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Abstract: The cadmium, nickel and lead in soils of Biele Karpaty Mountains and 

Myjavská Hilly Country in relation to background values in soil of Slovak republic. 

The study of background heavy metals concentration is very significant for assessing 

their behaviour and distribution into the soils. This knowledge about heavy metals in 

regional dimension is important for hygienic limits evaluation. The aim of this work 

was to determine the total concentrations of heavy metals as cadmium, nickel and lead 

in soils of Biele Karpaty Mountains and Myjavská Hilly Country. The total 

concentrations of heavy metals were comparing with background heavy metals 

concentration in soil types of whole area of Slovak republic. The concentrations of Cd, 

Ni, and Pb depend the most significantly on concentrations of heavy metals into parent 

rocks, atmospheric deposition and land use. The median of Cd values was lower in soil 

types of study area than background Cd values in soils of Slovak republic. The median 

of Ni values was heighten in most soil type of study area than in the other Slovak soils. 

The median of Pb values was higher in al soil types of study area than in the soil of 

Slovak republic. 

 

Kľúčové slová: ťaţké kovy v pôdach, pozaďové koncentrácie ťaţkých kovov, 

pôdy Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny 

 

 

ÚVOD 

 

Obsah kadmia, niklu a olova v pôdach závisí predovšetkým od jeho 

obsahu v materských horninách, čiastočne od pedogenézy, ale aj od 

antropogénneho inputu do pôd (Alloway 1995; Kabata-Pendias, Pendias 1992). 

Poznanie fónových (pozaďových) obsahov rizikových prvkov v pôde 

tvorí základ o predstavách správania sa týchto prvkov vo vzťahu k 

pôdotvorným faktorom a pôdnym vlastnostiam (Adriano 1986, 1992; Alloway 

1990, 1995; Ferguson 1990; Kabata-Pendias, Pendias 1992; Čurlík, Šefčík 

1999). 

Šefčík (2004) vyrátal pozaďové a anomálne hodnoty obsahov ťaţkých 

kovov (Cd, Ni a Pb) vo všetkých pôdach Slovenska. V „Geochemickom atlase 
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Slovenskej republiky – pôdy“ sú uvedené pozaďové hodnoty Cd, Ni a Pb v 

hlavných pôdnych jednotkách Slovenska. Vyššie obsahy Cd v litozemiach 

(rankroch), treba najskôr pripísať cezhraničnej kontaminácii, čo je 

dokumentované aj vyššími strednými obsahmi v podzoloch situovaných vo 

vysokohorskom prostredí (Čurlík, Šefčík 1999). 

Čurlík (2002) sa vo svojej práci zaoberá cezhraničnou kontamináciou pôd 

ťaţkými kovmi, kde porovnáva obsahy Cd, Pb v skúmaných pôdach v A- a C-

horizontoch aj vo vzťahu k fónovým obsahom v pôdach Slovenska. 

Na území Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny sa analyzovali celkové 

koncentrácie kadmia, niklu a olova v povrchových a podpovrchových 

horizontoch pôdnych typov a porovnali sa s pozaďovými hodnotami v pôdach z 

celého Slovenska. 

 

 

METODIKA 

 

Na stanovenie celkových obsahov ťaţkých kovov (Cd, Ni, Pb) bola 

pouţitá zhomogenizovaná zrnitostná frakcia o analytickej veľkosti  

< 0,125 mm. Celkové obsahy uvedených prvkov v 249 pôdnych vzorkách 

pochádzajúcich z genetických A- a C-horizontov boli stanovené v 

akreditovaných geochemických laboratóriách ŠGÚDŠ. Kadmium bolo 

stanovené metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) s plameňovou 

technikou po rozklade vzorky zmesou kyselín (HF, HNO3, HCl). Nikel a olovo 

bolo stanovené metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie RFS z lisovanej 

tablety. 

Výsledky analýz obsahu ťaţkých kovov sa vyhodnotili pomocou metód 

opisnej štatistiky a boli získané základné parametre ako je maximálna a 

minimálna hodnota, aritmetický a geometrický priemer, medián, modus, 

smerodajná odchýlka, rozptyl a počet vzoriek. 

Pre porovnanie koncentrácií sledovaných ťaţkých kovov v pôdach 

záujmovej oblasti s pozaďovými hodnotami v pôdach Slovenska sa pouţili 

údaje z „Geochemického atlasu pôd Slovenska“ (Čurlík, Šefčík 1999). Pre tento 

účel sa zisťovali kvantitatívne rozdiely medzi mediánovými hodnotami ťaţkých 

kovov v genetických A- a C-horizontoch všetkých pôd záujmovej oblasti a 

pozaďovými hodnotami sledovaných prvkov v ostatných pôdach Slovenska. 

Ďalej sa porovnávali rozdiely obsahov ťaţkých kovov v jednotlivých pôdnych 

typoch s pozaďovými hodnotami v pôdnych typoch Slovenska. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Výsledkom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov sa 

vyskytujú rozmanité obsahy sledovaných rizikových prvkov v pôdach 

záujmového územia (tab. 1). Celkové koncentrácie kadmia sa v 209 
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analyzovaných vzorkách z humusových horizontov pôd pohybujú v rozmedzí 

od < 0,1 mg.kg
-1

 do 1,7 mg.kg
-1

. Stredná mediánová hodnota koncentrácie Cd v 

danej oblasti je 0,2 mg.kg
-1

. Celkové koncentrácie niklu v humusových 

horizontoch pôd Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny sa pohybujú od 9 do 

163 mg.kg
-1

. Stredný mediánový obsah niklu je 33 mg.kg
-1

. Celkové obsahy 

olova sa pohybujú medzi 12 a 167 mg.kg
-1

. Stredná mediánová hodnota obsahu 

Pb je 31 mg.kg
-1

. 

 
Tab. 1:  Základné štatistické charakteristiky kadmia, niklu, olova v humusových 

horizontoch pôd Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny 

 

Pôdy BK a MP 
Cd 

(mg.kg
-1

) 

Ni 

(mg.kg
-1

) 

Pb 

(mg.kg
-1

) 
log Cd log Ni log Pb 

Min. hod. < 0,10 9,00 12,00 -1,30 0,95 1,08 

Max. hod 1,70 163,00 167,00 0,23 2,21 2,22 

Aritmet. priem 0,25 36,74 38,26 -0,78 1,51 1,53 

Geom. priem 0,17 32,22 33,96 – – – 

Medián 0,20 33,00 31,00 -0,70 1,52 1,49 

Modus 0,20 30,00 27,00 -0,70 1,48 1,43 

Smer. odchýl. 0,27 22,33 23,92 0,37 0,22 0,19 

Rozptyl 0,07 498,83 571,95 0,14 0,05 0,04 

Počet vzoriek 209 209 209 209 209 209 

 

V substrátových C-horizontoch sa tieţ štatisticky vyhodnotili obsahy 

rizikových prvkov v 40 pôdnych vzorkách (tab. 2). Celkovo moţno konštatovať 

niţšie koncentrácie kadmia a olova a naopak vyššie koncentrácie niklu v 

podpovrchových horizontoch ako v povrchových horizontoch pôd Bielych 

Karpát a Myjavskej pahorkatiny. 

 
Tab. 2:  Základné štatistické charakteristiky kadmia, niklu a olova v substrátových  

C-horizontoch pôd Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôdy BK a MP 
Cd 

(mg.kg
-1

) 

Ni 

(mg.kg
-1

) 

Pb 

(mg.kg
-1

) 
log Cd log Ni log Pb 

Min. hod. < 0,10 13,00 11,00 -1,30 1,11 1,04 

Max. hod 1,10 113,00 95,00 0,04 2,05 1,98 

Aritmet. priem 0,19 42,88 24,78 -1,01 1,60 1,35 

Geom. priem 0,10 39,83 22,32 – – – 

Medián 0,05 40,50 21,00 -1,30 1,61 1,32 

Modus 0,05 38,00 20,00 -1,30 1,58 1,30 

Smer. odchýl. 0,28 17,39 15,83 0,45 0,17 0,18 

Rozptyl 0,08 302,32 250,59 0,20 0,03 0,03 

Počet vzoriek 40 40 40 40 40 40 
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Kadmium (Cd) 

Stredná mediánová koncentrácia kadmia (0,2 mg.kg
-1

) v humusových 

horizontoch pôd Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny je niţšia v porovnaní 

s pozaďovou (fónovou) koncentráciou Cd (0,3 mg.kg
-1

) v humusových A-

horizontoch pôd Slovenska. V substrátových C-horizontoch pôd študovaného 

územia je mediánový obsah kadmia 0,05 mg.kg
-1

, čo predstavuje niţšiu hodnotu 

v porovnaní s pozaďovou hodnotou Cd (0,1 mg.kg
-1

) v pôdach Slovenska. 

Dôsledkom pôdotvorných faktorov a pedogenézy vznikli v študovanom 

území rôznorodé pôdne typy, v ktorých sa vyskytujú variabilné celkové obsahy 

ťaţkých kovov. 

Keď porovnáme koncentrácie kadmia v kambizemiach (KM) 

študovaného územia s pozaďovou koncentráciu Cd v kambizemiach Slovenska 

(0,3 mg.kg
-1

), ktorá je uvedená vo výsledkoch geochemického atlasu pôd, tak 

zisťujeme, ţe väčšina kambizemí neprekračuje pozaďovú koncentráciu pre tento 

pôdny typ. Aţ 83 % vzoriek z humusových horizontov v tomto pôdnom type 

záujmového územia má niţšiu koncentráciu Cd ako je pozaďová koncentrácia 

na celom Slovensku. Iba v 17-tich % vzoriek kambizemí zo záujmového územia 

prekračujú pozaďové koncentrácie Cd v rozpätí hodnôt od 0,4 do 0,7 mg.kg
-1

. 

Ide hlavne o kambizeme rendzinové, pararendzinové a pseudoglejové. Vo 

všetkých skúmaných C-horizontoch kambizemí sú obsahy kadmia v 

poddetekčnom limite, takţe nepredstavujú vyššie koncentrácie kadmia ako je 

pozaďová hodnota (0,1 mg.kg
-1

) pre tento pôdny typ na Slovensku. 

Celkové obsahy Cd vo väčšine rankroch (RN) zo skúmaného územia 

neprekračujú aţ na jeden prípad pozaďovú hodnotu pre tento pôdny typ na 

Slovensku. 

V humusových horizontoch rendzín (RA) Bielych Karpát a časti 

Myjavskej pahorkatiny sa obsahy kadmia pohybujú od 0,1 po 1,4 

mg.kg
-1

. Mediánový obsah kadmia v rendzinách (0,7 mg.kg
-1

) je najvyšší zo 

všetkých pôdnych typov záujmovej oblasti. Hoci sa nachádzajú v rendzinách 

variabilné koncentrácie kadmia, stredný mediánový obsah kadmia v rendzinách 

z oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny v porovnaní s 

celoslovenským obsahom tohto rizikového prvku je rovnaký. Väčšina vzoriek 

humusových horizontov rendzín (65 %) má niţšie obsahy Cd ako je pozaďová 

hodnota (0,7 mg.kg
-1

) v rendzinách Slovenska uvádzaná v geochemickom 

atlase. O niečo vyššie hodnoty kadmia ako je pozaďová koncentrácia v rozpätí 

0,8 – 1,4 mg.kg
-1

 má 35 % vzoriek rendzín, ktoré sa vyznačujú vysokým 

podielom organického uhlíka (nad 3,8 %), vyšším obsahom pôdnych 

uhličitanov a predstavujú lesné pôdy. V substrátových C-horizontoch rendzín sa 

pohybujú variabilné koncentrácie kadmia v rozmedzí hodnôt od 0,1 – 1,0 

mg.kg
-1

. V niektorých prípadoch rendzín sú prekročené pozaďové koncentrácie 

kadmia ako sú uvádzané pre tento pôdny typ na Slovensku. 

V pararendzinách (PR) sa obsahy Cd pohybujú od < 0,1 do 1,4 mg.kg
-1

 

a mediánový obsah Cd je niţší ako v rendzinách (0,3 mg.kg
-1

). Pozaďovú 
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hodnotu Cd (0,4 mg.kg
-1

) pre pôdy toho typu na Slovensku vo väčšine prípadov 

(78 % vz.) neprekračujú. Vyššie obsahy Cd ako je pozaďová hodnota majú 

pararendziny s vysokým obsahom organického uhlíka (cca 6,5 %) a s vysokým 

obsahom pôdnych uhličitanov (19 – 51 %). 

V hnedozemiach (HM) sa vyskytujú v humusových horizontoch obsahy 

Cd od < 0,1 do 0,3 mg.kg
-1

 s veľmi nízkym mediánovým obsahom 0,1 mg.kg
-1

. 

V porovnaní s hnedozemami z ostatnej časti Slovenska vo väčšine prípadov 

neprekračuje ich pozaďovú koncentráciu (0,2 mg.kg
-1

). Jedna vzorka lesnej 

hnedozeme s vysokým obsahom Cox (4 %) mierne prekračuje pozaďovú 

hodnotu. Substrátové C-horizonty hnedozemí záujmového územia sa vyznačujú 

pod detekčnými koncentráciami kadmia (0,05 mg.kg
-1

) a nepresahujú fónovú 

hodnotu kadmia (0,1 mg.kg
-1

) v hnedozemiach na Slovensku. 

V luvizemiach (LM) nie sú v humusových horizontoch obsahy kadmia 

veľmi odlišné ako sú v hnedozemiach (rozmedzie obsahov od 0,1 – 0,4 mg.kg
-1

) 

a majú totoţný stredný obsah. Humusové horizonty luvizemí (86 % vz.) v 

záujmovej oblasti majú niţšie koncentrácie Cd ako je pozaďová koncentrácia 

Cd v ostatných luvizemiach Slovenska (0,2 mg.kg
-1

). Vyšší obsah Cd (0,3 – 0,4 

mg.kg
-1

) je len v niektorých lesných luvizemiach, s čím môţe byť spojený ich 

vyšší obsah Cox (4,7 –7,8 %). V C-horizontoch tohto pôdneho typu sú 

koncentrácie kadmia veľmi nízke (0,05 – 0,1 mg.kg
-1

) a väčšinou nie sú obsahy 

kadmia vyššie ako je fónová hodnota pre luvizeme z celého Slovenska. 

Fluvizeme (FM) sa vyznačujú najširším rozpätím obsahov Cd (< 0,1 – 

1,7 mg.kg
-1

), hoci nízkym mediánovým obsahom 0,2 mg.kg
-1

. Viac ako 90 % 

vzoriek z humusových horizontov fluvizemí sledovanej oblasti majú niţšie 

obsahy Cd ako je pozaďová koncentrácia v tomto pôdnom type na Slovensku. V 

substrátových horizontoch varírujú obsahy kadmia medzi 0,05 aţ 1,1 mg.kg
-1

. 

Iba 30 % vzoriek zo substrátových horizontov presahuje fónovú hodnotu 

kadmia vo fluvizemiach Slovenska, ktoré predstavujú aj orné aj lesné 

fluvizeme. 

Väčšina pseudoglejov (PG) študovanej oblasti obsahuje Cd v 

poddetekčnom limite (< 0,1 mg.kg
-1

) a neprekračujú pozaďovú koncentráciu Cd 

(0,2 mg.kg
-1

) pre tento pôdny typ. 

V humusových horizontoch regozemí (RM) sa obsahy Cd pohybujú od 

poddetekčného obsahu po 0,6 mg.kg
-1

. Stredný obsah Cd je 0,1 mg.kg
-1

. 

Pozaďovú hodnotu Cd (0,2 mg.kg
-1

) pre tento pôdny typ ako uvádza 

geochemický atlas pôd prekročuje 71 % vzoriek. 

V pôdnych typoch z oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny boli 

analyzované variabilné koncentrácie Cd. Najvyššie obsahy kadmia boli zistené 

v humusových horizontoch rendzín a pararendzín s vysokými obsahmi 

organického uhlíka a najniţšie obsahy Cd boli v hnedozemiach, luvizemiach, 

regozemiach a pseudoglejoch s nízkymi obsahmi organického uhlíka. 

V niektorých pedónoch záujmového územia sú vyššie koncentrácie 

kadmia, ako sú fónové hodnoty pre tento rizikový prvok v pôdach na 

Slovensku. Porovnanie mediánových hodnôt kadmia v pôdnych typoch 
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záujmového územia s pozaďovými koncentráciami v pôdach Slovenska podáva 

graf 1. V pôdnych typoch pochádzajúcich z Bielych Karpát a Myjavskej 

pahorkatiny neprevyšujú mediánové obsahy kadmia pozaďové hodnoty v 

ostatných pôdach. Rendziny z oblasti bradlového pásma Bielych Karpát sa 

vyznačujú takým istým mediánovým obsahom Cd ako je pozaďová hodnota Cd 

v tomto pôdnom type na celom území Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1: Mediánové koncentrácie kadmia (mg.kg

-1
) v humusových horizontoch pôdnych 

typov Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny (BK a MP) v porovnaní s 

pozaďovými hodnotami kadmia v hlavných pôdnych jednotkách Slovenska 

(SK) 

 

Nikel (Ni) 

Stredný mediánový obsah niklu (33 mg.kg
-1

) v humusových horizontoch 

pôd Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny je vyšší ako je pozaďová hodnota 

uvedená vo výsledkoch geochemického atlasu pôd Slovenska (25 mg.kg
-1

). V 

substrátových horizontoch pôd záujmovej oblasti sa koncentrácie niklu 

vyskytujú v rozpätí hodnôt 13 aţ 113 mg.kg
-1

 a pre tieto pôdy vychádza 

mediánová koncentrácia 40,5 mg.kg
-1

, ktorá je vyššia ako pozaďová hodnota 

(28 mg.kg
-1

) obsahu niklu v pôdach Slovenska. 

Obsahy Ni v humusových horizontoch kambizemí (KM) z oblasti 

Bielych Karpát a časti Myjavskej pahorkatiny sa vyskytujú od 9 do 148 mg.kg
-1

 

so stredným mediánovým obsahom 30 mg.kg
-1

. V porovnaní s pozaďovou 

hodnotou (23 mg.kg
-1

) v kambizemiach na Slovensku má väčšina skúmaných 

kambizemí (67 %) sledovaného územia vyššie hodnoty. Obsah niklu v 

substrátových C-horizontoch kambizemí Bielych Karpát a Myjavskej 

pahorkatiny varíruje od 19 do 72 mg.kg
-1

 a aţ 85 % vzoriek z tohto horizontu 

má vyššie obsahy niklu ako je pozaďová hodnota (29 mg.kg
-1

) pre kambizeme 

Slovenska. 
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Rankre (RN) sa vyznačujú najniţšími obsahmi Ni (10 – 44 mg.kg
-1

) z 

pomedzi sledovaných pôdnych typov na predmetnom území (stredný obsah 

20,5 mg.kg
-1

). V rankroch Bielych Karpát nie sú vo väčšine vzoriek (67 %) 

prekročené pozaďové hodnoty v porovnaní s rankrami Slovenska (22 mg.kg
-1

). 

V humusových horizontoch rendzín (RA) sa pohybujú obsahy Ni v 

širšom rozsahu ako pri kambizemiach a to od 16 – 163 mg.kg
-1

 a stredný obsah 

Ni je v rendzinách najvyšší z pomedzi všetkých pôdnych typov daného územia 

(48 mg.kg
-1

). Celkové koncentrácie Ni vo väčšine sledovaných rendzín (85 % 

vz.) prevyšujú fónovú koncentráciu (27 mg.kg
-1

) v rendzinách zo Slovenska. V 

C-horizontoch rendzín skúmaného územia varíruje obsah niklu od 13 do 69 

mg.kg
-1

 a 71 % vzoriek so svojím obsahom Ni prevyšuje fónovú hodnotu (27 

mg.kg
-1

) niklu pre rendziny Slovenska. 

Pararendziny (PR) záujmovej oblasti obsahujú druhý najvyšší 

mediánový obsah Ni (39 mg.kg
-1

). V porovnaní s pozaďovou hodnotou Ni (40 

mg.kg
-1

) pre humusové horizonty pararendzín zo Slovenska pararendziny 

skúmaného územia (56 % vz.) majú zväčša niţšie hodnoty ako je táto hodnota. 

Hnedozeme (HM) majú v humusových horizontoch koncentrácie Ni od 

15 – 63 mg.kg
-1

 a relatívne vysoký stredný obsah Ni (37 mg.kg
-1

). Celkové 

koncentrácie Ni v hnedozemiach záujmového územia (95 % vz.) sú vyššie ako 

je fónová hodnota Ni (26 mg.kg
-1

) pre hnedozeme Slovenska uvádzaná v 

geochemickom atlase pôd. Obsahy niklu sa v C-horizontoch hnedozemí z 

oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny pohybujú v rozmedzí od 35 do 

55 mg.kg
-1

 a vo všetkých vzorkách je prevýšený obsah niklu nad pozaďovou 

hodnotou Ni v tohto pôdnom predstaviteľovi na Slovensku. 

Luvizeme (LM) záujmovej oblasti majú podobný rozsah koncentrácií Ni 

(13 – 52 mg.kg
-1

) ako hnedozeme so strednou koncentráciou Ni 31 mg.kg
-1

. 

Väčšina luvizemí (93 % vz.) zo skúmaného územia má vyššie koncentrácie Ni 

ako je pozaďová hodnota Ni 19,5 mg.kg
-1

 v luvizemiach Slovenska. Rozpätie 

koncentrácií niklu v C-horizontoch luvizemí je 34 – 49 mg.kg
-1

. V porovnaní s 

pozaďovou hodnotou niklu (28 mg.kg
-1

) pre luvizeme na celom Slovensku sú 

vyššie koncentrácie Ni vo všetkých vzorkách C-horizontu skúmanej oblasti. 

Obsahy Ni vo fluvizemiach (FM) sa pohybujú od 13 do 76 mg.kg
-1

. 

Humusové horizonty fluvizemí záujmového územia majú stredný obsah Ni 33 

mg.kg
-1 

a v porovnaní s fónovou hodnotou (30 mg.kg
-1

) pre fluvizeme celého 

Slovenska viac ako polovica (57 %) prekračuje túto hodnotu. Obsah niklu v 

substrátových horizontoch fluvizemí záujmového územia sa vyskytuje v rozpätí 

hodnôt od 22 po 63 mg.kg
-1

. Väčšina vzoriek z C-horizontu fluvizemí presahuje 

pozaďovú hodnotu (29 mg.kg
-1

) v tomto pôdnom type na Slovensku. 

Relatívne vysoký stredný obsah Ni (36 mg.kg
-1

) vykazujú v humusových 

horizontoch pseudogleje (PG) a v porovnaní s fónovou hodnotou pseudoglejov 

na celom území Slovenska 19 mg.kg
-1

 sú vo väčšine pseudoglejov vyššie. 

Niţší stredný obsah Ni (25 mg.kg
-1

) majú regozeme (RM) záujmového 

územia. Celkové koncentrácie Ni sú vyššie v porovnaní s fónovou hodnotou (15 

mg.kg
-1

) pre tento pôdny typ na Slovensku. 
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Obsahy Ni v pôdach závisia od obsahu Ni v pôdotvorných substrátoch 

(bázické a ultrabázické horniny), v ktorých sa Ni koncentruje, dochádza v tejto 

súvislosti k významnejšej koncentrácii Ni (Čurlík, Šefčík 1999). 

Najvyššie koncentrácie Ni v pohorí Bielych Karpát a Myjavskej 

pahorkatiny obsahujú rendziny a pararendziny, ktoré sú vyvinuté na 

karbonátových aţ karbonáto-silikátových materských horninách. Najniţšími 

obsahmi Ni sa vyznačujú rankre, ktoré sú vyvinuté na strmších svahoch 

flyšového pásma, budovaného prevaţne pieskovcami a ílovcami. 

Vo väčšine pôdnych typoch Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny je 

mediánová koncentrácia niklu vyššia ako v pôdnych predstaviteľoch Slovenska. 

V rendzinách a pseudoglejoch je o polovicu vyššia hodnota ako celoslovenská 

fónová hodnota. Jedine v pararendzinách a rankroch je mediánová koncentrácia 

Ni niţšia ako je pozaďová koncentrácia pre tento rizikový prvok (graf 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2:  Porovnanie mediánových koncentrácií Ni v pôdach Bielych Karpát a Myjavskej 

pahorkatiny (BK a MP) s pozaďovými hodnotami v pôdnych jednotkách na 

Slovensku (SK) 
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olova vyskytuje od 11 do 95 mg.kg
-1

. Mediánový obsah olova 21 mg.kg
-1

 je 

vyšší ako pozaďová hodnota (14 mg.kg
-1
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Šefčík 1999). 
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vzoriek prekračujú pozaďovú hodnotu olova (14 mg.kg
-1

) pre tento pôdny typ 

na Slovensku. 

Rankre (RN) nemajú také široké rozpätie obsahov ako kambizeme, ale 

zaznamenávajú najvyšší stredný obsah Pb 51 mg.kg
-1

. Rankre záujmovej oblasti 

majú vyššie obsahy Pb ako je pozaďová koncentrácia Pb (21 mg.kg
-1

) v 

rankroch Slovenska. 

Rendziny (RA) Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny vykazujú v 

humusových horizontoch široký interval obsahov Pb (20 – 166 mg.kg
-1

) a majú 

pomerne vysoký mediánový obsah Pb (47,5 mg.kg
-1

). V porovnaní s 

celoslovenskou pozaďovou hodnotou Pb (40 mg.kg
-1

), 75 % vzoriek zo 

študovanej oblasti prekračuje túto hodnotu. V substrátových horizontoch sa 

olovo vyskytuje medzi 14 aţ 95 mg.kg
-1

 a viac ako polovica vzoriek (57 %) 

tohto horizontu rendzín má vyššie obsahy olova ako je pozaďová hodnota v 

rendzinách Slovenska. 

Pararendziny (PR) sa uţ nevyznačujú tak vysokým obsahom Pb ako 

rendziny (mediánový obsah 29 mg.kg
-1

), ale všetky koncentrácie Pb prevyšujú 

celoslovenskú fónovú hodnotu (20 mg.kg
-1

) pre tento pôdny typ. 

Pribliţne rovnaký mediánový obsah Pb (25 a 28 mg.kg
-1

) majú 

hnedozeme (HM) a luvizeme (LM). V hnedozemiach aţ 100 % a v 

luvizemiach 97 % vzoriek záujmového územia prekračuje celoslovenskú fónovú 

hodnotu pre oba pôdne predstavitele (16 a 21 mg.kg
-1

). Obsah olova v 

substrátových C-horizontoch hnedozemí sa pohybuje od 13 do 26 mg.kg
-1

 a v 

luvizemiach od 20 do 29 mg.kg
-1

, kde väčšina obsahov olova prekračuje 

pozaďovú hodnotu (13 mg.kg
-1

) olova pre tieto pôdne typy na Slovensku. 

V humusových horizontoch fluvizemí (FM) je mediánový obsah Pb 23,5 

mg.kg
-1

 a väčšina vzoriek fluvizemí (80 %) vykazuje vyššie hodnoty Pb ako je 

celoslovenská pozaďová hodnota (19 mg.kg
-1

). V C-horizontoch je obsah olova 

od 17 do 33 mg.kg
-1

 a vo všetkých vzorkách sú vyššie obsahy olova ako je 

fónová hodnota pre tento typ na Slovensku. 

V pseudoglejoch (PG) a regozemiach (RM) je stredný obsah Pb 

rovnaký 27 mg.kg
-1

. V porovnaní s celoslovenskou pozaďovou hodnotou Pb je 

vo všetkých pseudoglejoch a v 71 % vzoriek regozemí vyššia hodnota Pb ako je 

uvádzaná pre tieto pôdne typy na celom území Slovenska. 

V oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny sú najvyššie obsahy Pb 

v pôdach typu ranker, rendzina a kambizem. Všetky tieto pôdy predstavujú 

lesné pôdy s vysoký podielom organického uhlíka resp. humusu nachádzajúce 

sa prevaţne vo vyšších polohách pohoria Bielych Karpát. Z toho dôvodu je 

predpoklad, ţe obohatenie humusových horizontov o Pb je spôsobené 

cezhraničným prenosom tohto ťaţkého kovu, keďţe jeho akumulácia je vyššia v 

humusových horizontoch ako substrátových. Najniţšie obsahy Pb sú vo 

fluvizemiach, hnedozemiach, pseudoglejoch a regozemiach, ktoré majú nízke 

obsahy organického pôdneho uhlíka. 

Vo všetkých pôdnych predstaviteľoch záujmového územia sú mediánové 

koncentrácie olova vyššie ako sú fónové hodnoty v pôdnych jednotkách 
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Slovenska. V prípade rankrov je prekročenie pozaďovej hodnoty viac ako o 

polovicu pozaďovej hodnoty. Vyššiu mediánovú koncentráciu dosahuje aj 

kambizem, ktorá sa tieţ prevaţne vyskytuje vo vyšších exponovaných polohách 

(graf 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 3:  Porovnanie mediánových koncentrácií Pb v pôdach Bielych Karpát a 

Myjavskej pahorkatiny s pozaďovými hodnotami v pôdach Slovenska 

 

 

ZÁVER 

 

Rôznorodosť pôdotvorných faktorov ako sú materský substrát, vegetácia, 

reliéf, vyuţitie pôdy v oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny 

predurčuje okrem pestrého zastúpenia pôd i pestré obsahy sledovaných ťaţkých 

kovov. 

Najvyššie koncentrácie Cd zaznamenávajú vysoko humózne pôdy ako 

rendziny (mediánová hodnota 0,7 mg.kg
-1

) a pararendziny (mediánová hodnota 

0,3 mg.kg
-1

). Najniţšie obsahy Cd sú v hnedozemiach, luvizemiach, 

regozemiach a pseudoglejoch (mediánová hodnota 0,1 mg.kg
-1

) s nízkymi 

obsahmi organického uhlíka. Na obsahu Ni v pôdach záujmovej oblasti sa 

predovšetkým pripísali obsahy Ni v pôdotvorných substrátoch. Najvyššími 

obsahmi Ni sa vyznačujú rendziny a pararendziny vyvinuté z vápencov, 

dolomitov a karbonátových pieskovcoch. Najvyššie obsahy Pb v študovanej 

oblasti majú rankre, rendziny a kambizeme s vyšším obsahom organického 

uhlíka. 

V závislosti od špecifických vlastností a antropogénneho inputu do pôd 

Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny sa nachádzajú rôzne koncentrácie 

sledovaných ťaţkých kovov, ktorých úroveň je pod alebo nad úrovňou 

pozaďovej hodnoty pre celé územie Slovenska. 
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V pôdnych typoch záujmového územia sú obsahy Cd vo väčšine prípadov 

niţšie ako pozaďové koncentrácie pôdnych typov na Slovensku. V rendzinách 

skúmanej oblasti je mediánový obsah Cd rovnaký ako v rendzinách Slovenska. 

Mediánový obsah niklu v humusových horizontoch väčšiny pôd (kambizeme, 

rendziny, hnedozeme, luvizeme, fluvizeme, pseudogleje a regozeme) Bielych 

Karpát a Myjavskej pahorkatiny prevyšuje pozaďové hodnoty Ni v pôdach 

Slovenska. Niţšie mediánové obsahy Ni ako sú celoslovenské pozaďové 

hodnoty majú pararendziny a rankre. Vo všetkých humusových horizontoch 

skúmaných pôd záujmového územia sú mediánové koncentrácie olova vyššie 

ako sú pozaďové hodnoty pre tento rizikový prvok na Slovensku. Vyššie obsahy 

súvisia s dominantným zastúpením lesných pôd vyšších polôh atakovaných 

imisiami. 

Záverom treba poznamenať, ţe do pôd záujmovej oblasti sa ťaţké kovy 

dostávajú hlavne prostredníctvom zvetrávania pôdotvorných hornín, 

pouţívaním agrochemikálií v poľnohospodárstve, cezhraničným prenosom 

kontaminantov prostredníctvom imisií a pod. Aj napriek vyšším hodnotám ako 

sú pozaďové hodnoty ťaţkých kovov sú koncentrácie sledovaných kovov v 

záujmovej oblasti blízke k pozaďovým hodnotám. Štúdium nekontaminovaných 

pôd majú obrovský význam pre hodnotenie distribúcie a správania sa ťaţkých 

kovov. 
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