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ÚVOD

 Rastliny v pôde veľkou mierou ovplyvňujú pôdny ekosystém. Svojimi koreňmi

zachytávajú dažďovú vodu a podporujú kompaktnosť pôdy.

 Naša práca sa zameriavala na dokázanie tejto skutočnosti pomocou experimentu na

vzorkách daných pôdnych biotopov.



CIELE MATURITNEJ PRÁCE

HLAVNÉ CIELE

 Poukázať na vplyv rastlín v pôde na

vodu, ktorá prechádza touto pôdou.

 Zistiť, či rastliny v pôde ovplyvňujú

množstvo a vlastnosti prepustenej vody.

 Poukázať na dôležitosť prítomnosti

rastlín v pôdnom ekosystéme.

VEDĽAJŠIE CIELE

 Určiť objem prepustenej 

simulovanej dažďovej vody 

v jednotlivých typoch pôdy. 

 Sedimentáciou poukázať na 

prítomnosť a množstvo kalu 

v jednotlivých vzorkách vody.

 Pomocou prístroja na meranie pH 

vykonať meranie pH jednotlivých 

vzoriek. 



TEORETICKÁ ČASŤ

 PÔDA

 Najvrchnejšia časť zemskej kôry.

 Zmes minerálnych látok, ktoré vznikajú rozkladom horniny vplyvom fyzikálnych

a chemickým faktorov, a organických látok, ktoré vznikajú rozkladom zvyškov

rastlinných tiel biologickými činiteľmi.

 VODA V PÔDE

 Pôdna voda je súčasťou obehu vody v prírode. Zahŕňa všetku vodu obsiahnutú

v pôde v kvapalnom, plynnom aj pevnom skupenstve. Niekedy sa používa aj pojem

pôdna vlaha.

 Najväčší význam v pôde má kvapalná voda.

Zdroj: autorova fotografia



TEORETICKÁ ČASŤ

 ZÁKAL VODY

 Zákal vody spôsobujú nerozpustné a koloidné látky anorganického a organického
pôvodu. V podzemných vodách zákal spôsobujú predovšetkým anorganické látky.
Zákal spôsobuje nežiadúci vzhľad pitných a úžitkových vôd.

 pH VODY

 pH významne ovplyvňuje priebeh chemických a biochemických procesov vo
vodách. Umožňuje rozlíšiť jednotlivé formy výskytu niektorých prvkov vode, je
jedným z hľadísk uplatňujúcich sa pri posudzovaní agresivity vody a ovplyvňuje
účinnosť mnohých technologických procesov, používaných pri úprave a čistení
vôd.

 V čistých prírodných vodách je hodnota pH v rozmedzí 4,5 – 8,3 daná zvyčajne 
rovnováhou medi voľným a viazaným oxidom uhličitým. 



PRAKTICKÁ ČASŤ

HYPOTÉZA č. 1

 Predpokladáme, že pôda, ktorá 

obsahuje systém rastlín pohltí väčšie 

množstvo vody ako pôda bez rastlín.

HYPOTÉZA č. 2

 Predpokladáme, že množstvo kalu 

v prepustenej vode sa bude líšiť. 

Najviac kalu by mala obsahovať 

vzorka vody prepustená cez pôdu 

bez rastlín.

HYPOTÉZY



PRAKTICKÁ ČASŤ

 MATERIÁL 

 pôda, voda, plastové nádoby na pôdu, plastové misky, záhradná krhla, odmerný

valec, kryštalizačné misky, pH papieriky, laboratórne váhy

 METÓDY

 simulácia prísunu dažďovej vody pomocou záhradnej krhly;

 meranie objemu prepustenej vody v odmernom valci

 meranie pH vzoriek vody pomocou pH papierikov

 sedimentácia vzoriek prepustenej vody – dokázanie prítomnosti kalu

 ČASOVÉ TRVANIE

 14 dní



PRAKTICKÁ ČASŤ – VÝSLEDKY 

 Obidve naše hypotézy sa potvrdili. Na základe meraní sme zistili, že pôda s 

výskytom rastlín skutočne prepustila menej vody ako pôda bez rastlín. 

Vzorka 1 – pôda s rastlinami

Vzorka 2 – lesná pôda

Vzorka 3 – pôda bez rastlín 

objem prepustenej vody (ml) – z 250 ml vody

meranie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. priemer v %

vzorka 1 155 156 152 155 154 158 155 155 ml 62 %

vzorka 2 158 160 157 160 156 162 160 159 ml 64 %

vzorka 3 168 171 166 170 168 172 169 169 ml 68 %



PRAKTICKÁ ČASŤ – VÝSLEDKY 

 Úroveň kalu sa líšila u jednotlivých vzoriek. Pôda s rastlinami prepustila vodu s nízkou 

úrovňou kalu na rozdiel od pôdy bez rastlín, kde sme pozorovali značné zakalenie. 

vzorka 1 vzorka 2 vzorka 3



PRAKTICKÁ ČASŤ - DISKUSIA

 Poukázať na dôležitosť rastlín v pôde

 Na ich pozitívny vplyv pri prevencii zosuvov pôd

 Odporúčame vykonať experiment na vzorkách

pôd v prirodzenom prostredí a prirodzených podmienkach

 Prehodnotiť nadmerné zásahy do krajiny 

spojené s odlesňovaním, lesným hospodárstvom, výstavbou ciest

 Poukázať na prirodzené riešenie spevňovania svahov

pri cestách – význam rastlín na spevňovanie pôdy 



ZÁVER

 Dosiahnuté výsledky naplnili ciele našej práce. Pomocou experimentu sme dokázali, že

rastliny v pôde zohrávajú dôležitú úlohu pri absorpcii dažďovej vody.

 Pôda, ktorá obsahovala rastliny dokázala pohltiť väčšie množstvo vody ako pôda,

v ktorej sa rastliny nevyskytovali. Rastliny mali taktiež filtračné účinky, nakoľko voda

prepustená cez pôdu s rastlinami, obsahovala menšie množstvo kalu.

 Výsledky práce poukazujú na význam rastlín pri zachytávaní dažďovej vody.
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