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Bez půdy

PŮDA A VODA

Význam výzkumu půdy pro budoucnost člověka
ztrácíme půdu pod nohama

Půda má širší význam
Nepíšeme o všech půdách.
Podkroví v domech je půda.
Bydlíme-li v půdním bytě,
nespíme na půdě, která nás
dnes zajímá.
Nebude tu nic o domácí půdě,
na které se odehrálo utkání
v kopané. Vstoupila-li vojska
na půdu nepřítele, dobyla celé
území, nejenom půdu. Když
„máte půdu pod nohama“
znamená to, že jste si něčím
jisti, stojíte pevně na nohou.
Řekneme-li o někom, že vlastní
obrovské plochy půdy, nemusí
být majitelem opravdové půdy,
ale hlavně pozemků. Jak vidíte,
význam slova půda se mnohdy
rozšíří na zemský povrch,
i když se o opravdovou půdu
nejedná. Zcela běžně se mluví
i píše o katastrofálních sesuvech půdy, i když se mohla
sesunout hlína s pískem, a ne
skutečná půda. Němci jsou
na tom ještě hůř než my. Pro ně
je půda „der Boden“, ale to slovo má víc významů. Boden je
i mořské dno, das Bodenturnen
jsou v gymnastice prostná,
Bodenreform je pozemková
reforma.



2

Málokterý vědecký výzkum pomáhá výživě lidstva tak jako studium půdy. Půda je tak běžná, že bez povšimnutí rozkopneme hroudu, kterou déšť smyl z pole. Je tak obyčejná, že přehlédneme hluboké rozorané brázdy
po žních. Přitom je půda prostředím pro růst rostlin, pro existenci živočichů. Je zásobárnou a čistírnou vody
v podzemí. Význam půdy pro existenci lidstva vyjádřilo mnoho významných filozofů, politiků i vědců.
Z takových pravdivých citátů vybíráme dva:
„Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe.“ (Winston Churchill)
„Vznik a zánik národů ovládá tentýž zákon: Ztráta úrodnosti půdy způsobuje jejich úpadek, udržení úrodnosti půdy
je základní podmínkou pro jejich stabilitu, bohatství a moc“. (Justus von Liebig)

Obr. 1. Zemědělská půda je základem lidské výživy.

V plánech agresorů bývalo na prvním místě:
Připravit nepřítele o půdu a tím o obživu. Z historie
víme, že zánik některých civilizací souvisel se ztrátou
úrodnosti půdy. Víme, že když římský vojevůdce
Scipio Africanus nakonec porazil kartaginského
Hannibala, nechal prosolit všechnu kartaginskou
půdu. Nebyla obživa, zaniklo Kartágo!
V půdě se stýká nerostná složka naší Země se životem. V půdě se prolíná litosféra, hydrosféra,
biosféra i atmosféra, tzn. neživá příroda,
organismy i vzduch.
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V Německu mají
obdobu a partnera naší České
geologické služby, která se
zkráceně nazývá „Bodenforschungsinstitut“, a to
Bodenforschung zde znamená
celý geologický výzkum. Za nacistické okupace byl náš Státní
geologický ústav přejmenován
na „Úřad pro výzkum půdy“,
což byl překladatelský omyl,
pod pojmem „Boden“
v německém názvu se totiž
rozuměly všechny horniny
na povrchu. Anglicky je půda
„the soil“, což se obvykle
s jinými geologickými
útvary neplete podobně jako
francouzská „le sol“. Ruská
„počva“ se však často používá
i ve smyslu zemského povrchu.
Různý význam slova půda
zaznamenal i náš známý
půdní odborník, když rýčem
odebíral v Polabí vzorky půdy.
Na otázku zvědavé vesničanky,
cože to tam dělá, odvětil:
„Ale, studuji tady půdy“.
Selka se polekala a zabědovala:
„Ježíšmarja, já tam ještě mám
pověšené prádlo!“
Nenechte se poroto zmást,
rozlišujte půdu v přesném geologickém slova smyslu a půdu
ve významu mnohem širším.
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Úkol: Nakreslete schéma, ve kterém vyjádříte, jak se v půdě setkávají
všechna jmenovaná prostředí – neživá příroda, voda, organismy i vzduch.
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Dříve půdu do okruhu svých činností zahrnovaly jiné obory, jak geologie, tak geografie a zemědělství, postupem
času se výzkum půdy osamostatňoval. A dále se specializuje. Ochraně půdy před znečištěním, znehodnocením
a erozí se věnují další badatelé.
Největší událost
v dějinách půd
Kdy se člověk naučil vážit si
půdy, kdy ji začal považovat
za nevyhnutelnou součást
svého života? Stalo se to
v 10. až 8. století př. Kr. během
neolitické revoluce. Tak říkáme
procesu, kdy se člověk stal
zemědělcem a začal obdělávat půdu, místo lovení zvěře
a sběru plodin. Tím byl též
vázán na půdu a na delší dobu
se musel usadit. Slovo „revoluce“ pro takovou historickou
událost příliš nesedí, protože
si pod ní nesmíme představit
něco okamžitého, náhlého.
„Neolitická revoluce“ trvala
přece několik tisíciletí.
S obděláváním půdy souvisel
i chov domácích zvířat, výroba
kamenných a keramických
nádob, nástrojů a stavba
pevných domů. Nejstarší
zemědělci obdělávali půdu
v jihozápadní Asii v „úrodném
půlměsíci“ od Turecka, přes
Sýrii, Mezopotámii až po Egypt.
Postupně vznikala další centra,
a to v Číně, jihovýchodní Asii,
ve Střední Americe, na svahu
And i v rovníkové Africe.
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Pedologii pojmenovali a osamostatnili
Výzkum půd brali původně pod svá křídla jiné
vědecké obory, jako geologie, geografie, zemědělství i chemie. Postupně, jak se šířily
znalosti o půdách, se věda o půdě osamostatnila
a byla nazvána pedologie. Občas zaslechneme
i český název půdoznalství. U kořenů vědecké
pedologie stáli na počátku 19. století němečtí vědci, později ruští a v polovině 19. století i čeští.

Úkol: Schválně jsme na něco zapomněli. Pomozte
a doplňte, co ještě studuje pedologie.

Úkolem pedologie bylo a je zkoumat především:
 složení půd a jejich vlastnosti,
 vznik a vývoj půd,
 druhy půd a rozdíly mezi nimi,
 rozšíření půd na zemském povrchu.

Pedologie se sice jako vědecký obor osamostatnila, ale má stále úzké vztahy k oborům dalším. Jsou to hlavně:
 geologie, která je matkou pedologie, neboť půdy vznikají z hornin,
 chemie, neboť chemické procesy ovlivňují složení půd, jejich kyselost či zásaditost,
 hydrologie, neboť půdy obsahují vodu a vody je provázejí od jejich vzniku do zániku,
 biologie, neboť půdy jsou plné organismů živých i odumřelých,
 klimatologie, neboť druhy podnebí jsou mnohdy hlavním činitelem při tvorbě různých druhů půd,
 geografie, neboť nadmořská výška i reliéf ovlivňují osudy půd.
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Všechny tyto obory přispívají k výzkumu a znalosti půd. I zde však platí
„něco za něco“, takže že mnohdy
z pedologických výzkumů naopak
čerpají.

Obr. 2. Skladba polí, mezí a remízků v krajině
ovlivňuje míru eroze půdy.

O pedologii se samozřejmě opírá
zemědělství, lesnictví, též vše, co se
týká ochrany přírody. Dále také vodní
hospodářství a ochrana vodních
zdrojů. Pedologie je důležitá svou pomocí finanční politice státu při oceňování pozemků a stanovení daní.

Neocenitelný význam půdy
O tom, že půda vytváří svět rostlin a tím i živočichů, pojednává celá naše lekce.
Půda je základem existence a činnosti lidstva. Nejen jeho výživy, ale i hospodářství a kultury.

Půda ovlivňuje, ba někdy dokonce určuje vodní
režim krajiny. Půda zadržuje vodu a reguluje
odtok. Bez půdy by se krajina proměnila na síť
občasných toků.
V půdě se uchycují rostliny. Půda je zásobárnou
nezbytných nerostných látek, například dusíku,
fosforu, síry, draslíku, vápníku, hořčíku, k tomu
i důležitých prvků stopových.
Půda má vliv na zdraví člověka. Filtruje nebezpečné látky, půdní mikroorganismy mohou zvyšovat
imunitu.
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Obr. 3. Obdělávání půdy v minulosti.

Půda reguluje okyselení prostředí, může neutralizovat kyselé deště.

Ekonomové právem tvrdí, že půda je vlastnictví
a tím i zboží. Můžeme proto říci, že má zásadní
význam společenský.

Půda přeměňuje složité organické látky na humus
a na výživné látky nerostné.

Půda je dědictvím, záznamem vývoje národní
civilizace, svědectvím činnosti našich předků.
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Definice půdy, konečně!
Dočkali jste se! Poté co jste se dozvěděli, co všechno půdou rozumíme a jak se říká vědnímu oboru, který
půdu studuje, je naší povinností půdu definovat. Není to jednoduché, takových definic byly navrženy desítky,
od poloviny 19. století až dodnes. Dáváme přednost této:
Půda je nejsvrchnější částí zemské kůry. Je tvořená směsí nerostných součástí, odumřelé organické
hmoty a živých organismů. Je vertikálně členěná, propojená se svým podložím a vzniká ze zvětralin
nebo nezpevněných nerostných a organických usazenin.

Úkol: V definici je, že půda vzniká ze zvětralin.
Zopakujte si, co je to zvětrávání hornin a jaké
druhy zvětrávání známe.

Obr. 4. Černozem je nejúrodnější.
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Nepopleťte pedologii
s pedofilií
Termín pedologie je odvozen
od řeckého “pedon“ (půda)
a „logos“ (slovo, věda).
Co je pedologie, to už víte.
To druhé, ošklivé slovo nemá
bohudíky s půdou nic společného. Je odvozeno od řeckého
pais (dítě, chlapec) a filias (láska, přátelství). Co slovo znamená, to vám vysvětlí pedagog.
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Komentář k definici: Půda je opravdu v 99,99999 % případů úplně nahoře na zemské kůře. Výjimkou jsou
tzv. pohřbené a fosilní půdy. Na ty se podíváme za chvíli. Další část definice je jasná, každá půda má nerostné
součásti, odumřelou organickou hmotou a živé organismy, a to v různých poměrech. Někdy se dodává, že půda
obsahuje vzduch i vodu. To však pokládáme za samozřejmé a v definici to být nemusí.
Vertikální členění je nutné, rozdělení na půdní horizonty je jedním z hlavních rozpoznávacích znaků půdy. Půdní profil, tedy řez od povrchu až do půdního podloží, je obrazem vzniku a vývoje půdy a zároveň podkladem
pro její pojmenování a zařazení do klasifikace. Další podmínkou je propojení s podložím.

V definici také právem zdůrazňujeme, že se půdy
tvoří nejen ze zvětralin, ale i z nezpevněných sedimentů. Půdy jsou na říčních nivách, na spraších,
na rašelinách, bahnech mokřadů, a ty rozhodně
zvětralinami nejsou!

Obr. 5. Půdní profil.

Úkol: Přemýšlejte, kdy se v geologické historii Země začaly tvořit půdy a proč. V prahorách, starohorách,
kambriu, nebo až v křídě?

7

Měl by to být mimořádný
objev! Geologové z jižní
Afriky objevili na prahorních
amfibolitech a rulách starých
2700 milionů let zvětraliny,
které měly některé znaky půd.
Jak se mohly tvořit, když souš
byla pustá, bez života?
Pomohly prý bakterie, kterých
bylo dostatečné množství.
Podporovaly chemické reakce
vedoucí k primitivnímu půdotvornému procesu.

Pohřbené půdy jsou překryty nadložními usazeninami. Na krásně vyvinutou půdu může vítr navát
spraš, takže ji pohřbí. Nebo na ní řeka nanese při
povodni jíl.
Fosilní půdy, to je jiný kalibr. Geology přece musí
napadnout, že když se půdy tvoří dnes, vznikaly
i dávno v geologické historii. Mají pravdu jen částečně, mohly se vyvíjet až po oživení souše. Vždyť půdy
potřebují organické látky v živé i mrtvé podobě!

Existovaly prahorní půdy?
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Úrodnost půdy
Půda by měla být úrodná, proto je zemědělská půda základem lidské výživy. Pod slovem úrodnost rozumíme
schopnosti půdy dodávat rostlinám živiny, dostatek vody, vzduchu a také podmínky k zapuštění a upevnění
kořenů. Již od začátků rozvoje civilizace ovlivňuje půdní úrodnost člověk. Někdy kladně, jindy však záporně.

Dobrým ukazatelem úrodnosti půdy je obsah
humusu. Je to směs organických látek převážně
rostlinného, zčásti i živočišného původu. Tyto látky
jsou v různých stadiích rozkladu, obsahují dost organického uhlíku, obvykle nad 50 %, organický dusík
i organické kyseliny. Platí, že obsah organických látek
rozhoduje o zemědělském využití. Je-li jich málo,
dodávají se v podobě organických hnojiv.

Úkol: Napište stručně, jak člověk zvyšuje úrodnost
půdy a jak ji naopak snižuje. Dala by se o tom
napsat celá knížka, my však chceme pouze několik
základních bodů:

Obr. 6. Půda je směs nerostných součástí,
odumřelé organické hmoty a živých organismů.
Úrodnost půdy podporují živiny. To je souborný název pro látky, které jsou důležité pro výživu rostlin. Mezi
základní živiny patří dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síra a železo spolu s dalšími prvky, kterým říkáme
mikroelementy (např. mangan, měď, molybden, zinek).
Živiny se dostávají do koloběhu, protože rostliny je absorbují a hromadí. Poté co rostliny odumřou, živiny se
vracejí zpět do půdy.
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Jak se tvoří půdy
Všechny důležité pochody, které vedou ke vzniku půd, nazýváme souhrnně půdotvornými. Je jich mnoho,
jsou složité a jejich podrobný výklad by vyžadoval stovky stránek nebo gigabajty na počítači.
Proto tedy přehledně a jednoduše: Podstatou je výchozí materiál, matečná hornina, z které a na které se půda
tvoří. Může být pevná a pomalu zvětrávající nebo sypká a zvětrávající snadno. Její složení ovlivní fyzikální,
minerální i chemické vlastnosti půd. Na matečné hornině záleží, zda bude půda bohatá vápníkem a hořčíkem,
či alkáliemi (zásadité prvky – sodík a draslík), fosfáty a dusičnany.

Podnebí má zásadní význam. Trochu přehnaně
se dokonce tvrdí, že stejné podnebí může vytvořit
stejnou půdu z různých matečných hornin.
V každém případě teplota a dešťové srážky doslova určují vznik různých druhů půd. S tím souvisí
i vodní režim, neboť voda vyplavuje, vnáší, přináší,
odnáší, podle toho, kolik jí je a jak se chová.
Vysoké teploty a značná vlhkost podporují rychlost zvětrávání a tvorbu půd.
Obr. 7. Zamokřená půda.

Úkol: Pokuste se určit, na jaké hornině se snadno vytvoří půda a na které ne.
křemenec – rula – arkóza – jílovec – čedič – hadec (serpentinit)
Předpokládejme, že podmínky jsou stejné, tedy stejné teploty, stejně srážek,
stejná nadmořská výška i stejný reliéf povrchu.
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Biologické procesy jsou dvojího druhu. Vegetace
dodává půdě zcela zásadní součást – organické
látky, z nichž se tvoří humus. Půda je oživená
mikroorganismy i makroorganismy a ty jsou jejím
vnitřním motorem pohánějícím všemožné chemické reakce, jako oxidaci, redukci, mineralizaci,
hydrolýzu atd.
Nepodceňujme nadmořskou výšku, orientaci
svahů, členitost povrchu. To vše v součinnosti
s podnebím ovlivňuje oslunění strání, intenzitu
eroze a sedimentace.
Obr. 8. Půdní profil s horizontem obohaceným železem.

Podzemní voda spolu s vodou povrchovou určují, jak bude půda vlhká. Mnoho vody zpomaluje rozklad organických látek. Větší zamokření podporuje procesy, kterým říkáme oglejení. Glejové půdy se tvoří při zaplavení
vysokou hladinou podzemních vod.
Vody působí na půdu i jinak. Někdy z půdy soli vyplavují, jindy naopak naplavují, čímž je mohou zasolit.

Půdní profil – půdní horizonty
To, že je půda rozčleněná do vrstev – horizontů,
patří k jejím základním vlastnostem. Jsou odlišitelné na první pohled podle barvy i struktury.
Mineralogický a chemický výzkum je pak rozlišuje
podrobně. Na povrchu bývá vrstva čerstvého humusu, s odumřelými rostlinami a listy. Pod ním je
starý humus, rozložený a promísený s nerostnými
součástmi. Níže je horizont, z kterého jsou organické i nerostné látky vyplavovány (tzv. eluviální
horizont) a splavovány do podložní vrstvy, které
říkáme iluviální. Ten je typický vyšším obsahem
sloučenin železa a hliníku a často i organických
látek. Ještě níže jsme již blízko původní zvětralině.
A nejhlouběji pak všechno závisí na hladině podzemní vody, tedy na vlhkosti.
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Mrtvé a živé v půdě
Zopakujte si definici půd a znovu „objevte“, že půda je směs nerostných součástí s mrtvou organickou hmotou
a živými organismy. Tyto složky jsou v různých poměrech, nerostné součásti však obvykle převládají. Z mineralogie a petrologie je znáte, nebudou to tedy pro vás velké objevy.

Rozdělíme je na prvotní a druhotné. Chcete-li
vypadat učeněji, říkejte jim primární a sekundární.
K prvotním nerostným součástem patří úlomky
hornin a zrna nerostů, které půda zdědila
z matečných hornin. Všechno z křemene se
v půdách většinou zachová, jako třeba úlomky
křemenců, buližníků nebo křemenných žil. V jemných částech půd bývají hojné tzv. těžké minerály
(o hustotě nad 2,9 g.cm–3), z nich pak třeba velmi
stabilní zirkon, s ním pak turmalín i rutil, které již
tolik nevydrží a patří k nerostům nestabilním,
jež se v půdě rozkládají a mění na nerosty druhotné. Živce, tmavé křemičitany jako amfiboly a pyroxeny i oxidy titanu a železa se v půdách poměrně
snadno rozloží.

Obr. 9. Kamenitá půda.

Z druhotných nerostů jsou velmi důležité jílové
minerály. Je jich mnoho druhů, mezi nimi kaolinit,
illit a smektity. Jsou nesmírně důležité pro zvyšování půdní úrodnosti, ale naopak nebezpečné svým
zachycováním škodlivin.
Oxidy a hydroxidy železa a hliníku jsou téměř v každé
půdě. Pro půdy je důležitý i kalcit, někdy pochází
z matečných vápenců, jindy se vápník vyplavuje
z nerostů a sráží jako vrstvy a shluky uhličitanu.

V suchých oblastech bývá hojný oxid křemíku, ne
však ve formě křemene, ale amorfního opálu. Jedny
z takových opálů se proslavily po celém světě.
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Obr. 10. Vápnité konkrece ve spraši, zvané cicváry.
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Úkol: Slyšeli jste o krásných opálech, které se
tvoří v půdách a patří mezi drahé kameny.
Odkud se vozí ty nejslavnější.

Obr. 11. Australský duhový opál.
Půda bez života je nemyslitelná. Drobných organismů, jako jsou bakterie, nižší houby, hlístice nebo členovci, je tolik, že se jich dá napočítat až deset milionů v gramu půdy. Živí se tím, že recyklují odumřelou organickou hmotu a pak ji znovu vracejí jako výživu novým rostlinám.

Od několikamikrometrových prvoků se dostaneme přes hlístice až k červům a žížalám. Ty
jsou rekordmanky v rozkladu organické hmoty
a pohánění koloběhu látek v půdě. Nezapomínejme ani na členovce, mezi které patří stonožky,
pavouci, roztoči či mravenci. Členovci rozmělňují
organické látky, regulují počty ostatních organismů
i soustřeďují živiny do agregátů.
Obratlovci využívají půdu jako obydlí, ochranu
před dravci, ochranu pro mláďata, úschovnu potravin i k přezimování. I několik druhů ptáků se tak
chová. Stálým půdním obyvatelem je krtek,
s ním i sysel, křeček a králík divoký.
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Obr. 12. Žížaly provzdušňují a kypří půdu.
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Půda je šedá i barevná
Podle barvy jsme půdy pojmenovávaly již odedávna. Byly to nejen místní názvy jako červenka, černava nebo
bělka, ale i termíny, které vešly do mezinárodního názvosloví a klasifikace. Pojmy hnědozem, černozem,
šedozem či kaštanová půda se používají dodnes.

Úkol: Proč jsou některé půdy červené?

Barvu půd ovlivňují jednak matečné horniny, jednak půdotvorné pochody. Zdrojem barvy českých
červených půd jsou jak červené permokarbonské
pískovce, prachovce a jílovce pánví v západních
a severovýchodních Čechách, tak červené prvohorní vápence na Berounsku. Oxidy železa jsou
silnými barvivy, podle toho, zda převládá čistý oxid
železa hematit nebo směsi s hydroxidy, kolísá barva
od sytě červené přes hnědočervenou až k hnědé.
Humus také barví půdu, když na povrchu překryje původní barvu matečné horniny. Černozemě,
šedozemě a černice jsou bohaté humusem.
Obr. 13. Červená půda na červených
permských pískovcích.
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Vzácnější jsou šedavé až bělavé půdy bohaté
uhličitanem vápenatým. V suchých oblastech jsou
i bílé půdy se sádrovcem a solemi.
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Půdní typy
Názvosloví půd se vyvíjelo od poloviny 19. století a upravuje se dodnes. Všechny jeho taje zvládne skutečně jen pedolog profesionál. Abyste se jím stali, to by chtělo několik let pilného studia a zvládnutí znalostí
příbuzných oborů.
Zatím bude stačit, když se vyznáte v našich nejpopulárnějších půdách:
Černozemě – úrodné zemědělské půdy s humusem, vznikající v nížinách. Matečnými horninami jsou spraše,
slínovce i jemné vápnité písky.
Hnědozemě – také úrodné půdy, skoro jako černozemě. Jsou vyvinuty na podobných matečných horninách,
ale nejčastěji je najdeme v pahorkatinách.
Hnědé půdy – v Česku jsou zřejmě nejhojnějším typem, jsou ve vrchovinách a pahorkatinách a vznikají
na nejrůznějších matečných horninách. Jsou to typické bramborářské půdy.
Podzoly – typické půdy značných nadmořských výšek na různých matečných horninách. Rozklad nestabilních složek a vyplavování oxidů do spodních horizontů je důležitým znakem. Nejsou příliš úrodné a spíše
než o zemědělské jde o pastvinářské půdy.
Nivní půdy – nacházejí se na uloženinách říčních niv, často jsou ovlivněny vodou.
Černice – půdy s humusem na nivních uloženinách, často i na vápnitých nížinných sedimentech.
Rendziny – zvláštní, obvykle kamenité půdy na vápencích, jsou na nich často sady a pěstuje se zde vinná
réva.
Nepolekejte se, když budete číst o dalších půdách, půdní názvosloví je strašně bohaté a není úplně
sjednocené.

Přibývá půd, nebo jich ubývá?
Víme, jak rychle vzniká půda? Víme, jak rychle
mizí? Údajů o tom je v literatuře dost a naši
pedologové k řešení problému také přispěli. Půda
se tvoří strašně pomalu dokonce i z geologického
hlediska. Představte si, že v našich středoevropských podmínkách trvá zhruba
100 let, než vznikne centimetr půdy. A celý půdní
profil se všemi horizonty? To už chce tisíciletí.
Tato čísla jsou průměrem, rozmezí dolů a nahoru
je značné.
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Půda jako doplněk stravy
Slavný cestovatel a geograf
Alexander von Humboldt při
cestách Jižní Amerikou kolem
roku 1800 s údivem pozoroval,
jak někteří obyvatelé i zvířata
pojídají hlínu a jíl. Jiní cestovatelé tento zvyk potvrdili
z Afriky, jihovýchodní Asie
i Austrálie a pojmenovali jej
geofágie. Má pojídání půdy
klady, nebo převládají zápory? Klady jsou ve výživnosti,
neboť půda obsahuje stopové
prvky vázané na organické
látky, jílové minerály smektity
i uhličitany.
Jiní badatelé varují před
možností otravy jedovatými
organickými látkami. Mohou mít geofágové pocit, že
ve stravě chybí nějaké důležité
látky? Snad ano.
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Úkol: Odhadněte, v které oblasti se půda tvoří
nejrychleji a v které nejpomaleji. Předpokládejme,
že matečné horniny jsou podobné.
Thajsko, Beskydy, Sibiř, Kanada, Šumava, Austrálie



Přispívá k tomu i nově
objevená rýmovačka, volně
přeložená z jazyka Zulu:

Obr. 14. Erozní stružky vyhloubené vodním ronem.

Smývání půd erozí je studováno ještě podrobněji než rychlost jejich vzniku. Je to velké riziko pro mnohé
země, naši republiku nevyjímaje! Uděláme-li průměr ze stovek údajů, pak platí, že u nás eroze ročně odstraní
půlmilimetrovou vrstvičku půdy za rok. To znamená 5 cm za 100 let! Zapamatujte si:
za 100 let vznikne 1 cm půdy, za 100 let zmizí 5 cm půdy!
Půda se ztrácí i jinak, připočtěme zastavěnou půdu, půdu poničenou stavebními pracemi a půdu znečištěnou.
Heslo „chraňme půdu“ není jen frází. Začali jsme a končíme stejně. Aby ztráty cenné půdy byly co nejmenší, záleží i na vás a na VAŠICH BUDOUCÍCH OBJEVECH.
BEZ PŮDY ZTRÁCÍME PŮDU POD NOHAMA.
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Zdraví, sílu
najdeš v jílu.
Ti, co půdu jedí,
velmi dobře vědí,
že vitamín dodá
jíl, kde je s ním voda.
Africké kmeny,
muži i ženy,
půdou se sytí,
když není zbytí.
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Odpovědi
Úkol: Nakreslete schéma, ve kterém vyjádříte, jak se v půdě setkávají všechna
jmenovaná prostředí – neživá příroda, voda, organismy i vzduch.
Odpověď: Záleží na vaší fantazii a znalostech.

Úkol: Schválně jsme na něco zapomněli. Pomozte a doplňte, co ještě studuje pedologie.
Odpověď: Zapomněli jsme hlavně na úrodnost půd, význam půd pro člověka a živou přírodu, význam půd
pro povrchové i podzemní vody, význam půdy v zemědělství a lesnictví i pro národní hospodářství, znečištění
a odnos půd, vliv člověka na půdu, zákonodárství týkající se půdy a všechno, co s ochranou půdy souvisí.

Úkol: V definici je, že půda vzniká ze zvětralin. Zopakujte si, co je to zvětrávání hornin a jaké druhy zvětrávání známe.
Odpověď: Zvětrávání jsou změny ve složení hornin způsobené činností atmosféry, vody, ledu, teplotních změn
a činností organismů.
Rozlišujeme zvětrávání mechanické čili fyzické, chemické a biologické.
Mechanicky zvětralá hornina je pouze rozpadlá a nenastávají v ní minerální a chemické změny. K těm dochází při
chemickém zvětrávání. Biologické zvětrávání, způsobené činností organismů, je obvykle propojeno se zvětráváním
chemickým.

Úkol: Přemýšlejte, kdy se v geologické historii Země začaly tvořit půdy a proč. V prahorách, starohorách,
kambriu, nebo až v křídě?
Odpověď: Nejstarší půdy jsou známy z devonu, jsou staré kolem 380 milionů let, to už nějaký život na souši byl.
Je to však spíš výjimka. To během karbonu a permu, kdy souš pokrývaly oživené pralesy, se tvořily půdy snadno.
V mladších geologických etapách byla pro snadnou tvorbu půd příznivá vlhká a horká období.

Úkol: Napište stručně, jak člověk zvyšuje úrodnost půdy a jak ji naopak snižuje. Dala by se o tom
napsat celá knížka, my však chceme pouze několik základních bodů:
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Odpověď: Vybereme jen to nejdůležitější: Úrodnost půdy se samozřejmě zvyšuje hnojením, tzn. dodáváním
potřebných živin, dále zavlažováním, střídáním pěstovaných plodin, ochranou před erozí.
Řada lidských zásahů však úrodnost snižuje. Nevhodným obděláváním se zrychluje odnos půdy erozí, ze
znečištěných vod a atmosféry se do nich dostávají jedovaté látky. Starými přípravky na ochranu rostlin se
půda otravuje, kyselé deště do ní vnášejí další kontaminanty, stejně jako nedokonalé čištění odpadních vod.

Pracovní listy

PŮDA A VODA

Úkol: Pokuste se určit, na jaké hornině se snadno vytvoří půda a na které ne.
křemenec – rula – arkóza – jílovec – čedič – hadec (serpentinit)
Předpokládejme, že podmínky jsou stejné, tedy stejné teploty, stejně srážek,
stejná nadmořská výška i stejný reliéf povrchu:
Odpověď: Je to těžká otázka, ale přemýšlejme, závisí to na obsahu nestabilních a snadno zvětrávajících
nerostů v horninách. S křemencem to budou mít půdotvorné procesy přetěžké a těžko se na něm půda
vytvoří. Naopak s jílem by si měly poradit bez námahy. Čedič má samé tmavé nerosty a živce, ty by měly
zvětrat poměrně snadno a půdě nedělat větší překážky. S rulou a arkózou by to mohlo být podobné, závisí to
na množství živců a křemene. Nakonec si necháme hadec, ten je ze samých snadno zvětrávajících nerostů:
olivínu, pyroxenu, serpentinu. Půda na něm by mohla být pěkná a hluboká.

Úkol: Slyšeli jste o krásných opálech, které se tvoří v půdách a patří mezi drahé kameny.
Odkud se vozí ty nejslavnější.
Odpověď: Jsou to australské opály, často překrásně duhově zbarvené. Vznikají opravdu v půdách,
tím, že se oxid křemičitý uvolňuje z křemičitanů a pak se sráží jako vrstvičky, shluky a hlízy. Když
australský prospektor najde slibnou lokalitu s opály, vydělá miliony.
Rada pro cestovatele a objevitele: australské opály jsou v této zemi dost drahé, chcete-li je koupit
laciněji, tak se cestou zastavte v Singapuru.

Úkol: Proč jsou některé půdy červené?
Odpověď: Některé půdy mají barvu matečných hornin. Červené půdy jsou na permokarbonských červených
pískovcích na Lounsku, v Podkrkonoší, na červených prvohorních vápencích na Berounsku i jinde. U některých
půd na jiném podkloží je červená barva způsobena větším množstvím oxidů železa.

Úkol: Odhadněte, v které oblasti se půda tvoří nejrychleji a v které nejpomaleji. Předpokládejme,
že matečné horniny jsou podobné. Thajsko, Beskydy, Sibiř, Kanada, Šumava, Austrálie
Odpověď: Nejrychleji se tvoří tam, kde je horko a vlhko. Proto dáme na první místo Thajsko. Poslední bude
Sibiř. Mezi nimi ostatní země. V nížinách jižní Kanady to asi půjde rychleji než u nás v Beskydech a na Šumavě.
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