
19

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 
Vol. 14, 2(2006): 19–30 ISSN 1335-0285 

DIVERZITA PÔDNEHO KRYTU A JEHO VLASTNOSTÍ 
AKO SÚ AS  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BIELYCH 

KARPÁT A MYJAVSKEJ PAHORKATINY 

Pavel Dlapa, Michal uriš 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, e-mail: dlapa@fns.uniba.sk, duris@fns.uniba.sk 

Abstract: The soil cover and soil properties diversity as part of environment of Biele 
Karpaty Mountains and Myjavská pahorkatina Hilly Country. The soils as part of 
environment are open systems which developed by transformation upper part of crust 
by effecting of organisms and atmospheric enviroment and have wide series of 
environmental function included plant biomass production and crop production. The 
soil forming factors as variability of parent materials, geomorphological forms and 
land use result into the diversity of soil cover. Sustainable development and land use 
poit of view the detail knowleges about soil cover are necessary. During the time period 
from 2003 to 2005 the regional soil enviroment mapping took place in the area Biele 
Karpaty Mountains and Myjavská pahorkatina Hilly Country. The soil types were 
surveyed at a middle scale of 1 : 50 000. For the environment quality poit of view the 
spatial diversities of soil types and soil properties were evaluated. For this purpose the 
morphological properties obtained in the field as well as the analytical soil properties 
as soil texture, organic carbon and soil carbonates content, soil reaction were used. 
The spatial relation studies between the soil types and soil properties were evaluated 
using geostatistical methods. In this way the soil type digital map and maps of soil 
properties were created. 

K ú ové slová: regionálne mapovanie pôd, pôdy Bielych Karpát a Myjavskej 
pahorkatiny, základné pôdne vlastnosti 

ÚVOD 

Priestorová diferenciácia pôdnych typov študovaného územia je v rámci 
širšej príslušnosti k montánnej krajine mierneho pásma podmienená 
predovšetkým chemickým zložením podložných hornín a charakterom reliéfu. 
Pôdotvorný substrát svojím pestrým chemizmom podmie uje horizontálnu 
diferenciáciu pôdnej pokrývky (Stankoviansky 2003). 

Typickými pôdnymi predstavite mi flyšových substrátov a vápencov v 
oblasti Bielych Karpát sú kambizeme a rendziny. Reliéf vplýva na intenzitu 
erózno-denuda ných procesov a je limitujúcim faktorom rozvoja pôd na 
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hrebe och a na extrémne sklonitých svahoch s charakteristickým výskytom 
litozemí a rankrov (Ku a et al. 1992). 

Prevažujúcimi pôdnymi typmi na území Myjavskej pahorkatiny sú 
luvizeme, vystupujúce v nižších polohách a kambizeme, viažuce sa prevažne na 
vyššie polohy. Na sprašiach a sprašových hlinách vyšších polôh vznikajú 
prevažne luvizeme a pseudogleje, v nižších polohách sa vyskytujú hnedozeme a 
vzácne tiež ernozeme (Tarábek 1985). 

Z h adiska pôdnych druhov v študovanom území jednozna ne dominujú 
pôdy hlinité, ove a menej sú zastúpené pôdy ílovito-hlinité, pieso nato-hlinité 
i ílovité (Fulajtár, urlík 1980, urlík, Šály 2002). Táto skuto nos  má ve ký 

význam z h adiska zna nej náchylnosti miestnych pôd na efektívne pôsobenie 
ronových (vodnoeróznych) procesov. Práve hlinité pôdy sú totiž na eróziu pôdy 
najviac náchylné (Fulajtár 2002). Pôdy s vyšším obsahom ílu sú podstatne 
menej erodibilné (Jambor, Sobocká 2001). 

Poznanie pôdnych vlastností na regionálnej úrovni poskytuje podrobné 
poznatky o priestorovej variabilite pôdneho krytu ako zložky životného 
prostredia v rámci geomorfologických celkov Myjavskej pahorkatiny a Bielych 
Karpát (Dlapa et al. 2005a, b). Vybrané pôdne vlastnosti ako je zrnitostné 
zloženie, obsah organického uhlíka, pôdnych uhli itanov a pôdnej reakcie a ich 
priestorová distribúcia sú opísané v humusových horizontoch pôd Bielych 
Karpát a pri ahlej asti Myjavskej pahorkatiny ( uriš 2006). 

Cie om príspevku je poukáza  na variabilitu pôdneho krytu a jeho 
vlastností pochádzajúcich z oblasti Bielych Karpát a pri ahlej asti Myjavskej 
pahorkatiny, ktorá bola zmapovaná v strednej mierke 1 : 50 000. 

METODIKA 

Terénny prieskum pôd, vrátane morfologického opisu pôdnych profilov a 
odberu pôdnych vzoriek, bol uskuto nený na základe „Príru ky terénneho 
prieskumu a mapovania pôd“ ( urlík, Šurina 1998). Pôdne predstavitele sa 
klasifikovali v zmysle „Morfogenetického klasifika ného systému pôd 
Slovenska“ (MKSPS 2000). Pre rozmanitý geomorfologický charakter pohoria 
Bielych Karpát sa vzorkovalo v náhodnej nepravidelnej sieti odberových miest. 
Hustota odberových sond je približne 1 sonda na 5 km2. Poloha každej pôdnej 
sondy bola zameraná systémom GPS a súradnice vynesené do digitálnej mapy 
daného územia (obr. 1). Celkom bolo odobratých 232 vzoriek z humusových a 
90 vzoriek z vybraných podpovrchových genetických horizontov. Všetky 
zozbierané porušené pôdne vzorky boli o hmotnosti cca. 1–3 kg a boli 
skladované a prepravované v tmavých plastových vreckách. 

Pre ú ely laboratórnych stanovení boli pôdne vzorky pri laboratórnej 
teplote vysušené, mechanicky zbavené skeletu a organických zvyškov. 
Podrvené pôdne vzorky v porcelánových miskách boli preosiate cez sito s 
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okami o ve kosti 2 mm. Kvartovaním boli vzorky homogenizované a rozdelené 
na as  odloženú na archiváciu a as  použitú pre alšie analýzy. 

Obr. 1: Vy lenenie študovaného územia s lokalizáciou odberových sond 

Takto získaná jemnozem sa použila pre alšie laboratórne analýzy 
(stanovenie zrnitostného zloženia, obsahu organického uhlíka, obsahu pôdnych 
uhli itanov a pôdnej reakcie). Zrnitostné zloženie pôd bolo stanovené 
pipetovacou metódou po dispergácii vzorky hexametafosfore nanom sodným 
pod a Nováka. Aktívna pôdna reakcia (pH/H2O) bola stanovená 
potenciometricky vo vodnej suspenzii (pomer pôdy k vode 1 : 2,5). Výmenná 
pôdna reakcia (pH/KCl) bola stanovená potenciometricky vo výluhu 1M 
roztoku KCl (pomer zeminy k roztoku KCl 1 : 2,5). Stanovenie celkového 
obsahu organického uhlíka (Cox) bolo urobené oxidometricky (mokrou cestou – 
metóda Walkley-Black). Stanovenie obsahu pôdnych uhli itanov bolo zmerané 
na Jankovom vápnomeri po rozklade vzorky zriedenou kyselinou 
chlorovodíkovou v pomere 1 : 3 (Fiala et al. 1999). 
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Priestorové vz ahy pre jednotlivé pôdne vlastnosti boli vyhodnotené 
pomocou geoštatistických metód. Po nájdení vhodných variogramových 
modelov bola aplikovaná krigingová analýza s následnou interpoláciou 
vypo ítaných krigingových odhadov. Tvorba monoprvkových máp vo forme 
izolínií je založená na štatistických výpo toch, ktoré berú do úvahy iba 
priestorové vlastnosti samotných obsahov prvkov, ale nezoh ad ujú iné vplyvy 
ako napríklad hranice medzi pedologickými, geologickými alebo 
topografickými jednotkami. Monoprvkové mapy poskytujú obraz o distribúcii 
prvkov (látok), obvykle vo vrchných horizontoch pôd a o charaktere pôdnych 
vlastností ako sú pôdna reakcia – pH/H2O a pH/KCl, obsah karbonátov, C –
celkový, resp. obsah humusu a pod. ( urlík, Šef ík, Šurina 1997). Pre 
vytvorenie pôdnej mapy, mapy vzorkovacích pôdnych sond a máp pôdnych 
vlastností boli použité programy Surfer a ArcView. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Diverzita pôdnych predstavite ov v záujmovom území. 
Po zhodnotení morfologických a analytických vlastností pôd sa zhotovila 

pôdna mapa v mierke 1 : 50 000, z ktorých bolo interpretované rozšírenie 
pôdnych typov z územia Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny.

Litozeme sú pôdy v za iato nom štádiu svojho vývoja a nemajú preto 
dostato ne vyvinutý pôdny profil. Ich rozšírenie je viazané na skalné výstupy a 
v astiach regiónu budovaných pevnými silikátovými a karbonátovými 
horninami. Pôdotvorný proces spo íva v hromadení organických látok v plytkej 
(do 10 cm) vrstve detritu pevných hornín. Lokálne bol výskyt litozemí 
typických karbonátových (LImc) pozorovaný na vápencových výstupoch 
Bošáckych brál. Sporadický výskyt silikátovej variety litozemí (LImq) bol 
pozorovaný na plošinách vo vrcholových astiach Bielych Karpát. 

Regozeme sa nachádzajú v nižších polohách spravidla ako dôsledok 
eróznych procesov na sprašiach a sprašových hlinách. Na študovanom území 
prevládajú regozeme kultizemné (RMa) na erodovaných po nohospodársky 
využívaných plochách pahorkatín. Sporadicky boli pozorované regozeme na 
odvápnených slienitých a ílovitých horninách flyša. 

Rankre sa vo významnej miere sa vyskytujú najmä na kremitých 
pieskovcoch flyšovej oblasti. Zvýšený výskyt vo vyšších polohách rankrov 
modálnych kyslých (RNma) a v nižších polohách rankrov kambizemných 
kyslých (RNka) bol pozorovaný v južnej a strednej asti Bielych Karpát 
(Javorinská hornatina a Lopenická hornatina). 

Rendziny majú z naj astejšie sa vyskytujúcich subtypov rendzinu typickú 
(RAm) na výbežku nachádzajúcu sa v bradlovom pásme na územiach výstupov 
jurských vápencov (Bošácké bradlá). Ako sprievodný sa vyskytuje prechodný 
subtyp rendzina litozemná (RAq). Na hlbších karbonátových zvetralinách 
môžeme pozorova  subtyp rendziny kambizemnej (RAk) s náznakmi 
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kambického B-horizontu. Na silne skeletnatých hlbokých karbonátových 
sutinách sú vyvinuté rendziny sutinové (RAj) s hlbokým humusovým 
horizontom vyp ajúcim priestory sutiny. Ojedinele sa nachádza subtyp 
reliktných rendzín rubifikovaných (RAr). Menej asto boli najmä v minulosti 
antropicky pozmenené po nohospodársky využívané rendziny kultizemné 
(RAa). 

Pararendziny typické (PRm) sa hojne vyskytujú v bradlovom pásme na 
slie och, slie ovcoch, karbonátových ílovcoch. V oblastiach intenzívnejšieho 
premyvného režimu sa vyskytujú tiež pararendziny kambizemné (PRk). 
Podobne ako v prípade rendzín sa sporadicky vyskytujú tiež pararendziny 
rubifikované (PRr). Vo vä šej miere ako v prípade rendzín sú zastúpené tiež 
po nohospodársky využívané pararendziny kultizemné (PRa). 

Po nohospodársky využívané iernice kultizemné ( Aa) nachádzajú sa v 
nive Váhu a lokálne tiež v nivách alších tokov, kde záplavy dnes už 
neovplyv ujú vývoj pôdy, i ke  podzemná voda stále pôsobí na pôdotvorný 
proces. 

Hnedozeme sú rozšírené v pahorkatinnej oblasti pozd ž nivy Váhu v 
severovýchodnej asti regiónu. Vznikajú zo spraší, sprašových hlín a svahovín. 
Pod lesom sa v týchto pôdach hromadil slabo kyslý humus, nastávalo 
vylúhovanie karbonátov, intenzívne zvetrávanie minerálov a vertikálny posun 
ílovitých astíc – illimerizácia. Hnedozeme majú slabokyslú až neutrálnu pôdnu 
reakciu a sorp ný komplex nasýtený bázami. Zrnitostne sú hnedozeme hlinité a 
v iluviálnom horizonte ílovitohlinité. Vyskytujú sa subtypy hnedozem 
kultizemná (HMa), hnedozem kultizemná pseudoglejová (HMag) a hnedozem 
kultizemná luvizemná (HMg). Lokálne možno pozorova  tiež neobrábané 
nekultizemné subtypy hnedozemí. Luvizemný subtyp má náznaky eluviálneho 
diagnostického horizontu ( asto rozoraného) s výrazným luvickým  
B-horizontom. Pseudoglejový subtyp má náznaky mramorovaného 
diagnostického horizontu (10 – 80 % znakov oglejenia v matrici matrix). 

Luvizeme sú plošne viac rozšírené ako predchádzajúci pôdny typ. 
Vyskytujú sa na styku pahorkatín s pohorím, kde je vlhkejšie a chladnejšie 
podnebie. Vznikajú na odvápnených substrátoch: svahových a sprašových 
hlinách. Subtypy ako luvizem kultizemná (LMa) a kultizemná pseudoglejová 
(LMg) sa nachádzajú najmä v južnej asti regiónu v oblasti Myjavskej 
pahorkatiny. Niektoré typické výskyty luvizemí kultizemných pseudoglejových 
je možno tiež pozorova  v severnej asti územia. Tieto majú náznaky 
mramorovaného diagnostického horizontu podobne ako v predchádzajúcom 
pôdnom type. Podobne ako v prípade hnedozemí sú menej asté nekultizemné 
subtypy luvizemí. 

Kambizeme sú najrozšírenejším pôdnym typom v regióne a nachádzajú 
sa na silikátových substrátoch flyšového pásma, ale prevažne na delúviu a 
elúviu pevných hornín, a preto naj astejšie obsahuje štrk a kamenie. Menej 
asto vznikajú z vylúhovaných silikátovo-karbonátových a karbonátových 

hornín. Hlavným pedogenetickým procesom v kambizemiach je vnútropôdne 
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zvetrávanie minerálov. Pri tomto zvetrávaní uvo ovaním železa pôdna hmota 
hnedne. V nižších polohách nachádzame vä šinou nasýtené kambizeme, ktoré 
majú kyslú až slabo kyslú pôdnu reakciu (pH 5,0 – 6,5). Vo vyšších polohách sa 
vyskytujú kyslé variety kambizemí a lokálne až podzolované (pH < 5) s výrazne 
nenasýteným sorp ným komplexom. Pod a hornín, na ktorých kambizeme 
vznikli, môžu by  tieto pôdy pieso nato-hlinité až ílovité a od neštrkových až 
po kamenité a štrkovité. Výskyt sa viaže predovšetkým na silikátové zvetraliny 
Bielych Karpát, menej na karbonátové a karbonátovo-silikátové substráty 
(kambizeme rendzinové a kambizeme pararendzinové) v bradlovom pásme. V 
Bielych Karpatoch boli zaznamenané kambizeme modálne s kyslou varietou 
(KMma), ako aj kambizeme modálne nasýtené (KMmn). Najmä na úpätí svahov 
možno pozorova  výskyt kambizemí pseudoglejových (KMg). Kambizeme 
rendzinové (KMv) a kambizeme pararendzinové (KMi) sú pôdy s altera nými 
znakmi v B-horizonte, podmienenými prevažne vylúhovaním karbonátov v asti 
pedónu pod A-horizontom a s karbonátovým C-horizontom. Významne sú 
zastúpené predovšetkým v zalesnených oblastiach karbonátových pohorí ako aj 
na silikátovo-karbonátových delúviách rôzneho pôvodu a zrnitostného zloženia. 
Kambizeme luvizemné (KMl) s náznakmi luvického diagnostického horizontu v 
asti B-horizontu sa naj astejšie vyskytujú v podsvahových delúviách, ich 

plošný výskyt je menej významný. Najmä v nižších polohách sa v prípade 
po nohospodársky využívaných pôd vyššie uvedené subtypy kombinujú s 
kultizemným subtypom kambizemí. 

Pseudogleje sa asto vyskytujú ako sprievodné pôdne jednotky 
kambizemí pseudoglejových. Pseudogleje modálne (PGm) sa nachádzajú v 
záveroch dolín na rozplavených delúviách v oblasti Bielych Karpát. Luvizeme 
pseudoglejové lokálne sprevádza pseudoglej luvizemný (PGl) s mramorovaným 
luvickým B-horizontom. 

Gleje sú typické pre terénne depresie na svahoch, terasách a v širších 
nivách, kde podzemná voda trvale zasahuje do pôdneho profilu. Gleje modálne 
s varietou karbonátovou (GLmc) sa nachádzajú v nive Váhu a lokálne tiež v 
nivách menších tokov na rôznych miestach regiónu. 

Fluvizeme sa vyskytujú na nivách riek a potokov, kde sa profil skladá z 
rie nych nánosov. Ich pôdotvorným substrátom sú hlinité, pieso naté, ílovité a 
štrkovité rie ne uloženiny. Medzi naj astejšie sa vyskytujúce pôdne typy patrí 
fluvizem kultizemná karbonátová (FMac) a v prípade po nohospodársky 
nevyužívaných pôd fluvizem modálna karbonátová (FMmc). Vyskytujú sa 
hlavne na nive Váhu a v nivách ostatných riek a potokov regiónu. Majú 
vyvinutý karbonátový A-horizont prevažne na stredne ažkých uloženinách s 
možnými náznakmi Gr-horizontu do 100 cm. Fluvizeme glejové karbonátové 
(FMG

c) sa vyskytujú lokálne na viacerých alúviách s hladinou podzemnej vody 
blízko k povrchu. Sú to pôdy s oxida no-reduk nými znakmi glejového 
horizontu v A-horizonte a s glejovým diagnostickým Gr-horizontom pod CGo, 
alebo Go-horizontom do 100 cm od povrchu. 
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Rozšírenie pôdnych jednotiek v skúmanom regióne 
Rozšírenie pôd na území regiónu Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina 

súvisí s pôsobením rôznych iastkových pôdotvorných procesov. O tom, ktorý z 
iastkových pôdotvorných procesov bude pôsobi  pri utváraní pôdneho krytu 

rozhodujú faktory pôdotvorného procesu, t. j. pôdotvorný substrát, 
geomorfológia, vegetácia, klíma, podzemná voda a v neposlednom rade tiež 
lovek a as. Geologická a geomorfologická pestros  regiónu sa zákonite 

odráža tiež v pestrom zastúpení rôznych pôdnych typoch, subtypoch, formách a 
varietach. 

Plošne najrozšírenejším pôdnym typom sú na území regiónu kambizeme, 
ktorých je vyše 50 % (tab. 1). V malom rozsahu a v danej mierke nie úplne 
presne špecifikovate né sa obvykle v najvyšších a najstrmších astiach Bielych 
Karpát v oblasti kambizemí vyskytujú iniciálne pôdy: litozeme a skeletnaté 
rankre s umbrickým A-horizontom. Kambizeme dominujú na flyšových 
horninách. Rendzinové a pararendzinové subtypy kambizemí sa však 
nachádzajú tiež v bradlovej oblasti územia Bielych Karpát . 

Tab. 1: Rozšírenie pôdnych typov v regióne 

Pôdny typ Plocha (km2) Plocha (%) 
litozeme     2,39   0,27 
regozeme   10,37   1,19 
rankre     7,91   0,91 
rendziny 104,14 11,95 
pararendziny   47,30   5,42 
hnedozeme   32,01   3,67 
luvizeme   48,38   5,55 
kambizeme 460,48 52,82 
pseudogleje   10,33   1,18 
iernice     2,28   0,26 

fluvizeme   89,27 10,24 
organozeme     0,35   0,04 

Po kambizemiach sú plošne najrozšírenejšie rendziny a pararendziny 
(dokopy cca 17 %), vyskytujúce sa v bradlovom pásme. Dominujúcim 
iastkovým pôdotvorným procesom je v týchto pôdach akumulácia pôdnej 

organickej hmoty, pri om vznikajú kvalitné molické humusové horizonty. 
Hlavnou prí inou je prítomnos  uhli itanov v pôdnom profile, ktoré stabilizujú 
organickú hmotu a sú asne zabra ujú pôsobeniu ostatných iastkových 
pôdotvorných procesov. V sú asnosti sú uhli itany asto vylúhované z pôdnych 
profilov, o zvláš  v prípade lesných pôd vedie k vzniku kambizemných 
subtypov rendzín a pararendzín. Rendziny sú zrnitostne skôr ahšie až stredne 
ažké pôdy s bohatým výskytom skeletu, u dolomitov skôr charakteru štrku. 

Pararendziny sú menej skeletnaté, zrnitostne vä šinou stredne ažké až ažké. 
Dolomitické rendziny sú výsušnými stanoviš ami s príslušnou vegetáciou. 
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Sprievodným pôdnym typom je litozem, zo skupiny iniciálnych pôd, i ke  len v 
malom rozsahu. 

Tretím najrozšírenejším pôdnym typom na území regiónu sú fluvizeme. 
Dominantným iastkovým pôdotvorným procesom je pri fluvizemiach 
akumulácia organickej hmoty. Tento proces bol však najmä v minulosti 
prerušovaný záplavami a prekrytím novými sedimentami. V oblasti alúvia Váhu 
majú výrazne karbonátový charakter a v oblastiach vzdialenejších od 
recentných vodných tokov s ustálenou vyššou hladinou podzemných vôd 
prechádzajú do ierníc, i ke  len v relatívne malom rozsahu 0,26 %. 
Karbonátový charakter majú tiež vä šinou fluvizeme úzkych nív, zabiehajúcich 
hlboko do Bielych Karpát, napriek nekarbonátovému typu hornín v okolí, o ale 
pravdepodobne súvisí s geochemickými procesmi tu prebiehajúcimi. Lokálne sa 
tu vyskytujú tiež glejové subtypy fluvizemí. 

Pre územie pahorkatín je charakteristický vznik hnedozemí a luvizemí zo 
spraší a sprašových hlín. Význa ným iastkovým pôdotvorným procesom je v 
prípade oboch pôdnych typov illimerizácia. Je to proces, pri ktorom dochádza k 
peptizácii ílových minerálov v humusových horizontoch pôd v dôsledku 
zníženia koncentrácie pôdneho roztoku po vylúhovaní uhli itanov. Peptizované 
koloidné astice migrujú do h bky pôdnych profilov, kde dochádza k ich 
koagulácii v dôsledku zníženia elektrokinetického potenciálu. Ílové minerály 
pritom v B-horizontoch hnedozemí a luvizemí vytvárajú orientované povlaky na 
povrchu pôdnych pórov a agregátov. Pri luvizemiach illimerizácia prichádza až 
do štádia, kedy sa pod humusovým A-horizontom vytvára eluviálny svetlý  
E-horizont. Homogenizácia ornice však na po nohospodárskych pôdach asto 
zruší rozdiely medzi humusovým a eluviálnym horizontom a s ažuje 
(neu ah uje) tak identifikáciu pôd. Po pôdach alúvií ide o najúrodnejšie pôdy 
regiónu Myjavská pahorkatina a Biele Karpaty. V extrémnych situáciách pri 
spolupôsobení intenzívnej erózie sa tu lokálne môžu vyskytova  až regozeme v 
prípadoch úplného odnosu pôvodnej pôdy, z nového antropogénne 
ovplyvneného pôdotvorného procesu pomalej akumulácie organickej hmoty vo 
vrchnej asti obrábaného sypkého substrátu. 

Na miestach nepriepustných ílovcových vrstiev a v pôdach, kde procesy 
illimerizácie znížili priepustnos  luvických B-horizontov a na úpätiach svahov 
možno pozorova  prejavy zamokrenia pôd v podobe prejavov oxida no-
reduk ných procesov. Hrdzavé a sivé škvrny sú indikátorom pseudoglejov a 
pseudoglejových subtypov iných pôd, predovšetkým luvizemí a kambizemí. Pre 
tieto pôdy je charakteristické sezónne zamokrenie povrchovou vodou v 
obdobiach vyšších zrážkových úhrnov, kedy klesá oxida no-reduk ný potenciál 
v pôdach až k hodnotám, pri ktorých dochádza k redukcii a migrácii železa. V 
pôdach alúvií možno pozorova  tiež prejavy zasahovania hladiny podzemnej 
vody do pôdnych profilov, kedy vznikajú glejové subtypy fluvizemí a lokálne 
tiež glejov. 

Vplyv loveka na pôdy sa prejavil taxonomicky najmä prítomnos ou 
vysokého zastúpenia kultizemných subtypov rôznych pôdnych predstavite ov. 
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Tieto sú dnes iasto ne maskované trvalými trávnymi porastami, avšak v 
pôdnych profiloch je možné pozorova  morfologické prejavy obrábania v 
minulosti (relatívne hlboké humusové horizonty s ostrým prechodom). Viac 
antropicky ovplyvnené pôdy sú prítomné v intravilánoch obcí a miest so 
zastúpením kultizemí a antrozemí na umelo vytvorených substrátoch, ktoré však 
v našom prípade nepredstavujú samostatné mapované pôdne jednotky. 

Terénne práce umožnili vyhodnoti  zastúpenie troch základných kategórií 
pôdnych druhov. Z týchto kategórií na území regiónu Biele Karpaty a Myjavská 
pahorkatina úplne dominujú stredne ažké pôdy, ktorých je 89,5 %. Na 
miestach výstupov flyšových ílovcov a tam kde pôdy vznikajú z ažkých 
ílovitých kvartérnych sedimentov sa nachádzajú ažké pôdy, ktoré pokrývajú 
asi 7,3 % územia. Zvyšok rozlohy územia (iba 3,2 %) tvoria ahké pôdy, ktoré 
sú viazané najmä na pieso naté sedimenty alúvií, prípadne na pôdy vznikajúce z 
pieskovcových flyšových hornín. V aka prítomnosti spraší a sprašových hlín, 
prípadne polygenetických svahovín, ktoré na ve kej ploche územia pahorkatín 
prekrývajú flyšové podložie, je pomerne ve ký podiel pôd bez skeletu, alebo 
slabo skeletovitých (41 %). Zvyšok územia na flyšových horninách a na 
karbonátových a silikátovo-karbonátových horninách tvoria pôdy stredne 
skeletovité (42 %) a silne skeletovité (17 %).  

Priestorová diverzita pôdnych vlastností v humusových horizontoch pôd na 
území Bielych Karpát a asti Myjavskej Pahorkatiny 

Priestorová diverzita sledovaných pôdnych vlastností odráža geologické, 
geomorfologické a pedologické pomery územia. Vyhodnotením 
monoprvkových máp s izolíniami pôdnych vlastností (obsahu ílovitej frakcie, 
pôdnej reakcie, obsahu organického uhlíka a pôdnych karbonátov) sa dá 
sledova  priestorová distribúcia sledovaných pôdnych vlastností v humusových 
horizontoch (Dlapa et al. 2005a, b). 

Najvyššími obsahmi ílovitej frakcie sa vyzna ujú depresie v študovanej 
asti Myjavskej pahorkatiny, v oblasti mesta Myjavy a Starej Turej, ktorá je 

budovaná sprašovými sedimentami. Druhá oblas  s najvyššími obsahmi ílovej 
frakcie je ne aleko Bziniec pod Javorinou a Moravským Lieskovým, kde 
vystupujú bradlá a sú reprezentované pôdnymi predstavite mi ako sú rendziny. 
V dolných partiách alúvií riek sa tiež vyskytujú zvýšené obsahy ílovej frakcie v 
dôsledku eróznych procesov. Najnižšie obsahy ílovej frakcie v humusových 
horizontoch sa javia v pôdach vo flyšovom pásme v horných polohách pohoria 
Biele Karpaty. Nízke obsahy vykazuje aj alúvium rieky Váh na S od mesta 
Tren ín. 

V smere JV-SZ sa celým územím tiahne flyšové pásmo, ktoré je 
budované prevažne pieskovcami a ílovitými bridlicami. Pôdna reakcia je v tejto 
oblasti extrémne kyslá až slabo kyslá. Tieto najnižšie hodnoty pH sú 
dokumentované izolíniami pH s hodnotami od 4,2 po 6,4. Neutrálna pôdna 
reakcia sa objavuje na karbonátových substrátoch ako sú vápence. Naprie
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celým študovaným územím sa v jeho strednej asti ostrov ekovite vyskytujú 
vápencové bradlá. Ide hlavne o bradlá ako sú Krasín v okolí obce Dolnej Sú e a 
oblas  medzi Moravským Lieskovým po Brezovú pod Bradlom. Neutrálna až 
slabo alkalická pôdna reakcia sa vz ahuje na pôdy ležiace v dolných astiach 
alúvií vä ších prítokov rieky Váh (Sú anka, Chocholnica, Drietomica Bošá ka, 
Klane nica) a nevnímajúc alúvium samotnej rieky Váh. V južnej asti ide ešte o 
vodné toky ako je Myjava a Brezovský potok. S najvä šou pravdepodobnos ou 
sú zvýšené hodnoty pH v nivách riek spôsobené akumuláciou uhli itanov 
vylúhovaných z vápencov vyskytujúcich sa v bradlovom pásme. 

Pôdne uhli itany sú predovšetkým viazané na vápence bradiel a na 
karbonátové fluviálne substráty v nivách tokov. Obsahy sa pohybujú od 1 do 
24 %. Bezkarbonátové pôdy sa nachádzajú prevažne vo flyšovom pásme 
Bielych Karpát. 

Najvyššie obsahy organického uhlíka v humusových horizontoch pôd sa 
vz ahujú na lesné komplexy pohoria Biele Karpaty. Z mapy izolínií obsahu Cox 
vidie  obsahy v lesných pôdach od 2,5 do 11 %. Najnižšie obsahy Cox sa 
nachádzajú v nivách tokov, kde sa nachádzajú prevažne po nohospodárske 
pôdy. 

ZÁVER 

Rôznorodos  zastúpenia faktorov pôdotvorného procesu a medzi nimi 
predovšetkým diverzita geologických substrátov dala vznik územiu s ve mi
pestrou skladbou pôdneho krytu, ktorý je neoddelite nou zložkou životného 
prostredia. 

Na najvyššie položených oblastiach Bielych Karpát na pieskovcových 
flyšových horninách dominujú pôdne komplexy nenasýtených variet kambizemí 
modálnych, ktoré sú sprevádzané variabilným zastúpením rankrov a sporadicky 
v miestach skalných výstupov tiež výskytom litozemí. V nižšie položených 
polohách na nekarbonátových svahovinách prevládajú nasýtené variety 
kambizemí modálnych. Podobne vo vyššie položených oblastiach bradiel 
dominujú pôdne komplexy rendzín modálnych a pod lesnými porastami 
vylúhovaných rendzín kambizemných, ktoré na miestach skalných výstupov 
prechádzajú do rendzín litozemných a litozemí. Tam, kde sú pôdotvorným 
substrátom silikátovo-karbonátové sliene, pieskovce a polygenetické svahoviny 
dominujú pôdne komplexy pararendzín modálnych, ktoré pod lesnými 
porastami asto prechádzajú do vylúhovaných pararendzín kambizemných. 
Lokálne na karbonátových a silikátovo-karbonátových substrátoch vylúhovanie 
a vnútropôdne zvetrávanie dospelo až do štádia kambizemí rendzinových resp. 
pararendzinových. Na úpätie svahov Bielych Karpát sa viaže tiež výskyt 
pseudoglejov a pseudoglejových subtypov pôd. 

Na po nohospodársky obrábaných astiach územia sa môžu vyskytova
kultizemné subtypy vyššie uvedených pôdnych typov. V oblastiach pahorkatín 
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však na sprašiach a sprašových hlinách dominujú komplexy kultizemných 
subtypov luvizemí, hnedozemí a lokálne sú prítomné tiež pseudogleje. 
Najúrodnejšie po nohospodárske pôdy sú však viazané na oblasti aluviálnych 
náplavov s prevahou fluvizemí kultizemných sporadicky doprevádzaných 
výskytom ierníc kultizemných. 

Z h adiska zrnitostného zloženia možno vyhodnoti  zastúpenie pôd 
ažkých, stredne ažkých a ahkých. Z h adiska plošného rozšírenia prevažujú 

na území regiónu pôdy stredne ažké (89,5 %). ažké pôdy sú rozšírené na 
7,3 % územia a ahké pôdy tvoria len 3,2 % z celkovej výmery pôd. 

Pôdy vznikajúce z prekryvov spraší a sprašových hlín, prípadne z 
polygenetických svahovín, sú bez skeletu, alebo slabo skeletovité, a tvoria asi 
41 % územia. Zvyšok územia na flyšových pieskovcových horninách, na 
karbonátových a silikátovo-karbonátových horninách tvoria pôdy stredne 
skeletovité (42 %) a silne skeletovité (17 %). 

Pre zachovanie pestrosti a kvality pôdneho krytu regiónu Myjavská 
pahorkatina a Biele Karpaty, ako aj z dôvodu ochrany ve mi cenných 
rastlinných spolo enstiev a kvality života, je potrebné pozna  v detailnej mierke 
pôdy daného regiónu. 
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