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Vznik půdy: Postupným zvětráváním a rozpadem nerostů a 
hornin. 

 Zopakujte z pátého ročníku ZŠ:

1. Co to je pedosféra?

2. Jaké další sféry na Zemi znáte? 

3. Co to je humus?

4. Z čeho vzniká a které organismy se na jeho 
vzniku podílí?



Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a 
organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je 
produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná a 
poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Půda je předmětem studia 
pedologie.



Humus - je soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu. Tyto látky jsou v 
různém stupni přeměny. Je to nejúrodnější část půdy.

Spadané listí je ideálním materiálem pro tvorbu humusu. Mezi živými organismy, které se podílejí na 
jeho tvorbě jsou půdní rozkladači (kroužkovci – žížaly, mnohonožky, svinky, chvostoskoci)   

 Žížaly mají značný přísun do ekosystému. Svojí činností vytvářejí v půdě malé kanálky, které 
provzdušňují půdu. Žížaly vstřebají za 24 hodin tolik potravy, kolik samy váží. Ve střevu žížal 
žije obrovské množství mikroorganismů, takže jejich výměšky mají daleko větší mikrobiální 
aktivitu než polykaná zemina. Tak vzniká humus vázaný na jíl – tedy právě to, co tvoří 
strukturní úrodnou půdu. Často se také využívají v rybářství jako návnada při rybolovu. 
Žížaly často vylézají během deště na povrch, kde se pak pohybují. Dělají tak proto, aby se 
neudusily ve vodě, která se dostane do jejich chodbiček a tunýlků (dýchají celým povrchem 
těla→udusily by se).





ŽÍŽALINEC

Jakou funkci plní žížaly ve svém přirozeném prostředí?
Vyzkoušejme založit jednoduchý žížalinec a pozorujme, jak se žížaly chovají.

Postup založení žížalince:
1) do nádoby navrstvíme několik vrstev zeminy, písku, listí a pár exemplářů   

žížal (můžeme přidat i jiné biologické odpady
2) změříme výšku jednotlivých vrstev
3) nádobu zakryjeme papírem a udržujeme žížalinec ve tmě
4) udržujeme jej stále vlhký

Zpracování:
Nákres a popis žížalince:




