
Přírodopis 9.ročník 

23.3. 

Dobrý den, zkontrolujte si podle zápisu odpovědi na otázky z minulého týdne a napište si, prosím, zápis do sešitu: 

           

                                             PŮDA 

-vzniká zvětráváním a půdotvornými procesy z povrchových hornin zemské kůry a organické hmoty 

-vytváří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry – pedosféru 

 

Půda obsahuje- vzduch 

                           - vodu s rozpuštěnými látkami 

                           - úlomky matečné horniny 

                           -organismy  

                          -humus=odumřelá těla organismů, má vliv na úrodnost půdy (čím více humusu, tím vyšší úrodnost) 

 

Půdu ovlivňuje –podnebí (teplota, množství a poměr srážek) 

 -terén (např.jižní svahy bývají teplejší, voda se více vypařuje, svahy jsou sušší a půdotvorný proces je   

                              pomalejší) 

 -množství podzemní vody (pokud její hodně, půda může být podmáčená) 

 -čas (1cm ornice se v našich zeměpis.šířkách vytvoří za 100-150 let) 

 -organismy (vytvářejí humus) 

                           -člověk (orbou, hnojením, osevními postupy) 

 

Půdní druhy – rozlišují se podle zrnitosti 

1.lehká (písčitá) půda  

-půdou protéká rychle voda, půda rychle vyschne 

-je nutné intenzivní zavlažování 

-pěstují se na ní mírně náročné plodiny 

2. středně těžká (hlinitá) půda 

-optimální proces vsakování vody 

-vyskytuje se většinou v nížinách, tam kde byly spraše 

-je nejúrodnější 

3. těžká (jílovitá) půda 

-pro vodu je nepropustná; na povrchu stojí voda 

-špatně se zpracovává 

 

 



 

Půdní typy-rozlišují se podle vrstev (půdních horizontů) 

1.černozemě-mají dostatek humusu, velmi úrodné, v nižších polohách 

-k pěstování : pšenice, cukrovky, zeleniny 

2.hnědé půdy – nejrozšířenější, méně kvalitní než černozem 

-využívají se v zemědělství 

3.rendziny –mají  málo humusu, vznikají na vápenatých a dolomitových substrátech 

4.podzolové půdy – ve vyšších nadmořských výškách 

-málo úrodné, bývají zalesněné 

5.nivní půdy- v blízkosti řek, mohou být velmi úrodné 

 

 

                 PODZEMNÍ VODA A PRAMENY 

-podzemní voda je voda pod zemským povrchem 

-místo, kde přirozeně vytéká na zemský povrch se nazývá pramen 

- pokud obsah rozpuštěných minerálních látek nebo plynů překročí stanovenou hranici, označuje se tato voda  

jako minerální voda (na 1l  vody je rozpuštěno více než 1g minerálních solí nebo  plynů) 

 

27.3. 

-pokračujte v učivu – Éry vývoje Země (učebnice str.67-69) 

-přečtěte si období prekambrium a prvohory – zjistěte, jak vypadala Země v těchto obdobích a  které rostliny a 

zvířata tehdy žila 

 


