
Litosféra a zemská kůra 



Zemská kůra je pouze 
částí litosféry!!! 

http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Z hlediska složení se  Země dělí na tenkou vnější kůru,  horninový plášť a jádro s vysokou hustotou. Zemská kůra Tenká, kamenitá pokožka, která se obecně dělí na oceánskou a kontinentální kůru. Oceánská kůra je zhruba 7 km silná a složená především z tmavých vyvřelých bazických hornin. Kontinentální kůra je mnohem mocnější, 35-40 km, a v horských oblastech může být dokonce tlustší než 70 km. Zemská kůra je od svrchního pláště oddělena seismologicky definovanou Mohorovicicovou diskontinuitou (Moho). Zde dochází ke zrychlení pohybu seismických vln skokem. (rychlost seismických vln při průchodu zemským pláštěm úměrně stoupá v závislosti na rostoucí hustotě okolního prostředí. Místa, kde se rychlost vln mění lze považovat za rozhraní dvou hmot lišících se chemickými a fyzikálními vlastnostmi – plochy diskontinuity.)  Materiál pod Moho má větší hustotu než kůra a je přechodem mezi kyselým a bazickým prostředím. V ČR je Moho v hloubce 30-40 km. Vyšší hustota materiálu pod diskontinuitou zajišťuje nadnášení  zemské kůry, především kontinentální, která se nezanořuje zpět do pláště.Zemský plášťTvoří více než 82% objemu Země, je to střední vrstva mezi kůrou a jádrem do hloubky více než 2900 km. Hranice mezi kůrou a pláštěm  vykazuje výrazné změny v chemickém složení. Je tvořena převážně z křemičitanů bohatých na Fe a Mg (křemičitany jsou lehčí než těžké kovy jako je Fe, Ni a vznáší se okolo zemského jádra). Síly, které řídí kontinentální drift pravděpodobně vycházejí ze zemského pláště. JádroVe středu  Země, tvořeno vnějším a vnitřním jádrem. Vnější jádro  je tekuté a předpokládá se, že je tvořeno těžkými atomy  Fe a Ni s minoritním podílem kyslíku., křemíku a síry – prvků, které snadno reagují s Fe. Vnitřní jádro tvořené hlavně Fe a U je pevné, je v něm velmi vysoký tlak a při takto vysokém tlaku Fe dosahuje objemové hmotnosti 11 g/cm3. Předpokládá se, že magnetické pole Země je způsobováno jádrem. V jádře je teplota okolo 4000°C a je udržována radioaktivním rozpadem U.Rozdělení podle  fyzikálních vlastnostíZ hlediska fyzikálních vlastností se dělí Země  na (i) litosféru (studená, pevná  vnější vrstva cca 100 km silná), (ii) astenosféru (relativně slabá vrstva umístěna v plášti pod litosférou), (iii) mezosféru (pevnější než astenosféra, kde jsou horniny velmi horké a mohou  povlovně téci), (iv)  vnějším tekutým jádrem, kde vzniká magnetidké pole a (v) pevným vnitřním jádrem.Země je charakteristická postupným zvyšováním teploty, tlaku a hustoty od povrchu do středu. Odhad teplot ve 100 km hloubce se pohybuje mezi 1200 a 1400°C a teplota ve středu Země může přesáhnout i teplotu 6700°C. Střed země si uchovává mnoho energie získané v době vzniku nehledě na to, že teplo neustále proudí směrem k povrchu, kde se ztrácí. Zvyšování tlaku směrem ke středu Země je doprovázeno odpovídajícím zvyšováním hustoty hornin. Postupné zvyšování tlaku a teploty ovlivňuje fyzikální vlastnosti a mechanické chování materiálu v hlubinách Země. Pokud je látka ohřívána, pak se snižuje pevnost chemických vazeb a jejich mechanická odolnost je redukována. Pokud teplota překročí bod tání určitého materiálu, chemické vazby se rozbijí a materiál taje. Pokud by teplota byla jediným faktorem, který určuje bod tání, pak by Země byla roztátou koulí pokrytou tenkou pevnou skořápkou. S teplotou ale  (i) spolupůsobí tlak, který se také zvyšuje směrem od povrchu ke středu a to zvyšuje „pevnost“ hornin; (ii) tání je provázeno zvětšováním objemu a (iii) v hlubších vrstvách Země  horniny tají při vyšší teplotě, protože jsou stísněny prostorem a tak vystaveny vyššímu tlaku. V závislosti na tlaku a teplotě mají jednotlivé složky rozdílné skupenství. Litosféra zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část pláště. Tvoří studenou , pevnou skořápku Země. V průměru je 100 km silná, ale může dosahovat i 250 km v horách a naopak pouze několika km na dně oceánů podél oceánských hřbetů.V zemském plášti, pod litosférou v hloubce cca 600 km leží měkká vrstva asthenosféra. Vrchní část asthenosféry má takovou teplotu a tlak, které vedou k částečnému tání a horniny jsou snadno deformovatelné, podobně jako zahřátý vosk. Touto velmi slabou vrstvou je litosféra mechanicky oddělena od spodních vrstev pláště. To vede k tomu, že litosféra  se může volně pohybovat nezávisle na asthenosféře. Je užitečné si uvědomit, že pevnost jednotlivých komponent litosféry je funkcí jejich teploty, tlaku a složení. Proto teplota hornin v litosféře se s hloubkou zvyšuje a jejich pevnost snižuje. V hloubce odpovídající svrchní části asthenosféry, jsou horniny blízko bodu tání a mohou být velice snadno deformovány.     V zemském plášti pod astenosférou, v mezosféře, zvyšující  tlak působí proti vlivu vysoké teploty a horniny směrem do hloubky tuhnou. V hloubce mezi 660 a 2900 km je proto pevná vrstva horkých hornin, které mohou pozvolna téci. Jádro složené hlavně z Fe a Ni je rozděleno na dvě oblasti s odlišnými mechanickými vlastnostmi. Vnější jádro tvoří tekutá vrstva, 2270 km silná. Konvekční tok  Fe v této vrstvě vytváří magnetické pole Země. Vnitřní jádro je tvořeno koulí o poloměru 3486km  a je tuhé díky nepředstavitelném tlaku ve středu Země.



Pohyb konvekčních proudů v zemském 
plášti 

Pohyb litosféry 

http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Co řídí pohyb zemských ker?Vědci se obecně  shodují v tom, že pohyb zemských ker je řízen pomalým pohybem horké, plastické astenosféry, která leží pod litosférou. Pohyblivé horniny pod pevnými deskami litosféry cirkulují, podobně jako ohřívaná  polévka. Ohřátá polévka se pohybuje směrem k povrchu, tam se ochlazuje a klesá zase zpět ke dnu, kde se ohřeje a zase stoupá vzhůru. Tento cyklus se neustále opakuje a vytváří tzv.konvekční buňky a konvekční tok. Dosud zůstává nezodpovězeno mnoho otázek, nikdo neví, kolik konvekčních buněk (desek) existuje, jaká je jejich struktura, jak se vytvořily a jak rychle se pohybují. Konvekce nemůže existovat bez zdroje tepla. Teplo  pochází ze dvou zdrojů: z radioaktivního rozpadu a reziduálního tepla. Radioaktivní rozpad, je spontánní proces, který zahrnuje  ztrátu částic z jádra a z mateřského izotopu se tvoří nový dceřiný prvek. Radioaktivní rozklad prvků vyskytujících se v přírodě (nejčastěji U, Th, K) uvolňuje energii ve formě tepla, které pomalu  putuje směrem k zemskému povrchu.Reziduální teplo je gravitační energie, která zbyla z dob tvorby Země, ( před 4.6 miliardami  let), kdy se spojovaly a stlačovaly dohromady kosmické částice.Až do 90. let minulého století převládal názor, že hnací silou  deskové tektoniky je konvekce v zemském plášti a vylévání horkých hornin na dno oceánů. V současnosti se většina vědců ale kloní k názoru, že síly spojené se subdukcí zemských desek jsou důležitější než rozlévání hornin a tvorba oceánského dna. Ani jeden z výše zmíněných mechanismů nemůže ale plně vysvětlit všechny jevy spojené s deskovou tektonikou.   



Zemská kůra – není jednolitá deska 

http://www.ig.cas.cz/ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Horké horniny, které vyvěrají v oceánských hřbetech (divergentní zóna) mají původ v zemském plášti. Tyto horniny tvoří nové oceánské dno, které po střetu s kontinenty sestupuje zpět dolů do pláště, někdy až k zemskému jádru. Kromě toho jsou zde „horké body“, kde roztavené horniny vystupují  a na povrchu tuhnou  vytváří ostrovy (tak vznikly např. Havajské ostrovy a Grónsko). Zvětšující s povrch tlačí na kontinenty, které se v důsledku tohoto rozpínání pohybují rychlostí několika cm ročně.Při pohybu se kontinenty: 1.mohou srazit a vytvářejí se pohoří (tak se např. vytvořily Alpy a Himaláje) uvnitř kontinentů. 2. Někdy se kontinenty přímo nesrazí, ale třou se o sebe. Protože ale nemají hladké okraje, tření je nepravidelné a na styčných plochách kolísá tlak v závislosti na tom, jak nepravidelné okraje jsou. Toto tření vyvolává zemětřesení. 3. Někdy se oceánské dno na okraji kontinentu podsouvá pod pevninu, tlakem  tají horniny, které mají tendenci stoupat vzhůru a vytváří se sopky. Tímto způsobem byly vytvořeny Andy, ale i Japonské ostrovy



Tektonické desky - kontinentální drift 

Hnací silou pohybu desek –  zřejmě subdukce 

http://www.ig.cas.cz/ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Kontinentální drift (pohyb zemských ker)V určitém stádiu rozvoje Země začal proces, který nazýváme kontinentální drift a který dosud pokračuje. Není známo, kdy tento proces začal, existuje ale hypotéza, že vznikl v důsledku dob ledových. Pevná vnější kůra = litosféra- je rozbitá do mnoha desek, které jsou v pohybu a kontinuálně mění svůj tvar a velikost. Existuje 7 hlavních desek (Severní Amerika, Jižní Amerika, Pacifická, Africká, Eurasie, Australská a Antarktická), které zahrnují všechny kontinenty a většinu dna oceánu. Kromě toho existuje i řada středních a malých tektonických desek. Litosférické desky se vzájemně posunují, zhruba o 5 cm ročně. Tento pohyb je řízen radioaktivním rozpadem v zemském jádře a nerovnoměrným rozdělením tepla uvnitř Země. Horký materiál ve spodních vrstvách pláště se pohybuje směrem nahoru a vyvěrá v místech oceánských riftů (hřebenů) a současně chladnější, hustší desky litosféry sestupují zpět do pláště. Pohyb mas vyvolává zemětřesení, sopečnou činnost a deformuje velké masivy hornin za vzniku pohoří. 



http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/top10.php 

Předvádějící
Poznámky prezentace
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Relativní zastoupení prvků   

na Zemi v zemské kůře 



Složení zemské kůry 

Geologický profil zemského povrchu. Na kontinentech dominují granity, kyselé 
vyvřeliny s velkým podílem Al a Si (žulová vrstva). V oceánské kůře převažují 
bazické vyvřeliny s převahou Si a Mg (čedičová vrstva). Kyselé i bazické vyvřeliny 
mají nižší objemovou hmotnost než vnější zemský plášť, který obsahuje hlavně 
ultrabazické vyvřeliny, jejichž charakteristickým zástupcem je olivín   (podle 
Howard a Mitchell 1985) 

V současné kůře převažují 
křemičitanové minerály, které se 
vznáší na těžším plášti a jádře 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Lehké prvky jsou více zastoupeny v litosféře,Zdrojem lehkých prvků na zemi jsou pravděpodobně křemičitanové minerály, které se na Zemi dostaly ve vápenatých chondritech (meteority). Vápenaté chondrity obsahují 0,5 – 3,6% C a 0,01-0,28% N a mohou tak representovat hlavní zdroj  C a N  pro současnou biosféru.Snižování objemové hmotnosti od zemského jádra směrem k povrchu umožňuje, že zemská kůra  plave na plášti.   Zemská kůra je tvořena především křemičitany skupiny  pyroxenů [enstatite MgSiO3] a olivínu (Mg,Fe)2SiO4 Zatímco oceánská kůra je poměrně homogenní, kontinentální kůra je složena z mnoha různých hornin. Kontinentální horniny jsou v průměru lehčí  (2.7 g/cm3 oproti 3.0 g/cm3) a starší (4 miliardy oproti 180 milionům) než oceánské.Kyselé horniny vyvřelé –(žula -granit) obsahují 65-80 % SiO2. Kyselina křemičitá v magmatu se stačila vyvázat  kationty a ze zbytku vznikl křemen, který je vždy podstatnou součástí těchto hornin.Bazické horniny vyvřelé (gabra) – mají celkový obsah SiO2 pod 52%Ultrabazické horniny vyvřelé – mají celkový obsah SiO2 pod 45%, veškerá kyselina křemičitá se sloučila s kationty a nevytvořil se žádný křemen. 



Vztah mezi křemičitanovými a uhličitanovými cykly na povrchu Země 

Dlouhodobé řízení atmosférického CO2 je dosaženo 
rozpouštěním CO2 v povrchových vodách a podílem na 
zvětrávání hornin. C se dostává do oceánů jako HCO3

- a je 
zahrabán 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. 1 cyklus = 100-200 mil. let 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Znamená to, že za normálních okolností se přeměňuje stálé množství látek a velikost zásobníků se v čase nemění. Tento model předpokládá samoregulační systém, protože 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 mysli, že předpoklad ustáleného stavu většinou neplatí v přechodných periodách rychlých  změn. Například silná vulkanická činnost v eocénu mohla vést k přechodnému zvýšení koncentrace CO2 a ke globálnímu oteplování v eocénu (ve třetihorách, před cca 40 mil. Let).



Zvětrávání a eroze 

sedimenty 

sedimenty 

Metamorf. 
horniny Magma 

Vyvřelé 
horniny 

Usazování v oceánech 

Převrstvování a 
cementace 

Tlak & teplota 

tání 

tuhnutí 

vyzdvižení 

vyzdvižení 

Tlak & 
teplota 

Celkový cyklus hornin 

vyzdvižení 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vlastnosti hornin významně ovlivňují vlastnosti půdy, která se na nich rozvíjíSedimenty – slepence, pískovce, prachovce, jílovce, jílovité břidlicechemické sedimentární horniny – vápenec, dolomituhlovodíky v sedimentech – rašelina, ropa, uhlí, antracitMetamorfované horniny – horniny přeměněné tlakem, teplem nebo chemickými látkami v zemské kůře, uložené pod úrovní zvětrávání – fylity, svory, rulyDělení horninHorniny se dělí podle způsobu jejich vzniku do tří základních skupin: usazené (sedimentované), přeměněné(metamorfované) a vyvřelé (magmatické).Vyvřelé horniny (magmatické)[editovat | editovat zdroj]hlubinné (plutonické)gabrosyenitžulaporfyržilné (neptunické)pegmatitvýlevné (vulkanické)andezitčedičmelafyrtrachytznělecUsazené horniny (sedimentární)[editovat | editovat zdroj]úlomkovitéštěrkpískovecslepenecjílovitéhlínasprašjílopukaorganogennívápenecuhlíropazemní plynchemickétravertinPřeměněné horniny (metamorfované)[editovat | editovat zdroj]rulasvorfylitmramorVšechny tři skupiny hornin jsou v neustálém koloběhu mezi sebou v závislosti na tlakově-teplotních podmínkách (tzv. pT podmínky), kdy vlivem změny jedné či obou složek dochází k přeměně jednoho druhu v druhý a naopak.Zastoupení horninových typů na zemském povrchu[editovat | editovat zdroj]Plocha souše je asi 149 milionů kilometrů čtverečních. Z nich tvoří tři čtvrtiny horniny sedimentační a jednu čtvrtinu horniny vyvřelé a metamorfované. Navíc je na povrchu zastoupeno nejvíce 5 hlavních skupin hornin, které tvoří 90% povrchu. Patří tam:[1]břidlice – 52 %pískovce – 15 %žuly a granodiority – 15 %vápence a dolomity – 7 %bazalty – 3 %ostatní – 8 %
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+ 
Posloupnost vzniku vyvřelých minerálů v průběhu ochlazování a 
krystalizace magmatické taveniny (lávy) – Bowenova reakční řada 

Na plagioklas 

Ca plagioklas 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Téměř všechny minerály vyvřelých (magmatických) hornin krystalizují z přírodní křemičitanové taveniny, kterou nazýváme magma. Při snižování teploty z magmatu začínají krystalovat minerály - magma tuhne. Pro jednotlivé minerály je charakteristický bod tuhnutí (tání). V tomto bodě dochází ke změně kapalného skupenství v pevné. Nejdříve (za nejvyšších teplot) krystalují minerály s vysokým bodem tání. �V magmatech chudých křemíkem je to například magnetit (Fe3O4). Díky značné hustotě (5 g/cm3) klesají zrna magnetitu (působením gravitační síly) na dno magmatického krbu, kde se hromadí. Takto se vytvořila velká ložiska kvalitní železné rudy ve Švédsku. �Postupnou krystalizací mění každé magma své složení. Proto mohou vznikat minerály s různým chemickým složením. Bowenovo reakční schéma �Toto schéma popisuje posloupnost, ve které minerály krystalizují z magmatu. �V levém sloupci jsou tmavé minerály, které se navzájem odlišují typem struktury. V pravém sloupci jsou minerály světlé, které mají podobné fyzikální a chemické vlastnosti. Obě větve se spojují a schéma je zakončeno trojicí minerálů (ortoklas, muskovit a živec). �Krystalizace nemusí proběhnout podle celého schématu, mohou např. chybět olivíny a Ca plagioklasy.�



Zvětrávání hornin - vznik půdotvorného substrátu a půdy  

Rychlost zvětrávání závisí na chemickém složení hornin, teplotě, 
srážkách 

  mechanické - mechanické změny, rozpad, změny velikosti, ale ne  
                            ve složení (vede k erozi) 
                   zvýšení specifického povrchu → zvětší se reaktivita částic 
                                                                  vzniknou cesty pro vodu 

  chemické – působením vody a kyselin se uvolňují ionty, které 
jsou dostupné pro rostliny nebo jsou odnášeny vodou 

  biologické 

Typy zvětrávání většinou probíhají společně, jejich podíl záleží na oblasti 
• polární - chybí cirkulující voda → hlavně mechanické 
• tropické - intenzivní  chemický rozklad hornin (až 200 m) 



vliv mechanického zvětrávání 





vliv biologického zvětrávání  

Source: Runk/Schoenberger/Grant Heilman 





základní reakce chemického zvětrávání 

Rozpouštění 
CO2 ve vodě H2CO3  
H2CO3 → H+ + HCO3

- 

•Zvětrávání karbonátových hornin (např. vápenců),  
CaCO3 + H2O + CO2 ===> Ca(HCO3)2  

Oxidace 
Chemické reakce při kterých látky ztrácejí elektrony 
Důležité při rozkladu mafických minerálů (= tmavé minerály bohaté Fe a 
Mg; slídy, amfiboly, pyroxeny, olivín)  



•Oxidace silikátů (Rezavé zabarvení bazických magmatitů) 



Obr: oxidace pyritu (FeS2) na 
hnědel (limonity, Fe2O3 . xH2O; 
směs oxidů a hydroxidů železa) 

•oxidace sulfidických rud (pyrit na hnědel) 
2FeS2 + 7O2 + 2H2O ===> 2FeSO4 + 2H2SO4 
4FeSO4 + O2 + 10H2O ===> 4Fe(OH)3 + 4H2SO4 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Limonit není samostatný minerální druh, ale jedná se o jemnozrnnou směs více minerálů, převážně oxidů a hydroxidů železa, konkrétně hlavně goethitu a lepidokrokitu. Dalšími minerály, které mohou být součástí limonitů bývají hematit, maghemit, hisingerit, pitticit a jarosity. Limonit se vyskytuje v rozmanitých formách. Je rezavě hnědý, okrově žlutý, hnědočervený, žlutohnědý, hnědý až černý. Tvoří práškovité povlaky, zemité agregáty, bývá i celistvý, vláknitý, pórovitý, celistvý, kulovitý, ledvinitý či krápníkovitý. 



Feldspar= živec 
Limestone = vápenec 

         

Karbonatizace křemičitanových hornin 



Hydrolýza H+ a OH- 
Reakce látek s vodou 
Ionty vody zamění různé ionty v minerálu 
Př.  
Křemičité horniny se mění na jílové minerály 
Hydrolýza silikátů 
H+ + Na[AlSi3O8] + 7H2O ===> Al(OH)3 + Na+ + 3H4SiO4 
 

Mineralizace organických sedimentů 
CH2O + O2 → CO2 + H2O 

Chemická sedimentace   
Ukládání  minerálů z roztoků, které obsahují převážně produkty 
zvětrávání.  
Ca(HCO3)2 ===> CaCO3 + CO2 + H2O 



 Biotransformace 
organismy produkují tzv. biogenní minerály, které se stávají součástí jejich organismu.  
      karbonáty vápníku (kalcit, aragonit), 
      fosforečnany vápníku (apatit, francolit)  
      vodnatý oxid křemičitý (opál).  
      Biogenní magnetit (redukcí Fe) nebo sulfidy Fe   
 

vápenec 

stromatolity 

Fosforečnan vápenatý a oxalat vapenatý Biogenní magnetit 



Zvětrávání hornin obsahujících fosfor  (apatity a fosfority) 

Primární fosforečnany 
(apatit) 

Ca5(PO4)3OH + 4 H2CO3 ===>  5 Ca2+  +  3HPO4
2- + 4HCO3

- + H2O 

Biogenní původ 
(fosforit) 

Apatit: vyvřelá hornina , tvoří se také v hydrotermálních praenech  
Fosfority: usazeniny biogenního původu 

Vazba/dostupnost uvolněné k. fosforečné závisí na podmínkách 
prostředí (viz půda) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vznik a výskyt apatitů: Do krystalové mřížky apatitů se mohou snadno vtěsnat velké atomy a neskladné molekuly, které se při tvorbě jiných minerálů nikam nevešly, a proto je tak hodně rozšířen. 1. Téměř ve všech horninách magmatického původu představují apatity místy až 5 objemových procent, takže se vyplatí jejich těžba: Apatity na poloostrově Kola v Rusku, což je největší ložisko apatitů na světě; Alnö - Švédsko. Pěkné krystaly se nacházejí často v dutinách výlevných hornin: Monte Somma, Vesuv - Itálie; u jezera Laacher See, Eifel; Katzenbuckel, Odenwald - SRN; Murcia - Španělsko. �2. V pegmatitech a v žilách pneumatolytického původu se nacházejí obrovské krystaly apatitu: Ödegården - Norsko; Renfrew, Ontario - Kanada; Durango - Mexiko odkud pocházejí velké krystaly drahokamové kvality. �3. Na vysokoteplotních hydrotermálních rudních žilách, např. ve zlatonosných křemenech: v alpských puklinách v St. Gotthardu, Dauphiné - Francie, v Sulzbachtalu v Rakousku. �4. Velmi pěkné krystaly apatitu jsou známé z regionálně metamorfovaných hornin (vzniklých z fosforitů): Panasqueira - Portugalsko.�"Fosforit" je souhrnný název pro usazeniny, které jsou tvořeny produkty zvětrávání minerálů s obsahem fosforu a živočišnými zbytky. Obrovitá ložiska fosforitů se vytvořila z trusu mořských ptáků.



Zvětráváním  se uvolňují živiny do roztoku a vznikají  
sekundární minerály  

Ca>Na>Mg>K>Si>Fe>Al 

Snižující se koncentrace 

1. Zvětrávání a uvolňování prvků do povrchových vod v 
ekosystémech na silikátových horninách: 

2. Pohylivost iontů: Na+1 a K+1 > Mg+2 a Ca+2 > Al+3 a Fe+3 

Předvádějící
Poznámky prezentace
1. Koncentrace prvků v povrchových vodách je dána obsahem jednotlivých iontů v minerálech, rychlostí zvětrávání jednotlivých minerálů a pohyblivostí iontů.2. Nepohyblivější jsou Na1+, méně K1+, méně pohyblivé jsou Ca2+ a Mg2+ a ještě méně mobilní jsou  Al3+ a Fe3+  (Fe 2+ se oxiduje na Fe3+). Ze živců vznikají hydratované silikáty Al a Na, K, a Ca přechází do roztoku. Sodík  je v rozpuštěné formě  odnášen do moří, ve kterých se koncentruje ve vodě ve formě chloru sodného (NaCl). Draslík  méně pohyblivý, je více vázán na jílové nerosty (illit)  a je spotřebováván rostlinami. Proto jsou v mořské vodě soli draslíku méně zastoupeny (KCl a sírany K), neboť se jej do moře dostaně méně v rozpuštěné formě nežli K. Vápník  se váže na CO2  a vzniká ve vodě rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, který se hromadí v mořích. Za tropických podmínek dochází snadno k mobilizaci  i SiO2 a dochází k silicifikaci  sedimentů.



Chemické zvětrávání vede k: 

Destrukci primárních hornin a minerálů 
 
Tvorbě křemičitanového písku, který se hromadí v půdě 

 
Tvorbě sekundárních minerálů – jílů/sesquioxidů 
   (obsah hlavně Al a Fe, ale také Si4+, Ca2+,Mg2+, někdy i K+, Na+   
   v závislosti na zvětrávání) 

 
Ochuzování o Si4+, Ca2+,  Mg2+, někdy i K+, Na+ 

    v závislosti na zvětrávání 
 
Vymývání HCO3

- do spodních vod 
 
tvorbě vápenatých konkrecí v suchém podnebí  

 
Tvorba roztoku H2SO4 a oxidů Fe při zvětrávání pyritu 

 



vlastnosti matečné horniny 
rozpusnost minerálů ve vodě malá střední  velká 
struktura horniny neporušená malé trhliny rozdrobená 

podnebí 
srážky nízké střední vysoké 
teplota nízká střední  vysoká 

přítomnost/nepřítomnost půdy a vegetace 
mocnost půdy hornina malá velká 
obsah organické hmoty nízký střední vysoký 
doba expozice krátká střední dlouhá 

Hlavní faktory ovlivňující zvětrávání 

Rychlost zvětrávání 

rychlé pomalé 



Vliv klimatu na zvětrávání 



• Zemská kůra není jednolitá deska  - pohyb zemských ker 
• Zemská kůra složena z lehkých křemičitanů, na pevnině více 

zvětralé (lehčí a kyselejší) 
• Zvětratelnost křemičitanů závisí na teplotě jejich tuhnutí 
• Hlavní faktory zvětrávání jsou vlastnosti matečné horniny, 

podnebí, čas, přítomnost půdy a vegetace 
• Zvětráváním se uvolňují kationty z křemičitanové krystalové 

mřížky v závislosti na jejich pohyblivosti 
• Sekundární křemičitany jsou důležitou součástí půd, v 

průběhu zvětrávání se v nich hromadí Fe a Al. 
 

Shrnutí 



Půda 



atmosféra biosféra 

hydrosféra litosféra 

PEDOSFÉRA 

 Složení půdy             



 
 
 

Matečná hornina 

Voda, 
mráz 

teplota 
srážky 
vítr 
abraze 

Rostliny, živočichové 
mikroorganismy 

voda, kyseliny 

Půdotvorný substrát 

rozpuštěné 
minerální látky 

písek a 
prachové částice 

Jilové minerály 

sesquioxidy 

půdní organická 
hmota 

Tvorba půdy 
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C 

B 



O horizont – organický horizont složený  hlavně z rostlinného 
opadu v různých stupních rozkladu, je dobře rozeznatelná 
struktura jednotlivých úlomků organické hmoty. 

A horizont – povrchový složený z rozloženého, amorfního 
organického materiálu, který je promíchán  s minerálními 
částicemi, má tmavé zabarvení. Z tohoto horizontu bývají 
organické látky vymývány do spodních vrstev. 

B horizont - minerální horizont, chudší na organickou hmotu, 
světlejší než A horizont. V podzolech se mezi A horizontem a B 
horizontem tvoří eluviální E horizont,  ze kterého dochází 
k vymývání organické hmoty a kationtů, které se pak hromadí ve 
svrchní části B horizontu. E horizont je světle šedý. 

C horizont- částečně zvětralá hornina, skeletovitý. 

matečná hornina  Matečná hornina ovlivňuje půdní texturu  
(na horninách s vysokým obsahem křemene vznikají písčité půdy), 
a chemické složení půdního roztoku.  

Půdní profil 



Vznik jílových (sekundárních) minerálů z primárních 
křemičitanů (zjednodušené schéma) 

malé ztráty 
 K  

illit 
chlorit 

Pomalý úbytek 
bází 

montmorilonit 
vermikulit 

kaolinit 

Rychlý úbytek bází 

Úbytek  
bází  sesquioxid 

ztráty Si4+ 

Teplé a vlhké  
podnebí 

Podnebí 
mírného pásu 

Suché a studené podnebí 

Pr
im

ár
ní

 
 k

ře
m

ič
ita

ny
   

  
Vysoký obsah K 

Vysoký obsah  
Mg, Ca, na, Fe 

Intenzivní zvětrávání 

   

   Záporný náboj na povrchu  

střídavý náboj na povrchu v závislosti na pH  
Velmi slabý, až střídavý náboj na povrchu v závislosti na pH  

ortoklas 
muskovit 
slídy 

biotit 
živce 
amfibol aj. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V podnebí mírného pásu = sialitické zvětrávání = vznik montmorilonituTeplé a vlhké klima = feralitické zvětrávání



montmorilonit, 

kaolinit 

chlorit 

illit 
20µm 

100µm 
100µm 



Botnání (smršťování) jílu 



Kationtová/aniontová  výměnná kapacita  

Jílové minerály – většinou negativní náboj           přitahují kationty,  
podobnou roli i organická hmota 

Snižující se pevnost vazby 

Obecné pravidlo výměny kationtů: 
Al3+ > H+ > Ca2+ >Mg2+ > K+ > NH4

+ > Na+ 

Snižující se pevnost vazby 

Obecné pravidlo výměny aniontů: 
PO4

3- >  SO4
2- > Cl- > NO3

- 

Předvádějící
Poznámky prezentace
celkový negativní náboj půdy vyjadřován v mEq/100g =CEC



Závislost dostupnosti P na pH půdy 
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Vliv topografie na rozvoj půd 
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Zvětrávání do hloubky 
(~40 - 50 m hluboký profil) 
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Význam vlivu klimatických faktorů, 
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pedalfer pedocal laterite 

Vlhké tropy Stepi a savany Mírný pás,  půda 
neopadavého lesa 



Ohrožení půd lidskou činností 
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SOC in arctic tundra soils: 
                   400 Gt do 1 m  
                   747 Gt do 3 m 
C pool in atmosphere: 
                   730-760 Gt 

Arktické půdy 

Předvádějící
Poznámky prezentace
The Arctic is a region located at the northern-most part of the Earth. It consists of the Arctic Ocean and all or parts of Canada, Russia, Greenland, the United states, Norway, Sweden, Finland and Iceland. The Arctic region consists of a vast, ice-covered ocean, surrounded by treeless permafrost.The area can be defined as north of the Arctic Circle (66° 33'N), the approximate limit of the midnight sun and the polar night. Alternatively, it can be defined as the region where the average temperature for the warmest month (July) is below 10 °C (50 °F); the northernmost tree line roughly follows the isotherm at the boundary of this region.



Průměrná roční T 

Rozloha permafrostu (-30%) 

 Koven CD (2011) PNAS 108,14769- 

Předpověď odtávání permafrostu 

60° 
60° 

Hloubka aktivní vrstvy (v létě roztává) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
We calculate that permafrost thaw will release the same order of magnitude of carbon as deforestation if current rates of deforestation continue. But because these emissions include significant quantities of methane, the overall effect on climate could be 2.5 times larger. (Schuur 2011, Nature)



                                Rusko, Kolyma - tající permafrost               



Ohrožení půd = srovnání 



Světové půdní typy – podle klasifikace FAO 

http://www.fao.org/AG/agL/agll/wrb/soilres.stm 



• Tvorba půdy závisí na vlastnostech matečné horniny, 
podnebí, vegetaci, době tvorby půdy a působení člověka 

• Půda vzniká tisíce let 
• Půda bez života není půdou 
• Sekundární křemičitany - jílové minerály jsou důležitou 

součástí půd, v průběhu zvětrávání se v nich hromadí Fe a Al 
• Jílové minerály a organická hmota v půdě váží 

elektrostatickými (výměnnými) vazbami živiny a udržují je 
dostupné pro rostliny 

• Jílové minerály a organická hmota v půdě zadržují vodu, 
zvyšují schopnost půd zadržovat vodu 

• Dostupnost P závisí na pH půd 
• Vlastnosti půd závisí na topografii terénu i na zeměpisné šířce 
• Většina světových půd je ohrožena lidskou činností 

 

Shrnutí 



Cyklus vody v  
suchozemském 

ekosystému 



Voda a sluneční energie jsou základem 
fungování všech biogeochemických cyklů 

Sluneční energie 

Hydrologický cyklus 

Biogeochemické cykly 

via evapotranspiraci 
(viz bilance energie a 
 rozdělení energie v ekosystému) 

via biologické procesy 
(rozpouštění živin,  
transport v ekosystému) 

?? Role vodní páry při globálním 
oteplování?? 

E S R 

Evapotranspirace = odpar z povrchu + transpirace rostlin 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Voda a sluneční energie jsou základem fungování všech systémů na Zemi. otázka: přiklad transportu prvků v ekosystémuVodní pára propouští sluneční záření ale nepropouští dlouhovlnné záření Země. Tím  je nejvýznamnějším skleníkovým plynem a hraje významnou roli v globálním oteplování Země. Globální oteplování způsobené ostatními skleníkovými plyny zvyšuje množství vodní páry v atmosféře a tím i účinnost s jakou atmosféra pohlcuje dlouhovlnné záření. Tato „zpětná vazba vodních par“ vysvětluje, proč podnebí odpovídá tak citlivě na zvyšování emisí. Oteplování akceleruje  hydrologický cyklus, zvyšuje evaporaci i  srážky na globální úrovni, zvyšuje hladiny světových oceánů (odtávání ledovců)Předpokládalo se, že se zvyšováním teploty v rámci globálních změn se bude zvyšovat i výpar z pevniny. Měření ale ukázala, že tomu je ve skutečnosti naopak. Vysvětlení je následující:V globálním měřítku má oteplení za následek vyšší odparNejvíce vody se odpaří v tropickém pásmu, kde převládá plocha oceánu nad plochou soušeTeplejší počasí znamená silnější větry, větší gradient mezi rovníkem a póly a tím lepší mísení vzdušných mas.Výsledkem je, že vlhkost vzduchu nad kontinenty se v průměru zvyšuje a je více mraků. Oba tyto faktory snižují odpar a to i za rostoucí teploty.



Základní principy bilance vody 

Srážky (P) 

půda 

Odtok do řek a 
oceánů (R) 

Evapotrace + transpirace 
                  (E) 

P±∆S=E+R 

Obvykle ∆S<<P nebo E+R, pak     P∼ E+R 

vstup 

výstup 

spodní vody 

Zásoba (S) 



Pohyb vody v suchozemském ekosystému 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Voda se pohybuje  podél gradientu od míst s vysokou potenciální energií  (vodním potenciálem) do míst s nízkou potenciální energií (nízkým vodním poteciálem)Interception = podíl srážkové vody, která nedopadne na povrch půdy, v uzavřeném porostu tvoří 10 – 50% Throughfall = srážková voda dopadající na povrch půdyStem flow = srážková voda stékající po kmeni stromů (stromy s hladkou kůrou větší mnoství vody steče po kmeni než u stromů s hrubou kůrou, u eukalyptů – 25% vody steče po kmeni, u smrku nebo borovice jen kolem 2%) Po slabém dešti nebo sněžení – většina vody se mže odpařit aniž dopadne na povrchSchopnost zadržet vodu – závislost na porostu  (jehličnatý les – kolem 15%, listnatý jen 5-10%)



Pohyb vody rostlinou Hnací silou: gradient vodního potenciálu  

Atmosféra - nízký parciální tlak 
                  vodních par  

Listy - vyšší parciální tlak vodních 
          par než atmosféra  

výpar 

X 

Vysoký vodní potenciál 

nízký vodní potenciál 

Vlhká půda 

?? Jak si rostlina reguluje 
výpar z listů??? 

H2O 

CO2 
Stomata 
(průduchy) 



Ztráty vody z ekosystému 
P±∆S=E+R 

P=srážky 
S= zásoba vody v ekosyst. 
E=evapotranspirace 
R= odtok 

Obvykle ∆S<<P nebo E+R, pak     P∼ E+R 

Rozdělení výstupu vody z ekosystému hraje 
kritickou roli v regionálních hydrologických 
cyklech 

Vlhké ekosystémy (porosty) 
Evapotranspirace se většinou v průběhu roku příliš nemění   
Les odpaří více vody než křoviny a louky; největší odpar – jehličnatý les 

Suché ekosystémy 
Evapotranspirace limitována nedostatkem vody v půdě 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Evapotranspirace  se nemění s dostupností vody, pokud množství dostupné vody v půdě neklesne pod 25% polní vodní kapacity (množství dostupné vody klesne o 75%) 



Změny v zásobě vody v ekosystému (S)  vstup ≠výstup 

Retence ve spodních vodách 

Retence v půdě 

Odtok do řek a oceánů 

evapotranspirace srážky 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Voda vstupující do půdy je v půdě zadržována dokud nedojde k jejímu nasycení a pak přebytek vody odtéká do spodních vodPodzemní voda – relativně konstantní zásobník, přebytek odtéká do řek a oceánů, voda může být v zásobnících podzemní vody zadržována stovky a tisíce let. Proto má obvykle jiné izotopové složení



• Hydrologický cyklus a tok energie v ekosystému propojeny via 
evapotranspiraci 

• Vegetace a půda hrají klíčovou roli v retenci vody v 
suchozemském ekosystému 

• Člověk svou činností ovlivňuje retenci vody v krajině převážně 
negativně  

 

Shrnutí 
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