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Anotace: 

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

ovlivňující dusíku uhlíku 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 DUSÍKU 



Dusík (N) 

• základní biogenní prvek 

• součást organických sloučenin, např. aminokyselin 
(vytvářejí bílkoviny) 

• součást nukleových kyselin (DNA, RNA) 
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Dusík v atmosféře 

• N2 – hlavní složka atmosféry (78%) 

• nitrifikační mikroorganismy - jsou schopny vázat dusík z 
atmosféry a přeměňovat na dusičnany (živiny pro rostliny) = 
biologická fixace dusíku 

 

• nitrifikační mikroorganismy – bakterie a sinice 

- např. hlízkové bakterie, např. Rhizobium (žijí na kořenech 
bobovitých rostlin) 

- Azotobacter (žijí volně v půdě) 

- Nostoc (sinice) 

 

 



Dusík jako součást živých organismů 

• prostřednictvím nitrifikačních mikroorganismů je dusík 
zpřístupněn rostlinám 

 

• prostřednictvím potravních řetězců se dostává z rostlin do 
heterotrofních organismů 

 

• do prostředí se vrací ve zplodinách metabolismu (exkrementy, 
moč) a v podobě odumřelých těl organismů 



Dusík v půdě 

• vyloučené metabolity a odumřelé organismy jsou rozkládány 
- koprofilní org. (živí se exkrementy – např. larvy much, některé houby) 

- nekrofágní org. (živí se odumřelou org. hmotou – např. žížala, hrobařík, 
plísně, bakterie) 

 

• konečným produktem rozkladu je amoniak (NH3) 

 

• amoniak: 

a. část je nitrifikačními bakteriemi opět převeden na dusičnany 
(návrat do rostlin a potravního řetězce) 

b. část uniká do atmosféry 



Denitrifikace 

• část dusičnanů není využita rostlinami, ale 
denitrifikačními bakteriemi (např. Pseudomonas) 

 

• denitrifikační bakterie mění dusičnany na plynný 
dusík = návrat do atmosféry 



Antropogenní vliv na cyklus dusíku 

• Eutrofizace 

- nadměrnou aplikací dusíkatých hnojiv 

- vyplavování z půdy do vody – rozvoj „vodního květu“ (řas a sinic) – 
odebírání kyslíku z vody + uvolňování toxických metabolitů z řas a 
sinic 

 

 

• Spalovací procesy 

- během spalování organických látek – produkce oxidů dusíku (NOx) 

- NOx zesilují skleníkový efekt atmosféry, narušují ozónovou vrstvu 
Země, při reakci s vodu vznikají kyselé deště 



Děkuji za pozornost. 


