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Anotace: 

Materiál je určen pro žáky středních škol ekologického zaměření. Prezentace popisuje přírodní i antropogenní procesy 

ovlivňující dusíku fosforu na Zemi. Materiál usnadňuje žákům pochopení tématu svojí názorností. Žáci si osvojí základní 

znalosti, se kterými se budou setkávat v předmětu „Ekologie“.  

Metodický pokyn: 

Materiál je možné použít v učebně vybavené základní audiovizuální technikou (dataprojektor, PC a promítací plátno). 



CYKLUS FOSFORU 



Fosfor (P) 

• spoluvytváří molekuly ATP (adenosintrifosfát) – 
zásadní pro fungování buněk = uchování a přenos 
energie 

 

• je limitujícím prvkem pro rostliny – nepotřebují jej 
mnoho, ale pokud není, tak odumírají 
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Fosfor v litosféře 

• nachází se v horninách a minerálech (apatit) 

 

• vyskytuje se formě fosforečnanů 

 

• uvolňuje se zvětráváním 



Fosfor jako součást živých organismů 

• fosforečnany jsou využívány rostlinami 

• konzumací rostlin se fosfor dostává do potravních 
řetězců 

• energetická funkce v buňkách 

• ukládán v kostech 

 

• zpět do prostředí se dostává 

- trusem 

- rozkladem odumřelých organismů 



Fosfor ve vodě 

• fosforečnany z podloží a ze suchozemských 
potravních řetězců se postupně dostávají do vody 

 

• ve vodě jsou na čas vázány ve vodních potravních 
řetězcích (např.: sinice – plankton – ryby) 

 

• odumírající vodní organismy se ukládají na dně 
oceánů – fosfor se stává součástí sedimentů 

 



Návrat na pevninu 

• malá část se vrací v trusu vodních ptáků (guano – těží se jako 
fosforečné hnojivo) 

 

• převážná část se ukládá v podobě hlubokomořských 
sedimentů – na povrch se dostane až při horotvorném 
vrásnění 

 

• OTEVŘENÝ CYKLUS  FOSFORU: 

horninové podloží – potravní řetězce – hlubokomořské 
sedimenty 



Narušení cyklu 

• fosfor jako součást hnojiv a dertergentů (čistící a 
prací prostředky) 

- splachováním z polí a odpadními vodami se dostává do 
vodních toků a nádrží 

- způsobuje eutrofizaci 



Děkuji za pozornost. 


