
PEDOSFÉRA 
= půdní obal Země 

-  živá i neživá vrstva, skládá se z: A) anorganické části – úlomky nerostů a hornin, 

půdní voda a půdní vzduch 

B) organické části – půdní organismy (edafon) a humus  

- její tvorba je složitá a dlouhodobá 

- povrchová část, která je zemědělsky využívaná je ORNICE 

půda je tvořena z částic o různé velikosti- jemnozem – ≤ jak 2 mm a drť ≥  jak 2 mm,  na 

základě jejich velikosti = zrnitosti máme půdní druhy:   1. kamenitá půda – tzv. 

půdní drť 

                                         2. hlinitá půda  

                                         3. jílovitá půda  

                                         4. písčitá půda  

 půda tvoří odlišné vrstvy = horizonty, ty se označují písmeny např. A, B, G C, T…. ., 

podle jejich pořadí máme vytvořeny půdní typy.  

 
Hlavní půdní typy Země (od rovníku k pólům): 1.červeno a žlutozemě  2. nivní a lužní 

půdy  3. pouštní půdy    4. vápenaté půdy  5. černozemě  6. hnědozemě  7. hnědé horské 

půdy     8. půdy tunder  

 

- na území střední Evropy jsou hlavními typy: A) černozemě B) nivní půdy C) lužní 

půdy D) hnědozemě E) hnědé lesní půdy  F) podzolové půdy G) rašelinné půdy  H) 

vápenaté půdy 

 

 - půda se poškozuje (degradace) hlavně: A)  nadměrnou mechanizací 

                                             B)  nadměrným hnojením 

                                             C)  erozí = odnosem – vodní i větrnou 

                                             D)  zastavěním 

                                             E)  znečištěním  

Celkově půda tvoří půdní fond – ten se člení na: I. půdu zemědělskou (pole, louky, sady, 

vinice, zahrady)                   

                                                                             II. půdu nezemědělskou (vodní plochy, 

lesy, zastavěná plocha, parky, sídla, komunikace) 

 

V čem se liší půdní typ a druh? 

Jaké dva typy půd najdeme v Austrálii? 

Je pravda, že je povrch Grónska tvořen zcela bez půdy?  NO – NE 

Co je to edafon a uveď jeden jeho konkrétní příklad. 



BIOSFÉRA 

 
- Živá část krajiny, kde se vyskytují živé organismy. 

- Rostliny, živočichové a další organismy (viry, bakterie a houby) žijící v krajině 

společně na určitém místě vytvářejí společenstva (biocenózy), např. společenstvo 

smrkového lesa, bažiny, potoka apod. Společenstva rozdělujeme: 1. PODLE 

PŮVODU- A) přirozená (prales, …….) 

                           B) umělá – jsou vytvořena nebo přímo ovlivněna lidmi (pole, 

…………)  

                     2. PODLE DRUHU ORGANISMŮ- na rostlinná (fytocenóza) a živočišná 

(zoocenóza). 

                     3.  PODLE PROSTŘEDÍ – suchozemská (zahrada)  a vodní (rybník) 

   

Podmínky pro život jsou na různých místech Země odlišné. Rozhodující příčinou 

rozmanitých životních podmínek na zemském povrchu je podnebí. Směrem od rovníku k 

pólům rozlišujeme v podnebných či krajinných pásech přírodní krajiny a jsou to tyto:  

1.Tropické deštné lesy - pralesy 

Rozkládají se od rovníku k 10
0  

s. a j.z.š. celoročně  24
0 

až 28
0 

C, a léto. Srážky 

celoročně a každý den.  

- rozšířeny hlavně ve třech oblastech: v jihoamerické, v africké a v indomalajské 

- najdeme zde například orangutany, kolibříky, tygry, liány, kakaovník,  banánovník. 

………  

 

 

 

2. Světlé tropické lesy - opadavé 

Mezi 10 až 20
0 
s.a j.z.š.). Střídají se v něm období léta a zimy, vlhka a sucha.  

Jsou rozšířeny v Přední a Zadní Indii, méně ve Střední a Jižní Americe    

- Najdeme zde například tygry, pandy, čajovník, bambus  

3. Savany 

okolo obratníků až ke 30
0  

s. a j.z.š.)  

Savany jsou travnaté a křovinaté porosty se skupinkami stromů.  

 Nachází se v Africe – typický vegetační pás (baobab, lvi, zebry, antilopy, 

žirafy…. 

4. Polopouště a pouště 

         povrch je skalnatý(hamada), štěrkovitý(serir), písčitý (erg) s výjimkou oáz (palmy, 

obilí, ovoce a zelenina) prakticky bez života. Problémem současnosti je šíření pouští - 

desertifikace. Známé pouště: Sahara, Gobi, Rub al – Chálí 

 

 

5. Subtropické tvrdolisté lesy 

      Patří k nim prostory mezi 30
0 

až 40
0  

s. a j.z.š. a je příznačné horké a suché léto a 

mírná vlhká zima. Jsou hlavně na jihu Evropy. 

 Pěstuje se olivovník, vinná réva, citrusy, korkový dub a zelenina. Z původních živočichů 

zde najdeme štíry, hady, ještěrky nebo muflony. 

 

6. Stepi 

 -okolo 40
0 
s.š i j. š.,  čtyři roční doby, sucho – srážek do 350 mm 

- rostou trávy - v S.Americe (prérie) a J. Americe (pampa), celina (Asii).  



- zemědělství- nejdůležitější světová oblast pěstování obilí- především pšenice a kukuřice. 

Žijí tu hlodavci, zajícovití, vlci, šakali, bizoni nebo lamy. 

 

7. Lesy mírného pásu 

             - jsou listnaté a smíšené a najdeme zde například duby, buky, lípy a ze živočichů 

jeleny, lišky, vlky. Dnes často vykáceny → pole  

 

8. Jehličnaté lesy mírného pásu (tajga)  

- největší a jsou pouze na severní polokouli – kolem s. polárního kruhu 

-rostou zde smrky, modříny, jedle, borovice i břízy a ze živočichů žijí například 

medvědi, vlci, losi a sobi. 

 

9. Tundry 

           Patří sem prostory nad polárními kruhy. Nachází se tady PERMAFROST- trvale 

zmrzlá půda. 

- křovinatá, bylinná, mechová a lišejníková.  Zvířena je chudá -sobi,  polární lišky, 

pižmoně a množství komárů a muchniček. 

 

 

10. Polární pustiny 

         - najdeme je na pobřeží Severního ledového oceánu = Arktida a na Antarktidě 

- jsou zde trvale zaledněné krajiny. Vegetaci tvoří jen řasy, mechy a lišejníky a 

živočichové žijí jen na pobřeží. Vnitrozemí pokrývá ledovec. Typickým živočichem 

Arktidy je lední medvěd a Antarktidy tučňák, dále jsou to mroži a tuleni. 

 

Výškové stupně v krajině  

Životní podmínky se mění nejen od rovníků směrem k pólům, ale i od hladiny světového 

oceánu k vrcholkům hor. 

 Se vzrůstající nadmořskou výškou: 

 klesá teplota vzduchu 

 zvyšují se srážky, zejména na straně převládajících větrů (návětrné stráně) 

 zvyšuje se rychlost větru 

 snižuje se tlak 

 v ovzduší je méně kyslíku 

 lidský organismus se ve vysoké nadmořské výšce rychleji unaví 

 pobyt na horách- rychlé změny počasí 

 Všechny tyto změny ovlivňují typ a vlastnosti půd i druhy rostlin a živočichů. 

 Od úpatí směrem k vrcholkům se mění charakter podnebí, půda i biota. 

 Horní hranice lesa – čára, kde nejsou příznivé podmínky pro růst lesa. Nad ní osamělé 

stromy 

  



 

 



 

 


