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Predslov

V dňoch 27. – 28. mája 2008 sa vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany
pôdy v Bratislave uskutočnil v poradí už deviaty vedecký seminár Antropizácia pôd
IX., ktorý nadväzuje na predchádzajúcu sériu stretnutí pôdoznalcov zaoberajúcich sa
touto problematikou. To znamená, že má za sebou úspešnú štrnásťročnú históriu
s viacerými významnými momentmi. V prvom rade podnietil celý rad pôdoznalcov
venovať sa tejto problematike intenzívnejšie zameraním výskumných projektov,
výučbových programov a etablovaním sa na medzinárodnej úrovni. Medzi významné
výsledky patrí napr. klasifikácia antropogénnych pôd v Morfogenetickom
klasifikačnom systéme pôd SR, hodnotenie pôdnych pomerov viacerých miest
(Bratislava, Nitra, Prešov), výskum vlastností urbánnych pôd, riešenie problémov
kontaminácie pôd, funkcie pôd v urbanizovanej krajine, atď. Je evidentné, že výskum
antropizácie pôd na Slovensku pokračuje a možno ho zaradiť medzi prvé a zároveň
najrozvinutejšie výskumné zamerania tohto druhu v stredoeurópskom priestore.
Medzinárodne bol tento smer pôdoznalectva oficiálne uznaný v roku 1998 na
svetovom kongrese IUSS v Montpellier (Francúzsko), kde bola vytvorená pracovná
skupina SUITMA (Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mine Areas) pod vedením
prof. Dr. W. Burghardta. Nasledovali medzinárodné konferencie tejto pracovnej
skupiny; prvá s Essene (2000), neskôr v Nancy (2003), Káhire (2005) a v Nanjingu
(2007).
Cyklus seminárov „Antropizácia pôd“ datuje svoj vznik na rok 1994 na Katedre
pedológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na popud doc. Ing. Z. Bedrnu,
DrSc. Väčšina uskutočnených seminárov mala národný, resp. nadnárodný charakter.
Avšak v rokoch 2001 a 2004 sa vo VÚPOP Bratislava uskutočnili medzinárodné
konferencie s bohatou účasťou zahraničných vedcov.
Na tomto seminári odznelo 15 orálnych prednášok a 10 posterových prezentácií.
Súčasťou seminára bola jednodňová pôdoznalecká exkurzia na území mestskej časti
Bratislavy-Rače. Na pomerne malom území bola demonštrovaná variabilita pôdnych
pomerov na poľnohospodárskej pôde. Všetky opísané pôdne profily (okrem jedného)
patrili do skupiny antropogénnych pôd.
Tento seminár bol osobitne venovaný jeho zakladateľovi doc. Ing. Zoltánovi
Bedrnovi, DrSc., ktorý sa v tomto roku dožil významného životného jubilea. Jeho
neutichajúci entuziazmus a zápal pre riešenie mnohých vedeckých problémov mu
zostali doteraz. Preto mu celá pôdoznalecká komunita chce popriať do ďalších rokov
ešte veľa pevného zdravia, osobnej pohody a tvorivých síl v prospech rozvoja
pôdoznalectva a zvlášť jej moderného smeru – antropizácie pôd.

RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
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ANTROPIZÁCIA PEDOSFÉRY A JEJ TYPOLOGICKÉ A
KLASIFIKAČNÉ DÔSLEDKY
Pedosphere’s Anthropization and its Typological or
Classification Consequences
Juraj Hraško
emeritný profesor, člen Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied,
Urbancova 9, 949 01 Nitra, e-mail: hjuraj@stonline.sk

Abstrakt
Nie je to dlhý čas, čo sme chápali pôdu len ako prírodné teleso v zmysle Dokučajeva (1983,
citované 1951), hoci už V. R. Viľjams sa zmienil o ľudskej aktivite ako ďalšom pôdotvornom
faktore, ktorý bol všeobecne uznávaný. Napriek deklaratívnemu priznaniu tohto faktora,
vrátane priznania veľkej dôležitosti jeho vplyvu na zmeny prirodzených pôdnych
charakteristík a vlastností, nebol tento poznatok primárne akceptovaný pre účely bazálnych
klasifikácií pôd, ale na označenie zmien agronomických charakteristík pôdy (napr.
plaggenové pôdy, záhradné pôdy, terasované pôdy, atď.). Hlavné zmeny v ekosystémoch,
intenzifikácia poľnohospodárstva a ostatné mnohoraké ľudské aktivity sa postupne ocitli
v zozname globálnych funkcií pedosféry. V poslednom desaťročí sa záujem o pôdu výrazne
zvýšil nielen z hľadiska zabezpečenia potravín, ale aj v súvislosti s ochranou životného
prostredia a zdravia človeka. Človek nie je len užívateľ, ale aj strážca, ochranca a správca
pôd. Tento fakt je potrebné rešpektovať pri hodnotení systému pôdnej typológie a pôdnej
klasifikácie.
Kľúčové slová: pozitívna antropizácia, negatívna antropizácia, modifikované pôdy, umele
vytvorené pôdy

Abstract
It is not a quite long time, when we understood the soil only as a natural body in the sense of
Dokuchaev (1983, cited 1951), although already V. R. Viljams mentioned human activity as
a further soil forming factor, which was generally accepted. Despite the general declaration in
soil classification there was also accepted the great importance of the human influence on
pedogenesis with some exception, primary not for evaluation of pedological, but for
agricultural applied classifications (e.g. Plaggen soils, Garden soils, Terrace soils etc.). Major
changes in ecosystems, intensification of agriculture and various human activities have
gradually occurred in the global functions of the pedosphere. In last decenniums the interest
in soil has been considerably increased not only with the aspects to the nutrition security, but
also with the connection to the protection of environment and human health. Man is not only
a user, but also a custodian, conserver and steward of soils. This fact has to be respected also
in the system of soil typology and soil classification evaluation.
Key words: positive impact of antropization, negative impact of antropization, man - affected
soils, man-made soils

ÚVOD
Mnohostranný vplyv človeka na pôdu, tak priamy (intenzifikácia
poľnohospodárstva), ako aj nepriamy (cez kvalitu závlahovej vody, alebo imisiami z
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ovzdušia), ako aj človekom vytvárané nové produkčné plochy, postavil pred
pedológov nový problém, ako klasifikovať a mapovať nové, vplyvom človeka získané
vlastnosti pôd. Napriek uvedomovaniu si významu týchto pôd i poznatkom, že
nadobudnuté vlastnosti zásadne menia charakter pôvodnej prírodnej pôdy,
typologické a klasifikačné dôsledky sa riešili opatrne. Tento stav v súčasnej dobe
vrcholí a je vítaný každý nový impulz pre hľadanie typologického ocenenia
antropického vplyvu a zároveň jeho klasifikačného hodnotenia.
Rast antropického vplyvu na pôdny kryt
Pokiaľ primitívny človek nezačal obrábať pôdu a nestal sa poľnohospodárom,
nemodifikoval podstatne prirodzený pôdotvorný proces. Zmeny vyvolané a
zapríčinené činnosťou človeka, neboli o nič podstatnejšie, než zmeny zapríčinené a
vyvolané zvieratami. Vznikom hospodárenia na pôde bolo možné získať z pôdy oveľa
viac produkcie ako predtým. Potreba ľudí zabezpečiť si vlastnú výživu bola pôvodnou
príčinou postupnej premeny panenských pôd na poľnohospodársky využívané pôdy.
Začiatok tejto premeny je zároveň aj zrodením poľnohospodárstva. (ARNOLD et
al.,1990).
Človek začal pôsobiť v prírode ako nový geologický činiteľ tým, že začal
modifikovať a neskôr výrazne meniť prirodzené geochemické a biologické cykly, čo
viedlo ku globálnej zmene zloženia atmosféry a hydrosféry, ku zmenám v štruktúre
litosféry a mechanizmov, ktoré regulujú vzájomné interakcie medzi zložkami
geosféry (VERNADSKIJ, 1965).
Ako poznamenávajú autori publikácie "Global Soil Change" (ARNOLD,
SZABOLCS, TARGULJAN, (Eds), 1990), ktorej autor tohto príspevku je jej
spoluautorom, časová škála environmentálnych zmien vplyvom ľudskej činnosti,
vrátane zmien pôdnych vlastností, má logaritmický charakter:
 približne 1 - 2 milióny rokov prebiehali veľmi pomalé zmeny vplyvom
ľudskej činnosti na prírodu ( predhistorická doba, obdobie paleolitu a
neolitu);
 približne za posledných 10 tisíc rokov poľnohospodárska civilizácia sa
rozšírila, alebo zintenzívnila najmä v mierne teplom a mierne chladnom
klimatickom pásme;
 približne za posledných 300 rokov sa poľnohospodárstvo rozšírilo aj do
oblasti stepí, saván a prérií. Nastupuje generálna expanzia trhového
poľnohospodárstva;
 približne za posledných 150 rokov sa pod vplyvom objavných prác Justusa
Liebiga začal rozvoj a expanzia poľnohospodárskej chémie;
 približne za posledných 50 rokov sa poľnohospodárska výroba rozvíja na
báze nových technológií, ktoré sú založené na všeobecnom vedeckotechnickom pokroku a do istej miery prestávajú rešpektovať vlastnosti pôdy,
ktoré sme súhrne považovali za ukazovatele pôdnej úrodnosti.
Poznámka:
V podmienkach neregulovaného trhového hospodárstva sa stretávame s novým
fenoménom, keď dosahovanie primeraného zisku a nárast kapitálu v
poľnohospodárskom podnikaní je viac závislý od rýchlosti amortizácie vložených
investícií, ako od regeneračných cyklov tých vlastností pôdy, ktoré rozhodujú o jej
produkčnej schopnosti. Na tento fakt poukázali už pred 25 rokmi analýzy expertov
UNEP v spise „The formulation of national soil policies“ (UNEP, Nairobi 1983).
Takýto proces sa začal aj u nás na Slovensku.
Týchto päť období postupného rastu vplyvu človeka na pôdny kryt Zeme malo
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rôzne dôsledky na vývoj pôdnych procesov, ako to názorne vidíme v Tab. 1.
V prvých dvoch obdobiach nemala činnosť človeka priamy vplyv na zmeny
pôdneho profilu, takže z pohľadu súčasných taxonomických kritérií pôdnych
klasifikácií vplyv človeka mal len ekologické (ekosystémové), nie však typologické
dôsledky na pôdny kryt. Tretie a štvrté obdobie sú už z hľadiska typologických
dôsledkov podstatne významnejšie, pretože z jednej strany človek výraznejšie
zasahoval do prirodzených vlastností pôdy, aby ich prispôsobil požiadavkám
intenzívnej poľnohospodárskej výroby a súčasne z druhej strany v tom istom čase
akceleroval pod vplyvom ľudskej činnosti prírodné degradačné a deštrukčné procesy,
ako je erózia, sekundárna salinizácia, dezertifikácia, kompakcia a pod.
Tab. 1 Zvyšovanie antropického vplyvu na pôdu a krajinu
1

Zber úrody a odvoz fytomasy (začiatok vplyvu človeka bez veľkých ekologických alebo
typologických dôsledkov)

2

Rozširovanie poľnohospodársky využívanej krajiny; vznik ornej pôdy, pôd
ovplyvňovaných lúk, pasienkov a lesov (veľké ekologické a nepatrné typologické
dôsledky – transformácia A-horizontu)

3

Modifikácia prírodných vlastností pri poľnohospodárskom využívaní (začiatok tvorby
kultizemí)
1 drenážne systémy
2 závlahové systémy
3 terasovanie
4 obohatenie pôdy o organickú hmotu
5 homogenizácia profilu

4

Zmena hlavných pôdnych vlastností v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva
1 zmena chemických vlastností
2 transformácia fyzikálnych podmienok
3 transformácia biologických vlastností (začiatok pozitívneho i negatívneho trendu
pôdotvorby, tvorba kultizemí)

5

Mnohonásobné pôsobenie človeka na pôdny kryt (tvorba antrozemí ako pedogenéza
a litogenéza)
1 priama alebo nepriama kontaminácia pôd
2 čiastočné alebo úplné odstránenie pôdneho pokryvu
3 rozsiahla konverzia prírodnej krajiny na urbanizačné územia
4 narušenie krajiny a premiestnenie pôdneho materiálu
5 vytváranie skládok, zmiešaných prírodných a technogénnych materiálov

Nové impulzy pre súčasné klasifikácie pôd
Mnohostranný vplyv človeka na pôdu, tak priamy (intenzifikácia
poľnohospodárstva), ako aj nepriamy (cez kvalitu závlahovej vody, alebo imisiami z
ovzdušia), ako aj vytváranie produkčných plôch, postavil nový problém, ako
klasifikovať, prípadne mapovať nové získané vlastnosti pôd. Napriek uvedomovaniu
si významu i poznatkom, že niektoré takto nadobudnuté vlastnosti zásadne menia
charakter pôvodnej prírodnej pôdy, typologické a klasifikačné dôsledky sa riešili
opatrne a pomaly. Tento stav v súčasnej dobe vrcholí a dáva nový impulz pre
hľadanie nového typologického ocenenia antropického vplyvu, jeho klasifikačného
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zaradenia i kartografického zobrazenia.
Nie je tomu tak dávno, keď sme chápali pôdu len ako prírodný útvar v zmysle
DOKUČAJEVA (1983, cit. 1951), aj keď sme v súlade s formuláciou V. R. VIĽJAMSA
považovali ľudskú činnosť taktiež za jeden z pôdotvorných faktorov, ktorý bol
všeobecne uznávaný. Napriek deklaratívnemu priznaniu tohto faktora, vrátane
priznania veľkej dôležitosti jeho vplyvu na zmeny prirodzených pôdnych
charakteristík a vlastností, nebol tento poznatok primárne akceptovaný pre účely
bazálnych klasifikácií pôd, ale na označenie zmien agronomických charakteristík
pôdy (napr. plaggenové pôdy, záhradné pôdy, terasované pôdy, atď.).
Výrazné zmeny ekosystémov, stupňujúca sa intenzifikácia poľnohospodárstva a
nakoniec, uvedomenie si mnohostranného vplyvu ľudských aktivít na pôdny kryt
Zeme, viedli postupne k definovaniu globálnych funkcií pôdneho krytu v prírode. V
ostatných desaťročiach výrazne vzrástol záujem o pôdu, nie však len z pohľadu
potravinovej bezpečnosti a zabezpečenia výživy, ale aj v spojitosti s
environmentálnymi problémami a ochranou zdravia ľudí. Funkcia človeka vo vzťahu
k pôde sa prestáva chápať len ako funkcia užívateľa, ale viac sa zdôrazňuje jeho úloha
správcu, ochrancu a usmerňovateľa vývoja pôd. Pokúsim sa vysvetliť môj názor na
tento problém. Nazdávam sa, že v prvom rade sme povinní dať odpoveď na
nasledujúce otázky:
− ktoré pôdne vlastnosti môže človek zmeniť svojou činnosťou;
− ktoré zmeny sú ekologicky a ktoré aj taxonomicky relevantné;
− či je možné vyrobiť pôdu;
− či produkčné plochy, ktoré boli vytvorené človekom sú pôdami;
− v akom stupni a v akom chápaní môžeme plochy pôd, ktoré sú toho času pod
rôznymi druhmi výstavby považovať za súčasť pôdneho krytu Zeme?
Prvé dve otázky boli podľa môjho názoru v pedologickej literatúre náležite a
dostatočne objasnené a zodpovedané. Odpovede na tretiu otázku nie sú jednoznačné a
jej riešenie je dilematické z pohľadu chápania pôdy, či definujeme pôdu výlučne ako
prírodno-historický útvar, alebo širšie, ako povrchovú časť zemskej kôry, ktorá je v
interakcii s ostatnými sférami Zeme, najmä s vegetáciou a ostatnými živými
organizmami a môže slúžiť pre produkciu fytomasy, vrátane produkcie
poľnohospodárskej. In sensu stricto povedané, ak za pôdu považujeme fluvizeme,
ktoré boli pôvodne súčasťou iných pôd a materiál týchto pôvodných pôd bol
premiestený po predchádzajúcom premiešaní pri transporte riečnymi tokmi a
resedimentovaný na novom mieste, môžeme podobnú paralelu aplikovať aj na tie
substráty a pôdy, ktorých transportným prostriedkom nebol vodný tok, ale automobily
alebo materiálové prepravníky.
Naša odpoveď na poslednú otázku je rovnako pozitívna, napriek celému radu až
sarkastických poznámok niektorých bratislavských kolegov. Som si vedomý úskalia
tejto pozitívnej odpovede, najmä z pohľadu neplnenia najdôležitejšej funkcie pôdy byť v interakcii s vegetáciou, ktorá na pôde rastie.
Tu je však dôležité postaviť si kriteriálny limit - budeme považovať za pôdu len tú
povrchovú časť zemskej kôry, ktorá súčasne plní všetky funkcie, ktoré môže pôda
plniť, alebo môže niektorá funkcia pôdy dočasne absentovať. Rozhodujúce pritom by
podľa môjho názoru bolo, či po odstránení takejto prekážky, bude povrchová vrstva
zemskej kôry schopná dočasne absentujúcu funkciu plniť. Týka sa to najmä opätovnej
schopnosti povrchovej vrstvy zemskej kôry byť stanovišťom vegetácie. Bol by som
rád, keby sme k tomuto problému zahájili vecnú diskusiu, samozrejme bez
predchádzajúceho apriórneho odmietania argumentov za i proti. Myslím si totiž, že už
teraz je celý rad príkladov a poznatkov (SOBOCKÁ 2000, ROZANOV 1977).
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Východiskové princípy klasifikácie kultúrnych pôd
Zmeny pôdnych vlastností z pohľadu úžitku pôdy pre človeka môžu byť tak
pozitívne, ako aj negatívne. V súlade s našimi predstavami, ktoré som formuloval už
koncom osemdesiatych rokov minulého storočia (HRAŠKO 1983, HRAŠKO 1990), treba
rozlišovať dve hlavné skupiny človekom ovplyvnených pôd:
I. človekom pozmenené pôdy (man-affected soils)
II. človekom vytvorené pôdy (man-made soils).
Prístup ku klasifikácii obidvoch týchto skupín musí vziať do úvahy:
a) fakt, že celá pedosféra, vrátane pôd dažďového pralesa, je priamo alebo
nepriamo ovplyvnená činnosťou človeka; pod nepriamym vplyvom
rozumieme najmä vplyv vzdušných polutantov, ktoré sú evidentné aj v oblasti
Antarktídy;
b) fakt, že nie všetky zmeny pôdnych vlastností sú typologicky relevantné; keby
sme brali do úvahy akýkoľvek vplyv človeka na pôdu, potom by sme všetky
orané pôdy museli považovať za antropické;
c) fakt, že také názvy ako "lesné pôdy", alebo "lúčne pôdy“ a
„poľnohospodárske pôdy“ nie sú taxonomicky relevantné, pretože
neidentifikujú žiadnu taxonomickú genetickú jednotku, ale vyjadrujú len
súčasné alebo nedávno minulé využitie pôdy konkrétnym ekosystémom;
d) fakt, že činnosťou človeka môžu byť pozmenené pôvodne prirodzené pôdy,
ktoré boli rôznym spôsobom meliorované, zúrodňované, alebo
kontaminované, ale stále v nich prevláda materiál a niekedy aj stavba profilu,
typická pre prirodzené pôdy. Tieto pôdy som navrhol zaradiť do prvej skupiny
a nazývať ich Kultizeme (Kultisoly)
e) fakt, že pôdy môžu byť vytvorené aj človekom, najmä premiestnením a
premiešaním rôzneho, tak prirodzeného, ako aj technogénneho anorganického
i organického materiálu navrhujem zaradiť do druhej skupiny antropických
pôd a nazývať ich Antrozeme (Anthrosoly).
V čase, keď som takéto chápanie navrhoval, ani národné, ani medzinárodné
klasifikačné systémy, vrátane vtedajšieho návrhu medzinárodnej klasifikácie pôd
(SPAARGAREN 1994), až na niektoré pokusy nemeckých autorov pri klasifikácii
mestských pôd (BURGHARDT 1995), nedostatočne diferencovali tieto skupiny pôd.
Preto som nesmierne rád, že môj návrh bol jedným z prvých vedeckých pokusov
riešiť tento problém.
Mnohostranné vplyvy ľudských aktivít na pôdy, ktoré môžu podmieňovať nielen
zlepšenie, ale aj zhoršenie pôdnych vlastností, antropickú degradáciu až deštrukciu
pôdy, núti urobiť záver o potrebe zahrnúť obidve tieto tendencie či už konkrétne
zmeny pôdnych vlastností a charakteristík do jednotného klasifikačného systému.
Už skoro pred dvadsiatimi rokmi som navrhoval a opätovne navrhujem
antropizačnými vplyvmi získané vlastností klasifikovať tak z hľadiska nadobudnutých
pozitívnych, ako aj negatívnych zmien pôdy. Naše pôvodné predstavy z roku 1990
uvádzam v Tab. 2.
Bol by som rád, keby moja prezentácia prispela k diskusii o vývoji konkrétnych
pôdnych jednotiek pri klasifikácii antropogénnych pôd v rámci jednotného
klasifikačného systému pôd Slovenska.
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Tab. 2 Návrh klasifikácie antropických pôd (HRAŠKO 1990)

SKUPINA PÔD ANTROPICKÝCH
1. PODSKUPINA
Prírodné pôdy majúce antropický vplyv na pôvodné pôdne vlastnosti
(KULTISOLY)
Pozitívny

Negatívny

1.1 Hortisoly

1.5 Toxisoly

1.2 Rigosoly

1.5.1 Oleotoxisoly (kontaminácia
tekutými látkami)

1.3 Terasosoly

1.5.2 Imitoxisoly (kontaminácia pevnými
látkami

1.4 Plagosoly

1.6 Barosoly (kompaktné pôdy bez
vegetácie)
2. PODSKUPINA
Človekom vytvorené pôdy majú antropickú litogenézu alebo sú ako
neproduktívna krajina s radikálnym porušením pôdnych vlastností
(ANTHROSOLY)
2.1 Homosoly (pôdy vytvorené z prírodného jemnozemného materiálu)
2.2 Deposoly (pôdy vytvorené z prírodného jemného, hrubého a kamenitého materiálu)
2.3 Technosoly (pôdy z anorganického urbického alebo iného materiálu vytvorené
priemyselnými aktivitami)
2.4 Reductosoly (pôdy z organického odpadového materiálu s tvorbou metánu)
2.5 Urbisoly (pôdy bez vegetácie pod stavbami, ulicami a pod.)

ZÁVER
Prezentujeme inšpiratívne návrhy na diskusiu o typológii prírodných ako aj
umelých pôd a ich zaradenia do jednotného klasifikačného systému.
Uvádzame antropické pôdy ako jednu veľkú skupinu pôd, v rámci ktorej je
nevyhnutné definovať aspoň dve podskupiny:
(i) transformované prírodné pôdy (človekom ovplyvnené) a
(ii) umelé pôdy (človekom vytvorené).
V prezentovanej koncepcii ich počet nie je konečný, definitívny a preto zostáva
otvoreným systémom. V tomto príspevku ide o prvú aproximáciu (viď. HRAŠKO,
1990).
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KONTAMINOVANÁ KRAJINA: NIEKTORÉ VEDECKÉ
A LEGISLATÍVNE PROBLÉMY NA SLOVENSKU
Contaminated land: some scientific and legislation problems
in Slovakia
Ján Čurlík
Katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, Slovenská republika,
e-mail: jan.curlik@next-com.sk

Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je poukázať na najdôležitejšie vedecké a legislatívne problémy vo
vzťahu k potenciálne toxickým stopovým prvkom v pôde, hoci to môžeme zovšeobecniť aj
pre ostatné rizikové látky. Mnohé legislatívne problémy, najmä tie, ktoré sa týkajú postavenia
limitov obsahu cudzorodých látok vo všetkých zložkách životného prostredia, pramenia
z nedostatočných poznatkov o ich správaní a osude v pôde.
Kľúčové slová: kontaminácia, legislatíva, limity cudzorodých látok

Abstract
The main goal of this contribution is to point out the most significant scientific and legislation
problems in relation to the potential toxic trace elements however we can generalize it for
other risk elements. Many legislation problems particularly referring limits of alien substances
content in all compound of environment are results of insufficient knowledge about their
behaviour and history in soil.
Key words: contamination, legislation, limits of alien compounds

ÚVOD
Všeobecná stratégia EÚ na ochranu pôdy je v súčasnosti zameraná na to, ako
postaviť všeobecné princípy na ochranu a udržateľné využitie pôd, zabrániť
poškodzovaniu a znižovať vplyv tohto poškodenia, ochraňovať pôdne funkcie v
kontexte udržateľného využitia a regenerovať degradované a kontaminované pôdy do
potrebného stupňa funkčnosti. Z toho vyplýva, že tematika kontaminácie terestrického
prostredia je jednou z priorít ďalšieho výskumu v rámci tejto stratégie.
V predchádzajúcich desaťročiach sa v priemyselných krajinách objavilo
nespočetné množstvo priemyselných, vojenských a komunálnych oblasti, ktoré sa
v dôsledku ukladania odpadov, imisného spadu, ťažených surovín a iných aktivít na
zemi, stali nebezpečným zdrojom znečistenia pôd, vôd a atmosféry. Tieto miesta
predstavujú nebezpečenstvo pre prírodné ekosystémy, ľudské zdravie a budúce
využitie takejto negatívne ovplyvnenej zeme a krajiny. Tieto miesta sa všeobecne
označujú ako kontaminovaná krajina (contaminated land). Na problematiku
kontaminovaných krajín sú v mnohých štátoch orientované osobitné zákony
(Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko) a predpisy. Už dlhodobo sa tento zákon pripravuje aj
pre Slovensko. Jeho príprava a aplikácia na ochranu pôd je poznačená celým radom
odborných, legislatívnych a kompetenčných problémov i sporov, na ktoré chceme aj
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v tomto príspevku upozorniť. V súvislosti s témou antropizácie pôd, ktorá je
predmetom konferencie a obmedzeným rozsahom príspevku, bude orientovaný na
jeden z vážnych problémov a to kontamináciu potenciálne toxickými stopovými
prvkami.
Kontaminácia (contamination) je podľa správy EU(COM(2002)179) jedným
z hlavných hrozieb pre pôdu. Ochrana pred kontamináciou úzko súvisí so zásadami
ochrany životného prostredia, ochranou vody, ovzdušia a stratégiou ochrany pred
chemickými látkami.
Kontaminácia pôd je u nás čiastočne legislatívne zabezpečená Zákonom 220/2004
Z.z., v ktorom sa „za poškodenú rizikovými látkami (znečistenú) považuje
poľnohospodárska pôda, v ktorej sa aspoň jedna riziková látka nachádza v množstve
nad limitnou hodnotou rizikových látok“. Ako vyplýva z definície, tento zákon sa
nezaoberá pôdou ako celok, ale len poľnohospodárskou pôdou. Podľa definície sa za
poškodenú považuje tá pôda, kde je prekročená rigidná hodnota limitu, o ktorom
nevieme, či znamená pre pôdu skutočné, potenciálne, alebo žiadne riziko, teda ak
podmienky v pôde neumožňujú jeho transfer do rastlín alebo podzemných vôd a teda
neohrozujú kvalitu potravy, vody alebo ľudské zdravie. To sú vážne nedostatky
zákona.
Ak chceme zlepšiť koncepciu ochrany a modelovanie transferu znečisťujúcich
látok z pôd do rastlín a do vôd a ak chceme poznať následné riziko pre rastliny
a človeka, musíme poznať celkový stav pôdneho pokryvu. Je to preto, že
v dlhodobejšej perspektíve nás musia zaujímať otázky prechodu látok z lesných
systémov do agroekosystémov, premeny skládok a úložísk späť na pôdu, vplyv
ukladania odpadových kalov do pôd, otázky eutrofizácie vodných nádrží, možnosti
znečistenia podzemných vôd cez pôdu. Toto sa nedá zabezpečiť jedným zákonom, ale
len integrujúcim prístupom k posudzovaniu rizík v celom systéme pôda – voda –
rastlina – človek (-receptor), cez príslušné zákony, ktoré na Slovensku chýbajú, alebo
sú neúčinné.
Definícia niektorých pojmov
Jasná a presná definícia pojmov poskytuje spravidla dobrý základ nielen pre
vzájomnú komunikáciu pri riešení problémov, ale aj pre postavenie kritérií
a metodických postupov a následných legislatívnych opatrení. Nasledovný krátky
prehľad pojmov ukazuje, že v spojitosti s diskutovanou témou je veľa nezrovnalosti.
V súčasnosti by sa dva základné pojmy, kontaminácia (contamination)
a znečistenie (pollution) mali navzájom odlišovať (ADRIANO, 1999, a i.). Ich definície
sú nasledovné:
Kontaminácia - zvýšená koncentrácia niektorých prvkov (látok) ale ich skutočné
negatívne pôsobenie nie je zistené, prípadne sa vôbec nemusí prejaviť.
Kontaminant – látka, ktorá sa prirodzene v pôde nevyskytuje, obyčajne taká, ktorá
potenciálne môže mať nepriaznivý dopad na organizmy; ako termín môže byť
rozšírený aj na prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré môžu byť toxické (SHEPARD,
1992 ).
Znečistenie „človekom spôsobený prínos látok alebo energie do
environmentálneho systému, ktorý ohrozuje ľudské zdravie, zraňuje živé zdroje alebo
ekosystémy, poškodzuje ich štruktúry alebo možnosti využitia, či obmedzuje
legitímne využitie životného prostredia“ (HOLDGATE, 1979). Ako termín nesie vždy
negatívnu konotáciu.
Kontaminovaná krajina (contaminated land) je definovaná ako „akákoľvek
krajina (zem), ktorá je pre lokálne úrady, kde je situovaná, v dôsledku obsahu
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niektorých látok v takom stave, že: a) vzniklo významné poškodenie pôd alebo je
evidentná možnosť vzniku takého poškodenia, b) vyvoláva znečistenie
kontrolovaných vôd, alebo je pravdepodobnosť vyvolať toto znečistenie
v budúcnosti“ (SECTION 78A(2)-ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1990):
Iná definícia označuje znečistené územie (contaminated land) - za lokalitu, na
ktorej prekročil obsah znečisťujúcich látok v jednotlivých zložkách životného
prostredia stanovené limity činnosťou človeka (EKOTOX, 2008).
Kontaminované miesta (contaminated sites) sú plochy, kde sa nachádzajú prejavy
kontaminácie (znečistenia) environmentálnych zložiek.
U nás sa pojem contaminated land prekladá najčastejšie ako znečistené územia
(znečistené oblasti). Treba uviesť, že zo sémantického hľadiska je pojem „územie“
nevhodný, ak ide o kontamináciu cesty, budovy, letiska a pod. Naproti tomu „krajina“
ako pojem, nadobúda na frekvencii najmä v ekologických vedách. Do reálnej krajiny
patria prvky živej aj neživej povahy. Uvedené nezrovnalosti je potrebné rozlišovať.
Z definícií tiež vyplýva, že sa pojmy kontaminácia a znečistenie používajú voľne,
prakticky ako synonymá. Na druhej strane sa termín contaminated prekladá ako
„znečistený(é)“. Z vyššie uvedených z definícii jednoznačne vyplýva, že pojem
contaminated land v skutočnosti znamená polluted land, čiže znečistenú krajinu.
Tento posun v chápaní vedeckých pojmov sa ešte neodrazil v ich politickom či
v legislatívnom chápaní v širšej pospolitosti. Preto do budúcnosti navrhujeme, aby sa
hovorilo jednoznačne o znečistenej krajine.
Bodové zdroje kontaminácie (point sources) sú také, v ktorých vstup (prenikanie)
kontaminujúcich látok nastáva v definovanom vstupnom bode. Typickým príkladom
sú podzemné úložiská, priesaky z uložísk, čistiarni vôd a podobne. Bodové zdroje
môžu spôsobiť priestorovú (plošnú, líniovú) kontamináciu napr. pôd, riečnych
sedimentov, vôd v dôsledku rozptylu znečisťujúcich látok. (Prevencia na malých
plochách).
Difúzne – nebodové plošné zdroje kontaminácie (diffuse, nonpoint sources) sú
také, ktoré sa dajú ťažko identifikovať a kontaminácia je výsledkom uplatnenia
rôznych zdrojov v oblasti, pričom znečisťujúce látky vstupujú na viacerých miestach,
pri rôznych procesoch. Ich výsledkom je existencia plošnej kontaminácie prirodzenej
(geogénnej) alebo antropogénnej povahy, kde úroveň kontaminácie presahuje súčasné
regionálne fónové hodnoty, prípadne nadlimitné koncentrácie rizikových látok.
Prejavuje sa nerovnomernou distribúciou kontaminujúcich látok, pričom koncentrácie
lokálne prekračujú aj najvyššie prípustné limity (GUBTA, 1999; ČURLÍK, 1999).
(Prevencia na veľkých plochách).
Geogénne – prírodné zdroje (geogenic, natural) kontaminácie (znečistenia) sú
také, ktoré pochádzajú z horninového prostredia, najmä z osobitných typov hornín,
mineralizovaných a geochemicky zmenených zón v horninovom prostredí, alebo sú
emitované z prírodných zdrojov ako sú vulkanické exhaláty, popol, pevné a plynné
aerosóly. Osobitnými zdrojmi môžu byť termálne vody a soľanky.
Antropogénne zdroje (anthropogenic) kontaminácie (znečistenia) sú také, ktoré
sú dôsledkom ľudskej činnosti a jeho technogénnych aktivít. Môžu byť vnášané do
environmentálnych zložiek priamo, cez atmosféru alebo prostredníctvom
kontaminovaných vôd (RAPANT, VRANA, ČURLÍK, 2003).
Potenciálne toxické stopové prvky (PTSP) sú tie prvky geogénneho či
antropogénneho pôvodu, ktoré môžu byť „toxické pre rastliny a človeka, ak sa ich
celková koncentrácia zvýši nad určitú úroveň, môžu sa bioakumulovať a pretrvávať v
systéme, a to v takých formách výskytu, ktoré sú v konkrétnych podmienkach
mobilné“ (pôvodne sa im nesprávne hovorilo „ťažké kovy“) (ČURLÍK, 2003).
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Z toho vyplýva, že ak chceme vyhlásiť, že krajina je znečistená musíme indikovať
významný vzťah k znečisteniu (negatívna konotácia). To prakticky vyžaduje poznať
minimálne tri komponenty tohto vzťahu:
−
prítomnosť znečistenia na pôde, v pôde, či pod povrchom pôdy,
−
receptor, ktorého negatívne ovplyvnenie je zistené alebo očakávané,
−
cesty prechodu od kontaminantu k receptoru.
Koncepčný rámec stratégie ochrany pôd pred kontamináciou
Koncepčný rámec stratégie na ochranu pôd vychádza z potreby regenerovať
degradované a kontaminované pôdy do potrebného stupňa funkčnosti. Problematika
kontaminácie je jednou z priorít. Pôdy môžu byť kontaminované potenciálne
toxickými stopovými prvkami (PTSP), perzistentnými organickými látkami (POP),
rádioaktívnymi látkami, ozónom, a acidifikačnými zložkami.
Jednotlivé kroky stratégie, ako vyplýva zo schémy (Obr. 1), zahrňujú hnacie sily,
tlaky, stav, dopady a reakcie. Hnacími silami pri riešení kontaminácie pôd, v našich
podmienkach, je neefektívne a drahé hospodárenie na pôde, zaber najkvalitnejších
pôd investormi z obáv pred kontamináciou a potreba udržateľného hospodárenia na
pôde. Tlakmi sú redukcia nákladov a obnova funkcii pôdy, skutkový stav je taký, že
nemáme efektívne postupy zisťovania rizík a nepoznáme správanie a cesty prechodu
kontaminantov z pôdy do rastlín (vody). Moderný výskum zabráni plytvaniu
prostriedkov postupom remediačných opatrení (dopady). Dobrá kvalita pôd znamená
možnosť dopestovať kvalitnú produkciu, o čom sú na Slovensku slabé poznatky
(reakcie, odozvy).

)

Reakcie (odozvy)

Hnacie sily

Tlaky

Dopady

Stav
Obr. 1 Rámcové články stratégie ochrany pôd (podľa: EU Soil Thematic Strategy)
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Zdroje potenciálne toxických stopových prvkov v pôde
Potenciálne toxické stopové prvky (PTSP), ktoré sa dostávajú z geogénnych, či
antropogénnych zdrojov do jednotlivých prírodných médií (voda, pôda, ovzdušie) sa
stavajú súčasťou prirodzených geochemických kolobehov. Podriaďujú sa pravidlám
a zákonom hypergénnej migrácie. Obvykle je pohyblivosť antropogénne vnášaných
kontaminantov vzhľadom na iniciálne formy prvkov vstupujúcich do systému
podstatne väčšia. Preto poznanie pôvodu (zdrojov) prvkov v pôde a cesty ich migrácie
sú veľmi dôležité.
Podľa pôvodu sú PTSP v pôde zdedené od materských hornín alebo vnášané do
pôd z prírodných alebo antropogénnych zdrojov (Tab. 1). Napríklad niektoré flyšové
substráty na Východnom Slovensku obsahujú vysoké koncentrácie Cr, Ni, Co, Mo
a V, od ktorých boli zdedené pôdami nielen priamo vo flyšovej oblasti, ale v celom
drenážnom systéme (Obr. 2). To potom ovplyvňuje regionálne zvýšenie fónových
obsahov týchto prvkov v pôdach Slovenska.
Tab. 1 Členenie stopových prvkov v pôde podľa pôvodu (ČURLÍK, 2003)

Zdedené:

od materských hornín
od predchádzajúceho vývojového cyklu (pedogenézy)

Pedogénne (redistribuované, koncentrované):
Vnášané do pôd

z prírodných zdrojov:
antropogénne

cez atmosféru
prírodnými vodami
priamo do pôd
cez atmosféru
kontaminovanými vodami

Obr. 2 Vysoké obsahy niklu v niektorých pôdach flyšovej oblasti, geogénneho pôvodu, sa
odrazili vo zvýšených obsahoch v drenážnom systéme východoslovenských riek
a v alúviu Váhu (ČURLÍK, 2003)
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Pedogenéza vplýva na distribúciu (koncentráciu) týchto prvkov v pôdnom profile.
Z antropogénnych zdrojov sa dostávajú prvky priamo do pôd hnojením, vápnením
(sadrovaním), pesticídmi, aplikáciou kalov a nepriamo cez atmosféru alebo
kontaminovanými vodami. Napríklad v okolí bývalej Ni huty (Sereď), nikel
prenášaný podzemnými vodami sa kumuloval v aluviálnych pôdach pomerne ďaleko
od zdroja (of site effect) na miestach, kde hladiny podzemných vôd ležia blízko pod
povrchom (Obr. 3).

Sereď

Obr. 3 Nikel v okolí bývalej huty v Seredi migroval z úložištia, ako aj z technológie do
podzemných vôd a koncentroval sa v aluviálnych pôdach (ČURLÍK a kol., 1996)

Lepšie poznanie zdroja a povahy znečisťujúcich látok umožňuje posúdiť veľkosť
predpokladaného rizika, prípadne zvoliť postup na zamedzenie či obmedzenie rizika.
Prvky prítomné v pôde z rôznych zdrojov sú v interakcii s jednotlivým pôdnymi
zložkami. Ich osud potom závisí od foriem prvkov, ktoré do nich vstupujú, od druhov
rastlín a organizmov žijúcich na pôde a v pôde, ale súčasne od podmienok a
parametrov pôd, ktoré určujú ich transformáciu pri vzájomnej interakcii s pôdnymi
zložkami. Medzi hlavné faktory a parametre, ktoré ovplyvňujú transformáciu,
migráciu a pôsobenie prvkov v pôdach patria: mechanické zloženie, objemová
hmotnosť, teplota, oxidačno-redukčný stav, pH (acidifikácia), sorpčná schopnosť,
kvantita a kvalita ílu a organických látok, prítomnosť oxidov (hydro(o)xidov) železa,
mangánu a hliníka, prítomnosť karbonátov a solí (ČURLÍK, 2003).
Z uvedeného vyplýva, že na miestach s potenciálnym rizikom znečistenia PTSP
by malo byť zisťované skutočné riziko. Na to nestačí konštatovanie o prekročení
jednej limitnej hodnoty (ZÁKON Č. 220/2004 ZB.). Obyčajne nestačí vysvetliť ako
prebiehajú interakcie medzi živými organizmami a pevnými látkami na atomárnej
(mikro-) úrovní, ale posúdiť aj vzťahy na ekosystémovej (krajinnej) úrovni, ako sa
tieto vyvíjali historicky a ako sa budú meniť v prípade pokračujúceho vplyvu človeka
na jednotlivé zložky prírodného prostredia. To by malo byť súčasťou zisťovania rizík
zo znečistenej pôdy, čo sa tak v zmysle našej legislatívy nerobí.
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Príjem potenciálne toxických stopových prvkov rastlinami a bariéra pôda –
rastlina
Cesty prechodu rizikových látok z pôd do rôznych receptorov, kde môžu
spôsobovať sú rôznorodé a zahŕňajú:
 príjem rastlinami, cez ktoré sa pretransformujú do potravinového reťazca;
 vdychovanie a spásanie čiastočiek pôd dobytkom a živočíchmi, ktoré
poškodzuje, resp. ohrozuje človeka cez živočíšnu potravu;
 aktivita detí (ruka – ústa ), ktoré vdychujú a konzumujú pôdu najmä pri hraní
 vylúhovanie do povrchových a do podzemných vôd a možné zhoršenie
kvality podzemných vôd, ktoré sú využívané na pitné účely;
 volatilizácia týchto prvkov alebo vstup prachových častíc do atmosféry a ich
následné vdychovanie organizmami.
 odbúravanie toxických vplyvov (natural attenuation).
Iným momentom, ktorý stojí za zmienku je dlhodobé pretrvávanie (stovky až
tisícky rokov) väčšiny potenciálne toxických prvkov v pôdnom prostredí, odkiaľ sa
dostávajú na iné miesta eróziou alebo zmenou kapacitných schopnosti systému.
Rastliny pôsobia ako receptory potenciálne toxických stopových prvkov, čím
umožňujú ich transfer do trofických reťazcov, no súčasne predstavujú limit pre
transfer niektorých z nich z pôdy do rastliny. CHANEY (1980) to označil ako „bariéra
pôda – rastlina“. Rozdielne skupiny prvkov tvoria kategórie, ktoré sa správajú v pôde
rozdielne:
1. As, Sb, Hg, Pb, F – sú veľmi silne adsorbované pôdami a nie sú
translokované do nadzemných časti rastlín v takej miere, aby spôsobili riziko,
2. B, Cu, Mn, Ni, Zn – ľahko odoberané, resp. absorbované nadzemnými
časťami rastlín, ale v rastlinách spôsobujú významné negatívne zmeny skôr,
ako sa prejaví toxicita u zvierat a človeka. Fytotoxicita zamedzuje ich vstup
do potravinového reťazca, a fytotoxické sú až pri koncentráciách, ktoré sú už
nebezpečné pre ľudské zdravie,
3. Cd, Co, Se, Mo – ľahko sa bioakumulujú v koncentráciách, ktoré sú toxické
pre človeka a živočíchy.
Niektoré živiny prítomné v pôde môžu zabrániť transferu stopových prvkov
z pôdy do rastlín. Napríklad dostatok fosforu bráni pohybu olova z koreňov do
nadzemných časti, dostatok chlóru bráni pohybu Ag. Naopak chlór urýchľuje pohyb
Cd z pôdy do zemiakov.
Fluór je esenciálny prvkom pre mnohé živé organizmy. O jeho esencialite pre
rastliny sa však pochybuje. Na druhej strane môže byť veľmi toxický. Veľmi nízke
hodnoty pH pôdy môžu zvyšovať jeho rozpustnosť a prístupnosť pre rastliny. Fluór,
ktorý je prijímaný rastlinami cez korene, je netoxický. Tiež dostatok živín bráni
vstupu F do rastlín, vyššia koncentrácia SO42- urýchľuje jeho príjem rastlinami.
(CHANEY, 1980, KABATA-PENDIAS, 2001).
Rámcom pre riadenie, efektívne a ekonomické riešenie remediačných opatrení by
mal byť uvedený koncept. Zďaleka nestačí porovnanie rigidných hodnôt limitov, pre
jednotlivé prvky, navyše ak sú nepodložené výskumom a opomenúť napríklad
negatívne pôsobenie tých prvkov (potenciálne toxických), pre ktoré limity nie sú ani
postavené (Sb, Ag, Mo). Samozrejme, že musíme brať do úvahy aj výnimky z tohto
konceptu.
Legislatívne problémy ochrany pôd na Slovensku
Pôda (pedosféra) je multifunkčný prírodný útvar a patrí medzi základné zložky
životného prostredia. Zasluhuje si rovnakú ochranu ako ostatné zložky – voda
18

a ovzdušie. Preto treba chrániť jej funkcie a vlastnosti bez ohľadu na to, či je to lesná
alebo poľnohospodársky využívaná pôda.
Pôdu treba chrániť ako produkčný útvar, ale súčasne ako útvar, ktorý rozhoduje
o kvalite dopestovaných plodín, o kvalite vody a ovzdušia. Nemožno chrániť kvalitu
podzemných vôd, ak neuchránime tie pôdne vlastnosti, ktoré sú pre jej ochranu
relevantné (filtrácia, neutralizácia, transformácia zrážkových vôd). To vyžaduje
integrovaný prístup k ochrane v celom systéme pôda – voda – (krajina).
Právny stav ochrany pôd na Slovensku je v tomto smere nedostatočný.
Zákon č. 220/2004 je zameraný len na ochranu poľnohospodárskych pôd a nie na
pôdu ako celok. Ako možno chrániť podzemnú vodu, ak limity obsahov cudzorodých
látok platia len pre poľnohospodárske pôdy? Absentuje prepojenie medzi ochranou
prírody, vody a ovzdušia riadených Ministerstvom životného prostredia a ochranou
poľnohospodárskych pôd a lesa (poľnohospodárstva a lesníctva), ako aj súvisiacich
činnosti, ktoré sú riadené Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Aj v zákonoch
prijímaných v rámci Ministerstva pôdohospodárstva sú otázky pôdy spomínané len
proklamatívne. Proklamatívna rovina spôsobuje, že zákony nie sú vykonateľné.
Vzhľadom k diskutovanej téme necháme bokom ostatné problémy a zostaneme len pri
kritike problémov kontaminácie.
Tab. 2 Limity obsahov potenciálne toxických stopových prvkov, rozsahy ich koncentrácie
a percentuálny podiel nadlimitných pôd v SR v zmysle Z.220/2004
Prvky

Holandské
limity (1995)
(target values)

Zákon
Rozhodnutie MP
220/2004 na
SR 531/1994-540
ochr. poľn. pôd.

As
Ba
Be (?)

29
200

29
500
3

10

Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb (? )
Se (?)
Sn (?)
V
Zn
F

0,8
20
100
36
0,3
10
35
85

0,8
20
130
36
0,3
1
35
85

0,4
15
50
30
0,15

0,25

140

0,8
20
120
140

40
25

100
400

Fón v SR (Chor. medián)
(ČURLÍKŠEFČÍK, 1999)
6,6
387
1,4
0,1
10
87
17
0,05
0,5
28
14
0,5
0,05
4
82
55
350

Rozsahy koncentr.
(% nadlimitných
pôd)
2,3-22432 (25 %)
10-8948 (20 %)
0,2-9,7 (5 %)
0,1-17,8 (10 %)
4-117 (20 %)
5-6096 (75 %)
1-12500 (20 %)
0,3-0,8 (10 %)
0,2-57 (25 %)
2-2066 (25 %)
2-3258 (25 %)
0,1-1165 (?)
0,1-36 (2 %)
0,5-81 (?)
3-518 (?)
3-14925 (10 %)
300-17200 (25 %)

Za poškodenú rizikovými látkami (znečistenú) sa v zmysle zákona 220/2004
považuje „poľnohospodárska pôda, v ktorej sa aspoň jedna riziková látka nachádza
v množstve nad limitnou hodnotou rizikových látok“. Tento prístup je nevedecký.
Prítomnosť určitej látky, ktorá je niekoľko mg.kg-1 nad stanovený limit, bez toho, aby
sme poznali negatívne dopady jej prítomnosti, nehovorí nič o znečistení pôdy! Navyše
limity, ktoré sa preberajú z cudzích ustanovení, neodrážajú stav a zložitosť zloženia
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pôd na Slovensku. Všimnime si bližšie prehľad limitov pre pôdu v zmysle tohto
zákona (Tab. 2).
Podľa zákonných limitov až 75 % pôd Slovenska prekračuje limit pre Cr, 25 %
pre As, Pb, Ni a F. To znamená, že prevzaté hodnoty limitov vôbec neodrážajú reálne
fónové hodnoty na Slovensku. V našich pôdach sa celkové obsahy fluóru pohybujú od
menej ako 300 po 17 200 mg.kg-1 (priemer 350 mg.kg-1 v C-horizonte). Prípustné
koncentrácie vodorozpustného fluóru v našich limitoch sú 5 mg.kg-1. Môže sa stať, že
v rôznych pôdach s obsahom zvetrateľných minerálov s F (sľudy, apatity, fluority),
budú tieto hodnoty stabilne prekračované. V niektorých limitoch pre pôdy (napr.
v Nemecku) sú prípustné koncentrácie vodorozpustného fluóru až 20 mg.kg-1. Preto je
náš limit je príliš striktný, tým viac, že prienik fluóru do rastlín cez pôdu je
obmedzený. Nemožno čistiť pôdy pod fónovú hodnotu v ekonomicky únosnej miere.
Z hľadiska ochrany kvality podzemných vôd je nesmierne dôležitý integrovaný
prístup k ochrane aj k postaveniu limitov v systéme pôda – voda. Napríklad vo
vodnom zákone je povinnosť sledovať vo vodách zvýšené koncentrácie Sb, Sn, Ba,
Be, V a iných prvkov, pre ktoré limity v pôde nie sú stanovené. Cesty prechodu
niektorých prvkov z pôdy do vody sú iné ako prechod do rastlín. Tieto problémy
vyžadujú osobitné prístupy.
Právna sila niektorých zákonov môže byť znásobená tým, že je podopretá aj inými
súvisiacimi zákonmi a nariadeniami, najmä v oblastiach, kde sú záujmy spoločné.
Ako možno napríklad chrániť vodu, ak nebudeme chrániť pôdu, ako robiť prevenciu
a kontrolu znečistenia ak nepoznáme znečistenie pôd, ako možno hovoriť
o ekologickom poľnohospodárstve?
Všimneme si len niektoré naše zákony s tesnou väzbou k pôde: Zákon č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. (tzv.
„vodný zákon“), ako veľmi rozsiahly, ukladá vypracovať plán manažmentu povodí,
ale nie je v ňom žiadna konkrétna úvaha o ochrane vôd cez kontaminovanú pôdu,
okrem dusičnanov. Nehovorí o tom, ako sa vodohospodársky chránené územia a ich
ochranné pásma navrhujú vo vzťahu k vlastnostiam pôd, prípadne k ich znečisteniu.
Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí o súbore
opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia,
vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadov a na zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany
životného prostredia. No o pôde a jej znečistení nič konkrétne neuvádza.
Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. lesom označuje ekosystém, ktorý tvorí „lesný
pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy,
živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom“ obsahuje jedinú
zmienku o hospodárení v lesoch pod vplyvom emisií, ale vôbec si nevšíma toho, že
najviac kontaminovaných pôd je pod lesom. Aj vo vyrúbanom lese zostáva pôda
vhodná povšimnutia! Nemožno potom očakávať, že sa pôde budú venovať ostatné
„menej prienikové“ zákony. Bez akýchkoľvek ďalších diskusií je potrebné postaviť
nový zákon na ochranu všetkých pôd a postaviť ho na vedeckú úroveň, vrátane
metodík na hodnotenie rizík z kontaminovaných pôd!

ZÁVER
Súčasná tematická stratégia EÚ pre pôdy je zameraná na postavenie spoločných
princípov udržateľného využitia pôd, prevenciu ich poškodzovania a zníženia
dopadov zo znečistených pôd. Pôdy musia byť ochraňované na tej istej úrovní ako
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ostatné zložky životného prostredia. Je potrebné integrovať ochranu pôdy a vody.
Táto integrácia je potrebná aj z hľadiska posudzovania kontaminácie sedimentov,
ktoré by mali byť súčasťou ochrany pôd. Len tak možno harmonizovať postupy
posudzovania rizík, vrátane historicky znečistených území. Na spoločnej báze je
potrebné harmonizovať postupy hodnotenia rizík v celom systéme sediment – pôda
voda – rastlina. To vyžaduje vypracovať akčný plán manažmentu pre kontaminovanú
krajinu na národnej alebo regionálnej úrovní. V legislatívnej ochrane je treba postaviť
novú právnu a dostupnú bázu pre všetky pôdy na území Slovenska s vedecky
podloženými údajmi o kvalite pôd na kontaminovaných územiach. Pokiaľ ide
o bodové zdroje kontaminácie mali by byť zamerané na prevenciu na lokálnej úrovní,
difúzne zdroje v širšom meradle na úrovní ekosystémov (povodí). Právne limity pre
pôdu by mali byť založené na poznaní faktorov určujúcich správanie polutantov
v pôde a na princípoch obhospodarovania historicky kontaminovaných území
efektívnym a udržateľným spôsobom, vrátane remediačných opatrení.
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Abstract
A new actualized version of the Map of Soil Susceptibility to Compaction in Europe is
elaborated for demonstration of priority areas related with soil compaction at European scale.
Soil compaction, together with erosion, organic matter decline, salinisation and landslides is
one of the main threats to soil functions in Europe. For these threats a risk based approach
including the delineation of priority areas has been proposed by the European Commission on
the 22 of September, 2006. Objective delineation of priority areas will help decision-makers
as well as soil users and environmentalist to apply land use practices in these areas that
prevent further degradation. The new soil compaction map is dealing with soil susceptibility
to compaction, which is a very important criteria for implementing effective prevention
strategies but does not necessarily show the real status of compaction. Main reasons for this
are the lack of actual data for soil compaction in Europe.
Key words: soil compaction, European scale, soil susceptibility to compaction

Abstrakt
Aktualizovaná verzia Mapy náchylnosti pôdy na kompakciu v Európe bola vypracovaná pre
znázornenie prioritných území s kompakciou pôdy v európskej mierke. Pôdna kompakcia
spolu s eróziou, znižovaním pôdnej organickej hmoty, salinizáciou a zosuvmi v krajine je
jedným z hlavných ohrození pôdnych funkcií v Európe. Pre tieto ohrozenia bol navrhnutý
prístup, ktorý hodnotí rizikom ohrozené prioritné územia a ich delineáciu, a to Európskou
komisiou dňa 22. septembra 2006. Vyhraničenie týchto území pomôže riadiacim
pracovníkom, užívateľom pôdy ako aj environmentalistom využívať krajinu takým spôsobom,
ktorý zabráni ich ďalšej degradácii. Nová mapa pôdnej kompakcie je vytvorená na základe
náchylnosti pôdy na kompakciu, čo je veľmi dôležité kritérium pre vytvorenie účinných
preventívnych stratégií, avšak neukazuje presne skutočný stav kompakcie pôdy. Hlavným
dôvodom je nedostatok aktuálnych údajov o zhutnenosti pôd v Európe.
Kľúčové slová: kompakcia pôdy, európska mierka, náchylnosť pôdy na kompakciu

INTRODUCTION
Soil compaction, together with erosion, organic matter decline, salinisation and
landslides is one of the main threats to soil functions in Europe. The Map of Soil
Susceptibility to Compaction in Europe is elaborated for areas related to soil
compaction at the European scale. Soil compaction map is dealing with soil
susceptibility to compaction; using co-called pedotransfer rules. Generally, soil
compaction can be serve as very important tool for implementing effective prevention
strategies but does not necessarily show the real status of compaction. Main reason for
this is the lack of actual data. Delineation of areas affected by soil compaction can
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help decision-makers as well as soil users to apply land use practices that prevent
further degradation.

MATERIAL AND METHODS
The proposed method for compilation of this map is based on the creation of
logical connections between chosen parameters relevant in determining the soil
susceptibility to compaction. These logical connections – pedotransfer rules – have
been created by the use of parameters taken from the European soil database (ESDB),
distribution version 2.0, which can be found on (http://eusoils.jrc.it/
Website/eusoils/sg_attr.htm). The database itself is divided into four parts:
1. the Soil Geographical Database of Eurasia at scale 1:1 M (SGDB)
2. the Pedotransfer Rules Database (PTRDB)
3. the Soil Profile Analytical Database of Europe (SPADE)
4. the Database of Hydraulic properties of European Soils (HYPRES).
For the purposes of the map compilation, the SGDB part of the database was used.
The definition of SGDB is in Table (1) and explanations are as follows:
SMU – soil mapping units containing the geometrical part of information
STU – soil typological units having semantic type of information concerning soil type
(WRB, 1998)
Table 1 Soil Geographical database of Eurasia (SGDB4_0.dbf)
COLUMN
NAME
SMU
STU_DOM
PCAREA

DESCRIPTION
SMU number
STU number of the STU which is dominant in this SMU (i.e. the STU
with highest PCAREA value for this SMU; if there are equal maximum
PCAREA values for two or more STU’s, one of them is randomly chosen
How much area of SMU is occupied by the STU_DOM; expressed in
percent

Table 2 Soil Typological Units organization (STU.ORG)
NAME

DESCRIPTION

SMU

Soil Mapping Unit (SMU) identifier

STU

Soil Typological Unit (STU) identifier

PCAREA

Percentage of area of the Soil Mapping Unit
(SMU) covered by the Soil Typological Unit
(STU)

TYPE
Integer
number
Integer
number
Integer
number

SIZE
7
7

3

There are common rules between these attributes. On the map, each SMU has to
be presented at least in one polygon. Each SMU has to contain at least one STU and
on the contrary each STU has to be presented at least in one SMU. The relationship
between SMU's and their STU’s is described in the STU.ORG table.
The process of map construction was divided into three steps:
STEP 1: selection of relevant parameters from SGDB
STEP 2: evaluation of selected parameters
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STEP 3: creation of Pedotransfer rules
STEP 1: Selection of relevant parameters from SGDB
Parameters have been selected according to the actual database content and their
relevance for the natural soil susceptibility to compaction. The parameters selected for
the development of pedotransfer rules are divided into two groups according to their
relevance: main parameters and auxiliary parameters. In the final evaluation process
the main parameters have priority but the role of auxiliary parameters is important
mainly for evaluation in ambiguous cases.
Soil type, texture and water regime are the most important parameters from the
SGDB used in the evaluation process. Soil types are classified according to the
international “World Reference Base for Soil Resources” classification from the year
1998 (FAO 1998). Reason for this is the fact that also the STU’s in the database are
evaluated according WRB (1998). Limitation to agricultural use is also applied as in
the table as it is a direct indicator of the soil status and of a possible, very often
natural, limitation for agricultural use.
The list of main parameters is in Table 3.
Table 3 Main Parameters of SGDB used in pedotransfer rules
CODE

PARAMETER

AGLIM1

The most important limitation to agricultural use of the STU

AGLIM2

Secondary limitation to agricultural use of the STU

WRB-ADJ1

First soil adjective code of the STU from the World Reference
Base (1998)

WRB-FULL

Full soil code of the STU from the World Reference Base (1998)

TEXT-SRF-DOM

Dominant surface textural class of the STU

TEXT-SRF-SEC

Secondary surface textural class of the STU

TEXT-SUB-DOM

Dominant subsurface textural class of the STU

TEXT-SUB-SEC

Secondary subsurface textural class of the STU

TEXT-DEP_CHG

Depth class to a textural change of the dominant and/or
secondary STU

WR

Dominant annual average soil water regime class of the soil

Auxiliary parameters are in the Table 4:
Table 4 Auxiliary Parameters of SGDB used in pedotransfer rules
CODE

PARAMETER

IL

The presence of an impermeable layer within the soil profile of the STU

ROO

Depth class of an obstacle to roots within the STU
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WM1

Normal presence and purpose of an existing water management system

USE-DOM

Dominant land use of the STU

USE-SEC

Secondary land use of the STU

Some parameters which are auxiliary in the evaluation of the natural soil
susceptibility to compaction can become main parameters in the process of a
secondary (man induced) compaction evaluation.
STEP 2: Evaluation of selected parameters
Evaluation of selected parameters was done according to the expert knowledge of
their properties and influence on soil susceptibility to compaction. Susceptibility of
single parameters was divided into three categories:
1. L – low
2. M – medium
3. H – high
Not evaluated (NE) and not relevant (NR) categories are also in the dataset:
NE category is represented by soils in the towns and soils disturbed by man.
These soils have not been evaluated because of lack of reliable information. It does
not mean automatically that they can not have natural susceptibility to compaction,
even if it is expected that secondary compaction processes will play a key role in their
case. Also combined susceptibility to compaction (primary + secondary) will
predominate here over natural one.
In the NR category are the localities not relevant for such evaluation: water
bodies, marshes, glaciers and rock outcrops.
The depth to impermeable layer and depth class of an obstacle to roots within the
STU are auxiliary parameters used in combination with the main parameters, mainly
texture and water regime. The ESDB database contains information concerning the
location of the impermeable layer and of a layer being an obstacle for roots, however
it is not mentioned the reason for this situation, e.g. rock, extreme values of pH, toxic
environment, etc.
Because of this, the information concerning these parameters can be used
according to the assumption that decrease of soil depth decreases also its stability
against external influences (e.g. weather in general, particularly heavy rain, floodings,
etc.) and diminishes or excludes the area for plants roots development. Soil without
continuous plant’s cover is more susceptible to external factors influence, mainly in
negative direction – deterioration of soil properties.
STEP 3: Creation of pedotransfer rules
Pedotransfer rules have been created for evaluation of the natural soil
susceptibility to compaction within the STU’s of given SMU’s. The main premise is
that every soil as a porous medium can be compacted. The soil susceptibility to
compaction was divided into 4 categories. Two additional categories represent the
data concerning places where this evaluation was either not relevant or could not been
provided because of lack of information. In total there are 6 categories:
0. - no soil
1. - low susceptibility to compaction
1. - medium susceptibility to compaction
2. - high susceptibility to compaction
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3. - very high susceptibility to compaction
9. – no evaluation possible
Category 0 – no soil; represents water bodies, glaciers and rock outcrops.
Category 9 – no evaluation possible; was the case of towns including also soils, soils
disturbed by man and marsh. For these situations, evaluation was not possible because
of lack of relevant data.
Pedotransfer rules comprise the basic assumption:
IF the soil represents a given soil unit (WRB_GRP) with a given soil subunit
(WRB_ADJ) and has a specific topsoil texture (TEXT_SRF) and a specific subsoil
texture (TEXT_SUB) with a given depth to textural change (TEXT-DEPTH-CHG)
and with a given water regime (WR)1, and if there is/is not limitation to agricultural
use (AGLIM)2, THEN the soil has low, medium, high or very high natural
susceptibility to compaction.
1

WR can be possibly evident also from a given water management system (WM1)
AGLIM can be possibly evident also from the depth to impermeable (IL) layer and the depth
to the layer having obstacle for roots development (ROO)

2

Selected parameters of the ESDB have been evaluated according to this basic
premise and natural soil susceptibility to compaction was set up for the purposes of
the map construction. The greatest simplification was in two marginal situations:
1. if all selected parameters show high susceptibility to compaction, than the soil
has very high final susceptibility to compaction;
2. if all selected parameters show low susceptibility to compaction, than the soil
has low final susceptibility to compaction.
For the case 1, parameters with high susceptibility have been in the final
evaluation considered with a higher value as it was in the case 2, where parameters
determining low susceptibility are represented. The reason for this assumption is that
if a soil has all the properties relevant for susceptibility to compaction in a bad status
(high susceptibility), its final susceptibility is very high. On the contrary, if a soil has
all relevant properties in good status (low susceptibility), this fact will not influence
the final already low susceptibility because every soil as a porous medium has some
susceptibility to compaction, so always the susceptibility is present.
The rest of cases have been evaluated according to the basic assumption reported
above and expert knowledge. Direct mathematical operations or pure combinatory
analysis are not enough for any given evaluation due to the high complexity of the soil
system.

RESULTS AND DISCUSSION
The map of natural soil susceptibility to compaction was created from the
evaluation of selected parameters, data of which are present in the ESDB. Two maps
dealing with natural susceptibility of soil to compaction have been created: map with
all soils and map showing agricultural soils.
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Picture 1 Map of Natural Soil Susceptibility to Compaction (http://eusoils.jrc.it/)

Soils with naturally low (L) susceptibility to compaction
In the case of low susceptibility to compaction the following soil units and
subunits are present (WRB 1998):
AN: ao, dy, hi, hu, th; AR: ha, pr; CH: cc, ch, gs, ha; CL: ad, ha; CM: ca, cr, dy,
eu, ge, hu, mo, CRan; FL: ca, dy, eu; HS: dy, eu; KS: cc, ha; LP: ca, dy, eu, ha, hu, li,
mo, rz, um; LV: ar, cc, cr, ha; PH: ca, ha; PZ: et, ha, hi, le, um; RG: ca, dy, eu, ha;
Um: ar.
These soil units and subunits have predominantly coarse or medium texture and
water regime class 1 or 2. Soils with medium fine or fine texture can not have water
regime other than 1. Soils with water regime class 3 or 4 are not present in this
category.
Soils with naturally medium (M) susceptibility to compaction
Soil units and subunits having medium susceptibility to compaction:
AB: eu, st, ha, gl; AC: ha; AN: dy, hu; AR: ab; Ch: cc, ha; CM: ca, cr, dy, eu, ge,
gl, mo, vr; CR: cc, ha, tu, um; FL: ca, dy, eu; GL: ca, dy, eu, ha, mo; HS: dy, eu; KS:
ha; LP: ca, dy, eu, ha, mo, rz; LV: ab, cc, cr, dy, fr, gl, ha, vr; PH: ab, ca, gl, ha, lv;
PL: dy, mo; PZ: cb, gl, ha, le, pi, rs; RG: ca, dy; VR: cr, pe.
These soil units and subunits have predominantly medium and medium fine
texture and water regime class 1 or 2. Supplementary parameter – water management
has in many cases code 3: “a water management system exists to alleviate
waterlogging (drainage)” or code 6: “a water management system exists to alleviate
both waterlogging and drought stress”.
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Picture 2 Natural Soil Susceptibility to Compaction in case of agricultural soils
(http://eusoils.jrc.it/)

Soils with naturally high (H) susceptibility to compaction
Soil units and subunits having high susceptibility to compaction:
AB: gl, ha, hi; AC: gl; AR: ha; CH: lv; CL: szn; CM: ca, dy, eu, gl, vr; CR: gl, hi;
FL: ca, dy, eu, mo, um; GL: ca, dy, eu, hu, mo, so; GY: ad; HS: cy, dy, eu, fi, ge, sa;
KS : cc; LP : ha, rz; LV : ab, cr, cc, gl, ha; PH ; gl, lv; PL : dy, eu, mo; PZ : gl, ha, pi,
um; RG : ca; SC : gl, ha; SN : ha, mo; UM : gl; VR : cr, pe.
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These soils are mainly in textural categories 3, 4 and 5. Main limitations for them
are either excess of salts, shallow water table or they are flooded. Water regime class
has all categories: 1, 2, 3 and 4. In case of category 1 there are other limitations,
mainly excess of salts.
Soils with naturally very high (VH) susceptibility to compaction
These soils in general have several limitations. The main limitation is excess of
salts, shallow water table, or combination of both, they might be flooded and water
regime class is often 3 and 4. In the case that water regime class is 1 or 2, the soils are
saline and heavy. In general, soils are mainly in textural categories 3, 4 and 5.
Soil units and subunits:
AB: ha; CH: cc; CM: cr; FL: ca, dy, eu, gl, hi, sz, ti, um; GL: eu, hi, hu, mo, ti;
HS: cy, dy, eu, fi, ge, sa, sz; KS: lv; LV: cr, gl, ha; PH: gl, lv; PL: lv; PZ: gl, um; SC:
gl, ha; SN: gl, mo, VR: ha, pe.

CONCLUSION
In this study natural susceptibility of soils to compaction was evaluated.
Susceptibility does not automatically mean that a soil is compacted. Real status of
soil’s compaction was not subject of this study because of the lack of actual data and
because of non stable character of such threat. The study was based on the use of
existing data from SGDB, Vers.2 from ESDAC database (JRC).
Selected parameters, relevant to the evaluation of soil susceptibility to compaction
have been set up and evaluated separately. Different combinations of selected
parameters according to pedotransfer rules were the basis of the evaluation process.
Basic assumption for this study was that every soil, as a porous medium, could be
potentially compacted. This implies that there are no soils without natural
susceptibility to compaction.
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DEFINITION AND POSITION OF ANTHROSOLS IN
THE AUSTRIAN SOIL CLASSIFICATION
Definícia a pozícia Antrosolov v Rakúskej klasifikácii pôd
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Abstract
This paper is orientated towards three goals: (i) definition of Anthrosols according to the
World Reference Base for Soil Resources 2006 (WRB 2006), (ii) definition of Anthrosols
according to the Austrian Soil Classification (Österreichische Bodensystematik 2000) (ÖBS
2000), (iii) comparison between the WRB 2006 and the ÖBS 2000, and finding links between
these two classification systems.
Keywords: Anthrosol, Cultivated Initial soil, Hortisol, Trench-ploughed soil, Pile soil

Abstrakt
Tento príspevok je orientovaný na tri ciele: (i) definícia Antrosolov podľa Svetovej
referenčnej bázy pôdnych zdrojov 2006 (WRB 2006), (ii) definícia Antrosolov podľa
Rakúskeho klasifikačného systému pôd (Österreichische Bodensystematik 2000) (ÖBS 2000),
(iii) porovnanie WRB 2006 s ÖBS 2000 s cieľom nájsť spojenia (zhody) medzi oboma
klasifikačnými systémami.
Keywords: Antrosol, kultivovaná iniciálna pôda, Hortisol, rigolovaná pôdal, pôda skládok

INTRODUCTION
We know that the WRB 2006 (IUSS WORKING GROUP WRB, 2006) is not meant to
substitute for national soil classification systems but rather to serve as a common
denominator for communication at an international level. The term Reference Base is
connotative of the common denominator function that the WRB assumes. Its units
have sufficient width to stimulate harmonization and correlation of existing national
systems. The WRB cannot substitute national soil classification systems but rather
serve as communication tool among soil scientists at the international level.
Comparative reflections
It should be pointed out as a matter of principle that the configuration of the WRB
is based on soil forming factors, dominant identifiers, and diagnostic materials,
diagnostic properties and diagnostic horizons. The Austrian Soil Classification (ÖBS)
forms the basis of a morphologic-genetic system (NESTROY et al. 2000). Therefore,
complete congruence is not something that can be a priori expected, but a
parallelization can only be undertaken in stages.
But the users should also be warned against translating word for word. SCHAD
(2007) expresses these appositely in two sentences:
1. The soil needs to be classified twice, according to the national soil system and
then according to the WRB.
30

2. It is necessary to sound a strong enough warning against a simple translation
of the names from one system into the other. The systems are too different in
structure and their limits.
In the WRB we can see the first distinction: organic soils (Histosols etc.) are
distinguished from mineral soils. Organic soils have a thick organic layer with 20
percent or more organic carbon in the fine earth (by mass).
The second major distinction refers to recognising human activity as a soilforming factor: Anthrosols and Technosols.
The Technosols were introduced as a novelty in 2006, and the number of RSGs
was raised to 32.
Technosols are soils from technogeneous materials without advanced soil
development. This enables it to be clearly distinguished from the Anthrosols. These
differences are illustrated by the Table 1 below.
Table 1 Rationalized Key to the WRB Reference Soil Groups
Soils with strong human influence:
Soils with long and intensive agriculture use
Soils containing many artefacts

Anthrosols
Technosols

This distinction was made for the following reasons:
− it is possible to key out almost immediately soil that should not be touched;
− a homogeneous group of soils in strange material is obtained;
− politicians and decision-makers who consult the Key will immediately pick
out these problematic soils.
This is a desirable separation between Anthrosols and Technosols; but the
Technosols are not the subject of this paper.
Table 2 below shows the definitions of Anthrosols according to the WRB and the
analogous terms for this RSG in various countries. The analogous names according to
the ÖBS are also included in this table both in German and in English translation.
Table 2 Key to the RSG of the WRB (2006) with a list of prefix and suffix qualifiers in
comparison with the ÖBS 2000 (Austrian Soil Classification 2000)
WRB 2006:

ÖBS 2000 (Ger):

ÖBS 2000 (Eng):

Key to the RSG: Either a
hortic, irragric or terric
horizon 50 cm or more thick;
or an anthraquic horizon and
an underlying hydragric
horizon with a combined
thickness of 50 cm or more:
ANTHROSOLS
Terms: Plaggen soils, Oasis
soils, Terra Preta do Indio,
Agrozems, Terrestrische
anthropogene Böden,
Anthroposols, Anthrosols

Ordnung:
Terrestrische Böden

Order: Terrestrial soils

Klasse: Kolluvien und
Anthrosole

Class: Colluvic soils and
Anthrosols

Typ: Kolluvisol
Type: Colluvisol
Kultur-Rohboden
Cultivated Initial soil
Gartenboden
Hortisol
Rigolboden
Trench-ploughed soil
Schüttungsboden
Pile soil (with Dump soil
and Levelling soil)
Deponieboden
Disposal soil
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After this word-for-word translation, Table 3 below compares the definitions of
the RSG Anthrosols according to the WRB with the soil types Cultivated Initial Soil,
Hortisol, Trench-ploughed Soil, Pile Soil including the subtypes Dump Soil and
Levelling Soil in the Anthrosols class according to the ÖBS.
Table 3 Comparison of definitions of Anthrosols according to the WRB 2006 with KulturRohboden (Cultivated Initial soil), Gartenboden (Hortisol), Rigolboden (Trench-ploughed
soil), and Schüttungsboden (Pile soil) according to the ÖBS 2000
WRB 2006

ÖBS 2000

Anthrosols comprise soils that have been
modified profoundly through human
activities, such as addition of organic
materials or household wastes, irrigation and
cultivation.
Parent material: Virtually any soil material,
modified by long-continued cultivation or
addition of material.
Profile development: Influence of humans is
normally restricted to the surface horizons;
the horizon differentiation of a buried soil
may still be intact at some depth.

Class: Anthrosole
long-term and/or intensive human activities,
profoundly modified: removal and mixing,
minimum depth of material 40 cm,
no soil formation typical of the site over the
first 40 cm:
↓

Types:
● Kultur-Rohboden (Cultivated Initial soil)
resulting from human activities and/or erosion
Ah-horizon 30 cm max.
● Gartenboden (Hortisol):
Long-term intensive management,
aggradation,
higher content of organic matter,
clear spatial delimitation.
● Rigolboden (Trench-ploughed soil):
trenched to 40 cm min.
● Schüttungsboden (Pile soil):
allochthonous natural and/or stone-material,
only a mechanical, not chemical change.
Subtypes:
●● Planieboden (Levelling soil): from
superficial material,
●● Haldenboden (Dump soil): from former
deep material.

CONCLUSION
We can see there is great agreement between the Anthrosols in the WRB and ÖBS
2000, and from the Austrian viewpoint the subdivisions of the class of Anthrosols into
four types and two subtypes agrees sufficiently with the definitions in the WRB.
Prefix and suffix qualifiers are a valuable help.
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VPLYV ANTROPIZÁCIE NA VÝVOJ PÔD
V PODMIENKACH SLOVENSKA
Anthropization impact on soil development in Slovakia
conditions
Jozef Kobza
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Banská
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Abstrakt
V príspevku pojednávame o vplyve antropizácie na vývoj pôd podľa konkrétnych ohrození
pôdy. Jedná sa o acidifikáciu, alkalizáciu, kontamináciu, obsah makro- a mikroelementov,
úbytok pôdnej organickej hmoty, kompakciu a eróziu pôdy. Najvýraznejší vplyv antropizácie
sa prejavuje v povrchovej časti pôdy, kde sú indikované zmeny prevažne reverzibilné (okrem
erózie pôdy).
Kľúčové slová: antropizácia, ohrozenia pôdy, monitoring pôdy, acidifikácia, alkalizácia,
pôdna organická hmota, kontaminácia, makro- a mikroelementy, kompakcia a erózia pôdy

Abstract
Influences of anthropization on development of soils according to threats to soil are described
in this contribution. Development of soils under acidification, alkalisation, contamination,
content of macro- and microelements, decline in soil organic matter, soil compaction and soil
erosion is evaluated in submitted paper. The most significant influence of anthropization has
been indicated in topsoil where measured soil properties changes are often reversible (except
soil erosion).
Key words: anthropization, threats to soil, soil monitoring, acidification, alkalisation, soil
organic matter, contamination, macro- and microelements, soil compaction and erosion

ÚVOD
Okrem prirodzeného vývoja pôd sa čoraz viac uplatňuje aj vplyv človeka, ktorý
viac alebo menej rušivo zasahuje do prirodzeného vývoja pôd. I keď vplyv človeka na
pôdu je pomerne starého dáta (prvé poľnohospodárske ekumény vznikli ešte koncom
atlantika a začiatkom subboreálu – t.j. asi pred 5 000 rokmi), výraznejšie sa začal
prejavovať až v poslednom storočí (najmä formou poľnohospodárskej a priemyselnej
činnosti). Tento vplyv človeka sa môže prejaviť v kladnom, ale i v negatívnom
zmysle a často výrazne ovplyvňuje prirodzený vývoj pôd, alebo aspoň časť ich
profilu. Výsledkom takéhoto antropického pôsobenia môže dôjsť k zmene
prirodzených vlastností pôd, v ojedinelých prípadoch môže dôjsť i k pretvoreniu pôd.
Detailnejšie sme sa začali zaoberať vplyvom antropickej činnosti na vývoj pôd
v zmenených spoločensko-ekonomických podmienkach Slovenska (po roku 1990)
prostredníctvom komplexného systému monitorovania pôd Slovenska podľa
konkrétnych ohrození (acidifikácia, alkalizácia a salinizácia pôd, kontaminácia pôd,

34

obsah makro- a mikroelementov, ako aj pôdnej organickej hmoty, kompakcia a erózia
pôd).
V príspevku sme sa pokúsili priblížiť aktuálny stav a vývoj poľnohospodárskych
pôd tam, kde práve vplyv človeka je zvlášť významný.

MATERIÁL A METÓDY
V práci sú zhodnotené výsledky dosiahnuté v pozorovacej sieti 318
monitorovacích lokalít poľnohospodárskych pôd Slovenska. Dôležité parametre
vlastností pôd boli sledované a hodnotené podľa konkrétnych ohrození pôdy v zmysle
návrhu a doporučení Európskej komisie pre jednotný európsky monitoring pôd (VANCAMP et al., 2004) nasledovne:
Kontaminácia pôd
 Cd, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn, Se, Hg (obsah 2 mol.dm-3 HNO3), As (2 mol.dm-3
HCl) – nové hygienické limity podľa zákona 220/2004 Z.z. (MP SR, 2004)
boli prijaté až v priebehu monitorovacieho cyklu, ktorý bolo potrebné
dokončiť s pôvodnými metódami
Acidifikácia pôd





pH/H2O, pH/KCl, pH/CaCl2
katiónová výmenná kapacita
výmenné katióny (Ca2+, Mg2+, K+, Na+)
aktívny Al (len ak pH/KCl < 6,0)

Alkalizácia a salinizácia pôd






elektrická vodivosť (ECe)
obsah výmenného Na v sorpčnom komplexe pôdy (ESP)
sodíkový adsorpčný pomer (SAR)
pH/H2O
výmenné katióny a anióny (Ca2+, Mg21, K+, Na+, Cl-, SO42-, CO32-, HCO3-)

Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie pôdnej organickej hmoty





Cox
Nt
HK, FK, Q46
elementárna analýza (C, H, N, O)

Obsah makro- a mikroelementov
 P (Egner)
 K (Schachtschabel)
 Cu, Zn, Mn (DTPA)
Kompakcia pôdy





zrnitosť (podľa FAO)
objemová hmotnosť
pórovitosť
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Metódy uvedených parametrov sú detailne popísané v Záväzných metódach
rozborov pôd pre ČMS-Pôda (FIALA a kol., 1999).
Pri hodnotení vývoja pôd boli zohľadnené hlavné pôdne predstavitele vyskytujúce
sa na poľnohospodárskom pôdnom fonde vo vzťahu ku geologickým substrátom,
klimatickým regiónom, zaťaženým regiónom, ako aj k spôsobu využívania pôdy
(podľa druhu pozemku).
Pri vyhodnocovaní vývoja vlastností pôd boli zohľadnené nasledovné princípy:
a) posudzovanie vývoja pôd na základe vyššie uvedených faktorov;
b) porovnávané boli len porovnateľné hodnoty v jednotlivých časových cykloch
(použité boli párované hodnoty);
c) zvolenie vhodnej a dostupnej matematicko-štatistickej metódy, ktorá najlepšie
vyjadruje sledovaný vývoj konkrétnej vlastnosti v čase.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kontaminácia pôd
Na základe doterajšieho sledovania bol zistený mierny nárast koncentrácie Cd, Cr,
Cu a Pb v poľnohospodárskych pôdach Slovenska, i keď štatistický rozdiel bol menej
preukazný. Zároveň sme zistili zvýšenie koncentrácie Cd, Cr, Pb a Zn v podornici.
Najväčšie zmeny boli zistené v distribúcii Cd a Cr, kde kontaminácia chrómom bola
dvojnásobná pre pôdy, ktoré prekročili A1 referenčný limit. Najviac nadlimitných
vzoriek bolo zistených pri kadmiu, a to v kambizemiach (22 %) a v rendzinách
(38,1%) .
Mierny nárast niektorých prvkov, keďže sa jednalo prevažne o nepreukazný
štatistický rozdiel, možno viac pripísať určitej variabilite týchto prvkov v čase najmä
vplyvom kultivácie.
Acidifikácia pôd
Kultivácia pôdy, aplikácia ochranných opatrení, vplyv emisných zložiek
atmosféry, ako aj spôsob využívania pôdy ovplyvňujú predovšetkým hodnoty pôdnej
reakcie v ornici. Určitý mierny trend v smere acidifikácie zaznamenávame na kyslých
pôdach a substrátoch, i keď rozdiel nie je štatisticky preukazný. Spomalenie vývoja
rastlín, ako aj vplyv na výživu rastlín, ktoré patria k hlavným symptómom hliníkovej
toxicity sa dotýka aj orných pôd s hodnotou pôdnej reakcie v slabo kyslej a kyslej
oblasti s nižšou kvantitou a kvalitou organickej hmoty. Pomer ekvivalentných
množstiev výmenných katiónov Al3+/Ca2+ indikuje stupeň degradácie pôdy, vysoký
stupeň degradácie pôdy sme stanovili pri fluvizemiach na nekarbonátových
fluviálnych sedimentoch (2,46) a pri pseudoglejoch využívaných ako orné pôdy
(1,22).
Alkalizácia a salinizácia pôd
Alkalizácia (slancovanie) predstavuje proces viazania výmenného sodíka na
sorpčný komplex pôd. Salinizácia (zasoľovanie) je proces akumulácie neutrálnych
sodných solí v pôde, predovšetkým NaCl a Na2SO4. Doterajšie výsledky potvrdzujú
súčasne prebiehajúce procesy alkalizácie a salinizácie pôd, pričom proces alkalizácie
je dominantný. Zvýšený obsah solí je zaznamenávaný predovšetkým v podornicových
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a substrátových horizontoch, zriedkavý je v povrchovej vrstve pôdy. To dokumentuje,
že proces salinizácie prebieha od spodných horizontov smerom k povrchu pôdy. Na
strednom Slovensku sa pravidelne monitoruje tiež antropická alkalizácia pôd
spôsobená silne alkalickými roztokmi, ktoré sa dostali z porušených nádrží cez starý
drenážny systém. Tu sme zistili aj najvyšší celkový obsah solí (3 – 7 %, ale i viac)
spomedzi všetkých sledovaných lokalít Slovenska, čo indikuje už extrémne zasolenú
pôdu (US-STAFF, 1954-EX. FULAJTÁR, 1996).
Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie humusu
Po počiatočnom poklese obsahu humusu prakticky na všetkých orných pôdach,
zisťujeme v poslednom období jeho mierny kvantitatívny nárast prakticky na
prevažnej časti orných pôd, čo môže byť do určitej miery aj výsledok dotačnej
politiky.
Priemerné hodnoty Nt v jednotlivých pôdnych typoch sú v úzkej korelácii
s hodnotami organického uhlíka. Kvalitatívne parametre humusu sú vo väčšej miere
ovplyvnené genézou pôdy a sú charakteristické pre konkrétny pôdny typ (HK/FK,
Q46). Ich hodnoty majú v čase skôr kolísavý charakter bez výraznejšieho trendu
zhoršovania, alebo zlepšovania kvality humusu.
Makro- a mikroelementy
Na základe dosiahnutých výsledkov pretrváva pokles obsahu prístupných živín –
najmä fosforu a draslíka, a to pri K o 20 – 25 % a pri P dokonca o viac ako 50 %, čo
ukazuje na nízku úroveň PK hnojenia. Obsah Mg je v našich pôdach prevažne vysoký,
čo dokumentuje jeho prirodzenú zásobenosť (aj na nekultivovaných pôdach)
s výnimkou podzolov a rankrov.
Obsah mikroelementov (Cu, Mn, Zn) je v našich pôdach prevažne stredný až
vysoký. Výraznejšie zmeny v obsahu mikroelementov v pôdach počas doterajšieho
priebehu monitorovania neboli zistené.
Fyzikálna degradácia pôdy
Sem zaraďujeme predovšetkým kompakciu (zhutňovanie) a eróziu pôd. Fyzikálne
vlastnosti patria k tým pôdnym vlastnostiam, ktoré v prípade poľnohospodársky
využívaných pôd reagujú okamžite na zmeny v spôsobe kultivácie – agrotechniky
a osevných postupov. Táto ich reakcia sa odvíja aj v závislosti od ich vlastností –
hlavne zrnitostného zloženia a obsahu humusu (primárna kompakcia). K nej sa
pridružuje i tzv. sekundárna kompakcia (vplyv človeka) – najmä používanie ťažkej
mechanizácie pri nevhodnej vlhkosti. V praxi sa väčšinou vyskytuje ich kombinácia.
Zhoršovanie fyzikálneho stavu sa prejavuje v smere od zrnitostne ľahších pôd
k ťažším pôdam. Podornice hlinitých až ílovitých pôd sú už zhutnené s výnimkou
hlinitých černozemí a fluvizemí na karbonátových substrátoch. Takmer 800 tis. ha
poľnohospodárskej pôdy je viac alebo menej ovplyvnených kompakciou pôdy.
Medzi najvýznamnejšie environmentálne problémy patrí aj erózia pôdy. Prejavuje
sa približne na 43,3 % aktuálnej výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

ZÁVER
Je zrejmé, že v súčasnosti u nás už prakticky nemáme pôdy, ktoré by neboli
ovplyvnené antropickou činnosťou (a to ani lesné pôdy, o ktorých sa v tejto práci
nezmieňujeme). Antropizáciou sú najviac ovplyvnené povrchové časti pôd s dopadom
často i na hlbšie časti pôd (v závislosti od štruktúry a stavby pôdneho profilu). Na
základe dosiahnutých celoplošných výsledkov možno konštatovať, že vplyv
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antropickej činnosti sa najvýraznejšie prejavuje pri úbytku prístupných živín, bilancii
organickej hmoty, kompakcii a erózii pôd.
Súčasný stav kvality pôdneho pokryvu SR je výsledkom jednak dlhodobého
vývoja a súčasne je aj produktom človeka. Tak, ako má pôda svoju minulosť, má aj
svoju súčasnosť a bude mať aj svoju budúcnosť. Pôda bude stále viac ovplyvňovaná
človekom. Preto bude potrebné zabezpečiť takú úroveň vzťahu človeka k pôde, ktorá
negatívne neovplyvní budúcnosť našich pôd. Táto úloha vyplýva z potreby
aproximovať základný zákon o ochrane našich pôd s najnovším odborným
a legislatívnym vnímaním pôdy v medzinárodnom priestore a najmä v EÚ. V roku
2008 pripravujeme vydanie publikácie o komplexnom a detailnejšom stave a vývoji
pôd SR aj s návrhom regulačných opatrení pre zvýšenie ochrany našich pôd.
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ANTROPIZAČNÝ FENOMÉN „SOIL SEALING“
V PODMIENKACH SLOVENSKA
Anthropization phenomenon “soil sealing” in conditions
of Slovakia
Bohdan Juráni, Lucia Krížová
Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská
doline B-2, Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt
Fenomén soil sealing sa pokladá za jeden z prejavov antropizácie pôdy. Spomína sa
v súvislosti s intenzívnou urbanizáciou a rastom miest. Efekt soil sealing sa pozoruje, ako
v mestských aglomeráciach a konurbáciach, tak aj v menších mestách. Zaznamenáva sa
úbytok voľných priestranstiev v mestách v prospech rozmáhajúcej sa stavebnej činnosti.
V dôsledku soil sealing sa prerušuje kolobeh živín a vody, je zamedzený prirodzený vývoj
pôd a do popredia sa dostáva socio-ekonomická funkcia pôdy, ekologické funkcie pôdy
ustupujú. Nad mestom sa vytvára špecifická mikroklíma, tvoria sa tzv. urban heat islands urbánne tepelné ostrovy, vyznačujúce sa vyššou teplotou oproti okolitej krajine. Jedným
z možných riešení pre zlepšenie mikroklimatických parametrov je zvýšiť početnosť zelených
plôch a tzv. green roofs – zelené strechy.

Kľúčové slová: prekrytie pôdy, urbánne tepelné ostrovy, zelené strechy

Abstract
The phenomenon soil sealing is treated as a result of the soil anthropization. It is mentioned in
connection with the urban sprawl and development of the cities. Effect of soil sealing is able
to observe in urban agglomeration and conurbations as well as in the smaller cities. The loss
of the green space in urban areas is noticed in behalf of constructional proceeding. The
nutrient cycle and water cycle is abrupt. The natural soil evolution is barred and the socialeconomical function of soil comes in forefront. Other ecological soil functions are receding.
Above the cities is forming a special type of microclimate called urban heat islands. This
climate shows higher values of temperature compared to surrounding country. One of the
potential solutions of this problem is a generation of the so-called green roofs and increase of
green surfaces in the urban areas.

Key words: soil sealing, urban heat islands, green roofs

ÚVOD
Fenomén soil sealing (prekrytie pôdy) sa považuje za jeden z prejavov
antropizácie pôdy. Soil sealing znamená izoláciu pôdy od ostatných komponentov
ekosystému (biosféry, atmosféry, hydrosféry, antroposféry) zapríčinenú vrstvami
z čiastočne alebo úplne nepriepustných materiálov. Intenzívny rast miest sa považuje
za hlavnú príčinu soil sealing a spôsobuje „stratu pôdnych funkcií“, pôda sa stáva
neprístupná pre ďalšie využívanie (EEA, 1999). 20 miliónov hektárov
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poľnohospodárskej pôdy sveta je ročne zastavaných budovami a cestnými
komunikáciami (EEA, 2000). Stupeň soil sealing sa vzťahuje k využitiu územia
a hustote obyvateľstva (BURGHARDT, 2006). GUNREBEN (2007) zhodnotila soil
sealing v jednom meste Dolného Saska (Nemecko), kde priemerná rýchlosť soil
sealing (zastavania územia) preukázala hodnotu 6,2 ha/deň v rozmedzí rokov 19902004, čo sa rovná 8 futbalových ihrísk zastavaných za 1 deň. Intenzívny proces
urbanizácie sa podieľa na modifikácii pôvodných krajinných prvkov na urbánne
povrchy, ktoré sa považujú za jednu z príčin zmeny lokálnej klímy. Dochádza
k narušeniu energetickej rovnováhy a vzniká tzv. urbánna klíma, typická pre mestské
prostredie. Soil sealing významným podielom prispieva k zvyšovaniu teploty
v mestách (BRIDGMAN, WARNER, DODSON, 1995).
Vplyv soil sealing na pôdne prostredie
Ekologické funkcie pôdy sa dostávajú do úzadia a na popredné miesto sa radí
socio-ekonomická funkcia pôdy. Dochádza k obmedzeniu prirodzených pôdnych
procesov. Prebiehajúce pôdne procesy sú pri prekrytých pôdach (pokrytých betónom
alebo asfaltom, ako sú diaľnice, príjazdové cesty a iné cestné komunikácie,
parkoviská, chodníky, bytové a nebytové priestory) prudko narušené, obmedzené
a potlačené. Pôdy pod nepriepustnými povrchmi vykazujú porušenie štruktúry
(vysoká zhutnenosť a znížená pórovitosť), prerušený kolobeh uhlíka (C), dusíka (N2),
kyslíka (O2), ako aj ostatných prvkov. Kolobeh vody je takisto zamedzený. Pôvodné
vlastnosti pôd boli zmenené už pri stavebnej činnosti, ťažko ich možno
diagnostikovať ako pôvodné pôdne typy (BURGHARDT et al., 2004).
Soil sealing ovplyvňuje najmä kolobeh vody. Narušuje sa filtračný tok zrážkovej
vody, infiltrácia sa v dôsledku „zabetónovaných plôch“ obmedzuje na okrajové časti
nepokryté nepermeabilnými materiálmi a do podzemných vôd sa dostávajú
znečisťujúce látky (prachové a aerosólové častice s obsahom ťažkých kovov,
organické polutanty, soli, rozpustné minerály a iné nečistoty) z prostredia asfaltových
povrchov (PITT et al., 2002). Rozširujúcou sa plochou nepriepustných materiálov sa
na skúmanom území v Českej republike v okolí Prahy (zahŕňa oblasti Benice,
Čestlice, Chomutovice, Jesenice, Průhonice a iné) zistil nárast množstva odtoku
dažďovej vody z povrchu o 50 % v rozmedzí rokov 1990-2004 (DOSTÁL et al., 2005).
Indikátory soil sealing
LOVELAND, THOMPSON (2002) definujú nasledovné indikátory pre určenie soil
sealing:
 územie zasiahnuté rastúcou urbanizáciou;
 územie pokryté cestnými komunikáciami;
 záber plôch, pôvodne slúžiacich pre poľnohospodárske účely resp. voľné
ponechané pre samovývoj, v prospech výstavby s ich následnou degradáciou;
 počet plôch resp. území zákonom chránených pred realizáciou stavebnej a inej
činnosti znehodnocujúcej tieto areály;
 rýchlosť rozvoja miest a rast počtu obyvateľov.
Vplyv soil sealing na mestskú klímu
V mestách sa tvoria tzv. urban heat islands (UHI) urbánne tepelné ostrovy
(STONE, RODGERS, 2001), ktorých príčiny vzniku sú nasledovné:
 Emisie – tvoriace skleníkový efekt {vodná para, CO2, CH4, N2O, O3
chlorofluorokarbóny (CFCs), ich substituenty hydrofluorokarbóny (HCFCs,
HFCs) a fluorizované uhľovodíky (PFCs)}. Existujú ďalšie fotochemicky aktívne
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plyny ako oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx) a nemetánové prchavé
organické uhľovodíky (NMVOC), ktoré nie sú skleníkovými plynmi, ale
prispievajú nepriamo k skleníkovému efektu atmosféry.
 Urbánne povrchy – mestské prostredie oproti okolitej krajine pôsobí ako
kaňon, v ktorom sa zvyšuje povrchové trenie, teplo je absorbované a následne
vyžarované do okolia.
 Odstraňovanie zelených plôch – zelené areály pôsobia v urbánnom prostredí
ako prirodzený mechanizmus lokálneho ochladzovania okolitej klímy a
zmierňovania teplotných výkyvov.
 Urbanizácia, intenzita rozvoja a štruktúra miest – urbanizáciou sa označuje
proces formovania a rozvoja mestského spôsobu života resp. proces sústreďovania
života do miest a rast počtu obyvateľstva žijúceho v mestách s následným
rozširovaním mestského areálu. Začiatok intenzívnej svetovej urbanizácie sa
datuje priemyselnou revolúciou a pokračuje aj v súčasnosti a dosahuje úroveň
47,5 % (percento počtu svetovej populácie žijúcej v mestách). Do roku 2030 by
malo v mestách žiť približne 5 mld. obyvateľov (UNFPA, 2007).
 Typ stavebného materiálu – najčastejšie používanými materiálmi
v stavebníctve sú rôzne typy betónu, asfalt, tehly, štrk, piesok. Tieto materiály
emitujú do okolia nahromadené teplo, významne prispievajú k zvyšovaniu „UHIefektu“ (DE LAAT, MAURELLIS, 2002).
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Obr. 1 Zobrazenie teplotných rozdielov medzi mestom a okolitou krajinou
Zdroj: www.terry.ubc.ca 2008

Monitoring soil sealing
Európska environmentálna agentúra (EEA) zabezpečuje monitoring krajiny
v európskych štátoch, sleduje sa nielen otvorená krajina, ale aj zastavané plochy. Zo
spracovaných dát možno určiť mieru soil sealing pre jednotlivé monitorované územia
(www.eea.europa.eu, 2008).
Pri monitorovaní zastavaných plôch v sledovanom území sa analyzujú letecké a
družicové (satelitné) snímky z diaľkového prieskumu Zeme. Hlavným cieľom je
detekcia zastavaných a tzv. zelených voľných plôch pokrytých vegetáciou
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(KAMPOURAKI et al., 2006). DEGUCHI, SUGIO (1994) určili mieru soil sealing
pomocou satelitných snímok s rozlíšením 20-80 m. RIDD (1995) vytvoril koncepčný
model V-I-S vegetation-impervious-soil (vegetácia-nepriepustné povrchy-pôda), ktorý
možno použiť pri hodnotení urbánneho rastu (WARD et al., 2000) a štruktúre
urbánneho prostredia (PHIN et al., 2002). COE et al. (2005) zaviedol hybridnú metódu
zo satelitných dát LANDSAT (satelit vytvorený v rámci programu Landsat-Nasa)
a IKONOS (patrí medzi komerčné satelity, ktoré neslúžia pre vojenské účely)
v kombinácii s LIDAR equipment (optické snímanie pomocou laserových lúčov) pre
odlíšenie budov od ostatných mestských štruktúr.
Green roofs – aspekt zlepšenia urbánnej mikroklímy
Pre zníženie odtoku zrážkovej vody, ktorej časť je zachytávaná kanalizačnou
sieťou, sú navrhnuté tzv. zelené strechy s vegetáciou. Pôda a rastlinný kryt dokážu
zachytávať časť zrážok. Na príklade regiónu Brusel experimenty potvrdzujú, že 10 %
striech pokrytých vegetáciou zníži zrážkový odtok celého regiónu o 2,7 % (MENTENS,
RAES, HERMY, 2005). Mestá bojujú s ústupom zelených plôch v dôsledku
rozmáhajúcej sa stavebnej činnosti, a tak tzv. zelené strechy môžu byť čiastočnou
náhradou stratenej vegetácie. Podobnú architektúru možno nájsť v Hangingových
babylonských záhradách, postavených kráľom Nebuchadnezzarom II v roku 600 p.n.l.
Technológia súčasných zelených striech sa začala rozvíjať približne v 70-tych rokoch
20. storočia v Nemecku (WORDEN et al., 2004).

MATERIÁL A METÓDY
Výskum fenoménu soil sealing v podmienkach Slovenska sa začína postupne
realizovať. Pre jeho uskutočnenie budú zvolené mestá z hľadiska ich rozlohy a počtu
obyvateľov. V rámci záujmových území sa z ich najnovšej mapovej dokumentácie
vyjmú rozmerovo rovnaké plochy (s rovnakou mierkou), v ktorých sa určí pomer
zastavaných (pokryté časti územia) a nezastavaných (zelené alebo zanechané časti
územia) plôch. Na základe sumarizácie výsledkov sa určí stupeň soil sealing pre
jednotlivé mestá Slovenska a získané hodnoty sa porovnajú s dostupnými údajmi
z tejto oblasti, hodnotené v iných krajinách.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z dôvodu rozbiehajúceho sa projektu je k dispozícii čiastkový výsledok z územia
mesta Hlohovec. Meranie uskutočnil CVOLIGA (2008). Pomer zastavanej plochy
k nezastavanej vykázal pomer 50,17% : 49, 83%, v prospech zastavanej plochy.
Na základe jedného výsledku ešte nie je možné dokumentovať mieru soil sealing na
území Slovenska, ale už zistená hodnota zastavanej plochy 50,17 % naznačuje, že ani
Slovensko nie je výnimkou z hľadiska urbanizačného rastu, znižovania početnosti
zelených plôch, zastavovania voľných plôch v rámci mestského areálu a rozširovania
jeho hraníc.
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Obr. 2 Mapa výseku územia mesta Hlohovec v mierke 1: 2000 (CVOLIGA, 2008)
Zdroj: www.googleearth.exe

ZÁVER
Fenomén soil sealing je ovplyvňovaný zvýšenými potrebami obyvateľstva na
obytný priestor, rekreáciu a infraštruktúru. Konzumný spôsob života prispieva
k narúšaniu prirodzených ekologických väzieb v krajine. Pri súčasnom hospodárskom
a ekonomickom vývoji Slovenska možno povedať, že záber pôdy pre stavebné účely
bude aj naďalej narastať. Z hľadiska tohto trendu je potrebné prijať a schváliť určité
opatrenia, ktoré by zamedzili aspoň z časti znehodnocovaniu pôdy, ako prírodného
zdroja.
Z hľadiska udržateľnosti rozvoja by sa mali pre výstavbu rodinných či bytových
domov preferovať územia v priemyselných a obchodných oblastiach, aby sa zabránilo
ďalšiemu vynímaniu poľnohospodárskej pôdy. Pre priemyselnú činnosť by sa mohli
využiť a zrekonštruovať zanechané areály. Je žiaduce, uviesť do praxe proces desealing (odstránenie sealingových plôch a likvidácia materiálu), ktorý však znamená
vysoké finančné náklady. Zmena povrchových materiálov, by do určitej miery
dokázala zmierniť prehrievanie mestských areálov v kombinácii s vybudovaním
plochých striech s vegetáciou. Rozptýlenie sealingu výsadbou zelených plôch
v mestách takisto môže prispieť k zlepšeniu mestskej mikroklímy.
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Abstract
A lot of soil scientists over the world encounter in definition and classification so-called manmade soils. Here they have found many various interpretations following very divergent
classification concepts. In this paper newly established Technosols involved in the latest issue
of WRB 2006 have been correlated with Anthrozems which can be considered as analogues to
these soils in the Slovak soil classification system. Such correlation can be helpful in
highlighting the essential differences in soil properties and finding the main classification
criteria of these soils. Moreover, this process can facilitate further development and
refinement of classification diagnostics. Anthrozems in the Morphogenetic Soil Classification
System of Slovakia (MSCS 2000) are perceived like man-made soils diagnosed by
Anthrozemic Ad-horizon. It is a top horizon formed from human-induced transported
materials of natural, natural-technogenic and technogenic provenance with possible presence
of artefacts. This is the main criterion for Anthrozem diagnostics. Technosols, as new
reference soil group in the WRB 2006 are soils in which some of these features are dominant:
substantial presence of artifacts, or impermeable constructed geomembrane, or technic hard
rock. Detailed diagnostic features of both soil groups and types including definition of soil
classification object have been recognized and correlated each to other.
Key words: soil classification, correlation, Anthrozem, Technosol, WRB 2006, MSCS 2000

Abstrakt
Mnoho pôdoznalcov na svete sa stretáva s ťažkosťami pri definícii a klasifikácii tzv.
človekom vytvorených pôd (man-made soils). Existuje veľké množstvo interpretácií, ktoré sú
výsledkom rôznorodých klasifikačných koncepcií. V príspevku porovnávame najnovšiu
pôdnu skupinu technosolov, ktorá je uvedená v poslednom vydaní WRB (2006)
s antrozemami v Morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd SR (2000), ktoré možno
považovať za analogické pôdne jednotky k týmto pôdam. Korelácia pôdnych jednotiek môže
byť užitočná pri zdôraznení hlavných rozdielností v pôdnych vlastnostiach a pri hľadaní
základných klasifikačných kritérií. Okrem toho tento proces umožní ďalší vývoj
a zdokonalenie klasifikačnej diagnostiky. Antrozeme v Morfogenetickom klasifikačnom
systéme pôd SR (MKSP2000) sú chápané ako človekom vytvorené pôdy a diagnostikované
na základe antrozemného Ad-horizontu. Je to povrchový horizont vytvorený z človekom
transportovaného materiálu prírodného, prírodno-technogénneho a technogénneho pôvodu
s možným výskytom artefaktov. To je hlavné kritérium pre diagnostiku antrozemí.
Technosoly ako nová referenčná skupina WRB 2006 sú pôdy, kde sú dominantné tieto znaky:
nevyhnutná prítomnosť artefaktov, alebo nepriepustnej stavebnej geomembrány, alebo
technickej horniny. Detailne sme preskúmali a porovnali diagnostické znaky oboch pôdnych
skupín a typov vrátane porovnania objektov klasifikácie pôd.
Kľúčové slová: klasifikácia pôd, korelácia, antrozem, technosol, WRB 2006, MKKSP 2000
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INTRODUCTION
A large number of new anthropogenic soil classification systems were emerged
over the world in the last decade. In many soil classification systems terms such as
anthropogenic soil, urban soil, man-made soil, artificial soil, cultivated soil, etc. are
perceived by soil scientists very variously, and those different scientific terms can be
often confusing for them. Also defining and classifying such soils leads to various
interpretations due to diverse classification concepts. In many cases, man-made soils
are classified according to natural soil classification for example Regosols, Rendzinas,
etc. in German classification concept (DBG, 1998) or Entisols and/or Inceptisols in
Soil Taxonomy (AHRENS, ENGEL, 1999). Also they can be recognized as technogenic
superficial formations in the Russian classification concept (TONKONOGOV,
LEBEDEVA 1999), Anthroposol (artificial or reconstructed) in the French classification
system (BLAIZE, 1998), Urbanozems in STROGANOVA et al. (1998) and or like
Anthrozems in the Slovak Soil Classification System (SOBOCKA et al., 2000). These
soils are unique by the fact that in some (or many) soil classification systems are not
considered as soils, or they are presented like soil bodies, or substrate soils. General
definition of these soils is not yet clear.
Proposal explaining terminological situation in urban soils and anthropogenic
soils has been provided by SOBOCKA (2003) aiming to find internationally acceptable
consensus. The term “urban soil“ has been involved by BURGHARDT (1994) as a
general terminological concept for soils occurring in urbanized, industrial, traffic and
mining areas. The main reason for their differences from other soils is their location in
above mentioned areas. These soils are easily clustered according to the
anthropogenic environment in which they are developed. Mine soils could be defined
as those formed on mined lands, urban soils could be defined as those formed in urban
environment, and likewise industrial soils are formed in industrial areas (SOBOCKA
2001). Therefore clustering of urban soils depends upon the location and management
control that is an entirely different concept in contrary to anthropogenic soils.
The term anthropogenic soils could be considered as a general terminological
classification concept related to anthropogenic soil units only. Soil classification is the
process of grouping soil individuals into more or less homogeneous groups respecting
defined objectives. However, it has been for a long time recognized that soils are
natural bodies with properties resulting from their natural pedogenesis, i.e. grouping
of individuals has been based on natural properties. Only in the last decade we can
observe new ideas in which technical or technogenic impact of humans on soil has to
be resulted in changed soil properties. Many of these properties are extreme and do
not occur in the nature.
Most soils in the city are intensively used and therefore permanently exposed to
human influence. The numerous measurements and evaluation of soil properties
carried out in urban environment support this opinion. It can be noted that processes
in these soils often differ from those in rural soils. Also contamination by many
pollutants are often much higher, parent material is very diverse and often have
extreme chemical composition. Soils from technical materials such as industrial
wastes often experience rapid weathering unlike that in natural soils (ROSSITER,
2007).

MATERIAL AND METHODS
Classification criteria principles of the Morphogenetic Soil Classification System
of Slovakia (COLLECTIVE, 2000) (further like MSCS 2000) and World Reference Base
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for Soil Resources (IUSS WORKING GROUP WRB 2006) (further like WRB 2006)
have been applied for correlation especially of Anthrozems and Technosols soil types.
The correlative methodology was used for finding analogue or similar soil properties
and highlights the main classification differences, of both classification systems. Also
the first definition of both soil types was recognized.
The MSCS 2000 includes one anthropogenic soils group that shelter two entirely
diverse soils: Kultizems (cultivated soils) and Anthrozems (man-made soils). The
principle of Kultizem’s soil group diagnostics is “in situ” profound transformation of
the soil profile by deep tillage, trenching, cultivation, fertilizers application and other
agricultural practices (they have got many features similar to Anthrosols in WRB
2006, but not all are refined by the same way).
Anthrozems in the MSCS 2000 classification concept are perceived like manmade soils with Anthrozemic diagnostic Ad-horizon developing from anthropogenic
material. The differentiation criterion for Anthrozem diagnostics is transported
(removed) materials called “anthropogenic material”. This “ex-situ” material is
divided in three subgroups: with natural, natural-technogenic and technogenic
provenance (SOBOCKA et al., 2000). Their occurrence does not correspond with
climatic, geologic, geomorphologic, nor pedological conditions of the site, but
depends upon artificial transport and deposits of very heterogeneous substrata, having
various organic matters (Cox) content.
Ad-horizon is characterized by:
1) Thickness of > 1 cm,
2) Organic carbon content > 0.3 %,
3) Possible presence of artefacts (brick, pottery fragments, glass, plastic materials,
iron, slag, coal, etc.).
The thickness of anthropogenic materials must be > 35 cm. As varieties of the
horizon there are anthrozemic, initial Adi-horizon (< 10 cm) representing primitive
stage of soil forming process from anthropogenic substrata, and anthrozemic
recultivated Adr-horizon having evidence of recultivated measures supporting
vegetation growth.
In the MSCS 2000 a contaminated Ax-horizon is defined for soils affected by
exceeded contents of toxic or emission elements or compounds and can be used for
Anthrozems description, too. This horizon has evidences of changes in chemical
properties caused by anthropogenic or geogenic effects. Anthrozemic soils have
commonly a simple construction of soil body consisting of A-C or A-C-D profile
sequences.
Technosols in the WRB 2006 classification concept are soils having:
1) 20 percent or more (by volume, by weighted average) artifacts in the upper
100 cm from the soil surface or continuous rock or a cemented or indurated
layer, whichever is shallower, or
2) A continuous, very slowly permeable to impermeable, constructed
geomembrane of any thickness staring within 100 cm of the soil surface, or
3) Technic hard rock staring within 5 cm of the soil surface and covering 95
percent or more of the horizontal extent of the soil.
Artefacts as diagnostic material are solid or liquid substances that are:
 created or substantially modified by humans as a part of an industrial or
artisanal manufacturing process, or brought to the surface by human activity
from a depth where they were not;
 having substantially the same properties as when first manufactured, modified
or excavated.
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Examples are: bricks, pottery, glass, crushed or dressed stone, industrial waste,
garbage, processed oil products, mine spoil and crude oil.
Parent materials are all kinds of materials made or exposed by human activity that
otherwise would not occur at the Earth’s surface, pedogenesis of these soils is affected
strongly by materials and their organization. Soil can be found mostly in urban and
industrial areas; in small areas although in complex pattern can be associated with
other groups. Profile development is generally none, although in old materials an
evidence of natural pedogenesis can be observed, such a clay translocation. Original
profile development may still be present in contaminated natural soils.

RESULTS AND DISCUSSION
Object of soil classification
The object classified in the MSCS 2000: Anthrozem are soils with dominating
Anthrozemic Ad-horizon without other diagnostic horizons or with their slight
indication. Pedon and polypedon is three-dimensional cut of pedosphere characterized
by soil properties, i.e. soil profile with horizons sequences is the central concept of
pedon (also as anthropogenic soil body). However in MSCS 2000 it cannot include
subaqueous soils, and also bodies under geomembrane or technic hard rock (like in
WRB 2006). It means the object of soil classification in MSCS 2000 is soil body to be
developing under natural or anthropic conditions.
The object classified in the WRB 2006: Technosols are soils with strong human
influence, soils containing many artifacts. The WRB has taken the more
comprehensive approach to name any object forming part of the epidermis of the earth
WRB (NACHTERGAELE, 2005). Object in the WRB is defined as any material within
2 m from the Earth’s surface that is in contact with the atmosphere, with the exclusion
of living organisms, areas with continuous ice not covered by other material, and
water bodies deeper the 2 m. The definition includes continuous rock, paved urban
soils, soils of industrial areas, cave soils as well as subaqueous soils.
This approach has number advantages notably that it allows tackling
environmental problems in a systematic and holistic way and avoids sterile
discussions on a universally agreed definition of soil and its required thickness and
stability. On the other side this approach do not respect classification of soil body
alone and broaden their definition more on mapping units than on soil body.
Correlation of anthropogenic soils groups
It is needed to note that diagnostics, definition and classification of cultivated
soils (included into the group of anthropogenic soils) are quite well correlated soil
types in soil classification systems of many countries; and also with Anthrosols of
WRB 2006. Cultivated horizons are defined in both systems; their differentiation is
made according to various manner of soil cultivation. We can find many analogue soil
types among many world and national soil systems, e.g. comparable soil units for
soils deeply cultivated in gardens are: Aric Anthrosol (FAO), Hortisols (Germany),
Anthroposol transformed, hortic (France) and Hortic Kultizems, (Slovakia) and Hortic
Anthrosols (WRB 2006).
Maybe the separation groups of Kultizems and Anthrozems can be considered in
new revising proposals of MSCS 2000 due to very dissimilar soil properties of both
soil types. It means this approach may distinguish completellyy diverse anthropic
actions on soil.
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Correlation of Anthrozems and Technosols
Anthrozem in MSCS 2000 is perceived like man-made soil body with following
Anthrozemic diagnostic Ad-horizon, prevailingly of initial stage developed from
anthropogenic substrata (removed, replaced material „ex situ”). This is the central
classification concept and the most important feature for their diagnostics.
Classification of anthropogenic substrata according to MSCS 2000 is in the Table 1;
also presence of artifacts is regarded but not quantified. Soils are very young by their
age, so-called substrate soils having Ad-C, or Ad-C-D profiles. There is very often
recognizable a soil heterogeneity both at horizontal and vertical level, stratification of
soil horizons or soil layers, and the presence of buried and relict horizons or their
remnants (high pedo-diversity). Initial pedogenetic process is running in soil profile
where the initial top horizon often keeps inherited properties of anthropogenic
substrata.
Tab. 1 Classification of anthropogenic (transported) substrata according to the
Morphogenetic Soil Classification system of Slovakia (2000)
Substrata of natural sources:
Sands
Loamy earth
Clays
Gravels
Loamy gravel-sands
Stony-boulder material
Mixed loamy-gravel-sands with stony material
Peat and humolite material
Substrata of natural-technogenic sources:
Waste of mining industry
Waste of metallurgic industry
Mixed technologic-recultivated materials
Substrata of technogenic sources:
Building refused material (with components of bricks, concrete,
plastic material, mortar, cement, iron, glass, asphalt, etc.)
Ashes (products of black and brown coal processing, inflammable refuse)
Slug and cinder (products of iron and coloured metals processing)
Dumping waste (with components of domestic and municipal refuse)
Sludge bogs (sludge waste)
Industrial waste (refused products of chemical, metallurgic, plastic,
wood-processing, dye-processing and gas industry)
Bio-technologic refuse (composted organic refuse)

(ap)
(ap1)
(ap2)
(ap3)
(ap4)
(ap5)
(ap6)
(ap7)
(ap8)
(az)
(az1)
(az2)
(az3)
(at)
(at1)
(at2)
(at3)
(at4)
(at5)
(at6)
(at7)

Technosols are soils having 20 percent or more (by volume) of artefacts in the
upper 100 cm from the soil surface or to continuous rock a cemented or indurated
layer; or a continuous, very slowly permeable to impermeable constructed
geomembrane of any thickness starting within 100 cm of the soil surface; or technic
hard rock starting within 5 cm of the soil surface and covering 95 percent of
horizontal soil extent.
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The main classification criterion for Technosols diagnostics is the above
mentioned preconditions, mainly more than 20 % of artefacts of solid or liquid phase.
This precondition is quite well correlated with substrata of MSCS 2000: of naturaltechnogenic provenance and technogenic provenance, although the percentage of
artifacts is not quantified. So there is a need of more detailed quantification of MSCS
2000. Anthrozemic Ad-horizon (developed from anthropogenic substrata) does not
consider in the WRB 2006 (Table 2).
Tab. 2 Correlation of diagnostic properties of Anthrozems with those in Technosols
Diagnostic properties of Anthrozems

Approximated properties in Technosols

Anthrozemic Ad-horizon (developed
from anthropogenic substrate)
characterized by:
>1 cm thickness
Organic carbon content > 0.3 %
Presence of arfetacts

Not considered

Anthropogenic parent (removed)
material:
a) by natural sources
b) by natural-technogenic sources
c) by technogenic sources
Not considered
Not considered

Not considered
Not considered
Yes: precondition: > 20 % (by volume, by
weighted average) artifacts in the upper 100 cm
from the soil surface
Yes
No: precondition not for Technosol
Yes: precondition like for Technosol
Yes: precondition like for Technosol
Constructed geomembrane of any thickness
staring within 100 cm of the soil surface
Technic hard rock staring within 5 cm of the soil
surface and covering 95 percent or more of the
horizontal extent of the soil.

Correlation of both soil types is a little complicated due to different classification
principles: MSCS 2000 has seven-level category system (soil group – soil type – soil
subtype – variety – form – texture – parent material.) in contrary to WRB 2006 with
two-level categories: reference soil group – soil type (represented by prefix and suffix
qualifiers and specifiers). Nevertheless a comparison of both soil types is feasible.
The first classification criteria can correspond according to parent material:
Anthrozems to be developed from natural-technogenic or technogenic substrata can
be classified as Technosol. Anthrozem to be developed from natural but transported
material can be classified like Transportic Regosol, or Arenosol, i.e. there is
dominating natural process (Table 3).
Tab. 3 Anthrozems in relation to WRB 2006 classification
Anthrozems to be classified from parent
material:
a) of natural sources (without artefacts)
b) of natural-technogenic sources (with
presence of artefacts)
c) of technogenic sources (with presence of
artefacts)

Classification in the WRB 2006
Like Transportic Regosol, or Arenosol
Like Technosol (precondition of more than
20 % artefacts in the upper 100 cm from the
soil surface)
Like Technosol (precondition of more than
20 % artefacts in the upper 100 cm from the
soil surface)
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Correlation of soil units of both systems (Anthrozems in the MSCS 2000 and
Technosols in the WRB 2006) is involved in the Table 4.
Tab. 4 Correlation of soil units of Anthrozems with those in Technosols
Anthrozem in MSCS 2000

Technosol in the WRB 2006

Soil type:
Anthrozem modal (with Ad-horizon ≥10 cm)

Reference soil group:
Technosol or Regosol (Arenosol)
supplemented by prefixes or suffixes
Technosol or Regosol (Arenosol)
supplemented by prefixes (Leptic, etc.) or
suffixes (Skeletic, Arenic, Siltic, Clayic,
etc.)
Technosol or Regosol (Arenosol)
supplemented by prefixes (Mollic, or
Umbric, etc.) or suffix (Humic, etc.)
Technosol or Regosol (Arenosol)
supplemented by prefixes (Folic, Histic) or
other suffixes
Prefixes or suffixes:
Suffix Dystric (not considered in qualifiers)
Suffix Calcaric (not considered in qualifiers)
Suffix Alcalic (not considered in qualifiers)
Suffix Toxic
Prefixes or suffixes:
Prefix Urbic
Prefix Garbic
Prefix Spolic

Anthrozem initial (with Adi-horizon 1-10
cm)

Anthrozem recultivated (with Adr-horizon)

Anthrozem recovered (with upper organic
layer ≥35 cm)
Varieties:
Acid
Calcareous
Alkaline
Contaminated
Forms:
Urbic
Garbic
Spolic

Note 1: Prefixes Ekranic, Linic, Cryic, Alic, Acric and Lixic are not considered in the MSCS
2000, as well as Oxyaquic and Novic suffixes
Note 2: Sufix Transportic can be used for all classified Anthrozems having layer 30 cm or
more that been removed from a source area outside the immediate vicinity by human
activity

Correlation of the MSCS 2000 and WRB 2006 brought several interesting results.
In the MSCS 2000 the classification object is soil body to be developing under natural
or anthropic conditions. In the WRB 2006 the object of classification is understood
wider: in sense of Earth’s epidermis which can include continuous rock, paved urban
soils, soils of industrial areas, etc. In this situation we suppose that in many
classification systems in the world the dilemma of soil body versus Earth’s epidermis
will be discussed in future.
Reference soil group in WRB 2006 represents the unique soil group characterized
by specific soil properties differing from others. Therefore also in new revising
proposals of MSCS 2000 it will be appropriate to divide group of anthropogenic soils
into two groups of 1) Kultizems and 2) Anthrozems due to their different precondition
of soil genesis.
Correlation of diagnostic properties of Anthrozems with those of Technosols can
result in two similar and matched diagnostics: presence of artefacts in soil profile (in
the MSCS 2000 not quantified) and anthropogenic parent material. Both diagnostic
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materials can be regarded as the central concept of Anthrozems and Technosols
classifications.
Ad-horizon (initial top horizon which inheriting properties of anthropogenic
substrata) is not considered in the WRB 2006. Also constructed geomembrane and
technic rock are not included in the MSCS 2000 as definition of soil body does not
permit it. To find suitable solution for this is the task for future.
Correlation of both soil types shows some differences in their classification.
Technosol can be classified only like Anthrozem developed from natural-technogenic
and technogenic material at precondition of more than 20 % artefacts in the upper 100
cm from the soil surface. Soils developed from natural transported material (MSCS
2000) are classified as Transportic Regosol or Arenosol.

CONCLUSION
We have correlated diagnostic properties and classification units of Technosols
involved in the latest issue of WRB 2006 and Anthrozems in the MSCS 2000. The
main reason to do it was an endeavour to highlight the essential differences in soil
properties and find the main classification criteria of these soils. The main purpose
was refinement the MSCS 2000 especially classification of Anthrozems.
Results of correlation indicate some discrepancies in perceiving of classified
object. Diagnostic criteria are comparable in artifacts presence and anthropogenic
material. However soil properties have to be more qualified and refined. Soil units of
the MSCS 2000 can be matched with those in the WRB 2006.
Finely we have point out a need to revise the existing classification system of
anthropogenic soils in Slovakia in order to implement new ideas of WRB 2006.
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Abstrakt
Antropogénne pôdy sú pôdy pozmenené ľudskou činnosťou. Človek môže ich vlastnosti buď
zlepšiť alebo aj zhoršiť hlavne v povrchových horizontoch pôdnych profilov. Antropizáciu
pôd preto možno rozdeliť vo vzťahu k pôdnej biote na pozitívnu a negatívnu. Cieľom práce
bolo zistiť mieru a intenzitu antropizácie pôd v katastrálnom území mestskej časti BratislavaRača. Výskumom sa zistilo, že v katastrálnom území sú najviac zastúpené plochy so žiadnou
až veľmi slabou antropizáciou – 38,04 %. Ďalej nasledujú areály so silnou mierou
antropizácie – 19,15 %, zastavané a zavodnené plochy – 15,45 %, areály so strednou
antropizáciou – 14,7 % z celkovej výmery katastra. Najmenšiu výmeru zaberajú plochy so
slabou antropizáciou – 12,66 %. Antropizáciou sú najviac postihnuté pôdy v intraviláne obce,
kde sa nachádzajú antrozeme, pôdy vinohradov, kultizeme a antrozeme na terasách.
Poľnohospodárske pôdy človek ovplyvňuje strednou mierou a to čiernice a fluvizeme.
Minimálne človek pôsobí na pôdu v lesoch, v našom prípade na kambizeme a rankre.
Kľúčové slová: Bratislava-Rača, antropizácia pôd, pôdne typy

Abstract
Anthropogenic soils are soils influencing and changing by human activity. The human can
their characteristics improve or deteriorate, mostly in upper parts of the soil profiles. Soil
anthropization can be considered as positive and negative in relation to soil biota. The aim of
the contribution was to find out the measure and intensity of the soil anthropization in the
urban cadastre area of Bratislava-Rača. There was found that in the cadastre area of
Bratislava-Rača, largest areas are with no or very weak anthropization – 38.04 %. Then
following areas with very strong anthropization – 19.15 %, sealed and water areas – 15.45 %,
areas with medium anthropization – 14.7 % were measured from the total extent of cadastre.
The smallest acreage belongs to the area of weak anthropization – 12.66%. The most affected
soils by anthropization were found in sealed areas, where Technosols, vineyards soils,
Anthrosols, as well as terraced soils have been recognized. Human affects agricultural land in
medium intensity like Mollic Fluvisols and Fluvisols. Diminished influences were found out
in forest soils in our cases on Cambisols or Umbric Leptosols.
Key words: Bratislava-Rača, soil anthropization, soil types

ÚVOD
Antropizácia pôd je proces ovplyvňovania jej vlastností činnosťou človeka.
Antropogénnym pôsobením sa porušuje prirodzená genetická skladba pôdy, menia sa
jej fyzikálne, chemické i biologické vlastnosti, často dochádza k degradácii pôdy
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alebo k vytvoreniu nových pôdnych typov a subtypov. Cieľom predkladanej práce je
na základe výsledkov vlastného mapovania opísať vplyv človeka na pôdu a podať
prehľad o intenzite antropizácie pôdy v katastrálnom území obce Rača, mestskej časti
Bratislava.

MATERIÁL A METÓDY
Zistenie miery antropizácie pôd v Rači pozostávalo z viacerých etáp. Jednotlivé
etapy sa týkali spracovania informačných zdrojov o antropizácii pôd, o histórii
mestskej časti Rača, ďalej z vlastného terénneho prieskumu, výberu reprezentatívnych
pôdnych profilov, odberu a analýz pôdnych vzoriek, vyhodnotenia výsledkov a
z vytvorenia mapy miery antropizácie pôd.
Výskum v terénne sa vykonal v katastrálnom území Rače v rokoch 2006 a 2007.
Pri terénnych prácach sme sa riadili Príručkou terénneho prieskumu a mapovania pôd
(ČURLÍK, ŠURINA 1998). V rámci mapovania územia sme vykopali a popísali 36 sond,
z ktorých sme vybrali 4 pôdne sondy, ktoré reprezentujú základné areály s rôznym
stupňom antropizácie. K charakteristike pôdneho pokryvu sme využili aj niekoľko
odkryvov. Pôdne typy a subtypy sme určovali podľa Morfogenetického
klasifikačného systému pôd Slovenska (KOLEKTÍV, 2000). Miera antropizácie pôd
záujmového územia sa určila váženou metódou.
Laboratórnymi analýzami sa zistili základné fyzikálne a chemické charakteristiky
pôd: zrnitosť, základná frakcionácia jemnozeme v %, pH/H2O, pH/KCl, obsah Cox v
%, obsah humusu v %, obsah CaCO3 v %, obsahy P a K v mg/kg (Tab. 1).
Tab. 1 Vlastnosti pôd v katastrálnom území Bratislava-Rača
Horizont
index

Obsah
Pôdna
Obsah
humusu
P (mg/kg) K (mg/kg)
vzorka
pH KCl
CaCO3
(%)
(cm)
Sonda 1 Kambizem modálna, piesočnatohlinitá na zvetralinách granodioritu

Ao

5 - 15

3,20

0,0

2,55

9

118

Bv

30 - 40

3,23

0,0

0,31

-

-

B/C

70 - 80

3,21

0,0

0,62

-

-

Sonda 2 Čiernica kultizemná, glejová, hlinitá až ílovitá na alúviu
Akp

10 - 20

6,50

0,2

2,59

116

87

Amč

35 - 45

6,49

0,1

2,07

-

-

CGro

50 - 60

6,27

0,0

0,52

-

-

Sonda 3 Kultizem kambizemná, hlinitopiesočnatá na zvetralinách granodioritu
Akm

30 - 40

6,84

0,1

1,69

236

114

Bv

70 - 80

5,22

0,0

0,81

-

-

Sonda 4 Antrozem modálna, hlinitá až ílovitá na antropogénnom substráte
Ad

10 - 20

6,94

0,70

3,10

49

120

Ad/C

30 - 40

7,35

4,9

1,55

-

-

C

60 - 70

7,53

1,25

0,78

-

-
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VÝSLEDKY
Mestská časť Bratislavy Rača leží v severovýchodnej časti katastra hlavného
mesta, na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát. Do roku 1946 bola samostatnou
obcou známou pod menom Račišdorf. Od 1. apríla 1946 je súčasťou hlavného mesta a
19. mája 1947 dostala obec úradný názov Rača. Od roku 1971 je súčasťou III.
bratislavského obvodu.
Hlavným zamestnaním obyvateľov Rače bolo vždy poľnohospodárstvo a najmä
vinohradníctvo. Preto si obec po dlhú dobu zachovávala ovocinársko-vinohradnícky
charakter. Súčasný rozvoj priemyslu, urbanizácie a stavebníctva sa v značnej miere
podieľa na zmenách vzhľadu mestskej časti. V katastri pozorujeme niekoľko areálov,
kde sa intenzita vplyvu človeka prejavuje rôznou silou a spôsobom. V zásade areály
rozdeľujeme do 6 skupín: 1. pôvodná vegetácia, 2. orná pôda, 3. záhrady a sady, 4.
vinohrady, 5. parky, cintoríny, okrasné plochy, 6. zastavané a vodné plochy (Obr. 1).
Pôvodná vegetácia
K areálom so žiadnou až veľmi slabou antropizáciou sú zaradené plochy
s čiastočne pôvodnou vegetáciou, teda lesy, primárne či sekundárne. Nachádzajú sa
v severnej časti katastrálneho územia a zaberajú najväčšiu časť plochy katastra. Ich
výmera dosahuje 916,3 ha, čo predstavuje 38,9 % celkovej výmery. Pôdy lesov sa
vyznačujú len slabým skultúrnením, ktoré je lokálne spojené s výsadbou drevín
a zriadením lesných ciest. Keďže táto oblasť spadá do chránenej krajinnej oblasti,
výsadba stromov ojedinelá a ich výrub je obmedzený.
Z fyzikálneho hľadiska ide o pôdy značne skeletnaté, len čiastočne postihnuté
eróziou. Materskou horninou, na ktorej vznikla pôda, sú zvetraliny žuly. Z pôdnych
druhov sa tu vyskytujú hlinitopiesočnaté a piesočnatohlinité pôdy s hrubozrnným
materiálom na povrchu. Z jednotlivých pôdnych typov tu nachádzame kambizem
modálnu, kambizem podzolovú, ranker modálny, ranker podzolový. Okrem toho sa
vyskytuje kambizem luvizemná, menej luvizem modálna, litozem modálna, fluvizem
modálna a podzol modálny.
Z chemického hľadiska sú pôdy v lesoch veľmi kyslé s kyslým nadložným
humusom, bez obsahu karbonátov. Kyslosť pôd ovplyvňuje pôdotvorný substrát,
v tomto prípade žula, miestami bridlica. V povrchových horizontoch lesných pôd sa
nachádza stredne vysoký obsah organického uhlíka a humusu, zatiaľ čo
v podpovrchových horizontoch ich obsah prudko klesá až na veľmi nízky. Analýzy
pôdy z tejto lokality potvrdzujú minimálny vplyv človeka, pretože obsah fosforu je
veľmi malý a obsah draslíka malý.
Orná pôda
K areálom so slabou antropizáciou sme zaradili polia a trvalé trávnaté porasty,
ktoré sa vyskytujú len v južnej časti katastrálneho územia. Výmera ornej pôdy
v katastrálnom území obce Rača dosahuje 250,8 ha, čo predstavuje 10,6 % z celkovej
výmery. Plochy sa vyznačujú slabšou antropizáciou, pri ktorej človek obhospodaroval
pôdu do hĺbky 0,28 metra. V prikarpatskej depresii sa nachádzajú pôdy typu čiernica
glejová, čiernica kultizemná, glej kultizemný, fluvizem glejová. Z hľadiska zrnitosti
sú to hlinité a ílovitohlinité pôdy.
Pôdy sa vyznačujú pretvorením povrchového horizontu (ornica). V ornici
miestami obsahujú minimum karbonátov a majú slabo alkalickú pôdnu reakciu. Je to
následok poľnohospodárskej činnosti. Keďže pri obrábaní pôd a pestovaní plodín
dochádza k odbúravaniu humusu, obsah organického uhlíka a humusu je znížený
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a dosahuje stredne vysoké hodnoty. Z pohľadu živín je pôda dobre zásobená
fosforom, obsah draslíka je však malý.

Obr. 1 Miera antropizácie v katastrálnom území Bratislava-Rača
Sady a záhrady
Pôdy so strednou antropizáciou v sadoch a záhradách lemujú územie medzi
lesom a intravilánom mestskej časti. Najväčšia lokalita pôdy využívanej na
záhradkárske účely je však Žabí Majer. Ďalšia záhradkárska oblasť sa nachádza pri
železnici v JV časti katastra. V lokalite Spodné Šajby ohraničenej kanálmi
a Račianskym potokom je vysadený porast čiernych ríbezlí. Spoločná výmera sadov a
záhrad je 165,3 ha, teda 6,9 % z celkovej výmery katastrálneho územia.
V Žabom Majeri sa pôvodne vyskytovala čiernica, ktorá bola však intenzívne
obhospodarovaná a miestami aj prekrytá humusovou zeminou. Vytvorila sa tak
kultizem, miestami až antrozem. V záhradkách, ktoré sú situované v blízkosti
poľnohospodárskych pôd, nachádzame pôvodné pôdne typy - čiernice. Najviac sa tu
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však vyskytuje kultizem a jej rôzne subtypy s pozostatkom pôvodných pôd, najmä
kultizem čiernicová a kultizem glejová.
Zo zrnitostného hľadiska sa tu vyskytujú väčšinou hlinité, ílovitohlinité pôdy,
menej prachovité pôdy. Pôdy sú silnejšie skultúrnené ako na poli. V záhradkách sa
lokálne pôda kultivuje do hĺbky 0,6 m. Vyžaduje si to výsadba ovocných drevín.
Väčšina plôch je však zúrodnená do hĺbky 0,3 m. Povrchové horizonty týchto pôd sú
bohatšie na minerálne zložky a organickú hmotu, ktorú človek dodáva do pôdy
v podobe kompostu. Časť záhradiek je vytvorená na antropogénnom substráte, kde
prevláda antrozem rekultivačná a antrozem modálna. Antropogénny substrát sa
vyskytuje najmä v oblasti Žabí Majer. V minulosti bol na tomto území močiar. Neskôr
bol vyplnený hrubozrnným a jemnozrnným materiálom, vysušený a zarovnaný. Po
týchto úpravách sa tu vytvorila záhradkárska oblasť. Z pôvodnej fluvizeme glejovej
bola vytvorená kultizem glejová. Oproti ostatným kultizemiam ide o menej úrodný
subtyp, ktorý sa vyznačuje podpovrchovým zamokrením a nevhodným zrnitostným
zložením.
Vinohrady
V podhorí a na úpätných svahoch Malých Karpát človek vysadil vinohrady. Ich
pôdy sú stredne skultúrnené a zaraďujeme ich k plochám so strednou antropizáciou.
Vinohrady na terasách s antropogénnym substrátom však začleňujeme k plochám so
silnou antropizácoiu. Výmera vinohradov je 295,1 ha, čo predstavuje 12,5 %
z celkovej výmery katastra.
Antropizácia je tu ešte výraznejšia ako v záhradách a sadoch, pretože z menej
úrodných pôvodných kambizemí bola vytvorená hlbokou rigoláciou úrodná kultizem
kambizemná s kultizemným horizontom s hĺbkou viac ako 35 cm. Na mnohých
terasách je substrát vytvorený človekom a nachádza sa tu pôdny typ antrozem.
Zo zrnitostného hľadiska sa tu najviac vyskytujú piesočnatohlinité, štrkovité pôdy.
V menšej miere sú zastúpené hlinitopiesočnaté pôdy. Silne skeletnaté pôdy sú
skultúrnené odstránením kameňov, ktoré sa odkladali na okraji vinohradu.
V povrchových horizontoch je pôdna reakcia slabo alkalická. Kyslosť je
zmiernená ľudskou činnosťou, pretože vinohrady intenzívne obhospodaruje
vápnením, hnojením a rigoláciou. Obsah karbonátov je nízky, pri povrchu je len 0,1 %
CaCO3. Množstvá organického uhlíka a humusu sú tiež nízke, čo sa dáva do súvisu
s intenzívnym poľnohospodárskym využívaním vinohradov. Veľmi vysoký obsah
fosforu je ďalším znakom pôsobenia človeka vo vinohrade. Obsah draslíka je malý.
Parky, cintoríny, okrasné plochy
K plochám so silnou antropizáciou začleňujeme parky, okrasné plochy, cintoríny,
zatrávnené prieluky medzi domami a vinohrady na terasách. Tieto areály sa vyskytujú
v prevažnej miere na sídliskách smerom na Vajnory a v centre sídla. Ich výmera
dosahuje 262,4 ha, t.j. 11,1 %.
Prevládajúci pôdny pokryv je antrozem modálna. Bola vytvorená
z antropogénnych substrátov. Vplyv človeka je tu najvýraznejší. Väčšina pôvodnej
pôdy (kambizem) bola odstránená a na jej miesto bola navezená človekom vytvorená
zmiešaná zemina z rôznych pôd.
Zrnitostne sú to pôdy hlinité až ílovitohlinité, miestami piesočnatohlinité
a prachovité. V intraviláne obce sa prejavuje ľudská činnosť v najväčšej miere.
Vyskytujú sa tu pôdy so slabo alkalickou pôdnou reakciou. Zvýšená koncentrácia
CaCO3 je sprievodný znak urbanizovaných a priemyselných území. Karbonáty sú
prítomné predovšetkým v podpovrchovom horizonte, kde je pôda slabo vápenatá až
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vápenatá. Je to spôsobené ľudskou činnosťou, úpravami terénu návažkami,
prítomnosťou antroskeletu. Na povrchu sú karbonáty v minimálnej miere. Organický
uhlík a humus nadobúdajú pri povrchu najvyššie hodnoty, smerom do hĺbky ich
množstvo prudko klesá na nízky až veľmi nízky obsah. Aj stredne vysoký obsah
fosforu dokazuje, že ľudská aktivita v centre obce je najintenzívnejšia. Obsah draslíka
ho prevyšuje, čo je v istej miere dané aj vlastnosťami naakumulovaného
antropogénneho materiálu v antrozemi. V centre katastrálneho územia sa nachádza
pôvodné osídlenie Rače, kde prevládajú budovy, cesty. Len v malej miere sa medzi
nimi vyskytujú záhrady, na ktoré však bola navezená viackrát zemina a vytvorila sa
tak antrozem. V lokalite Kozliny (Pánty) je prekrytá pôvodná fluvizem glejová málo
skeletnatým materiálom do výšky až jedného metra.
Zastavané areály a vodné plochy
Zastavené areály predstavujú pôdy prekryté stavbami, chodníkmi, parkoviskami.
Hovoríme o tzv. pochovanej pôde. Tieto plochy už pôdu nepredstavujú, tak ako vodné
plochy, ktoré de facto pôdou ani nie sú. Zastavanosť katastra je 390,5 ha, 16,5 %. Jej
rozloha neustále narastá výstavbou bytových a nebytových priestorov. V súčasnej
dobe výstavba rodinných domov veľmi zasahuje do priľahlých vinohradov a lesa.
Vodné plochy zaberajú 26,1 ha, t.j. 1,1 % celkovej rozlohy. Ani tie za pôdy
nepovažujeme. V južnej časti katastra v lokalite pri zriaďovacej stanici Bratislava Východ sa nachádza nádrž Kalná. Vznikla po ťažbe štrkopieskov. Využíva sa aj na
chov rýb. Jazero Pánty v areály roľníckeho družstva Rača vzniklo tiež po ťažbe
štrkopieskov. Z tečúcich vôd sa v katastri vyskytuje Račiansky potok a potok Struha.

ZÁVER
V predkladanom príspevku sme zistili, že antropizácia pôd v katastrálnom území
Rače, mestskej časti Bratislava, úzko súvisí s osídľovaním územia, so zakladaním
vinohradov, sadov a záhrad, s narastajúcou výstavbou bytových a nebytových
priestorov. Výsledky nášho výskumu môžeme zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich
bodov:
 Podľa stupňa antropizácie žiadnu až veľmi slabú mieru antropizácie pozorujeme
v lesoch. V prevažnej miere sa tu nachádzajú kambizeme a rankre. Pôda je v nich
ovplyvnená len výsadbou nových drevín, zriaďovaním a úpravou lesných ciest.
Výmera týchto plôch je 900,08 ha, čo predstavuje 38,04 % z celkovej výmery
katastra.
 Slabšiu mieru antropizácie sledujeme na ornej pôde, ktorá sa vyskytuje na
rovinách pri karpatskej depresii. Zastúpené sú najmä čiernice a fluvizeme.
Výmera plôch so slabou antropizáciou je 299,5 ha, čo predstavuje 12,66 %
celkovej výmery katastra.
 Intenzívnejší vplyv človeka na pôdu pozorujeme vo viniciach, záhradách
a sadoch. Antropizácia siaha v priemere až do hĺbky 60 cm. V záhradách človek
pôdu kultivuje do hĺbky 0,3 m, pri výsadbe ovocných stromov hlbšie. Vyskytuje
sa tu pôdny typ kultizem, v nepatrnej miere aj antrozem. Plochy so strednou
antropizáciou zaberajú 348 ha, teda 14,7 % výmery katastra.
 Areály so silnou mierou antropizácie sa vyskytujú najmä v centrálnej časti Rače.
Na týchto plochách sa vyskytuje už pôdny typ antrozem. Zaraďujeme k nej parky,
okrasné plochy, cintoríny, prieluky medzi budovami a vinohrady na terasách.
Celková výmera antrozemí značí 453 ha, teda 19,15 % celkovej výmery katastra.
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Najintenzívnejšie sa činnosť ľudskej spoločnosti prejavuje vo výstavbe budov,
ciest, chodníkov. Bratislava v posledných rokoch zažíva boom v stavebníctve.
Nová výstavba sa nevyhýba ani Rači. Najväčší zásah do krajiny však spôsobuje
výstavba rodinných domov a bytových komplexov. V súčasnosti zastavaná
krajina, spolu s vodnými plochami, predstavuje 365,24 ha, čo tvorí 15,45 %.
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Valuation of ecological soil functions – theoretical
fundamentals
Radoslav Bujnovský1, Jozef Vilček2
1

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, SR,
e-mail: bujnovsky@vupu.sk
2
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Prešov,
Reymanova 1, 080 01 Prešov, SR, e-mail: vilcek@vupop.sk

Abstrakt
Základom pre ekonomické hodnotenie funkcií resp. vlastností pôdy je oceňovanie prínosov
priamo vyplývajúcich zo zabezpečovania konkrétnych funkcií pôdy alebo nákladov
súvisiacich s nápravou následkov vyplývajúcich zo zníženia kvality pôdy a zabezpečovania
danej funkcie pôdy (metóda nákladov a výnosov). Väčšinu služieb ekosystému, a platí to aj pre
ekologické funkcie pôdy, nie je jednoduché priamo premietnuť do tržnej ekonomiky. Hodnotenie
nepriamych trhových nákladov spojených s hodnotením regulačných služieb ekosystému
(a taktiež aj regulačných funkcií pôdy) sa spravidla orientuje na náklady, ktoré sa ušetrili resp.
ktorým sa predišlo vďaka výkonu funkcie a na kompenzačné náklady, ktoré súvisia
s navrátením poškodeného prírodného prostredia do pôvodného stavu. Hodnoty väčšiny
ekologických funkcií pôdy sa spravidla zaraďujú do kategórie úžitkových hodnôt nepriameho
nespotrebného použitia. Na základe hodnotenia retenčnej vodnej kapacity pôd bola ocenená
schopnosť pôdy akumulovať vodu. V priemere jeden meter štvorcový poľnohospodárskych
pôd má vzhľadom na hodnotenú funkciu cenu asi 16 Sk. Hodnotenie pôdy a jej ekologických
funkcií sa ukazuje ako možná cesta zlepšenia jej ochrany najmä v oblasti úpravy cien pôdy pri
jej trvalých záberoch. Napriek tomu oceňovanie nemôže byť použité ako základ pre
formovanie etických hodnôt bezprostredne spojených s postojom človeka k pôde a jej
degradácii, ktoré globálna spoločnosť tak naliehavo potrebuje.
Kľúčové slová: ekologické funkcie pôdy, oceňovanie pôdy, ochrana pôdy

Abstract
Economic valuation of soil functions or properties is based on valuation of benefits directly
resulting from provision of concrete soil functions or the costs related to remediation of
consequences resulting from decrease of soil quality and provision of given soil function
(cost-benefit analysis). It is not easy directly project the most of ecosystem services into
market economy, and it applies also for soil ecological functions. Indirect market valuation
connected with evaluation of regulation services of ecosystem including soil regulation
functions, is usually oriented on the saved costs or avoided costs due to given function, and
the replacement costs that are related to return of damaged environment into original state.
The values of most soil ecological functions are classified as use values of indirect nonconsumptive use. On the base of evaluation of soil retention capacity the value of soil
capability to accumulate the water was estimated. The average values of 1 square meter of
agricultural soils with regard to mentioned function is 16 Sk. Valuation of soil and its
ecological functions seems as possible way for improvement of soil protection especially in
modification of soil price at its permanent sealing. In spite of that, financial values should not
to be used as a ground for forming ethical values, which are imminently connected with
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human approach towards soil and its degradation, and which are essentially needed by global
society.
Key words: soil ecological functions, soil valuation, soil protection

ÚVOD
Kým o význame pôdy pre spoločnosť prostredníctvom jej funkcií sú dostupné viaceré
odborné poznatky (napr. BEDRNA, 2002; BUJNOVSKÝ, JURÁNI, 1999; ŠARAPATKA a kol.,
2002), vzťahy týchto funkcií a ich hodnotenia k priamym a nepriamym ekonomickým
prínosom sú neznáme (WOOD et al., 2005). Ako vyplýva z celého radu prác (napr.
CONSTANZA et al., 1997; DEGROOT, 1992; FABER et al., 2002), krátkodobé zisky z využívania krajiny nie sú spravidla vyvážené prostriedkami na obnovu jednotlivých zložiek
prírodného prostredia. V prípade pôdy je to dané aj tým, že ekologické funkcie pôdy nie sú
zahrnuté do výrobných nákladov, resp. trhových nástrojov a aj v systéme politických rozhodnutí sa im nevenuje žiadna resp. minimálna pozornosť. Okrem toho, ako uvádza HEAL
(2000), cena environmentálnej služby neodráža jej spoločenský význam, pretože
ekonomika je zameraná na ceny (spravidla viazané na trh) a nie na hodnoty resp.
významnosť týchto služieb pre spoločnosť.
Pri hodnotení (odhade) služieb resp. funkcií ekosystému na globálnej úrovni
(CONSTANZA et al., 1997) najväčší deficit informácií je pozorovaný v oblasti
poľnohospodárskej resp. ornej pôdy - samozrejme s výnimkou produkcie potravín.
V zmysle tohto, priestorová diferenciácia a kvantifikácia potenciálu ekologických funkcií
pôdy môže byť jedným z podkladov pre úpravu doterajších noriem pri regulácii rozsahu
degradácie pôdy, jej trvalých záberov, ako aj objektívnejším podkladom pre určenie ceny
pôdy.
V súčasnosti prakticky na celom svete je bonita poľnohospodárskej pôdy odvodená od
jej produkčnej funkcie a súčasné znalosti o pôdnych funkciách nie sú zatiaľ premietnuté do
žiadnej bonitácie pôd (JURÁNI, 2005). Ako uvádzajú FERNANDES et al. (2006), dlhodobé
využívanie služieb, resp. funkcií krajiny (a samozrejme pôdy ako základného
komponentu krajiny) vytvára východiskový rámec pre potrebu ich oceňovania. Predbežný odhad ekonomického prínosu ekologických funkcií pôdy v podmienkach Slovenska
bol vypracovaný pred viac než 10 rokmi (LINKEŠ a kol., 1996), ale konkrétne ocenenie
ekologických funkcií pôd zatiaľ nebolo vypracované, a ani v zahraničnej literatúre
zaznamenané.

MATERIÁL A METÓDY
Príspevok je zameraný na zhodnotenie informácií o úžitkoch a funkciách
poľnohospodárskych pôd a výber metód oceňovania pre stanovenie ceny vybraných
ekologických funkcií pôdy.
Základom oceňovania netržných statkov a služieb prírodných zdrojov (vrátane pôdy)
podľa neoklasickej environmentálnej ekonómie je určenie ich celkovej hodnoty ako
hodnoty určitej zásoby prírodného kapitálu, alebo ekonomickej hodnoty zmeny tejto zásoby
(zmeny kvality životného prostredia), ktorá sa prejavuje zmenou služieb
environmentálnych zdrojov (zníženie schopnosti pôdy zabezpečovať určitú funkciu). Druhá
alternatíva je spravidla reálnejšia. V súlade s viacerými autormi (napr. HACKETT, 2006;
SEJÁK, 2002), základom pre ekonomické hodnotenie funkcií resp. vlastností pôdy je
oceňovanie prínosov priamo vyplývajúcich zo zabezpečovania konkrétnych funkcií pôdy
alebo nákladov súvisiacich s nápravou následkov vyplývajúcich zo zníženia kvality pôdy
a zabezpečovania danej funkcie pôdy (cost-benefit analysis, resp. metóda nákladov
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a výnosov). K uvedenému možno dospieť tak zisťovaním nákladov a rizík, alebo na
základe informácií o ochote ľudí platiť za udržanie určitého stavu prostredia (pôdy) resp.
zlepšenie jeho kvality.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Ako uvádzajú DEGROOT et al. (2002), životné podmienky a následne kvalita života
človeka priamo aj nepriamo závisia od dostupnosti environmentálnych statkov (goods)
a služieb (services), ktoré majú zvyčajne nepeňažnú hodnotu. Ako uvádza SCOTT et al.
(1998), služby predstavujú vlastnosti ekologických funkcií pôdy, z ktorých človek
odvodzuje úžitky. Kým produkčná funkcia prináša úžitkové spotrebné hodnoty, hodnotené
ekologické funkcie pôdy možno zaradiť do skupiny regulačných funkcií prírodného
prostredia (napr. DAILY, 1997; DEGROOT et al., 2002; HAWKINS, 2003) prinášajúcich
úžitkové nespotrebné hodnoty (Obr. 1).
Obr. 1. Zaradenie služieb vyplývajúcich z ekologických funkcií pôdy do kategórií hodnôt

Hodnoty ekologických funkcií pôdy

Neúžitkové hodnoty
(non-utility values)

Úžitkové hodnoty
(utility values)

(napr. kultúrne a historické dedičstvo)

Spotrebné použitie

Nespotrebné použitie

(consumable use)

(napr. produkcia biomasy)

(non-consumable use)

Priame
(napr. rekreačná
a estetická
funkcia)

Nepriame
● retencia vody v pôde
● filtrácia látok
● rezervoár uhlíka
● tranformácia látok
● pufrácia zmien prostredia (pH)
● rezervoár biodiverzity

Väčšinu služieb ekosystému, a platí to aj pre ekologické funkcie pôdy, nie je jednoduché
priamo premietnuť do tržnej ekonomiky. Ako vyplýva z celého radu prác (napr. dEGROOT
et al., 2002; FABER et al., 2002; DAILY, 1997; HAWKINS, 2003; HACKETT, 2006;
SEJÁK, 2002), hodnotenie nepriamych trhových nákladov (indirect market valuation)
spojených s hodnotením regulačných služieb ekosystému (a taktiež aj regulačných
funkcií pôdy) sa spravidla orientuje na:

64



náklady, ktoré sa ušetrili, resp. ktorým sa predišlo vďaka výkonu funkcie
(avoided cost) napr. záplavy, filtrácia vody alebo zhodnocovanie odpadov [v tomto
prípade možno uvažovať o prínosoch z regulácie degradácie prostredia pre zdravie
ľudí (choroby, úmrtnosť a pod.) a ekologických prínosoch z regulácie
degradačných procesov (biologická diverzita)]
 kompenzačné náklady (replacement cost), ktoré súvisia s navrátením
poškodeného prírodného prostredia do pôvodného stavu.
 Hesenská metóda je ďalšia metóda používaná pre oceňovanie služieb prírodného
prostredia a môže byť použitá aj pri hodnotení funkcií pôdy je. Jej podstatou je že
nehodnotí prínosy pre spotrebiteľa, ale význam z hľadiska fungovania ekosystému,
čo je oveľa významnejšie. Pri uvedenej metóde ekonomická hodnota vychádza
z prevodu bodového hodnotenia vybraných charakteristík (indikátorov) na peňažné
hodnoty prostredníctvom priemerných nákladov na revitalizáciu zúrodnenie resp.
rekultiváciu.
Náklady vyplývajúce zo straty alebo narušenia funkcie resp. kompenzácie nákladov
možno tiež vnímať ako environmentálny dlh (náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na
odstránenie alebo aspoň eliminovanie negatívnych následkov doterajšej činnosti človeka na
jednotlivé zložky životného prostredia). V súlade s členením funkcií ktorý znázorňuje Obr.
1, výber ekologických funkcií pôdy pre ich ocenenie zodpovedá aj ich vzájomnému vzťahu
a hierarchii (Obr. 2).
Obr. 2 Hierarchia produkčnej a ekologických funkcií pôdy vzhľadom k oceňovaniu ich
významu a hodnôt
Akumulácia vody
v pôde

Produkčná funkcia

Filtrácia znečisťujúcich
látok

Transformácia
organických látok
a odpadov

Pufračná funkcia
(regulácia hodnôt pH)

Ocenenie schopnosti pôdy akumulovať vodu
Oceňovanie akumulačnej funkcií nadväzuje hodnotenie retenčnej vodnej kapacity.
Pri hodnotení ekonomických úžitkov funkcie pôdy akumulovať vodu vychádzame z predpokladaného zámeru človeka udržať vodu v krajine. Z tohto hľadiska je potom možné
nazerať na pôdu a ohodnocovať ju ako „akumulačnú nádrž“ pre zadržiavanie vody.
V prípade, ak by pôda absentovala, musel by človek takéto nádrže umelo vybudovať
a teda by musel vynaložiť primerané finančné náklady na realizáciu takéhoto diela.
Z finančných analýz rôznych vodných diel budovaných na Slovensku vyplýva, že
náklady na zadržanie 1 m3 vody sa pohybujú na úrovni 60 Sk.
Pri predpokladanej metrovej hĺbke pôdneho profilu zadrží 1 m2 pôdy s nízkou
schopnosťou menej ako 0,25 m3 vody, kým pôdy s veľmi vysokou schopnosťou viac
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ako 0,40 m3 vody. Prepočet cez náklady pripadajúce na 1 m3 výstavby nádrže potom
diferencuje ekonomické ohodnotenie príslušnej pôdy nasledovne:
 pôdy s veľmi nízkou schopnosťou akumulovať vodu: menej ako 15 Sk/m2
 pôdy s nízkou schopnosťou akumulovať vodu: 15 - 18 Sk/m2
 pôdy so strednou schopnosťou akumulovať vodu: 18 - 21 Sk/m2
 pôdy s vysokou schopnosťou akumulovať vodu: 21 - 24 Sk/m2
 pôdy s veľmi vysokou schopnosťou akumulovať vodu: viac ako 24 Sk/m2.
Nakoľko kvantifikácia akumulácie vody v pôde sa do značnej miery odvíja od
hrúbky pôd, boli hodnoty ekonomického ohodnotenia 1 m3 pôdy v prostredí GIS
ArcMap preklopené cez zodpovedajúcu hĺbku (plytké: 0-0,3 m – koeficient 0,3,
stredne hlboké 0,3-0,6 m – koeficient 0,6, hlboké nad 0,6 m - koeficient 1,0) pôd.
Následne boli stanovené cenové rozpätia v hodnotení akumulácie vôd
poľnohospodárskymi pôdami. Takýto postup umožňuje pre každú lokalitu stanoviť
konkrétnu (relatívne presnú) hodnotu danej funkcie.
Priestorovú diferenciáciu ocenenia schopnosti pôdy akumulovať vodu ilustruje
Obr. 3. Celková hodnota poľnohospodárskych pôd Slovenska z hľadiska akumulácie
vody stanovená takýmto spôsobom je zhruba 377 mld. Sk. Jeden meter štvorcový
poľnohospodárskych pôd má vzhľadom na hodnotenú funkciu cenu asi 16 Sk.
Ako uvádza BUDAY a kol. (2006) pomocou metódy určenia nákladov súvisiacich
s nápravou následkov vyplývajúcich zo zníženia pozitívnej externality, resp. konkrétnej
služby ekosystému (protipovodňová ochrana, prevencia vodnej erózie, absorpcia SO2 a NO2,
zhodnocovania a zneškodňovania organického odpadu) boli uvedené funkcie (v období 20012004) sumárne ocenené v rozpätí 1,4-1,8 Sk/m2. LINKEŠ a kol. (1996) ocenili
mimoprodukčné pôdy SR na 2,5 Sk/m2. Ocenenie schopnosti pôdy akumulovať vodu
presahuje doterajšie hodnotenia.
Obr. 3 Cena schopnosti pôd akumulovať vodu

Názory na ekonomické hodnotenie služieb podporných systémov prírodného prostredia
pre život človeka sú rozdielne. Tak napríklad HEAL (2000) uvádza, že ekonomické
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hodnotenie nie je dostatočné pre ochranu prírodných zdrojov resp. zložiek prírodného
prostredia, pretože ekonomika nemôže odhadnúť význam prírodného prostredia pre
spoločnosť. Význam ekonomiky vo vzťahu k ochrane (prírodných zdrojov) spočíva
v podpore resp. stimulácii ich ochrany a trvalo udržateľného využívania. Súčasne
hodnotenie nie je potrebné pre ustanovenie správnej pro-environmentálnej stimulácie.
Podobne v súlade s WINKLEROM (2006) možno konštatovať, že metódy ekonomického
hodnotenia zahrňujú vzťah ľudí a produktov/služieb ekosystému resp. funkcií pôdy.
Uvedené metódy nedostatočne hodnotia vnútornú štruktúru ekosystému resp. význam pôdy
z hľadiska fungovania ekosystému. Vychádzajúc z existujúcich preferencií ľudí metódy
ekonomického hodnotenia nemôžu zachytiť normatívne a etické aspekty hodnotenia
ekologických funkcií pôdy.
Trvalé zábery pôdy predstavujú najvýraznejší zásah do kvality pôdy. Uvedeným
záberom pôdy do budúcna nemožno síce zabrániť, ale kvalitu zaberanej pôdy možno do
určitej miery regulovať. V súvislosti so zvýšením ochrany poľnohospodárskej pôdy
Slovenska a reguláciou záberov najkvalitnejších pôd sa prostredníctvom novelizácie
platnej legislatívy (zákon č. 220/2004 Z.z.) opätovne zavádzajú odvody za zábery pôdy.
V tomto smere oceňovanie pôdy a jej ekologických funkcií sa ukazuje ako možná cesta
zlepšenia jej ochrany. Napriek tomu, ako uvádza SCIAMA (2007), oceňovanie nemôže byť
použité ako základ pre formovanie etických hodnôt bezprostredne spojených s postojom
človeka k pôde a jej degradácii, ktoré globálna spoločnosť tak naliehavo potrebuje.
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VLASTNOSTI PÔDY POD VYBRANÝMI DRUHMI
DREVÍN V MESTE NITRA
Soil properties under selected woody plants in Nitra town
Nora Szombathová, Anton Zaujec, Mária Reitšpísová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra pedológie a geológie,
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Abstrakt
Cieľom práce bolo charakterizovať vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti pod porastom
javora jaseňolistého a lipy malolistej v meste Nitra a tiež určiť mieru ovplyvnenia skúmaných
drevín vlastnosťami pôdy. Pôdne vlastnosti boli zisťované v 4 sondách, z ktorých dve boli
vykopané v parku Sihoť a to pod porastom javora jaseňolistého a lipy malolistej, a ďalšie dve
na sídlisku Klokočina pod rovnakými drevinami. Pôdu sme klasifikovali ako antrozem
modálna. Najvýraznejšie rozdiely medzi skúmanými pôdami sme zistili v zrnitostnom zložení
pôdy. Vo všetkých pôdnych profiloch sme zaznamenali zhutnenie okrem profilu pod javormi
v lokalite Sihoť, kde sme však z dôvodu vysokého obsahu antroskeletu nemohli urobiť odber
a analýzy fyzikálnych vlastností do hĺbky väčšej ako 0,3 m. Nepriaznivé fyzikálne vlastnosti
pôdy – najmä nízka vlhkosť pôdy sa podieľala na predčasnom žltnutí a opade listov lipy
malolistej. Na poraste javora jaseňolistého nebolo zaznamenané žiadne poškodenie suchom,
ani iné fyziologické či mechanické poškodenie. Pôdna reakcia bola vo všetkých skúmaných
profiloch slabo alkalická, a smerom do hĺbky stúpala, čo sa zhoduje aj so zvyšovaním obsahu
CaCO3. Dôvodom výrazných rozdielov v obsahoch makroživín a organickej hmoty medzi
skúmanými profilmi môže byť dodávanie priemyselných a organických hnojív do pôdy
v určitých častiach parku Sihoť a zanedbanie hnojenia na Klokočine. Výsledky poukazujú na
veľkú heterogenitu pôd urbánnych ekosystémov.
Kľúčové slová: urbánne pôdy, zdravotný stav drevín, zrnitosť, pH, organický uhlík,
objemová hmotnosť pôdy

Abstract
The aim of the work reported here was the characterization of selected physical and chemical
soil properties under maple and lime trees in town Nitra and to determine the intensity of
influence of studied woody plants by soil attributes. Soil properties were determined in 4 pits,
when two of them were dug in park Sihoť under maple and lime trees, and other two on
Klokočina district under the same trees. Soil was classified as Urbi-Anthropic Regosol. The
most distinctive differences between studied soils were found in textural composition. Each
soil profile had compacted layers, only profile under maple in park Sihoť was not compacted,
since for high amount of artefacts we could not collect soil samples and do physical analyses
deeper than to 0.3 m. Unfavourable soil physical properties – mainly low water content leaded
to early getting yellow and falling of lime leaves. Maple trees were neither harmed by
dryness, nor by any physiological or mechanical harm. Soil reaction was in each profile
slightly alkaline, and alkalinity increased with depth, what correspondents with increased
CaCO3 content. The reason of great differences in macronutrients and soil organic matter
contents between studied profiles could be the use of mineral and organic fertilisers in some
parts of park Sihoť, and abandoned use of fertilisers in Klokočina district. Obtained results
point on great heterogeneity of soils in urban ecosystems.
Key words: urban soil, health of woody plants, texture, pH, organic carbon, nutrients, bulk
density
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ÚVOD
Asi 85 % európskej populácie žije v urbanizovaných územiach, ktorá sa snaží
o udržanie lepšej kvality životného prostredia. Pôda je médiom pre rast trávnej,
krovitej i stromovej vegetácie. Zvlášť v mestách má význam, nakoľko výsadba
a zachovanie zelene plní v mestách svoje funkcie: tlmivosť voči prachu či hluku,
bariérnosť voči doprave a emisným exhalátom, sanitárnosť pôd (pufrovacie
schopnosti pôd), zábrana voči vysychaniu výsadbovej vegetácie, a pod.
V dôsledku nepriaznivého urbanizačného prostredia sa stromy, kríky a celková
mestská zeleň zle prispôsobujú evironmentálnym podmienkam. Ich základná funkcia
– tvorby mikroklímy (ochladzovací efekt tieňa, bariérna funkcia voči spadu, prachu
a pod.) nemôže dostatočne vytvárať oddychové a rekreačné zázemia mestského
obyvateľstva. Mnohé prímestské lesy, lesoparky a rekreačné územia už teraz trpia
stresom zo znečistenia a vysušovania urbanizovaného prostredia. Vysoké teploty
napomáhajú množeniu hmyzu a chorobám stromov. V dôsledku nízkych priemerných
zrážok, alebo silnou stratou pôdnej vlahy sa urýchľuje úhyn bioty v mestách to má
dopad na pôdu, bilanciu vody a existujúcu rozmanitosť druhov (SOBOCKÁ, 2007).
Urbánne pôdy majú množstvo rôznych vlastností. Kvalita urbánnych pôd nezávisí od
ich úrodnosti ako pri poľnohospodárskych pôdach, ale v závislosti od ich konkrétneho
spôsobu využitia v urbanizovaných územiach. Sociálno-ekonomické, ekologické a
environmentálne funkcie akými sú pufrovacia, sanitárna, vododržná, výživová, atď.
sú prioritné pri hodnotení urbánnych pôd (SOBOCKÁ, 2003).

MATERIÁL A METÓDY
Mesto Nitra (48º19´ s.š. a 18º05´ v.d.) sa nachádza na juhozápade Slovenska na
severnom okraji Podunajskej nížiny, v údolí rieky Nitra. Leží na úpätí pohoria Tríbeč.
Pôdotvorným substrátom v parku Sihoť sú riečne sedimenty v súčasnosti premiešané
s antropogénnym stavebným materiálom, preto sme pôdu pod porastmi javorov a líp
klasifikovali ako antrozem modálna. Pôdotvorným substrátom na sídlisku Klokočina
sú spraše, hliny a antropogénne privezený stavebný materiál. Aj tu sme pôdu pod
porastmi javorov a líp klasifikovali ako antrozem modálna.
Park Sihoť je lokalizovaný na severozápade mesta v blízkosti meandra rieky
Nitra. Má rozlohu 20 ha. Jeho najstaršia časť – Sihoť bola založená v polovici 19.
storočia, a novšie 2 časti v polovici 20. storočia.
Sídlisko Klokočina je lokalizované v západnej časti mesta Nitra. Jeho budovanie
sa začalo okolo roku 1970. Mestská zeleň na Klokočine bola sadená asi pred 20-25
rokmi.
Morfologické, fyzikálne a chemické vlastnosti boli stanovené v 4 pôdnych
sondách, keď dve boli vykopané v parku Sihoť (25. 11. 2004) a to pod porastom
javora jaseňolistého (Acer negundo) a lipy malolistej (Tilia cordata, Mill.). Ďalšie dve
sondy boli vykopané na sídlisku Klokočina (7. 11. 2005) tiež pod porastmi javora
jaseňolistého a lipy malolistej.
V pôdnych profiloch sond boli skúmané nasledovné fyzikálne a chemické
parametre:
 zrnitostné zloženie – pipetovacou metódou;
 základné fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti (HANES et al., 1995) boli
stanovené len do hĺbky zvýšeného obsahu antroskeletu, ktorý nedovoľoval
odber vzoriek do väčšej hĺbky;
 pH – potenciomentricky – v H2O, v 1 mol.dm-3 KCl (FIALA et al., 1999);
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obsah uhličitanov – Jankovým vápenomerom (FIALA et al., 1999);
obsah organického uhlíka (CT) - oxidimetricky metódou Ťjurina (ORLOV et
al., 1981);
 zastúpenie humínových kyselín a fulvokyselín v humuse - frakcionáciou
KONONOVEJ-BEĽČIKOVEJ (1961);
 obsah prístupných živín fosfor (P) a draslík(K) - metódou Melich III (MELICH,
1984).
Keďže pôdy sú nevyhnutné pre rast mestskej zelene, cieľom práce bolo
charakterizovať vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti pod porastom javora
jaseňolistého a lipy malolistej v meste Nitra a tiež určiť mieru ovplyvnenia
skúmaných drevín vlastnosťami pôdy.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Fyzikálne vlastnosti pôdy
Hodnoty mernej hmotnosti (ρs) pôdy sa v profiloch menili len nevýrazne (Tab. 1).
Všeobecne, merná hmotnosť závisí od mineralogického zloženia pôdy a od obsahu
humusu, ktorý v pôde pôsobí ako vyľahčujúca hmota, preto je ρs zvyčajne nižšia v
humusovom horizonte. Napriek tomu bola v profile pod lipami zaznamenaná opačná
tendencia, teda znižovanie ρs s hĺbkou, čo poukazuje na rôznorodosť substrátu a
samotnej pôdy.
Tab. 1 Fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti pôdy v lokalitách Sihoť a Klokočina
Hĺbka
[m]
0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3

ρd
[t.m-3]
2,62
1,26
2,56
1,28
2,59
1,30

Lipa
Sihoť

0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3

2,68
2,68
2,68

Javor
Klokočina

0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3
0,4-0,5

2,55
2,63
2,53
2,53

Lokalita
Javor
Sihoť

ρs

P

Θ

Θv

51,91
50,5
49,7

VAM
[% vol.]
31,20
20,71
27,62
22,38
25,17
24,63

17,38
15,56
16,38

1,40
1,69
1,71

47,76
36,94
36,19

28,50
18,80
18,78

19,26
18,14
17,41

10,96
17,47
14,12

1,30
1,48
1,56
1,62

49,02
43,72
38,34
35,97

22,46
14,81
13,1
14,6

26,56
28,91
25,24
21,37

13,83
13,18
15,69
11,49

0,0–0,1
2,59
1,29
50,19
30,45
19,74
0,1–0,2
2,60
1,45
44,23
23,55
20,68
0,2–0,3
2,53
1,41
44,27
17,24
27,03
0,3–0,4
2,45
1,60
34,69
15,87
18,82
ρs – merná hmotnosť, ρd – objemová hmotnosť redukovaná , P – pórovitosť, Θ vlhkosť, VAM – prevzdušnenosť, Θv – bod vädnutia
Lipa
Klokočina

16,24
14,95
14,52
11,59
momentálna

Hodnoty objemovej hmotnosti pôdy vo všetkých skúmaných pôdnych profiloch
rovnomerne vzrastali s hĺbkou - keď v profile parku Sihoť pod lipami (v hĺbke 0,1-0,3
m) bola prekročená kritická hranica objemovej hmotnosti pre piesočnato-hlinité pôdy
> l,55 t.m-3 (ZAUJEC, et al., 2002), teda pôda bola nadmerne utlačená (Tab. 1, 2).
Utlačenie pôdy v uvedenej hĺbke bolo potvrdené aj výrazne zníženou pórovitosťou,
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ktorá tiež prekročila kritické hranice pre piesočnato-hlinité pôdne druhy (< 42 %)
(Tab. 1, 2).
V profile pod javorom jaseňolistým v parku Sihoť nebolo zhutnenie zaznamenané
do hĺbky 0,3 m. Avšak, odber na stanovenie fyzikálnych vlastností bolo možné
vykonať len do hĺbky 0,3 m (kvôli vysokému obsahu artefaktov v profile), preto sa
nedal posúdiť stav fyzikálnych parametrov v hlbších vrstvách profilu. Aj v profile pod
javorom jaseňolistým aj pod lipami na Klokočine bolo zistené zhutnenie v hĺbke 0,30,4 m, kde boli prekročené kritické objemové hmotnosti, a zredukovaná pórovitosť
zhutnenie potvrdila (Tab. 1, 2).
Napriek skutočnosti, že odber pôdnych vzoriek v parku Sihoť bol vykonávaný
v ten istý deň, hodnoty momentálnej vlhkosti pôdy sa značne odlišovali (Tab. 1).
Pokým v profile pod porastom javorov bola vlhkosť vyššia (θ = 31,2-25,17 %),
v profile pod lipami bola momentálna vlhkosť v rozpätí od 28,5 % do 18,78 %, a v Cc
horizonte bol takmer dosiahnutý bod vädnutia (θv). Keďže Lipa malolistá je citlivá na
nedostatok vody (HRUBÍK, 2002), 19 % vlhkosť v hĺbke 0,1-0,3 m nepostačovala,
a nedostatočná vlhkosť sa prejavila žltnutím a opadom listov už v auguste 2004
(osobná konzultácia s Prof. Hrubíkom).
Tab. 2 pH a zrnitostné zloženie pôd v lokalitách Sihoť a Klokočina
Lokalita

Horiz
ont

Hĺbka

pH

pH

[m]

H2O

KCl

Íl

Prach

Piesok

%

Textúra
TrojNovák
uholník

Javor
Sihoť

Adc
A/cc
Cc

0,0-0,15
0,15-0,20
0,20-0,40

8,27
8,38
8,38

7,47
7,51
7,55

15,90
21,43
10,46

54,78
52,08
40,19

29,33
26,49
49,36

ssh
ssh
sh

H
IH
PH

Lipa
Sihoť

Adic
Cc
Dc

0,0-0,10
0,1-0,20
>0,20

7,99
8,19
8,34

7,19
7,39
7,35

11,82
13,28
12,73

53,18
41,08
34,05

47,26
45,10
53,23

sh
sh
sp

PH
PH
PH

Javor
Klokočina

Adc
Cc

0,0–0,18
0,18-0,40

8,04
8,38

7,28
7,57

11,44
12,31

51,11
40,38

38,45
47,31

ssh
ssh

PH
HP

Adc
0,0-0,15 7,78 7,09 19,61 52,56
27,83
ssh
Cc
>0,15
7,99 7,16 20,92 50,46
28,62
ssh
ssh – prachovito-hlinitá; sp – piesočnato-hlinitá; sh – hlinitá,
H – hlinitá, IH – ílovito- hlinitá, PH – piesočnato- hlinitá, HP - hlinito-piesočnatá

H
H

Lipa
Klokočina

Na poraste javora jaseňolistého nebolo zaznamenané žiadne poškodenie suchom
ani v parku Sihoť ani na sídlisku Klokočina a to i napriek tomu, že na Klokočine pod
porastom javorov v hĺbke 0,2-0,4 m bola momentálna vlhkosť (θ) veľmi blízko
k hodnotám bodu vädnutia (θv), a v hĺbke 0,2-0,3 m bol bod vädnutia aj dosiahnutý
(Tab.1). Je známe, že pri dosiahnutí bodu vädnutia nastáva úhyn rastlín. Avšak, GLAUS
et al. (1963) uvádza, že javor jaseňolistý je na pôdu a podmienky prostredia nenáročný,
a hodí sa pre teplé oblasti. Prevzdušnenie (VAM) bolo dostatočné v celej hĺbke všetkých
skúmaných profilov (Tab. 1).
Zrnitostné zloženie skúmaných profilov poukázalo na značnú heterogenitu
substrátu v parku Sihoť (Tab. 2). Najväčšia heterogenita pôdnej textúry bola zistená už
pri samotnom kopaní sondy pod lipami v parku Sihoť, keď v pôde bolo značné
množstvo zemného piesku. Predpokladáme jeho antropogénny pôvod ako aj to, že na
stanovišti boli pravdepodobne vykonávané stavebné práce, lebo v C a D horizontoch
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sme zistili aj značné množstvo CaCO3 (Tab. 2, 3). Zrnitostné zloženie profilu pod
javormi sa tiež výrazne menilo. Aj tu možno heterogenitu pripísať antropickému
faktoru, nakoľko sme od hĺbky 0,15-0,2 m našli množstvo stavebného antroskeletu.
Zrnitostné zloženie oboch profilov na sídlisku Klokočina nebolo natoľko heterogénne
ako v parku Sihoť (Tab. 2).
Chemické vlastnosti pôdy
Pôdna reakcia bola vo všetkých skúmaných profiloch slabo alkalická, a mala
mierne stúpajúcu tendenciu smerom do hĺbky pôdy, čo sa zhoduje aj so zvyšovaním
obsahu CaCO3 v nižších vrstvách profilov (Tab. 2, 3). Predpokladáme, že práve
uhličitan vápenatý najviac pôsobil na rast hodnôt pH. Vysoký obsah CaCO3 býva
sprievodným prvkom urbanizovaných a priemyselných území, stavebných areálov,
technogénnych háld. Sekundárne karbonátové pôdy sú pozostatkom bývalých
stavebných aktivít (prítomnosť malty, betónu, vápenca, tehly, atď.). V extrémne
alkalizovanom a karbonatizovanom prostredí dochádza k určitej imobilite ťažkých
kovov.
Obsahy makroživín a organickej hmoty (zisťované ako obsah organického uhlíka CT) sú uvedené v Tab. 3. Predpokladáme, že nízky obsah makroživín a organickej
hmoty v profile pod lipami v parku Sihoť súvisí so zrnitostným zložením pôdy, keď
zvýšený obsah frakcie piesku podporuje vymývanie N, P, K živín z pôdneho profilu
ako aj mineralizáciu organickej hmoty a tým aj jej ubúdanie. Ďalším dôvodom
výrazných rozdielov v obsahoch makroživín a organickej hmoty medzi skúmanými
profilmi môže byť dodávanie priemyselných hnojív do pôdy a hnojenie organickými
hnojivami v určitých častiach parku Sihoť. V profiloch na sídlisku Klokočina bol
obsah makroživín aj organickej hmoty vyšší v pôde pod porastom líp ako pod javormi.
Tab. 3 Obsah organického uhlíka (CT), makroživín (celkový dusík, fosfor a draslík), obsah a
kvalita humusu a obsah uhličitanov v lokalitách Sihoť a Klokočina

Adc
A/cc
Cc

NT
CT
[g.kg-1]
22,16
1,89
15,97
1,40
13,92
1,15

P
K
[mg.kg-1]
136
598
100
413
87
253

CT/
NT
11,7
11,3
12,1

Uhličitany
[%]
5,2
5,5
5,9

HK/
FK
1,32
1,87
1,50

Lipa
Sihoť

Adic
Cc
Dc

16,21
6,68
3,73

0,67
0,61
0,33

36
22
21

173
108
93

24,2
11,0
11,3

0,4
1,3
1,8

1,07
1,39
3,95

Javor
Klokočina

Adc
Cc

15,54
4,53

1,38
0,82

62
17

288
178

11,3
5,5

6,8
15,0

0,89
0,44

Lokalita

Horizont

Javor
Sihoť

Adc
20,13
1,88
38
292
10,7
1,5
0,81
Lipa
Cc
11,59
1,16
24
215
9,7
1,6
1,03
Klokočina
CT – celkový obsah organického uhlíka, NT - celkový obsah dusíka, P – obsah fosforu, K –
obsah draslíka, CT/NT – pomer CT/NT, HK/FK – pomer humínových kyselín a fulvokyselín

Keď porovnáme obsahy organického uhlíka pod rovnakými drevinami na
Klokočine a na Sihoti (Tab. 3) zistíme, že sú opačné – teda v pôde na Sihoti bola
vyššia zásoba organickej hmoty pod porastom javorov ako pod lipami a na Klokočine
bola vyššia zásoba organickej hmoty pod lipami ako javormi. Z uvedeného vyplýva, že
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na obsahu pôdnej organickej hmoty sa viac podieľali podmienky prostredia
a antropogénny činiteľ ako samotný druh drevín
Kvalita humusu (zisťovaná ako pomer obsahov humínových kyselín a fulvokyselín
HK/FK) bola na sídlisku Klokočina výrazne nižšia ako na Sihoti (Tab. 3).
Predpokladáme, že dôvodom vyššej kvality humusu v parku Sihoť bol dlhší čas
pôsobenia drevín na pôdu (vyšší vek drevín), ako aj pridávanie kompostov a iných
organických hnojív, kým na sídlisku Klokočina organická hmota nie je do pôdy
pridávaná a vek drevín je len 20-25 rokov.
Zistené fyzikálne a chemické parametre poukazujú na značné rozdiely v pôdnych
vlastnostiach medzi dvomi stanovišťami toho istého mesta, čo poukazuje na veľkú
heterogenitu pôd urbánnych ekosystémov.

ZÁVER
Získané výsledky poukazujú na značnú heterogenitu pôdnych vlastností v urbánnej
pôde mesta Nitra – a to najmä zrnitostného zloženia pôdy, obsahu antroskeletu, obsahu
makroživín a organickej hmoty v pôde ako i kvality humusu. Nepriaznivé fyzikálne
vlastnosti pôdy – najmä nízka vlhkosť pôdy sa podieľala na predčasnom žltnutí
a opade listov lipy malolistej.
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ZATÍŽENÍ PŮD POTENCIÁLNĚ RIZIKOVÝMI PRVKY
V OBLASTI ROŽNOVSKA
Soils stress due to potentially risk elements in Rožnovsko
region
Bořivoj Šarapatka, Marek Bednář
Katedra ekologie a životního prostředí, Univerzita Palackého v Olomouci,tř. Svobody 26,
771 46 Olomouc, Česká republika, e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz

Abstrakt
Degradace půdy, mezi níž zařazujeme i intoxikaci potenciálně rizikovými prvky, je
v posledních desetiletích velmi aktuálním problémem a je předmětem řady studií. Z důvodu
obavy státní správy a obyvatel Rožnova pod Radhoštěm a okolí o zatížení půd potenciálně
rizikovými prvky jsme provedli monitoring vybraných těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,
Be) v zemědělských půdách. Lokality byly ve volné krajině, v nivě řeky Bečvy, v lokalitách
podél komunikací a na rekultivovaných pozemcích v zahrádkářské osadě. Ve většině případů
obsah všech sledovaných prvků nedosahoval povolených limitů, pouze ve dvou případech, a
to u komunikací byl tento limit překročen u Pb a Cd. I když se při statistickém hodnocení
výsledků projevila řada korelací mezi jednotlivými prvky a u některých prvků i závislosti
výškové a směrové ve vztahu k areálu bývalého závodu Tesla, jeví se po geostatistických
analýzách jako významnější problematika dálkového přenosu, a to ve výše položených
lokalitách sledované oblasti. Tuto závislost diskutujeme s dostupnou literaturou o zájmovém
území.

Klíčová slova: půda, intoxikace, potenciálně rizikové prvky

Abstract
Soil degradation with potentially risk elements intoxication involved is becoming a very
topical problem and the subject of many studies in the last decades. Because of “intoxication
fear” of inhabitants in Rožnov pod Radhoštem and its environs the monitoring of selected
heavy metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Be) in agricultural land was performed. Sites were
chosen within the open landscape, in Becva river floodplain, in localities close to the
highways and in the reclamation locations in the gardening colony. In most cases the content
of all monitoring samples was not outside the tolerable limit, just in two cases, which were
both located near the highways, the limit was exceeded at Pb and Cd elements. Although
there were discovered some correlations among individual elements and some height and
direction to former industry complex Tesla correlations with part of the elements during the
geostatistical analysis, the questions of long-distance transmission seems to be more
important, namely in the upper part areas. This correlation is being discussed with available
literature about the study area.

Key words: soil, intoxication, hazardous risk elements

ÚVOD
Degradace půdy je v posledních desetiletích velmi aktuálním problémem, který
negativně ovlivňuje zemědělskou produkci, složky životního prostředí a může mít i
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vliv na zdravotní stav populace. O jednotlivých typech degradace půd existuje
rozsáhlá literatura, ze které můžeme např. uvést, že okolo 1,97 mld. hektarů, což je
kolem 23 % celosvětově využívaných ploch, bylo od druhé světové války do roku
1990 určitým stupněm degradováno. Řada pramenů podává informace o hlavních
degradačních faktorech, kdy např. podle OLDEMANA (1994) stojí na prvním místě
vodní eroze s výměrou degradovaných půd 1094.106 ha, zatímco chemická degradace
obnáší přes 300.106 ha. Nové údaje z Evropy (KOMISE ES, 2006) přepočítané na
finanční ztráty staví kontaminaci půdy prakticky na úroveň eroze.
V České republice publikovala v uplynulých letech odborná pracoviště práce,
včetně mapových výstupů týkající se jednotlivých typů degradace půdy. Z těchto dat
jsme zpracovali pro ČR v roce 2007 degradační model půd, ve kterém jsme pracovali
s vodní a větrnou erozí, acidifikací, ztrátou humusu, zhutněním, územími postiženými
suchem a intoxikací (Cd, Pb, Hg, Cr, As) (ŠARAPATKA, BEDNÁŘ, NOVÁK, 2007).
Jedním z degradačních faktorů bylo i zatížení půd potenciálně rizikovými prvky, u
kterého jsme vycházeli z údajů zjištěných ÚKZÚZem.
Na problematiku potenciálně rizikových prvků jsme se zaměřili i v této práci, a to
v konkrétním území Rožnovska. Impulsů pro tento průzkum bylo několik. Byla to
obava ze zatížení území z průmyslu v Rožnově pod Radhoštěm (areál bývalé Tesly),
dále hospodaření na rekultivovaných pozemcích – zahrádkách a v neposlední řadě i
zvýšená koncentrace Cd zjištěná v mase na jatkách.

MATERIÁL A METODY
V Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí byly v roce 2007 vytipovány lokality pro
odběr vzorků, jež byly rozčleněny do 4 kategorií - volná krajina, niva řeky Bečvy,
okolí komunikací, zahrádky u Tesly (viz následující Obr. 1). Ve zvolených lokalitách
byly odebrány půdní vzorky (49 lokalit), a to většinou ze zemědělské půdy využívané
jako travní porost. Výjimkou jsou zahrádky a některé lokality podél komunikací ve
městě.

Obr. 1 Zájmové území s umístěním odběrových lokalit
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Pro stanovení těžkých kovů v půdách byl upravený půdní vzorek extrahován
kyselinou dusičnou o koncentraci 2 mol.l-1 za laboratorní teploty na rotační třepačce
(Heidolph Reax 20), filtrován a výsledný extrakt byl použit pro analýzu rizikových
prvků. V extraktech půd byly stanoveny rizikové prvky (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Be)
metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie FAAS na přístroji GBC
AVANTA S v plameni acetylén-vzduch, Cr v plameni acetylén-oxid dusný. Hg byla
stanovena v jednoúčelovém analyzátoru stopových množství rtuti AMA 254 přímo ve
vzorku upravené půdy.
Obsahy prvků byly porovnávány se zákonnými limity a výsledky byly statisticky
zpracovávány (neparametrické testy, geostatistické metody).

VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky analýz těžkých kovů v půdách na 4 typech sledovaných lokalit jsme
porovnali s limity uvedenými ve Vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb., a to v kategoriích
extrakt HNO3, pouze u rtuti se jednalo o celkový obsah. Ve většině případů obsah
všech sledovaných prvků nedosahoval povolených limitů, pouze ve dvou případech u
komunikací byl tento limit překročen u Pb a Cd. Jednotlivé prvky jsme zpracovali
metodami základní statistiky (grafy průměrných obsahů prvků v porovnání s limitem).
Příklad uvádí následující Obr. 2 pro obsah Cd v půdách.
Zatížení půd - kadmium
1,2
1
0,8
0,6

prům ěr
sm ěr.odchylka
Limit

0,4
0,2
zahrádky

blízkost
komunikací

niva Bečvy

volná
krajina

0

Obr. 2 Průměrné obsahy Cd v půdách ve volné krajině, nivě řeky Bečvy, v blízkosti
komunikací a v zahrádkách (obsahy Cd jsou v mg.kg-1)

Výsledky analýz byly podrobeny neparametrickému testu s vyznačením korelací
mezi jednotlivými skupinami odběrových lokalit. Jako příklad v Tab. 1 uvádíme
závislosti u Cd a Be.
Pro další korelační analýzu byly naměřené hodnoty jednotlivých prvků ve volné
krajině doplněny o atributy určující odběrovou lokalitu vzorku, a to o nadmořskou
výšku, svažitost, aspekt, vzdálenost a směr od průmyslového komplexu v Rožnově
pod Radhoštěm. Výsledné korelace zachycuje následující Tab. 2. Zvýrazněné
korelace jsou významné na hladině významnosti p = 0,05. Výraznější souvislosti se
ukazují vzájemně mezi prvky. V případě nadmořské výšky, svažitosti, aspektu,
vzdálenosti a směru od průmyslového zdroje jsou korelace slabší nebo
neprokazatelné.

77

Tab. 1 Korelace mezi obsahy vybraných potenciálně rizikových prvků v jednotlivých typech
lokalit (tučně jsou zvýrazněny prokázané korelace)
Neparametrický Mann-Whitneyův U test
hodnoty pravděpodobnosti
Volná krajina
Cd
Volná krajina
Niva řeky Bečvy
0,207
U dopr. komunikace
0,213
Zahrádky
0,106
Be
Volná krajina
Niva řeky Bečvy
U dopr. komunikace
Zahrádky

Niva
0,207
0,037
0,016

krajina

niva
0,016

0,016
0,273
0,034

0,160
0,016

U komunikace
0,213
0,037

Zahrádky
0,106
0,016
0,446

0,446
u komun.
0,273
0,160

Zahr.
0,034
0,016
0,030

0,030

Tab. 2 Korelace mezi jednotlivými prvky ve volné krajině, a to i v závislosti na nadmořskou
výšku, svažitost, aspekt, vzdálenost a směr od průmyslového komplexu v Rožnově
pod Radhoštěm

Prostřednictvím nástroje Geostatistical Analyst softwaru ArcGIS, byly následně
vytvořeny pro jednotlivé prvky předpovědní mapy metodou prostého krigingu. Dále
pak z jednotlivých hodnot prvků v daných lokalitách byly zjištěny procentuální míry z
limitu ohrožení, z těchto pak vytvořena průměrná procentuální míra limitu ohrožení.
Následně pak byla vytvořena celková předpovědní mapa, opět metodou prostého
krigingu. U žádného z prvků nebylo zjištěno překročení povolených limitních hodnot,
přesto výsledné předpovědní mapy ukazují na dvě maxima hodnot, a to v oblastech
naznačených na Obr. 3.
Předpovědní mapy jsou uvedeny na Obr. 4 a 5.
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Obr. 3 Výsledky digitálního modelu terénu s vyznačením oblastí se zvýšenými
koncentracemi potenciálně rizikových prvků ve srovnání s průměrem

Obr. 4 Předpovědní mapa – ohrožení Cd
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Obr. 5 Předpovědní mapa – kombinace zatížení půd všemi sledovanými prvky

Důvodů této prostorové distribuce může být více. Jedním z faktorů, který může
hrát roli, je dálkový přenos z průmyslových komplexů soustředěných v oblasti
Ostravska. Studie, které se zabývaly zjišťováním koncentrací těžkých kovů
prostřednictvím nepřímé metody magnetické susceptibility (MATYSEK a kol., 2003;
MATYSEK a kol., 2008), potvrzují roli dálkového přenosu pro kontaminaci půd.
Rožnov pod Radhoštěm se nachází v okrajové oblasti studie, nicméně i zde je vidět
větší kontaminaci v oblasti výše položených míst, což odpovídá naší studii. O přenosu
potenciálně rizikových prvků je možné usuzovat i z výsledků monitoringu ÚKZÚZu
(TRÁVNÍK a kol., 2000), kde katastry obcí na straně Beskyd ve směru od ostravské
aglomerace vykazují ve srovnání s dalšími katastry zvýšené obsahy některých prvků,
např. Cd.

ZÁVĚR
Provedené sledování zatížení půd Rožnovska potenciálně rizikovými prvky
nepotvrdilo obavy z kontaminace, a to v žádném ze sledovaných souborů. Těmi byly
zemědělské půdy v krajině, půdy v nivě řeky Bečvy, lokality podél komunikací a
rekultivované pozemky v zahrádkářské osadě. I když se projevila řada korelací mezi
jednotlivými prvky a u některých i závislosti výškové a směrové ve vztahu k areálu
bývalého závodu Tesla, jako významnější po geostatistických analýzách se jeví
problematika dálkového přenosu, a to ve výše položených lokalitách sledované
oblasti. V rámci dalšího sledování doporučujeme důkladnější monitoring
rekultivovaných pozemků obhospodařovaných zahrádkáři s důrazem na podorniční
horizonty.
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KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY ORNIC A
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The characteristics of topsoil and subsoil qualities
determined on Luvic Chernozems and possible
anthropogenic changes prediction
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Abstrakt
Na šesti pozemcích stejné BPEJ (3.02.00) byly v oblasti Hané (okr. Kroměříž) v roce 2007 po
sklizni ozimé pšenice odebírány vzorky půdy z hloubek 15-20 a 45-50 cm na fyzikální,
chemické a biologické analýzy. Statistickým vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že
objemová hmotnost přesahuje agroekologický limit 1,45 g.cm-3, minimální vzdušnost je pod
limitem 10 %, kvalita humusu je nízká (poměr HK/FK je pod 1), relativní nasycenost
sorpčního komplexu je ve srovnání s historickými údaji výrazně snížena (z 90 na 65 %),
nasycenost sorpčního komplexu vápníkem je nedostatečná (55 %, místo požadovaných
alespoň 65 %), bazální respirace v ornici je nízká (0,56 mg CO2.100g-1.hod-1). V půdě je
relativní nedostatek lehce rozložitelných organických látek.

Klíčová slova: okres Kroměříž, černozem, ornice, podorničí, půdní vlastnosti

Abstract
The soil samples were taken from six different plots of similar qualities (soil, slope, slope
orientation etc.) from the depths 15-20 and 45-50 cm in the region of Haná (Kroměříž district)
in 2007 (after the crop of the winter wheat). The taken samples were submitted by physical,
chemical as well as biological analyses. The statistical evaluation of the results found out the
bulk density exceeds the agroecological limit 1.45 g.cm-3 and minimal airiness is under the 10
% limit, organic matter quality is low (the rate of HA/FA is less than 1) and that the relative
sorption complex saturation (comparing with historical data) is evidently reduced (from 90 to
65 %); the sorption complex saturation with calcium is rather insufficient (55 % instead of
desirable minimum of 65 %), the basal respiration in topsoil is low (0.56 mg CO2 per100g per
hour). Content of easy decomposable organic matter is relatively deficient.
Keywords: Kroměříž district, Chernozem, topsoil, subsoil, soil properties

ÚVOD
Oblast Hané (Obr. 1) se řadí mezi nejúrodnější oblasti České republiky. Půdy
dávající záruku dobrých výnosů nejnáročnějších zemědělských plodin, ječmene a
cukrovky vzbuzovaly pozornost výzkumníků a šlechtitelů. Z historického hlediska
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máme dostatek podkladů (viz. literatura) o půdních vlastnostech a to již z počátku 20.
století.

Obr. 1 Oblast Hané

Tak např. MACALÍK (1900) podává ve svém spisu: „Hanácký ječmen, jeho odrůdy
a způsob pěstování na Hané“ na svou dobu velmi fundovanou a analýzami
podloženou charakteristiku o zrnitostním složení, mocnosti horizontů, chemickém
složení a některých dalších fyzikálních vlastnostech v té době tzv. „ječmenných půd“.
V této publikaci se pravděpodobně setkáváme poprvé s označením „půdy dukátové“.
Nedlouho na to (1907) píše REICH v příručce: „Zásady pěstování a hnojení
sladovnického ječmene“ – „... důležito je, aby půdě nescházelo vápno, zejména u půd
těžších a kde jest vápna nedostatek, osvědčilo se dobře v předchozí rostlině
(okopanině) povápniti...“ a dále „...v půdě pro ječmen vhodné má býti hojně drasla a
fosforečné a jen mírně dusíku...“.
Za přísně vědeckou charakteristiku půd Hané lze považovat spis NOVÁKA (1925):
Příspěvek k charakteristice půd Hané. Mimo charakteristiky pedologické je v ní
uvedena geografická, klimatická i hydrologická charakteristika zájmového území.
V práci je popsán tzv. „uhelný horizont“ uložený v různých hloubkách a obsahující
větší množství fyzikálního jílu než ornice a půdy jsou řazeny k jemnozemím. NOVÁK
píše: „ Není pochyby, že i ornice byla původně temnější barvy; její zesvětlení se dá
vysvětliti intensivní kulturou zemědělskou. Stálé obdělávání, provzdušňování a mimo
to hojné pěstování obilnin vedly k důkladnějšímu rozkladu humusových substancí.“
V dalším období byly tyto půdy označovány jako černozemě degradované (1965),
černozemě hnědozemní (1991) a konečně k černozemím luvickým (2001).
V půdotvorných procesech hraje illimerizace významnou roli a její intenzita je
ovlivňována činností člověka. Výsledky předkládaných sledování pochází z šesti
pozemků BPEJ 3.02.00 a charakterizují současný stav půdní kvality.
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Graf 1 Časová řada výnosů ječmene jarního za okr. Kroměříž

Graf 1 ukazuje výnosový trend ječmene jarního za léta 1960-2000 v okrese
Kroměříž. Je dobře patrný poměrně strmý nárůst výnosů od poloviny 60. let do konce
90. let. Zvyšující se intenzivní zemědělství daná novými odrůdami, ochranou rostlin,
ale také zvyšujícími se dávkami průmyslových hnojiv, pozvedla výnosovou úroveň
z cca 3 t.ha-1 v 60. letech na téměř 6 t.ha-1 koncem 90. let. Snižující se výnosový trend
90. let je všeobecně přičítán snížení dávek průmyslových hnojiv.
Hlubší analýzou, kterou porovnáváme dávky hnojiv (NPK v kg.ha-1.rok-1)
v časové řadě (Graf 2), však vidíme, že po prudkém snížení dávek hnojiv v roce 1991
dochází k soustavnému snižování výnosů, přestože se množství aplikovaných hnojiv
stále zvyšuje. Je zřejmé, že v tomto období se účinnost půdy jako transformátoru
energie snižuje.
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Graf 2 Vztah mezi roční spotřebou NPK (kg.ha-1) a výnosem ječmene jarního (t.ha-1) okr.
Kroměříž 1980 - 2000
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MATERIÁL A METODY
Na šesti pozemcích stejné BPEJ (3.02.00) v okr. Kroměříž (Obr. 2 a 3) po sklizni
ozimé pšenice byly odebírány vzorky půdy z hloubek 15-20 a 45-50 cm na fyzikální,
chemické a biologické analýzy, podle následující metodiky:
− po vykopání a preparaci čela sondy, byly odkrývány potřebné vrstvy a odebírány
vzorky do Kopeckého válečků, vždy ve třech opakováních z jednoho horizontu;
nakypřená zemina v okolí válečků byly odebírána na chemické a biologické
analýzy do dvou sáčků (vždy o hmotnosti ½ kg),
− z chemických vlastností byl stanoven obsah humusu (spálením v chromsírové
směsi), kvalita humusu metodou Q4/6, kationtová výměnná kapacita a obsah
výměnných kationtů (K, Ca, Mg), aktuální a výměnná reakce, obsah celkového
dusíku, konduktivita, obsah fosforu podle Exnera; z výsledků byl vypočten poměr
C:N a K:Mg,
− z fyzikálních vlastností byly stanoveny a dopočítány tyto parametry: objemová
hmotnost, měrná hmotnost, pórovitost, retenční vodní kapacita, maximální
kapilární kapacita a minimální vzdušnost; zrnitostní analýza a stanovení
mikrostruktury bylo provedeno hustoměrnou metodou; na všech pozemcích byl
stanoven penetrační odpor,
− pomocí biologických testů byl stanoven nejen aktuální stav, ale také potenciální
možnosti mikroflóry se rozvíjet a ovlivňovat půdní vlastnosti; tyto varianty
umožnily výpočet množství fyziologicky využitelného dusíku, stabilitu
organických látek, množství lehce rozložitelných organických látek, fyziologický
poměr C:N a faktor komplexního působení.

Obr. 2 Odběrná místa v okrese Kroměříž
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Obr. 3 Čela sond na vybraných šesti pozemcích

VÝSLEDKY A DISKUSE
V Tab. 1-3 jsou uvedeny průměrné výsledky ze všech šesti sond doplněné o
střední chybu měření. Červeně jsou vyznačeny hodnoty, které nejvíce dokumentují
porušení vybraných lokalit.
Tab. 1 Základní fyzikální vlastnosti na BPEJ 3.02.00 okr. Kroměříž 2007 (n=6)
Vlastnost

Ornice

Podorničí

Střední
chyba

Jednotka

Střední
chyba

g.cm-3

1,50

0,04

1,59

0,02

Pórovitost
Maximální kapilární kapacita

%
%

1,55
0,40

%
%

Obsah jílnatých částic

%

39,73
33,98
31,03
5,75
37,67

0,65
0,83

Retenční vodní kapacita
Minimální vzdušnost

43,44
35,26
32,05
8,18
36,83

Objemová hmotnost
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0,42
1,37
2,76

0,68
0,70
2,69

Tab. 2 Základní chemické vlastnosti na BPEJ 3.02.00 okr. Kroměříž 2007 (n=6)
Vlastnost

Ornice
Střední
chyba

Jednotka
Obsah humusu

Podorničí
Střední
chyba

%

2,63

0,24

2,24

0,26

Kvalita humusu (z Q4/6)

HK/FK

0,86

0,02

0,86

0,03

Výměnná reakce

pH/KCl

6,23

0,19

6,39

0,22

Aktuální reakce

pH/H2O

6,96

0,17

7,28

0,39

200,67
63,70

18,96
2,57

191,00
67,58

14,22
1,59

Kationtová výměnná kapacita
Relativní nasycenost SK

mmol.kg
%

-1

Nasycenost vápníkem
Nasycenost hořčíkem

%
%

52,77
8,23

2,62
0,48

57,95
7,83

2,02
0,55

Nasycenost draslíkem
Poměr C/N

%

2,75
6,23

0,39
0,29

1,78
6,64

0,27
0,67

Tab. 3 Základní biologické vlastnosti na BPEJ 3.02.00 okr. Kroměříž 2007 (n=6)
Vlastnost

Ornice
Střední
chyba

Jednotka
Bazální respirace
Nedostatek fyziol. dusíku
Nedostatek organických látek
Fyziologický poměr C/N
Stabilita organických látek
Faktor komplexního působení

mg CO2*
N/B
G/B
G/N
NG/B

Podorničí

0,56
1,25
5,68
4,54
10,04
1,63

0,04
0,05
0,32
0,17
2,29
0,28

Střední
chyba
0,53
1,19
4,37
3,78
11,85
2,32

0,06
0,08
0,18
0,29
1,31
0,26

Z fyzikálních vlastností lze za porušené označit: objemovou hmotnost, která je
v ornici 1,5 g.cm-3 a v podorničí 1,59 g.cm-3, což je vysoce nad limitem udávaným
LHOTSKÝM (1991). Minimální vzdušnost nedosahuje požadovaných 10 % (v ornici je
pouze 8,18 % a v podorničí 5,75 %). Snížení vzdušnosti vede zejména ve vlhčích
letech k hypoxii, fyziologickým poruchám pěstovaných plodin a v konečném
důsledku ke snížení výnosů.
Z chemických vlastností je výrazně porušena kvalita humusu měřená poměrem
huminových kyselin k fulvokyselinám nedosahující vyrovnaného poměru. Za
nejzávažnější lze považovat poruchy nasycenosti sorpčního komplexu. Relativní
nasycenost v ornici je 63,7 %, co je hodnota pro černozemě nízká. Nasycenost
vápníkem by neměla klesnout pod 65 % (KUTÍLEK, 1978) a je 52,77 %, hořčíkem by
měla být 15 % a je 8,23 %. V půdách je nevyvážený poměr celkového dusíku a
uhlíku. Měl by být 10, zjištěné hodnoty jsou podstatně nižší (6,23 ornice; 6,64
podorničí), svědčící o relativním nadbytku dusíku.
Respiračními testy byla zjištěna snížená bazální respirace a nedostatek lehce
rozložitelných organických látek.
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Na základě korelační analýzy byly pomocí nelineárních regresí znázorněny
nejvýznamnější závislosti mezi sledovanými vlastnostmi (viz. Grafy 3 a 4). Je třeba si
uvědomit, že ve vyváženém biologickém systému je průkazných vztahů minimum.
V našem případě bylo z 55 korelačních koeficientů 17 průkazných (30,91 %).

Graf 3 Regresní vztahy vybraných půdních vlastností 1

Graf 4 Regresní vztahy vybraných půdních vlastností 2
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Graf 5 znázorňuje model vyjadřující kauzalitu základních půdních vlastností.
Centrální postavení ve změnách půdních vlastností černozemí zaujímá výměnný
vápník. Snižováním obsahu výměnného vápníku dochází ke zhoršení mineralizace
organických látek, což je dokumentováno nárůstem jejich obsahu (záporná korelace r
= -0,67), zvyšováním hodnot kationtové výměnné kapacity a celkového dusíku.
Obsah výměnného vápníku ovlivňuje významně vlastnosti fyzikální, jeho snižováním
se zhoršuje úroveň kvality mikrostruktury (r = 0,78) a důsledkem je zvyšování
hodnoty maximální kapilární kapacity (r = -0,91). Pokles obsahu výměnného vápníku
relativně snižuje nedostatek fyziologicky využitelného dusíku ( r = 0,88) a zvyšuje
respiraci ( r = -0,91).

Graf 5 Vzájemně statisticky potvrzené vztahy vlastností ornic černozemí luvických

Výsledky chemických rozborů byly srovnány s literárními a byl potvrzen výrazný
nedostatek výměnného vápníku a snížená nasycenost sorpčního komplexu. Tak např.
MALÁČ (1933) uvádí relativní nasycenost sorpčního komplexu ornice 95,2 % a
podorničí 92,8 %. Naše výsledky (2007) prokázaly nasycenost pouze 63,7 % v ornici
a 67,8 % pro podorničí. Obsah výměnného vápníku se snížil v ornici z 81,8 % na
52,77 % a v podorničí z 85,4 % na 57,95 %. Snížení bylo rovněž prokázáno u
nasycenosti hořčíkem, tam došlo ke snížení z 12,8 % na 8,23 % a z 9,88 % na 7,83 %
v podorničí (Tab. 4, 5).
Tab. 4 Vybrané půdní charakteristiky z oblasti Hulína (MALÁČ, 1933)
Obsah výměnného
vápníku
hořčíku
(%)
(%)

Hloubka
(cm)

Výměnná
reakce
(pH/KCl)

Celková sorpční
kapacita
(mmol.kg-1)

Relativní nasycenost
sorpčního komplexu
(%)

0 - 33

7

296

95,2

81,8

12,8

33 - 50

7

253

92,8

85,4

9,88

89

Tab. 5 Vybrané charakteristiky hlavní půdní jednotky 02 v okr. Kroměříž 2007
Hloubka
(cm)

Výměnná
reakce
(pH/KCl)

Celková sorpční
kapacita
(mmol.kg-1)

Relativní nasycenost
sorpčního komplexu
(%)

0 - 30

6,23

200,67

63,7

52,77

8,23

30 - 60

6,39

191

67,58

57,95

7,83

Obsah výměnného
vápníku
hořčíku
(%)
(%)

V Tab. 5 jsou červeně vyznačeny nejvýznamnější změny hodnot ve srovnání
s Tab. 4. Uvedené poznatky byly potvrzeny srovnáním výsledků s výsledky
z komplexního průzkumu půd (KUPSKÝ, 1965).

ZÁVĚR
V ornici a podorničí černozemí luvických (BPEJ 3.02.00) v okrese Kroměříž bylo
zjištěno:
 objemová hmotnost přesahuje agroekologický limit 1,45 g.cm-3
 minimální vzdušnost je pod limitem 10 %
 kvalita humusu je nízká (poměr HK/FK je pod 1)
 relativní nasycenost sorpčního komplexu je ve srovnání s historickými údaji
výrazně snížena z 90 % na 65 %
 nasycenost sorpčního komplexu vápníkem je nedostatečná (55 % místo
požadovaných 65 %)
 bazální respirace v ornici je nízká (0,55 mg CO2.100g-1. hod-1)
 v půdě je relativní nedostatek lehce rozložitelných organických látek.
Predikce: Pokud nedojde ke změně systémů hospodaření (náhrada klasických
organických hnojiv zaorávanou slámou a nedostatečného vápnění) dá se očekávat, že:
− bude docházet k dalšímu snižování obsahu výměnného vápníku;
− bude docházet ke zvyšování hodnot maximální kapilární kapacity a zhoršování
kvality mikrostruktury;
− bude docházet ke zvyšování obsahu fyziologicky využitelného dusíku (řada
poradců nedoporučuje hnojení dusíkem na zaorávanou slámu) a snížení bazální
respirace (biologické aktivity), což může paradoxně vést k nutnosti zvyšování
dodávek organické látky.
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VLIV ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŘI PĚSTOVÁNÍ CUKROVÉ
ŘEPY
Influence of conventional soil tillage on physical properties
at sugar beet cropping
Jiří Jandák, Eduard Pokorný, Vítězslav Hybler, Vítězslav Vlček
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, AF MZLU v Brně,
Zemědělská 1, Brno 61300, Česká republika, e-mail: jandak@mendelu.cz

Abstrakt
Na střední Moravě byl zkoumán vliv orby, podrývání a mělkého kypření na fyzikální
vlastnosti půd při pěstování cukrové řepy. Pokus byl založen na hlinitých černozemích (na
zhutnělých půdách v Agrodružstvu Morkovice a na nezhutněných půdách zemědělského
podniku Rakovec a.s. Velešovice). V Morkovicích je cukrová řepa pěstována na zhutnělých
černozemích a působí pozitivně téměř na všechny sledované parametry podrývání (mimo
půdní vlhkosti). Ve Velešovicích, kde je příznivější prostorové uspořádání půdních částic,
zlepšuje většinu sledovaných parametrů mělké kypření. Orba měla kladný účinek na hodnotu
vlhkosti.

Klíčová slova: půda, cukrová řepa, základní zpracování půdy, fyzikální vlastnosti půd

Abstract
This study investigates the effect of ploughing, deep loosening and disking on soil physical
properties at sugar beet cropping in the Central Moravia. The treatment was established on
loamy Chernozems (on compacted soils near village Morkovice and on non-compacted soil
near village Velešovice). In Morkovice, a sugar beet is growing on compacted soils and
effects positively on almost all parameters of deep loosening (except soil moisture). In
Velešovice (on non-compacted soil) where is most favourable soil particles structure disking
technology improves most of investigated parameters. Ploughing resulted in higher soil
moisture positively.
Key words: soil, sugar beet, conventional soil tillage, soil physical properties

ÚVOD
V České republice a zvláště na Moravě se často setkáváme s nepříznivým
fyzikálním stavem ornic. Tento můžeme částečně korigovat vhodným základním
zpracováním půdy. Uvedené problematice se věnuje řada autorů, nejčastěji posuzují
vliv orby a mělkého kypření při pěstování nejrůznějších plodin (HAO et al., 2000;
HUSNJAK et al., 2002; TASER et al., 2005; MORET et al., 2007). FARKAS et al. (2006)
se zabýval i hloubkovým kypřením půdy. Vliv základního zpracování půdy při
pěstování cukrové řepy zkoumali BORONTOV et al. (2005) a DIECKMANN et al. (2006).
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MATERIÁL A METODY
Cukrová řepa byla v osevním postupu zařazena po ozimé pšenici. Pěstována byla
téměř vždy na černozemi modální, hlinité (zrnitostní třída: prachovitá hlína), na
spraši. Výjimkou byl r. 2006, kdy byla v Morkovicích pěstována na šedozemi luvické,
hlinité, na spraši. Variantami základního zpracování byla orba, podrývání do 40 cm a
mělké kypření do 15 cm. Pro stanovení základních fyzikálních a hydro-fyzikálních
vlastností byly v závěru vegetačního období (září, říjen) v každé variantě základního
zpracování odebrány neporušené vzorky z hloubky 10-15 cm, 20-25 cm a 40-45 cm.
Za účelem stanovit nasycenou hydraulickou vodivost byla v období od července do
října r. 2006 a v r. 2007 uskutečněna měření Guelphským permeametrem.

VÝSLEDKY A DISKUSE
V následujících grafech jsou prezentovány průměrné hodnoty jednotlivých
parametrů za období let 2005 až 2007.
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Obr. 1 Vliv základního zpracování půdy na pórovitost

Ve zhutnělých půdách v Morkovicích působilo příznivě podrývání. To zvýšilo
(viz Obr. 1) pórovitost v hloubce 10-15 i 20-25 cm. V hloubce 40-45 cm byla
stanovena vyšší pórovitost po orbě i podrývání. Ve Velešovicích působilo příznivěji
na hodnotu pórovitosti v hloubkách 10-15 cm a 20-25 cm mělké kypření, nejméně
výhodná se ukázala orba.
V Morkovicích působí příznivěji na podíl pórů kapilárních (viz Obr. 2) v ornici
mělké kypření a podrývání, v podorničí pouze podrývání. Ve Velešovicích snižuje
hodnotu tohoto parametru v ornici mělké kypření. Avšak v podorničí byl po mělkém
kypření tento parametr nejvyšší.
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Obr. 2 Vliv základního zpracování půdy na podíl pórů kapilárních

V Morkovicích působila nejpříznivěji na hodnotu maximální kapilární vodní
kapacity (viz Obr. 3) v hloubce 10-15 cm orba, v nižších hloubkách mělké kypření a
orba. Ve Velešovicích byly stanoveny, s výjimkou varianty mělké kypření, hloubky
40-45 cm, velmi vysoké (nežádoucí) hodnoty tohoto parametru. V hloubkách 10-15
cm a 20-25 cm působily příznivěji podrývání a orba.
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Obr. 3 Vliv základního zpracování půdy na maximální kapilární vodní kapacitu
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Obr. 4 Vliv základního zpracování půdy na provzdušenost

V Morkovicích byla nejvyšší hodnota provzdušenosti (viz Obr. 4) v hloubce 1015 cm po podrývání. V hloubce 20-25 a 40-45 cm působila s téměř shodným kladným
účinkem jako podrývání i orba. Ve Velešovicích byly v hloubkách 10- 15 cm a 40-cm
stanoveny nejvyšší hodnoty tohoto parametru po mělkém kypření a podrývání,
v hloubce 20-25 cm po mělkém kypření.
V obou lokalitách byly stanoveny velmi nízké hodnoty minimální vzdušné
kapacity (viz Obr. 5). Na tento parametr působilo v Morkovicích v hloubce 10-15 cm
a 40-45 cm příznivěji podrývání. V hloubce 20-25 cm byl účinek všech tří způsobů
základního zpracování téměř shodný. Ve Velešovicích byly v ornici stanoveny vyšší
hodnoty minimální vzdušné kapacity shodně po podrývání i mělkém kypření,
v hloubce 40-45 cm byly vyšší hodnoty po mělkém kypření.
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Obr. 5 Vliv základního zpracování půdy na minimální vzdušnou kapacitu
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Obr. 6 Vliv základního zpracování půdy na zásobní vlhkost

V Morkovicích měly všechny varianty základního zpracování půdy téměř shodný
účinek na zásobní vlhkost v závěru vegetace cukrové řepy (viz Obr. 6). Ve
Velešovicích byla po orbě výrazně vyšší zásobní vlhkost v r. 2005 i v r. 2006. V r.
2007 byla vyšší zásobní vlhkost v této lokalitě shodně po orbě a po podrývání.
V r. 2006 byly v Morkovicích stanoveny velmi nízké hodnoty nasycené
hydraulické vodivosti v hloubce 12-28 cm (viz Obr. 7) po všech variantách
základního zpracování půdy, v r. 2007 (viz Obr. 8) měl tento parametr nejvyšší
hodnoty po orbě. Ve Velešovicích působilo při prvních stanoveních nejpříznivěji v r.
2006 i v r. 2007 (viz Obr. 9 a 10) hloubkové kypření, jehož účinek později klesal.
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Obr. 7 Vliv základního zpracování půdy na nasycenou hydraulickou vodivost v Morkovicích
v hloubce 12-28 cm, v r. 2006
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Obr. 8 Vliv základního zpracování půdy na nasycenou hydraulickou vodivost v Morkovicích
v hloubce 12-28 cm, v r. 2007
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Obr. 9 Vliv základního zpracování půdy na nasycenou hydraulickou vodivost ve
Velešovicích v hloubce 12-28 cm, v r. 2006
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Obr. 10 Vliv základního zpracování půdy na nasycenou hydraulickou vodivost ve
Velešovicích v hloubce 12-28 cm, v r. 2007

ZÁVĚR
V Morkovicích, kde je cukrová řepa pěstována na zhutnělých černozemích,
působí pozitivně téměř na všechny sledované parametry podrývání.
Ve Velešovicích, kde je příznivější prostorové uspořádání půdních částic, zlepšuje
většinu sledovaných parametrů mělké kypření. Orba měla kladný účinek na hodnotu
zásobní vlhkosti.
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Abstrakt
Příspěvek zahrnuje posouzení degradačních procesů zemědělsky využívaných půd a výchozí
údaje fyzikálních vlastností půd. Zjištěné výsledky byly vyhodnoceny ze třech různých
výrobních oblastí: kukuřičné, řepařské a bramborářské pro porovnání vlivů i z hlediska
klimatických poměrů. Účelem příspěvku je prezentace problematiky začínajících
degradačních změn v půdě vlivem různé intenzity a způsobu obhospodařování zemědělských
půd na konkrétních lokalitách daných oblastí. Každá z uvedených oblastí je charakteristická
odlišným půdním typem a způsobem zpracování půdy.
Klíčová slova: zpracování půdy, fyzikální vlastnosti půdy, degradace půdy

Abstract
The contribution comprises evaluation of degradation processes of agricultural used soils and
starting data of physical soil properties. Obtained results were evaluated from three different
production regions: maize growing, sugar beet growing and potato growing for comparison of
conditions also from view of climatic connections. The purpose of this contribution is
presentation of initial degradation changes in soil due to different intensity and manner of
land management of agricultural soils on the concrete stands of given to region. Each
mentioned region is characteristic by different soil type and the soil tillage technology.
Key words: soil tillage, physical soil properties, soil degradation

ÚVOD
Úrodnost půdy je např. definována jako „schopnost půdy uspokojovat požadavky
rostlin na vodu a živiny v optimálním množství po celou dobu jejich růstu a vývoje“.
SVOBODA (1984) rozumí úrodností půdy její schopnost zajišťovat život vyšších
zelených rostlin, které mohou zužitkovat energii slunečního záření. Stejnou definici
uvádějí i LEDVINA et al. (1992). Z těchto definic je zřejmé, že půdní úrodnost je
vlastnost, která se uvádí v souvislosti s rostlinami. WHITE (1997), LEDVINA et al.
(1992) dávají úrodnost půdy do souvislosti s produktivitou půdy. Produktivitu
definuje jako vlastnost půdy vyjádřitelnou výnosem a úrodností půdy, což považuje za
důležitý faktor. Úrodnost půdy je ovlivněna řadou půdních vlastností, na kterých se
podílí člověk její kultivací. Půda proto nesmí ztratit svou funkci. Funkce půdy
definoval např. SZABOLCS (1994): reguluje mnoho biotických procesů včetně
zásobování rostlin minerálními živinami a vodou, tím umožňuje tvorbu biomasy, tvoří
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interface, přechodnou zónu, mezi biosférou a geosférou (litosférou) a tím umožňuje,
reguluje a kontroluje cykly a toky látek, zejména cykly tzv. bioelementů, přispívá k
vodní a tepelné rovnováze atmosféry. Reguluje vzájemnou výměnu plynů mezi půdou
a atmosférou, redistribuuje vodu, umožňuje zasakování srážek a mění chemické
složení srážek, plní specifickou ochrannou funkci vzhledem k litosféře, pufruje a
reguluje destrukční procesy svrchní části zemské kůry. Jestliže půda neplní některou
ze základních funkcí, došlo k její degradaci (LAL, 1998).
Rozsah a stupeň degradace půd v celosvětovém i národním měřítku není přesně
znám. Z iniciativy programu OSN UNEP (United Nations Environment Programme)
byl v 80. letech zahájen projekt GLASOD (Global Assessment of Soil Degradation).
Koordinátorem projektu byl ustaven ISRIC (International Soil Reference and
Information Centre, Wageningen, Holandsko) (OLDEMAN, 1994). Z výsledků projektu
OLDEMANA (1994) vyplývá, že rozsah degradace půd je značná, neboť se odhaduje, že
některou z forem degradace je postiženo kolem 2 miliard hektarů půdy, což
představuje 15 % celkového povrchu souší nebo 24 % výměry obydlených oblastí. Při
pracích na uvedeném projektu GLASOD a při přípravě jeho výstupů bylo definováno
5 hlavních mechanismů (příčin) souvisejících s lidskou činností, které způsobily
degradaci půd na jejich současný stav:
1. odlesnění a odstranění původní vegetace (odlesnění pro zemědělské účely,
velkoplošné komerční lesnictví, výstavba dopravních cest a sídel)
2. nadměrné využívání půdy pro pastvu (neřízená a nadměrná pastva vede
nejen k poškození vegetace, ale i k utužení půdy a vystavení půdy erozi)
3. zemědělské technologie (nedostatečné nebo nadměrné používání hnojiv,
používání znečistěné závlahové vody, používání těžké mechanizace, chybná
aplikace agrotechnických zásahů aj.)
4. nadměrné využívání přirozené vegetace (např. jako palivo, zbylá vegetace
nedostatečně chrání půdu před erozí a jinými degradačními mechanismy)
5. průmyslové technologie (zejména výroba, těžba surovin, skladování odpadů
aj.).
Bylo tedy zjištěno, že půdní degradace je výsledkem vzájemného působení jak
půdy samotné, tak lidské činnosti, podnebí, reliéfu a vegetace. Může vést ke změnám,
či dokonce ztrátám určitých půdních charakteristik, redukujících nynější a budoucí
produkční kapacitu půdy (BARRIOS, 2006). Podle FABRIZZIHO et al. (2005) lze
zavedením bezorebných systémů do intenzivního zemědělství zabránit anebo omezit
půdní degradaci. SVEISTRUP et al. (2005) předpokládá, že hospodaření na půdě a
sezónní zamrzání má vliv na pohyb vody v půdě. Ve své práci se zabývají studiem,
měřením a vysvětlením změn v půdotvorné činnosti, které mohou ovlivňovat pohyb
vody v půdním profilu a mít tak vliv na degradačních procesech.

MATERIÁL A METODY
Pro účel zjištění vlivu zpracování půdy na půdní prostředí byly v roce 2007
vybrány tři lokality v různých výrobních oblastech s odlišnými půdními i
klimatickými podmínkami, a to Unčovice, Hrušovany nad Jevišovkou a Lesonice. Ve
všech třech podnicích byly na podzim téhož roku založeny tři varianty zpracování
půdy po stejné předplodině. Na založených variantách byla zaseta jednotná plodina
pšenice ozimá. Předplodinou byla řepka ozimá na všech vybraných lokalitách.
Zvolené varianty zpracování půdy:
1. klasická – s orbou do 0,22 m,
2. minimalizační s mělkým kypřením do 0,15 m,
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3. hloubkové podrývání do 0,35-0,40 m
Byla stanovena minimální velikost parcel pro každou variantu: cca 30 x 100 m,
dle potřeby secího stroje. Hnojení a ochrana rostlin byla v režimu podle potřeby dané
oblasti.
Po sklizni předplodiny řepky ozimé a před založením variant a setím následné
plodiny pšenice ozimé byly odebírány půdní vzorky na stanovení vstupních
fyzikálních vlastností půdy vždy ze třech hloubek 0-0,10, 0,10-0,20 a 0,20-0,30 m na
všech vybraných lokalitách. Fyzikální stav půdy byl sledován pomocí válečků dle
Kopeckého a zahrnuje tato stanovení: objemovou hmotnost redukovanou, celkovou
pórovitost, momentální obsah vody a vzduchu, maximální kapilární vodní kapacitu a
minimální vzdušnou kapacitu. Ke stanovení stupně degradačních změn v půdě byly
vykopány půdní sondy na všech třech lokalitách, popsány jednotlivé horizonty a bylo
zjištěno zrnitostní složení a strukturní stav půdy. Dále bylo vyhodnoceno zhutnění
půdy pomocí elektronického penetrometru.
Charakteristika vybraných stanovišť
Unčovice: řepařská výrobní oblast, nadmořská výška 227 m, dlouhodobý roční
úhrn srážek 536 mm, oblast teplá, mírně vlhká;
Hrušovany nad Jevišovkou: kukuřičná výrobní oblast, nadmořská výška 210 m,
dlouhodobý roční úhrn srážek 461 mm, oblast teplá, suchá;
Lesonice: bramborářská výrobní oblast, nadmořská výška 510 m, dlouhodobý
roční úhrn srážek 567 mm, oblast mírně teplá, mírně vlhká.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Sledování fyzikálních vlastností půdy
V Tab. 1 jsou uvedeny základní charakteristiky fyzikálních vlastností půdy na
lokalitě Unčovice. Podle získaných údajů můžeme konstatovat, že v půdě došlo
k částečné degradaci půdy, která bude sledována v dalších letech spolu s postupem
degradačních změn vlivem zvolených variant zpracování půdy a pěstováním plodin.
Tab.1 Fyzikální vlastnosti půdy - Unčovice 2007

opakování

1

2

Hloubka
půdy
(m)

Objemová
hmotnost red.
(g.cm-3)

Celková
pórovitost
(%)

0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0 - 0,3
0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0 - 0,3

1,51
1,62
1,47
1,53
1,58
1,51
1,49
1,53

42,72
39,05
45,18
42,32
40,06
42,81
43,71
42,20

Momentální obsah
vody
13,47
20,34
22,60
18,80
18,24
21,59
23,43
21,09

vzduchu
%obj.
29,25
18,71
22,58
23,51
21,82
21,22
20,28
21,11

Max.kapilár.
kapacita

Min.vzduš.
kapacita

%obj.
38,85
34,80
36,43
36,69
36,29
38,37
36,69
37,12

3,87
4,25
8,74
5,62
3,77
4,44
7,02
5,08

V Tab. 2 jsou uvedeny vstupní údaje z lokality Hrušovany nad Jevišovkou. Na
tomto stanovišti můžeme usuzovat o začátku degradačních změn vlivem hospodaření
na sledované lokalitě.
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Tab.2 Fyzikální vlastnosti půdy - Hrušovany nad Jevišovkou 2007

opakování

1

2

Hloubka
půdy
(m)

Objemová
hmotnost red.
(g.cm-3)

Celková
pórovitost
(%)

0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0 - 0,3
0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0 - 0,3

1,49
1,51
1,61
1,54
1,36
1,47
1,60
1,48

44,34
43,37
40,34
42,68
48,94
45,12
39,75
44,60

Momentální obsah
vody
26,89
31,67
33,51
30,69
27,84
27,17
29,69
28,23

vzduchu
%obj.
17,45
11,69
6,83
11,99
21,11
17,95
10,06
16,37

Max.kapilár.
kapacita

Min.vzduš.
kapacita

%obj.
37,70
39,48
36,59
37,92
39,70
40,42
36,01
38,71

6,64
3,89
3,75
4,76
9,24
4,70
3,74
5,90

Tab. 3 představuje počáteční hodnoty z lokality Lesonice. Zjištěné fyzikální
vlastnosti na tomto stanovišti jsou nejhorší ze všech třech sledovaných oblastí. Zda se
jedná o pokročilý stupeň degradačních procesů vlivem antropogenní činností nebo zda
jsou vlastnosti částečně způsobeny stavbou půdních vrstev se ukáže při sledování
různých variant hospodaření na půdě v dalších letech.
Tab.3 Fyzikální vlastnosti půdy - Lesonice 2007

opakování

1

2

Hloubka
půdy
(m)

Objemová
hmotnost red.
(g.cm-3)

Celková
pórovitost
(%)

0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0 - 0,3
0 - 0,1
0,1 - 0,2
0,2 - 0,3
0 - 0,3

1,49
1,62
1,69
1,60
1,54
1,73
1,75
1,67

44,14
39,29
37,03
40,15
42,04
34,93
34,74
37,24

Momentální obsah
vody
17,75
25,50
19,92
21,06
17,17
21,87
20,79
19,94

vzduchu
%obj.
26,39
13,78
17,11
19,10
24,87
13,06
13,95
17,29

Max.kapilár.
kapacita

Min.vzduš.
kapacita

%obj.
37,24
35,37
33,32
35,31
34,86
30,54
31,77
32,39

6,90
3,91
3,71
4,84
7,18
4,39
2,97
4,85

Typy fyzikální degradace půdy
Některé typy fyzikální degradace půdy lze poměrně snadno eliminovat nebo
alespoň zmírnit jejich negativní dopady. Stačí se řídit základními poučkami pro
hospodaření na té které půdě. Někteří autoři (LAL, 1994) zdůrazňují význam péče o
fyzikální vlastnosti a strukturu půdy pro udržení pružnosti půdy a tím zachování její
kvality pro trvale udržitelné využívaní krajiny. Podle LALA (1998) je kvalita půdy
výslednici odolnosti půdy ke změnám a působení degradačních procesů. Z pozice
zemědělství patří k nejvýznamnějším vlastnostem pro zachování půdní stability její
fyzikální stav, kde hraje hlavní roli struktura půdy, pórovitost a zhutnění půdy.
Porušením těchto vlastností dochází k fyzikální degradaci půdy. Zásadní podíl na
fyzikální degradaci půd má člověk. Mechanismy degradace půd jsou v podstatě dvojí:
1) přirozené mechanismy, související s půdotvornými procesy,
2) mechanismy spjaté s činností člověka.
VÁRALLYAY zase (1994) rozlišuje 8 typů degradace půd: 1. eroze půdy (vodní,
větrná), 2. acidifikace půdy, 3. salinizace a alkalizace půdy, 4. degradace fyzikálních
vlastností půdy (poškození struktury, utužení, slévavost povrchu), 5. extrémní vodní
režim (přemokření, zaplavení, sucho), 6. biologická degradace (snížení obsahu a
kvality organické hmoty, poškození populací půdních organismů), 7. nežádoucí
změny obsahu živin v půdě (vyplavování, biologická i biotická imobilizace), 8.
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snížení pufrovací schopnosti (poškození sorpčního komplexu) a znečistění půdy
polutanty. Další autoři zdůrazňují význam některých vlastností půd pro zachování
jejich funkcí, např. význam struktury půdy a význam péče o strukturu. Pro zjištění
kvality půdního prostředí byl zjištěn strukturní stav půdy.
Struktura na lokalitě Unčovice je dána 10,7 body a lze ji označit jako střední.
Vzhledem k tomu, že se jedná o půdu černozemní, je její strukturotvornost výrazně
poškozena. Struktura na lokalitě Hrušovany je dána 18,0 body a lze ji označit za
vysokou. Strukturotvorní činnost této půdy lze označit za velmi dobrou a půda tedy
není poškozena. Struktura na lokalitě Lesonice je dána 14,3 body a je vzhledem
k půdnímu typu velmi dobrá. Strukturotvornost této půdy lze označit za dobrou, půda
není poškozena.
Popis půdního profilu na lokalitě Unčovice
Pozemek leží na rovině. V době výkopu sondy byl po sklizni řepky. Uhličitany
byly zjištěny v hloubce 80 cm. Půdotvorným substrátem je spraš.
Popis profilu:
 orniční horizont Ap je hnědočerné barvy (10YR 2/3), hrudkovité struktury,
texturně byla zemina zařazena do zrnitostní třídy prachovitá hlína, bez skeletu;
v době odběru byla vlahá, ulehlá, velké množství rostlinných zbytků; ve 30 cm
přechází ostrým přechodem v:
 černický horizont Ac, který je hnědočerné barvy (10YR 2/3), výrazně vyvinuté
drobtovité struktury; texturně se jedná o prachovito-jílovitou hlínu, bez
skeletu, zemina je vlahá, drobivá, horizont je málo biologicky oživený (0,5
chodby na dm2), v hloubce 44 cm tento horizont pozvolně přechází v:
 přechodný A/Bt-horizont hnědé barvy (10YR 4/4), struktura je prismatická
slabě vyvinutá s povlaky koloidů na povrchu, texturně se jedná o prachovitou
jílovitou hlínu, bez skeletu, v době odběru byla vlahá a drobivá, kořeny rostlin
zasahují do hloubky 75 cm, žížaly se vyskytují výjimečně, zřetelným
přechodem tento horizont přechází v:
 půdotvorný substrát C, žlutěhnědé barvy (10YR 5/6), prismatické struktury,
zemina patří do zrnitostní třídy prachovitá jílovitá hlína; je bez skeletu; v době
odběru, vlahá a tuhá, od 1 metru se vyskytují pseudomycelia a cicváry
s průměrem do 5 cm.
Na základě průzkumu lze půdu označit jako černozem luvickou.
Popis půdního profilu na lokalitě Hrušovany nad Jevišovkou
Zájmová oblast leží v černozemní oblasti – převažují typické černozemě na
spraších. Půdy jsou často poškozeny erozí. Chudší variety černozemí nacházíme na
lehkých podkladech, jako jsou mírně zahliněné písky a štěrkopísky.
Popis profilu:
 orniční horizont Ap je hnědočerné barvy (10YR 2/2), do 10 cm je struktura
drobtová, výrazně vyvinutá, pod ní je struktura hrudkovitá, rovněž výrazně
vyvinutá, zrnitostně se jedná o jílovitou hlínu s ojedinělým výskytem oblázků
křemene do 10 cm, do 5 cm je zemina Ap-horizontu suchá a sypká, pod 10 cm
je vlahá drobivá. Na povrchu agregátů jsou zřetelné povlaky organických
koloidů, horizont přechází pozvolným přechodem v hloubce 41 cm v:
 přechodný AC-horizont, matně žlutohnědé barvy (10YR 5/4), jílovito-hlinitý,
do 51 cm je struktura drobtová, od této hloubky strukturnosti ubývá a
v hloubce 80 cm je již bezstrukturní, v době odběru byla zemina AChorizontu vlahá a tuhá, koloidní povlaky jsou zřetelné do 80 cm, kde se
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ojediněle vyskytují pseudomycelia, ve spodní části horizontu se obsah jílu
zvyšuje a zemina patří do kategorie prachovitý jíl, v 82-86 cm přechází AChorizont zvlněným pozvolným přechodem do podložní horniny Dk, písčité:
 dno sondy je v hloubce 110 cm.
Na základě výsledků průzkumu lze půdu označit jako černozem modální.
Popis půdního profilu na lokalitě Lesonice
Terén lze charakterizovat jako mírně zvlněnou rovinu. V době průzkumu byl
pozemek po sklizni řepky se vzešlým výdrolem. Mateční horninou je zde zvětralina
ruly.
Popis profilu:
 orniční Ap-horizont zasahuje do hloubky 30 cm, má hrudovitou, středně
vyvinutou strukturu, zrnitostně se jedná o hlinitou zeminu, s ojedinělým
výskytem (3 %) skeletu o velikosti do průměru 2 cm, vlhkost a konzistence se
lišila: do hloubky 10 cm byla suchá a drobivá, od 10 do 30 cm byla vlahá a
ulehlá, v průměru se zde nachází 6 – 7 železitých bročků na dm2 a asi 2 otvory
po žížalách na dm2, horizont přechází ostrým přechodem do:
 luvického oglejeného horizontu Btcg, hnědé barvy (10YR 4/6), středně
vyvinuté polyedrické struktury, tvořený prachovito-jílovitou hlínou
s ojedinělým výskytem skeletu do 3 %, průměr skeletu nepřesahuje 1 cm,
v době odběru byla zemina vlahá, ulehlá, na povrchu agregátů se vyskytují
zřetelné argilany, v matrici je asi 30 % světleji zbarvených míst, v 52 cm
přechází horizont difúzním přechodem do:
 luvického oglejeného horizontu Btg, žlutohnědé barvy (10YR 5/6), zřetelně
vyvinuté hrubě polyedrické struktury, texturně se jedná o prachovito-jílovitou
hlínu, bez skeletu, vlahý s nerovnoměrným výskytem železitých broků
s průměrem do 1 mm, světleji zbarvená místa se vyskytují do 15 % plochy,
v 79 cm přechází horizont difúzním přechodem do:
 přechodného BC-horizontu, je bezstrukturní, zrnitostně se jedná o prachovitojílovitou hlínu s výskytem kamenů o průměru do 20 cm, zemina je vlahá až
vlhká, tuhá, nelepivá. kořeny ojediněle dosahují hloubky 90 cm.
Na základě výsledků průzkumu lze půdu označit za hnědozem oglejená.
Stanovení penetračního odporu půdy
Vedle půdních vlastností daných druhem půdy jsou zvláště orné půdy ovlivňované
technologiemi hospodaření na nich, zejména druhem a hmotností mechanizačního
prostředku. Zhutnění se projevuje zhoršením režimu fyziologického profilu půdy.
Jednou z příčin zhutnění je tlak a prokluz mechanizačního prostředků na půdu. To
spolu s nevhodnými agrotechnickými zásahy způsobuje zhutnění půdy (LHOTSKÝ,
2002).
V prvním roce založení pokusu byl v těchto lokalitách stanoven penetrační odpor
pomocí penetrometru s elektronickou pamětí. Průměrné výsledky pěti opakování jsou
graficky znázorněny na Obr.1, 2 a 3.
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Obr. 1 Stanovení penetračního odporu půdy – Unčovice, 2007

Obr. 2 Stanovení penetračního odporu půdy – Hrušovany nad Jevišovkou, 2007

Obr. 3 Stanovení penetračního odporu půdy – Lesonice, 2007

106

Uvedené výsledky ve sledovaných lokalitách ukazují na postupný narůst
penetrometrického odporu až do hloubky 0,3-0,4 m, v Unčovicích byl nárůst odporu
větší, zejména a v hloubce 0,5-0,6 m. Zhutnění půdy nebo určité vrstvy v půdním
profilu lze napravit mechanicky speciálním nářadím (podrýváky, speciální pluhy aj.)
za současného dodání organické hmoty.

ZÁVĚR
Z počátečního hodnocení vstupních dat na třech různých stanovištích bylo
zjištěno, že na lokalitě Unčovice na černozemní půdě luvické byla strukturotvornost
výrazně poškozena, nárůst penetračního odporu půdy byl výrazný zvláště v hlubších
vrstvách půdy. Podle dalších fyzikálních vlastností můžeme usuzovat, že na této
lokalitě došlo k částečné degradaci půdy vlivem antropické činnosti. Na lokalitě
Hrušovany nad Jevišovkou, kde se jedná o černozem modální byla strukturotvornost
vysoká a půda tedy není poškozena. Fyzikální vlastnosti půdy však naznačují, že
náchylnost k degradačním procesům je patrná. Penetrační odpor byl zaznamenán
vyšší až v hlubších vrstvách půdy. Na lokalitě Lesonice na hnědozemi oglejené byla
strukturotvorná činnost dobrá, poškození půdy nebylo zjištěno. Podle zjištěných
fyzikálních vlastností půdy je však k degradačnímu procesu náchylná. V hlubších
vrstvách půdy byl zjištěn i vysoký penetrační odpor půdy.
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Výsledky tohoto příspěvku jsou součástí řešení výzkumného projektu QH 72039, který
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PEDOGEOMORFOLOGICKÝ EFEKT PÔSOBENIA
ORBOVÝCH A RONOVÝCH PROCESOV
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Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, e-mail:
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Abstrakt
Príspevok hodnotí geometrické zmeny reliéfu, ktoré sú výsledkom dlhodobého pôsobenia buď
samotných orbových procesov, alebo ich kombinácie s ronovými procesmi. Zmeny reliéfu,
úzko súvisiace so zmenami hrúbky pôdneho solumu, či profilu, predstavujú
pedogeomorfologický efekt pôsobenia týchto procesov od počiatkov poľnohospodárstva
dodnes. Prezentované poznatky vznikli zovšeobecnením výsledkov výskumu autora,
dosiahnutých v oblasti Myjavskej pahorkatiny, Považského podolia a Trnavskej pahorkatiny
a ich porovnaním s výsledkami iných domácich i zahraničných autorov. Autor poukazuje na
potrebu prehodnotiť donedávna nedostatočne zohľadňovaný podiel orbových procesov
v dlhodobom vývoji reliéfu ako aj v degradácii pôdy.
Kľúčové slová: orba, orbové procesy, ronové procesy, pedogeomorfologický efekt, zmeny
reliéfu

Abstract
The paper evaluates geometric landform changes that are the result of the long-term operation
of either tillage processes themselves or of their combination with runoff processes. Landform
transformations, closely connected with changes of the thickness of soil solum or profile,
represent pedo-geomorphic effect of acting of these processes since the beginnings of
agriculture until now. A presented knowledge originated by generalization of results of
author’s studies in the Myjavská pahorkatina (hilly land), Považské podolie (basin) and
Trnavská pahorkatina (hilly land) and by their comparison with results acquired by other, both
Slovak and foreign researchers. The author refers to the necessity to review until recently
insufficiently appreciated share of tillage erosion in the long-term landform evolution as well
as in soil degradation.
Key words: tillage, tillage processes, runoff processes, pedogeomorphic effect, landform
changes

ÚVOD
Na ornej pôde na svahoch pôsobí komplex geomorfologických procesov z ktorých
dominantnými sú ronové a orbové, ktoré ešte dopĺňajú gravitačné a eolické procesy.
Všetky tieto procesy ovplyvňujú tak pôdu ako aj reliéf. V prípade pôdy zmenšujú,
resp. zväčšujú mocnosť jej solumu, či profilu, v prípade reliéfu znižujú, resp. zvyšujú
jeho povrch. Keďže povrch pôdy predstavuje zároveň aj povrch reliéfu, metrické
hodnoty zmien hrúbky pôdy a povrchu reliéfu sú identické. Uvedené zmeny pôdy
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a reliéfu chápeme ako pedogeomorfologický efekt pôsobenia ronových a orbových
procesov. Pôsobenie antropicky akcelerovaných ronových procesov a priamych
zásahov človeka do krajiny v podobe obrábania pôdy, najmä orby, spoločne so
zmenami hrúbky pôdy a povrchu reliéfu vyvolanými týmito procesmi, považujeme za
pedogeomorfologickú odozvu zmien využívania krajiny. V oboch prípadoch ide
o antropogénnu transformáciu (antropizáciu) zložiek prírodnej krajiny.
Pod ronovými procesmi chápeme erózno-akumulačnú činnosť povrchového ronu,
reprezentovaného po svahu stekajúcou vodou, či už dažďovou alebo z roztopeného
snehu (STANKOVIANSKY, 1997); tento geomorfologický termín používame ako
ekvivalent pôdoznaleckého termínu „vodná erózia (pôdy)“. Pod orbovými procesmi
(orbovou eróziou podľa FULAJTÁRA, JANSKÉHO, 2001) rozumieme v súlade s VAN
MUYSENOM (1999) premiestňovanie pôdnej hmoty po povrchu terénu pri obrábaní
pôdy, najmä oraní, ktoré sa prejavuje úbytkom pôdy v konvexných a jej prírastkom
v konkávnych partiách. Na geometrické zmeny povrchu v súvislosti s orbou ako prvý
poukázal poľský melioračný inžinier BAC (1928). Z jeho iniciatívy boli vykonané
rozsiahle terénne experimenty, ktoré priniesli aj kvantitatívne vyjadrenie presúvania
pôdy pluhom (cf. BAC, 1948, 1950). Bacove závery v 50-tych rokoch 20. storočia
v praxi rozpracovali jeho žiaci, ako napr. CZYŻIK (1955), HLIBOWICKI (1955) či
MARTINI (1955). V západnej Európe, kde efekt orby začali študovať oveľa neskôr (cf.
STANKOVIANSKY, 2001), sa pre súbor procesov súvisiacich s obrábaním pôdy zaužíval
termín „tillage erosion“ (cf. napr. GOVERS et al., 1994, VAN MUYSEN, 1999, VAN
MUYSEN et al. 1999, VAN OOST, GOVERS, 2006).
Cieľom nášho príspevku je poukázať na dlhodobý pedogeomorfologický efekt
pôsobenia orbových a ronových procesov s osobitým zreteľom na podiel orbovej
erózie, ktorej u nás zatiaľ nebola venovaná zaslúžená pozornosť. Prvé zmienky
o efekte orby na Slovensku sa síce datujú do 50-tych rokov 20. storočia (cf. LOBOTKA,
1955, 1958), geomorfológovia si však tento fenomén začali všímať oveľa neskôr (cf.
STANKOVIANSKY, 1994, 2001, 2003). Z lesníckych inžinierov sa o efekte orbovej
erózie zmieňuje ZACHAR (1970), z pôdoznalcov FULAJTÁR, JANSKÝ (2001). Orbovú
eróziu skúma aj LAZÚR (2001, 2002), venuje sa však vyhodnocovaniu jej intenzity
v kontexte konkrétnych operácií orby.
Podiel orby na vzniku koluvizemí pripúšťajú SOBOCKÁ, SKALSKÝ (2002)
a SOBOCKÁ (2003). Keďže náš príspevok je ladený geomorfologicky, dôraz je kladený
na hodnotenie geometrických zmien reliéfu. Tieto zmeny sú výsledkom dlhodobého
pôsobenia buď samotných orbových procesov, alebo ich kombinácie s ronovými
procesmi. Zmeny reliéfu, úzko súvisiace so zmenami hrúbky pôdneho solumu, či
profilu, predstavujú pedogeomorfologický efekt pôsobenia týchto procesov od
počiatkov poľnohospodárstva dodnes. Poznatky prezentované v tomto príspevku
vznikli zovšeobecnením výsledkov výskumu autora v oblasti Myjavskej pahorkatiny,
Považského podolia a Trnavskej pahorkatiny a ich porovnaním s výsledkami iných
domácich i zahraničných autorov.
Hodnotenie pedogeomorfologického efektu orbových a ronových procesov
Hodnotenie dlhodobého pedogeomorfologického efektu orbových a ronových
procesov je založené na detailnom terénnom výskume. Pri jeho štúdiu sa pozornosť
venovala predovšetkým vyhľadávaniu a hodnoteniu erodovaných plôch vo vzťahu
k reliéfu (k svahom a chrbtom). Veľkosť erózneho zrezu sa na týchto lokalitách
odhadovala podľa toho, či na nich chýba iba časť pôdneho solumu, celý pôdny solum,
alebo dokonca celý pôdny profil (vrátane zvetraliny či delúvia, na ktorom pôda
vznikla) a na povrch vystupuje materská hornina. Podľa ZACHARA (1970) táto metóda
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patrí do skupiny metód pedogenetických, na základe ktorých sa určuje množstvo
odnesenej zeminy za celé kultúrne obdobie bez stanovenia jeho dĺžky, resp. do
skupiny metód historicko-porovnávacích, a to vtedy ak je známe odkedy je lokalita
vystavená erózii, a teda je možné vypočítať jej intenzitu.
Ako významné pomôcky poslúžili letecké a satelitné snímky, na ktorých určité
odtiene či farby naznačujú potenciálne erodované plochy. Pri používaní tejto metódy
je však potrebné vystríhať sa schematickému prístupu a konfrontovať problematické
lokality s výsledkami terénneho výskumu. Pri hodnotení daného javu v detailnej
mierke vybraných území sme vychádzali z porovnávania rôznych historických
mapových diel (mapy 1, 2 a 3 vojenského mapovania, katastrálne mapy) ako aj
novodobých topografických máp z rôznych časových horizontov. Súčasťou výskumu
boli tiež diskusie s miestnymi znalcami, pamätníkmi na konfiguráciu terénu
v minulosti, ako aj analýza dobových fotografií či obrazov.
Literárna rešerš k problematike
Orbové procesy prebiehajú v sklonitom teréne po celej ploche polí, ich
priestorová distribúcia sa plošne prekrýva s pôsobením eróznych ronových procesov,
navyše však postihujú aj zaoblené chrbtové partie, kde sú ronové procesy
zanedbateľné. Podľa niektorých autorov
je orbová erózia svojim efektom
porovnateľná s plošnou ronovou eróziou (cf. napr. LOBOTKA, 1958, LAZÚR, 2002);
viacerí autori však pripúšťajú že v topograficky zložitejších podmienkach je intenzita
(a teda aj efekt) orbovej erózie dokonca väčšia, než intenzita ronovej erózie (cf. napr.
ZACHAR, 1970; GOVERS et al., 1994; VAN MUYSEN, 1999, VAN OOST, GOVERS,
2006).
Geomorfologickým činiteľom orbových procesov je roľník a náradím
s jednoznačne najväčším geomorfologickým efektom je pluh. Kľúčovou vlastnosťou
pluhu je, že pri oraní pôdu nielen obracia ale aj presúva, a to v smere orby a na stranu.
Pri obrábaní plochých partií terénu sa transport pôdy pri opakovanom obojsmernom
oraní kompenzuje, a teda nedochádza k jej významnejším presunom.
V členitom teréne dochádza vplyvom gravitácie k presúvaniu pôdy v smere
sklonu, a to tak pri oraní po spádnici i po vrstevnici, rozdiel je iba vo veľkosti
presunu; pri oraní v smere sklonu je samozrejme väčší (LOBOTKA, 1958). Pluh teda
v sklonenom teréne pôsobí ako hoblík, ktorý reliéf vyrovnáva, uhladzuje; čím dlhšie
obdobie pôsobí, tým je reliéf plochejší a zaoblenejší. Jednorazové oranie má za
následok stieranie drobných nerovností na povrchu poľa, či už prirodzených (stružiek
a efemérnych výmoľov), alebo umelých (koľají po kolesách traktorov a i.). Z hľadiska
modelácie svahov či chrbtov je však efekt jednorazového orania zanedbateľný,
opticky je prakticky nepozorovateľný. Opakované, dlhodobé obrábanie pôdy a oranie
zvlášť sa však geomorfologicky prejavuje už zreteľne, a to znižovaním povrchu
elevácií (pahorkov, chrbtov, svahov) a zvyšovaním povrchu depresií (dien suchých
dolín, úvalín a výmoľov).
Výskyt a intenzita orbovej erózie sa vyznačujú premenlivosťou v priestore a čase.
Jej priestorová distribúcia sa vyvíjala v súlade s vývojom osídľovania a jej intenzita
s rozvojom techník poľnohospodárskeho obrábania. Platí zovšeobecnenie, že pri
konštantných prírodných pomeroch, obdobných poľnohospodárskych praktikách
a technickom vybavení je totálny efekt orbových procesov v danom území závislý od
dĺžky obdobia obrábania pôdy a od frekvencie operácií orania (STANKOVIANSKY,
2001). Z časového hľadiska podľa BORKA (1989) orbová erózia prevažovala nad
ronovou v morfogenéze poľnohospodársky využívaných oblastí v obdobiach,
v ktorých sa nevyskytovali extrémne zrážky, resp. ich výskyt bol nízky.
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Stenčovanie pôdneho profilu na svahoch a znižovanie ich povrchu predstavuje
kumulovaný efekt orbovej erózie a plošnej ronovej erózie, ten istý jav na chrbtoch či
izolovaných pahorkoch je efektom prakticky výlučne orbovej erózie. JANKAUSKAS,
JANKAUSKIENE (1999) v oblasti Zemaiciajskej pahorkatiny v západnej Litve,
budovanej morénovým materiálom, identifikovali zníženie povrchu pahorkov
a svahov o sklone 5 – 10° za celé kultúrne obdobie v rozpätí 69 – 107 cm. ZACHAR
(1970) uvádza závery nemeckého autora HEMPLA, že na tamojších sprašiach sa
v teréne o sklone 2 – 4° asi za posledných 1 000 rokov zaznamenalo zníženie povrchu
okolo 1 – 1,2 m. JANICKI et al. (2002) vo viac ako 600 rokov poľnohospodársky
využívanom území na sprašiach v okolí Gutanowa v Lublinskej vrchovine v Poľsku
zaznamenali zníženie povrchu chrbtov lokálne až o 2,5 m. Z oblasti belgického
sprašového pruhu uvádzajú VAN MUYSEN et al. (1999) zníženie povrchu od počiatkov
poľnohospodárstva v danom území lokálne až o 2 – 3 m.
Prekvapujúco vysoké hodnoty znižovania pôdneho profilu či povrchu svahov
uvádzajú viacerí autori aj za pomerne krátke obdobie. LEHOTSKÝ, STANKOVIANSKY
(1992) a LEHOTSKÝ et al. (1993) určili zníženie povrchu na vybraných lokalitách pri
Hornom Srní, Ľuborči a Bzinciach pod Javorinou v období od druhej polovice 50-tych
do počiatkov 90-tych rokov 20. storočia o cca 5 cm. Podľa KARNIŠA (1985)
v priebehu rokov 1955-1985 došlo v územiach so silno erodovanými pôdami
k odnosu 3 – 8 cm, lokálne až 11 – 14 cm kultivačnej vrstvy. JAMBOR (1992)
a JAMBOR, ZRUBEC (1994) detekovali pri Kočíne na Trnavskej pahorkatine za roky
1961 – 1991 zmenu pôvodnej hnedozeme na regozem karbonátovú, čo podľa
ŠÁLYHO, MIDRIAKA (1995) indikuje odnos 10 – 20 cm kultivačnej vrstvy (a teda
i zníženie povrchu rovnakej hodnoty), podľa JURÁNIHO (personálna komunikácia)
i viac. Podľa VAN MUYSENA et al. (1999) v oblasti belgického sprašového pruhu sa
počas posledných dvoch dekád 20. storočia znížil povrch miestami až o 30 cm.
MEDERLY (1992) pri štúdiu v katastrálnom území obce Boršice u Buchlovic na
základe porovnávania výsledkov prieskumu pôd z rokov 1962 a 1989 zistil zníženie
povrchu najstrmších úsekov svahov v rozpätí 20 – 60 cm. Ešte vyššie hodnoty uvádza
HLIBOWICKI (1955) na základe pozorovaní pri Domaniciach na Wroclawsku – až do
1 m za 20 rokov (1932 – 1951). Popravde, iba niektorí z uvedených autorov uvádzajú,
že na znižovaní povrchu skúmaných lokalít sa podieľali aj orbové procesy. Poväčšine
buď procesy bližšie nešpecifikujú, resp. celkový efekt pripisujú ronovej erózii. Podľa
nášho názoru je úloha orbovej erózie pri znižovaní povrchu v uvedených prípadoch
nedocenená a treba ju prehodnotiť.
Pedogeomorfologický efekt orbových procesov je odlišný pri kultivácii v smere
spádnice, resp. vrstevnice. Pri spádnicovom oraní dochádza k neprerušovanému
premiestňovaniu pôdy až na pätu svahu, resp. na spodný okraj poľa. Oranie má za
následok znižovanie povrchu, na ktorom sa však podieľajú aj ronové procesy.
V stredných a dolných úsekoch svahov ťažko odlíšiť, ktorý z uvedených procesov má
na celkovom efekte znižovania väčší podiel. V najvyšších úsekoch svahov však jasne
dominuje orbová erózia, ktorá sa vo vrcholových partiách chrbtov či pahorkov stáva
prakticky jediným funkčným pôvodcom znižovania terénu. Navyše práve na prechode
svahu k chrbtu a na chrbte samotnom je intenzita orbovej erózie, a teda aj strata
pôdnej hmoty oraním najväčšia. Podľa LOBOTKU (1958) formovanie a znižovanie
chrbtov a svahov pri spádnicovom obrábaní môže viesť časom k úplnej strate pôdy, až
sa na povrchu objaví jalové podložie alebo dokonca materská hornina. Bežným
následkom takejto deštrukcie pôdy v niektorých častiach Karpát bola podľa neho
premena takto postihnutých polí na pasienky.
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Celoplošné znižovanie povrchu obrábaných svahov so sústavou úzkych políčok
však nie je rovnomerné po celej ich ploche, ale na jednotlivých poliach vykazuje
rozličnú intenzitu. Hodnota znižovania sa mení z miesta na miesto v závislosti od
priestorového usporiadania parciel s rôznym spôsobom využívania, ich šírky
a prevažujúceho spôsobu orby. Zaujímavá modifikácia reliéfu polí vzniká pri oraní do
skladu, teda od okrajov do stredu poľa; výsledným efektom je pole s klenbovitým
priečnym profilom (cf. SPERLING, ŽIGRAI, 1970). STANKOVIANSKY (2001) uvádza celý
systém takýchto polí pri obci Bzince pod Javorinou, prekopírovaný do družstevného
lánu.
Pri vrstevnicovom obrábaní pôdy na svahoch s malými, súkromnými políčkami
dochádza tak isto ako pri obrábaní spádnicovom k presunu pôdnej hmoty v smere
sklonu, len sa to deje pomalšie a čo je najdôležitejšie, presun sa uskutočňuje výlučne
medzi medzami, ktoré pole ohraničujú. Na takto obhospodarovaných svahoch orbová
erózia výrazne dominuje nad eróziou ronovou, pričom prevaha orbovej erózie je tým
jednoznačnejšia, čím dlhšie obdobie sa ten-ktorý svah obrába, a teda čím je sklon
poľa menší (STANKOVIANSKY, 2003). Pedogeomorfologický efekt kombinovaného
pôsobenia oboch procesov, prakticky však takmer výlučne orbovej erózie, je oveľa
zreteľnejší ako pri oraní po spádnici, a to aj napriek spomínanému pomalšiemu
presunu pôdnej hmoty pri tomto type obrábania pôdy. Výsledkom práce pluhu je
tvorba rôzne vysokých skladov na dolnej medzi a vznik terasových polí (LOBOTKA,
1958). SPERLING, ŽIGRAI (1970) sklady nazývajú „stupňovými medzami“. Obdobný
vývoj reliéfu ako na svahoch oraných po vrstevnici možno sledovať aj na lokalitách
oraných šikmo po svahu. V takom prípade je terasové pole uklonené.
Podľa LOBOTKU (1955) terasové polia vznikali bez vôle roľníka a bez jeho snahy
vytvoriť na dolnom okraji poľa stupeň ako zábranu proti eróznej hrozbe a ako
prostriedok na vyrovnanie poľa a udržanie ornice na svahu. Vznik terasových polí
pripisuje tento autor dlhodobej práci pluhu a motyky. IVAN (1993) nazýva takéto
produkty dlhodobého samovoľného vývoja „kultivačné terasy“ (na rozdiel od
„agrárnych terás“, ktoré sú vedomým výtvorom človeka). Na niektorých miestach
roľníci už v dávnejšej minulosti prestali polia orať a premenili polia na lúky,
pasienky, ba dokonca les. Príčiny boli rôzne, od ich zjalovenia (LOBOTKA, 1958), ich
postihnutia výmoľovou eróziou (STANKOVIANSKY, 2003), až po ekonomické
a demografické príčiny.
Oveľa komplikovanejšie určovanie podielu orbových procesov na celkovom
geomorfologickom efekte ako v prípade hodnotenia znižovania povrchu konvexít je
v prípade hodnotenia zvyšovania povrchu konkavít. Plošne, no najmä výškovo rastúce
koluviálne telesá na pätách svahov, resp. v dnách úvalín či suchých dolín, sú často
efektom výlučne ronových procesov, a to v prípadoch keď pole končí na päte svahu
a k ukladaniu kolúvií tak dochádzalo už mimo polí (cf. STANKOVIANSKY et al., 1999,
2000, LEHOTSKÝ, 2001, STANKOVIANSKY, 2003). Ak však pole prechádza zo svahu na
nivu doliny, resp. naprieč dnom suchej doliny na jej protiľahlý svah, na akumulácii
v úpätnej či dnovej pozícii sa popri ronových musia do určitej miery podieľať aj
orbové procesy. Vzťahuje sa to na koluviálne telesá, popisované napr. v prácach
MEDERLYHO (1992), LINKEŠA et al. (1992), LEHOTSKÉHO, STANKOVIANSKEHO
(1992), LEHOTSKÉHO et al. (1993), LEHOTSKÉHO (1999a,b,c), STANKOVIANSKEHO et
al. (1999, 2000), STANKOVIANSKEHO (2003), či OBRŠLÍKA (2004). Keďže však zatiaľ
nevieme ani len odhadnúť ich podiel na tvorbe kolúvií, v príspevku sa touto otázkou
nezaoberáme.
K prevratnej zmene v pôsobení orbových procesov a ich pedogeomorfologickej
efektivite došlo v súvislosti s kolektivizáciou poľnohospodárstva po politických a
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spoločenských zmenách v r. 1948. Najdrastickejším zásahom v rámci hospodárskotechnických úprav pozemkov bola likvidácia skladov terasových polí. Terasové polia,
ktoré boli výsledkom po stáročia uskutočňovanej orby, v postihnutých oblastiach
jednorázovo zmizli. Menšie sklady boli zotreté pluhmi, väčšie buldozérmi. Ich pôdna
hmota bola rozvlečená po povrchu príslušného úseku svahu. Likvidácia skladov však
nebola celoplošná, veľkosť zásahu sa z miesta na miesto menila. Tak napr. v oblasti
Myjavskej pahorkatiny sa pôvodné terasy zachovali iba útržkovite, zvyčajne na
najstrmších svahoch dolín (STANKOVIANSKY, 2003).
Výsledným efektom planácie stupňov na svahoch bolo tak opätovné nadobudnutie
hladko modelovaného reliéfu, teda takého aký bol zdedený z čias periglaciálnej
morfogenézy. Pochopiteľne, pokolektivizačný povrch svahov bol voči pôvodnému
povrchu z obdobia transformácie lesnej krajiny na krajinu poľnohospodársku znížený.
Naopak, v katastrálnom území obce Trenčianske Stankovce v Považskom podolí, hoci
ide o podobný (podhorský) krajinný typ ako v prípade Myjavskej pahorkatiny, ostala
zachovaná podstatná časť skladov (ONDRČKA, 2008). Diametrálne odlišná situácia je
v horských oblastiach so strmými svahmi, kde sklady boli likvidované iba lokálne,
ako o tom svedčí súčasná krajinná štruktúra a obce Liptovská Teplička v Nízkych
Tatrách (DOBROVODSKÁ, ŠTEFUNKOVÁ, 1996); terasové polia tam boli namiesto
rozorania zatrávnené a premenené na pasienky.
Využívanie modernej techniky a s tým súvisiaca hlbšia orba na svahoch oraných
po spádnici pred i po kolektivizácii má za následok zvýšenie intenzity orbovej erózie.
Na svahoch s bývalými skladmi, oranými i v nových podmienkach po vrstevnici,
došlo tak isto k zintenzívneniu orbovej erózie, i keď nie až k takému výraznému.
Navyše, materiál sa translokuje nadol až po dolný okraj sceleného družstevného poľa.
Pochopiteľne, k oveľa väčšiemu zvýšeniu intenzity orbových procesov došlo na tých
miestach, kde sa zmenila orba z vrstevnicovej na gradientovú. Takýto prípad nastal
napr. vo východnej časti Myjavskej pahorkatiny, kde SOLÍN, CEBECAUER (1998)
zistili, že kým v roku 1955 zhruba 73 % celkovej rozlohy tamojšej ornej pôdy bolo
oranej po vrstevnici, v roku 1990 to bolo už len okolo 64 %.
Zaujímavou otázkou do diskusie je, či možno hovoriť o väčšom totálnom
geomorfologickom efekte orbových procesov, najmä o celkovom znížení povrchu od
počiatkov osídlenia v horskej alebo v nížinnej časti Slovenska (máme na
mysli nížinné pahorkatiny, často dosť členité). V prospech pohorí hovorí
neporovnateľne vyšší topografický potenciál pre efektívny priebeh tohto procesu,
najmä energia reliéfu a sklonitostné pomery.
Na druhej strane, obdobie geomorfologicky relevantného pôsobenia človeka –
poľnohospodára, bolo v horách nepomerne kratšie ako v nížinách a navyše na
mnohých miestach nebolo kontinuálne, ale etapovité. V nížinách to bolo presne
naopak. Najpravdepodobnejšiu odpoveď na túto otázku môže dať detailný
interdisciplinárny terénny výskum, a to tak v Karpatoch, ako aj v nížinách. Ukážku
prípravného kroku k takémuto výskumu predstavuje práca SMETANOVEJ (2007) na
Trnavskej pahorkatine, zameraná na identifikáciu potenciálnych erodovaných plôch
v podobe svetlých fľakov na černozemiach, hodnotenie ich vzťahu k reliéfu a určenie
dominantného procesu zodpovedného za ich vznik.
Popri spolupráci s prírodovedcami, najmä pôdoznalcami, sa ako nanajvýš užitočná
ukazuje i spolupráca s archeológmi, a to z hľadiska hľadania vzťahu erodovaných
plôch k starým sídliskám. Interdisciplinárny výskum, zameraný na hodnotenie vývoja
reliéfu v časovej škále ľudskej civilizácie, je pre geomorfológov skutočnou výzvou.
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ZÁVER
Výsledky štúdia pedogeomorfologickej odozvy zmien využívania krajiny
a dlhodobého pedogeomorfologického efektu orbových a ronových procesov
v zahraničí i u nás poukazujú na to, že treba prehodnotiť zaužívaný model vnímania
vývoja reliéfu oráčinovej krajiny, založený na priorizovaní ronových procesov,
lokálne s prispením eolických procesov. V súčasnosti už za dominantné deje
pri modelácii reliéfu oráčinovej krajiny v sklonitom reliéfe a zároveň za jedny z
najvýznamnejších pôdno-degradačných procesov považujeme orbové procesy. Takéto
konštatovanie sa opiera o zistenú významnú väzbu najviac erodovaných plôch na
topografické polohy kde ronová erózia buď neprebieha alebo je minimálna (chrbty
a najvyššie úseky svahov, vrcholy pahorkov), ako aj o pravidelnosť orania
v porovnaní s epizodickými extrémnymi zrážkovými, či veternými udalosťami.
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Abstrakt
Napriek tomu že požiare vo svojej podstate predstavujú prirodzený faktor zasahujúci do
dynamiky ekosystémov, je možné konštatovať, že vplyvom ľudských aktivít došlo k
zvýšeniu frekvencie ich výskytu. Výskum vplyvu požiarov na pôdne vlastnosti prebiehal
doposiaľ najmä v arídnych a semiarídnych regiónoch ktoré možno považovať za oblasti
požiarom najviac ohrozené. Cieľom tohto príspevku bolo zosumarizovať doterajšie zistenia o
vplyve požiarov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôd. Najčastejšie uvádzanými dôsledkami
požiaru v sú: kvalitatívna a kvantitatívna zmena pôdnej organickej hmoty, zmena zmáčavosti
pôdneho materiálu, vplyv na charakter infiltrácie, mieru povrchového odtoku alebo
prístupnosť prvkov dôležitých pre rast a výživu rastlín. Špecifikum vplyvu požiarov na pôdne
vlastnosti spočíva v tom, že zredukovanie vegetačného krytu spolu s vygenerovaním tepla pri
požiari umožní niektorým vlastnostiam pôdy a procesom ktoré v nej prebiehajú, prejaviť sa
vo významnejšej miere prípadne nepriaznivým spôsobom.
Kľúčové slová: požiar, pôda, fyzikálne vlastnosti pôd, chemické vlastnosti pôd

Abstract
Even though fire is generally perceived as typical natural factor disturbing dynamics of
ecosystems, it can be say that human activities are contributing to the number of fires
occurring throughout the world considerably. Up to date research aimed on investigation of
fire induced changes of soil properties have been carried out in arid or semiarid climatic
regions predominantly. The aim of this paper is to summarize the latest findings in field of
fire impact on physical and chemical soil properties. Most frequently reported effects include:
changes in quality and quantity of soil organic matter, changes in soil wet ability, influence on
character of infiltration, surface runoff rate and availability of soil nutrients important for
growth. Various effects of fire on ecosystem have their specific features. Combustion of
vegetation cover together with generated heat impulse may cause that certain properties of
soil, or processes proceeding therein, become more apparent or may lead to negative
consequences.
Key words: fire, soil, soil physical properties, soil chemical properties

ÚVOD
Jedným z najbežnejších faktorov ktoré ovplyvňujú dynamiku ekosystémov od
pradávna je oheň. Či už je požiar vyvolaný prirodzene alebo zásahom človeka, jeho
pôsobenie môže mať viaceré environmentálne a ekologické dôsledky. Požiar,
presnejšie spaľovací proces, je fyzikálno-chemický dej prebiehajúci určitou
rýchlosťou, respektíve intenzitou, ktorá je podmienená množstvom spotrebovaného
palivového materiálu a množstvom uvoľnenej energie. Čím rýchlejšie prebieha
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spaľovací proces tým je intenzita požiaru väčšia (ALEXANDER, 1982). Miera šírenia
tepelnej energie v prostredí závisí nielen od špecifických vlastností požiaru, ale aj od
rýchlosti spaľovacieho procesu, ktorá je dôležitá pre jeho konečný vplyv na jednotlivé
časti ekosystému a teda aj na pôdu (CAMPBELL et al., 1995). Vo všeobecnosti pri
lesných požiaroch platí, že spaľovaním nadzemného palivového materiálu sa teplo do
pôdy dostáva len v malej miere. Experimentálne bolo zistené že iba 5 % energie
vyžiarenej spaľovaním v nadzemnej časti ekosystému je prenášaná smerom do pôdy
(PACKHAM, POMPE, 1971). Napriek tomu, že množstvo tepelnej energie, ktorému je
pôda vystavená, môže byť rôzne u rôznych typov požiarov, intenzita požiaru nemusí
byť vhodným parametrom na opísanie množstva energie, pôsobeniu ktorej je
vystavený pôdny materiál a prípadný výskyt zmien chemických, fyzikálnych
a biologických vlastností. Je napríklad možné, že pri intenzívnom a rýchlo sa šíriacom
korunovom požiari zhorí iba malé množstvo materiálu nadložného organického
horizontu, pričom nedôjde k uvoľneniu väčšieho množstva tepelnej energie potrebnej
na významnejšie ovplyvnenie povrchovej a podpovrchovej časti pôdy (RYAN, 2002).
Požiare pôsobiace v prírodných (najmä lesných) ekosystémoch sa zvyknú
rozdeľovať na niekoľko základných typov, pričom v terénnych podmienkach môže
byť charakter požiaru tvorený kombináciou jednotlivých typov.
Korunové požiare sú rýchlo pohybujúce, šíriace sa vetrom, veľkého rozsahu,
pôsobivé a často nekontrolovateľné. Nakoľko takýto požiar je situovaný najmä
v korunách stromov dochádza pri ňom k malému ohrevu pôdy.
Povrchové požiare, v porovnaní s korunovými, sa pohybujú pomalšie, sú
menšieho rozsahu s mozaikovitým pôsobením, pričom ich priebeh je kontrolovanejší.
Pri uvedenom type dochádza k spaľovaniu značného množstva povrchového
materiálu (biomasa + nekromasa) následkom čoho môže dôjsť k významnému ohrevu
pôdy.
Tlejúce typy požiarov majú niekoľko špecifických rysov. Spaľovací proces
prebieha bez prejavu plameňov, je málo pohyblivý a nevýrazný. Väčšinou je možné
tento typ požiaru relatívne dobre kontrolovať, vyznačuje sa však mimoriadne dlhým
časom pôsobenia zvýšenej teploty. Ohrev pôdy pri tomto type požiaru môže byť
veľmi výrazný. Teploty tlejúceho prevažne organického materiálu môžu dosahovať
úrovne 500 až 600 °C.
Tepelná energia uvoľnená pri spaľovaní organickej hmoty je prenášaná k povrchu
pôdy a do nižšie položených častí pôdneho profilu niekoľkými typmi fyzikálnych
prenosov. Ide o žiarenie (radiáciu), konvenčné prúdenie, vedenie tepla (kondukciu)
a tzv. latentný prenos tepla, ktorý je spôsobený vyparovaním a následnou
kondenzáciou organických látok a vody. Napriek tomu, že sa teplo šíri všetkými
smermi, jeho veľká časť sa stráca v atmosfére (DEBANO et al., 1998). Šírenie tepla pri
spaľovaní palivového materiálu prevažne v nadzemnej časti ekosystému smerom do
pôdy závisí od prítomnosti nadložného horizontu a jeho vlastností. Nakoľko
podmienkou výskytu požiaru je palivový materiál, ktorý je typicky zastúpený bio a
nekromasou prevažne rastlinného pôvodu, vo väčšine prípadov je v prvom rade
pôsobeniu tepla resp. zvýšenej teploty vystavený nadložný horizont. V opačnom
prípade je teplo prenášané priamo do minerálnej pôdy. Pri vznietení sa materiálu
opadu môže byť vyprodukované ďalšie teplo, ktoré je následne prenášané do
minerálnej časti pôdy. Ak nedôjde k vznieteniu nadložného horizontu, nemôže dôjsť
ani k významnejšiemu vplyvu na nižšie položený pôdny materiál.
Pri požiaroch, ktoré nevznikajú úmyselným zásahom človeka, sú bežné suché
podmienky v pôde, zatiaľ čo pri cielene vyvolaných požiaroch možno túto vlastnosť
ovplyvniť jeho naplánovaním. Priebeh teplôt v rámci rôznych hĺbok pôdy pri požiari
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je podmienený celkovým komplexným charakterom chemických, fyzikálnych
a biologických vlastností danej pôdy (DEBANO, 1998).
Množstvo vody obsiahnutej v pôde je jedným z prvoradých faktorov
ovplyvňujúcich úroveň teploty v určitej hĺbke pôdy (FRANDSEN, 1987). Voda
prítomná v pôdnej matrici v dostatočnom množstve má za následok, že úroveň teploty
sa významnejšie nezvýši, na druhej strane však prenikne do väčšej hĺbky v porovnaní
s pôdou suchou. Naopak v suchých pôdach sa teplo šíri len vo veľmi obmedzenej
miere a teplota pri požiari smerom do hĺbky veľmi prudko klesá, pričom v hĺbke 3
maximálne 5 cm vplýva požiar na teplotu prostredia minimálne (CAMPBELL et al.,
1995; DEBANO et al., 1998). Prenikanie tepla smerom do hĺbky profilu brzdia najmä
pôdny vzduch a organická hmota, ktoré majú najmenšiu tepelnú vodivosť spomedzi
jednotlivých pôdnych zložiek. Vo všeobecnosti možno povedať, že zmeny všetkých
pôdnych vlastností vyvolané ohrevom pri požiari závisia od charakteru pôdnych
zložiek, ich termálnych vlastností a konkrétnych podmienok prostredia pred
začiatkom a počas pôsobenia tepelného impulzu. Dôležité sú napr. rýchlosť
zahrievania, dosiahnutá úroveň teploty, časový interval jej pôsobenia, ale aj množstvo
dostupného kyslíka (CERTINI, 2004; GONZÁLES-PÉREZ et al., 2004; DLAPA et al.,
2008; ŠIMKOVIC et al., 2008).
Vplyv požiaru na fyzikálne vlastnosti pôd
Pôdna štruktúra a textúra
Vplyv zvýšenej teploty na štruktúru pôdy nie je jednoznačný. Závery viacerých
štúdií potvrdili, že pôsobenie požiaru na pôdu vytvára viac drobivú, menej súdržnú
a na eróziu náchylnejšiu štruktúru (DEBANO et al., 1998; NEARY et al., 1999; SCOTT
et al., 1998). Zmeny, ku ktorým pri pôsobení požiaru dochádza, závisia od pôdneho
druhu, respektíve typu a celkového tepla, ktoré na pôdu v danom mieste pôsobí
(SHAKESBY, DOERR, 2005). Vplyv tepla vyprodukovaného pri požiari na minerálnu
frakciu pôdy nebýva významný z dôvodu vysokej hodnoty prahu tepelnej deštrukcie
väzieb pôdnych minerálov. Vplyvom pôsobenia zvýšenej teploty dochádza
u amorfných oxyhydroxidov Fe a Al najprv k ich dehydratácii a pri ďalšom zvyšovaní
teploty k ich kryštalizácii. Je pravdepodobné, že uvedené procesy môžu u niektorých
typov pôd ovplyvňovať aj stabilitu agregátov. Hrubozrnnejšia frakcia (prach a piesok)
obsahuje veľký podiel kremeňa, pričom jeho ovplyvnenie zvýšenou teplotou pri
požiari býva nevýrazné. Pôsobenie tepelného impulzu sa môže prejaviť na ílových
mineráloch. K dehydratačným zmenám v ich kryštálovej mriežke dochádza pri teplote
okolo 400°C. Zohrievanie na nad úroveň 460°C má za následok narúšanie štruktúry
ílových minerálov (hydroxilových OH skupín), čo sa negatívne prejaví na štruktúre
agregátu (DEBANO et al., 1998). Pri teplotách v rozmedzí 700 - 800 °C môže dôjsť
ku kompletnej deštrukcii vnútornej štruktúry niektorých ílových minerálov. Pôsobenie
tak vysokých teplôt v pôde pri požiari je však zriedkavé, dochádza k nemu iba pri
veľmi intenzívnych požiaroch a to iba v tenkej vrstve pri povrchu pôdy.
K ovplyvneniu štruktúry pôdy požiarom môže dochádzať napr. prostredníctvom
jeho pôsobenia na organickú hmotu, najmä v povrchovom horizonte. V oblastiach so
subtropickou klímou hrá organický materiál v relatívne slabo vyvinutej štruktúre pôd
veľmi dôležitú úlohu. Príkladom môže byť štúdia z Kalifornie, kde po cielene
založených požiaroch bola na zasiahnutom území zaznamenaná zvýšená objemová
hmotnosť pôdy a znížená pórovitosť v porovnaní z východiskovým stavom. Autori
zároveň uvádzajú pokles obsahu ílovej frakcie po požiari na úkor hrubozrnnejšieho
materiálu, čo bolo v práci interpretované určitou agregáciou ílu (HUBBERT et al.,
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2006). Stmelenie ílovitých častíc do menších relatívne stabilných agregátov
s priemerom pieskovej frakcie bol pozorovaný aj v prípade práce GIOVANNINI,
LUCCHESI (1997). Určitý nárast podielu vodostálych agregátov vplyvom
laboratórneho zahrievania pôdnych vzoriek pri teplote do 200°C bol zaznamenaný
v prípade TEREFE et al. (2008). Vplyv vyšších teplôt na vodoodolnosť agregátov je
však opačný. Je pravdepodobné, že je to spôsobené okrem iného aj tým, že približne
nad touto úrovňou teploty začína intenzívnejšie prebiehať termálna oxidácia pôdnej
organickej hmoty. Uvedené zmeny v stabilite (vodoodolnosti) agregátov môžu byť
okrem ireverzibilnej dehydratácie, resp. odbúravania pôdnej organickej hmoty,
spôsobené dehydratáciou oxyhydroxidov železa a hliníka, prípadne pri vyšších
teplotách zmenami v kryštálovej mriežke ílových minerálov.
Zmáčavosť pôdneho materiálu a charakter infiltrácie.
V súvislosti s vplyvom požiaru na pôdu často uvádzaným javom je znížená
zmáčavosť pôdneho materiálu. K vzniku vodoodpudivých vlastností u pôd vedú jak
chemické tak fyzikálne procesy, avšak vlastnosti pôdy, ktoré tento fenomén priamo
ovplyvňujú, sú najmä fyzikálnej povahy (infiltrácia a hydrodynamika pôd). V prípade
zmáčavých pôd má materiál tendenciu absorbovať vodu či už v kvapalnom alebo
v plynnom skupenstve, nakoľko prevažujú adhézne príťažlivé sily medzi pôdnymi
časticami a vodou. U vodoodpudivých pôd voda zostáva na povrchu po určitú dobu,
pričom najmä v laboratórnych podmienkach, ale aj v prírode nezriedka dôjde k jej
odpareniu skôr ako k jej infiltrácii. Existuje značné množstvo publikovaných prác
ohľadom zníženej zmáčavosti pôdneho materiálu vo vzťahu k pôsobeniu tepelného
impulzu pri požiari (napr. DEBANO, 2000; MACDONALD, HUFFMAN, 2004; DOERR et
al., 2004). Napriek tomu, že nárast vodoodpudivosti pôdneho materiálu je jedným
z najčastejšie uvádzaných dôsledkov pôsobenia tepelnej energie pri požiari (DEBANO,
2000), vyprodukované teplo môže taktiež zničiť vodoodpudivý charakter pôdneho
materiálu (CERDÁ, DOERR, 2005), alebo ovplyvniť zmáčavosť pôdy len v malej miere.
K znižovaniu zmáčavosti materiálu povrchového horizontu vplyvom pôsobenia
tepelnej energie pri požiari dochádza napr. vtedy, ak na pôdu pôsobiaca teplota nie je
dostatočná na to, aby začalo prebiehať intenzívnejšie spaľovanie organickej hmoty.
Do úvahy prichádza niekoľko procesov, ktoré môžu hrať dôležitú úlohu pri vzniku
respektíve náraste vodoodpudivých vlastností pôd. Pri zahrievaní pôdny materiál
stráca vodu nielen fyzikálne, ale aj chemicky viazanú, čo pravdepodobne prispieva
k zníženiu jeho zmáčavosti. Predpokladá sa, že vplyvom vyprodukovaného tepelného
impulzu dochádza taktiež k zmenám v usporiadaní či orientácii organických
(amfifilných) látok, ktoré v rámci ich molekulového zloženia obsahujú hydrofilné
(polárne) ako aj hydrofóbne (nepolárne) časti. Pri zvyšovaní hydrofobicity pôd sú
hydrofilné funkčné skupiny natáčané smerom k minerálu a hydrofóbne alifatické
reťazce smerom opačným (MA’SHUM, FARMER, 1985; BAYER, SCHAUMANN, 2007).
Tento proces pritom vedie k efektívnejšiemu pokrytiu hydrofilných povrchov v pôde.
Voda sa pri prenikaní do pôdy dostáva do kontaktu s nepolárnymi časťami štruktúr
príslušných organických látok, ktoré bránia v jej prúdení najmä smerom do menších
pórov pôdnej matrice, kde je pohyb vody ovplyvňovaný gravitačnou silou len v malej
miere.
Vodoodpudivý stav pôdy je vždy dočasný a platí to aj v prípade tepelne vyvolanej
vodoodpudivosti. Zníženie zmáčavosti pôd vplyvom tepla sa odlišuje od tepelnej
deštrukcie pôdnej vodoodpudivosti. Zatiaľ čo nárast vodoodpudivosti pôd súvisí zo
zmenou usporiadania a vzájomnej orientácie organických a minerálnych látok,
eliminácia vodoodpudivosti pôd vplyvom jej zahrievania úzko súvisí s termickou
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degradáciou pôdnej organickej hmoty a zo znižovaním jej celkového obsahu. Z tohto
pohľadu je možné považovať stratu vodoodpudivosti pri pôsobení zvýšenej teploty za
ireverzibilný proces, pričom na jej obnovenie je potrebný dodatočný prísun
organických (napr. amfifilických) látok do pôdy (ŠIMKOVIC et al., 2008).
Uvedené zmeny v zmáčavosti pôd vyvolané pôsobením zvýšenej teploty na pôdu
ovplyvňujú charakter infiltrácie na zasiahnutom území, prispievajú k formovaniu
preferenčného prúdenia, prípadne tvorbe povrchového odtoku a erózie. Podstatnou pre
vplyv vodoodpudivého pôdneho materiálu na uvedené hydrologické následky, okrem
charakteru reliéfu, je miera redukcie vegetačného krytu požiarom. Práve ona umožní
vodoodpudivosti povrchového horizontu významnejšie prispieť k tvorbe povrchového
odtoku ako aj prípadnej erózii. Infiltrácia vody do pôd a jej distribúcia na lokalitách
zasiahnutých intenzívnejším požiarom môže byť ovplyvňovaná, či brzdená v
dôsledku upchania pórov popolom a dispergovanými ílovými časticami (CERTINI,
2004).
Vplyv požiaru na chemické vlastnosti pôd
Pôdna organická hmota
Celkovo asi 70 % uhlíka v pôde je viazaného v pôdnej organickej hmote a zvyšok
sa vyskytuje vo forme karbonátov (BATJES, 1996). Práve organická frakcia pôdneho
uhlíka je požiarmi výrazne ovplyvňovaná. Pôdna organická hmota býva
koncentrovaná pri povrchu, kde je priamo vystavená pôsobeniu tepla vyžarovaného
pri požiari (prípadne sa sama stáva zdrojom tepla). Vplyv zvýšenej teploty na pôdnu
organickú hmotu je zložitý. Najjednoduchší model spaľovania bio a nekromasy je ten,
ktorý predpokladá, že konečnými produktmi sú predovšetkým H2O, CO2, CO, CH4 a
popol zložený výhradne z minerálnych látok. V prírodných podmienkach (a v pôde
obzvlášť) počas spaľovania väčšinou nie je prístupné dostatočné množstvo kyslíka pre
kompletnú oxidáciu palivového materiálu, a preto spaľovací proces prebieha iba
čiastočne za vzniku uvedených plynov a zmesi iných produktov vrátane uhľovodíkov,
špecifických organických látok a ich frakcií (COFER et al., 1997). Typickým
následkom spaľovania je zníženie celkového obsahu organického uhlíka resp. pôdnej
organickej hmoty. Časť uhlíkových látok, ktorá sa v dôsledku spaľovacieho procesu
resp. termickej degradácie pri požiari dostane do pôdy, má odlišnú chemickú štruktúru
a odolnosť voči mikrobiologickému rozkladu v porovnaní z východiskovými látkami.
Pokles celkového obsahu pôdneho organického uhlíka môže byť vyvolaný vplyvom
pôsobenia požiaru aj nepriamo, napr. odnosom organického materiálu pri erózii.
Naopak, slabo intenzívny korunový požiar môže spôsobiť, že sa celkový obsah
organického uhlíka zvýši na záklôade dodatočných vstupov v podobe obhoreného
rastlinného materiálu (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2004).
Existujú údaje o tom, že pôdy zasiahnuté požiarom, obsahujú väčší podiel lipidov.
Napr. ALMENDROS et al. (1988) zaznamenali 6-násobne vyšší podiel vyextrahovanej
frakcie lipidov z pôdy zasiahnutej požiarom (Dystric Xerochrept) v porovnaní
s referenčnou, požiarom neovplyvnenou pôdou. Podľa STEVESONA (1994) sú práve
látky zo skupiny lipidov zodpovedné za už zmienenú vodoodpudivosť niektorých pôd.
Okrem lignínu je možné lipidy považovať za relatívne termorezistentnú skupinu
spomedzi nešpecifických humusových látok. Medzi látky, ktoré sú pri pôsobení
zvýšenej teploty odbúravané najrýchlejšie, patria napr. niektoré alifatické organické
látky, polysacharidy, bielkoviny alebo karboxylové kyseliny. Termická degradácia
akumulovaných látok v pôde prebieha približne v teplotnom rozmedzí 200 až 360 °C.
Hodnoty teplôt, ktorými je limitovaný uvedený interval, závisia aj od miery
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zastúpenia jednotlivých skupín organických látok. Pri pôsobení tepla na pôdnu
organickú hmotu je významným faktorom prítomnosť ílových minerálov. Tie totiž
umožňujú adsorpciu organických látok na ich minerálny povrch, čím dochádza k jej
stabilizácii nielen voči mikrobiálnemu odbúravaniu ale aj voči pôsobeniu zvýšenej
teploty (SCHULTEN, LEINWEBER, 1999). Je možné že tieto organo-minerálne interakcie
prispievajú aj k značnej rezistencii špecifických humusových látok voči vplyvu
zvýšenej teploty. Špecifické humusové látky, ktoré sa vyznačujú veľkým podielom
aromatických štruktúr, sú pri pôsobení zvýšenej teploty odbúravané pri 400 až 450°C.
Zvýšený podiel aromatických látok (či už pôvodných alebo sformovaných pri
termickej degradácii termolabilnejších zlúčenín) je typickým dôsledkom stredne
intenzívneho zahrievania pôdnej organickej hmoty pri požiari (GONZÁLEZ-PÉREZ et
al., 2004).
Pri hodnotení vplyvu požiarov resp. tepelnej energie na pôdy je potrebné sa
zmieniť o frakcii pôdneho uhlíka, ktorá sa zvykne označovať ako „pyrogénna“.
Pôsobenie tepelného impulzu na bio a nekromasu má za následok tvorbu uhlíkových
látok značne odolných voči mikrobiálnemu rozkladu. V súčasnosti pre túto skupinu
neexistuje jednotná, všeobecne akceptovaná terminológia a používaných je viacero
alternatívnych termínov: frakcia čierneho uhlíka, sadze, elementárny (jednoduchý)
uhlík, pyromorfný (pyrogénny) humus, drevné uhlie a podobne. V zahraničnej
literatúre je možné sa stretnúť s pojmom „čierny uhlík“ (black carbon) (GONZÁLESPÉREZ et al., 2004; SCHMIDT, NOACK, 2000). Existujú určité metodické problémy
týkajúce sa izolácie a kvantifikácie látok spadajúcich do skupiny čierneho uhlíka. Je
to spôsobené najmä veľkou heterogenitou skúmaných materiálov a rozmanitosťou
dostupných analytických metód. Zloženie „čiernej pyrogénnej“ frakcie uhlíka
predstavuje zmes látok od čiastočne zhoreného – zuhoľnateného rastlinného materiálu
až po grafit a látky, ktoré vznikli kondenzáciou plynných organických zlúčenín
(GONZÁLES-PÉREZ et al., 2004). Ide o produkt čiastočného spaľovania materiálu,
prevažne rastlinného pôvodu s úrovňou organizácie od nízkej, predstavujúce látky
príbuzné uhliu nižšej kvality, až po látky príbuzné antracitu (KUHLBUSCH, 1998).
Materiál má vysoko aromatický charakter a v prípade jeho vzniku pri lesných
požiaroch často obsahuje viac menej chaoticky distribuované polohy vrstiev grafitu
(SCHMIDT, NOACK, 2000). Konečný zuhoľnatený produkt však nemusí však byť
grafitovej povahy. Môže ísť o amorfný materiál, ktorý pozostáva z alkylových domén,
so značným obsahom kyslíka (POIRIER et al., 2002).
Obsah a prístupnosť nutričných prvkov v pôde po požiari
Z doterajších hodnotení zmien obsahov a foriem výskytu nutričných prvkov
následkom požiaru vyplýva, že ich celkový obsah v pôde sa v drvivej väčšine
prípadov nezvýši. Naopak, celkové obsahy jednotlivých chemických prvkov v pôde sa
vplyvom spaľovacieho procesu väčšinou znížia, v niektorých prípadoch môžu zostať
nezmenené. Oheň, respektíve vysoká teplota pri požiari má však za následok zmenu
formy ich výskytu z organickej na minerálnu, čo sa v pôde prejaví ich zvýšenou
dostupnosťou pre organizmy. Z tohto hľadiska kľúčové procesy pri, prípadne po
požiari súvisia s výskytom popola, jeho prúdením, volatilizáciou, odparovaním,
mineralizáciou, eróziou, odtokom a vymývaním. Do akej miery sa na požiarom
zasiahnutých plochách uplatňujú jednotlivé z uvedených procesov je určujúce pre
dostupnosť prvkov pre rastliny. Na živiny bohatý materiál popola môže byť z povrchu
pôdy odstránený, prípadne redistribuovaný konvenčným prúdením v dymovom stĺpci
v rámci zasiahnutého územia resp. jeho širšieho okolia a transportovaný vetrom alebo
vodou pri povrchovom odtoku respektíve erózie. K významnejšiemu zníženiu
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obsahov prvkov dôležitých pre rast a výživu rastlín z dôvodu ich odnosu v dymovom
stĺpci a volatilizácie dochádza pri intenzívnych požiaroch (NEARY et al., 1999).
Prístupnosť N, P, K ako aj ďalších prvkov pre rastliny, resp. ich rozpustnosť a
teda aj mobilita v rámci profilu je významne ovplyvňovaná hodnotou pôdnej reakcie
(Obr. 1). Čím je požiar intenzívnejší, tým je vyprodukovaný popol bohatší na alkálie.
Významný nárast obsahov minerálne viazaných Ca, Mg a K v povrchovom horizonte,
v porovnaní so situáciou pred požiarom, bol zaznamenaný v prípade viacerých štúdií
(napr. CUTIEL, INBAR, 1993). Práve v citovanej práci bol však po niekoľkých
mesiacoch a počiatočnom náraste rastlinám prístupný P zaznamenaný jeho mierny
pokles, pravdepodobne z dôvodu tvorby nerozpustných foriem s Ca. Aj napriek tomu
bol na požiarom zasiahnutých plochách zaznamenaný nárast nadzemnej a koreňovej
biomasy ako aj zvýšený počet vzídených semenáčikov. Vstupy živinových prvkov
do minerálnej pôdy pri požiari zvyknú mať pôvod v spaľovaní nadzemnej bio
a nekromasy.
Obr. 1 Zmena prístupnosti vybraných makro a mikroživín pri rôznych hodnotách pôdnej
reakcie

DUMONTET et al. (1996) však uvádzajú nízky obsah rastlinám prístupného dusíka
a fosforu v pôdach na požiarom ovplyvnenej lokalite. Najnáchylnejší na znižovanie
obsahov prvkov dôležitých pre rast resp. výživu rastlín je materiál nadložného
horizontu, z ktorého môžu pri dostatočne intenzívnom požiari uniknúť volatilizáciou
významnejšie množstvá najmä dusíka (Obr. 2). Pri miernejších až stredne
intenzívnych požiaroch je typickým dôsledkom zúženie pomeru C/N prípadne C/N/P.
Vplyv požiarov na dostupnosť živín pre rastliny môže byť negatívna z dlhodobého

hľadiska, najmä v prípade často vyskytujúcich sa požiarov na určitom území. Napr.
amoniakálna forma dusíka je pri požiari do pôdy dodávaná priamo, na rozdiel od
dusičnanovej, na tvorbu ktorej je potrebný nitrifikačný proces. V požiarom
neovplyvnenej pôde si navzájom prirodzene konkurujú rastliny a nitrifikačné
mikroorganizmy, nakoľko obidve skupiny spotrebúvajú dusík v NH4+ forme. Na
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území, ktoré zasiahne požiar je však vegetácia do značnej miery odstránená. Takáto
situácia môže potom vyústiť do nadmernej tvorby nitrátov, ktoré sú následne buď
z pôdy vyplavované, alebo v nej imobilizované prostredníctvom denitrifikácie.
Uvedené straty dusíka sa môžu významnejšie prejaviť na produkcii ekosystému alebo
ovplyvniť jeho sukcesiu (KNICKER, 2007).
Situácia sa môže skomplikovať aj v prípade fosforu. Veľká časť v pôde
prítomného P sa nachádza v minerálnej, pre rastliny relatívne ťažko dostupnej forme.
Dostupnejší je spravidla fosfor pochádzajúci z rozkladu pôdnej organickej formy. Pri
spaľovacom procese dochádza k premene organického P na fosforečnanovú rastlinám prístupnú formu (CADE-MENUN et al., 2000). Opäť dochádza k veľmi
rýchlemu zredukovaniu vegetačnej pokrývky, pričom zvetrávanie minerálov nestačí
nahradiť zásobu P viazaného v nadzemnej časti ekosystému. Pozitívum prísunu
značného množstva P môže mať preto veľmi krátkodobý charakter. Zotavenie sa
(eko)systému z uvedených strát N a P môže byť veľmi pomalé a môže trvať desiatky
v niektorých prípadoch až stovky rokov (KLOPATEK, 1987).

Obr. 2 Minimálne hodnoty teplôt, ktoré sú potrebné na volatilizáciu nutričných prvkov
(WEAST, 1988)

Požiare na území Slovenska
Napriek tomu, že význam požiaru ako faktora pôsobiaceho na dynamiku
ekosystému, alebo ako krajinotvorného činiteľa je najväčší v arídnych a semiarídnych oblastiach, požiare neobchádzajú ani Slovensko. Napr. v rozmedzí rokov
1998 až 2004 bolo ročne na Slovensku zaznamenaných od 155 do 1 056 lesných
požiarov. Najväčší lesný požiar na Slovensku v posledných rokoch vypukol dňa 29. 8.
1992 na Záhorí, pričom zasiahol územie o rozlohe 1 171 ha v rámci 4-och
katastrálnych území (Lozorno, Pernek, Malacky a Bratislava-vidiek). Najdrahším bol
požiar v katastri obce Hrabušice (okr. Spišská Nová Ves - dňa 23. 10. 2000), ktorý
spôsobil škody vo výške 366,2 mil. Sk. Množstvo požiarov ako aj miera vzniknutých
škôd v rámci územia Slovenska za obdobie rokov 1998 až 2004 sú uvedené v Tab. 1
(OSVALD et al., 2005).
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Tab. 1 Údaje charakterizujúce množstvo požiarov ako aj požiarom spôsobené škody na
lesnom poraste v rámci územia Slovenska za obdobie rokov 1998 až 2004.
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Počet požiarov
1 056
426
824
311
570
852
155

Priama škoda (Sk)
10 073 100
5 085 200
385 147 400
7 140 700
17 395 200
17 463 400
1 303 000

Vplyv požiaru na ekosystém na našom území bol doposiaľ študovaný
predovšetkým s pohľadu dynamiky produkcie a produkčnej ekológie. V rámci
výskumu vplyvu požiaru na pôdne vlastnosti väčšina prác bola zameraná na
vyhodnocovanie zmien zmáčavosti (vodoodpudivosti) pôdneho materiálu ako
dôsledok pôsobenia tepelného impulzu v laboratórnych podmienkach (DLAPA et al.,
2007; DLAPA et al., 2008), ako aj zmien v obsahu a kvalite pôdnej organickej hmoty
(ŠIMKOVIC et al., 2008). Hodnotené boli aj niektoré možnosti zmiernenia požiarom
vyvolanej vodoodpudivosti pôd (ŠIMKOVIC et al., 2005). V neposlednej rade boli
publikované práce zaoberajúce sa vplyvom reálneho požiaru v prírode na vybrané
pôdne vlastnosti (prístupnosť živín, pH, vlhkosť pôdy) na lokalitách Záhorskej nížiny
(DLAPA et al., 2006a, b).
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Abstrakt
Polyfaktorový stacionárny pokus bol založený v roku 1974 v Borovciach (pri Piešťanoch).
Nachádza sa vo veľmi teplej, suchej oblasti západného Slovenska. Je umiestnený na hlinitej
černozemi hnedozemnej. Pokus sa skladal z dvoch častí. V prvej časti pokusu sa vyskytujú
osevné postupy so 40 %, 60 % a 80 % podielom obilnín. V druhej časti pokusu je pestovaná
pšenica ozimná a jačmeň jarný v monokultúre. Tu boli zavedené niektoré opatrenia na
zmiernenie negatívnych dôsledkov monokultúrneho pestovania. Pôdne vzorky boli odobraté
v mesiaci september z hĺbky 0,0 – 0,4 m. V roku 2005 a 2007 boli sledované chemické
vlastnosti pôdy (Cox, CHWD, CL, Nt, C : N, HK : FK). Získané výsledky boli spracované
štatistickými metódami (variačná analýza). Pokles úrody zrna pšenice letnej f. ozimnej pri
monokultúrnom pestovaní predstavoval 17,15 % v porovnaní s osevným postupom so 40 %
podielom obilnín. Zvyšovanie podielu obilnín nad 60 % malo negatívne dôsledky na
chemické vlastnosti pôdy. Pri 80 % zastúpení obilnín v osevnom postupe bol pozorovaný
pokles Cox, o 1093 mg.kg-1 a Nt o 84 mg.kg-1 v porovnaní s osevným postupom so 60 %
podielom obilnín, CHWD bol nižší o 40 mg.kg-1 a CL o 277 mg.kg-1 v porovnaní s osevným
postupom so 40 % podielom obilnín. Pri monokultúrnom pestovaní pšenice ozimnej
predstavoval pokles Cox, 1 538 mg.kg-1 a Nt 117 mg.kg-1 v porovnaní s osevným postupom so
60 % podielom obilnín, CHWD bol nižší o 138 mg.kg-1a CL o 257 mg.kg-1 v porovnaní
s osevným postupom so 40 % podielom obilnín.
Kľúčové slová: osevné postupy, monokultúrne pestovanie, rôzny podiel obilnín, úroda zrna,
chemické vlastnosti pôdy

Abstract
The stationary multi-factor trial was established in 1974 on experimental station of Borovce
belonging to the Research Institute of Plant Production in Piestany. The trial occurs in the
very warm and dry area of Western Slovakia. The field experiment was established on loamy
Luvic Chernozem. The trial consists of two parts. In the first part there are the crop rotations
with 40 %, 60 % and 80 % share of cereals. In the second part there is grown winter wheat
and spring barley in monoculture. There have been introduced several measures to eliminate
negative influences of growing winter wheat and spring barley in monoculture. Soil samples
were taken during September from topsoil (depth 0.0 – 0.04 m). In the years 2005 a 2007 soil
samples were analysed on chemical parameters (organic carbon, carbon leaching hot water,
labile carbon, total nitrogen, ratio C : N, ratio CHK : CFK). Obtained data were tested by
statistical methods (variance analysis). The grain yield of winter wheat by monoculture
cropping was lower about 17.15 % than in crop rotation with 40 % share of cereals. The
increasing of cereals in crop rotations had the negative impacts on the selected chemical
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properties. In crop rotation with 80 % share of cereals organic carbon was lower at 1093
mg.kg-1and Nt at 84 mg.kg-1 than in crop rotation with 60 % share of cereals, CHWD was lower
at 40 mg.kg-1 and CL at 277 mg.kg-1 than in crop rotation with 40 % share of cereals. By
monoculture cropping of winter wheat COX was lower at 1 538 mg.kg-1 and Nt at 117 mg.kg-1
than in crop rotation with 60 % share of cereals, CHWD was lower at o 138 mg.kg-1 and CL
at 257 mg.kg-1 than in crop rotation with 40 % share of cereals.
Key words: crop rotations, monoculture cropping, different share of cereals, grain yield, soil
chemical properties

ÚVOD
Striedanie plodín a osevné postupy sa dnes všeobecne uznávajú za kľúčové
udržateľné postupy, ktoré ovplyvňujú produkčnú schopnosť poľných plodín
a dlhodobo udržateľnú pôdnu úrodnosť. Úrodnosť pôdy je závislá aj na obsahu
živného humusu, ktorý je výsledkom striedania plodín a organického hnojenia
(KÖRSCHENS, 1989). Osevným postupom ovplyvňujeme množstvo a kvalitu
organickej hmoty, pôdnu štruktúru, obohacujeme pôdu o biologicky pútaný dusík,
plodiny s rozdielnou hĺbkou prekorenenia pôsobia melioračne (MIKLOVIČ, 2002).
V súčasnej dobe jedným z najdôležitejších argumentov pre výber pestovaných plodín
pre pestovateľov je požiadavka trhového hospodárstva a s tým súvisiaca otázka
odbytu dopestovaných plodín. Táto situácia v mnohých prípadoch vedie pestovateľov
k zvyšovaniu plochy plodiny, o ktorú má súčasný trh záujem a kde je vopred zmluvne
dohodnutý odbyt. Mnohí pestovatelia upúšťajú od najdôležitejších agrotechnických
zásad, medzi ktoré nepochybne patrí osevný postup. Častý pokles humusu a straty
živín v pôde sa vyskytujú v podmienkach špecializovanej výroby a pri pestovaní
plodín bez maštaľného hnoja. (RYCHLIK et al., 2006). Najväčší pokles je spôsobený
okopaninami, zatiaľ čo účinky obilnín sú o niečo slabšie, bôbovité rastliny majú
regeneračný účinok (FOTYMA, 1988, ZAWISLAK et al., 1988, PULA, LABZA, 2004).
Jenou z metód udržania pôdnej úrodnosti je použitie osevného postupu, v ktorom
rozdielne pozberové zvyšky pestovaných plodín aktivujú pôdne organizmy a zvyšujú
obsah humusu. Racionálny osevný postup v pestovateľských systémoch je jedným
z hlavných faktorov umožňujúcim zvýšenie alebo udržanie organickej hmoty a živín
v pôde na správnej úrovni (ŘÍMOVSKÝ, 1987, SIUTA, 1988, RYCHCIK et al., 2004).
Cieľom nášho príspevku je poukázať na dôsledky zvyšujúceho sa podielu obilnín
v osevných postupoch na zmeny vybraných chemických vlastností pôdy a úrodu zrna
pšenice letnej formy ozimnej.

MATERIÁL A METÓDA
Stacionárny polyfaktorový pokus bol založený v roku 1974 v Borovciach pri
Piešťanoch. Nachádza na degradovanej černozemi hnedozemnej (ČMh). Humusový
horizont je hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej až hrudkovitej štruktúry.
Spodná časť humusového horizontu v dôsledku vylúhovania karbonátov a akumulácie
ílovitých častíc je hrdzavohnedej farby a prechádza v hĺbke 0,50-0,85 m do
karbonátovej spraše. Pôdna rekcia je slabo kyslá až neutrálna (pH 5,6 – 7,2).
Oblasť, kde sa pokus nachádza je charakterizovaná ako veľmi teplá so sumou teplôt
za rok 3000 °C, priemernou teplotou za rok 9,2 °C a priemernou teplotou za
vegetačné obdobie 15,5 °C. Priemerná ročná suma zrážok je 593 mm (30-ročný
normál), za vegetačné obdobie 358 mm. Priebeh poveternostných faktorov je uvedený
v Tab. 1.
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Tab. 1 Priemerné denné teploty a súhrn mesačných zrážok v roku 2005 a 2007
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
xtd (oC)
∑ Z mm

n (1951 – 1980)
x td (oC)
∑ Z mm
-1,8
32
0,2
33
4,2
32
9,4
43
14,1
54
17,7
80
18,9
76
18,4
68
14,5
38
9,6
42
4,6
51
0,3
46
9,2
595

2005
x td (oC) ∑ Z mm
-0,5
39,9
-2,4
51,6
3,0
7,0
11,4
91,2
15,6
33,5
18,2
33,7
20,4
96,9
19,1
98,8
16,4
42,3
3,7
10,2
3,7
48,0
-0,3
77,7
9,0
630,8

2007
x td (oC) ∑ Z mm
3,5
53,1
4,3
36,2
7,6
56,0
11,3
0,0
16,5
58,9
20,4
55,7
21,3
33,8
20,7
93,6
12,8
109,6
8,6
34,0
2,8
36,2
-1,0
32,0
10,7
599,1

n – dlhodobý normál (1951 – 1980)

V prvej časti pokusu sa nachádzajú osevné postupy so 40 %, 60 a 80 %
zastúpením obilnín (Tab. 2). V osevných postupoch boli aplikované dve úrovne
minerálneho hnojenia. Pri hladine H1 boli použité štandardné dávky N, P, K len na
základe predpokladanej úrody a pri hladine hnojenia H2 boli dávky živín vypočítané
bilančnou metódou. V druhej časti pokusu je pestovaná pšenica ozimná a jačmeň
jarný v monokultúre. Sú použite viaceré spôsoby na elimináciu negatívnych vplyvov
monokultúrneho pestovania, napr. organické hnojenie a prerušovacie plodiny (Tab. 3).
Na zelené hnojenie bola použitá facélia vratičolistá. Pri zaorávaní slamy bolo
použitých 10 kg dusíka na 1 tonu slamy obilnín.
Tab. 2 Štruktúra osevu pri 40 %, 60 % a 80 % zastúpení obilnín

40 % obilnín
1. hrach siaty
2. pšenica letná f. ozimná
3. kukurica siata (na siláž)
4. jačmeň siaty jarný
5. kukurica siata (na zrno)

Osevné postupy
60 % obilnín
1. hrach siaty
2. pšenica letná f. ozimná
3. jačmeň siaty ozimný
4. kukurica siata (na siláž)
5. jačmeň siaty jarný

80 % obilnín
1. pšenica letná f. ozimná
2. jačmeň siaty jarný
3. hrach siaty
4. pšenica letná f. ozimná
5. jačmeň siaty ozimný

Pre hodnotenie chemických vlastností sme použili varianty z osevného postupu
i z monokultúrneho pestovania s použitím minerálneho hnojenia (dávky živín boli
vypočítané bilančnou metódou). Pôdne vzorky na stanovenie chemických vlastnosti
pôdy boli odobraté z horizontu 0,0 – 0,40 m v mesiaci september.
Výsledky z rokov 2005 a 2007 boli spracované štatistickou analýzou variancie
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Tab. 3 Monokultúrne pestovanie pšenice letnej f. ozimnej a jačmeňa siateho jarného
Sled 1

Sled 2

Sled 3

Sled 4

Monokultúrne pestovanie dvoch odrôd pšenice letnej f.
- kontrolný variant (hnojenie len minerálnym hnojením )
- minerálne hnojenie + zaorávanie slamy
- minerálne hnojenie + zaorávanie slamy + zelené hnojenie
Monokultúrne pestovanie dvoch odrôd jačmeňa siateho
- kontrolný variant (hnojenie len minerálnym hnojením )
- minerálne hnojenie + zaorávanie slamy
- minerálne hnojenie + zaorávanie slamy + zelené hnojenie
Striedanie dvoch odrôd pšenice letnej f. ozimnej
a jačmeňa siateho jarného
- kontrolný variant (hnojenie len minerálnym hnojením)
- minerálne hnojenie + zaorávanie slamy + zelené hnojenie
Pestovanie pšenice ozimnej prerušované každý druhý rok
kukuricou siatou na siláž
Pestovanie jačmeňa jarného prerušované každý druhý rok
kukuricou siatou na zrno
Pestovanie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného prerušované
každý druhý rok ovsom siatym

Hnojenie:
K
SL
SL + ZH
K
SL
SL + ZH

K
SL + ZH
K
K

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Striedanie plodín v osevných postupoch ovplyvňuje nielen výšku úrody
a úrodotvorných prvkov, ale i chemické parametre pôdy. Obsah humusu v pôde sa
spravidla vyjadruje množstvom oxidovateľného organického C alebo obsahom
humusu (Cox x 1,727) v %. Obsah oxidovateľného organického uhlíka Cox sa
nachádzal v intervale 7 105 - 11 435 mg.kg-1. V hodnotených rokoch sme pozorovali
znižovanie organického uhlíka (Cox) s rastúcim podielom obilnín v osevných
postupoch (Tab. 4A, 4B).
V roku 2005 bol najvyšší obsah Cox pri 40 % zastúpení obilnín v osevných
postupoch (11 435 mg.kg-1). Najnižší obsah Cox bol pri monokultúrnom pestovaní
pšenice letnej f. ozimnej (7 635 mg.kg-1). V roku 2007 bol najvyšší obsah Cox pri 60
% zastúpení obilnín v osevných postupoch (11 435 mg.kg-1). Najnižší obsah Cox bol
pri 80 % podiele obilnín v osevnom postupe (7 105 mg.kg-1). Rozdiely boli štatisticky
významné (Tab. 5).
BARANČÍKOVÁ (2002) uvádza celkové znižovanie Cox počas rokov 1996 – 2000 na
všetkých monitorovacích lokalitách. Na našom stanovišti sme zistili pokles Cox v roku
2007 v porovnaní s rokom 2005 len pri 40 % a 80 % podiele obilnín v osevnom
postupe. Pre černozeme hnedozemné na sprašiach je charakteristický obsah Cox
13 000 mg.kg-1 (1,3 %) (SOTÁKOVÁ, 1982). Z uvedených výsledkov vyplýva, že na
žiadnom sledovanom variante nebol dosiahnutý charakteristický obsah organického
uhlíka zodpovedajúci černozemiam hnedozemným. Podobne LÓPEZ-FANDO,
ALMENDROS (1995) sa zaoberali účinkami obrábania a osevných postupov na úrodu
a chemické vlastnosti pôdy.
Priemerný obsah medzi C : N v humusových látkach je 10 : 1. Užší pomer je
výrazom vyššej a širší nižšej kvality humusu. Pomer CHK : CFK väčší ako 1 možno
pokladať za priaznivý a menší ako 1 za nepriaznivý. Pri 40 % podiele obilnín sme
v roku 2005 zistili nielen najvyšší obsah organického uhlíka, ale i najvyšší obsah
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uhlíka rozpustného v horúcej vode (CHWD), labilného uhlíka (CL), celkového dusíka Nt
a najvyšší pomer C : N.
V roku 2007 sme pri 60 % zastúpení obilnín zistili najvyšší obsah organického
uhlíka (11 435 mg.kg-1), najvyšší obsah CHWD (372 mg.kg-1), najvyšší obsah CL (1 831
mg.kg-1), najvyšší obsah Nt (1 068 mg.kg-1), najvyšší pomer C : N (11,50), a najvyšší
pomer CHK : CFK (1,30). Obsah uhlíka rozpustného horúcou vodou (CHWD) sa
pohyboval v rozmedzí 215 až 465 mg.kg-1.
Najvyšší priemerný obsah CHWD bol zistený pri 40 % zastúpení obilnín
v osevných postupoch (465 mg.kg-1). Najnižší priemerný obsah CHWD bol
zaznamenaný pri monokultúrnom pestovaní pšenice ozimnej (248 mg.kg-1). Rozdiely
v obsahu CHWD boli štatisticky významné (Tab. 5).
Tab. 4A Vybrané chemické vlastnosti pôdy a úroda zrna pšenice letnej formy ozimnej pri
rôznej koncentrácii obilnín
Zastúpenie
obilnín (%)
40

60

80

100

Rok
2005
2007
Priemer
2005
2007
Priemer
2005
2007
Priemer
2005
2007
Priemer

COX

CHWD

11 435
8 980
10 208
9 090
11 435
10 263
11 235
7 105
9 170
7 635
9 815
8 725

465
308
386
335
373
354
435
257
346
215
281
248

mg.kg-1

CL

Nt

2 082
1 435
1 758
1 637
1 831
1 734
1 785
1 167
1 481
1 508
1 494
1 501

1 085
809
947
910
1 068
989
1 096
715
905
861
883
872

Tab. 4B Vybrané chemické vlastnosti pôdy a úroda zrna pšenice letnej formy ozimnej pri
rôznej koncentrácii obilnín (pokračovanie)
Zastúpenie
obilnín (%)
40

60

80

100

Rok

C:N

CHK : CFK

2005
2007
Priemer
2005
2007
Priemer
2005
2007
Priemer
2005
2007
Priemer

10, 59
10, 70
10,65
9,96
11,50
10,73
9,87
8,17
9,02
8,97
8,99
8,98

0,90
0,88
0,89
0,84
1,30
1,07
1,13
1,15
1,14
0,82
0,98
0,90
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úroda
(t.ha-1)
6,41
5,95
6,18
6,45
5,62
6,04
6,47
5,48
5,98
4,84
5,41
5,12

Tab. 5 Analýza variance vybraných chemických vlastností a úrody zrna
Zdroj
variability
zastúpenie
roky

f

zastúpenie
roky

3
1

zastúpenie
roky

3
1

zastúpenie
roky

3
1

3
1

Fvyp

P

Cox
++
++
CL
23 409
++
50 277
++
C:N
155 493
++
34,8
++
CHK : CFK
10 380
++
26 292
++
20 870
9 449

HD 0,05

Fvyp

1,532
0,808

140 664
135 136

2,610
1,377

12 195
72 427

0,010
0,006

84,144
77,984

P
CHWD
++
++
Nt
++
++
úroda
++
++

HD 0,05
0,824
0,435
1,265
0,667
0,516
0,272

0,0000
0,0000

Obsah labilného uhlíka (CL) sa pohyboval od 1 167 do 2 082 mg.kg-1. Najvyššia
priemerná hodnota CL bola zistená pri 40 % podiele obilnín v osevnom postupe (1 734
mg.kg-1). Najnižšia priemerná hodnota CL bola zaznamenaná pri 80 % podiele obilnín
(1 481 mg.kg-1). Rozdiely v obsahu labilného uhlíka boli štatisticky významné.
Obsah celkového dusíka sa nachádzal v rozmedzí od 715 do 1096 mg.kg-1.
Najvyššia priemerná hodnota celkového uhlíka (Nt) bola dosiahnutá pri 60 % podiele
obilnín (989 mg.kg-1). Najnižší priemerný obsah Nt bol zistený pri monokultúrnom
pestovaní (872 mg.kg-1).
Osevné postupy zvýšili úrodu zrna v porovnaní s monokultúrou jačmeňa. Pri
striedaní jačmeňa so slnečnicou boli dosiahnuté najvyššie úrody zrna jačmeňa.
Striedanie jačmeňa so slnečnicou malo za následok zlepšenie pôdnej úrodnosti.
Pomer C : N sa pohyboval v rozmedzí od 8,97 (pri 80 % podiele obilnín) do 10,73 (pri
60 % podiele obilnín). Najvyšší pomer C : N sme zistili v roku 2007 pri 60 % podiele
obilnín (11,5). Pomer humínových kyselín k fulvokyselinám sa pohyboval od 0,82
(pri 40 % zastúpení obilnín) do 1,14 (pri 80 % zastúpení obilnín). V roku 2007 sme
zistili zvýšenie pomeru humínových kyselín k fulvokyselinám o 0,42 pri porovnaní
CHK : CFK pri 60 % podiele obilnín (1,30) s monokultúrnym pestovaním pšenice
ozimnej (0,88). Tieto výsledky sú v zhode s výsledkami KOTOROVEJ, ŠOLTYSOVEJ
(1999), ktoré uvádzajú zlepšenie kvality humusu pri zaradení ďatelinotrávnych
miešaniek.
Pomer humínových kyselín k fulvokyselinám sa pri zaradení ďatelinotrávnych
miešaniek zvýšil o 0,088 (8,3 rel. %) v ornici a o 0,105 (13,2 rel. %) v podornici.
Najvyššia priemerná úroda zrna bola zistená pri 40 % podiele obilnín v osevných
postupoch (6,18 t.ha-1) a najnižšia pri monokultúrnom pestovaní pšenice ozimnej
(5,12 t.ha-1). Pri monokultúrnom pestovaní pšenice ozimnej boli dosiahnuté preukazne
nižšie úrody ako pri pestovaní pšenice ozimnej v osevných postupoch. Pokles úrody
pri monokultúrnom pestovaní v porovnaní s osevným postupom so 40 % zastúpením
obilnín predstavoval 17,15 % (1,06 t.ha-1).

ZÁVER
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že zvyšovanie podielu obilnín v osevných
postupoch vedie k znižovaniu úrod. Pokles úrody zrna pšenice letnej f. ozimnej pri
monokultúrnom pestovaní predstavoval 17,15 % v porovnaní s osevným postupom so
40 % podielom obilnín. Zvyšovanie podielu obilnín má však dlhodobé negatívne
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dôsledky na chemické vlastnosti pôdy. Obsah oxidovateľného uhlíka poklesol pri 80
% zastúpení obilnín o 1 093 mg.kg-1, pri monokultúrnom pestovaní pšenice ozimnej
(100 %) predstavoval pokles 1 538 mg.kg-1. Pri 80 % zastúpení obilnín bol zistený
priaznivý pomer CHK : CFK (1,13 – 1,15), napriek tomu vo vybraných pôdnych
vzorkách zistený obsah organického uhlíka Cox a pomer CHK : CFK nedosiahli
hodnoty, ktoré zodpovedajú černozemi hnedozemnej.
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HODNOTENIE VPLYVU DOPRAVY NA OBSAH
POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH
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Abstrakt
V posledných rokoch v Bratislave významne vzrástla frekvencia automobilovej ako aj
dopravných emisií z dopravy. Príspevok poskytuje prehľad o kontaminácii pôd PAU z 10
odobratých vzoriek na celom území Bratislavy pri hlavných cestných komunikáciách.
Hodnoty sumy 16 PAU sa pohybovali v intervale od 0,193 do 4,879 mg.kg-1. Vzorka odobratá
pred PKO bola silne kontaminovaná s PAU 21,32mg.kg-1. Vo všetkých izolovaných
a sledovaných vzorkách prevažovali vyššie koncentrácie PAU s niekoľkými aromatickými
kruhmi. Koncentrácie PAU s dvoma alebo troma aromatickými kruhmi boli skôr nižšie. Na
Slovensku je účinný zákon č. 220/2004. Tento určuje limitné hodnoty PAU pre
poľnohospodárske pôdy. Avšak súčasná legislatíva nerieši limitné hodnoty pôd vyskytujúcich
sa v okolí ciest, priemyselných podnikov, sídlisk, alebo detských ihrísk a parkov, hoci sú tieto
miesta vystavené rôznej kontaminácii, ku ktorej patrí aj sledovanie polutantov.
Kľúčové slová: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), mobilita PAU, dopravná
infraštruktúra, odber vzoriek

Abstract
In the last years, the frequency of car transportation and traffic emission significantly has
been growing in Bratislava. This paper provides some review of soil contamination by PAH
collected on 10 sample sites in the territory of Bratislava near to highways. The sum of 16
PAH ranged in the interval 0.193 – 4.879 mg.kg-1. The one sample from PKO was highly
contaminated with total PAH at 21.32 mg.kg-1. In the all isolated and monitored samples,
higher concentration of PAH with several aromatic rings prevailed. Concentrations of PAH
with two or three aromatic rings were rather lower. In Slovakia, the Law No. 220/2004 is in
force. It determines limit values of PAH for agricultural soils. However, current legislation
does not set the limit values for soils occurred in surrounding of roads, industrial factories,
settlements, or children playgrounds and parks, even those places are exposed to impacts of
various contaminants where the monitored pollutants belong to.
Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), mobility of PAH, transportation
infrastructure, sampling

ÚVOD
Polycyklické aromatické uhľovodíky sú organické látky, ktoré obsahujú dva
a viac spojených aromatických kruhov a ktoré sú zložené iba z uhlíkových
a vodíkových atómov. Medzi polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) patrí viac
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ako sto látok, avšak analytické metódy, ktorými sa vyhodnocujú kvalitatívne
a kvantitatívne ukazovatele PAU v ovzduší, vodách, pôdach a v potravinách, zahrňujú
obyčajne iba skupinu 5 – 16 látok z celého spektra PAU.
PAU môžu spôsobovať dráždenie očí, nosa, hrdla a priedušiek. Pri styku
s pokožkou, môžu spôsobovať dráždenie alebo alergiu pokožky. Vysoké koncentrácie
PAU môžu zapríčiniť bolesti hlavy, poškodiť červené krvinky, pečeň a obličky atď.
Mnohé látky so skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov sú považované za
látky vyznačujúce sa karcinogénnymi vlastnosťami.
Polycyklické aromatické uhľovodíky môžu mať pôvod v prirodzených zdrojoch,
ako sú lesné požiare, vo vulkanickej činnosti, v rope atď. alebo v zdrojoch ktoré sú
výsledkom ľudskej činnosti. Tieto je možné rozdeliť na stacionárne a mobilné. Medzi
stacionárne zdroje patria napr. rafinérie, domácnosti spaľujúce drevo alebo topné
oleje a medzi mobilné zdroje zaraďujeme automobilovú dopravu. Práve automobilová
doprava v mestách s veľkou premávkou motorových vozidiel je hlavným zdrojom
emisii PAU.
Pôdy v meste obsahujú vyššie koncentrácie PAU ako pôdy vidiecke. Väčšina pôd
v mestách je zaťažená hodnotami PAU približne v množstvách 0,6 – 3 mg.kg-1 pôdy,
avšak vyššie hodnoty sú pravdepodobné v oblastiach s vysokou frekvenciou dopravy.
Pri odbere cestných prachov z frekventovaných ciest sa našli koncentrácie PAU
v množstvách 8 – 336 mg.kg-1 (MENZIE et al., 1992). Pri frekventovaných
križovatkách sa v pôde zistili hodnoty PAU v množstvách 6,7 – 25,9 mg.kg-1 (AMIT
MASIH et al., 2005). V niektorých štúdiách sa poukazuje na fakt, že koncentrácia PAU
sa znižuje so vzrastajúcou vzdialenosťou od ciest. Napr. ŠEBOR a kol. (1995) zistili, že
pri kontaminácii životného prostredia z dopravy sa koncentrácie PAU vo vzdialenosti
väčšej ako 30 m od ciest rovnajú prakticky ich pozaďovým hodnotám. V ďalšej štúdii
(BRYSELBOUT et al., 2000) sa poukazuje na fakt, že v tesnej blízkosti ciest sú najviac
koncentrované PAU s mutagénnymi a karcinogénnymi vlastnosťami, napr.
benzo(a)pyrén. Tieto sú pri dažďoch často splavované na povrch ciest a môžu
predstavovať nebezpečenstvo pre vodičov, pretože sa môžu vyskytovať ich vysoké
koncentrácie v cestných prachoch.
Nakoniec treba ešte spomenúť vplyv pôdy na koncentrácie PAU v okolí cestných
komunikácií. Mobilita PAU v pôde je ovplyvnená obsahom organických látok v pôde
ako aj druhom pôdy, či je hlinitá, piesočnatá, atď. Pri mobilite PAU v pôdach treba
zobrať do úvahy aj adsorbčné schopnosti pôdy, tlak vodných pár v pôde a rozpustnosť
PAU vo vode. Polycyklické aromatické uhľovodíky s nízkym počtom aromatických
kruhov, ako napr. naftalén, acenaftén a acenaftylén sa vyznačujú vysokou mobilitou
v pôde, pretože sú rozpustnejšie vo vode ako PAU s viacerými kruhmi. PAU so
štyrmi a viacerými kruhmi sa vyznačujú len obmedzenou mobilitou v pôdach, preto sa
dajú očakávať aj vyššie hodnoty viackruhových PAU v pôdach v porovnaní s PAU
s doma alebo troma kruhmi (FIEDLER et al., 1997).
V Bratislave sa oproti minulosti v posledných rokoch podstatne zvýšila frekvencia
dopravy. Áut na cestách v meste je podstatné viac a tento stav je spôsobený nielen
prírastkom áut obyvateľov mesta, ale aj motorizovaných návštevníkov mesta.
Vzhľadom na to, že olovo sa do benzínov už nepridáva, sú v súčasnej dobe PAU
hlavnými zdraviu škodlivými látkami, ktoré vznikajú pri spaľovaní pohonných hmôt
a ktoré zároveň kontaminujú životné prostredie. PAU sú toxikologickým
a ekologickým problémom mnohých miest. Preto sa aj naša pozornosť sústredila na
najviac frekventované úseky ciest v Bratislave, aby sa zistila kontaminácia pôd popri
cestách.
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MATERIÁL A METÓDY
Odber vzoriek na účely stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov bol
vykonaný na základe medzinárodných noriem (ISO 10381-1, 2002; ISO 10381-4,
2003). Miesta odberov boli zvolené na miestach s najväčšou dopravnou vyťaženosťou
v rámci mesta Bratislavy tak, aby bola pokrytá čo najväčšia oblasť mesta. Ide
o nasledovných 10 lokalít:
1) Rožňavská (vzorka bola odobratá pri križovatke ulíc Rožňavská a Bojnická,
z okraja cesty)
2) Vajnorská (vzorka bola odobratá pri križovatke s Bojnickou v tesnej blízkosti
cesty pri výjazde z benzínovej pumpy)
3) Einsteinova (miesto odberu bolo blízko čerpacej stanice OMV)
4) PKO – nábrežie (vzorka bola odobratá v páse medzi cestou a chodníkom na
nábreží Dunaja)
5) Mlynská dolina – ZOO (odber sa vykonal blízko križovatky nachádzajúcej sa
pri ZOO)
6) Panónska pri Danúbii (odber sa vykonal zo zeleného ostrovčeka pri
odbočovaní k Danúbii)
7) Karloveská (odber vzorky sa vykonal približne 2 metre od cesty)
8) Hornbach (vzorka sa odobrala na kraji diaľnice)
9) Harmincova – Zimný štadión (vzorka bola odobratá zo zeleného pásu oproti
zimnému štadiónu)
10) Gagarinova (odber vzorky sa vykonal z trávnatej plochy oproti VUPOP)

Vajnorská

Harmincova

Rožňavská

Diaľnica
Karloveská
ZOO
Gagarinova
PKO

Einsteinova
Panónska

Obr. 1 Miesta odberu vzoriek

Zvolené plochy majú charakter zatrávnených pásov alebo ostrovčekov,
nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti cesty. Vzorky sa odoberali približne vo
vzdialenostiach 2 až 3 metre od komunikácii. Na základe toho, že ide o malé plochy
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bol zvolený systém náhodného vzorkovania bez použitia siete. Počet odobratých
čiastkových vzoriek bol závislý od plochy miesta odberu a potrieb analytického
postupu. Každá odobratá vzorka sa skladala z troch až piatich čiastkových návrtov,
ktoré boli odoberané do hĺbky 10 cm. Vzorky sa prepravili v hliníkových vreckách
špeciálne určených pre prepravu vzoriek na organickú analýzu. Vzorky sa
transportovali v prepravných chladničkách a okamžite po preprave sa uskladnili
v chladničke určenej na uskladňovanie vzoriek.
Pre analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov sa použila analytická
metóda validovaná v rámci projektu HORIZONTAL pre stanovenie PAU v pôdach,
kaloch a kompostoch. Analýzy PAU sa vykonali s použitím Varian Saturn 2200
GC/MS.
Pre kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie polycyklických aromatických
uhľovodíkov v pôdach bolo potrebné vykonať kalibrácie jednotlivých PAU.
Kalibrácie PAU sa vykonali pri šiestich koncentračných hladinách. Analyzovali sa
nasledujúce polycyklické aromatické uhľovodíky: naftalén (128), acenaftylén (152),
acenaftén (154), fluorén (166), fenantrén (178), antracén (178), fluorantén (202),
pyrén (202), benzo(a)antracén (228), chrysén (228), benzo(b)fluorantén (252),
benzo(k)fluorantén (252), benzo(a)pyrén (252), ideno(1,2,3-cd)pyrén (276),
dibenzo(a,h)antracén (278), benzo(g,h,i)perylén (276).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri analýze polycyklických aromatických uhľovodíkov v pôdach sa vyhodnotilo
16 látok Jednotlivé látky sú spomenuté v metodike a aj v Tab. 1. V Tab. 2 sa
nachádzajú sumy jednotlivých PAU, vzhľadom na miesto odberu vzoriek. Uvedené sú
minimálne a maximálne množstvá jednotlivých PAU odobratých z deviatich
odberných miest. Desiate odberné miesto (PKO) je uvedené osobitne vzhľadom na
veľmi vysoké hodnoty. Nebolo zahrnuté do minimálnych, maximálnych a
priemerných hodnôt, pretože by značne skreslilo výsledky. Pre porovnanie k týmto
vysokým hodnotám jednotlivých PAU nájdeným vo vzorke PKO sú uvedené aj
najnižšie hodnoty jednotlivých PAU nájdené vo vzorke odobratej na Rožňavskej ulici.
Ďalej sa v tabuľke nachádzajú priemerné hodnoty jednotlivých PAU z deviatich
odberných miest, s výnimkou PKO. Pre porovnanie nami nameraných priemerných
hodnôt sú priložené priemerné hodnoty PAU vzoriek odobratých v Brandenburgu
(Nemecko) v blízkosti cestných komunikácii.
V zložení dominujú hlavne polycyklické aromatické uhľovodíky s viacerými
aromatickými jadrami. Vyššie PAU sa koncentrujú v pôdach, pretože ich rozpustnosť
vo vode je nízka a nie sú z pôd vymývané vodou pri zrážkach. Práve tieto
polycyklické aromatické uhľovodíky sú považované za zdraviu najviac škodlivé.
Naopak PAU s dvomi a tromi aromatickými kruhmi sú zastúpené v pomerne nízkych
hodnotách, vzhľadom na ich lepšiu rozpustnosť vo vode.
Z desiatich odobratých vzoriek sa zistila najvyššia hodnota na nábreží Dunaja pri
PKO a to 21,3 mg/kg. Naopak najnižšia hodnota sumy šestnástich PAU sa zistila na
Rožňavskej a to 0,19 mg.kg-1. Priemerná hodnota deviatich odberných miest
s výnimkou PKO dosiahla hodnotu 2,180 mg/kg. Táto priemerná hodnota ako aj
jednotlivé hodnoty PAU odberných miest sú v súlade s očakávanými hodnotami pre
celkové hodnoty PAU, keď v mestách sú zistené hodnoty 0,6 – 3 mg/kg (TRNKA,
URBAN, 1992). V jednotlivých lokalitách sa však dajú zistiť aj vyššie hodnoty PAU.
Podľa WEGELINA et al.(1997) štatistické testy neudávajú významný súvis medzi
zaťažením pôd s PAU a frekvenciou dopravy ako aj časovou dĺžkou dopravy.
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Rovnako korelácia celkových PAU s pH pôdy, množstvom organických látok v pôde
a kationová výmenná kapacita pôdy neudáva signifikantné súvislosti. To
pravdepodobne vysvetľuje pomerne rozdielne koncentrácie celkových PAU
v pôdach, nájdené v rôznych lokalitách Bratislavy pozdĺž cestných komunikácii.
Na Slovensku existuje iba legislatíva (Zákon č. 220/2004) pre limitné hodnoty
PAU, ktorá sa týka poľnohospodárskej pôdy a táto určuje limitnú hodnotu pre sumu
12-tich jednotlivých PAU 1 mg.kg-1 suchej pôdy ako aj limitné hodnoty pre jednotlivé
PAU. Legislatíva, ktorá sa týka limitných hodnôt PAU, pre nepoľnohospodárske
pôdy, nie je zavedená v praxi. Aj z tohto dôvodu je posudzovanie nami nameraných
hlavne vyšších hodnôt dosť ťažké, či hodnoty v hladinách 2- 4 mg/kg vedľa
komunikácii sú akceptovateľné, alebo nie.
Tab. 1 Obsah PAU v jednotlivých lokalitách vyjadrený sumou jednotlivých PAU (µg.kg-1)
Miesto Rožň.
odberu

PAU

Vajnor. Einstein. PKO

193

1801

4876

ZOO

Panón.

Karloves.

21321 2322

210

1894

Diaľnica Harminc. Gagarin.

2482

1307

4538

Tab. 2 Hodnoty jednotlivých PAU (μg.kg-1)
PAU

naftalén acenaftylén acenaftén fluorén fenantrén antracén fluorantén

min.
max.
priem.
PKO
Rožňavská
Brandenburg

0
23
7,66
17
0
16

0
7
1,56
14
0
5

0
48
14,22
45
0
12

0
20
5,68
34
0
22

0
229
100,22
356
0
160

0
66
23,77
106
0
25

benzo(a)
antracén

chrysén

benzo(b)
fluorantén

benzo(k)
fluorantén

benzo(a)
pyrén

indeno(1,2,3cd)pyrén

14
283
130,55
1552
25
142

21
362
152,89
1596
27
185

35
630
319,88
4329
38
245

20
236
115,55
1110
30
73

0
415
112,56
2497
0
215

21
979
407,43
2261
21
97

0
976
278,22
1550
13
290

pyrén

0
532
228,23
1196
0
263

dibenzo(a,h) benzo(g,h,i)
antracén
perylén

0
275
133
2209
0
28

0
641
177,33
2449
39
125

ZÁVER
Priemerná hodnota 2,180mg.kg-1 ako aj jednotlivé hodnoty PAU odberných miest
sú v súlade s očakávanými hodnotami pre celkové hodnoty v mestách. Z desiatich
odobratých vzoriek sa zistila najvyššia hodnota na nábreží Dunaja PKO, a to
21,3mg.kg-1. Naopak najnižšia hodnota sumy šestnástich PAU sa zistila na
Rožňavskej, a to 0,19 mg/kg. Rozdielne hodnoty celkových PAU v pôdach, nájdené
v rôznych lokalitách Bratislavy, pozdĺž cestných komunikácií nepoukazujú na
významný súvis medzi zaťažením pôd PAU a frekvenciou dopravy ako aj časovou
dĺžkou dopravy. Výsledky, ktoré prekračujú limitné hodnoty podľa zákona č.
220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy, poukazujú na potrebu vytvorenia
legislatívneho prostredia aj pre plochy, ktoré nepatria k poľnohospodárskemu

140

pôdnemu fondu, pretože spomenutý zákon a v ňom uvedené limitné hodnoty riešia
kontamináciu len poľnohospodársky využívaných pôd.
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KRITICKÉ OBSAHY KADMIA A OLOVA V PÔDACH
SLOVENSKA
Critical contents of cadmium and lead in soils of Slovakia
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, Slovenská
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Abstrakt
Kritické obsahy Cd a Pb boli vypočítané pre 865 pôdnych vzoriek odobratých z horských
oblastí Slovenska. Výpočet kritických obsahov Cd a Pb v pôdach bol vykonaný
podľa metodiky „Calculation of critical loads for cadmium, lead and mercury“. Nadkritické
obsahy kadmia boli zistené v 27 vzorkách a nadkritické obsahy Pb boli zistené v 181
vzorkách. Pôdy s vyššími obsahmi Cd a Pb ako sú kritické obsahy sa vyskytujú najmä v
Tatrách, Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre, Skorušinských vrchoch, Spišskej Magure
a Oravských Beskydách.

Kľúčové slová: kritická záťaž, kritický obsah, kritický limit, kadmium, olovo

Abstract
Critical content of heavy metals (Cd and Pb) were derived for 865 forest soil samples from
high mountain areas of Slovakia according the methodology “Calculation of critical loads for
cadmium, lead and mercury”. Exceeding of critical Cd content was identified in 27 samples
and exceeding of critical Pb content was identified in 181 samples. Occurrence of these overthresholds was found especially in Tatry Mts., Nízke Tatry Mts., Malá and Veľká Fatra Mts,
Skorušinské vrchy Mts., Spišská Magura Mts. and Oravské Beskydy Mts.

Key words: critical loads, critical content, critical limit, cadmium, lead

ÚVOD
Kritický limit - je hraničný limit v ekosystéme a je založený na poznaní
negatívnych účinkov látok. Pod ním sa nepozorujú významné škodlivé účinky na
špecificky citlivé prvky životného prostredia.
Termín „kritický limit“ sa používa iba pre koncentráciu, ktorej prahové účinky
boli dokázané (voľná limitná koncentrácia iónov Cd a Pb, kritériá kvality potravín Cd
v pšenici, kritériá kvality potravín pre Hg v rybách, kritické limity pre rozpustné
ťažké kovy v povrchových vodách). Všetky obsahy a koncentrácie, alebo ďalšie
odvodené obsahy z kritických limitov sa nazývajú „kritické (celkové) koncentrácie“
alebo „kritické obsahy“.
Na základe doterajších geochemických výskumov pôd Slovenska boli zistené
regióny so zvýšenými – anomálnymi obsahmi ťažkých kovov, ale zároveň i to, že
šírenie kontaminujúcich látok, vrátane ťažkých kovov v pôde je ovplyvnené
klimatickými a geomorfologickými faktormi. Predovšetkým existencia karpatského
oblúka hôr na Slovensku s vysokými polohami Tatier, Fatry a iných pohorí, tvorí istú
bariéru, na ktorej sa vďaka prepadovým mechanizmom (vypršanie, vymývanie,
priamy záchyt) zachytáva podstatne viac emisii prenášaných atmosférou.
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K výpočtu kritických limitov Cd a Pb boli použité vzorky z humusových
horizontov pôd odobraté v týchto geomorfologických celkoch (skúmaný región):
Ľubovnianska vrchovina, Pieniny, Spišská Magura, časť Spišsko-šarišského
medzihoria a Levočských vrchov, Tatry, Podtatranská kotlina, Kozie chrbty, časť
Hornádskej kotliny, Nízke Tatry, časť Horehronského podolia, Starohorské vrchy,
severovýchodná časť Kremnických vrchov, Veľká Fatra, Turčianska kotlina, Žiar,
Malá Fatra, Chočské vrchy, Skorušinské vrchy, Oravská kotlina a Stredné Beskydy.
V skúmanom regióne bolo v minulosti vykonaných niekoľko pedogeochemických
prác, z ktorých boli prevzaté niektoré analytické výsledky vhodné pre výpočet
kritických obsahov Cd a Pb. Jedná sa o Geochemický atlas pôd Slovenska,
geochemické mapovanie pôd v regiónoch: Banská Bystrica – Zvolen, Horná Nitra,
Vysoké Tatry, Ružomberok – Liptovský Mikuláš, povodie Popradu a hornej Torysy
a Hornej Nitry (ČURLÍK, ŠEFČÍK, 1999, ČURLÍK a kol., 1997a, 1997b, 1999, 2004a,
2004b).

MATERIÁL A METÓDY
Analýzy pôd boli robené podľa „Záväzných metód rozborov pôd“ (FIALA a kol.,
1999). Boli stanovované: aktívna pôdna reakcia, obsah humusu, obsah karbonátov,
zrnitosť. K stanoveniu celkových obsahov prvkov bola použitá zrnitostná frakciu
<0,125 mm, ktorá bola pulverizovaná v achátovej pulverizete na analytickú jemnosť
pod 0,09 mm a následne podrobená totálnemu rozkladu v zmesiach anorganických
kyselín (HCl, HClO4, HNO3, HF, H2SO4, H3BO4). Celkové obsahy Cd a Pb boli
stanovené plameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou (FAAS).
Výpočet kritických obsahov prvkov v pôdach (Cd a Pb) bol vykonaný
podľa metodiky „Calculation of critical loads for cadmium, lead and mercury“ (DE
VRIES et al., 2005). Výpočet kritických záťaží sa aplikoval na povrchový humusový
horizont, pričom v prvých 10 cm pôdneho profilu sa nepredpokladal výskyt
redukčných podmienok ani u zamokrených pôd. Treba poznamenať, že uvedená
metodika ale nie je vhodná pre hodnotenie poľnohospodárskych orných pôd.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kritický limit a kritická koncentrácia (critical limit and critical concentration) - je
hraničný limit v ekosystéme, založený na poznaní negatívnych účinkov prvkov a
zlúčenín, pod ktorým sa nepozorujú významné škodlivé účinky na špecificky citlivé
prvky životného prostredia, pokiaľ to môžeme posúdiť na základe súčasných
poznatkov a vedomostí (DE VRIES et al., 2005).
Fakticky je to skrátený názov pre „kritický limit založený na poznaní vplyvu“
(effect-based limit). Limity, ktoré nie sú založené na poznaní vplyvov nemôžu byť
označené ako kritické limity. Termín „kritický limit“ sa používa iba pre koncentráciu,
ktorej prahové účinky boli dokázané (voľná limitná koncentrácia iónov Cd a Pb,
kritériá kvality potravín Cd v pšenici, kritériá kvality potravín pre Hg v rybách,
kritické limity pre rozpustné ťažké kovy v povrchových vodách).
Všetky obsahy a koncentrácie, alebo ďalšie odvodené obsahy z kritických limitov
sa nazývajú „kritické (celkové) koncentrácie“ alebo „kritické totálne obsahy“.
V pôvodných metodických pokynoch sa uvažovalo s tým, že na výpočet kritických
záťaží sa budú používať obidva princípy: preventívny – varovný (stand still) ako aj
princíp poznania účinku (effect based).
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Avšak v novších metodických pokynoch prvý princíp nie je zahrnutý (DE VRIES et
al., 2005), lebo pripúšťa sústavný vstup týchto prvkov na miestach historicky
kontaminovaných pôd, ktoré sa vyznačujú perkolačným režimom a vylúhovaním
látok. Toto súčasné intenzívne vylúhovanie prvkov z pôd preto predstavuje ďalší
partikulárny problém, pretože cez drenážne vody a pórové vody pôd môžu byť
ohrozené terestrické aj akvatické ekosystémy.
Namiesto týchto postupov sa v podmienkach Slovenska odporúča počítať kritický
obsah prvku v pôde (zo zadaného z kritického limitu alebo z kritickej limitnej funkcie
pre pôdny roztok) a porovnať ho so súčasným obsahom prvku v pôde, čím môžeme
zistiť prekročenie resp. neprekročenie kritického limitu v určitej pôde v súčasnosti
(ŠEFČÍK a kol., 2007).
Štatistické parametre distribúcie Cd a Pb v povrchových horizontoch pôd
skúmaného územia sú uvedené v Tab. 1 a 2. K výpočtu kritických obsahov Cd a Pb
boli použité výsledky rozborov lesných pôd. Celkovo boli kritické obsahy prepočítané
v 865 vzorkách.
Tab. 1 Štatistické parametre distribúcie kadmia v pôdnych typoch regiónu (N = počet
vzoriek, Min. = minimálny obsah, DK = dolný kvartil, Me = medián, HK = horný
kvartil, AH = anomálna hodnota, Max. = maximálna hodnota)
Kadmium (mg.kg-1)
Pôdy regiónu
Ranker
Rendzina
Pararendzina
Čiernica
Luvizem
Kambizem
Podzol
Glej
Pseudoglej
Fluvizem

N
1398
239
115
27
45
14
654
103
10
82
89

Min. DK Me HK AH Max.
<0,1 0,2 0,3 0,5 0,95
1,2
<0,1 0,2 0,4 0,6
1,2
1,2
0,1 0,5 0,7 0,9
1,5
1,2
<0,1 0,7 0,8 0,9
1,2
1,1
<0,1 0,1 0,1 0,3
0,6
0,9
<0,1 0,2 0,2 0,3 0,45
0,5
<0,1 0,2 0,3 0,5 0,95
1,2
<0,1 0,3 0,4 0,6 1,05
1,2
<0,1 0,3 0,35 0,48 0,738
0,6
<0,1 0,05 0,2 0,3 0,675
1,1
<0,1 0,1 0,3 0,5
1,1
1

Tab. 2 Štatistické parametre distribúcie olova v pôdnych typoch regiónu (N = počet vzoriek,
Min. = minimálny obsah, DK= dolný kvartil, Me = medián, HK = horný kvartil, AH
= anomálna hodnota, Max. = maximálna hodnota)
Olovo (mg.kg-1) N Min. DK Me HK
AH
Max.
Pôdy regiónu
1405
7
19 27
41
74
85
Ranker
236
7
19 28 46,25 87,125
85
Rendzina
150
12 27,25 40,5
58 104,125
85
Pararendzina
27
7 35,5 41
49
69,25
77
Čiernica
44
10
17 22
30
49,5
48
Luvizem
14
11
16 18,5 23,75 35,375
40
Kambizem
644
8
19 25
36
61,5
85
Podzol
96
14
34 40,5 52,25 79,625
83
Pseudoglej
82
9 14,25 18 24,75
40,5
82
Fluvizem
83
10
17 23
31
52
83
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Porovnaním vypočítaných kritických obsahov Cd v skúmaných pôdach
s totálnymi obsahmi bola
získaná databáza vzoriek, v ktorých sú súčasné totálne
obsahy Cd väčšie ako kritické obsahy. Rozdiely medzi totálnymi a kritickými
obsahmi Cd sú veľmi variabilné od 0,1 až do 1,61 mg.kg-1 Cd. Je to dané variabilitou
pôdnej reakcie, obsahu ílu a humusu v pôdach.
Vyššie obsahy Cd ako kritické obsahy boli zistené v 27 vzorkách: kambizeme – 4,
litozeme – 1, podzoly – 8, rendziny – 1, rankre – 13. Najviac sa tieto obsahy
vyskytujú v rankroch a podzoloch, t.j. v kyslých až extrémne kyslých pôdach, so
zvýšeným obsahom humusu a zníženým obsahom ílu. Výskyt vzoriek s nadkritickým
obsahom Cd je dominantný hlavne v Tatrách, Starohorských vrchoch, Nízkych
Tatrách, Spišskej Magure a ojedinele v Malej Fatre a Oravských Beskydách.
Materskými horninami pôd sú hlavne granitoidné horniny s veľmi nízkym až
nulovým obsahom Cd (Obr. 1).

Obr. 1
Distribúcia a kritické obsahy olova v humusových horizontoch pôd sú
prezentované na Obr. 2. Prekročenie kritických obsahov Pb bolo zistené v 181
vzorkách: kambizeme – 82, rankre – 33, podzoly – 29, rendziny – 23, pararendziny 6,
fluvizeme – 4, litozeme – 3 a pseudogleje – 1. Rozdiely medzi totálnymi a kritickými
obsahmi Pb sú veľmi variabilné od 0 až do 819 mg.kg-1 Pb.
Pôdy s nadkritickými obsahmi Pb sa vyskytujú hlavne v Tatrách, Nízkych
Tatrách, Starohorských vrchoch, Žiari, Malej a Veľkej Fatre, Stredných Beskydách,
Skorušinských vrchoch, Spišskej Magure a ojedinele v Ľubovnianskej vrchovine,
Spišsko-šarišskom medzihorí a v Popradskej kotline. Obsah humusu a ílu v týchto
pôdach sú veľmi variabilné, pričom aktívna pôdna reakcia je extrémne kyslá až slabo
alkalická (niektoré rendziny).
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Na základe rozšírenia pôd s nadkritickými obsahmi Cd a Pb môžeme usudzovať,
že v skúmanom regióne tieto obsahy pochádzajú hlavne z atmosféry, ale v oblasti
Starohorských vrchov a Nízkych Tatier (pôdy na kryštaliniku) môže časť týchto
obsahov pochádzať i z banskej a hutníckej činnosti.
Významným regionálnym zdrojom znečistenia atmosféry bolo i používanie
olovnatého benzínu v doprave. Vzhľadom k tomu, že v minulosti sa v skúmanom
území neťažili a ani nespracovávali rudy a suroviny so zvýšeným obsahom Cd je
predpoklad, že hlavným zdrojom Cd v humusových horizontoch lesných pôd je
cezhraničná migrácia Cd v atmosfére.

Obr. 2

ZÁVER
V skúmanom regióne boli kritické obsahy Cd a Pb vypočítané v 865 vzorkách.
V 27 vzorkách boli zistené vyššie obsahy Cd ako sú kritické obsahy. Tieto obsahy
boli zistené v kyslých až extrémne kyslých pôdach, so zvýšeným obsahom humusu
a zníženým obsahom ílu – v rankroch a podzoloch. Pôdy s nadkritickými obsahmi
kadmia sa vyskytujú najmä v Tatrách, Nízkych Tatrách, Malej Fatre, Spišskej Magure
a Oravských Beskydách.
Nadkritické obsahy Pb bolo zistené v 181 vzorkách a vyskytujú sa hlavne
v Tatrách, Nízkych Tatrách, Starohorských vrchoch, Žiari, Malej a Veľkej Fatre,
Stredných Beskydách, Skorušinských vrchoch, Spišskej Magure a ojedinele
v Ľubovnianskej vrchovine, Spišsko-šarišskom medzihorí a v Popradskej kotline. Boli
zistené hlavne v kambizemiach, rankroch, podzoloch, rendzinách, pararendzinách,
fluvizemiach, litozemiach a pseudoglejoch. Obsahy humusu a ílu v týchto pôdach sú
veľmi variabilné, pričom aktívna pôdna reakcia je extrémne kyslá až slabo alkalická.
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Na základe rozšírenia pôd s nadkritickými obsahmi Cd a Pb môžeme usudzovať,
že v skúmanom regióne tieto obsahy pochádzajú hlavne z atmosféry, ale v oblasti
Starohorských vrchov a Nízkych Tatier (pôdy na kryštaliniku) môže časť týchto
obsahov pochádzať i z banskej a hutníckej činnosti. Významným regionálnym
zdrojom znečistenia atmosféry bolo i používanie olovnatého benzínu v doprave.
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ZMENY PÔDNYCH VLASTNOSTÍ VPLYVOM
PESTOVATEĽSKÉHO SYSTÉMU
Changes of soil properties by influence of farming system
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Abstrakt
Zmeny pôdnych vlastností fluvizeme kultizemnej sa sledovali v päťročných cykloch v období
rokov 1980 – 2005. Výskum sa realizoval na experimentálnom pracovisku vo Vysokej nad
Uhom v poľnom stacionárnom pokuse bez závlahy. Pri príprave pôdy s orbou boli sledované
pôdne parametre: objemová hmotnosť, pórovitosť, maximálna kapilárna kapacita, nekapilárna
pórovitosť, využiteľná vodná kapacita, obsah prístupného fosforu a draslíka, výmenná pôdna
reakcia a obsah humusu. V časovom horizonte dvadsiatich piatich rokov poľného
stacionárneho pokusu došlo k negatívnym zmenám fyzikálnych vlastností fluvizeme
kultizemnej, čo súvisí najmä so systémom hospodárenia na pôde a zaradenými poľnými
plodinami v osevnom postupe. V priemere bolo zistené zvýšenie objemovej hmotnosti o 64
kg.m-3, zníženie celkovej pórovitosti o 2,77 %, zníženie maximálnej kapilárnej kapacity
o 1,35 %, zníženie využiteľnej vodnej kapacity o 1,43 % a nekapilárnej pórovitosti o 1,63 %
v porovnaní s východiskovým stavom. Hodnoty sledovaných chemických parametrov pôdy
boli štatisticky vysoko preukazne ovplyvnené ročníkom. V porovnaní s východiskovým
rokom 1980 sa zvýšil obsah prístupného fosforu a hodnôt výmennej pôdnej reakcie. Obsahy
prístupného draslíka a humusu v pôde sa počas dvadsaťpäťročného obdobia preukazne menili,
ale na konci pokusného obdobia (rok 2005) boli porovnateľné s východiskovým stavom z
roku 1980.

Kľúčové slová: fluvizem kultizemná, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, osevný postup

Abstract
In the years 1980 – 2005 changes of soil properties of Eutric Fluvisol were observed during
five-year cycles. In the field stationary treatments without irrigation on experimental working
place in Vysoká nad Uhom observations were realized. Conventional soil tillage was applied.
Soil parameters were observed as follows: soil bulk density, soil porosity, maximum capillary
capacity, no-capillary porosity, available water capacity, content of available phosphorus and
potassium, exchange soil reaction and humus content. In the 25 years period of field
stationary treatment some negative changes of physical soil properties were determined. This
fact is in correlation with farming system and also with field plants followed into crop
rotation. In average higher bulk density (about 64 kg m-3), lower total porosity (about 2.77 %),
lower maximum capillary capacity (about 1.35 %), lower available water capacity (about 1.43
%) and no-capillary porosity (about 1.63 %) in comparison to started values were ascertained.
The given year statistically significant influenced values of observed chemical soil
parameters. Comparing the starting year 1980 content of available phosphorus and values of
exchange soil reaction were increased. During the 25-years period contents of available
potassium and humus in soil were significantly changed, but to the end of experimental period
(year 2005) these ones were comparable with started values from year 1980.
Key words: Eutric Fluvisol, physical and chemical soil properties, crop rotation
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ÚVOD
Nenahraditeľným prírodným zdrojom obrovského celosvetového významu
a základným výrobným prostriedkom pre poľnohospodársku výrobu je pôda. Kvalita
pôdy a pôdna úrodnosť sú odrazom fyzikálnych, chemických a biologických
vlastností pôdy a procesov prebiehajúcich v pôde a ich vzájomného pôsobenia.
Pôdne vlastnosti sú ovplyvňované mnohými faktormi, ako napr. priebehom
pôdotvorného procesu, poveternostnými podmienkami, spôsobom hospodárenia na
pôde. Pre podmienky Slovenska je príznačná konvenčná príprava pôdy pred sejbou
poľných plodín spojená s orbou, ktorá ovplyvňuje pôdne vlastnosti. Vlastnosti pôdy
ovplyvňuje aj výber osevného postupu a realizované hnojenie plodín (HANES, 1996;
KOVÁČ et al., 1997; VJATRÁKOVÁ et al., 2002; ŠOLTYSOVÁ et al., 2004).
Východoslovenská nížina (VSN) je jednou z poľnohospodársky významných
oblastí Slovenskej republiky. Je charakteristická výraznou heterogenitou pôdneho
profilu, striedaním pôdnych druhov na krátkych vzdialenostiach a vysokým
zastúpením stredne ťažkých a ťažkých pôd, čo spolu so špecifickým priebehom
poveternostných podmienok sťažuje hospodárenie na pôde (VILČEK, 2005).
Cieľom práce je predložiť analýzu vplyvu pestovateľského systému na zmeny
fyzikálnych a chemických vlastností stredne ťažkej fluvizeme kultizemnej v dlhšom
časovom rade.

MATERIÁL A METÓDY
V rokoch 1980 – 2005 sa v poľnom stacionárnom pokuse vo Vysokej nad Uhom
realizoval výskum vplyvu tradičného obrábania pôdy na zmeny fyzikálnych
a chemických vlastností fluvizeme kultizemnej (FMa). Experimentálne pracovisko
SCPV – Ústavu agroekológie Michalovce sa nachádza v centrálnej časti
Východoslovenskej nížiny (VSN) v nadmorskej výške 106 m, severná šírka 48°36´,
východná dĺžka 22°09´.
Fluvizem kultizemná je charakterizovaná ako stredne ťažká, hlinitá pôda,
s priemerným obsahom ílovitých častíc 34,73 % (Tab. 1). Je dobre priepustná v celom
profile. Ornica má svetlohnedú farbu, hrudkovitú až drobnohrudkovitú štruktúru.
Podornica sa zvyčajne sa neodlišuje od ornice.
Tab. 1 Priemerné zrnitostné zloženie ornice fluvizeme kultizemnej
Priemer častíc [mm]
< 0,001
0,001 – 0,01
0,01 – 0,05
0,05 – 0,25
0,25 – 2,00
I. kategória – obsah ílovitých častíc
pôdny druh

Obsah pôdnych častíc [%]
13,33
21,40
33,22
29,94
2,11
34,73
hlinitá pôda

Na pokusnej parcele boli poľné plodiny zaradené v nasledovnom osevnom
postupe: kukurica – bôb obyčajný – pšenica letná f. ozimná – kukurica – kukurica –
bôb obyčajný – pšenica letná f. ozimná – slnečnica ročná – pšenica letná f. ozimná –
repa cukrová – jačmeň siaty jarný – sója fazuľová – kukurica – kukurica – pšenica
letná f. ozimná– sója fazuľová – pšenica letná f. ozimná – repa cukrová – jačmeň siaty
jarný – lucerna siata I. úž. rok – lucerna siata II. úž. rok – lucerna siata III. úž. rok –
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lucerna siata IV. úž. rok – lucerna siata V. úž. rok – pšenica letná f. ozimná. V roku
1980, ktorý sa považoval za východiskový, sa pestovala kukurica. Plodiny boli
každoročne hnojené priemyselnými hnojivami a v osevnom postupe pod prvú
kukuricu a repu cukrovú bol aplikovaný maštaľný hnoj (40 t.ha-1) a vápenaté hmoty (6
t.ha-1 CaCO3).
Pôdne vzorky pre zistenie vlastností pôdy boli odoberané v jeseni z hĺbky 0 – 0,3
m. Pre zistenie fyzikálnych vlastností boli vzorky odoberané vo forme Kopeckého
fyzikálnych valčekov. Z fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík pôdy boli
stanovené: objemová hmotnosť (ρd, kg.m-3), pórovitosť (Po, %), maximálna kapilárna
kapacita (ΘMKK, %), nekapilárna pórovitosť (ΘNK, %), využiteľná vodná kapacita (ΘP,
%). Pre stanovenie chemických parametrov pôdy boli odobraté porušené vzorky pôdy,
v ktorých bol stanovený obsah prístupného fosforu (P, mg.kg-1), prístupného draslíka
(K, mg.kg-1), výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) a obsah humusu (Hm, %). Pre
stanovenie uvedených parametrov pôdy boli použité metodické postupy podľa KOBZU
et al. (1999).
Pri štatistickom testovaní údajov bola použitá analýza variancie z balíka
STATGRAPHICS.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
K základným prvkom v pestovateľských systémoch na ornej pôde sa zaraďuje
obrábanie pôdy, ktoré mechanickým spôsobom mení vlastnosti orničnej vrstvy
a následne ovplyvňuje aj vlastnosti podornice. Názory na význam obrábania sa menili
v súvislosti s vývojom poľnohospodárstva. Podľa DEMA et al. (1995) mechanické
obrábanie pôdy má pri pestovaní poľnohospodárskych plodín význam ako regulačné
opatrenie s možnosťou regulovať pôdnu úrodnosť a pôdne prostredie, zaburinenosť
polí. Obrábaním sa má pôda upraviť do takého stavu, aby rastlinám poskytovala čo
najlepšie podmienky pre rast a vývoj bez negatívnych dopadov na výrobné územie.
Pri obrábaní pôdy dochádza k zmene vnútornej stavby pôdy, jej pórovitosti,
objemovej hmotnosti, čo ďalej bezprostredne vplýva na termodynamické vlastnosti,
fyzikálne, chemické a biologické procesy v pôde a pôdne režimy.
Všeobecne sa uvádza, že obrábaním pôdy sa zvyšuje nakyprenosť ornice, ktorá
však závisí od stupňa uľahnutosti pôdy pred sejbou. V Tab. 2 sú uvedené hodnoty
objemovej hmotnosti redukovanej a celkovej pórovitosti hlinitej fluvizeme
kultizemnej v päťročných intervaloch. Hodnoty objemovej hmotnosti sa nachádzali v
rozpätí 1 456 – 1 570 kg.m-3 a v relatívnom vyjadrení boli o 1,5 – 9,4 % vyššie než
východiskový stav v roku 1980. Možno predpokladať, že k výraznému zvýšeniu
objemovej hmotnosti v roku 1985 prispelo aj zaradenie plodín v pestovateľskom
systéme s prevahou kukurice. Pri pšenici letnej forma ozimná v roku 2005 bolo
zistené zníženie objemovej hmotnosti v porovnaní s lucernou v roku 2000. Podobné
hodnoty pre stredne ťažké hlinité pôdy VSN už publikovali KOTOROVÁ, ŠOLTYSOVÁ
(1992).
Pórovitosť fluvizeme kultizemnej v sledovaných rokoch korešpondovala s
objemovou hmotnosťou a nachádzala sa v intervale 41,97 – 45,68 %. V každom
nasledujúcom piatom roku pórovitosť v porovnaní s východiskovým stavom klesala a
dosahovala 90,1 – 98,0 % roku 1980. Takéto hodnoty pórovitosti sú pre stredne ťažké
pôdy dosť typické. Popri vplyve obrábania na pórovitosť dá sa predpokladať aj určitý
vplyv pestovaných plodín.
K dôležitým ukazovateľom hydrofyzikálneho stavu pôdy patria maximálna
kapilárna kapacita, nekapilárna pórovitosť a využiteľná vodná kapacita. Maximálna
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kapilárna kapacita je menej stabilným hydrofyzikálnym parametrom, ktorý úzko
súvisí nielen so zásobou vody v pôde, ale aj s heterogenitou pôdneho profilu. Na
fluvizemi kultizemnej sa jej hodnoty vo vybraných rokoch časového radu pohybovali
v rozpätí 37,06 – 41,90 % (Tab. 2), t.j. najnižšia hodnota bola zistená v roku 1985 pri
kukurici (90,9 % východiskového stavu v roku 1980) a najvyššia hodnota bola v roku
1990 pri repe cukrovej (117,0 % východiskového stavu). V sledovaných rokoch sa
všetky zistené hodnoty tohto pôdneho parametra pohybovali na úrovni hodnôt
známych pre fluvizeme. Podobné údaje pre hlinitú fluvizem kultizemnú publikovali aj
iní autori, ako napr. FULAJTÁR (1986), HUSNJAK et al. (2002), či HNÁT (2004).
Tab. 2 Fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti fluvizeme kultizemnej
Rok

Plodina

1980

VS –
kukurica
kukurica
repa
cukrová
pšenica
lucerna I.
pšenica

1985
1990
1995
2000
2005
x

kg.m-3
1435

ρd
rel. %
100,0

%
46,60

1570
1477

109,4
102,9

42,22
45,36

1456
1520
1474
1499

101,5
105,9
102,7
104,5

45,68
41,97
43,90
43,83

ΘMKK
%
rel. %
40,76 100,0

%
5,84

90,6
97,3

37,06
41,90

90,9
102,8

5,16
3,46

88,4
59,2

24,63
25,15

93,4
95,4

98,0
90,1
94,2
94,1

37,17
39,07
41,87
39,41

91,2
95,9
102,7
96,7

8,51
2,90
2,03
4,41

145,7
49,7
34,8
75,5

23,56
24,48
25,89
24,74

89,3
92,8
98,2
93,8

Po
rel. %
100,0

ΘNK
rel. %
100,0

%
26,37

ΘP
rel. %
100,0

V prípade nižších hodnôt celkovej pórovitosti možno uvažovať s poklesom
nekapilárnych pórov. V Tab. 2 uvedená nekapilárna pórovitosť dosahovala veľmi
široké rozpätie od 2,03 % (rok 2005 – pšenica) do 8,51 % (rok 1995 – pšenica).
Oproti východiskovému stavu sa nekapilárna pórovitosť v päťročných cykloch do
roku 2005 znížila v priemere o 1,43 %, teda o 24,5 % v relatívnom vyjadrení, čo je už
možné považovať za štatisticky veľmi významné zníženie.
Využiteľná vodná kapacita veľmi úzko súvisí s aktuálnym obsahom vody v pôde,
a preto je zaujímavým hydrofyzikálnym parametrom. V prípade sledovanej fluvizeme
kultizemnej sa zistilo pomerne vyrovnané rozpätie hodnôt tohto parametra. Vo
vybraných rokoch dvadsaťpäťročného časového radu sa využiteľná vodná kapacita
nachádzala v rozpätí 23,56 – 25,89 %, čo bolo 89,3 – 98,2 % východiskového stavu
roku 1980 v relatívnom vyjadrení. V priemere za sledované časové obdobie však
využiteľná vodná kapacita (24,74 %) bola na úrovni hodnôt známych pre tento pôdny
druh a subtyp fluvizemí a zistené rozdiely oproti roku 1980 neboli významné.
Ako vyplýva z údajov uvedených v Tab. 3, všetky sledované fyzikálne
a hydrofyzikálne parametre fluvizeme kultizemnej boli štatisticky vysoko významne
ovplyvňované rokom sledovania.
Tab. 3 Analýza rozptylu hodnotených fyzikálnych parametrov fluvizeme kultizemnej
Zdroj
Stupeň
Po
ρd
ΘMKK
ΘNK
ΘP
variability voľnosti Fvyp
P
Fvyp
P
Fvyp
P
Fvyp
P
Fvyp
P
Rok
5
53529,9 ++ 85936,9 ++ 102383,4 ++ 88164,7 ++ 66525,8 ++
Zvyšok
15
+
P<0,05 ++P<0,01
Celkom
23
kde: Fvyp – vypočítaná F-hodnota, P – vplyv faktora preukazný na hladine α = 0,05 alebo α = 0,01
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Spôsob hospodárenia na pôde ovplyvňuje aj chemické parametre pôdy. V Tab. 4
sú uvedené zmeny prístupného fosforu a draslíka, výmennej pôdnej reakcie a humusu
v časovom horizonte dvadsiatich piatich rokov na fluvizemi kultizemnej. V uvedenom
časovom období sa obsah prístupného fosforu v pôde vyskytoval v rozmedzí 18,9 –
52,0 mg.kg-1. Z analýzy rozptylu vyplynul vysoko preukazný vplyv ročníka na obsah
prístupného fosforu v ornici fluvizeme kultizemnej (Tab. 5). Realizované hnojenie
poľných plodín sa prejavilo na zvýšení obsahu prístupného fosforu v pôde z 18,9
mg.kg-1 vo východiskovom roku 1980 na súčasný vyhovujúci obsah posudzovaný
z hľadiska kritérií pre hodnotenie výsledkov rozborov pôd. Na pozitívny vplyv
hnojenia na zvýšenie obsahov prístupných živín v pôde poukázali aj KOTVAS (1999),
ŠOLTYSOVÁ et al. (2004) a iní.
V rokoch 1980 – 1995 sa postupne zvyšoval obsah prístupného fosforu v pôde, čo
súviselo s realizovanou výživou poľných plodín, ktorá umožnila nielen nahradiť odber
fosforu úrodami plodín, ale aj dosýtenie pôdy fosforom. Po roku 1995 sa obsah
prístupného fosforu v pôde ustálil na súčasnej hodnote 43,0 mg.kg-1.
V hodnotených rokoch 1980 – 2005 sa obsah prístupného draslíka v pôde
vyskytoval v rozmedzí 172,5 – 239,5 mg.kg-1 (Tab. 4) a bol vysoko preukazne
ovplyvnený ročníkom (Tab. 5). Z hľadiska kritérií pre hodnotenie výsledkov rozborov
pôd bola fluvizem kultizemná vyhovujúco až dobre zásobená prístupným draslíkom.
V rámci celého dvadsaťpäťročného obdobia sa obsahy prístupného draslíka v
pôde preukazne menili, ale na konci pokusného obdobia (rok 2005) bol obsah
prístupného draslíka porovnateľný s východiskovým stavom z roku 1980. Výraznejší
pokles prístupného draslíka v pôde bol pozorovaný v rokoch 1995 a 2000.
Cyklus striedania plodín v súčinnosti s hnojením priemyselnými a organickými
hnojivami a pravidelným vápnením pôdy ovplyvňuje aj hodnoty výmennej pôdnej
reakcie. V hodnotených rokoch sa v ornici fluvizeme kultizemnej priemerné hodnoty
výmennej pôdnej reakcie vyskytovali v rozmedzí 5,93 – 7,09 (Tab. 4). Z hľadiska
kritérií pre hodnotenie výsledkov rozborov pôd patrila fluvizem kultizemná k pôdam
so slabo kyslou až neutrálnou pôdnou reakciou.
Tab. 4 Chemické parametre fluvizeme kultizemnej
Rok

Plodina

1980
1985
1990
1995
2000
2005
x

VS – kukurica
kukurica
repa cukrová
pšenica
lucerna I.
pšenica

P
mg.kg-1
18,9
43,5
49,9
52,0
45,4
43,0
42,1

rel. %
100,0
230,2
264,0
275,1
240,2
227,5
222,8

K
mg.kg-1
239,5
229,9
207,0
173,9
172,5
235,9
209,8

rel. %
100,0
96,0
86,4
72,6
72,0
98,5
87,6

pH/KCl
rel. %
5,93
100,0
6,50
109,6
7,02
118,4
6,85
115,5
7,09
119,6
6,89
116,2
6,71
113,2

humus
%
rel. %
1,94
100,0
2,00
103,1
2,28
117,5
1,83
94,3
1,63
84,0
1,92
99,0
1,93
99,7

Tab. 5 Analýza rozptylu hodnotených chemických parametrov fluvizeme kultizemnej
Zdroj
Stupeň
P
K
pH/KCl
humus
variability voľnosti
Fvyp
P
Fvyp
P
Fvyp
P
Fvyp
P
Rok
5
7940,10 ++
2176,58 ++
443,28 ++
1033,91
++
Zvyšok
15
+
P<0,05 ++P<0,01
Celkom
23
kde: Fvyp – vypočítaná F-hodnota, P – vplyv faktora preukazný na hladine α = 0,05 alebo α = 0,01

Hodnoty výmennej pôdnej reakcie boli štatisticky vysoko preukazne ovplyvnené
ročníkom. Najnižšia hodnota výmennej pôdnej reakcie (5,93) bola zistená v roku
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1980. Systematické vápnenie pôdy v päťročných cykloch umožnilo postupne zvýšiť
hodnoty pôdnej reakcie a teda posun pôd zo slabo kyslej do neutrálnej oblasti. Na
potrebu pravidelného vápnenia pôdy poukázali aj BUJNOVSKÝ (2003), LOŠÁK et al.
(2008) a iní.
Základným ukazovateľom humusového režimu pôd sú zásoby humusu.
V sledovaných rokoch obsah humusu v ornici bol v rozmedzí 1,63 – 2,28 % (Tab. 4).
Z analýzy rozptylu vyplynul vysoko preukazný vplyv ročníka na obsah humusu
v ornici fluvizeme kultizemnej (Tab. 5). Diferencia medzi rokom s najnižším (rok
2000 – 1,63 %) a najvyšším (rok 1990 – 2,28 %) obsahom humusu v pôde bola 0,65
%. Ročníkovú variabilitu obsahu organického uhlíka v pôde potvrdila aj
BARANČÍKOVÁ (2002). Vyšší obsah humusu v pôde bol zistený v rokoch 1980, 1985 a
1990, teda krátko po aplikácii organických hnojív, ktoré boli použité pred sejbou
kukurice a repy cukrovej.

ZÁVER
Z výsledkov získaných počas sledovania vplyvu obrábania fluvizeme kultizemnej
na Východoslovenskej nížine je možné formulovať nasledovné závery:
1. Z hodnotenia päťročných cyklov 25-ročného časového radu sa pri zvolenom
pestovateľskom systéme na fluvizemi kultizemnej v priemere zvýšila objemová
hmotnosť redukovaná o 64 kg.m-3 v porovnaní s východiskovým stavom v roku 1980.
Súčasne došlo k zníženiu celkovej pórovitosti o 2,77 %.
2. Hodnoty maximálnej kapilárnej kapacity a využiteľnej vodnej kapacity
dosahovali úroveň charakteristickú pre hlinitú fluvizem kultizemnú a v priemere boli
nižšie ako v roku 1980. Tiež došlo k zníženiu obsahu nekapilárnych pórov (v
priemere o 24,5 rel. %), čo možno považovať za významné.
3. Analýzou rozptylu sa potvrdil štatisticky významný vplyv roku sledovania na
všetky hodnotené fyzikálne a hydrofyzikálne parametre fluvizeme kultizemnej.
4. V sledovanom období sa v ornici fluvizeme kultizemnej obsahy prístupného
fosforu vyskytovali v rozmedzí 18,9 – 52,0 mg.kg-1, prístupného draslíka 172,5 –
239,5 mg.kg-1, hodnoty výmennej pôdnej reakcie 5,93 – 7,09 a humusu 1,63 – 2,28 %.
5. Hodnoty sledovaných chemických parametrov pôdy boli štatisticky vysoko
preukazne ovplyvnené ročníkom. V porovnaní s východiskovým rokom 1980 sa
zvýšil obsah prístupného fosforu a hodnôt výmennej pôdnej reakcie. Obsahy
prístupného draslíka a humusu v pôde sa počas dvadsaťpäťročného obdobia
preukazne menili, ale na konci pokusného obdobia (rok 2005) boli porovnateľné
s východiskovým stavom z roku 1980.
6. Pravidelné realizovanie hnojenia priemyselnými a organickými hnojivami a
aplikácia vápenatých hmôt umožnili udržať, prípadne zlepšiť hodnoty sledovaných
chemických parametrov pôdy. Na základe získaných výsledkov sa dá predpokladať,
že dlhodobé hospodárenie na pôde nemusí významne zhoršovať fyzikálne a
hydrofyzikálne parametre hlinitej fluvizeme kultizemnej.
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VPLYV A DÔSLEDKY PRÍRODNÝCH PODMIENOK NA
VODNÝ REŽIM PÔD ŽITNÉHO OSTROVA
Natural conditions influence and consequences on water
regime in soils of Žitný ostrov lowland
Jozef Takáč
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, Slovenská
republika, e-mail: takac@vupu.sk

Abstrakt
Na základe štatistickej analýzy pôdnych vlastností boli pre región Žitného ostrova vytvorené
modelové pôdne jednotky. Simulačné profily boli definované ako reálne existujúce
kombinácie modelových pôdnych jednotiek, hĺbky štrkového horizontu a režimu hladiny
podzemnej vody. Numerickou simuláciou na matematickom modeli DAISY boli
kvantifikované charakteristiky zložiek vodného režimu pôd. Výsledky simulácií umožnili
vyhodnotiť vplyv zložitých interakčných klimatických, hydrologických, geologických
a pedologických podmienok na vodný režim pôd Žitného ostrova, dôsledky na úrody
pestovaných plodín a potrebu optimalizácie vodného režimu pôdy doplnkovou závlahou.
Podľa výsledkov simulácií, závlahu ako účinné opatrenie pre stabilizáciu úrod pestovaných
plodín vyžaduje 67 % územia Žitného ostrova.
Kľúčové slová: vodný režim pôdy, modelovanie, pôdne jednotky, hladina podzemnej vody,
závlaha

Abstract
Based on the statistical analyses of soil properties the aggregated soil units were set for the
Žitný ostrov region. Simulation profiles were defined as real existing combinations of
aggregated soil units, depth of gravel layer and ground water table dynamics. Numerical
simulations with DAISY model were used to quantify the characteristics of soil water
dynamics. Simulation results allowed evaluating of interactive impact of the climatic,
hydrological, geological and pedological conditions on soil water dynamics as well as on crop
yields and need of supplemental irrigation. According to the simulations irrigation as an
effective measure for crop yields stabilisation is required on 67 % of the region area.
Keywords: soil water dynamics, modelling, soil units, ground water table, irrigation

ÚVOD
Územie Žitného ostrova je najvýznamnejším poľnohospodárskym regiónom
Slovenska. Využitie jeho územia determinuje charakter krajiny a celého prírodného
prostredia. Nevyhnutným predpokladom úspešného hospodárenia na pôde je
dostatočné množstvo vody v pôde a jeho rozdelenie v priebehu roka. Suchou a teplou
klímou podmienený výparný režim pôd zapríčiňuje nedostatočné zásobovanie plodín
počas vegetačného obdobia. Zároveň bohaté zásoby podzemných vôd na mnohých
miestach s hladinou blízkou ku koreňovej zóne predstavujú vysoký potenciál
zásobovania poľnohospodárskych plodín vodou. Z hľadiska potenciálneho
kapilárneho vzlínania vody pre poľnohospodárske plodiny sú determinujúcimi
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faktormi priepustnosť pôdy, retenčná kapacita pôdy, kapilárne vlastnosti, hĺbka
a režim hladiny podzemnej vody, ako aj poloha rozhrania štrkových sedimentov
s neštrkovými sedimentmi povrchového krytu vzhľadom k hladine podzemnej vody
(HPV).
V ostatných rokoch sa matematické modely stávajú nevyhnutným nástrojom vo
výskume a numerické simulácie matematickými modelmi sa v čoraz väčšej miere
podieľajú na získavaní poznatkov o procesoch prebiehajúcich v prírodnom prostredí,
ich vyhodnocovaní a prognózovaní. Umožňujú získavať v ľubovoľných časových
intervaloch kontinuálny rad kvantitatívnych údajov o procesoch prebiehajúcich
v systéme. Prirodzená variabilita vlastností prírodného prostredia relatívne veľkého
územia neumožňuje praktickú realizáciu modelovania pre každú lokalitu a preto je
nevyhnutné matematické modelovanie vykonávať prostredníctvom reprezentatívnych
„modelových“ pôdnych profilov.
Cieľom tohto príspevku je na základe výsledkov numerických simulácií na
reprezentatívnych simulačných profiloch vyhodnotiť vplyv zložitých interakčných
klimatických, hydrologických, geologických a pedologických podmienok na vodný
režim pôd Žitného ostrova a potrebu optimalizácie vodného režimu pôdy doplnkovou
závlahou.

MATERIÁL A METÓDY
Hodnotenie je založené na výsledkoch simulácií agroekologickým modelom
DAISY (HANSEN et al., 1990). Plodinové parametre modelu boli optimalizované
a overené pre slovenské podmienky (TAKÁČ, KOŠČ, 1995). Potrebné simulácie sa
vykonali na súbore reprezentatívnych simulačných profilov. Na vytvorenie
simulačných profilov bola využitá rozsiahla databáza, ktorá obsahuje údaje z viac ako
2 000 pôdnych profilov pokrývajúcich rovnomerne územie celého Žitného ostrova.
Základné hydrofyzikálne charakteristiky, retenčné krivky a nasýtená hydraulická
vodivosť boli laboratórne stanovené z 80 sond, v teréne bola meraná hydraulická
vodivosť a rýchlosť infiltrácie. Zo získaných výsledkov stoja za pozornosť pomerne
malé rozdiely medzi niektorými vlastnosťami ľahkých a stredne ťažkých pôd a veľká
variabilita nasýtenej hydraulickej vodivosti (NOVÁKOVÁ, TAKÁČ, KOŠČ, 1994).
Na základe podobnosti fyzikálnych vlastností boli pôdy zaradené do piatich
modelových pôdnych jednotiek (MPJ) s podobnými hydraulickými vlastnosťami.
MPJ boli definované ako kombinácie pôdneho typu a pôdneho druhu (Tab. 1) a ich
horizonty boli charakterizované retenčnými čiarami, hydraulickou vodivosťou,
objemovou hmotnosťou, zrnitostným zložením, obsahom humusu a pomerom C:N.
Tab. 1 Zaradenie jednotlivých kombinácií pôdneho druhu a pôdneho typu do modelových
pôdnych jednotiek (MPJ) a ich výmera (primárne kritérium je vyznačené tučným
písmom)
MPJ

Pôdny druh

Pôdny typ

1
2
3

ľahké pôdy
stredne ťažké a ťažké pôdy
stredne ťažké a ťažké pôdy na
ľahkom substráte
stredne ťažké a ťažké pôdy
veľmi ťažké pôdy

všetky pôdne typy
fluvizeme
černozeme, čiernice

Výmera
ha
%
6 062
4,91
18 856
15,26
40 578
32,82

černozeme, čiernice
všetky pôdne typy

50 984
7 120

4
5
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Obr. 1 Poloha štrkového horizontu vzhľadom na HPV na území Žitného ostrova

Obr. 2 Schéma zostavenia simulačných profilov pre numerické simulácie

Na väčšine Žitného ostrova sa nachádza súvislý štrkový horizont, ktorého poloha
vzhľadom na HPV je dôležitým činiteľom ovplyvňujúcim hydrologické procesy
v nenasýtenej zóne (Obr. 1). Ak sa HPV nachádza v štrkovom horizonte, tento
horizont vytvára bariéru a znemožňuje kapilárne vzlínanie vody do koreňovej zóny.
Preto hĺbka štrkového horizontu a režim HPV boli ďalšími kritériami pre vytvorenie
simulačných profilov pre simulácie modelom DAISY (Obr. 2). Režim HPV bol
charakterizovaný hĺbkou HPV a mierou dynamiky kolísania HPV ako súčtu
absolútnych hodnôt týždenných rozdielov HPV za obdobie jedného roka. Spolu bolo
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definovaných 60 simulačných profilov ako reálne existujúcich kombinácií MPJ, hĺbky
štrkového horizontu a režimu HPV.
Jednotlivé simulačné profily reprezentujú plochy rôznej výmery. Najväčšiu
výmeru (17,2 % územia Žitného ostrova) predstavuje simulačný profil zahrnujúci
stredne ťažké až ťažké černozeme a čiernice (MPJ 4) so štrkovým horizontom hlbšie
ako 2 m a s HPV viac ako 2 m pod terénom. Druhý rozlohou najvýznamnejší simulačný profil (11,8 % územia) reprezentuje stredne ťažké a ťažké černozeme a čiernice
na ľahšom substráte (MPJ 3) so štrkovým horizontom v hĺbke menšej ako 1 m a s
priemernou hĺbkou HPV väčšou ako 1 m. Tieto dva simulačné profily pokrývajú viac
ako ¼ územia Žitného ostrova. Zo simulačných profilov s HPV s významnejším
vplyvom na koreňovú zónu dosahuje najväčšiu rozlohu simulačný profil
reprezentujúci stredne ťažké a ťažké černozeme a čiernice na ľahšom substráte (MPJ
4) so štrkovým horizontom v hĺbke viac ako 2 m a s HPV v hĺbke 1 - 2 m (9,4 %
územia Žitného ostrova). Viac ako ½ simulačných profilov má výmeru menšiu ako
0,5 %. Na základe takto vytvorených simulačných profilov je možné ľubovoľné
výsledky simulácií priestorovo interpretovať (TAKÁČ, 2005).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vodný režim pôdy v regióne Žitného ostrova je časovo a priestorovo ovplyvňovaný klimatickými, hydrologickými, geomorfologickými, geologickými, pôdnymi
a antropogénnymi činiteľmi. Uvedené činitele pôsobia komplexne a vplyvy sa často
navzájom prekrývajú. Niektoré majú dominantný vplyv, iné môžu byť zanedbané.
Z dlhodobého hľadiska má vodný režim pôdy cyklický charakter. Obsah vody v pôde
sa mení v širokom rozsahu od plného nasýtenia pôdy až po extrémne nízke hodnoty
blízke bodu vädnutia. K prevlhčeniu pôdneho profilu dochádza v mimovegetačnom
období. Naopak, vo vegetačnom období sa obsah vody v pôde znižuje.
Rozdelenie chodu klimatických prvkov v priebehu roka ovplyvňuje jednotlivé
prvky vodnej bilancie, čo má podstatný vplyv na množstvo vody a jej dynamiku
v čase a priestore. Z klimatických činiteľov je najzreteľnejší vplyv priebehu zrážkových úhrnov, ktorý sa v jednotlivých rokoch často veľmi významne líši. Pri porovnaní
ročného chodu vlhkosti pôdy v jednotlivých horizontoch s priebehom zrážkových
úhrnov, je vidieť, že vlhkosť pôdy v orničnom horizonte veľmi rýchlo reaguje na
zrážky, kým hlbšie horizonty reagujú pomalšie (Obr. 3). Zrážkové úhrny výrazne
ovplyvňujú aj priestorovú variabilitu vodného režimu pôdy, a to hlavne v letných mesiacoch, keď dažďové prehánky dosahujú lokálne rozdielnu intenzitu.
Na vodný režim pôdy významne vplýva aj režim hladiny podzemnej vody, hlavne
ak sa táto pohybuje blízko pod povrchom (Obr. 4). Z hľadiska možnosti dotácie
koreňovej zóny z podzemnej vody je dôležitá poloha HPV vzhľadom na polohu
rozhrania medzi pokryvným a štrkovým horizontom. V prípade, že sa hladina
podzemnej vody nachádza pod týmto rozhraním, prerušuje sa prítok podzemnej vody
do pokryvného horizontu (Obr. 5). V neposlednom rade je vodný režim pôdy
determinovaný aj pôdnymi vlastnosťami (Obr. 6). Priestorová diferenciácia vodného
režimu pôdy sa v tomto úrodnom regióne výrazne prejavuje na priestorovej
diferenciácii úrod plodín (Obr. 7), pričom diferenciácia potenciálnych úrod je zvlášť
výrazná v teplých a mimoriadne suchých rokoch (Obr. 8).
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Ročné zrážkové úhrny, ani ich rozloženie počas vegetačného obdobia, nie sú
postačujúce pre pokrytie vlahovej potreby plodín, a preto je v klimatických
podmienkach Žitného ostrova doplnková závlaha nevyhnutnou podmienkou
optimalizácie vodného režimu pôdy pre potreby poľnohospodárskej výroby.
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Doplnková závlaha zlepšuje podmienky pre transpiráciu rastlín, čo sa prejavuje na
vyšších hodnotách aktuálnej evapotranspirácie v porovnaní s nezavlažovanými
porastmi. Podľa výsledkov simulácií za obdobie 1966 - 1985 bola na zavlažovanej
pôde v porovnaní s nezavlažovanou pôdou vyššia:
 priemerná vodou limitovaná úroda zrna ozimnej pšenice o 1,61 t.ha-1 pri
dodanej závlahovej vode 670 m3.ha-1,
 priemerná úroda zrna jarného jačmeňa o 0,39 t.ha-1 pri dodanej závlahovej
vode 510 m3.ha-1,
 priemerná úroda zrna kukurice o 2,47 t.ha-1 pri dodanej závlahovej vode 1 260
m3.ha-1,
 priemerná úroda sušiny buliev cukrovej repy o 4.49 t.ha-1 pri dodanej
závlahovej vode 1 670 m3.ha-1
 priemerná úroda sušiny biomasy lucerny o 3.32 t.ha-1 pri dodanej závlahovej
vode 2 360 m3.ha-1.
Priemerné množstvo dodanej závlahovej vody (vážený priemer podľa výmery
plodín) bolo 1 340 m3.ha-1 (TAKÁČ, 2004).
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Obr. 7 Simulovaná priemerná úroda zrna nezavlažovanej ozimnej pšenice v období 19861991 (TAKÁČ, KOŠČ, 1995)
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Obr. 8 Simulovaná úroda zrna nezavlažovanej ozimnej pšenice v roku 2000
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Podľa vykonaných simulácií je závlaha potrebná k stabilizácii úrod na 67 %
územia Žitného ostrova (obr. 9 a 10). Na ďalších približne 13 % územia je
v niektorých rokoch potrebné zavlažovať plodiny, ktoré sa zberajú na jeseň (napr.
kukurica a cukrová repa). U plodín ako cukrová repa alebo lucerna môže ročná
závlahová potreba v mimoriadne suchých rokoch na niektorých lokalitách dosiahnuť
až 400 mm. Na druhej strane, hustosiate obilniny sa v priaznivých rokoch zaobídu bez
závlahy.
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Obr. 9 Priemerná simulovaná závlahová potreba v období 1986 – 1991; vážený priemer
poľných plodín (TAKÁČ, KOŠČ, 1995)
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Obr. 10 Priemerná simulovaná závlahová potreba kukurice v období 1986 – 1991 (TAKÁČ,
KOŠČ, 1995)

ZÁVER
Vodný režim pôdy je na Žitnom ostrove determinovaný klimatickými,
hydrologickými, geologickými a pôdnymi podmienkami. Na Žitnom ostrove, ktorý je
poľnohospodársky využívanou krajinou, má na charakteristiky vodného režimu pôdy
významný vplyv priama antropogénna činnosť (hydromeliorácie, budovanie nádrží,
kanálová sieť, spôsob hospodárenia). Podľa modelových simulácií voda je tu
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limitujúcim faktorom úrod poľnohospodárskych plodín. Zistili sme, že závlaha patrí
medzi najvýznamnejšie antropogénne faktory stabilizácie úrod pestovaných plodín až
na 67 % územia Žitného ostrova. Preto úprava vodného režimu a hospodárenie
s pôdnou vodou je jedným z účinných opatrení zvyšovania a udržania produkčnej
schopnosti pôdy.
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CHANGES OF SOIL PROPERTIES ON THE MODEL
SUBMONTANE REGION IN THE CZECH REPUBLIC
Zmeny pôdnych vlastností na modeli podhorského regiónu
Českej republiky
Jan Vopravil, Tomáš Khel, Karel Voplakal, Monika Čermáková
Research Institute for Soil and Water Conservation, Prague, Czech Republic, e-mail:
vopravil@vumop.cz

Abstract
Soil antropization is defined as human impact on soil formation and its development. It is
very important to describe the extent of human influence. We could find soils absolutely
created by human’s activity (Antropozems, Němeček 2001; Technosols, WRB 2006), or soil
that are strongly influenced by human activities (Kultizems, Němeček 2001; Antrosols, WRB
2006). Generally each agricultural soil that is cultivated, fertilized or was technically
ameliorated is more-less the anthropogenically affected soil. Mainly in the past pipe drainage
of the soil profile was one of the technical devices to increasing soil agricultural productivity.
Natural development of soil was in this case disturbed by the changes of water regime or by
intermixes of soil matrix during the construction. During processing of the project NAZV
QF3094, dealing with the changes of soil and water properties in landscapes of the Czech
Republic, we selected model of territories. Some of them are situated at piedmont area and
were investigated in detail. In terms of research project we performed the comparison of
chemical and physical properties of the soil samples taken from soil pits during detailed
hydropedological survey before drainage setting up and the newly taken soil samples from the
soil pits of identical sites. The aim of the study is to find changes in soil properties after 30
years old drainage construction. Results of changes of soil properties for two mostly presented
soil types are described.
Key words: drainage, soil properties, soil development

Abstrakt
Antropizácia pôd je definovaná ako vplyv človeka na tvorbu pôdy a jej vývoj. Preto je
dôležité popísať rozsah ľudského vplyvu na pôdu. Nachádzame pôdy vytvorené len ľudskou
aktivitou (antropozeme, Němeček 2001; technosoly, WRB 2006), alebo pôdy, ktoré sú silne
ovplyvnené ľudskými aktivitami (kultizeme, Němeček 2001; antrosoly, WRB 2006).
Všeobecne každá pôda, ktorá je kultivovaná, zúrodňovaná alebo technicky meliorovaná je
viac-menej antropogénne ovplyvňovanou pôdou. V minulosti trúbková drenáž v pôdnom
profile bola z jednou technických zariadení, ktoré mohli zvyšovať poľnohospodársku
produktivitu. Prirodzený vývoj pôd bol v tomto prípade narušený zmenou vodného režimu
alebo zmiešaním pôdnej matrice počas výstavby. Počas spracovania projektu NAZV QF3094,
ktorý sa zaoberá zmenami pôdnych a hydrologických vlastností v krajine Českej republiky
sme vybrali územný model. Niektoré územia boli situované na úpätí a tie boli preskúmané
detailnejšie. Podľa daného výskumného projektu sme uskutočnili porovnanie chemických
a fyzikálnych vlastností pôdnych vzoriek odobratých z pôdnych sond v priebehu detailného
hydropedologického prieskumu spred rokov uskutočnenou drenážou a nové pôdne vzorky
odobratých z pôdnych sond tých istých miest. Cieľom štúdie je zistiť zmeny pôdnych
vlastností po 30 rokoch od výstavby drenáží. Opísané sú výsledky zmien pôdnych vlastností
dvoch najviac sa vyskytujúcich pôdnych typov.
Kľúčové slová: drenáž, pôdne vlastnosti, vývoj pôd
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INTRODUCTION
This contribution arose from the research assignment dealing with the adverse
changes in soil and water properties or negative impact on soil and water
characteristics which have occurred as a result of drainage. The drainage of
agricultural soils was aimed for improvement of water and air conditions in soils. In
the Czech Republic there is about ¼ of agricultural land drainage (MINISTRY OF
AGRICULTURE, 2006). Therefore it is very important to describe changes of soil
properties affected by this ameliorative construction.
The most pronounced changes caused by intensification of agricultural production
include those occurring both in the soil, and subsequently in surface and groundwater,
whether they are the result of drainage in past decades or not. That is why the
European ICID regional conference held in Brno in 2001, in addition to dealing with
other matters, focussed intensively on the following issues: the principles of EU water
management and agricultural policy, the transformation and reconstruction of existing
irrigation and drainage systems in the Central and Eastern Europe and their
appropriate economic and environmental utilisation, as well as the minimization of
the impact of extreme hydrological phenomena with the aim of achieving sustainable
use of both soil and water. The papers presented at the conference that we found the
most interesting and the most stimulating for our work were those of the following
authors (DOLEŽAL et al. 2001, QUAST 2001, VÁRALLYAY 2001). These papers deal
with, among other things, the possible dramatic changes in soils caused by the
construction of irrigation and drainage systems and their long-term use.
The principle of evaluation was comparison of chemical and physical properties
of the soil samples taken from soil pits during detailed hydropedological survey
(LOSKOT 1976, ŠPAČEK 1974) that was performed before drainage and the newly
taken soil samples from soil pits of the identical sites, in this case after the 30 years
old drainage. Other data about soils properties before drainage were available from
the General Soil Survey of Agricultural Soils in Czechoslovakia (NĚMEC, 1970).
Evaluation of comparison results are the subject of this paper.

MATERIAL AND METHODS
The detailed hydropedological survey was carried out in Železná before drainage
construction in 1974 (old data). The new soil samples were taken in 2006 at the same
sites as former soil pits in 1974 (new data). This two sets of data were subsequently
statistically compared (T-test, α0.05). We have compared following chemical and
physical soil characteristics (adopted method is in brackets): pH in H2o and pH iIn
KCl (both ČSN ISO 10390), percentage of soil organic matter SOM (ISO 14235,
ONORM L 1081), cation exchange capacity CECpH8,1 (ISO 13536), ECEC (ISO
11260), saturation of sorption complex (calculated field), porosity, particle density
and bulk density (using rings with constant capacity 100 cm3). Procedures of analyses
of newly taken soil samples were the same as in 1974.
Model territory Železná
The model area (about 360 hectares) is situated close the state boundary with
Germany and belongs to the cadastral municipal territory Železná. It is a relatively flat
area in average altitude 530 m above sea level, with annual mean temperature is 6.1
°C, and 753 mm precipitation per year. Watercourses on this area belong to Danube
river basin. Model area belongs to the moderate cold and wet climate region in the
Czech Republic. Soil cover of the model territory is rather heterogeneous.
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Approximately 40 % of the soil cover is formed by the Stagno-dystric Cambisols, 25
% by Stagno-dystric Planosols, about 18 % Haplic Gleysols, 9 % Gleyic-Stagnosols
and the rest of soil cover is formed by the Histic-Gleysols, Dystric Cambisols and
Haplic or Histic Stagnosols (IUSS WORKING GROUP WRB, 2006).

RESULTS AND DISCUSSION
We have evaluated two soil types – Planosols and Cambisols - mostly presented
in model territory. Tables 1 and 2 show changes of soil properties developed after 30
years.

pH (H2O)
pH (KCl)
SOM (%)
CECpH8,1 (mmol(+)/100g)
ECEC (mmol(+)/100g)
Saturation of sorption complex
(%)
Porosity (%)
Particle density (g/cm3)
Bulk density (g/cm3)

▲ 5.2
▲ 4.0
Ø /

12.8
26.6
/

Ø
Ø
Ø

/
/
/

/
/
/

Ø
Ø
Ø

▼ 31.1
▼ 11,5

42.9
7,3

Ø
Ø

/
/

/
/

▼ 16.5
Ø /

34.8
/

Ø
▼
▲
▲

/
20.4
5.1
47.3

Ø
Ø
Ø
Ø

/
/
/
/

/
/
/
/

Ø
▲
Ø
Ø

/
12.9
/
/

/
65.4
2.4
0.8

/
/
/

% change

Average (Old data)

Third horizon

% change

Average (Old data)

Subsoil

Topsoil

PLANOSOLS

% change

Average (Old data)

Tab. 1 Changes of soil properties of Planosols

/
36.1
/
/

/
/
/

Explanations:
Ø – statistically inconclusive
▲– statistically conclusive increase
▼– statistically conclusive decrease
SOM – soil organic carbon
CEC – cation exchange capacity
ECEC – effective cation exchange capacity

In the topsoil the pH value has increased (but soils are still acid or slight acid) due
to ameliorative liming after drainage construction and liming during farming.
Decreasing of the CEC value and the ECEC value could be caused by erosion (loss of
fine particle-size fraction) and by leaching and washing off basis during intensive
farming. Decreasing of the porosity value, increasing of the value of the bulk density
and particle density reflect soil compaction and is the result of use of heavy
machinery and intensive tillage. According to these conclusions the reclaimed and
drainage soils are more vulnerable to such type of soil degradation.
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pH (H2O)
pH (KCl)
SOM (%)
CECpH8,1 (mmol(+)/100g)
ECEC (mmol(+)/100g)
Saturation of sorption complex
(%)
Porosity (%)
Particle density (g/cm3)
Bulk density (g/cm3)

% change

Average (Old data)

Third horizon

% change

Average (Old data)

Subsoil

Topsoil

CAMBISOLS

% change

Average (Old data)

Tab. 2 Changes of soil properties of Cambisols

Ø /
▲ 4.3
▲ 2.4

/
17.5
46.1

▲
▲
Ø

5.4
4.1
/

17.6
15.8
/

▲ 5.3
▲ 4.2
Ø /

16.5
8.7
/

▼ 25.8
Ø /

39.7
/

▼
Ø

18.3
/

49.5
/

Ø
Ø

/
/

/
/

▲
Ø
Ø
Ø

40.2
/
/
/

Ø
Ø
Ø
Ø

/
/
/
/

/
/
/
/

▲
▼
Ø
Ø

42.3
44.1
/
/

70.4
5.6
/
/

36.9
/
/
/

Explanations:
Ø – statistically inconclusive
▲– statistically conclusive increase
▼– statistically conclusive decrease
SOM – soil organic carbon
CEC – cation exchange capacity
ECEC – effective cation exchange capacity

The pH value increases also in topsoil of Cambisols. Values of CEC decrease
there. This fact corresponds with increasing of ECEC value. The change of ECEC
value in topsoil is inconclusive, that means one of the parts of sorption complex
decreased probably by washing off the fine particles during use the land as arable one
and intensive cultivation. Also the second B-horizon of Cambisols was influenced by
intensive and frequent liming. The pH value statistically increases there. Decreasing
of CEC value there is probably the result of erosion and movement of fine particles
down the profile after drainage and deforestation. That corresponds with decreasing of
porosity value in the third horizon. The pH value and ECEC value also increase in
third horizon.

CONCLUSIONS
We have found some negative impacts to soil properties on the model area
Železná due to drainage of soil and therefore we suggested some practices to prevent
soil degradation.
Degradation of drainage soils on model area Železná:
 compaction of topsoil (Planosols) and subsoil (Cambisols)
 degradation of soil structure to unstable status
 decrease of water infiltration due to soil compaction
 increase of nutrients depletion and other soil particles (influence on water
quality and sorption complex)
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Practices to prevention degradation of drainage soil can be split into two groups:
1) agronomical and agrotechnical practices
− periodical organic fertilisation
− maintain favourable pH values
− use mechanization considerate to soil (to prevent soil compaction)
− crop rotation with deep-rooting plants (legumes or their mixture)
2) organizational practices
− change of land use (extensive farming on the submontane drainaged regions)
− service of drainage.
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K PROBLEMATICE ANTROPOGENNÍCH PŮD
V PODKRUŠNOHOŘÍ
To the problem of anthropogenic soils in Podkrušnohoří
region
Jaroslava Vráblíková , Petr Vráblík
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7,
400 96 Ústí nad Labem, Česká republika, e-mail: vrablikova@fzp.ujep.cz

Abstrakt
Podkrušnohoří je významné těžbou hnědého uhlí a koncentrací energetického a chemického
průmyslu. Je typickou průmyslovou krajinou s negativními dopady na půdní fond, krajinu a
další složky životního prostředí. Vývoj půdního fondu vykazuje zcela odlišný charakter od
průměru České republiky. Plochy v kategorii zemědělského půdního fondu se výrazně snižují
na úkor ostatních kategorií. Disparity v oblasti půdního fondu vyžadují v Podkrušnohoří
komplexní řešení.

Klíčová slova: Podkrušnohoří, těžba, rekultivace, struktura území, antropogenní půdy,
disparita

Abstract
The Podkrušnohoří region is important area of brown coal mining and concentration of power
and chemical industry. This typical industrial area has negative influence on soil resources,
landscape and other environmental compounds. Development of soil resources has entirely
diverse character compared with average status of Czech Republic. Agricultural soil areas
have been evidently decreasing instead of other soil resources categories. Disparity in soil
resources Podkrušnohoří region requires an implementation of general conception.

Key words: Podkrušnohoří, mining, reclamation, land structure, anthropogenic soils,
disparity

ÚVOD
Podkrušnohoří je více jak 100 let významnou těžební oblastí. Těžba hnědého uhlí
umožnila rozvoj průmyslu, ovlivnila půdní fond, ale i další složky životního prostředí.
Region Podkrušnohoří patří mezi oblasti nejvíce ovlivněné antropogenní činností
v České republice, tvoří jej okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Byl
součástí tzv. „černého trojúhelníku“ – nejvíce ekologicky zatíženého území ve
středoevropském prostoru, tvořeného regiony Sasko, Slezsko a Podkrušnohoří. Půdní
fond se v pánevních okresech vyvíjí zcela odlišně od vývoje v České republice i
okolních států. Plochy v kategorii zemědělského půdního fondu se výrazně snižují na
úkor ostatních kategorií.

MATERIÁL A METODY
Příspěvek vychází z výsledků řešení dílčího úkolu zpracování analýzy půdního
fondu v modelové oblasti, který je součástí projektu „Modelové řešení revitalizace
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průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“ – WD 44 07-1 (VRÁBLÍKOVÁ et al. 2007, 2008)
Na podkladě Statistických ročenek za období 1960-2007 byla analyzována data za
Českou republiku a zájmovou oblast (pánevní okresy). Byl sledován vývoj
jednotlivých kategorií půd. Dalším zdrojem byly Komoditní studie Půda, materiály
Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a Výzkumného ústavu meliorací a
ochrany půdy a podklady z agrárních komor. Problematika rekultivací byla
analyzována z materiálů důlních společností.

VÝSLEDKY A DISKUSE
1. Podkrušnohorský region a jeho specifika
Podkrušnohorský region, tvořený okresy Chomutov Most, Teplice a Ústí n.L.,
který je součástí Severočeského hnědouhelného revíru (SHR), představuje území o
rozloze 227 618 ha. Z území ČR představuje necelá 3 % (2,9 %) ale z Ústeckého
kraje již 42,7 %. Žije zde 488 953 obyvatel, což je téměř 60 % obyvatelstva
Ústeckého kraje. Na rozloze 2 276 km2, je hustota osídlení 215 obyvatel na km2, což
výrazně převyšuje průměr kraje (154 obyvatel/km2) i ČR (130 obyvatel/km2). Po celé
20. století je v zájmové oblasti výrazně vyšší hustota zalidnění (o cca 44 %
v průměru), než je průměr ČR (ANDĚL et al., 2004, DEJMAL, 2007)
V důsledku důlní a průmyslové činnosti stále patří k ekologicky nejzatíženějším
oblastem nejen v ČR, ale i ve Střední Evropě, jako součást „černého trojúhelníku“
(Sasko, Slezsko, Podkrušnohoří.). Dosud se v SHR vytěžilo více jak 3,5 mld. tun uhlí,
z toho 2,58 mld. tun lomově. Technologie lomové těžby je závislá na nutnosti
přemístit z dobývacího prostoru nadložní horniny zprvu na vnější výsypku a později
na výsypku vnitřní lokalizovanou ve vyuhleném prostoru. Vzhledem ke skrývkovému
poměru 1:3 až 1:4 to znamená na 1 t uhlí odklidit 3-4 m3, tj. 6-8 t nadložních hornin
(převážně jíly, jílovce, písky). To vše výrazně ovlivňuje krajinu, životní prostředí, ale
i zdraví obyvatel. V 90.letech dochází k útlumu průmyslových aktivit, i k poklesu
těžby uhlí. V současnosti je oblast zařazována jako problémový region s potřebou
analyzovat klíčové faktory podílející se na příčinách socioekonomických a
environmentálních disparit. Odlišná je i struktura půdního fondu, s ohledem na
zastoupení jednotlivých kategorií.
2. Struktura území a zemědělského půdního fondu
Přehled o struktuře území v Podkrušnohorské oblasti a základních kategoriích je
uveden v Tab. 1.
Nejnižší podíl zemědělské půdy je na okrese Most, pouze 29,0 %, obdobný stav je
i na Teplicku (34,0 %). Relativně vyšší podíl zemědělského půdního fondu je na
okrese Ústí n.Labem (45,3 %). Celkový průměr zemědělské půdy v Podkrušnohorské
oblasti dosahuje pouze 38,2 %.
Posuzujeme-li podíl orné půdy z půdy zemědělské, rovněž i tento ukazatel lze
považovat za disparitu – zornění v ČR je 71,4 %, v Podkrušnohorské oblasti pouze
52,9 %, nejnižší hodnotu vykazuje Ústecký okres (28,5 %.).
Dále byly hodnoceny úbytky zemědělské půdy v období 1960 a 2006. Ve
sledovaném území ubylo 86 982 ha, to představuje úbytek 28,6 % ze současného
zemědělského půdního fondu. Úbytky orné půdy za období 1960-2006 představují
dokonce 46 044 ha, to představuje snížení 67,8 % Půdy využitelné pro zemědělství se
výrazně snížily.
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Tab. 1 Struktura území k 1.1.2007
Okres

Zemědělská
půda

Lesní půda

39 172
13 544
15 938
18 328
86 982

34 477
15 495
17 302
12 677
79 951

3 151
985
770
762
5 668

1 147
753
1 037
908
3 845

15 586
15 938
11 879
7 769
51 172

38,21
277 116

35,13
159 108

2,49
10 012

1,69
9 146

22,48
78 070

51,95
4 254
103
53,94

29,83
2 649
147
33,59

1,88
161 421

1,71
130 194

14,63
691 534

2,05

1,65

8,77

Chomutov
Most
Teplice
Ústí n/Labem
Zájmové území
(ZÚ)
% % v ZÚ
Ústecký
kraj
(ÚK)
% v ÚK
Česká republika
% v ČR

Vodní
plochy

Zastavěné
plochy

Ostatní
plochy

Celková
výměra

93 533
46 715
46 926
40 444
227
618
100
533
452
100
7 886
699
100

3. Vývoj kategorie ostatní plochy
Jak se snižovalo zastoupení kategorie zemědělské půdy, tak postupně se zvyšoval
podíl ostatních ploch, které v Podkrušnohoří zaujímají plochu 22,5 % (viz Tab. 1), což
je 2,5 násobně více než na ostatním území České republiky. Zvyšování podílu této
kategorie je v závislosti na rozšiřování důlního prostoru.
Tab. 2 Půda v zájmovém území k 1.1.2007
Okres
Chomutov
Most
Teplice
Ústí n. Labem
Zájmové území (ZÚ)
% v ZÚ
Ústecký kraj (ÚK)
% v ÚK
Česká republika (ČR)

% v ČR

Celková
výměra v ha

Nezemědělská
půda v %

93 533
46 715
46 926
40 444
227 618

58,1
71,0
66,0
54,7
61,8

100
533 452

61,8
277 116

100
7 886 699
100

48,1
4 254 403
46,1

Nezemědělská
půda v ha

54 361
33 171
30 988
22 116
140 636

Území nezasažené
důlní činností v %
(x)

59
13
38
86
54
54

256 336
3 632 296

Zdroj: Statistická ročenka půdního fondu 2007, (x) BLAŽKOVÁ (2007)

Největší nárůst ploch v Podkrušnohoří zaznamenala kategorie ostatních ploch, ze
33 889 ha v r. 1960 se jejich plocha zvýšila na 51 172 ha, což je o 17 283 ha tj. o 51
% více v porovnání s r. 1960. Nejvyšší zastoupení ostatních ploch je na okrese Most
(35,7 %). Ostatní plochy se zde koncentrují do katastrů měst Litvínov a Mostu (v
průměru 65,5 %), ve venkovském prostoru na Mostecku je podíl kategorie ostatní
plochy celkem 13,5 %. Obdobný stav je i na okresu Teplice, ostatní plochy dosahují
29,2 %, z toho v město Bílina má ve svém katastrálním ostatních ploch 69,1 %,
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Duchcov 74,1 %. Je i vyšší zastoupení ostatních ploch ve venkovském prostoru –
v průměru 22,6 % (např. v katastru Ledvic dosahuje 81,6 %).
Hodnotíme-li nezemědělskou půdu jako celek, tak v pánevních okresech
představuje 61,8 % území, vyšší podíl je v okresech Most (71,0 %) a Teplice (66,0
%). V České republice je dosahován průměr 46,1 % (viz Tab. 2)
Na podkladě údajů z Geofondu byl zjišťován i další ukazatel - podíl území, které
není zasaženo faktory narušení horninového prostředí, tj. poddolované území,
chráněná ložisková území nebo dobývací prostor. Z uvedeného přehledu vyplývá, že
46 % území v Podkrušnohorském regionu je ovlivněno důlní činností nebo faktory
s ní spojenými. Nejvíce je zasaženo Mostecko (87 % území), nejméně Ústecko.
4.Vliv těžby na krajinu a stav rekultivací
Odstranění negativních důsledků hornické činnosti je uloženo Horním zákonem a
provádí se sanačními a rekultivačními pracemi. Cílená rekultivace v SHP je
prováděna déle než 50 let. V současné době se obnovuje území s cílem dosáhnout
harmonickou, vyváženou krajinu, která bude vytvářet podmínky nejen pro funkční
lesní ekosystémy, agroekosystémy, ale plnit i funkci sociálně ekonomickou (rekreace,
sport, podnikatelské aktivity) s cílem postupně dosáhnout resocializaci území.
Na území Ústeckého kraje působí tři důlní společnosti Mostecká uhelní společnost
a.s., Severočeské doly a.s. a Palivový kombinát Ústí n.L s.p., které se zabývají těžbou
hnědého uhlí a mají za povinnost se věnovat i rekultivacím.
Mapka zájmové oblasti, rozsah důlní činnosti a přehled stavu rekultivací je
znázorněn na Obr. 1.

Obr. 1 Zájmová oblast
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Přehled o provádění rekultivací v Severočeské hnědouhelné pánvi je uveden
v následujících tabulkách (Tab. 3 a 4).
Tab. 3 Ukončené rekultivace v SHP do r. 2004 v ha – orientační údaje
Území
Ústecko
Teplicko –
Bílinsko
Mostecko
Chomutovsko
SHP celkem

Zemědělské

Lesnické

Hydrické

Ostatní

Celkem

1 197,1

613,2

20,3

43,3

1 873,9

571,8

1 085,0

89,6

141,6

1 888,0

1 268,2
797,1
3 834,2

2 269,9
105,0
4 073,1

121,2
21,4
252,5

1 093,6
58,0
1 336,5

4 752,9
981,5
9 496,3

Zdroj: Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje, vydal Krajský úřad Ústeckého kraje (2005)

Tab. 4 Rekultivace v SHP – předpoklad ukončení v období 2004 - 2020 v ha
Území
Ústecko
Teplicko Bílinsko
Mostecko
Chomutovsko
SHP celkem

Zemědělské

Lesnické

Hydrické

Ostatní

Celkem

59,8

674,4

257,3

146,8

1 138,3

339,6

779,8

28,5

436,3

1 584,2

568,1
801,2
1 768,7

1 468,1
799,9
3 722,2

411,0
0,1
696,9

1 311,2
256,4
2 150,7

3 758,4
1 857,6
8 338,5

Zdroj: Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje, vydal Krajský úřad Ústeckého kraje (2005)

Do konce sledovaného období bylo v SHP ukončeno 9 496,3 ha rekultivací.
Dominují rekultivace lesnické 43 % a zemědělské – celkem 40,4 %. Ze zahajovaných
rekultivací budou dominovat lesnické a ostatní rekultivace. Významně se zvýší podíl
hydrických rekultivací.
5. Půdní typy
V údolní části modelové oblasti téměř 25 % představují antropogenní půdy, kam
řadíme půdy, antropozemě, spojené s různými druhy rekultivací.
V údolní části, kde jsou tzv. „rostlé půdy“, nacházíme kvalitní půdy typů:
černozemě, smonice a kambizemě. V oblasti Krušných hor dominují hlavně podzoly a
kambizemě (Obr. 2).
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Obr. 2 Půdní typy zájmového území

6. Problematika disparit v oblasti půdního fondu
Disparity ve struktuře jednotlivých kategorií půdního fondu v okresech
Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem:
 Výrazný nárůst kategorie „ostatní plochy“
Hlavní disparitou v oblasti půdního fondu v zájmové oblasti je vysoký podíl
kategorie „ostatní plochy“ z celkové výměry území. Jsou zastoupeny na 22,5 %,
což představuje plochu 51 172 ha; jsou podstatně vyšší ve srovnání s územím
Ústeckého kraje (14,6 %) a ČR (8,7 %). Rozdíl ploch u této kategorie v ha za
období 1960-2007 představuje nárůst 17 254 ha. Za období r. 1960 do r. 2007 na
Chomutovsku se zvýšila plocha o 7 670 ha, Mostecku o 3 529 ha, Teplicku o 3
312 ha a Ústecku o 2 743 ha.
 Zastoupení zemědělské půdy
K 1. 1. 2007 je v zájmovém území zastoupeno pouze 38,2 % zemědělské půdy, je
to nejnižší podíl zemědělské půdy v ČR (průměr 54 %), v Ústeckém kraji 51,9 %
z celkové výměry území.
 Úbytky zemědělské půdy za období 1960-2007
Na okrese Chomutov došlo za toto období ke snížení o 11 429 ha, t.j o 22,6 %, na
okrese Most o 4 815 ha tj. 26,2 %, na okrese Teplice o 4 777 ha, tj. 23,1 %, a na
okrese Ústí n.L. o 3 857 ha, tj. o 17,4 %; celkově v celé modelové oblasti ubylo 24
878 ha, tj. 22,2 %.
 Výměra zemědělské půdy na 1 obyvatele zájmové oblasti oproti zbytku
Ústeckého kraje a zejména proti celostátnímu průměru
Na 1 obyvatele připadá v zájmovém území 0,18 ha, v porovnání v ČR 0,41 ha
zemědělské půdy na 1 obyvatele.
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ZÁVĚRY
Využití průmyslové krajiny má svoje specifika. Zastoupení zemědělské půdy
absolutně i na 1 obyvatele je v zájmové oblasti nejnižší v ČR. I když v současném
tržním hospodářství není problematika soběstačnosti v potravinách zatím aktuální,
přesto by bylo vhodné při rekultivacích obnovovat i zemědělskou půdu. Ostatní
plochy, které mají ve sledované oblasti nejvyšší zastoupení v rámci ČR. Jsou
koncentrovány do prostoru spojeného s důlní činností a průmyslem, výrazně ovlivňují
možnosti zemědělského, ale i lesnického využití půd.
S ohledem na nejnižší zastoupení zemědělské půdy a zejména půdy orné, v ČR je
nutností dodržovat legislativní normy o ochraně zemědělského půdního fondu a
nesnižovat její plochu na úkor zastavěné plochy nebo ostatních ploch.

Poděkování
Příspěvek byl podpořen projektem MMR WD 44-07-1 „Modelové řešení revitalizace
průmyslových regionů a území po těžbě uhlí v Podkrušnohoří“
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