
Podmínky života na zemi

VODA – NEZkreslená věda V -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ


Světlo a teplo

• základním zdrojem veškerého světla – světelné energie – je pro 
celou naši planetu Slunce

• nejvýznamnější částí záření je tzv. bílé světlo, to umožňuje jednu 
z nejdůležitějších biochemických reakcí – fotosyntézu

• Slunce ohřívá povrch Země nerovnoměrně, tím dochází k pohybu 
vzduchu – větru
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Světlo a organismy

• v našich zeměpisných šířkách je velká závislost organismů na 
změnách světelného režimu, který je dán otáčením Země kolem 
osy a oběhem kolem Slunce (střídání dne a noci, délka dne), tyto 
změny vedou k vytváření rytmických dějů v závislosti na světle, 
hovoříme o tzv. biorytmech, které se projevují u rostlin, zvířat i 
člověka;

• př.: vysokohorské rostliny, které jsou vystaveny intenzivnějšímu 
slunečnímu záření, mají na listech tlustší pokožku nebo na povrchu 
listů vytvářejí ochranné ochlupení;
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Teplo a organismy

• podmínkou života je pro organismy i určitá teplota; rozsahu teplot, 
které organismus snáší, říkáme teplotní valence, ta může být různě 
velká, je-li trvaleji překročena hranice rozsahu teplot, organismus 
hyne;

• rozlišujeme organismy s úzkou teplotní valencí a se širokou 
teplotní valencí;

• př. některé arktické ryby snášení teplotu –2 °C až +2 °C, ryby z tropů 
snášejí teplotu 10 °C až 40 °C;
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Vzduch

• pro život jsou důležité následující fyzikální a chemické faktory 
vzduchu: hustota, tlak, teplota, proudění a chemické složení, 
vzdušný obal Země tvoří atmosféra;

• atmosféra je složena z 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % vzácných 
plynů, většina kyslíku vznikla činností zelených rostlin –
fotosyntézou;

• většina organismů potřebuje k dýchání kyslík ze vzduchu;
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• v posledních letech stoupá vlivem lidské činnosti množství oxidu 
uhličitého v přízemní vrstvě atmosféry spalováním tzv. fosilních 
paliv (uhlí, ropy, zemního plynu); fosilní palivo – uhlí – jsou 
přeměněná těla rostlin, která v dávné minulosti vývoje Země 
spotřebovávala oxid uhličitý;

• některé složky slunečního záření ohřívají zemský povrch, část tepla 
se odráží a uvolňuje zpět do kosmického prostoru, zvýšené množství 
oxidu uhličitého brání vyzařování teplé energie ze Země, tomuto 
jevu říkáme skleníkový efekt, tím postupně dochází ke zvyšování 
průměrné teploty vzduchu (zmenšování horských ledovců, 
oteplování arktických vod – změny klimatu na Zemi);
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Voda

• je součástí všech organismů, je nezbytná pro průběh fyziologických 
procesů v tělech organismů, většina živých organismů obsahuje více 
jak 80–90 % vody;

• voda umožňuje rostlinám přijímat minerální látky v podobě 
vodních roztoků, z hlediska nároků na množství vody můžeme 
rostliny rozdělit na vodní, bahenní, vlhkých stanovišť a suchých 
stanovišť;

• voda přichází do prostředí organismů v podobě srážek, které 
dopadají na rostlinstvo a postupně stékají do půdy, z půdy přijímají 
rostliny vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a přebytek vody 
vypařují;


