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Abstract: Soils of selected part of „Myjavska pahorkatina” hills and their properties. 

At the investigated area was defined following soil types (FAO 1998). Luvisols which 
are bounded at the loam – clay sediments and also at the eolic loess soil parent 
material. The most occured texture are soils withion the range from loamy to silky – 
loamy.  
Cambisols are located at the spurs of sandstones of flysh region. Out of this region 
Cambisols are bounded at the loess loams parent material or calcaric substrat that is 
too deep below soil surface and are under conditions to make favourable conditions for 
the brunification processes. Concerning to soils texture are developed predominantly 
loamy soils.  
Rendzic Leptosols are developed at the calcaric sediments from the mesozoic period 
and are coupled with the thrust-outlier spots. Regarding to soil texture are dominated 
sandy – loamy till loamy soils. 
Leptosols are shallow soils are bounded at the silicate rocks and are coupled in the 
investigated area with Cambisols. Mentioned soils are located at the brink slopes with 
dominanted erosion that inhibit process of brunification. Concerning to soil textures are 
developed sandy – loamy till loamy soils.  
Within an inundation area of creeks is developed soil type Fluvisol developed at the 
holocene fluvial sediments with a miscellaneous contain of sand, gravel, loam, clay and 
its mix material. Regarding to soil texture are represented predominantly by sandy – 
loamy soils, loamy and at leats silky – clay – loamy soils. 
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ÚVOD 

Územie Myjavskej pahorkatiny sa vyzna uje pestrým geologickým 
zložením a komplikovanými štruktúrno-tektonickými pomermi. Pod a Salaja et 
al. (1987) sa na jej tektonickej stavbe od severu na juh podie a pä  geologicko-
štruktúrnych jednotiek: bielokarpatská jednotka magurského paleogénu, 
bradlové pásmo, klapská jednotka, senón a paleogén Myjavskej pahorkatiny a 
neogén. Priestorová variabilita pôd regiónu Biele Karpaty je podmienená najmä 
substrátom a reliéfom. Na území prevláda substrát tvorený svahovinami, ktoré 
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sú geneticky späté s flyšovými a vápencovými horninami. Tieto miestami 
obsahujú variabilný podiel sprašových hlín a spraší.  

Typickými pôdnymi predstavite mi flyšových substrátov a vápencov sú 
kambizeme a rendziny. Reliéf vplýva na intenzitu erózno-denuda ných 
procesov a je limitujúcim faktorom rozvoja pôd na hrebe och a na extrémne 
sklonitých svahoch s charakteristickým výskytom litozemí a rankrov. Na 
sprašiach a sprašových hlinách vyšších polôh vznikajú prevažne luvizeme a 
pseudogleje, v nižších polohách sa vyskytujú hnedozeme a vzácne tiež 
ernozeme. V širokej nive Váhu sa potom vyskytuje typická nivná asociácia 

pôd, v ktorej sú najrozšírenejšie fluvizeme sprevádzané iernicami a s lokálnym 
výskytom glejov (VÚPÚ 2000). 

Prevažujúcimi pôdnymi typmi na území Myjavskej pahorkatiny sú 
hnedozeme a luvizeme, vystupujúce v nižších polohách, a kambizeme, viažuce 
sa prevažne na vyššie polohy flyšového pásma. Priestorová diferenciácia 
pôdnych typov študovaného územia je však v rámci širšej príslušnosti k 
montánnej krajine mierneho pásma podmienená predovšetkým chemickým 
zložením podložných hornín a charakterom reliéfu. Substrát svojim pestrým 
chemizmom podmie uje horizontálnu diferenciáciu pôdnej pokrývky. Reliéf sa 
síce v súvislosti s malou výškovou lenitos ou a s ou spätými neve kými 
klimatickými i vegeta nými rozdielmi neprejavuje ako inite  významnejšej 
vertikálnej diferenciácie pôd, jednotlivé typy reliéfu však nepriamo, 
prostredníctvom heterogénnych horninových komplexov ovplyv ujú 
priestorovú distribúciu pôdnych typov i subtypov. Takto možno rozlíši  skupiny 
pôd v reliéfe pahorkatín, nižších vrchovín a v reliéfe štruktúrne podmienených 
elevácií (Tarábek 1985). 

Reliéf štruktúrne podmienených elevácií sa viaže takmer výlu ne 
na karbonátový substrát, ktorý podmienil vývoj rendzín. Na najstrmších 
bradlách sú vyvinuté litozeme až rendziny litozemné (Tarábek 1985). 

V dnách dolín sa na aluviálnych náplavoch riek vytvorili fluvizeme. Na 
západnom okraji územia sa na polohách spraší, kde sa už v neolite objavili prví 
ro níci, vyskytuje hnedozem kultizemná, lokálne modálna (Šály, Šurina 2002).  

Cie om tohto lánku je vyhodnoti  výsledky detailnejšieho mapovania 
pôd a analýz ich vzoriek v danej oblasti, nako ko doterajšie výsledky preh adu 
pôd tejto oblasti nie sú dostato né a niekedy nie sú v súlade so skuto ným
stavom (napr. problém prece ovania kambizemí na úkor hnedozemí v 
mapovacích jednotkách). 

METODIKA 

Prieskum a mapovanie pôd sa uskuto nilo v priebehu rokov 2003–2004 v 
rámci mapovania celého územia Bielych Karpát a asti Myjavskej pahorkatiny, 
následne v roku 2005 až 2006 vybraná predmetná as  Myjavskej pahorkatiny 
bola domapovaná podrobnejšie. Prieskum a mapovanie sa uskuto nilo v súlade 
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s príru kou terénneho prieskumu a mapovania pôd ( urlík, Šurina 1998) a 
pod a príru ky pre mapovanie a prieskum lesných pôd boreálneho a mierneho 
pásma (Valentine 1986). Systematické zaradenie pôd je v súlade s aktuálnym 
morfogenetickým klasifika ným systémom (VÚPÚ 2000). 

VÝSLEDKY 

V predmetnom území (obr. 1) boli zistené a zamapované nasledujúce 
pôdy a kategorizované do skupín, typov a subtypov v zmysle platného 
klasifika ného systému (VÚPÚ 2000).  

Obr. 1: Skúmané územie asti Myjavskej pahorkatiny 
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Priestorová variabilita na úrovni pôdnych typov je dokumentovaná na 
obr. 2. 

Obr. 2: Priestorová variabilita na úrovni pôdnych typov
Legenda: KM – kambizem, RN – ranker, PG – pseudoglej, RA – rendzina, PR 
– pararendzina, HM – hnedozem, LM – luvizem, FM – fluvizem, RM – 
regozem, KM/RN – komplex pôd (mozaikovitá štruktúra pôdneho krytu). 
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Skupina iniciálnych pôd 

Skupina týchto pôd je charakteristická iniciálnym pôdotvorným 
procesom, tlmeným i narúšaným rôznymi faktormi a podmienkami (VÚPÚ 
2000). Pod a Bedrnu (1977) sa prvotný pôdotvorný proces prejavuje v 
za iato ných štádiách tvorby pôdy, ke  sú iastkové pôdotvorné procesy 
tlmené a narúšané vysokou teplotou, sústavným zmyvom pôdy, alebo 
nanášaním nových vrstiev pôdotvorného substrátu. Pod a Morfogenetického 
klasifika ného systému pôd Slovenska (VÚPÚ 2000) sú to pôdy prevažne s 
ochrickým Ao-horizontom, silikátovým až karbonátovým bez alších 
diagnostických horizontov, s výnimkou glejového horizontu, ob as s 
umbrickým horizontom a náznakmi alších horizontov. Patria sem: regozeme, 
litozeme, fluvizeme a rankre.  

Regozem (RM) – jedná sa o pôdy s ochrickým A-horizontom z 
nespevnených silikátových až karbonátových sedimentov, s výnimkou 
recentných alúvií (VÚPÚ 2000). V záujmovom územi sú to polypedóny 
predovšetkým na substrátoch ako sú spraše v oblasti okolo Krajného. 

Litozem (LI) – sú pôdy s h bkou do 10 cm na pevných alebo spevnených 
silikátových až karbonátových horninách, bez alších diagnostických 
horizontov, s výnimkou ochrického A-horizontu alebo organogénneho  
O-horizontu (VÚPÚ 2000).  

Vyskytujú sa sporadicky a to v komplexe s pôdnym typom kambizem na 
flyšových substrátoch a na bradlových výstupoch, predovšetkým tam, kde 
erózia a extrémna poloha (skalné výstupy, erózne prudké svahy) nedovo ujú 
akumulácii humusu. 

Fluvizem (FM) – pod a starších klasifikácií boli fluvizeme zara ované 
do skupiny nivných pôd. Pri vývoji týchto pôd sa uplat uje akumulácia humusu 
premenou zvyškov vegetácie v povrchových vrstvách rie nych nánosov, ktorú 
prerušuje akumulácia povod ových kalových sedimentov, ktoré môžu 
obsahova  aj organické látky, piesok alebo štrk. Nivné pôdy sú vývojove 
mladšie pôdy ako okolité zonálne pôdy a majú odlišný typ vodného režimu. 
Radia sa preto medzi pôdy azonálne. Uplat uje sa v nich slabší glejový proces 
pri periodickom ovlh ení pôdy kapilárnym zdvihom z podzemných vôd. Pri 
typickej nivnej pôde sú prejavy glejového procesu ve mi slabé (Hraško, Bedrna, 
Sotáková 1968). 

Fluvizeme vznikajú na holocénnych fluviálnych sedimentoch rôzneho 
zloženia (štrky, piesky, hliny, íly a ich zmesy). Pod a Morfogenetického 
klasifika ného systému pôd Slovenska 2000 (VÚPÚ 2000) sú fluvizeme 
definované ako mladé dvojhorizontové A-C pôdy s vývojom rušeným 
záplavami na recentných aluviálnych sedimentoch všetkých klimatických 
oblastí. s ochrickým nivným horizontom (Aon) (svetlý horizont slabej 
akumulácie humusu s hrúbkou do 0,3 m – iniciálne štádium vývoja v dôsledku 
astých záplav aspo  v nedávnej minulosti).  

Aon-horizont prechádza v prirodzených podmienkach postupne cez tenký 
prechodný A/C-horizont do pôdotvorného substrátu – C-horizontu. Na orných 
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pôdach je prechodný horizont rušený orbou. C-horizont je v dôsledku 
periodických povod ových akumulácií asto zvrstvený. Má nanajvýš len slabé 
znaky glejovatenia pôsobením podzemnej vody (konkrécie a hrdzavé škvrny), 
ich množstvo však narastá s h bkou. Pôvodným prirodzeným porastom boli 
lužné lesy a nivné lúky (Bielek, Šurina, Ilavská, Vil ek 1998). 

Prevažuje pies ito-hlinitý hlinitý a najmenej zastúpený je prachovito-
ílovito-hlinitý pôdny druh (Dlapa et al. 2005). 

Ich hlavný výskyt je viazaný na recentné inunda né územia Jablonky, 
Rudníka a Kostolníka. 

Ranker (RN) – tieto pôdy sú viazané na silikátové pôdotvorné substráty 
i už skeletnaté alebo spevnené. Ich A-horizont je taktiež silikátový, ochrický až 

umbrický (VÚPÚ 2000).  

V študovanom území ich nájdeme na prudších svahoch flyšovej oblasti, 
kde je dominantná svahová erózia a tak nedochádza k možnosti vytvorenia 
hlbšieho kambického horizontu. Jedná sa o pôdne druhy prevažne pieš ito-
hlinité až hlinité. 

Skupina pôd rendzinových 

Pod a Morfogenetického klasifika ného systému pôd Slovenska (VÚPÚ 
2000) je to skupina pôd s ma inovým pôdotvorným procesom až po procesy 
akumulácie a stabilizácie humusu; s výnimkou pôd recentných alúvií. Bedrna 
(1977) zara uje do hlavného pôdotvorného procesu „organogénny pôdotvorný 
proces“ ma inový typ pôdotvorného procesu. urlík a Šurina (1998) radia 
medzi „špeciálne procesy akumulácie a premien organických látok v pôdach“ 
humifikáciu – premena organických látok v pôdach na humus a tvorba 
humóznych horizontov. Pod a Šályho (1978) sú hlavnými iastkovými 
procesmi pri rendzinách: tvorba humusového horizontu, humusovej formy a 
postupná dekarbonizácia. Dominantným pôdotvorným procesom je akumulácia 
a stabilizácia humusu. Za prítomnosti karbonátov v pôde nenastáva intenzívne 
zvetrávanie horniny, ani procesy translokácie ílu, pretože humus neutralizuje a 
nemôže na minerálnu zložku pôsobi  deštruktívne. (Bielek, Šurina, Ilavská, 
Vil ek 1998). 

Skupina pôd rendzinových zah a pôdy s molickým Am-horizontom, 
niekedy až ochrickým horizontom bez alších diagnostických horizontov, alebo 
len s ich náznakmi: Patrí sem pôdny typ rendzina a pararendzina (VÚPÚ 2000). 

Rendzina (RA) je pôda s molickým Am – horizontom zo zvetralín 
pevných karbonátových hornín, so skeletnatos ou obvykle nad 30 % (VÚPÚ 
2000). Humus rendziny je tmavosivý alebo hnedý, prevládajú v om zložky 
stabilizované vápnikom a hor íkom. V typickej forme majú pôdy dva horizonty 
Am–C1 a neutrálnu až mierne alkalickú reakciu. Sorp ný komplex je nasýtený. 
Na sorp nej kapacite sa podie a 60–70 % humus. Medzi výmennými katiónmi 
prevažuje vápnik (70–90 % zo sorp nej kapacity). Zvyšok pripadá na ostatné 
katióny, najmä na hor ík. V humuse sa prejavuje vplyv nasýtenia bázicky 
pôsobiacich katiónov, aj ke  rendziny majú iné zloženie humusu ako 
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ernozeme (celková mierna prevaha fulvokyselinových zložiek nad 
humínovými kyselinami v humuse rendzín (Šály 1978).  

Pôdy tohto typu sú vyvinuté vo vybranej oblasti Myjavskej pahorkatiny 
pod prirodzeným porastom lesov v rôznych výškových pásmach, indikátorom 
týchto pôd v skúmanom území je vegetácia vápnomilná a druhy ktoré znesú 
vysokú skeletnatos  a plytkos  pôd ako Pinus sylvestris L. (Dostál et ervenka 
1991).  

Rendziny zaberajú as  bradlových výstupov a to hlavne medzi 
Jablonkou a Krajným, ako aj na sever od Jablonky a iasto ne na Dubníku. Ich 
výskyt je podmienený výskytom zvetralín druhohorných vápencov. 

Pôdne druhy sú prevažne pieš ito-hlinité až hlinité (Dlapa et al. 2005). 

Pararendzina (PR) je pôda s molickým, niekedy až ochrickým  
A-horizontom zo zvetralín spevnených karbonátovo-silikátových hornín, so 
skeletnatos ou obvykle pod 30 % (VÚPÚ 2000). 

Pedogenetické charakteristiky (pH, stupe  nasýtenia, kvalita humusu, 
štruktúra) sa zhodujú s rendzinami. Hrubšie zrnitostné frakcie jemnozeme pri 
pararendzinách sa skladajú (vzh adom na horninový pôvod materiálu) prevažne 
z kreme a a silikátov, preto aj povrchové humusové horizonty pararendzín 
podliehajú dekarbonatizácii a zakysleniu ove a rýchlejšie ako horizonty 
rendzín. Rezervy CaCO3 sú menšie ako u rendzín. So zrete om na nižšiu 
skeletnatos , strednú hrúbku, dobrý fyzikálny stav a bohatstvo živín 
pararendziny považujeme za dobré lesné pôdy (Šály 1978). Uvedené pôdy sa 
vyskytujú len mozaikovito a v zanedbate nej miere a to na styku bradlových 
výstupov a flyšového pásma. 

Pôdne druhy sú prevažne pies ito-hlinité (Dlapa et al. 2005). 

Skupina pôd hnedých 
Skupina pôd hnedých zah ajú pôdy s procesom hnednutia – alterácie 

resp. oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny prvotných 
minerálov a tvorba ílových minerálov). Sú to pôdy altera né, s dominantným 
kambickým B-horizontom. 

Najdôležitejšie procesy pôdotvorného procesu Hraško (1983) považuje 
tie, ktoré sú spojené s procesmi vnútropôdneho zvetrávania (hnednutie): 
drobenie mechanických elementov pôdy – z n hornín a minerálov, pri ktorom sa 
rozpúš aním, hydrolýzou, hydratáciou, redukciou a oxidáciou poruší chemická 
stabilita prvotných minerálov. Pri vnútropôdnom zvetrávaní nastáva najmä 
premena prvotných minerálov (živec, kalcit, olivín, s uda, amfibol, pyroxén) na 
druhotné, predovšetkým ílové minerály. 

Pod a Bedrnu (1977) patrí brunifikácia do triedy hlavného pôdotvorného 
procesu zaílenia.  

Hnednutie (brunifikácia) je charakteristické pre biologicky aktívne 
prostredie s humusovou formou mull-kyslý mull, s hodnotami pH 4,5–7. Vo 
vrchných pôdnych horizontoch vznikajú relatívne menej polymerizované hnedé 
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humínové kyseliny a humusovo-ílový komplex. V om sú agregáty menej stále 
a trojmocné železo je v nich hlavným väzbovým katiónom (N me ek, 
Smolíková, Kutílek 1990).  

Stratigrafia pôdneho profilu všetkých hnedých pôd je v podstate rovnaká. 
Pod humusovým horizontom (na orných pôdach pod ornicou) je ílom a železom 
obohatený horizont vnútropôdneho zvetrávania, ktorý sa kon í na úlomkoch 
pevnej horniny. 

Kambizem (KM) – Morfogenetický klasifika ný systém pôd Slovenska 
(VÚPÚ 2000) klasifikuje tento pôdny typ ako pôdu s kambickým  
B-horizontom, pod ochrickým alebo umbrickým A-horizontom. 

Jedná sa o trojhorizontovú A-B-C pôda s vývojom naj astejšie na 
zvetralinách pevných nekarbonátových hornín, ale tiež na spevnených a 
nespevnených sedimentárnych horninách, Dominantný diagnostický  
Bv-horizont (tzv. zvetrávací, alebo altera ný) má výraznejšiu hnedú farbu ako 
C-horizont, spôsobenú procesom hnednutia t.j. uvo ovaním Fe2+ z prvotných 
silikátov a difúznym rozptýlením Fe2O3 na povrchu astíc in situ, s maximom v 
hornej asti horizontu alebo výraznejšiu makroštruktúru (prevažne polyedrickú 
až prizmatickú) ako C-horizont, alebo nekarbonátovú jemnozem, ak ide o vývoj 
na karbonátovo-silikátových substrátoch. Uvedené znaky smerom do h bky 
vyznievajú a horizont difúzne prechádza cez prechodný B/C horizont do 
pôdotvorného substrátu – horizontu (Bielek, Šurina, Ilavská, Vil ek 1998). V 
kambizemiach mierneho pásma prevláda chemicko-mechanická premena s úd a 
to hlavne biotitu, na dioktaedrický illit. (N me ek, Smolíková, Kutílek 1990). 

Kambizeme sú lokalizované na výbežkoch pieskovcov ako aj bridlíc 
flyšového pásma v katastri obce Poriadie, Rudník a Jablonka. Inde je jeho 
výskyt sporadický a to hlavne v zalesnených lokalitách a vo vyšších 
nadmorských výškach a na strmších svahoch, kde karbonátový substrát 
(vápence, dolomity a sprašové hliny) je dostato ne hlboko a neblokuje tak 
proces vnútropôdneho zvetrávania a mikroklimatické ako aj pôdotvorné 
podmienky sú pre brunifikáciu priaznivé. Jedná sa o pôdy zrnitostne stredne 
ažké a prevažujúci pôdny druh je hlinitý (Dlapa et al. 2005). 

Skupina pôd illimerických 

Jedná sa o skupinu pôd s procesom illimerizácie (lessivácie), t. j. 
translokácie a akumulácie koloidných ílovitých astíc, niektorých vo ných 
seskvioxidov a rôzneho podielu organických látok, v podmienkach 
priesakového, alebo sezónne priesakového typu vodného režimu. Od toho 
pochádza aj rôzne ozna enie pôd, ktoré vznikajú pri týchto procesoch: skupina 
pôd luvických, luvizeme, illimerizované pôdy, soil lessivé ( urlík, Šurina 
1998). 

Sú to pôdy transloka né s dominantým luvickým Bt-horizontom (VÚPÚ 
2000). 

V užšom zmysle je illimerizácia pod a Bedrnu, Hraška a Sotákovej 
(1968) pedogenetický proces, pri ktorom prebieha humifikácia a mineralizácia 
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opadaného lístia listnatých stromov i zvyškov bylinného porastu a alej 
premiešanie humusových látok s minerálnym podielom pôdy pôsobením 
ervov, dáž oviek a mravcov, ako aj nediferencované premiest ovanie 

ílovitých astíc a minerálnych koloidov bez ich podstatnej zmeny v pôdnom 
profile. Pri illimerizácii nastáva rýchla mineralizácia kyslého humusu mulovej 
formy a tvorba slabšie kondenzovaných humusových látok, ktoré napomáhajú k 
vertikálnej translokácii ílovitých astíc. Humus sa vo vä šej miere v pôde 
nepohybuje. Pre illimerizáciu je typický priesakový alebo sezónne priesakový 
typ vodného režimu (Bedrna 1977).  

Hnedozeme sú pôdy s luvickým B-horizontom pod ochrickým alebo 
umbrickým A-horizontom (VÚPÚ 2000). Sú to pôdy našich nížin a pahorkatín. 
Vyskytujú sa na vápnitých sedimentárnych horninách, najmä na spraši, 
jemnejších viatych pieskoch, v skupinách lesných typov živného radu (B) 
(Randuška, Vorel, Plíva 1986) v prvom a v druhom vegeta nom lesnom stupni 
(dubiny s hrabom a bu iny s dubmi). Humus zo vzoriek na skúmanom území je 
menšej kvality (tab. 1). Z lesníckeho h adiska treba uvažova  s menšími 
zásobami vody a možnos ou presychania pôd. Ide o pôdy minerálne bohaté 
(Šály 1978). Hnedozeme sú viazané v študovanej oblasti na eolické spraše a 
s asti aj na polygenetické sprašové sedimenty. 

Naj astejším pôdnym druhom je hlinitý až prachovito-ílovito-hlinitý 
(Dlapa et al. 2005).  

Luvizeme sú pôdy s eluviálnym luvickým E-horizontom a luvickým  
B-horizontom, pod ochrickým A-horizontom (VÚPÚ 2000). Pod a Bieleka, 
Šurinu, Ilavskej a Vil eka (1998) pod a pH ide o pôdy kyslé až mierne kyslé 
(4,5–6 pH) Na skúmanom území sa tieto hodnoty pohybujú okolo 5 (pH/KCl) 
(tab. 1). Stupe  nasýtenia vo vymytých horizontoch je oby ajne v rozpätí  
30–50 %, v obohatených horizontoch v rozmedzí 50–70 %. V prírodných 
pomeroch areálu illimerizovaných pôd má pri premenách organických látok 
významnú úlohu mineralizácia. Preto sú tieto pôdy relatívne slabo 
prehumóznené.  

Viazané sú na deluviálno-proluviálne sedimenty (hlinité až ílovito-hlinité 
a ílovité), polygenetické a sprašové sedimenty ako aj eolické spraše. 

Prevažujúci pôdny druh je stredne hlinitý v menšej miere ílovito-hlinitý 
(Dlapa et al. 2005). 

Skupina pôd hydromorfných 

Pod a Morfogenetického klasifika ného systému pôd Slovenska (2000) je 
to skupina pôd s hydromorfným pôdotvorným procesom, prebiehajúcim pod 
dlhodobým vplyvom zvýšenia pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslíka v pôdnej 
hmote. Pod a Bedrnu (1977) význam tu nadobúdajú najmä oxida no-reduk né 
iastkové pôdotvorné procesy. Pod a charakteru hydromorfného procesu 

rozoznáva tieto typy pôdotvorných procesov: oglejenie, glejový a subhydrický. 
Oglejenie sa prejavuje v pôdach s nízkou drenážnou schopnos ou. V období 
zvýšenej vlhkosti mobilizuje sa Fe, Mn a Al nízkomolekulárnými organickými 
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kyselinami a tieto prvky migrujú v roztokoch pórmi a trhlinami pôdy. Pri 
presychaní pôdnej hmoty sa imobilizujú a tvoria oxidované, vyzrážané 
zlú eniny, ktoré oba ujú pôdny skelet, alebo sa hromadia v pôdnej hmote. 
Výsledkom je vybielenie okolia pôdnych trhlín a pórov a zhnednutie pôdnej 
hmoty medzi sie ou pôdnych pórov. Celý tento proces sa prejavuje 
mramorovaním a škvrnitos ou pôdneho profilu. Do tejto skupiny pôd patria, 
pôdy s dominantným mramorovaným Bg-horizontom, i glejovým alebo tiež 
rašelinovým horizontom (VÚPÚ 2000). 

Pseudoglej (PG) je pôda s mramorovaným B-horizontom, bez 
vyvinutého luvického B-horizontu, pod ochrickým A-horizontom bez alebo s 
eluviálnym hydromorfným E-horizontom (VÚPÚ 2000). Pseudogleje (oglejené) 
pôdy sú všeobecne ozna ované ako periodicky prevlh ované pôdy, pre ktoré je 
typické striedanie zamokrenia a vysychanie pôdneho profilu t. j. striedanie 
mokrej a suchej fázy po as roka.  

Pseudoglej typický má v A-horizonte variabilný priemerný obsah humusu 
a hodnotu pH/KCl 5,62 (tab. 1). Vyskytujú sa mozaikovite na svahoch, kde 
zaílené podložie je dostato ne vysoko o spôsobuje zdržiavanie sa vody v 
profile. 

Tento pôdny typ je reprezentovaný prachovito-ílovito-hlinitým pôdnym 
druhom (Dlapa et al. 2005). 

Tab. 1: Priemerné hodnoty vybraných vlastností pôd asti Myjavskej pahorkatiny 
(Dlapa et al. 2005) 

Pôdny typ pH/H2O pH/KCl 
Obsah Cox/ 
humusu % 

Obsah 
uhli itanov % 

fluvizem 7,94 7,39 1,47 / 2,54  8,46 

ranker 4,83 4,10 7,58 / 13,07  0,10 

rendzina 7,33 6,59 5,23 / 9,03  7,60 

pararendzina 7,38 6,64 3,53 / 6,09 11,35 

hnedozem 6,38 5,20 1,65 / 2,85  0,08 

luvizem 5,86 4,92 2,80 / 4,83  0,03 

kambizem 5,48 4,55 3,93 / 6,78  0,04 

pseudoglej 6,71 5,62 1,49 / 2,57  0,04 
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ZÁVER A DISKUSIA 

Na skúmanom území vo východnej asti katastra Krajného (Panská hora) 
dominujú rendziny modálne, na úpätí svahoch aj rendziny kultizemné. Na 
západnom okraji v masíve Kraj anskej hory (ktorá zasahuje do katastra 
Krajného a Jablonky) boli zamapované kambizeme modálne, na 
severovýchodnej a východnej strane masívu, kde terén tvorí roz ahlý a 
rovinatejší chrbát aj luvizeme pseudoglejové. Zo severnej a severovýchodnej 
strany Kraj anskej hory ako substráty prevládajú spraše, sprašové a 
polygenetické hliny, na ktorých sa vyvinuli pedóny luvizemí a v menšej miere 
hnedozemí, vo vä šine prípadov ako subtypy kultizemné i pseudoglejové 
(luvizeme). Luvizeme a hnedozeme dominujú aj v lokalite Kamenec 
severozápadne od obce Krajné a to ako subtypy kultizemná v menšej miere 
modálna. 

V strednej asti vybraného územia ( asti katastrov Krajného, Jablonky, 
Kostolného, Rudníka a Hrašného) vä šina pôd patrí typologicky k 
hnedozemiam a luvizemiam, ako subtypy prevažujú kultizemná (ojedinele 
modálna v mozaikovito zachovaných lesných formáciách dubohrabín). V tejto 
strednej asti je charakteristický mozaikovitý výstup bradlových útvarov, na 
ktoré sú viazané rendziny, ojedinele pararendziny. Koncentrovanejší výskyt 
pseudoglejov je južne pod obcou Rudník. 

Severovýchodná as  v lokalite Dubník – Lehocká je charakteristická 
súvislejšieho výskytu rendzín modálnych (vrcholové asti) na svahoch a 
úpätiach s výskytom kambizemí modálnych až pseudoglejových. 

Severná as  (katastre Rudníka a Poriadia) je typická výskytom 
kombinácie pseudoglejov a kambizemí v menšej miere luvizemí resp. 
prechodov kambizemí luvizemných. Celkom v severnom cípe (lokalita 
Formanec), kde doznieva masív flyšového pásma Bielych Karpát sú prítomné 
len polypedóny kambizemí modálnych (80 %) v kombinácii s rankrom (20 %). 

Všetky nivy stredných a dolných astí vodných tokov sú tvorené 
fluvizemiami, vä šinou ako subtyp kultizemná, v zriedkavejších prípadoch 
modálna, resp. glejová. 

Z h adiska pôdnych druhov v študovanom území jednozna ne dominujú 
pôdy hlinité, a menej sú zastúpené pôdy ílovito-hlinité, pieso nato-hlinité i 
ílovité (Dlapa et al. 2005). 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 a Sobocká 2001). 

PO AKOVANIE 
Tento príspevok vznikol za podpory grantovej agentúry APVT 51–01–7804 a VEGA 
1/2340/05. 



82

LITERATÚRA 

Bedrna Z., 1977. Pôdotvorné procesy a pôdne režimy. VEDA, Bratislava.  

Bielek P., Šurina B., Ilavská B., Vil ek J. 1998. Naše pôdy (po nohospodárske). VUPU 
Bratislava, 82 pp. 

urlík J., Šurina B. 1998. Príru ka terénneho prieskumu a mapovania pôd. VÚPOP, 
Bratislava, 134 pp.  

Dlapa P., uriš M., Juráni B., Mi uda R., Šimkovic I. 2005. Pôdna mapa. Príloha k 
správe „Súbor regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia 
regiónu Myjavská pahorkatina a Biele Karpaty“. GÚDŠ, Bratislava, 24 pp. 

Dostál J., ervenka M. 1991. Ve ký k ú  na ur ovanie vyšších rastlín I, II. SPN, 
Bratislava, 1567 pp. 

FAO–ISRIC–ISSS, 1998: World Reference Base for Soil Resources. World Soil 
Resources Report, 84. FAO, Rome, 88 pp.  

Fulajtár E. 2002. Vlhkostný režim pôd. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP 
SR, Bratislava, SAŽP, Banská Bystrica. 

Hraško J. 1983. Základy pedológie a pedogenézy. Univerzita Komenského v Bratislave, 
116 pp. 

Hraško J., Bedrna Z., Sotáková S. 1968. Po nohospodárske pôdoznalectvo. SNPL, 
Bratislava, 362 pp. 

Jambor P., Sobocká J. 2001. Genetic Soil Changes in Long-term Process of Water. 
Erosion – 20.th. Century the Second Half. Vedecké práce, 24, VÚPOP, pp. 9–19.  

VÚPÚ 2000. Morfogenetický klasifika ný systém pôd Slovenska. VUPOP, Bratislava, 
76 pp. 

N me ek J., Smolíková L., Kutílek M. 1990. Pedologie a paleopedologie. Academia, 
Praha, 552 pp. 

Randuška D., Vorel J., Plíva K. 1986. Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, 
Bratislava, 339 pp. 

Salaj J., Began A., Haná ek J., Mello J., Kullman E., echová A., Šucha P. 1987. 
Vysvetlivky ku geologickej mape Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a 

achtických Karpát. GÚDŠ, Bratislava. 

Šály R. 1978. Pôda – základ lesnej produkcie. Príroda, Bratislava, 233 pp. 

Šály R., Šurina B. 2002. Pôdy. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Banská Bystrica 
(MŽP SR a SAŽP), pp. 34–35. 

Tarábek K. 1985. Klíma. Pôdy. In: Dugá ek M., Gálik J. et al.: Myjava. Obzor, 
Bratislava, pp. 22–25.  

Valentine K. W. G. 1986. Soil Resource Surveys for Forestry. Clanderon Press, Oxford, 
147 pp. 


