul abiotickou cestou v anoxické, slabě redukující 

atmosféře (CO2, CO, H2, H2O, N2) 
 

• Vstup jednoduchých organických molekul a aminokyselin s kosmickým  prachem, ledem, 
vápenatými chondrity (chemické šablony urychlující abiotickou syntézu) 
 

• Důležitá role jílových minerálů – mohou vázat polární organické molekuly, tím je 
koncentrovat a zvyšovat pravděpodobnost vzájemné reakce (ppb. tvorba RNA, bílkovin) 
 

• Abiotická syntéza formátu, acetátu, pyruvátu a aminokyselin aj. v podmořských 
hydrotermálních pramenech 
 

• Tvorba koacervátů a jejich zapouzdření do primitivních membrán 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Kosmické částice prachu – také obsahují jednoduché organické molekuly a aminokyseliny (nalezeny ve vápenatých chondritech) Abioticky byly syntetizovány: formaldehyd - často prekurzor ribozy, aminokyselin a nukleotidu, methionin, krátké řetězce AA  kondenzují za přítomnosti polyfosfátů - což mluví pro abiotickou cestu vzniku ATP. Tradiční pohled, že život vznikl v oceánech, vychází z toho, že prvky, které jsou dominantní v organismech  jsou dobře rozpustné a obsažené v oceánechNapříklad rozpustné kationty (Na, K, Mg, Ca) nebo rozpustné oxi-anionty (NO3-, HCO3-, SO42-).  Molybden je rozpuštěný ve formě  MoO42-.  Všechny  tyto prvky jsou součástí buněk a v buňkách se vyskytují ve větších koncentracích než v zemské kůře. Naopak v zemské kůře dominuje Si a Al, které nejsou rozpustné v mořské vodě a jejich obsah v buňkách je velmi nízký. Fosfor sice tvoří oxi-aniont PO43-, ale nikdy nebyl příliš zastoupen v mořské vodě, protože má tendenci se vázat na minerály. Ačkoliv je P málo zastoupen jak v mořské vodě, tak v zemské kůře, je pro život nepostradatelný. Jeho nepostradatelnost je dána jeho vlastnostmi: kyselina fosforečná má tři ionizované skupiny (vazebná místa). Dvě se mohou vázat na dva nukleotidy a třetí negativní místo může chránit molekulu proti hydrolýze a udržovat ji v buněčné membráně. Tyto vlastnosti také dovolují P sloužit při přenosu energie ATP. 



Relativní zastoupení prvků v buňkách a jejich roli v biochemických reakcích je 
determinována rozpustností prvků a jejich sloučenin ve vodě  
 
Výjimka: fosfor - významnou roli díky jedinečným biochemickým vlastnostem 
(fosfátové sloučeniny - přenos energie) 

Tradiční pohled:  život vznikl v oceánech, protože prvky, které 
jsou dominantní v organismech  jsou dobře rozpustné a 
obsažené v oceánech 



Tři nejdůležitější podmínky vzniku života:  
 
• Existence vnějšího obalu (membrána),  

• fungující metabolismus (existence proteinů) 

• přenos genetické informace (DNA, RNA, RNA ppb. dříve) 

Existující teorie se liší především  v tom, která ze tří základních struktur 
vznikla nejdříve 

Dlouho akceptovaná teorie:  Oparinova a Haldaneho 
hypotéza 
Stanley Miller  - 1953 
Abiotická syntéza některých aminokyselin 
 
Nedostatky : 
Nesyntetizovaly se všechny AA, ani cukry aj. látky 
Nevznikly makromolekuly 
Současně se produkovaly molekuly nebezpečné pro život 
Příliš umělý systém, neodpovídal podmínkám tehdejšího 
prostředí 



Evoluce metabolismu 

První život -  dosud nevyřešeno 

pravděpodobně se rozvíjel v 
hydrotermálních pramenech 

První organizmy  podobné dnešním 
Archaea 
termotolerantní, halofyti, 
extremofilní, metanogenní  

Nejprimitivnější metabolická dráha: 

CH3COOH              CO2 + CH4 

Acetát - abiotickou cestou, energie získána oxidací acetátu 

obligátní heterotrofové - jejich současnou analogií Methanobacteriales 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Složitější metabolické cesty anaerobního metabolismu – jako je glykolýza se rozvinuly až následně.

http://web.uvic.ca/sciweb/uvic-sci-photos.html


V přírodě oxidace organických molekul – spojena 
(spřažena) s redukcí anorganických látek 

Po metanogenezi z acetátu se objevila metanogeneze redukcí 
oxidu uhličitého 
 
             CO2 + 4 H2                    CH4 + 2 H2O 
(Tato cesta komplikovanější než z acetátu, potřebuje komplexnější enzymatický 
aparát) 

Redukce sulfátu – také Archaea, před 2,4 miliardami let 
(Objevila se později, protože se nejdříve musely nahromadit sírany v oceánu) 
 
         2 CH2O + 2 H+ + SO4

2-                      H2S + 2CO2 + 2 H2O 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V primitivním oceán byla pravděpodobně stopová množství nitrátů, které sloužily jako prvotní zdroj N pro produkci bílkovin biomasy



Zvyšující se komplexita biochemických cest 

Methanogeneze 

      CH3COOH    CO2  + CH4 

      CO2 + 4H2   CH4  + H2O 

Redukce síranů 

     2CH2O + 2H+ + SO4
2-           H2S  + 2CO2 + 2H2O 

Fixace dusíku 

     N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP          2NH3 + H2 + 16ADP + 16P 

Všechny tyto reakce striktně anaerobní 

Předvádějící
Poznámky prezentace




První fotosyntéza 

 
CO2 + 2H2S   CH2O + 2S + H2O 

světlo 

Zelené a purpurové bakterie 

Možno dokázat podle velké izotopové diskriminace 13C ( -28‰) 

Fosilie staré okolo 3,8 miliard let jsou výrazně ochuzené o 13C 

Předpokládá se, že první fotosyntetické reakce zahrnovaly sirovodík a ne 
vodu, protože k tomu, aby reakce běžela je potřeba méně energie 

Zdroj H+  



 
CO2 + 2H2S  CH2O + 2S + H2O 

světlo 

Vývoj fotosyntézy 

1. 

 
CO2 + H2O                 CH2O + O2 

světlo 

2. 

Sinice (cyanobacteria), před  3,5 mld. let;  také produkují organickou 
hmotu ochuzenou o 13C 



Vznik fotosyntézy produkující O2 – 
nejvýznamnější vliv života na 
geochemii zemského povrchu  



(I. Inouye, 2000) 

Přesun života z oceánů na souš – v siluru (∼ 416 - 443 milionů let, po 
vytvoření ozonové vrstvy 

Po vzniku fotosyntézy trvalo téměř miliardu let než začala 
narůstat koncentrace kyslíku v atmosféře. Proč? 

Miliardy let před současností 

Prekambrium 

Archeozoikum (prahory) Proterozoikum (starohory) Hadaikum) 

Začátek tvorby 
ozonové vrstvy 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V období časného archeozoika (3.8 miliard – 2,5 miliard)  bylo složení atmosféry slabě redukující a  dominovaly v ní fyzikální a chemické procesy (např. vulkanická činnost, fotochemická oxidace). Objevení a rozvoj archeí vedl k signifikantnímu nárůstu metanu v atmosféře. To mohlo zvyšovat skleníkový efekt CO2 zpočátku na lokální úrovni, ale později i na úrovni globální. Rozvoj anaerobní a později aerobní fotosyntézy znamenal další významné změny v rozvoji biosféry. Uvolňování kyslíku radikálně změnilo složení atmosféry, postupně se zvyšovala koncentrace O2,   vznikaly hydroxylové radikály, které odpovídají za oxidativní kapacitu atmosféry, a vytvořila se ozonová vrstva absorbující UV záření. To umožnilo přesun života z oceánů na souš (v siluru). Okysličení oceánů a později i atmosféry vedlo k reorganizaci cyklů a u některých začaly hrát významnou roli oxidativní procesy (např. oxidace u sulfidů  v cyklu síry, Fe2+ v cyklu železa). V oxidativním prostředí se oxidovaly redukované plyny i horniny (např. metan, pyrit). Toto je částečně dokumentováno krátkodobou, ale masivní sedimentací oxidů železa na dno oceánů uprostřed proterozoika (cca 2 miliardy let tzv. red beds). Dalším důkazem je změna povahy organické hmoty, která se uchovala v sedimentech z časného proterozoika. Tyto změny byly interpretovány jako posun těžiště oxidace organické hmoty z anoxického dna do oxického vodního sloupce. Okysličení prostředí vytvořilo podmínky nutné pro vznik a rozvoj procesů jako je oxidace metanu, nitrifikace (oxidace amoniaku na nitráty), denitrifikace (redukce nitrátů na oxidy N a N2) aj. Prekambrium (4,6 mld  až 542 milionů YBP), dělí se na:Proteozoikum 2,5 mld-542 milionů Archaikum 4 mld -2,5 mldHadaikum  4,6 mld -4  mldFanerozoikum 542 milionu – současnost, doba rozvinutého života na Zemi



Kumulativní množství O2 uvolněného v geologickém 
čase v procesech fotosyntézy: 5,1 * 1022 g 
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Nejdříve se musely zoxidovat  redukované látky, hlavně železo 



Jura/Křída Kambrium Perm 

Trias 

Vývoj složení 
atmosféry 

obří hmyz dinosauři 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Kambrium 540-490 milionu Ordovik  490-443 , objevení suchozemských rostlin na rozhraní ordoviku a siluru (450 mil. Let)Silur  443-417Devon 417-354Karbon 354-290Perm 290-250Trias  250-200-  na rozhraní Permu a Triasu  pokles O2 na 12%, vymizení 90% obyvatel oceánu a 70% suchozemských rostlin a živočichů, příčinou zřejmě masivní sopečná činnost na Sibiři, která trvala cca 1 milion letJura 200-145Krida 145-65



•   Objevení eukaryot  - před cca 2 miliardami let 

•   Vytvoření ozonové vrstvy a zachycení UV záření 

•   Přesun života z vody na souši  (v siluru) 

•   Vývoj nových biochemických cest: 

  - oxidace síry: 2S + 2 H2O + 3O2           2SO4
2- + 4H+ 

      vzniklé protony využity s CO2 v energetickém metabolismu 

  - nitrifikace:  2NH4
+ + 3O2            2NO2

- +2H2O + 4H+ 

                                        2NO2
- + O2                 2NO3

- 

   - denitrifikace:  2CH2O + 4H+ +4NO3
-                    2N2 + 5CO2 + 7H2O  

      fakultativně anaerobní proces 
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Proč se život změnil z anaerobního na aerobní? 

Aerobní metabolismus je energeticky účinnější 

Primárním anaerobním metabolismem v hydrotermálních 
zdrojích se  za rok vytvořilo  
                      0.2 - 2.0 x 1012 mol organického  C 

Aerobním metabolismem jen suchozemských rostlin se za 
rok vytvoří 
                      1.20 x 1017 mol organického C 

X 



Proč musí organismy produkovat energii? 

CO2, H2O, NO3 – oxidované formy = obsahují pevné vazby  

O2 – nejsilnější oxidativní účinek ze všech látek 

C-C vazby (i C-H, C-N, C-O a C-P  vazby v buňce) jsou srovnatelně slabé, 
ale bohaté na energii (redukované)  
 

Rostliny 

světlo CO2 

Redukované 
org. molekuly 
( bohaté na e-) 

H2O 

Heterotrofové 

Elektrony 
přenášeny na O2 

  O2 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V nepřítomnosti života by měl kyslík tendenci oxidovat všechny organické molekuly na stabilnější, na elektrony méně bohaté látky (např. CO2, H2O a NO3).   Rostliny využívají světlo k fixování C z oxidu uhličitého do organických molekulHeterotrofové ve svém metabolismu využívají tendence kyslíku přijímat elektrony z redukovaných organických molekul.Podle zákonů termodynamiky je energie  přeměňována z jedné formy na druhou a reakce probíhá spontánně ve směru nižší volné energie  (tzn. Produkt má nižší volnou energii než substrát vstupující do reakce) a více neuspořádaného stavu. Reakce dosáhne rovnovážného stavu pokud produkty mají nejnižší volnou energii a maximálně pevné vazby a neuspořádaný stav. Podle zákonů termodynamiky by se tedy měly organické molekuly spontánně oxidovat na CO2, H2O a NO3. To se ale děje až po smrti organismu. Za života musí organismy produkovat energii, aby se „bránili“ základním zákonitostem termodynamiky.



Atmosféra 



Atmosféra  

ohřev (absorpce UV záření 
ozónem) 

ohřev v troposféře 
(latentní teplo & dlouhovlnné záření) 

Everest 
turbulence 

http://www.semp.us/_images/ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Latentní teplo = množství energie, která je potřeba, aby látka přešla z jedné fáze do druhé (tepelná energie obsažená v jednotkovém množství látky)



   Atmosférický tlak i hustota se snižují s nadmořskou   
       výškou 
   V planetárním měřítku je zdrojem tepla zemský   
       povrch a teplota s nadm. výškou klesá.  
       Průměrný pokles na 100 m = 0,65°C (1°C) 
  Teplota směrem od rovníku k pólům ubývá mnohem 
       pomaleji než vertikálně. 
   Teplota vzduchu závisí na tom kolik energie je do  
       ovzduší předáno ze zemského povrchu a kolik tepla  
       je zemským povrchem odebráno. 

troposféra 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Snižování tlaku a hustoty s nadm. výškou:dP/dh = - pg, kdeP = tlakh = výškaρ = hustotag = gravitační zrychlení



Složení troposféry 

Doba zdržení =velikost zásobníku/ tok  

závisí na: 
reaktivitě plynu 
velikostí zdrojů  

ovlivňuje: 
Koncentraci plynu 
chemické chování 



Skleníkový efekt atmosféry 

bez atmosféry 

s atmosférou 

Nejdůležitějším skleníkovým 
plynem je vodní pára, podílí se 
60% na celkovém skleníkovém 
efektu 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Ke skleníkovému efektu dochází především vlivem vodní páry (60% přirozeného skleníkového vlivu), oxidu uhličitého ale i dalších plynů.Heteronukleární dvou-, tří- a víceatomové molekuly plynů silně absorbují v infračervené oblasti, zatímco homonukleární dvouatomové molekuly ne.  Proto N2 a O2 nejsou skleníkovými plyny, zatímco oxid uhličitý, voda aj. plyny v atmosféře skleníkovými plyny jsou.- Množství vodní páry v atmosféře závisí nejvíce na teplotě povrchu oceánu (většina vodní páry vzniká vypařováním oceánů) a z globálního    hlediska není přímo ovlivněno lidskou aktivitou.- Množství oxidu uhličitého se zvyšuje následkem lidské činnosti (od začátku průmyslové revoluce asi o 25 %) – vlivem průmyslu a odlesňováníVlnové délky světla absorbovaného plyny závisí na vlastnostech molekul různých plynů. Je prakticky pravidlem, že heteronukleární dvou-, tří- a víceatomové molekuly plynů silně absorbují v infračervené oblasti, zatímco homonukleární dvouatomové molekuly ne. To je důvodem, proč H2O a CO2 jsou skleníkovými plyny, zatímco hlavní složky atmosféry (N2 a O2) ne.



Relativní podíl plynů a SO4
2- na skleníkovém efektu  

(není zahrnuta voda)  

Podle IPCC 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Podíl jednotlivých plynů na zesilování skleníkového efektu závisí na jejich koncentraci v atmosféře a radiační účinnosti (tj. účinnosti pohlcování a vyzařování dlouhovlnného záření a době setrvání v atmosféře).  Radiační účinnost jednotlivých plynů vztažená na 1 m2 je:CO2       ≈    1,46 W/m2, CH4       ≈   0,48 W/m2, N2O       ≈   0,15 W/m2 , F-plyny  ≈   0,34 W/m2. Radiační účinky mají i další plyny, aerosoly a látky obsažené v atmosféře, ale také změny využívány krajiny a přírodní vlivy (sluneční či sopečná aktivita).  Odhaduje se, ze od poloviny 18. století do současnosti se radiační účinnost změnila následujícím způsobem:troposférický ozón + 0,35 W/m2stratosférický ozón – 0,15 ± 0,1 W/m2sulfáty – 0,4 W/m2aerosoly ze spalování biomasy – 0,2 W/m2organické uhlíkaté sloučeniny vznikající spalováním fosilních paliv –0,1 W/m2saze + 0,2 W/m2změny využívání půd (odlesňování) – 0,2 ± 0,2 W/m2změny sluneční radiace 0,3 ± 0,2 W/m2.V globálním měřítku je z hlediska antropogenních látek CO2 odpovědný přibližně za 60 % celkového ohřevu planety, CH4 za 20 %, N2O za 6 % a halogenované uhlovodíky za 14 %. Klima je také ovlivňováno troposférickými aerosoly, stratosférickým a troposférickým ozónem. Stratosférický ozón a troposférický aerosol mají ochlazující efekt.



Ozón 

http://www.theozonehole.com/ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
UV záření do vlnové délky 290 nm zcela pohlceno v ozonové vrstvě, v oblasti od 290 do 320 částečně 



Změny koncentrace plynů (CO2, CH4, N2O) a SO4
2- 

1 ppm = 0.0001% 
1% = 10 000 ppm  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na obrázku je záznam změny koncentrace jednotlivých plynů a aerosolu v atmosféře za posledních 1000 let. Záznam byl vytvořen na základě analýz ledových sond z Antarktidy a Grónska (rozdílné symboly) a doplněna daty z přímých atmosférických měření v posledních dekádách. Koncentrace síranů je odhadnuta z analýz ledových sond odebraných v Grónsku (čára; epizodický vliv sopečné činnosti byl odstraněn) a z měření celkových emisí SO2 v USA a Evropě (křížky), koncentrace CO2 v atmosféře není konstantní, v historii Země docházelo k jejím značným výkyvůmna rychlém růstu koncentrace CO2 v posledním století se podílí hlavní měrou činnost člověkaMetan CH4 je chemicky a radiačně aktivní plyn, který vzniká v důsledku velmi širokého spektra anaerobních procesůna růstu koncentrace methanu v atmosféře se značnou měrou podílí člověk: spalováním fosilních paliv, pěstováním rýže, spalování biomasy a chovem dobytkavýznamným přirozeným zdrojem methanu jsou mokřiny, jednotkové množství metanu má 21 x větší vliv na oteplování (greenhouse gas forcing effect) než jednotkové množství CO2.současná koncentrace oxidu dusného (N2O) v atmosféře je přibližně o 12 % vyšší než v preindustriálním obdobíroční přírůstek činí asi 0,25 %hlavními antropogenními zdroji N2O jsou dusíkatá hnojiva, doprava, raketová a letecká technika, spalování fosilních paliv a biomasy; jednotkové množství N2O má zhruba 300 x větší vliv na oteplování (greenhouse gas forcing effect) než jednotkové množství CO2.Oxid dusný je emitován do prostředí jak přírodními, tak antropogenními cestami. Mezi přírodní procesy uvolňující oxid dusný patří především nitrifikace a denitrifikace probíhající v půdách a vodách činností mikroorganismů.Emise z dopravy jsou sice relativně malé a nevýznamné, však stále vzrůstají s rostoucím počtem automobilů vybavených třícestnými katalyzátory, které produkují naopak více oxidu dusného.Role ozonu ve skleníkovém efektukoncentrace O3 v troposféře je značně proměnlivá, a to jak horizontálně, tak i vertikálněozon nebývá často v analýzách radiačního efektu skleníkových plynů uváděn, neboť detailní kvantifikace troposférického ozonu je v současné době nemožnásnižování stratosférického ozonu je pozorováno od 70. let, zejména ve spodní stratosféřeúbytek ozonu ve spodní stratosféře vede ke snížení radiačního působení 



Atmosférické depozice 
Depozice 
Emise 
Imise 

http://www.brookie.org/atf/cf/. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
depozice – atmosférická depozice, přenos látek z atmosféry k zemskému povrchu, vyjádřený jako hmotnost sledované látky na jednotku plochy za časovou jednotku (např. v kg ha−2 nebo mmol m−2 za rok); Mokré depozice vznikají v mracích nebo jsou vychytávány padajícími dešťovými kapkami – inverzní závislost  na mohutnosti srážky  a na celkovém objemu, na velikosti kapky.Suché depozice – sedimentace vlivem gravitačních sil (Ca, K, Na, P, Mg).Přímá absorpce plynů – např. jímání atmosférického SO2 oceányemise – vypouštěné látky znečišťující životní prostředí (zejména ovzduší); jejich koncentrace je maximální u zdroje (komín, výfuk aj.) a postupně se snižuje (např. mísením se vzduchem, depozicí, dálkovým přenosem)imise – znečišťující látky (emise), které se dostaly do styku s životním prostředím, kde se mohou kumulovat (např. v půdě, vodě či v organismech) nebo jeho složky poškozovat; v praxi například okyselující sloučeniny síry a dusíku, které způsobují acidifikaci, těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí (např. podél silnic nebo v potravním řetězci)



            2000             2020 CLE              2020 MTFR 

N = HNO3 

scénář podle současné 
legislativy 

Maximální technicky 
dosažitelné snížení 

http://www.acidrain.org/pages/acidEutrophications/sub3_1.asp 



Přeměny energie na Zemi 



dlouhovlnné záření > 3000 nm Krátkovlnné záření <3000 nm 

Viditelné záření      

Elektromagnetická spektra 

Předvádějící
Poznámky prezentace
spektrum elektromagnetického záření:a)      ultrafialové záření – 200- 400 nm – částečně pohlceno v ozonové vrstvě – škodlivé pro živé organismyb)      viditelné záření – 400- 800 (750)  nm – světelná energie – barva závislá na vlnové délce (fialové, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená) – jen malá část pohlcována atmosférou (závisí na síle vrstvy atmosféry), tvoří  cca 45-60% dopadajícího záření (vyšší podíl při zatažené obloze). V rostlinné fyziologii se používá též pojem fotosynteticky aktivní záření, což je záření o vlnových délkách přibližně odpovídajících viditelnému záření (většinou se udává rozsah 380 - 720 nm).c)      krátkovlnné infračervené záření – 700-3 000 nm – lidské oko nevnímá – snadno proniká atmosférou         a) + b) + c) = krátkovlnné zářeníd)      tepelné infračervené záření – > 3 000 nm – vydáváno chladnějšími objekty – dlouhovlnné záření



Sluneční energie je energií elektromagnetického záření.  

Největší podíl v oblasti krátkovlnného záření 

Spektrum slunečního záření 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tento obrázek ukazuje spektrum přímého slunečního záření ve svrchních vrstvách atmosféry a na povrchu oceánu.  Slunce vyzařuje záření velice podobné záření absolutně černého tělesa o teplotě 5250 °C, což přibližně odpovídá teplotě na povrchu Slunce. Při průchodu slunečního záření atmosférou je část záření o určitých vlnových délkách absorbována atmosférickými plyny. Část je redistribuována rozptylem. Rozptyl způsobuje, že obloha je modrá (modré zabarvení difuzního záření) a Slunce žlutéAbsolutně černé těleso:  je ideální těleso, které pohlcuje  záření všech vlnových délek,které dopadá na jeho povrch a současně vysílá největší množství zářivé energie. 



70 % pohlceno 

Dopadající sluneční 
záření 100 % 

Země není pasívním příjemcem energie – zemský povrch mění 
dlouhovlnné i krátkovlnné záření 



Energie vyzařovaná 
sluncem 

Energie vyzařovaná  zemským 
povrchem 



http://www.daikin.co.uk/ 

Pocitové (zjevné) x latentní teplo (Sensible  x latent heat)  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Latentní teplo = množství energie, která je potřeba, aby látka přešla z jedné fáze do druhé (tepelná energie obsažená v jednotkovém množství látky)



http://blogs.saschina.org/ 

Kondukce, konvekce, radiace  
vedení 

proudění 

vyzařování 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Kondukce tepla = vedení tepla  Konvekce tepla = proudění teplaRadiation = vyzařování; šíření energie prostorem



 

Albedo (α )= Kout/Kin 
 

Pohlcené krátkovlnné záření = (Kin – Kout) = (1-α)Kin  

Albedo (α)  

Kin Kout 

Albedo = odrazivost (reflektance);  podíl krátkovlnného záření, 
které se odrazí od povrchu, a vstupujícího krátkovlnného 
záření 

Albedo absolutně černého předmětu = 0 
Albedo absolutně bílého předmětu     = 1 

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Určuje množství solární energie, která se absorbuje povrchem a která je následně dostupná pro přenos do atmosféry ve formě dlouhovlnného záření a turbulencí. 



Příklad 

• Na povrchy A a B  dopadlo  450 jednotek 
slunečního  záření. Povrch A odrazil 360 
jednotek a povrch B pouze  50.  

 
Jaké je albedo obou povrchu a jak byste povrch A 
a B charakterizovali? 

Předvádějící
Poznámky prezentace
A: 360/450= 0.8  světlý předmět, čerstvý sníhB: 50/450 = 0.1 tmavý předmět, asfalt



léto 

Source: NASA-ISCCP  

zima Albedo Země 



Globální radiace dopadající na jednotkovou 
plochu povrchu  atmosféry kolmou k paprskům 
 
solární konstanta: (Rg ) cca 1 380 Wm-2 

Celkové množství slunečního záření přijímané povrchem Země je 
určeno průřezem Země. Země ale rotuje a přijímaná energie je 
rozdělena na celý zemský povrch a množství dopadajícího slunečního 
záření se rovná ¼ sluneční konstanty (342 W) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
 variabilita solární konstanty kolem 4%



V dlouhodobém měřítku Země vyzáří stejné množství energie 
jako přijme (dlouhodobá bilance energie země je nulová) 

(342 = 107+235) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Radiační bilance a působení skleníkového efektu (jsou uvedeny globální hodnoty vybraných složek energetické bilance ve W.m-2)Příkon záření dopadajícího na povrch zemské atmosféry činí 1 373 W.m-2. Toto množství se nazývá solární konstanta. Ve skutečnosti není konstantní, neboť oběžná dráha Země kolem Slunce je eliptická, a to způsobuje kolísání ve velikosti solární konstanty přibližně 3 % (asi 40 W.m-2). Malé změny solární konstanty jsou též spjaty s cykly sluneční aktivity, ty ale dosahují maximálně desetin procenta.Část záření je pohlcena atmosférou. Pohlcení se ale týká jen některých vlnových délek:- prakticky celé nejkratší části ultrafialového záření (do vlnové délky 290 nm je pohlceno zcela, od 290 do 320 nm zčásti) - pohlcuje ozonová vrstva. - vybraných vlnových délek infračerveného záření (pohlcení především oxidem uhličitým a vodou)Z celkového slunečního záření dopadá na zemský povrch a je jím pohlceno přibližně 51%.Celkové množství záření přijímaného Zemí ze Slunce je určeno zemským průřezem (π R2) a tím, že Země rotuje po elipsoidní dráze kolem Země a je osluněna pouze z jedné strany. Jak planeta rotuje, je tato energie distribuována na celý zemský povrch (4 π R2). Z toho důvodu je průměrná hodnota množství slunečního záření rovna jedné čtvrtině sluneční konstanty – kolem 342 W/m². Konkrétní množství sluneční energie dopadající v daném místě a čase na povrch je ovlivněno stavem atmosféry, zeměpisnou šířkou a ročním obdobím.Z dlouhodobého hlediska je Země ve stadiu energetické rovnováhy. To znamená, že uvolní stejné množství energie, jako ji  absorbuje. V průměru Země emituje (vyzáří) 79% absorbovaného záření (390 Wm2) ve formě dlouhovlnného záření  díky relativně nízké teplotě povrchu Země  (průměrně 15°C). Zbytek je předán z povrchu do atmosféry evaporací vody (latentní teplo, 16%) nebo přenosem tepla z teplejšího povrchu do atmosféry (pocitové = zjevné teplo, 5%). Teplo absorbované při evaporaci je uvolněno do atmosféry, když kondenzují vodní páry a tvoří se mraky a srážky. Plyny obsažené v atmosféře  absorbují kolem 90% dlouhovlnného záření emitovaného zemským povrchem  - radiačně aktivní plyny. Tato energie je vyzářena zpět v podobě rozptýleného dlouhovlnného záření. Ta část, která dopadá zpět na zemský povrch  se podílí na skleníkovém efektu. Pokud by nedocházelo k absorpci dlouhovlnného záření v atmosféře, teplota zemského povrchu by byla zhruba o 33°C nižší. To by neumožňovalo rozvoj života na Zemi. Část energie absorbovaná atmosférou se vyzařuje zpět do vesmíru a tím balancuje vstupující krátkovlnné záření.



Bilance energie zemského povrchu 
[čistá radiace = dopadající sluneční záření - (albedo + dlouhovlnné vyzařování)] 

Rn = (Kin – Kout) + (Lin – Lout) 
Rn = čistá radiace (záření) 
K = krátkovlnné záření  
L = dlouhovlnné záření 
in = vstupující 
out = vystupující 
 



Záření absorbované povrchem Země 
 (přijato 51 % krátkovlnného záření)  

Absorpce v 
troposféře  17 % 

Absorpce v 
stratosféře  2% 

19 % přeměněno na 
tepelnou energii 
dlouhovlnného  záření 

Dopadající záření 
100 % 

Přímé záření       
28 % 

difúzní záření       
23 % 

Záření odražené 
mraky      
  20 % Rozptýlené 

záření 
  6 % 

Záření odražené 
povrchem      

  4 % 

Albedo Země 
30 % 

Krátkovlnné záření 
ze Slunce 

Celkově povrch země a atmosféra přijaly 70%   slunečního záření (51+19) U
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Čistá radiace a bilance energie na Zemi.Krátkovlnné sluneční záření vstupuje do systému atmosféra – povrch Země a nakonec se vrací do vesmíru jako dlouhovlnné záření (protože Země je chladnější než Slunce). Tento tok energie je možno vysvětlit kaskádovými diagramy, které jsou na následujících dvou obrázcích. Globální kaskáda krátkovlnného záření popisuje  jak je relativní množství krátkovlnného záření, které dopadá na svrchní vrstvy atmosféry (dopadající záření; 342 Wm-2 = 100%), rozdělováno při průchodu atmosférou.  19%  ze 100% dopadajícího slunečního záření je absorbováno (= přeměněno na dlouhovlnné – tepelné záření) ozónovou vrstvou ve stratosféře (2%) a mraky a aerosoly (17%).  23% slunečního záření je rozptýleno v atmosféře (difúzní záření) a následně absorbováno povrchem Země.  Dalších 28% dopadajícího slunečního záření je absorbováno přímo povrchem Země. Povrch Země tedy celkově absorbuje 51% dopadajícího slunečního záření (23+28).  Povrch Země a společně s atmosférou absorbuje 70% slunečního záření (51+19).  Zbylých 30%  (albedo Země) je odraženo zpět do atmosféry (4% odrazem od povrchu Země, 20% odrazem od mraků a 6% zpětným rozptylem). Tato energie nehraje roli v klimatickém systému Země ani v čisté energetické bilanci.



Dlouhovlnné (emitované) záření 

Celková ztráta energie zpět do vesmíru = ?? jednotek 

Záření absorbované a  uvolněné povrchem Země 
 (přijato 96 % dlouhovlnného záření)  

Absorpce 
záření 

atmosférou  
111 

Emise dlouhovln. 
záření   z povrchu 

117 

ztráta dlouhovlnného 
záření  do vesmíru  

6 

Emise 
atmosférou 

a mraky 
160 

Emise dlouhovln. 
záření  směrem k 

povrchu 96 

ztráta dlouhovlnného 
záření  do vesmíru 

64 

Latentní teplo 
23 

zjevné teplo 
7 

evaporace Konvexe & 
kondukce 

160=111+23+7+ ???? 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Schéma globální bilance dlouhovlnného záření ukazuje, že Země ztrácí energii ve třech různých procesech. (i) 7% se uvolňuje z povrchu Země jako pocitové (zjevné) teplo, které se do atmosféry přenáší  konvekcí nebo kondukcí. (ii)  Dalších 23% tvoří latentní teplo (energie spotřebovávaná/uvolňovaná při změně skupenství; součástí dlouhovlnného vyzařování Země). (iii) 117%  dlouhovlnného  záření se z povrchu Země uvolňuje radiací. Z toho se pouze 6%  vrací do vesmíru a 111% zůstává v atmosféře = je absorbováno skleníkovými plyny a vodní párou.   Do atmosféry se celkově vyzáří 160% dlouhovlnného záření (111 z radiace zemského povrchu + 23 z latentního tepla + 7 z pocitového tepla + 19 z dopadajícího slunečního záření, které se absorbovalo při průchodu atmosférou). Dlouhovlnné záření atmosféry je ze 64% uvolněno zpět do vesmíru a z 96% absorbováno povrchem Země.   Celková bilance energie povrchu Země je:(96% přijatého dlouhovlnného záření z atmosféry + 51% absorbovaného krátkovlnného záření) – (23% latentní teplo + 7% pocitové teplo + 117 % radiace) = 147- 147 = 0  



Krátkovlnné záření Dlouhovlnné záření 

Celková bilance výměny energie dlouhovlnného záření povrchem Země: 
    =…………………………………….   

Předvádějící
Poznámky prezentace
Přijato: 96 jednotekVydáno: 23 jednotek latentním teplem               7 jednotek zjevné teplo            117 jednotek emise dlouhovlnného záření z povrchu ZeměRozdíl 51 jednotek = chybí 51 jednotek z přijatého krátkovlnného záření – kde jsou??



Proudění atmosféry 



sluneční záření dopadá kolmo jen na část povrchu, část je ohřívána 
difuzním zářením  -  nepravidelný ohřev zemského povrchu  

„přímý ohřev“ 

Ohřev difúzním zářením 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na rovník sluneční paprsky dopadají pod úhlem 90° a ohřev Země je velký. Ve vyšších zeměpisných šířkách paprsky dopadají pod menším úhlem a  Země se ohřívá spíše difúzním zářením



earthobservatory.nasa.gov/  Čistá radiace Země 

Tropy – absorbované záření > vyzářené      vzniká  přebytek tepla 
 

Polární oblasti - absorbované záření < vyzářené   vzniká roční deficit tepla 
 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page3.php


earthobservatory.nasa.gov/  Čistá radiace Země 

Tropy – absorbované záření > vyzářené      vzniká  přebytek tepla 
 

Polární oblasti - absorbované záření < vyzářené   vzniká roční deficit tepla 
 

Tepelná nerovnováha mezi póly a rovníkem pohání 
 atmosférickou cirkulaci 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page3.php


http://www.aqua.nasa.gov/highlight.php?id=25 



Globální cirkulace, pokud by 
se Země neotáčela 

Coriolisovy síly vznikají v důsledku rotace země, 
způsobují stáčení proudění (těles) proti směru otáčení 
Země ( na severní polokouli doprava a na jižní doleva) 

Globální cirkulace otáčející se Země  

Pohyb podél tropopauzy 

L tlaková níže 
H tlaková výše 

www.physicalgeography.net 

ITCZ= intertropical convergence zone 
(pásmo tlakových níží kolem rovníku) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Teplotní míchání v troposféře způsobuje globální cirkulaci atmosféry, ale také průběh lokálního počasí. Velký roční příjem sluneční energie na rovníku způsobuje oteplování atmosféry (pocitové teplo) a vypařuje se velké množství vody z tropických oceánů a deštných lesů (latentní teplo). Teplý a vlhký vzduch na rovníku stoupá a ochlazuje se. Pokud by se Země neotáčela, teplý vzduch stoupající na rovníku by proudil směrem k pólům, kde by klesal a při povrchu by proudil zpět k rovníků.  Konvektivní proudění vzdušných mas od teplého rovníku k chladnějším  pólům je ale komplikováno  otáčením Země a působením Coriolosvých sil. Vlivem otáčení Země se vzdušné masy stáčejí, vytvářejí obrovské víry (buňky globální cirkulace vzduchu). Teplý a vlhký vzduch stoupá  vzhůru a při tom se ochlazuje, ztrácí vodu a výsledkem toho je velké množství srážek v oblasti rovníku. Stoupající vzduch se sníženou vlhkostí se pohybuje směrem na jih a na sever od rovníku. V pásu přibližně na 30° severní a jižní šířky  ochlazený a vysušený vzduch klesá k povrchu země, stlačuje se a tím otepluje a zůstává suchý (tropické cirkulace – Hadleyovy buňky).  V této oblasti se nachází většina světových pouští. Podobné, ale mnohem slabší cirkulace vznikají na pólech (polární buňky), kde chladný vzduch klesá a pohybuje se směrem na sever a na jih do nižších zeměpisných šířek.  Rovníková a polární cirkulace jsou hlavními cirkulacemi, které vyvolávají nepřímé cirkulace na každé hemisféře mezi 40°a 60° (Ferrellovy buňky), kde je proudění vzduchu mnohem komplikovanější; vyvolává místní bouřky a převažující západní vítr. Vzdušné masy nad severní a jižní polokoulí se pomalu mísí a ke kompletnímu promísení troposférického vzduchu mezi jižní a severní hemisférou přes tropickou konvergentní zónu (ITCZ) dochází zhruba jednou za rok. Pokud je na jedné hemisféře vyšší koncentrace určitého plynu, pak to znamená, že je plyn na této hemisféře produkován v takovém množství, které převyšuje globální mísení atmosféryCoriolisovy síly vznikají v důsledku rozdílných rychlostí rotace Země v rozdílných zeměpisných šířkách. Jejich působením  se veškeré proudění vzduchu na severní polokouli stáčí doprava a na jižní polokouli do leva.  Představte si, že jedete na vzduchovém polštáři konstantní rychlostí od 30° severní šířky přímo  k jihu. Na počátku cesty se  pod Vámi bude pohybovat zemský povrch směrem k východu rychlostí  1446 km za hodinu. V době, kdy Váš vzduchový polštář dorazí na rovník, zemský povrch se pod Vámi bude pohybovat rychlostí 1670 km za hodinu. Kromě toho shledáte, že jste se od přímého směru odchýlili o 214 km směrem na západ  - tedy směrem do leva. (Země se otácí kolem osy, na rovníku ma větší průměr než na obratníku, takže se v rovníkové oblasti točí rychleji než  v oblasti obratníků).Definice: Coriolisova síla je setrvačná síla, působící na tělesa, pohybující se v otáčející se neinerciální vztažné soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení. Coriolisova síla má směr kolmý ke spojnici těleso - osa otáčení a způsobuje stáčení trajektorie tělesa proti směru otáčení soustavy. Často se je jako důsledek Coriolisovy síly uvádí různé roztočení víru při vypouštění vany podle toho, zda se nalézáme na severní nebo jižní polokouli Země. Tento jev je ale měřitelný pouze v laboratorních podmínkách, v praxi ovlivňují jiné vlivy směr víru mnohem silněji.



Předvádějící
Poznámky prezentace
  Tam, kde se setkávají chladnější vzdušné masy s teplejšími, vznikají pásma rychlého proudění vzduchu od západu k východu (jet stream).    Polární tryskové proudění (polar jet stream) se formuje  v oblasti, kde se střetá studený vzduch proudící od pólu směrem k rovníku (polární buňka) s teplým vzduchem proudícím ze subtropických oblastí (Ferrelova buňka). Vzdušné masy se pohybují od západu k východu přibližně ve výšce 10 km. Rychlost  jejich proudění se zvyšuje se zvyšujícím se teplotním a tlakovým gradientem, který vzniká, když se studený vzduch proudící od pólů setká s teplým vzduchem, který proudí z tropických oblastí. Rychlost větru je největší ve středu proudění, kde vítr může dosahovat rychlosti až 300 km/h.  Na okrajích dosahuje rychlost větru okolo 130 km/h v zimě a 65 km/h v létě. S polárním prouděním  je spojen vznik polární fronty v zóně, kde se setkává teplý vzduch ze subtropů (růžová čára) s chladným vzduchem od pólů (modrá čára). V této oblasti dochází k masivnímu přenosu energie, tvoří se cyklóny středního pásu (mid latitude cyclones), které s sebou přináší střídání počasí.  Čím větší je rozdíl v teplotě vzduchu z jihu a ze severu, tím vyšší napětí na místě jejich střetu vzniká a tím rychleji vznikající proud vzduchu kolem Země rotuje.  Vlivem globálního oteplování se ohřívá celá zeměkoule, ale v arktických oblastech vlivem tání velkého množství ledu mnohem rychleji. Snížení rozdílu mezi teplotou vzdušných mas proudících ze severu a jihu způsobuje zpomalení a polárního proudění (jet stream).  Vzdušné proudy se tím, že ztrácejí rychlost rozvlní a  začnou meandrovat (analogie s proudem řeky v horním toku a v údolí). V záhybech meandrů, které vedou ze severu na jih proniká chladný arktický vzduch a naopak v meandrech z jihu na sever proniká teplý vzduch a mohou vznikat kapsy teplého vzduchu v severních oblastech. A protože vzduch v polárním proudu teče pomaleji, tyto kapsy teplého či studeného vzduchu mohou přetrvávat na jednom místě poměrně dlouhou dobu. Subtropické proudění (subtropical jet stream) se nachází cca 13 km nad subtropickou oblastí vysokého tlaku vzduchu.  Příčiny jeho vzniku jsou stejné jako u polárního proudění, ale rychlost subtropického proudění je menší díky menšímu gradientu teploty a tlaku v těchto oblastech 



Obvyklý směr pohybu 
prachových částic 

Trade winds = pasáty  

Depozice prachu 



Jickells, T.D. at al. 2005. 
Science 308: 67-71  

Celkový spad prachu do oceánů = 450 Tg rok-1.  
Procentický spad do jednotlivých oceánů odhadnutý podle obrázku: 
severní Atlantik, 43%; Jižní Atlantik, 4%; Severní Pacifik, 15%; Jižní Pacifik, 6%; Indický, 25%; and Jižní 
oceán, 6%. 



Rozdělení energie v 
ekosystému 



Povrchová bilance energie slunečního záření (K) 

 

Albedo (α )= Kout/Kin 
 

Albedo (α)  

Kin Kout 

povrch  Albedo 

voda  0.03-0.10 

Mořský led 0.30-0.45 

Sníh čerstvý 0.75-0.95 

Sníh starý 0.40-0.70 

Tundra  0.14-0.20 

Jehličnatý les 0.09-0.15 

Listnatý les 0.15-0.20 

Louka        0.16-0.26 

poušť  0.20-0.45 

půda (tmavá, vlhká)     0.05 

Půda (suchá, světlá)    0.40 
  

Rnet = (Kin – Kout) + (Lin – Lout) = (1-α)Kin + (Lin-Lout) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Voda má nízké albedo (odrazí se málo slunečního záření), takže oceány absorbuji velké množství sluneční energie. Opačným extrémem je sníh a led, které mají vysoké albedo a tedy absorbují malé množství slunečního záření.



Bilance energie dlouhovlnného záření závisí hlavně na rozdílu 
teplot mezi povrchem a atmosférou.  

Dlouhovlnné záření závisí na 4. mocnině teploty povrchu 
(Stefan – Boltzmannův zákon) 

                        F = σT4 

          F= vyzařování z objektu 
             T= teplota 
              σ = Stefan-Boltzmannova konstanta (5.67 x 10-8 J m-2 K-4) 

Povrchy které absorbují hodně energie (mají nízké albedo) 
jsou teplejší (emitují více dlouhovlnného záření) 

Vypálená území nebo asfaltová plocha absorbují hodně 
energie a tedy emitují také hodně dlouhovlnného záření  

Lesy ale také mají nízké albedo, ale nejsou horké  ……. ??????  
 

Povrchová bilance energie dlouhovlnného záření (L) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Stefan-Boltzmannův zákon(Každé těleso, které má nenulovou absolutní teplotu září, přičemž hustota zářivého toku je úměrná čtvrté mocnině absolutní teploty) F = σT4F= vyzařování z objektuT= teplotaσ = Stefan-Boltzmannova konstanta        (5.67 x 10-8 J m-2 K-4) Absolutně černé těleso vyzáří veškerou absorbovanou energii. V přírodě ale absolutně černé těleso neexistuje a pohlcená energie je částečně absorbována a částečně vyzářena zpět. 



Rozdělení energie v ekosystému (základní přeměny 
sluneční energie) 

                              Rn = P + J + G + H + LE 
H = pocitové teplo (zjevné teplo; ohřev prostředí) 
LE = latentní teplo výparu (evapotranspirace) 
G = teplo spotřebované k ohřevu povrchu Země (půdy) 
P =  fotosyntéza  
J = teplo potřebné pro ohřev vegetace 
 
V procesech fotosyntézy se spotřebuje méně než 1% dopadajícího záření 
 
G je malé v tropických ekosystémech a v ekosystémech mírného pásu, ale vysoké 

v arktických a boreálních ekosystémech (závisí na tepelném gradientu půd a 
konduktivitě) 

 
Posuzování osudu sluneční energie v ekosystému – významný poměr mezi 

pocitovým (zjevným , H)  a latentním (LE)  teplem – 
     Bowenův poměr (β) 
                                                        β = H/LE 

zanedbatelné 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pocitové teplo a dlouhovlnné záření přímo ohřívá atmosféru v momentu, kdy dochází k přenosu energie. Latentní teplo předává vodní páru do atmosféry a vodní pára představuje zásobu energie, která je uvolněna, když vodní páry kondenzují do mraků a srážek. Energie uvolněná do atmosféry  kondenzací se obvykle objevuje v určité vzdálenosti ve směru větru od místa, z kterého se vypařila. Struktura ekosystému ovlivňuje účinnost, s jakou je latentní a pocitové teplo převedeno do atmosféry. Vítr foukající nad povrchem porostu vytváří mechanické turbulence, které zvyšují účinnost přenosu  z povrchu do atmosféry.  Hladké povrchy mají naopak tendenci se zahřívat, protože účinnost přenosu je nízká.Lesy se nepřehřívají, protože část tepla se spotřebuje při evapotranspiraci  (=evaporace + transpirace)



Rn  – čistá radiace 
Rs –krátkovlnné záření 
α–  albedo 
J – teplo spotřebované na  
       ohřev vegetace 
P –  fotosyntéza 
G – tepelný tok do půdy 
H – pocitové (zjevné) teplo  
LE –latentní teplo výparu 

Jakub Brom 

Rozdělení energie v ekosystému 

Rn = P +J + G +H +LE 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Základní schíéma energetických toků



Snímky z termokamery 

©Jakub Brom 
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Rozdělení energie v ekosystému je ovlivňováno typem pokryvu 



Propojení bilance vody a 
energie zamského 

povrchu 



Tok latentního tepla 
 
• via evaporaci přenáší do atmosféry převážnou 

většinu čisté radiace povrchu  
    (povrch        vodní pára  ⇒  ochlazení povrchu) 
 
• via kondenzaci vodní páry v atmosféře   
    přenáší tepelnou energii z vodní páry do okolního 

vzduchu  
   (vodní pára         kapalná voda ⇒ ohřátí vzduchu) 
  

  Rnet = P + J + G + H + LE 
H = pocitové teplo (ohřev prostředí) 
LE = latentní teplo výparu (evapotranspirace) 
G = teplo spotřebované k ohřevu povrchu Země (půdy) 
P =  fotosyntéza  
J = teplo potřebné pro ohřev vegetace 



earthobservatory.nasa.gov/  Čistá radiace Země 

Tropy – absorbované záření > vyzářené      vzniká  přebytek tepla 

Polární oblasti - absorbované záření < vyzářené   vzniká roční deficit tepla 

 
Tepelná nerovnováha mezi póly a rovníkem pohání 
          atmosférickou a oceánickou cirkulaci 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page3.php
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Specifické vlastnosti vody 

Polarita molekuly – adheze 
– koheze- povrchové napětí 

Teplotní anomálie 

 Pomalu se ohřívá a chladí (= vysoké specifické teplo) 
 Led má nižší hustotu než voda (led plave) 
 Hustota se zvyšuje do teploty 4°C a pak klesá  

        (teplá voda plave – termoklina) 



Specifické teplo vody a souše 

Rozdílné specifické teplo u různých látek 
– Voda (kapalná fáze): 4218 J stupeň-1 kg-1 

– Pevné materiály (horniny) ~1000 J stupeň-1 kg-1 
 

     
 

Významné klimatické a hydrologické vlivy 
– Teplota vody se zvyšuje a snižuje pomaleji než 

teplota povrchu země (půdy) 
– Rozdíl v teplotě mezi oceány a souší (vánek od 

moře, vliv jezer) 

(specifické teplo = měrná tepelná kapacita) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Měrná tepelná kapacita (měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 °C). 
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Nerovnoměrné rozdělení oceánů na zemi vytváří 
nerovnoměrné zahřívání Země a tím mění obecný 
trend změn klimatu se zeměpisnou šířkou.  



ITCZ= intertropical convergence zone 
(pásmo tlakových níží) 

H - tlaková výše, vzduch klesá 
L – tlaková níže, vzduch stoupá 
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S.Amerika 

J.Amer. 

Aust. 

Asie 

EU 

Afrika 

Asie 

Aust. 

S.Amerika 

J.Amer. 

Afrika 

EU 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Nerovnoměrné rozdělení oceánů na zemi vytváří nerovnoměrné zahřívání Země a tím mění obecný trend změn klimatu se zeměpisnou šířkou a ovlivňuje podnebí. V létě, na 30. rovnoběžkách severní i jižní šířky vzdušné masy sestupují nad chladnými  oceány rychleji než nad relativně teplejší pevninou, protože nad oceány je vzduch chladnější a má větší hustotu. Rychlejší sestup nad oceány vytváří oblasti vysokého tlaku vzduchu se středem nad Pacifickým a Atlantickým oceánem (nad Bermudami) a nad Jižním oceánem. Na 60. rovnoběžkách, kde vzdušné masy stoupají se vytvářejí tlakové níže (nad Islandem a Aljaškou a severozápadní Sibiří). V zimě  se rychleji ochladí pevnina a tlakové výše se vytvářejí nad pevninami. Mezi Sibiří a Aljaškou se vytváří rozsáhlá tlaková níže (Aleutian low). Tyto níže jsou spíše časovým průměrem dráhy bouří ve středních zeměpisných šířkách než stabilním jevem cirkulace. Na jižní polokouli, kde je na 60. rovnoběžce málo pevniny se vytvářejí pruhy tlakové níže. Vzduch, který sestupuje ve středu tlakových výší se stáčí ve směru hodinových ručiček na severní polokouli a proti směru hodinových ručiček na jižní polokouli. To je výsledkem interakcí mezi Coriolosovými silami a tlakovým gradientem, který se vytváří v sestupujících vzdušných proudech. Naopak, větrné spirály, které  směřují ke středům tlakových níží, se stačí  proti směru hodinových ručiček na severní polokouli  a po směru hodinových ručiček na jižní polokouli. Vzduch ve středu tlakových níží stoupá, aby došlo k vyrovnání sestupujícího vzduchu v centrech tlakových výší. Dlouhodobé průměry horizontálního a vertikálního pohybu vzduchu vytváří proudění ve vedlejších Ferrelových pásech.  



Rozložení teploty 

Rozložení srážek 



Oceány Rozloha 71%  =  361,3 mil km2 (souše 149 km2) 
Průměrná hloubka  3790 m (Mariánský příkop 11 km) 
 
 
V oceánech 96,5%  veškeré vody na Zemi 
 
Oceány zachycují 85% sluneční energie 
 
Nerovnoměrné rozložení vody a souše: 
   severní polokoule oceán/souš  =   61%/39% 
   jižní polokoule  oceán/souš     =    81%/19% 
 

Proudění v oceánech: 
        povrchové - vliv vzdušného proudění 
        hlubinné – vliv rozdílu v teplotě a salinitě vody 
                         (vliv rozdílné hustoty) 



Salinita mořské vody - průměr 36 ‰ (Mrtvé moře 330 ‰)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Sea_salt-e-dp_hg.svg
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Slunce zahřívá povrch oceánu 

Teplá voda je lehčí, teplý povrch 
oceánů do hloubky 75-200 m 

 

Oblast největší produkce  

 

Čím je voda slanější, tím je hustší  

 

Pokud je voda dost slaná může 
klesat do oblasti chladnější vody, i 
když je teplá 

Oceány 
H
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Předvádějící
Poznámky prezentace
- Oceány si udržují více méně konstantní vrstvy, mezi kterými dochází k pouze  velmi omezenému promíchávání.  Oceány jsou sluncem zahřívány od  povrchu, zatímco atmosféra od spodu, od povrchu Země.  Hustota oceánské vody je závislá na teplotě a salinitě: Teplá voda je lehčí než studená a plave. Čím slanější voda, tím těžší.Svrchní vrstva oceánu, která je v přímé interakci s atmosférou, je v závislosti na promíchávání větrem mocná 75 až 200 m.  Většina primární produkce se tvoří v této vrstvě. Významným rozdílem mezi cirkulací atmosféry a oceánů je, že hustota oceánské vody, na rozdíl od vzduchu,  závisí na teplotě a salinitě. To vede k tomu, že teplá voda se může zanořovat, pokud je dost slaná. V rozsahu hloubek 200 až 1000 m se vytváří mezi teplými povrchovými vrstvami a spodními, chladnějšími vodami s vyšší koncentrací solí relativně ostrý  gradient v teplotě (termoklina) i v koncentraci rozpuštěných solí (haloklina), díky kterému se vytváří stabilní vertikální stratifikace.  Spodní vody se proto mísí se svrchními velice pomalu v časovém rozsahu stovek a tisíců let. V nízkých zeměpisných šířkách kolem rovníku jsou termoklina a haloklina nejvýraznější, ve vysokých zeměpisných šířkách kolem antarktidy a v arktických oblastech jsou minimální .Přesto spodní (hluboké) vrstvy hrají kritickou roli v cyklu živin, produktivitě oceánu i v ovlivňován klimatu. Jsou dlouhodobým sinkem uhlíku a zdrojem živin, které řídí produkci oceánu. V oblastech, kde spodní vody rychle stoupají k povrchu podporují vysokou primární i sekundární produkci a jsou nejdůležitějšími oblastmi světového rybolovu.  



z knihy Oceánografie (Thurman, Trujillo 2005) 

Povrchové proudění oceánů 

40% přesunu tepla od 
rovníku k pólům!! 

obr A 

obr B 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Cirkulace oceánské vody má zásadní význam pro klimatický systém Země. V průměru cirkulace oceánů zodpovídá za 40% přenosu tepla  od rovníku k pólům. Zbylých 60% přenosu tepla se odehrává v atmosféře.  Oceán je hlavním přenašečem tepla v tropech a atmosféra hraje dominantní roli ve středních zeměpisných šířkách. Povrchové proudění v oceánech je řízeno větry nad povrchem oceánů a má tedy globální charakter, který je velmi podobný globální cirkulaci vzdušných mas nad povrchem Země Vlivem působení Coriolisových sil je oceánské proudění odchýleno od atmosférického o 20 – 40°. Tato odchylka spolu s okraji kontinentů vede ke vzniku oceánských proudů, které jsou více okružní než větry, které je způsobují. V oblasti rovníku oceánské proudy proudí pod vlivem východních větrů od východu k západu dokud nenarazí na pevninu. Tam se obvykle rozdělí a směřují směrem v pólům podél západních pobřeží a přenášejí teplé tropické vody do vyšších zeměpisných šířek.  Na své cestě jsou zase odchýleny působením Coriolisových sil. Když proudy dosáhnou vyšších zeměpisných šířek, část se vrátí zpět do tropů podél východních pobřeží a část pokračuje směrem k pólům.   obr A:  směr východních pasátů – modré šipky  a západních větrů –  zelené šipky, které vytvářejí cirkulární proudění vody - fialové šipky  v povrchových vodách Atlanského oceánu.Obr B:  větrem poháněné povrchové proudění oceánů.  Pasáty uvádějí do pohybu proudy  v subtropické oblasti – vodní masy proudí směrem na západ. Jakmile narazí na pevninu, změní směr a Coriolisovy síly je odkloní od rovníku (např Golfský a Brazilský proud). V oblastech mezi 30. a 60. stupněm převládající západní větry tlačí vodu východním směrem přes oceán , kde je okraj pevnin a Coriolisovy síly stáčejí směrem k rovníku  (např. Kanárský a Benguelský proud). 



http://w
w

w
.eoearth.org/view

/article/150290/ 
Model cirkulace vody mezi hlavními oceány  

Termohalinní výměník  Poháněn celkovými rozdíly v hustotě vody 

Antarktické spodní vody 

Severoatlantské hlubinné vody 
(menší hustota než Antarktické h.v.) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Proudění spodních oceánských vod se liší od proudění povrchových vod.  Povrchová voda proudí od rovníku do vyšších zeměpisných šířek, postupně se ochlazuje ale také odpařuje a zvyšuje se její salinita. Ta se dále zvyšuje díky tvorbě ledu v severních oblastech. Oba procesy způsobují, že se zvyšuje hustota vody. Vysoká hustota chladných slaných vod vede k jejich zanořování a vytváří hlubokomořské proudění směrem od Grónska a Antarktidy, které řídí globální termohalinní výměník (cirkulaci). Toto proudění zajišťuje výměnu vody mezi hlavními oceánickými bazény. Sestupující studená voda s vysokou hustotou  je nahrazována vystupující hlubokomořskou  vodou, která proudí po východních okrajích oceánických bazénů z nižších zeměpisných šířek, kde povrchové pobřežní proudy jsou odchýleny od pobřeží Coriolisovými silami a východními větry. Teplé povrchové vody proudící směrem k pólům nahrazují studené hlubokomořské vodní masy proudící směrem k rovníku. Protože termohalinní výměník řídí latitudiální přenos tepla, jakákoliv změna jeho proudění by měla silný vliv na podnebí. Kromě toho vodní proudy s sebou nesou do hloubek uhlík, který tam zůstává tisíce let.   Hlubinné proudění je mnohem pomalejší než povrchové proudění.Za každý litr vody, která klesne ke dnu se někde jinde musí litr hlubinné vody vrátit na povrch. Předpokládá se, že dochází k postupnému homogennímu výstupu vody ve všech oceánech, tento výstup může být větší v nízkých zeměpisných šířkách, kde jsou vyšší povrchové teploty.



S oteplováním:    

vyšší evaporace         vyšší salinita            vyšší hustota, 

Vyšší srážky a odtok          nižší salinita         nižší hustota 

Vyšší teploty        nižší hustota  
  

Řízení termohalinního výměníku 
Hustota vody se zvyšuje s zvyšující se salinitou ale snižuje se zvyšující se 
teplotou 

Některé předpovědi: 
oteplování povede ke 
kolapsu termohalinního 
zásobníku 

Předvádějící
Poznámky prezentace
 



Interakce oceán x atmosféra (shrnutí) 

Vysoké specifické teplo vody            zadržování obrovského 
množství energie v oceánech    

Energie je přenášena z nižších do vyšších  zeměpisných 
šířek kombinací oceánského (40 %) a atmosférického (60%) 
proudění. To je řízeno převážně nerovnovážným rozdělením 
energie na Zemi 

Některé z cirkulací jsou velmi citlivé na zvyšování teploty a 
salinity  

 

??? Vliv klimatických změn ????? 



Změny podnebí v čase – (B) v průběhu let 

Většina změn podnebí v průběhu roku  je spojeno se změnami v 
sytému oceán/atmosféra (oceánské oscilace:  NAO- North Atlantic O., 
AO-Atlantic O., APW- Antarctic Polar Waves, PDO – Pacific Decadal 
Oscilation) 
Některé změny - geografická i časová pravidelnost   
- Příklad  El Nino/ jižní oscilace (ENSO, 3-7 let) 

západ východ 

Pacifická 
tlaková výše 

Indonéská 
tlaková níže 

Předvádějící
Poznámky prezentace
ENSO jsou součástí  interakce oceánu a atmosféry, které spojují změny v atmosférickém tlaku (jižní oscilace) se změnami v teplotě Pacifického oceánu na rovníku (El Nino). ENSO se v minulém století vyskytovaly v průměru každých 3-7 let.  Obvykle silné východní pasáty tlačí teplé povrchové vody Pacifiku západním směrem a v západním Pacifiku vzniká mocná vrstva teplých povrchových vod. Hromadění teplé vody v západním Pacifiku vyvolává tlakovou níži provázenou silným proudění a silnými dešti v Indonesii. Současně odliv teplých povrchových vod od pobřeží východního Pacifiku vyvolává stoupání studených proudů ze spodních vrstev oceánu při pobřeží Ekvádoru a Peru. Stoupání chladných a živinami bohatých vod vyvolává klesání svrchních vrstev vzduchu vzniká tlaková výše s  malými srážkami. Pokud se situace vyvíjí tímto „normálním“ způsobem, nazývá se La Nina.



Z V 

Z V 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Občas  ale Pacifická tlaková výše a Indonéská tlaková níže slábnou a s tím slábnou i východní pasáty. To dovoluje pohyb teplých povrchových vod opačným směrem - na východ a mohutná vrstva teplé vody se tvoří ve východním Pacifiku. To oslabí nebo úplně znemožní stoupání studené vody k povrchu. To vyvolává silné atmosférické proudění a deště na pobřeží Ekvádoru a Peru. Chladnější vody v západním Pacifiku naopak omezují proudění přináší sucho v Indonézii, Austrálii a Indii. Tento model se nazývá El Nino. Spouštěč změn v tomto systému oceán – atmosféra není znám.    



Lokální vlivy na podnebí 



Vliv pevniny na podnebí 

Monzuny – Afrika, Asie, Severni Amerika, nejdůležitější role: Indie 
                         rozdílná teplotní odpověď pevniny a souše, 
                         v zimě pevnina chladnější, v létě naopak 

Mořský vánek – oteplování pevniny přes den, v noci naopak 

Jižní x severní svahy – na severní polokouli směrem k rovníku 

Topografie – návětrná strana 
                          - v noci chladný vzduch proudí dolů, do nížin a údolí  
                             (vznik inverze; totéž v zimě) 
 
                       

Lokální vlivy 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vliv pevniny na podnebí. Větší tepelná kapacita vody než souše ovlivňuje atmosférickou cirkulaci jak na lokální, tak i na globální úrovni. Například sezónní monzuny ve východní Asii jsou řízeny především rozdílnou teplotní odpovědí pevniny a okolních moří. Během zimy na severní polokouli jsou pevniny chladnější než oceán. Tím vzniká proudění studeného vzduchu jižním směrem před Indii do oceánu. V létě se naopak souše ohřívá rychleji a to způsobuje vzestupné proudění vlhkého  vzduchu směrem od oceánu na pevninu. Stoupající vzduch se ochlazuje a voda v něn obsažená kondenzuje a vznikají silné srážky. Severní přesun vzdušných mas v létě zvyšuje  proudění směrem na pevninu a horský charakter severní Indie ještě zvýší  vzestupné vertikální proudění a množství srážek. Společně s sezónními změnami směru větru se tak vyvíjejí předpověditelné změny teploty a srážek.  Lokální vliv pevniny – např mořské pobřeží – mořský vánek: oteplování pevniny přes den způsobuje vzestupné proudění vzduchu, který je nahrazován studeným od oceánu. Pevninský vzduch pak ve vyšších vrstvách proudí směrem do oceánu a nad oceánem se zvětšuje vzdušná masa, což vede ke zvýšení tlaku, které způsobuje proudění vzduchu od oceánu na pevninu.  Toto proudění vzniká na stejném principu jako hlavní proudění v Hadleyových pásech nebo při monzunovém proudění. V noci se situace obrátí. Moře je teplejší než pevnina a teplý vzduch stoupa nad mořem a je nahrazován vzduchem, který proudí z pevniny. To vše zmírňuje výkyvy teploty na pobřeží.Vliv pohoří – srážky na návětrné straně, srážkový stín na závětrné.  Vliv expozice svahu: jižní svahy na severní polokouli jsou exponovány směrem k rovníku a získávají více záření než severní svahy a jsou tedy sušší a teplejší. To umožňuje výskyt ekosystémů, které se obvykle vyskytují v teplejších oblastech a naopak severní svahy umožňují rozvoj ekosystému charakteristických pro chladnější oblasti. Tyto okrajové ekosystémy (outlayers) jsou velice důležité, protože v dobách rychlých klimatických změn jsou zdrojem druhů, které mohou kolonizovat oblasti se změněným klimatem. Znalost a porozumění klimatu  je důležitá pro pochopení migrace druhů a dlouhodobé dynamice rozvoje ekosystémů.Vliv topografie terénu: V noci, když se vzduch ochladí má tendenci proudit směrem dolů, do nížin a údolí, kde se akumuluje. To vytváří silnou inverzi (studený vzduch pod teplým) s opačným teplotním profilem. Primárně se inverze vytváří v noci a v zimě. Mraky působí proti inverzi, protože zvyšují množství dlouhovlnného  záření dopadajícího na povrch. Proti inverzi působí i větrnné počasí. Inverze zvyšují rozdíl mezi denními i sezónními maximy a minimy a nižinné ekosystémy jsou na to adaptovány. 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Severně (vlevo od vrcholků) a jižně (vpravo od vrcholků) exponované svahy pahorků v podhůří západního Sajanu (Ruská federace, republika Tuva). Při stejném ročním úhrnu srážek (kolem 300 mm) jsou severně exponované svahy porostlé modřínem, jižní expozice, s vyšším výparem a menším množstvím vody dostupné pro rostliny, umožňuje pouze růst stepního travního společenstva. Šedé plochy na severních stranách druhého a třetího pahorku zleva jsou les po požáru. (Foto J. a H. Šantrůčkovi.) 



Vliv vegetace na podnebí 

Přeměna lesů v pastviny a ornou půd v Amazonii – pravděpodobně sušší a 
teplejší klima v celé Jižní Americe 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Struktura vegetace ovlivňuje lokální klima. Mezi 25 a 40% srážek v Amazonii pochází z vody, která se do atmosféry dostává evapotranspirací.  Simulační klimatické modely naznačují, že pokud budou porosty v Amazonii kompletně přeměněny z lesů na pastviny, Jižní Amerika bude mít permanentně teplejší a sušší klima. Mělké kořeny trav přijímají méně vody než hluboké kořeny stromů a to vede k nižší evapotranspiraci. Ve vyšších zeměpisných šířkách – zasněžené lesy absorbují více záření než zasněžená tundra, protože mají nízké albedo. Modelové simulace naznačují, že posun hranice lesa před  6000 lety směrem na sever mohl snížit lokální albedo a zvýšit absorpci energie. Zvýšená absorpce a následné ohřívání atmosféry vysvětlila polovinu globálního oteplení, ke kterému  v té době došlo (pozitivní zpětná vazba). 



Albedo (α)  

Kin Kout 

Vliv vegetace na podnebí 

povrch  Albedo 

voda  0.03-0.10 

Sníh starý 0.40-0.70 

Jehličnatý les 0.09-0.15 

Louka        0.16-0.26 

Půda (suchá, světlá)    0.40 
  

Obhospodařování zvyšuje albedo tím, že se zvyšuje podíl nezakryté půdy 
Přílišné vypásání – zvyšuje albedo. To vede k ochlazování atmosféry nad 
povrchem, sestupnému proudění a nedostatku srážek – pokud ve velkém 
měřítku, pak podíl na změnách regionálního klimatu. 

Albedo (α )= Kout/Kin 



Vliv podnebí na 
ekosystémy 



Název stanice, země, lokalizace,  
Nadmořská výška 
Kolik let je sledována teplota – srážky 
Průměrná roční teplota 
Roční srážkový úhrn 

Měsíční srážkový úhrn 

Průměrná měsíční teplota 

Teplotní 
extrémy 

Indikace mrazu 
Černý sloupec na ose x – průměrná T < 0°C 
Prázdný sloupec na ose x – min. T < 0°C 

Klimadiagram 



Vlhké období 

Suché období 

           Teplota               srážky 



Vliv podnebí na rozdělení čisté 
primární produkce na Zemi 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Otázka: 



Vliv podnebí na rozdělení ekosystémů 

Zdroj:  Nauka o lesním prostředí FLD CZU 



Distribuce hlavních světových 
biomů v závislosti a teplotě a 
srážkách 

Předvádějící
Poznámky prezentace
d



Vliv podnebí na ekosystémy – (B) biodiversita 



Actual evapotranspiration (AET) – best single correlate of 
bird species richness 

Storch D. et al. 2006, Ecology Letters 9, 1308-1320 



Dlouhodobé změny 
podnebí v čase 



Změny podnebí v čase – (A) dlouhodobé 

Řízeny změnami v dopadajícím záření a změnami  ve složení atmosféry 

Změny: 
tvaru oběžné dráhy Země kolem Slunce 
(v současnosti téměř kruhový) 
 
sklonu zemské osy (v současnosti 23,5°) 
  
Precese (P) a nutace (N) zemské osy = 
způsobující posun ve slunovratu a 
rovnodennosti 

Doby ledové a meziledové, 
 Milankovičovy cykly 

Především změny  
v konc. CO2  a CH4 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Precese zemské osy je krouživý pohyb zemské osy přibližně po plášti dvojkužele. Jde o velmi složitý pohyb, skládající se z několika složek. Nejvýznamnějším vlivem, způsobujícím precesi zemské osy, je gravitační působení Měsíce a Slunce na zemské těleso.Nutace je kývavý či kolísavý pohyb osy otáčení nedokonale symetrického rotujícího tělesa, jako je setrvačník, planeta nebo letící kulka



Precese, cyklus 
19-21 tis let 

Sklon osy, cyklus 
~40 tis let 

Excentricita 
oběžné dráhy, 
cyklus ~100 tis let, 
Výslednice 
předchozích vlivů 

Milankovičovy cykly 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Sea_salt-e-dp_hg.svg


Hydrosféra 
• Všechna voda nad a pod zemským povrchem a v atmosféře 
• Vyskytuje se v pevném, plynném i kapalném stavu 
• Podmínkou života 
• Přenos 40% tepla na Zemi 
• Nepravidelné rozdělení vodních mas na severni a jižní 

polokouli mění obecný trend klimatu se zeměpisnou šířkou 



•  oceány: 1338 x 106 km3 (96.5%)) 
•  atmosféra: 0.013 x 106 km3 (0.0009%) 
•  půda  0,017 x 106 km3 (0,0012%) 

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html 



Voda na pevnině (sladká voda) 

Povrchová voda:  
• Stojaté vody (jezera, mokřady, nádrže a rybníky) 
• Tekoucí vody  
• Voda v ledovcích  

Podpovrchová voda 
 
V půdě  0,017 x 106 km3 (0,00%) 
Podzemní  voda   23,4 x 106 km3  
Ledovce a permafrost  3 x 106 km3  

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html 



www.soils.umn.edu 

Voda v půdě 

Gravitační síly 

Matriční síly 

• Zadržována v půdních pórech 
• Vázána pevněji než voda ve vodní nádrži 
• Retenční vodní kapacita: schopnost půdy 

zadržet vodu závidí na velikosti pórů a množství organické 
hmoty 
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