
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 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 



Koloběh C v suchozemském 
ekosystému 

Ekosystém: soubor všech organismů a abiotických zásobníků a procesů, 
které jsou ve vzájemných interakcích. 



Hrubá primární 
produkce 
(GPP) 

Respirace 
rostlin 
(autotrofní 
respirace - AR) 

Respirace 
půdy 
(heterotrofní 
respirace - HR) 

GPP - AR = čistá 
primární produkce 
(NPP) 

GPP - AR - HR= 
čistá produkce 
ekosystému (NEP) 

Dekompozice → půdní respirace 

1. Vstup uhlíku do ekosystému  - GPP 

Předvádějící
Poznámky prezentace
GPP - vstup fotosyntézy representuje 100 %, závisí na listové ploše a obsahu N, největší v mírném pásmu, 50% z toho je spotřebováno na energii potřebnou k růstu a udržování. Zbytek je nazýván NPP.NPP - zahrnuje růst rostlin, závisí na délce sezóny a na biomase listů, největší ve vlhkých tropech a monzunových oblastech. Podíl využitelný při sklizni tvoří většinou pouze menší část celkové biomasy, Index výnosu (sklizeň/ celková biomasa) je v průměru 30%, u rostlin s vysokým výnosem 50%.  Největší část NPP je přeměněna na opad, který je spotřebován heterotrofními půdními organismy jako zdroj C a energie. Největší část opadu je pak uvolněna zpět do atmosféry v procesech energetického metabolismu, část je zabudována do biomasy a jen malá, nestravitelná část zůstává v půdě ve formě humusu. NEP je rozdíl mezi asimilaci a respirací ekosystému. Tato bilance může být ovlivněna (narušena) požáry nebo disturbancí (požár, přeměna na zemědělskou půdu),  její předpověď je problematická. Podle ekologických teorií by měla z dlouhodobého hlediska být respirace vyrovnávána asimilací rostlin. NEP by měla být nejvyšší v podmínkách mírného pásu a v subtropech, nikoliv v boreálním pásu.



1. Vstup uhlíku – procesy fotosyntézy 

Sluneční energie 

Čistá fotosyntéza – čistý zisk C měřený na úrovni listu  
(účinnost využití fotosynteticky aktivního záření ∼ 6% u C3 a ∼ 8% u 
C4 rostlin) 
Účinnost využití světla – kvantové množství fotosynteticky aktivního 
záření využité k fixaci jednotkového množství C 

CO2 
      CH2O 

Stomata 
H2O (transpirace) 

O2  (fotosyntéza) 

Regulace transpirace a vstupu CO2 
– otevírání/zavírání průduchů 
(stomatal conductance) 
Trade off mezi ztrátou vody a 
spotřebou CO2 

Rubisco, karboxylační 
enzymy  
(C3, C4 a CAM rostliny) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Účinnost využití vody se snižuje se zvyšující se koncentrací CO2 (snižuje se hustota průduchů). Voda v atmosféře 15 TeraTun = 2-4 x za rok se nahradí v důsledku transpirace přes svěrací buňky120 MT C ročně přes průduchy = tj. 1/6 vseho C v atmosféřePrůměrný energetický obsah organických C látek – okolo 20 kJ g-1 bezpopelovinové sušiny Průměrný obsah C – 45 až 50%Nepleťte si využitelnost fotosynteticky aktivního záření  (= světla; 6-8%) se spotřebou dopadajícího záření v procesech fotosyntézy  (=využitelnost energie; 1%). Zachycením světla rostlinným pigmentem začíná vlastní proces fotosyntézy, který spotřebuje energii světelného kvanta a přemění ji na energii chemické vazby. Vlnové délky viditelného světla mají hodnoty v intervalu 400–750 nm. Fotosyntéza zelených rostlin využívá světlo v rozsahu pouze 380–760 nm. Tomuto světlu se říká fotosynteticky aktivní záření (ve zkratce FAR nebo PhAR). Různá barviva absorbují různou část světelného spektra – např. chlorofyly  absorbují nejvíce světlo v modrofialové a červené části spektra. Při pohlcení červené části spektra se jako doplňková barva vyzáří zelená, odtud tedy zelená barva chloroplastů.



Vliv abiotických faktorů na  fotosyntézu (a tím i na GPP) 

Intenzita světla:  
•  z hlediska dne: změna aktivity chloroplastů a stomatální konduktance (vysoká 
osvětlenost - otevření průduchů, nízká uzavření  ⇒  udržování  konstantní úrovně 
CO2 uvnitř listu)  
•   z hlediska dnů a let a na úrovni porostu  
                  - aklimace rostlin (vlastnosti listů, úhel listů….) 
                  - adaptace (vlastnosti listů,   světlomilné x stínomilné rostliny) 
 

•využitelnost světla podobná u 
všech rostlin – mezi 6 a 8 %, 
pokud není  
•   limitace vodou, živinami nebo 
polutanty  

Osvětlené listy - více 
chlorofylu, silnější 

zastíněné listy - méně 
chlorofylu, tenčí 

Výsledek: fixace C různými ekosystémy (GPP) 
je jen málo ovlivněna dostupností světla  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Adaptace – přizpůsobení druhu, eventuelně ekotypu; změny přenostné, genetickéAklimace – přizpůsobení daným podmínkám;   změny fyziologické



 Vliv vody na vstup uhlíku 

Dostatek vody- otevřená stomata 

CO2 
      CH2O 

Stomata 
H2O (transpirace) 

O2  (fotosyntéza) 

Do listu vstupuje dostatek CO2   

H2O; O2 

CO2 
      CH2O 

nedostatek vody – zavřená stomata 

nedostatek CO2 
Otázky ke studiu 
Jak je definována využitelnost vody rostlinami (WUE - Water Use Efficiency) a co 
nám tento parametr říká?  
Za jakých podmínek rostliny využívají živiny nejefektivněji? 



Vliv teploty 

Přestože je fotosyntéza citlivá na krátkodobé změny teploty, vlastnosti listů 
minimalizují rozdíly v teplotě listů mezi ekosystémy (např. rostliny v chladných 
oblastech kompenzují teplotní limitaci světelné části fotosyntézy vyšší koncentrací 
fotosyntetických enzymů), v teplých a vlhkých oblastech mají listy s vysokou rychlostí 
fotosyntézy, v teplých a suchých oblastech zavírají průduchy ve dne- C4 a CAM rostliny  apod.) 

Teplotní odpověď fotosyntézy je mezi ekosystémy  podobná  

Rychlost fotosyntézy je obvykle 
nejvyšší při teplotách, které jsou 
charakteristické pro slunný den 
dané oblasti 

Díky transpiraci – teplota listů nižší než teplota vzduchu 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Neuropogon = lichenAtriplex = evergreen shrubTidestromia = perrenial



Vliv dusíku na fotosyntézu 

Většina N v listu 
v karboxylačních enzymech, 
∼25%  Rubisco  
∼ 25% ostatní karboxylační e. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Fotosyntetický potenciál je v přímém vztahu s obsahem Rubisco a dostupnost N tedy determinuje fotosyntézu terestrických rostlin. Mg a Mn, které jsou důležitou součástí fotosyntetických enzymů jsou limitujícími pouze výjimečně25% N v listu v RUBISCO a dalších 25% v karboxylázách



V porostu – může být jen určitá maximální plocha listů na jednotku 
plochy (LAI) a ta je dána intenzitou ozáření  

LAI (leaf area index) Index listové plochy 
 
– klíčový parametr ovlivňující procesy v ekosystému, protože 

významně ovlivňuje schopnost porostu fixovat C 
 
Ale také přenos energie, hydrologický cyklus i cykly ostatních živin 

GPP – závisí na rychlosti fotosyntézy – determinována 
listovou plochou  
(průchodem a absorpcí světla porostem) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
The interaction between vegetation surface and the atmosphere, e.g. radiation uptake, precipitation interception, energy conversion, momentum and gas exchange, is substantially determined by the vegetation surface LAI directly affects the interception and absorption of light by the canopy and influences the heat balance and evaporation from the landscape.



• GPP= Σ fotosyntézy všech listů v ekosystému 
integrovaná na plochu (m2) a čas (rok)  

• Relativně malý vliv intenzity světla a teploty na 
GPP 

• GPP řízena:  
                    dostupností vody  
                    dostupností N 
                    délkou vegetační sezóny 
• GPP determinována listovou plochou na m2 

Shrnutí GPP 



Hrubá primární 
produkce 
(GPP) 

Respirace 
rostlin 
(autotrofní 
respirace - AR) 

Respirace 
půdy 
(heterotrofní 
respirace - HR) 

GPP - AR = čistá 
primární produkce 

(NPP) 

GPP - AR - HR= 
čistá produkce 
ekosystému (NEP) 

Dekompozice → půdní respirace 

2. Čistá primární produkce (NPP) 



NPP  =  GPP – respirace rostlin 
                        (g m-2  rok-1) 

Čistá primární produkce (NPP) 

Přímá závislost mezi GPP a NPP 
                       
                      mezi LAI a NPP   

Respirace rostlin – tvoří 
relativně konstantní podíl  GPP 
(úroveň ekosystému) 



Nadzemní produkce: 
nadzemní části rostlin, mechy, 
řasy, lišejníky,  

Podzemní produkce: kořeny 
rostlin  a rhizodeponie  

ekosystém      produkce kořenů (% NPP)   
lesy mírného pásu           13-46  
louka mírného pásu           50-75  
Step                                      50  
polopoušť                                12  
zemědělské půdy:  
            kukuřice, soja            25  
_______________________________________ 
produkce rhizodeponií:      1-30% GPP 

Čistá primární produkce (NPP) 

Rhizodeponie= odumřelé kořenové vlásky, organické kyseliny, aminokyseliny, 
sacharidy,slizové látky 



kontrola NPP podmínkami prostředí 

Podnebí – teplota,  dostupnost vody a  živin 

Platí pouze při vyloučení 
suchých ekosystémů 

Louky, pouště – hlavně limitace vodou 
Tundra, boreální les – hlavně limitace dostupností živin,  dusíkem 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Voda v půdě – vliv přímý, vliv na dostupnost živin a na druhové složení porostu. V tundře a boreálním lese teplota zvyšuje dekompozici a s tím i dostupnost živin. NPP reaguje ne přímo na zvýšení teploty, ale hlavně na zvýšení dostupnosti živin



Rozdělení čisté primární produkce na Zemi 



ekosystém 
čistá primární 

produkce 
g m-2 rok-1 

 
tropický dešťový prales 

 
2500 

les mírného pásu, smíšený  
1550 

boreální les 380 

louka mírného pásu  
750 

arktická tundra 
(lyšejníky, bylin.p.) 

 
180 

poušť  
250 

mokřad (sladkovodní) 2000 

zemědělská půda 610 
 

 

Odhad NPP 



• NPP přímo korelována s GPP  
• Respirace tvoří relativně stálý podíl GPP 
• Dlouhodobě řízena stejnými faktory jako GPP 
• NPP zahrnuje nadzemní i podzemní produkci 

Shrnutí NPP 



Hrubá primární 
produkce 
(GPP) 

Respirace 
rostlin 
(autotrofní 
respirace - AR) 

Respirace 
půdy 
(heterotrofní 
respirace - HR) 

GPP - AR = čistá 
primární produkce 
(NPP) 

GPP - AR - HR= 
čistá produkce 
ekosystému (NEP) 

Dekompozice → půdní respirace 

3. Čistá produkce ekosystému (NEP) 



Mikrobní 
biomasa 

Mikrobní 
metabolity 

Nerozložené 
zbytky  

Půda (SOM) 
1580 Gt C 

BIOMASA 
620 Gt C 

ATMOSFÉRA 
720 Gt C 

SOM=půdní organická hmota 

CO2 

opad 

Fotosyntéza 
autotrofní respirace 

Upraveno podle Gleixner 2001 

CO2 

 celková zásoba C v suchozemských ekosystémech 

půdní respirace  
60-75 Gt C/rok 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Většina odhadů považuje půdu víceméně za černou schránku a transformace C v půdě hodnotí pouze na základě respirace půdy (heterotrofní respirace)Předmětem zájmu modelářů je stanovit celkovou respiraci a jak se mění respirace půdy v závislosti na T a vlhkosti. Změna schopnosti akumulovat C v půdě vede k tomu, že ekosystém se stává zdrojem uhlíku nebo naopak začne uhlík pohlcovat:všude tam, kde je dekompozice limitována nízkou teplotou, nebo vysokou vlhkostí (tundra a boreální severský les, mokřad )- ekosystémy C pohlcují(to platí i pro alpské louky). - agroekosystémy - C uvolňují- tropické a subtropické ekosystémy - vyrovnanou bilanciPro srovnání: lidskou činností se ročně uvolní 7,9 Gt CO2 (Emise  CO2 spojené s průmyslovou činností a produkcí výfukových plynů a vytápěním domácností tvoří jen 4-7% celkové produkce)[Kyotský protokol ukládá kompenzaci emisí způsobených spalováním fosilních paliv tím, že se zvýší biologické jímání CO2 bez určení, jakým způsobem se to provede.- jedna z cest je zvýšení sekvestrace C v půdě]Sekvestrace C: dlouhodobé vázání atmosférického C v nějakém rezervoáru. 



C zdroje 

rostlinné zbytky 

Buňka 
živočich, mikroorganismus 

CO2 

konzumace 
potravy 

Organické 
meziprodukty, 

exkrementy 

Minerální 
 látky 

vylučování 

respirace 
(mineralizace) 

dekompozice 

Obecně: heterotrofní respirace se zvyšuje úměrně se zvyšující se dekompozicí 

půda 



Výsledkem dekompozice : 
• Mineralizace organické hmoty 
• Tvorba půdní organické hmoty 
 
Hlavní roli půdní organismy  



 kořeny 

fungi 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

9 

6 Minerální podíl - 94% 

Mrtvá organická hmota - 84% 7 

45% 25% 14% 5 

3 

4 

Bakterie včetně  
aktinobakterií a 

archeí 

houby 

mikrofauna  
mezofauna 

 makrofauna  
megafauna 

Organická hmota 

Organismy 

(dekompozitoři) 

Organická hmota v půdě a kořenů a organismů 

Zodpovídají za transformaci více než 95% veškeré 
organické hmoty v půdě 

Humus a 
nerozložené 
zbytky 

otázka: jaká je průměrná doba zdržení celkového zásobníku organického C v půdě? 
(156), [doba zdržení = residence time] 



Heterotrofní respirace se zvyšuje s NPP 

Průměrná NPP hlavních světových biomů 

A zemědělsky obhospodařované 
B boreální lesy 
D  suchomilné křoviny 
F lesy mírného pásma 
G louky mírného pásma 
M vlhké tropické lesy 
S tropická savana a suchý les 
T tundra 
V středozemní řídký les a vřesoviště 

(r2=0,87) 
 

 Raich &Schlesinger 1992 Tellus B) 
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90 % dekompozice a mineralizace se odehrává ve svrchních 20 
- 30 cm půdy (největší prokořenění i nejvíce organismů) 

Zvyšující se mineralizace a dekompozice 



Faktory ovlivňující dekompozici 
organické hmoty na úrovni ekosystému 

• NPP prostřednictvím množství opadu 
• Kvalita organických látek vstupujících do půdy 
• Poměr C:N organických látek vstupujících do půdy 
• Dostupnost kyslíku 
• Dostupnost vody 
• Teplota  
• Přítomnost půdních organismů 
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• NEP je rozdíl mezi množstvím C fixovaným při fotosyntéze 
a celkovou respirací ekosystému 

• Respirace ekosystému se skládá z autotrofní a heterotrofní 
složky 

• Půda důležitou, ale dosud nedostatečně poznanou složkou 
bilance 

• NEP se mění během sezóny, po disturbancích, v závislosti 
na kolísání počasí 

• Změny v NEP nemusí kopírovat změny v GPP, protože 
odpověď fotosyntézy na kolísání faktorů není identická s 
reakcí půdy (dekompozice/mineralizace) 

• V současnosti vliv člověka (disturbancí) na NEP větší, než 
vliv klimatu (vliv sukcese na NEP) a dalších faktorů 
prostředí 

• NEP je nejvyšší ve „středních“ stádiích sukcesního vývoje 
 

Shrnutí NEP 



Čistá výměna C v ekosystému (NEE) 
(Odhad čisté produkce ekosystému) 

CO2 = 

fotosyntéza Autotrofní respirace 
(nadzemní části + kořeny) 

heterotrofní 
respirace 

(půda) 

NEE = GPP- Rekosyst) 

vyrovnaná 
bilance 



Čistá výměna C v ekosystému (NEE) 
(Odhad čisté produkce ekosystému) 

fotosyntéza Autotrofní respirace 
(nadzemní části + kořeny) 

heterotrofní 
respirace 

(půda) 

> 
sink 

NEE = GPP- Rekosyst) 

CO2 



Čistá výměna C v ekosystému (NEE) 
(Odhad čisté produkce ekosystému) 

CO2 

fotosyntéza Autotrofní respirace 
(nadzemní části + kořeny) 

heterotrofní 
respirace 

(půda) 

< 

zdroj 

NEE = GPP- Rekosyst) 



Zdroj C Akumulace  C 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Map of optimized global biosphere fluxes. The pattern of net ecosystem exchange (NEE) of CO2 of the land biosphere averaged over the time period indicated, as estimated by CarbonTracker. This NEE represents land-to-atmosphere carbon exchange from photosynthesis and respiration in terrestrial ecosystems, and a contribution from fires. It does not include fossil fuel emissions. Negative fluxes (blue colors) represent CO2 uptake by the land biosphere, whereas positive fluxes (red colors) indicate regions in which the land biosphere is a net source of CO2 to the atmosphere. Units are gC m-2 yr-1.



• Sezónní změny v koncentraci CO2 v atmosféře jsou 
odrazem NEE 

• Rozdíly v koncentraci CO2 v závislosti na zeměpisné šířce 
odrážejí NEE světových biomů 

• Mokřady a    chladné arktické/alpinské ekosystémy C  
     pohlcují (NPP>> mineralizace) 
• Agroekosystémy a obecně ekosystémy po disturbancích 

jsou zdrojem C 
• Na rovníku je vyrovnaná bilance (NPP=mineralizace) 
• Zvětšující se vliv sezonality od rovníku k pólům 

 
 

Shrnutí NEE 



Cykly živin v terestrických ekosystémech 

Příjem živin rostlinami - řízen zásobou dostupných živin v půdě 
                                    - difúzí (hlavní faktor řídící transport) 
                                    - tokem (bohaté půdy, mikroprvky) 
                                    - aktivním příjmem 
 
Pouze živiny v přímém kontaktu s živými buňkami  
Schopnost rostlin zvyšovat kapacitu příjmu živin 

Dostupnost živin = hlavním limitním faktorem produktivity terestrických ekosystémů 

Spotřeba v korelaci s produkcí  

C- jehličnany 
D - opadavý les 
N – temperátní e. s převahou  
       fixátorů N 
T – tropické lesy 
M = středomořské e. 

1 2 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Obr. 1. Rostliny odpovídají na zvýšení dostupnosti živin hlavně zvýšením růstu a pouze málo zvýšením koncentrace.Obr. 2. Poměr biomasy k množství N v opadu charakterizuje účinnost příjmu živin (NUE, čím vyšší, tím účinnější příjem).Rostliny jsou schopny vyrovnat se s novými podmínkami prostředí a změnit příjem živin během několika dní. Re-alokace do kořenů v podmínkách limitace živinami jim umožňuje zvýšit růst kořenů a zvětšit jejich plochu. Rostliny také zvyšují svou kapacitu přijímat živiny pomocí symbiotických asociací s mykorrhizními houbami a N2 fixujícími bakteriemi. Dále mohou regulovat příjem tím, že mění kinetiku příjmu a maximalizují příjem nejvíce limitující živiny.  Existuje „trade off“ mezi maximálním investováním živin do nového růstu (rostoucí orgány obsahují hodně živin na jednotku biomasy)  a efektivností, s jakou jsou živiny použity k tvorbě biomasy. Rostliny produkují biomasu nejefektivněji ( tzn. tvoří nejvíce biomasy na jednotku spotřebované živiny) v podmínkách limitace živinami.  Účinnost příjmu živin (NUE= nutrient use efficiency= poměr živin k biomase v opadu) je maximalizována prodloužením života tkáně – tedy snížením ztrát. Stárnutí je hlavním mechanismem ztrát živin a rostlina ho redukuje re-alokací – tak rostlina znovu využívá okolo 50% N, P a K.  Okolo  15% ročního vstupu živin do rostlin se do koloběhu vrací vymýváním z nadzemních částí nebo prostřednictvím herbivorů. K velkým ztrátám  živin dochází i po jakékoliv disturbanci ekosystému.     



Vliv narušení 
(disturbance) ekosystému 
na ztráty živin 



Ekologická stechiometrie 

Organizmy mají různé požadavky na živiny  - souvisí 
se složením jejich biomasy: 
Přiklad pro N: 
Rostliny:    C/N poměr – vysoká variabilita! 
  (listy   C/N ~ 15-50) 
  (kořeny vC/N ~ 20-120) 
 
Živočichové: homeostatičtí 
  (C/N ~ 6-10) 
 
Mikroby: variabilita ovlivněna složením společenstva
  ( bakterie C/N ~ 4-8) 
  (houby  C/N ~12-15)  



Všechny biogeochemické cykly jsou změněny 
lidskou aktivitou 

Cyklus % změny* 
uhlík +  13 
dusík +108 
fosfor +400 
síra +113 
srážky +  16 
sedimenty +200 

Falkowski et al 2001 Science 290, 291-296 
* [100 x (porušený-přirozený)/přirozený] 



Cyklus dusíku v  
suchozemském 

ekosystému 

N je nepostradatelnou živinou…. současně je i zdrojem znečištění  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Součástí aminokyselin, proteinů, genetického materiálu chlorofylu aj.



Zjednodušený terestrický cyklus  N 

Mrtvá org. 
hmota DON NH4

+ NO3
- 

Nitrifika
ce 

Mikrobní biomasa 

Půdní živočichové 

Předvádějící
Poznámky prezentace
v atmosfere 4*10^21 g NV sedimentu 5*10^20 gNV oceanu 2.2*10^19 g rozpusteneho N2 a 6*10^17 g anorganickeho NPuda  3*10^17 g NSuchozemska biomasa 1.3 * 10^16 g N Obvykly spad z atmosfery 1-5 kg N/ha/rok v oblasti bez spadu a 25 kg N/ha/rok v průmyslových oblastechVstup z nesymbiotickych fixátorů N obvykle méně než 5 kg N/ha/rok



 používání minerálních hnojiv (hlavně N) – zvýšení ze 14 
miliónů tun v 1950 na 135 miliónů tun v současnosti 

“Polovina průmyslově fixovaného N, který člověk během své historie 
aplikoval,  bylo použito od roku 1980.” Kates et al, 1990 

Fritz Haber – Nobelova cena v 1918 

Vliv člověka – výroba N hnojiv  - Haberův proces 

Haberův proces:  
                3 CH4 + 6H2O  →  3CO2 + 12 H2 
                 4 N2 + 12 H2 → 8 NH3 

 

Vysoká teplota a tlak 



Podíl lidské činnosti na fixaci N 

N fixace = přeměna N na reaktivní sloučeniny 



Davidson EA 2014 

….ale pouze malá část se ho dostane až do lidské potravy 



protože jsou velké ztráty reaktivních forem N z půdy i při 
chovu dobytka 



Důsledky změn koloběhu N 

1. Změna kvality vod - eutrofizace 
2. Kyselé srážky (acid deposition) 
3. Změna chemických reakcí v atmosféře 



Vliv hospodaření na vyplavování N 

Vyplavování N do 
povrchových vod a 
jeho kolísání v čase 
je významně 
ovlivněno způsobem 
využití krajiny. 



Vliv délky potravního řetězce   

Carcase - mrtvola 



N dělá všechno… 

Acidifikace SOx NOx NHx 

Eutrofizace NOx NHx PO4 

Aerosoly SOx NOx NHx 

Ozón (troposféra) NOx VOC CO 

UVB (stratosféra) NOx FCHC Cl 

… a jeho koncentrace se  nesníží –  
pokud neuděláme významné změny v 
zemědělství 

Modifikováno podle Rodhe 2005 



            2000             2020             2020 

ALE  N je také živina 

Současný, legalizovaný 
scénář 

Maximální, technicky 
dosažitelná redukce, 
legalizovaný scénář 



                                                 Vliv spadu síry a dusíku na živiny v půdě                                                                                         

Hliník (Al3+) 

Ca2+ 

Hořčík (Mg2+) 

Vápník (Ca2+) 

Sírany (SO4) dusičnany(NO3) Amoniak (NH4) 
Atmosféra 

půda 

voda 
Vyplavování živin a hliníku 

Rozpustné 
dusičnany 

Pohyblivost a toxicita 
hliníku v půdě 

Mg2+ 

Mg2+ 

Ca2+ 
Al3+ 

Rozpustné 
sírany 

Vyplavování živin a hliníku 

NO3 

Snižování pH 
(acidifikace) 



Emise SO2, NOX a NH4 v bývalém 
Československu (kg/ha/rok) 

Evropa 







Cyklus fosforu v  
suchozemském 

ekosystému 

N je nepostradatelnou živinou…. současně je i zdrojem znečištění  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Součástí ATP (ADP, AMP), nukleotidů, fosfolipidů zásobních látek, potřebný pro tvorbu zubů, kostí



Cyklus P - srovnání s cyklem N 

E = eroze a odnos  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Hlavní zdroj P - primární minerály. Vstup P ze zvětrávání závisí na matečné hornině, klimatu a stáří ekosystému (krajiny). Vliv stáří je nejvíce patrný v tropech,  kde je nejrychlejší zvětrávání. Vnitřní cyklus P, podobně jako N, je závislý na porušování vazeb s organickou hmotou a na tvorbě vodorozpustných látek. P je na koloběh C vázán méně pevně než N, protože  porušování esterových vazeb (C-O-P) může probíhat, aniž je rozkládán C skelet. N je naopak na C skelet vázán přímo a obvykle je uvolňován rozštípáním C skeletu, při kterém vznikají aminokyseliny a další N sloučeniny rozpustné ve vodě.Mikroorganismy – více než 30% organického P – důležitým reservoárem potenciálně dostupného P.Dostupnost P- kontrolována chemickými reakcemi. P se na rozdíl od N nezúčastní oxidačně redukčních reakcí a  téměř se nevyskytuje ve formě plynu.Pevná vazba P v půdě – způsobuje, že odnos P z ekosystému se děje hlavně erozí pevných částic, méně vyplavováním. Pokud se P vyplavuje, pak ve vazbě na rozpustnou organickou hmotu. 



Cyklus P v půdě 

Půdní organická hmota 

C, N, P 

Mikroby 

C, N, P 

rostliny 

C, N, P 

PO4
3- 

Mineralizace 

Imobilizace 

ORGANICKÝ MINERÁLNÍ 

Primární P (CaPO4) 
Apatit 

Sekundární P 
Hydroxyapatit 

Ca10(PO4)6(OH)2   

 P vázaný na hydroxyoxidy 



Schéma cyklů  
S, K, Ca & Pb 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Součástí ATP (ADP, AMP), nukleotidů, fosfolipidů zásobních látek, potřebný pro tvorbu zubů, kostí



Koloběh Ca a Pb 



Koloběh S a K 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Koloběh síry je v mnohém podobný koloběhu N. Hlavním zdrojem S je atmosféra. Síra, podobně jako N, může v půdě existovat v redukovaném i oxidovaném stavu a hraje tedy důležitou roli v energetickém metabolismu při oxidačně redukčních reakcích. V anaerobních podmínkách jsou redukované formy S využívány jako akceptor elektronů a oxidovány. 



Vodní ekosystémy 
 

versus  
 

suchozemské ekosystémy 



vlastnost voda vzduch poměr  
koncentrace O2 (ml l-1) 7 209 1:30 

difúzní koeficient (mm s-1) 
                            O2 0,00025 1,98 1:8000 
                            CO2 0,00018 1,55 1:9000 
hustota (kg l-1) 1 0,0013 800:1 
viskozita (mPa s) 1 0,02 50:1 
tepelná kapacita (cal l-1(°C)-1) 1000 0,31 3000: 

Základní vlastnosti vody a vzduchu, které ovlivňují 
ekosystémové procesy 

primární producenti ve vodě – fytoplankton, v eufotické vrstvě  
(dostatečně prosvětlená vrstva; oceány - do 200m, sladké vody několik cm až 
několik metrů) 

míchání vrstev – pelagické a litorální zóny 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Voda má větší hustotu a  proto fotosyntetické organismy nemusí tvořit strukturní a podpůrná pletiva. Proto mezi primárními producenty převažují mikroskopické řasy (fytoplankton), které se vznášejí při povrchu vody. 



vodní ekosystémy – jiný vztah velikosti těla a potravy 

velikost těla a generační doba organismů v oceánech a na souši.  

piko-  a nano- plakton 

vodní organismy – často filtrátoři, cca 100x větší než potrava 

herbivoři v pelagickém systému – účinnější přeměna živin než u suchozemských 
herbivorů   (menší podíl strukturních látek ve fytoplanktonu). 



trofické pyramidy v suchozemském a vodním ekosystému 

ve vodním 
ekosystému má 
většina biomasy  
krátkou dobou 
obratu a  je rychle 
konzumována 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V suchozemském ekosystému jsou si pyramida biomasy a energie podobné. Biomasa i energie se snižuje od producentů k reducentům (konzumentům) 1. a dalších řádů.  To je dáno tím, že nikdy není 100% využita a tím, že suchozemské rostliny mají velký podíl strukturních látek (lignin, celulóza).  Snižování biomasy v trofických stupních nejvíce patrné v lese. 



velikost vodních organismů – determinuje jejich pohyb a tím i 
potravní strategii 

inertia = setrvačnost  Reynoldsovo číslo = (délka *rychlost)/kinematická viskozita 

plavání a filtrace 
energeticky příliš náročné – 
příjem potravy difuzí 

 čím vyšší Reynoldsovo číslo, tím nižší je vliv třecích sil částic tekutiny na 
celkový odpor. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Viskozita (odpor prostředí v důsledku vnitřního tření) - součinitel vnitřního tření kapalin -  veličina charakteristická pro každou kapalinu a popisuje její „ochotu pohybovat se“, tj. např. téci trubicí. Je způsobena vnitřními kohezními silami v kapalině. Čím je velikost těchto sil menší, tím ochotněji kapalina teče. kinematická viskozita = viskozita/hustotaReynoldsovo číslo – číslo, které dává do souvislosti setrvačné síly a viskozitu. Čím je vyšší, tím nižší je vliv třecích sil částic tekutiny na celkový odpor.Setrvačnost – těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud ho nějaká vnější síla nedonutí tento stav změnit.Kinematická viskozita = vazkost = podíl viskozity a hustoty



charakteristika oceánu a pevniny 

veličina oceány kontinenty 
povrch (% Zemského povrchu) 71 29 
objem oživené zóny(% zemského povrchu) 9,5 0,5 
živá biomasa (1015v g C) 2 560 
živá biomasa (g m-2) 5,6 3700 
mrtvá organická hmota (103 g m-2) 5,5 10 
čistá primární produkce NPP (g C m-2r-1 ) 69 330 
doba zdržení C v živé biomase (rok ) 0,08 11,2 

Fytoplankton nepotřebuje k zajištění potřebné fotosyntetické 
kapacity tak velkou biomasu jako rostliny na souši: 
 

660 x 

5 x 



vodní organismy adaptace na nízkou koncentraci kyslíku a anaerobní 
podmínky 
 
vodní organismy – obvykle menší náklady na osmoregulaci než 
suchozemské organismy 
 
suchozemské organismy– adaptace na sucho a obrana dehydrataci 

malá produktivita  - pouze 40% NPP na Zemi 
v otevřených oceánech - není limitace C, ale N a P 
příčina – různé zdroje C: 
 
(H2O + CO2             H2CO3                          HCO3

- + H+               CO3
2-   + 2H+) 

Oceány 

nízké pH pH  ~  8 vysoké pH 

otázka: jak se vyjadřuje  salinita a jaké  procesy odnímají hlavní ionty z 
mořské vody) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
bikarbonáty = většinou 90% anorganického C v mořské voděmořský fytoplankton – preference oxidu uhličitého, který se obnovuje z bikarbonátů



fotosyntéza vodních org.  
•   stejná jako u suchozemských organismů, ale ve vodě světlo zachycováno vodou,  
     suspendovanými částicemi a řasami, na souši přímo porostem 
•   účinnost fotosyntézy – podobná, 5-25%,  
•   maximum fotosyntézy v 10 m hloubce, chování podobné jako u zastíněných  
     rostlin 
•   větší diverzita fotosyntetických pigmentů 

prostupnost světla v 
různých hloubkách lesa, 
otevřeného oceánu a 
oceánu při pobřeží 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Schopnost vydávat světlo v  hlubokomořských temnotách je pro živočichy velmi důležitá: funguje jako ochrana před nepřáteli v podobě světelných záblesků nebo vypuštění oblaku světélkující kapaliny, nebo naopak medůza láká světlem nepřátele (sépie) svých nepřátel(ryby), které je (ryby) pak zlikvidují. Někteří tvorové vydávají světlo i pozření dravcem, to pak proniká z útrob dravce ven a láká další predátory. Oběť tak bojuje o poslední šanci, jak se nakonec dostat ven. Také toto záření slouží k námluvám příslušníků vlastního druhu nebo bývá napodobováno některými hlubinnými rybami k lovu.�Při bioluminiscenci, jak se tento jev nazývá, je produkováno studené světlo. Základem je chemická reakce, při které se barvivo zvané luciferin slučuje s kyslíkem. Reakci katalyzuje enzym luciferáza a spotřebovává se při tom jisté množství energie. Někdy svítí organismy i nepřímo. Slabé bioluminiscenční záření zachytí další molekuly bílkoviny živočicha, které pak samy vydávají fluorescenční světlo (medůzy). Sepioly hostí na spodní straně svého těla ve speciálním orgánu bakterie Vibrio fischeri, které po namnožení do potřebného počtu začnou svítit. Ráno je ze svého světelného orgánu sepiola vypudí a tak jej vypne. Rozsvítí jej až večer po opětovném namnože svítivých bakterií.�



ve vodních ekosystémech v hloubkách převažuje modré světlo  
v suchozemských červené 

B-modrý,  
G-zelený, 
Y-žlutý,  
R-červený, 
W-bílý 

vodní organismy na rozdíl od suchozemských – fotosyntéza v 
anaerobním prostředí s využitím redukovaných sloučenin síry (život v 
horkých sirných pramenech a v sedimentu, pouze malá část bilance C 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Modré světlo je krátkovlnné, má větší energii než červené a proniká do větších hloubekTerestrické ekosystémy – chlorofyl ve svrchních patrech využívá energeticky bohatší modré záření a více červeného záření proniká do porostu.Eutrofizované vody s vysokou koncentrací chlorofylu – světelný profil podobný suchozemským ekosystémům



dostupnost živin v oceánech 

eufotická vrstva - chudá na živiny,  
prostorově oddělená od zdroje živin ze dna 
hlavní limitace v otevřeném oceánu – P (zvětráváním a transportem v řekách, v prachu) 
 
 
zvýšení dostupnosti P – nárůst fixace N dokud P není opět limitující 
 
N:P v oceánech = 14-16 (Redfieldův poměr, relativně konstantní) 
  (ukazuje relativní požadavek na živiny a na to, že oba prvky jsou limitující) 
 
hlavní limitace na pobřeží –  N (denitrifikace v anaerobním sedimentu) 

stopové prvky – Fe, Mo = kofaktory nitrogenázy, často limitace produktivity oceánu 
 

limitace produktivity – také převahou vyžírání fyptoplanktonu nad nárůstem 

limitace jinými živinami než C – nepravděpodobnost přímé reakce oceánů 
na nárůst CO2 

Předvádějící
Poznámky prezentace
V dobách ledových zřejmě Fe nebylo limitující (10 x vyšší vstup Fe a P prachem – stimulace produktivity oceánů a snižování koncentrace CO2) V oceánech - limitace živinami, jejichž zdrojem je pevnina a dno – proto limitace větší na otevřeném oceánu.Eufotická vrstva vody – dostatečně prosvětlená; oceány – do 200m, sladké vody několik cm až několik metrů 



Primární produkce oceánů  

Souvisí s oceánským prouděním, 
vzestupnými  a sestupnými proudy a 
vlivem pevniny  

oceánské pouště v severním Pacifiku a Severnim Atlantiku, limitace N a P 
Subarktický Pacifik a  vody kolem Antarktidy – hodně N ale limitace Fe nebo vyžíráním 



Vzestupné proudy a vynášení živin  

Obrovské cirkulující buňky v hlavních oceánských bazénech 
(oceánské pouště v severním Pacifiku a Severnim Atlantiku, limitace N a P) 



koloběh C a N v oceánu - 
hlavní zásobníky a toky 

POC (N)= particulate org. C (N) 
DOC(N) = dissolved org. C(N)  

5-20% GPP 

Předvádějící
Poznámky prezentace
5-20% C vytvořeného fotosyntézou je transportováno do hloubky, společně s částí terestrického C = biologická pumpa. Transport do hloubky úzce koreluje s primární produkcí. Do hloubky je transportován POC a uhličitanové schránky. Uhličitany tvoří okolo 25% biologicky fixovaného C. V hloubce se rozpouštějí  vlivem tlaku a v časovém rozmezí desetiletí a století recirkulují zpět k povrchu působením vzestupných proudů (upwelling) a míchání. Tato dlouhodobá cirkulace způsobuje, že zvýšení produkce oceánů vlivem působení člověka se projeví ještě  po stoletích. Akumulace organické hmoty na dně oceánů je pomalá, protože většina rozkladu probíhá ve vodním sloupci.Rozklad v sedimentech – mnohem důležitější při pobřeží  než v hlubokém otevřeném oceánu. 



Jezera široké rozmezí od pelagických až po mokřadní ekosystémy 

hluboká jezera – uprostřed strukturou podobná mořským 
ekosystémům, litorál (pobřeží) podobné mokřadům 

struktura a funkce jezer – závislost na původu: 
ledovcová jezera - většinou propojena malými vodními toky 
jezera říčního původu – mělká, periodické spojení s řekou 
tektonická jezera – velká, hluboká, izolovaná (např. Bajkal)   

řízení NPP 
většinou není limitace C 
důležitost vertikálního míchání jako v moři 
limitace P ve většině jezer  
                         (koncentrace N v jezerech většinou o řád vyšší než v oceánech) 
vstup živin z okolních suchozemských ekosystémů - eutrofizace 

přeměny C a živin -  ve středu hlubokých jezer podobnost s oceánem, v litorálu s 
mokřadem 

Předvádějící
Poznámky prezentace
80% vodních endemických druhů se vyskytuje v jezerech tektonického původu. Jezera nejsou většinou limitována C díky spodním vodám, které jsou bohaté na rozpuštěný anorganický C. Eutrofizovaná jezera mají sice vyšší spotřebu CO2, ale také vyšší dekompozici, během které se vyprodukuje dostatek CO2 pro fotosyntézu. V mělkých jezerech jsou zdrojem CO2 také kořeny cévnatých rostlin. V eutrofizovaných jezerech se vytváří velký gradient CO2 od povrchu ke dnu a během dne mohou tato jezera jímat atmosférický CO2. Vodní systémy jsou více limitovány P než suchozemské díky nízké rozpustnosti P a tedy nízkému přísunu ze suchozemských ekosystémů a  díky tomu, že  zvýšený přísun P podpoří rozvoj fixátorů N, kteří zvýší přísun N do vody. Eutrofizace vede ke zvýšení produktivity jezera. Zvýšená biomasa řas vede ke snížení propustnosti vody pro světlo a snižuje dostupnost kyslíku v hlubších vrstvách. Kromě toho se zvyšuje spotřeba kyslíku při dekompozici velkého vstupu odumřelé biomasy (detritu). Při nedostatečném míchání dochází  ke vzniku anaerobních zón. Toto je typické pro  dlouhé, chladné zimy, kdy je dlouhodobě limitována fotosyntéza a led zamezuje míchání vrstev, nebo naopak pro horká letní období



Teplotní stratifikace a míchání vody v jezerech a  nádržích  

vítr 



Produktivita řek – řízena interakcí s terestrickým ekosystémem 

Vstup detritu, 
Přístup světla 

Zdroje organické  
hmoty a energie  

Primární producenti    

Jemné částice  

Rozpuštěné organické látky   

Hrubý opad    Jejich podíl a 
důležitost závisí 
kudy a jak rychle  
řeka teče 

Tekoucí vody 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Řeky tekoucí  lesem – vysoký vstup hrubých organických částic, malá dostupnost světla, vysoké vymývání zabarvených humusových látekŘeky tekoucí tundrou, lučními ekosystémy – více řasZhruba 1/3 ze zkonzumovaného hrubého opadu se uvolní  do řeky ve formě jemných částic a je splavována do spodních částí toku



P/R <1 

P/R <1 

P/R >1 

Střední tok 

Horní tok 

Dolní tok 

FPOM 
(jemná partikulovaná 
org.hmota) 

CPOM 
(hrubá partikulovaná 
org.hmota) 



Koncept říčního kontinua  

Řád toku 

R
el

at
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od
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ty
 

Šířka toku 

Biologická diverzita CPOM/FPOM 

P/R<1 
P/R>1 

P/R<1 

Vypůjčeno z Vrba, Obecná limnologie 

CPOM - coarse particulate organic matter 
FPOM – fine particulate organic matter 



Tok živin v řece 

• koncept spirálního toku živin (Nutrient Spiralling Concept) 

C 1× 
ročně 

N,P 

N,P 

Vypůjčeno z Vrba, Obecná limnologie 

Předvádějící
Poznámky prezentace
C a živiny tečou po spirále od horního ke spodnímu toku. Tento tok je mnohem významnější než vertikální výměna s atmosférou nebo spodními vodami. Řeka není pasivním kanálem, kterým živiny protékají, ale živiny jsou během transportu přeměňovány a opakovaně využívány v sukcesních částech řeky – proto spirální tok živin a délka spirály  charakterizuje horizontální vzdálenost mezi následnou reutilizací živin.



Přeměny C a živin v mokřadu 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Rostliny transportují do kořenů vzduch, který se částečně uvolňuje do sedimentu  a nespotřebované plyny (hlavně N) se uvolňují spolu  zpět do sedimentu. Do sedimentu se také uvolňuje metan během metanogeneze – z podilu metanu a dusiku se dá odhadnout vliv rostlin na míru anaerobních procesů a produkci metanu.



Přirozené zdroje metanu - severské mokřady 



Přirozené zdroje – mokřady v tropickém pásmu - okolo 
70% globálních emisí 

Delta řeky Okavango, 
Botswana 

Delta řeky Ganga, Bangladéš 
a  Indie 



Anaerobní podmínky – emise metanu 

~55% metanu – ze zaplavených 
půd (mokřadů – přirozených 
nebo obhospodařovaných) 

Emise metanu – z povrchu 
nebo aerenchymem a stébly- 
např. rýže, rákos 



Tvorba metanu 

metanogeneze  
        CH3COOH   CO2  + CH4 
               

               CO2 + 4 H+
                        CH4 

Mokřady, skládky, bachor….všude podobná 
reakce,   archaebakterie 

Spotřeba (sink) metanu 

Oxidace v půdě (5%) 
       – metanotrofní bakterie, ve všech půdách s pH>4, aerobní proces,   
          spotřebuje se většina vytvořeného metanu,  
Atmosféra (90%)  – reakce s OH radikály (viz dříve) 
Stratosféra (5%) 

?? Listy rostlin – až 20% celkové produkce metanu 
                                                               (Nature, 2006) 



Fakta o metanu 

Koncentrace se zdvojnásobila od před-industriálního 
období (nyní okolo 1.7 ppm) 

 

Po CO2  H2O,  nejvíce se vyskytující skleníkový plyn 

 

20 až 30-krát účinnější než CO2 

 

Přežívání v atmosféře  9 let 



Zdroje metanu 

http://icp.giss.nasa.gov 

http://icp.giss.nasa.gov/


Globální gradient v koncentraci metanu 

Soustavně vyšší na severní polokouli 



Anthropogenní zdroje metanu 

 Ropa & zemní plyn: pumpování plynu při průzkumu, čištění 
vybavení, netěsnosti potrubí 

 Těžba uhlí:  

 Pevné odpady: anaerobní rozklad na skládkách 

 Pěstování rýže a dobytka 

 Lesní požáry:  přímé emise ze spalování ale i redukce rozlohy 
lesních půd 



Hydráty metanu 

 Krystalická pevná látka tvořená molekulami metanu, které jsou 
obklopeny molekulami vody,  

 Stabilní díky působení tlaku a teploty, ale o kontrola stability a tvorby 
–málo poznatků  

 Globálně – v hydrátech metanu může být vázáno 2x více C než v 
dosud využívaných zásobách paliv. 

 Uvolňování těchto zdrojů – souvislost s kolísáním klimatu v historii 
Země 

 
?? Využití jako zdroje energie??? 

Oblasti akumulace: 
 
Hlubinné oblasti podél pobřeží (hluboká vnitřní moře a jezera, 
pobřeží kontinentů, aktivní tektonická pásma) 

 
Kontinenty v polárních oblastech 



Rozšíření hydrátů metanu 

NRL = Naval Research Laboratory 



Globální koloběhy  



http://www.smithlifescience.com/CyclesNature.htm 



Globální cyklus uhlíku 

Toky v 1015 g za rok, zásobníky v 1015g 
V anglickém textu, desetinná čárka vždy odděluje tisíce 

oceán 

Pouze přirozený 
cyklus C 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Globální cyklus C – výměna C mezi 3 základními zásobníky.Výměna mezi oceánem a pevninou – nepřímo přes atmosféru prostřednictvím hydrologického cyklu (výpar na pevnině a srážky nad oceánem) a přímo prostřednictvím řek (1.2 – 1.4 Gt ročně, z toho 0,8 je přirozený cyklus C, zbytek vliv člověka, největší vliv eroze půdy)



Celkové zásobníky C 

Porovnání suchozemského 
a oceánského zásobníku – 
ALE pouze té části, která je 
důležitá v krátkodobém 
koloběhu 

 Gt C 

 Gt C 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Atmosféra je nejmenší zásobník s nejrychlejším obratem, takže tam C zůstává pouze okolo tisíce let. Oceán je největším zásobníkem, ale většina C má velice pomalý obrat a neuplatňuje se v krátkodobém koloběhu. Význam C“- základ pro život- prostřednictvím dekompozice – „odpadový systém Země“- vliv na podnebí.Krátkodobý cyklus: v časovém rozmezí 1000 let (fotosyntéza, respirace, pohyb CO2 na rozhraní atmosféra – oceán)Dlouhodobý cyklus:  přeměna C na uhličitany, uhlí, stabilizovanou půdní organickou hmotu, uvolňování zvětráváním hornin, dekompozicí, lidskou činností, od tisíců do miliónů let.Neoddělitelné spojení s ostatními cykly.



Emise CO2 z průmyslu 

tisíce tun 
Emise CO2 ze zemědělství 

tisíce tun 



                                                                                                   rozložení emisí CO2 



Česká republika 

Světový průměr 

Průměr chudé části světa 

Průměr bohaté části světa 



Globální cyklus kyslíku 

http://www.dpc.ucar.edu/globalChange/index.html 

Proč nedojde k 
odčerpání CO2 a 
zvyšování O2 v 
atmosféře ? 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Cyklus kyslíku je úzce spojen s cyklem uhlíku. Kyslík je produkován rostlinami v procesech fotosyntézy, spotřebováván v procesech respirace. V průměru cyklus kyslíku v rostlinách trvá desetiletí. Pouze malá část terestrické organické hmoty není zmineralizována a je splavována řekami do oceánů. V oceánech je část tohoto organického detritu mineralizována a část se usazuje v sedimentu a je uchráněna před mineralizací.V oceánech produkuje fytoplankton trochu více kyslíku než ho spotřebovává při respiraci a při mineralizaci detritu. Výsledkem toho je, že se kyslík uvolňuje do atmosféry.  Část organických zbytků vzniklých v oceánu se, podobně jako terestrický detritus, nerozkládá a sedimentuje na dno, kde je uchráněna rozkladu. Pokud by tyto procesy nebyly vyvažovány jinými procesy, docházelo by k odčerpávání oxidu uhličitého a zvyšování kyslíku v atmosféře. Oxid uhličitý by vymizel za cca 10 000 let a koncentrace kyslíku by se zdvojnásobila za několik miliónů let. K tomu ale nedojde, protože nerovnováha v biologických cyklech je vyrovnávána  zvětráváním fosilního uhlíku a jiných hornin.Tím se odčerpává přebytek kyslíku a uvolňuje se oxid uhličitý.



Globální cyklus dusíku 

Z hlediska lidské činnosti: 
NH3, N2O, NOx 

Toky v 1015 g za rok 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Množství N v atmosféře je významně vyšší než v oceánech a horninách. Dusík se jako jediný  z C, N, P,S a O  vyskytuje ve větším množství v atmosféře než v horninách. Kompletní cyklus N je velmi komplexní a složitý. Existuje 6 hlavních zdrojů N v atmosféře: N2, NH3, N2O, NOx, aerosoly NH4  a NO3. Nejvíce N je ale ve formě  N2. Fixace N a denitrifikace jsou hlavní procesy, které vedou k výměně mezi atmosférou a povrchem Země. Výměna mezi atmosférou a povrchem Země je malá v porovnání s vnitřními cykly uvnitř oceánů a suchozemských ekosystémů. 



Vliv lidské činnosti na fixaci N2  tj na přeměnu N2 na reaktivní sloučeniny 



Důsledky změn koloběhu N 

1. Změna kvality vod - eutrofizace 
2. Kyselé srážky (acid deposition) 

Vitousek et al. 1997 

Vstup N řekami do Atlantiku 

3. Změna chemických reakcí v atmosféře - doplnit samostudiem  



Znečištění v deltě Mississippi 



Vyplavování N 

Zvýšený vstup vlivem 
lidské činnosti 

denitrification 

! 

Propojení s 
cyklem C 

Ind.fix.= fixovaný v průmyslu 
Bio.fix.= biologicky fixovaný 
DN = rozpuštěný  
PON = partikulovaný organický N 

1 Mt = 106 t 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Spalování, produkce průmyslových hnojiv a zvyšování produkce rýže zvýšilo množství N fixovaného zemským povrchem. Díky lidské aktivitě se tedy množství N, který je fixován povrchem země zvyšuje. Celkově okolo 30 miliónů tun N je ročně vyplavováno do spodních vod a vodních toků ze zemědělských hnojiv. Na globální úrovni mohou řeky odnášet více N, který vznikl lidskou činností, než „přirozeného“ N, což vede k eutrofizaci. 



Globální cyklus fosforu 

DP = rozpuštěný P,  
Wet-dry fallout = částice P v dešti 
Polutant = nadbytek P spojený s antrop.z. 

Vstup 
společně s 
N a C 

 
Vnitřní cykly 

Předvádějící
Poznámky prezentace
P je makro-prvek řídící produkci organické hmoty na souši i ve vodě. Na obrázku je zjednodušený cyklus s důrazem na výměnu mezi pevninou, atmosférou a oceánem. Podobně jako u N, vnitřní cykly v pevninském  a v oceánském reservoáru jsou významnější než výměna mezi pevninou, atmosférou a oceánem. Souše je obohacována P díky dolování a používání hnojiv, vstupu detergentů a odpadních vod.Wet-dry fallout = spad P ve srážkách nad oceánem ve formě částic v dešti.  Doposud existuje rozpor mezi geochemiky a mořskými biology, zda je v oceánech limitujícím prvkem P nebo N. Globálně a na úrovni dlouhodobých změn je pravděpodobně limitující P. Hlavní rozdíl mezi cyklem P a cykly N, C a S je ten, že v cyklu P žádný biologický proces negeneruje významný vstup plynu z povrchu zemského do atmosféry. Pouze PH3(gas) - fosfan (fosfin) spolu s fosfidy jsou prudce jedovatými sloučeninami. Fosfan poznáme podle jeho typického zápachu rybinou, v malém množství vzniká v bažinách. Bývá přítomen v technickém acetylenu a může vznikat působením kyseliny fosforečné na znečištěné kovy. Působí dráždivě a je neurotoxický. Zdroje a sinky:Na rozdíl od N se P akumuluje v sedimentech v anorganické i organické podoběOrganický P – spolu s C a N v mrtvé organické hmotěAnorganický P – usazování fluoroapatitu [Ca5(PO4)3 (OH,F)], v komplexních vazbách s hydroxyoxidy Fe, tvorba povlaků na CaCO3.Největší zdroj P – dolování , většina z toho použita jako minerální hnojivo.Největší vliv člověka na koloběh P na pevnině – hnojení minerálními a organickými hnojivy, odpadní vody a kaly. Do řek se P dostává buď přímým splachem  splašků nebo vyplavováním. Zvýšený obsah P ve vodách vede k eutrofizaci.Existují dvě důležité zpětné vazby v biologickém koloběhu P:Zvýšení eutrofizace vodních ekosystémů. Vstup P do oceánů se zdvojnásobil od pre-indudtriální doby. Vede k nárůstu organické hmoty v pobřežních vodách oceánů – předpovědi odhadují zvýšení na 140 miliónů tun/rok. To má negativní zpětnou vazbu na zvyšování CO2 v atmosféře. Akumulace P na souši je 8,5 milionů tun. Díky tomu, že se vlivem oteplování  zvyšuje chemické zvětrávání a biologický rozklad, P by se mohl snadněji vymývat do vodních ekosystémů, což by vedlo k akumulaci organické hmoty a zpětné vazbě na zvyšování koncentrace CO2. Tento tok je ale velice nízký (pokud by všechen P z pevniny byl odnesen do vod a všechen přeměněn na organickou hmotu, pak by to spotřebovalo 800 miliónů t C, což odpovídá 13% jednoročního toku C do atmosféry ze spalovacích procesů.   



Tři hlavní příčiny, proč se špatně rozhodujeme 

1. Akceptujeme hypotézu (a odmítneme nulovou hypotézu) , která je 
špatná nebo jednoduše věříme nepravdivým věcem (Chyba 1. druhu) 
 

2. Odmítneme hypotézu (a akceptujeme nulovou hypotézu), která je 
dobrá nebo jednoduše odmítneme věřit věcem, které jsou pravdivé 
(chyba 2. druhu) 
 

3. Odmítneme nulovou hypotézu na základě špatných předpokladů nebo 
přijmeme hypotézu na základě špatných předpokladů (chyba 3. druhu) 
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