
4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí  

  T -  4.3.1. Prostředí, vzduch   (43)  

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 



• jedinci téhož druhu ( = populace) jsou vázáni na určité prostředí, jehož 
složky označujeme jako činitele nebo faktory (uplatňují se jako 
propojený systém) 

• základními složkami prostředí jsou hydrosféra (voda) a atmosféra 
(vzduch)  

• lidský pohled na lesní fytocenózu vyvolává dojem velmi úzkého 
prostředí = několik metrů pod povrchem a až několik desítek metrů nad 
povrchem 

• skutečnost - rostlinstvo je vystaveno působení dějů i ve vyšších 
vrstvách atmosféry ( pokud uvažujeme Slunce tak i mimo ni  ) 

• ke studiu těchto vztahů je nutno seznámit se s meteorologií (nauka o 
počasí) a klimatologií (nauka o klimatu) 

Faktory prostředí 



• směs plynů s tekutými i pevnými přímíseninami 
(organickými i anorganickými) -> pohlcování záření, ohřev vzduchu, 
tvorba kondenzačních jader 

• dusík - 78,08% 

• kyslík - 20,95% 

• argon - 0,93% 

• oxid uhličitý - 0,03%  

• + stopy jiných plynů 

• + oxidy dusíku a síry 

• + vodní pára (vznik srážek) 

 

• stoupající podíl oxidů dusíku NOx síry SO2 a uhlíku vlivem lidské činnosti 
---> referát Skleníkový efekt 

Obr. 36 str 93 

Složení vzduchu a ovzduší (atmosféry) 



1) Troposféra -  do 8 až 10 km (nad rovníkem 18 km) 

průběh většiny meteorologických jevů, soustřeďuje veškerou vodní páru, tvorba oblak, 
teplota klesá o 0,6 oC na 100 m výšky, na horní hranici dosahuje -55 až -60oC 

2) Stratosféra - do 40 km 

v její dolní části se teplota nemění, ve 30 km stoupá na +7 až +30oC = INVERZE, pak opět 
klesá na -50oC 

3) Mezosféra - do 80 km 

4) Ionosféra - 80 km - 900 km 

5) Exosféra - nad 900 km 

 Vrstvu 10 až 50 km označujeme jako ozonosféra (maximální koncentrace 
ozonu je ve 25 - 35 km) - zachycování krátkovlnného a kosmického záření (= kratší než 
0,29 mikronu) - referát Hrozba ozonové díry 

 

Podle závislosti teploty na výšce se lze vylišit 
v atmosféře vrstvy s rozdílnými vlastnostmi 



• Co rozumíme faktory prostředí, 

• které to jsou, 

• jaké je složení vzduchu, 

• jak se člení atmosféra, 

• čím je významná ozonosféra ? 

Opakování 



Učebnice str. 92 - 93, sešit, referáty, masmédia 

Domácí úkol 



Příště? 


