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Abstract: The environmental function of soil in agricultural landscape of “Biele 
Karpaty” Mountains and “Myjavská pahorkatina” downs. The environmental 
functions of agricultural land were relatively interpreted in the Biele Karpaty 
Mountains and Myjavská downs. The filtration, transport, buffer and asanation capacity 
of soils were studied there. By means of soil morphological and physic-chemical 
properties as particle-size distribution, organic carbon and carbonates content and soil 
reaction, were described soil types and their environmental functions.
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ÚVOD 

Pôda ako zložka prostredia je významná tak z h adiska zabezpe ovania 
podmienok pre produkciu biomasy a fungovania daného ekosystému, ako aj z 
h adiska zabezpe ovania niektorých potrieb loveka. Toto bližšie špecifikujú 
ekologické a socio-ekonomické funkcie pôdy, ktoré súhrnne nazývame 
environmentálne funkcie pôdy (Bujnovský, Juráni 1999). 

Mnohí autori majú rozdielne názory na pôdne funkcie. Blum (1990) 
uvádza 6 základných funkcií pôdy: 1. produkcia biomasy, 2. filtra ná, pufra ná 
a transforma ná, 3. génová rezerva a ochranné médium pre rastliny a živo íchy, 
4. miesto pre rozvoj infraštruktúry, 5. zdroj neobnovite ných surovín (štrky, 
piesky, tehliarske hliny, rašelina, lignit), 6. zdroj archeologických a 
paleontologických nálezov. Larson, Pierce (1991) chápu funkcie pôd ako  
1. prostredie pre rast rastlín, 2. reguláciu a rozdelenie toku vody v prostredí,  
3. efektívny environmentálny filter. Gupta (1992) zara uje medzi pôdne 
funkcie 1. kore ovú zónu, 2. obsah živín, 3. zastúpenie vody a vzduchu, 
vodivos , 4. rast rastlín (agronomický, botanický), 5. obsah polutantov, 6. po et, 
druh mikroorganizmov, 7. mikrobiálna aktivita. 

Bedrna (2002) a Vil ek, Hronec, Bedrna (2005) uvádzajú medzi 
environmentálnymi funkciami pôd nasledovné: filtra nú, transportnú, tlmivú, 
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asana nú funkciu pôd. Filtra ná a pufra ná funkcia pôd sú dôležité z h adiska 
ochrany hydrosféry pred kontamináciou. Pôda svojou filtra nou funkciou 
zabezpe uje o istenie kontaminantov zo zrážkovej vody, ale i polutantov zo 
suchej depozície. Takto sa pôda zú ast uje na ochrane zdrojov pitnej vody, ale i 
primeranej kvality ostatných a podzemných vôd. 

Na filtra nej schopnosti pôd sa podie ajú mechanické sily (zadržanie 
vä ších astíc v póroch), adsorp né sily (fyzikálno-chemická sorpcia iónov na 
ve kých povrchoch koloidov) a chemické procesy (vyzrážanie solí rozpustných 
vo vode). Výrazne závisí od zrnitostného zloženia a h bky pôdy, pretože 
rozhodujúci je tu pórovitý systém pôd. Významnú úlohu hrá i pôdny typ , resp. 
subtyp, ktorý determinuje prevažujúci charakter filtra nej funkcie. 

Transportná funkcia pôd úzko súvisí s filtra nou, pufra nou, 
transforma nou, akumula nou funkciou pôd, ale i s vodným režimom pôd, 
stavbou pôdneho profilu, ktorý modifikuje priebeh transportu. Prostredníctvom 
pôdnej vody sa transportujú pôdne koloidy vo forme energie, alšie látky vo 
forme pravých roztokov a iné vo forme chelátov. Ve kos  a smer transportu 
látok v pôde je modifikovaná stavbou pôdneho profilu, jeho chemizmom, 
vodným a vzdušným režimom. Pôdy s výparným typom vodného režimu, 
prípadne aj s priesakovým typom vodného režimu, majú najvä ší relatívny 
rozsah transportnej funkcie. 

Pufra ná funkcia pôd spo íva v ich schopnosti tlmi  vplyv chemických 
substancií a teploty. Imisie chemickej povahy ako napríklad acidifika né 
komponenty sú pufrované bázickými katiónmi, prítomnými v pôde. Na ve kos
ústoj ivej funkcie pôd okrem vegeta nej pokrývky vplýva pórovitos , obsah 
pôdnej organickej hmoty a ve mi výrazne nadložný organický horizont. Z 
externých vplyvov nemožno zabudnú  na vplyv porastu (po nohospodársky 
využívané pôdy menej pufrujú vplyv teploty), ale najmä na expozíciu a 
svahovitos .

Asana ná funkcia pôd spo íva v ich schopnosti pomocou pôdnych 
organizmov, zabezpe i  bežný rozklad telesných pozostatkov organizmov 
(zomrelých udí a uhynutých živo íchov) bez ohrozenia životného prostredia. 
Ako nevhodné, resp. málo vhodné možno definova  ohrozenie hydrosféry 
produktmi rozkladu. Toto platí pre pôdy ovplyvnené vyššou hladinou 
podzemných vôd, akými sú gleje, iernice glejové, iernice typické, fluvizeme 
glejové a organozeme. Podobne nevhodné sú i pôdy ovplyv ované nadbytkom 
povrchových vôd, ale sprostredkovane i podzemných vôd, akými sú pôdy s 
výskytom pseudoglejového fenoménu: pseudogleje, luvizeme pseudoglejové, 
kambizeme pseudoglejové. Juráni (in Demo 1998) udáva relatívne rozsahy 
environmentálnych funkcií všetkých hlavných pôd Slovenska. 

Cie om príspevku je zhodnotenie environmentálnych funkcií 
po nohospodársky využívaných pôd z oblasti Bielych Karpát a pri ahlej asti 
Myjavskej pahorkatiny s oh adom na morfologické a pôdne vlastnosti ale i 
faktory a podmienky pedogenézy. 
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METÓDY A MATERIÁL 

Pôdny prieskum a odber pôdnych vzoriek v teréne bol realizovaný v 
súlade s „Príru kou terénneho prieskumu a mapovania pôd“ ( urlík, Šurina 
1998). Pre ú ely laboratórnych stanovení boli pôdne vzorky vysušené pri 
laboratórnej teplote, mechanicky zbavené skeletu a organických zvyškov. 
Podrvené pôdne vzorky v porcelánových miskách boli preosiate cez sito s 
okami o ve kosti 2 mm. Takto získaná jemnozem sa použila pre alšie 
laboratórne analýzy (stanovenie zrnitostného zloženia, aktívnej a výmennej 
pôdnej reakcie, obsahu organického uhlíka a pôdnych uhli itanov). 

Pre laboratórne stanovenie zrnitostného zloženia pôd bola použitá 
pipetovacia metóda pod a Nováka. Aktívna pôdna reakcia (pH/H2O) bola 
stanovená potenciometricky vo vodnej suspenzii (pomer pôdy k vode 1 : 2,5) a 
výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) bola stanovená vo výluhu 1M roztoku KCl 
tiež potenciometricky (pomer zeminy k roztoku KCl 1 : 2,5). Stanovenie 
celkového obsahu organického uhlíka (Cox) bolo vykonané oxidometricky 
(mokrou cestou – metóda Walkley-Black). Celkový percentuálny obsah humusu 
bol zistený výpo tom ako: % humus = 1,724. Cox. Obsah pôdnych uhli itanov 
sa objemovo stanovil v Jankovom vápnomeri, kalibrovanom priamo na obsah 
CaCO3 v pôde (Fiala et al. 1999). 

Analýzou 232 pôdnych profilov a rozborom toho istého po tu pôdnych 
vzoriek z humusových horizontov sa zhodnotili environmentálne funkcie 
po nohospodárskych pôd záujmového územia, kde sa brali do úvahy pôdny typ, 
subtyp a pôdne vlastnosti ako sú: h bka pôdy, zrnitostné zloženie, pôdna 
štruktúra, pôdna reakcia, obsah humusu a pôdnych uhli itanov. Údaje boli 
použité z výsledkov grantovej úlohy „Súbor regionálnych máp geologických 
faktorov životného prostredia regiónu Myjavská pahorkatina a Biele Karpaty“. 

Relatívne zhodnotenie environmentálnych funkcií pre jednotlivé pôdne 
typy sa vyhodnotilo pod a práce Bujnovského, Jurániho (1999). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Zhodnotenie filtra nej funkcie pôd Bielych Karpát a pri ahlej asti 
Myjavskej pahorkatiny 

Filtra ná funkcia pôd výrazne závisí od zrnitostného zloženia a h bky 
pôdy, pretože rozhodujúci je tu pórovitý systém pôd. Významnú úlohu hrá i 
pôdny typ, resp. subtyp, ktorý determinuje prevažujúci charakter filtra nej 
funkcie. 

Rôznorodé zrnitostné zloženie po nohospodársky využívaných pôd v 
oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny dáva predpoklad pre variabilnú 
mieru filtra nej schopnosti v hlavných pôdnych typoch (tab. 1). 
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Tab. 1: Mediánové obsahy zrnitostných frakcií (pieskovej 2 – 0,05 mm, prachovej  
0,05 – 0,002 mm, ílovej < 0,002 mm) v hlavných pôdnych predstavite och 

Pôdny typ
Piesková 

(%)
Prachová 

(%)
Ílová frakcia 

(%)
rankre 44,0 35,3 20,7 
regozeme 37,3 43,4 17,8 
rendziny 34,6 42,0 26,1 
pararendziny 46,2 34,4 24,5 
kambizeme 35,3 43,8 17,7 
hnedozeme 24,1 49,5 24,0 
luvizeme 31,6 46,0 20,8 
fluvizeme 49,0 37,1 13,3 
pseudogleje 33,8 51,3 19,5 

Filtra ná funkcia rankrov je prevažne extrémne nízka, o vyplýva z 
plytkého a skeletnatého pôdneho profilu. V oblasti Bielych Karpát sa prevažne 
vyskytujú po nohospodársky využívané rankre kultizemné kambizemné, slabo 
až stredne štrkovité (obsah štrkovitej frakcie 10 – 50 %). Napriek relatívne 
tenkej vrstve pôdy (20 cm humusový orni ný horizont) hrá významnú úlohu pri 
procesoch odfiltrovávania polutantov, vstupujúcich do nášho životného 
prostredia, v porovnaní s plochami bez pôdneho krytu. Významnú úlohu na 
filtra nú funkciu hrá aj svahovitos  a vodoodpudivos  pôd, ktoré znižujú podiel 
na filtra nej funkcii. Rankre zaznamenávajú zvýšený výskyt vo vyšších 
polohách strmších svahov Javorinskej a Lopenickej hornatine.  

Filtra ná schopnos regozemí je postavená predovšetkým na 
mechanických princípoch pórovitého prostredia týchto pôd, kde hlavnú úlohu 
hrá zrnitostné zloženie. V záujmovom území sú po nohospodársky využívané 
regozeme zrnitostne prevažne stredne ažké, hlinité, bez skeletu, vyvinuté na 
sprašiach a na polygenetických a sprašových hlinách. Regozeme vzniknuté na 
skeletnatých sedimentoch majú ešte nižšiu filtra nú schopnos . V porovnaní s 
litozemami a rankrami je filtra ná schopnos  týchto pôd mohutnejšia najmä 
v aka vä šej h bke pôdneho profilu, prípadne i substrátu. 

Vzh adom na výraznejší humusový horizont obsahujúci kvalitný humus 
je filtra ná schopnos rendzín a pararendzín študovanej oblasti obvykle lepšie 
rozvinutá, najmä pararendzín, ktoré sú hlbšie (50 – 100 cm). Negatívnym 
faktorom znižujúcim filtra nú schopnos  je skeletnatos  profilu. Nižšiu filtra nú 
schopnos , vzh adom na fyzikálne vlastnosti majú rendziny na dolomitoch 
bradlového pásma, kde pôdny profil je obvykle zrnitostne ahký až stredne 
ažký a skelet dosahuje vysoké zastúpenie (stredne štrkovitý až silne kamenitý 

– obsah štrkovitej 25 – 50 % a kamenitej frakcie nad 50 %). Vzh adom na 
zvýšené obsahy pôdnych uhli itanov treba bra  do úvahy aj chemický spôsob 
zadržiavania látok v rendzinách a pararendzinách procesom vyzrážavania a 
pútania látok vo forme karbonátov. 
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Filtra ná schopnos kambizemí nadväzuje o do rozsahu na rankre 
kambizemné, kde pozitívne pôsobí hrúbka kambického horizontu a jeho 
zrnitostné zloženie. Z poh adu filtra nej funkcie sú najrozšírenejším, ale aj 
najheterogénnejším pôdnym predstavite om Bielych Karpát. Hlavnú funkciu 
spôsobujúcu túto heterogénnos  má skeletovitos  pôdneho profilu, h bka pôdy a 
jej zrnitostné zloženie (prevažne stredne ažký, hlinitý). Takto sa potom 
ve kos  filtra nej funkcie pohybuje od hodnôt rankra (plytké, skeletnaté 
kambizeme), až po hodnoty len o nie o nižšie než pri hnedozemiach, hlbokých, 
akumulovaných kambizemiach na svahovinách. 

Hnedozeme so stredne humóznym humusovým horizontom (tab. 2) majú 
vcelku dos  vysokú filtra nú schopnos , na ktorej sa významne podie a luvický 
B horizont. Napriek tomu, že proces ilimerizácie do istej miery upcháva 
pórovitý systém Bt horizontu povlakmi orientovaného ílu a tento vplyv znižuje 
priepustnos  luvického horizontu, z druhej strany zvýšený obsah ílu v tomto 
horizonte zabezpe uje slušnú katiónovú výmennú kapacitu prakticky na úrovni 
ernozemí. Vä šina hnedozemí z oblasti Bielych Karpát a Myjavskej 

pahorkatiny sa vyskytuje na sprašiach, alebo sprašových hlinách, a teda možno 
ich filtra nú funkciu poklada  za vynikajúcu. 

Výskyt prakticky nepriepustného luvického prípadne mramorovaného 
horizontu v luvizemiach a pseudoglejoch spôsobuje, že hlboký pôdny profil je 
z poh adu filtra nej funkcie nefunk ný. Do filtra nej funkcie sa zapája len 
humusový horizont a eluviálny a filtrovaná pôdna voda sa pohybuje po 
presiaknutí po povrchu nepriepustných horizontov laterálne po svahu. Z tohto 
jasne vyplýva ove a rýchlejšia možnos  „zahltenia“ filtra nej funkcie pôd 
týchto pôdnych predstavite och a transformáciu pôdy ako filtra na pôdu ako 
zdroj kontaminácie hydrosféry. Toto sa môže najintenzívnejšie dia  na 
spodných astiach svahov a v podsvahových depresiách, kde sa hromadia 
laterálne pritekajúce vody z celého svahu. 

Filtra ná schopnos glejov je relatívne nízka, vzh adom na vysokú 
hladinu podzemných vôd a výraznému presýteniu pôdy kapilárne vzlínajúcou 
vodou. K tomu prispieva tiež tenký humusový horizont. 

Filtra ná schopnos fluvizemí súvisí predovšetkým s ich zrnitostným 
zložením a h bkou pôdy. Pieso naté, plytké a skeletnaté fluvizeme majú 
minimálnu filtra nú schopnos . Po nohospodársky využívané fluvizeme v 
záujmovej oblasti majú variabilné zrnitostné zloženie. Textúrne sú stredne 
ažké, pies ito-hlinité až ažké, prachovito-ílovité s obsahom skeletu do 10 % 

(neskeletnaté) alebo až s 50 % skeletu (silne štrkovité a kamenité). Filtra ná 
funkcia plytkých, zrnitostne ahkých a skeletnatých fluvizemí, ktoré sa 
prevažne vyskytujú v alúviu rieky Váh, je teda minimálna. Relatívne vyššiu 
filtra nú funkciu majú niektoré fluvizeme stredne ažké až ažké vyskytujúce sa 
prevažne v dolných astiach alúvií riek pritekajúcich z Bielych Karpát, ale 
najmä fluvizeme na alúviách riek odvod ujúcej Myjavskú pahorkatinu. 
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Zhodnotenie transportnej funkcie pôd Bielych Karpát a pri ahlej asti 
Myjavskej pahorkatiny 

Transportná funkcia litozemí súvisí s obvykle zna nou skeletovitos ou 
pôdneho profilu, ale závisí i od klimatickej oblasti, v ktorej sa táto pôda 
nachádza. Plytký pôdny profil v aka skeletovitosti aj obvykle dostatku 
makropórov zabezpe ujú pohyb pôdnej vody v smere gravitácie. as
zrážkových vôd v aka svahovitému reliéfu povrchovo odteká a tvorí médium 
pre transport látok po povrchu v rámci pôdnej erózie, ktorej rozsah môže by
zna ný a výrazne prevyšujúci obdobný transport v ostatných pôdach. 
Akumulácia látok v podsvahovej zóne je prirodzenou sú as ou celého erózneho 
procesu. 

Transport látok v regozemiach má charakter ovplyv ovaný vodným 
režimom danej klimatickej oblasti ale tiež zrnitostne. 

Transport látok v rankroch, rendzinách a pararendzinách v aka 
skeletovitosti a dostatku makropórov zabezpe ujú pohyb pôdnej vody v smere 
gravitácie, avšak zmenšený o objem pórovitého systému mohutnejšieho 
humusového horizontu najmä pri rendzinách a pararendzinách. 

V ilimerických pôdach t. j. hnedozemiach a luvizemiach je transportná 
funkcia orientovaná na posun koloidných astíc po as obdobia výrazného 
prevlh enia z A-ochrického horizontu do luvického Bt horizontu. Je 
pochopite né, že takto migrujúca voda sprievodne transportuje aj alšie v nej 
rozpustené látky. as  zrážkových vôd v aka svahovitému reliéfu Bielych 
Karpát a pri ahlej asti Myjavskej pahorkatiny a nepriepustnému Bt-luvickému 
horizontu povrchovo odteká a tvorí médium pre transport látok po povrchu v 
rámci pôdnej erózie. 

Transportná funkcia kambizemí spo íva na plochách s dostatkom zrážok 
jednak z transportu látok do vnútra pôdneho profilu, ale tiež z transportu po 
pôdnom povrchu v svahovitom teréne v rámci pôdnej erózie, s následnou 
akumuláciou v podsvahovej zóne. 

Transport látok vo fluvizemiach je výrazne závislý od ich zrnitostného 
zloženia. Vo fluvizemiach štrkovitých a pieso natých dochádza relatívne asto 
k preplachovaniu pôdneho profilu a tým k transportu látok z humusového 
horizontu až do podzemných vôd. Vo fluvizemiach glejových (prevažne alúvia 
riek na Myjavskej pahorkatine) naopak dochádza po as suchých a teplých 
období k transportu látok obsiahnutých v podzemných vodách, hore do pôdneho 
profilu. 

Zhodnotenie pufra nej funkcie pôd Bielych Karpát a pri ahlej asti 
Myjavskej pahorkatiny 

Pufra ná funkcia litozemí je vä šinou ve mi nízka, výraznejšie je len 
pufrovanie vplyvu kyslých zrážok na karbonátovej litozemi v bradlovom pásme 
(Bošácke bradlá), zatia o silikátová litozem má túto funkciu ve mi slabo 
rozvinutú, ktorá bola v záujmovej oblasti sporadicky pozorovaná na 
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vrcholových plošinách Bielych Karpát. Karbonátová litozem tiež zabezpe uje 
imobilizáciu ažkých kovov. 

Rankre je možné z poh adu pufra nej schopnosti trochu prirovna  k 
silikátovej litozemi, i ke  vzh adom na výrazne hrubší pôdny profil a ve mi
vysoký obsah organickej hmoty a menej kvalitný humus, pufra ná funkcia sa tu 
opiera o pôdnu organickú hmotu, ale i o produkty zvetrávania. 

Regozeme sú z poh adu pufra nej funkcie relatívne dos  rôznorodým 
pôdnym typom. Nízky obsah organickej hmoty (priemerne 1,3 % pre oblas
Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny), ktorý je ich typickou 
charakteristickou rtou, spôsobuje malú ústoj ivos  vo i vplyvu teploty. 
Pufrovanie vplyvu kyslých zrážok je najintenzívnejšie na karbonátových 
varietach (obsah karbonátov > 0,3 %), akými sú napr. malé lokality regozemí v 
oblasti Bielych Karpát a asti Myjavskej pahorkatiny typických vo vnútri 
erodovaných foriem hnedozemí na spraši. Naopak, nižšia ústoj ivos  vo i
chemickým vplyvom je najmä nekarbonátových varietach regozemí na 
sprašových hlinách a regozemí s vyšším obsahom skeletu. 

Rendziny a pararendziny z Bielych Karpát a asti Myjavskej 
pahorkatiny vzh adom na slabo až silno karbonátový obsah v pôdnom profile, 
dobre pufrujú chemické vplyvy, kvalitná organická hmota týchto pôd je tiež 
pozitívom. Obsah organickej hmoty (stredný až vysoký obsah, tab. 2) pôsobí 
pozitívne na ústoj ivos  pôdy vo vz ahu k teplote. Negatívne naopak pôsobí 
skeletnatos , ktorá v asti pôd môže by  vysoká, ako je tomu napr. v rendzinách 
na dolomitoch. 

Tab. 2: Preh ad mediánových obsahov organického uhlíka (Cox) a humusu v pôdnych 
predstavite och Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny 

Pôdny typ Obsah Cox (%) Obsah humusu (%)
rankre 3,16 5,45 
regozeme 1,31 2,25 
rendziny 1,51 2,61 
pararendziny 1,86 3,21 
kambizeme 1,99 3,43 
hnedozeme 1,34 2,31 
luvizeme 1,33 2,29 
fluvizeme 1,36 2,35 
pseudogleje 1,53 2,64 

Pufra ná schopnos kambizemí je dos  heterogénna. Pri pufrovaní 
chemických vplyvov hrá významnú úlohu typ pôdotvorného substrátu, ktorý je 
zdrojom bázických katiónov uvo ovaných pri zvetrávaní do pôdneho 
prostredia. Napr. kambizeme (subtypy rendzinové a pararendzinové) na 
vápencoch a dolomitoch bradlového pásma Bielych Karpát a Myjavskej 
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pahorkatiny majú pufra nú schopnos  vo i chemickým vplyvom výrazne 
vyššiu, ako napr. kambizeme na flyšových pieskovcoch. Ústoj ivos  kambizemí 
vo i teplote súvisí s hrúbkou humusového horizontu, obsahom humusu (vysoký 
obsah Cox), existenciou nadložného organogénneho horizontu (lesné 
kambizeme z danej oblasti lepšie budú tlmi  výkyv teploty ako 
po nohospodársky využívané kambizeme). Negatívne ju ovplyv uje zvýšený 
obsah skeletu. 

Nižší obsah humusu hnedozemí a luvizemí ako pri predchádzajúcich 
pôdach (kategória stredne humózneho obsahu) ale aj jeho zmenená kvalita 
(najmä luvizeme) spôsobujú, že tieto látky sa vo výrazne nižšom rozsahu 
podie ajú na pufra nej funkcii pôd zo skupiny illimerizovaných pôd, než je to v 
skupine molických pôd. Toto sa vz ahuje na pufrovanie teploty ale i na vplyvu 
chemických látok. Významný rozdiel pri pufrovaní vplyvu teploty medzi 
hnedozemami a luvizemami tvorí pórovitý systém týchto pôdnych typov, ktorý 
je pri hnedozemiach vä ší, pri luvizemiach tiež astejšie vyplnený pôdnou 
vodou. Výskyt hnedozemí na sprašiach Myjavskej pahorkatiny (obsahujúcej 
pôdne uhli itany) tlmí relatívne dobre prienik protónov do hydrosféry (tab. 3). 

Tab. 3: Mediánové hodnoty aktívnej (pH/H2O) a výmennej (pH/KCl) pôdnej reakcie 
vplývajúcich na pufra nú schopnos  pôd Bielych Karpát a Myjavskej 
pahorkatiny 

Pôdny typ pH (H2O) pH (KCl)
rankre 7,30 6,61 
regozeme 7,62 6,59 
rendziny 8,02 7,17 
pararendziny 7,87 7,12 
kambizeme 5,99 4,85 
hnedozeme 6,52 5,13 
luvizeme 6,22 5,18 
fluvizeme 7,98 7,37 

pseudogleje 6,42 5,43 

Hydromorfné pôdy majú pufra nú funkciu špecificky ovplyv ovanú 
nadbytkom pôdnej vody. Pseudogleje a gleje sa navzájom líšia tiež pre ich 
rozdiely v obsahu vody, ke  pri glejoch jej obsah stúpa so vzrastajúcou h bkou, 
naproti tomu pri pseudoglejoch je maximum obvykle v podpovrchovom 
horizonte. Reduk né podmienky vyskytujúce sa v pôdach tejto skupiny pôsobia 
pufra ne na acidifika né procesy. 

Pufra ná funkcia fluvizemí vzh adom na nízky obsah pôdnej organickej 
hmoty (stredný obsah Cox) je vo vz ahu k teplote ovplyv ovaná predovšetkým 
zrnitostným zložením pôdnych profilov, od ktorého je závislá pórovitos  pôd. 
Pufrovanie chemických vplyvov na fluvizemiach významne súvisí s 
materiálom, z ktorého je táto budovaná. Karbonátová varieta má túto funkciu 
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výrazne silnejšiu, istú úlohu pri nekarbonátových varietach hrá tiež zrnitostné a 
mineralogické zloženie. Silnú pufra nú funkciu má vä šina fluvizemí v oblasti 
Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny pre ich vysoký obsah pôdnych 
uhli itanov (tab. 4). 

Tab. 4: Obsahy uhli itanov v naj astejších pôdnych typoch ovplyv ujúcich pufra nú 
schopnos  pôd v po nohospodárskej krajine Bielych Karpát a Myjavskej 
pahorkatiny 

Pôdny typ Pôdne uhli itany (%) 
rankre 0,75 
regozeme 0,28 
rendziny 6,25 
pararendziny 0,85 
kambizeme 0,00 
hnedozeme 0,00 
luvizeme 0,00 
fluvizeme 7,00 
pseudogleje 0,00 

Zhodnotenie asana nej funkcie pôd Bielych Karpát a pri ahlej asti 
Myjavskej pahorkatiny 

Ako nevhodné pôdy s ich asana nou funkciou, resp. málo vhodné možno 
definova  ohrozenie hydrosféry produktmi rozkladu. Toto platí pre pôdy 
ovplyvnené vyššou hladinou podzemných vôd, akými sú gleje, iernice glejové, 
iernice typické, fluvizeme glejové a organozeme. Podobne nevhodné sú i pôdy 

ovplyv ované nadbytkom povrchových vôd, ale sprostredkovane i podzemných 
vôd, akými sú pôdy s výskytom pseudoglejového fenoménu: pseudogleje, 
luvizeme pseudoglejové, kambizeme pseudoglejové. 

ZÁVER  

Pri zhodnotení minimálnych hodnôt filtra nej funkcie v hlavných 
pôdnych typoch Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny môžeme pôdy zoradi
v rade so stúpajúcou hodnotou tejto funkcie: litozem < glej < ranker < fluvizem 
< kambizem < regozem < rendzina < pararendzina < pseudoglej < luvizem < 
hnedozem. Hodnoty transportnej funkcie stúpajú v pôdnych typoch: parendzina 
< rendzina, ranker < litozem, regozem, kambizem < fluvizem < hnedozem < 
luvizem, glej < pseudoglej. Pufra ná funkcia pôd záujmového územia stúpa v 
poradí pôdnych typov: litozem < ranker < kambizem < regozem, luvizem, 
pseudoglej < hnedozem, glej, fluvizem < pararendzina < rendzina. Poradie 
pôdnych typov je relatívne a závisí od mnohých inite ov. Záverom možno 
skonštatova , že zhodnotenie environmentálnych funkcií na po nohospodársky 
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využívaných pôdach danej oblasti pomocou pôdnych vlastností má hodnotu z 
poh adu kvality životného prostredia a rozvoja daného regiónu európskeho 
významu. 
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