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Abstract: The Influence of climatic fluctuations at soil development of Myjavská Hily 

Country. This paper is aimed at soil development under climatic fluktuations in the 

region of Myjavská Hilly country. 

The strategy sustainable development of all abiotic land elements is depended on 

humus quality and its depht, depht of soil profile, watter capacity of the soils in dry 

period and vegetation character. 

A rest of the natural forest formation, together with an old orchards and gardens 

with deep roots system, with a richness of shrubs and trees with high amount of biomass 

has a great significance for the sustainable development of this studied region. These 

factors make a stability status of the wettness in an upper part of soil profile. However, 

soil development is depended on character of plants, humus quality and upon length of 

dry period. 
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ÚVOD 

 

Načrtnutie predpokladaného vývoja pôd a vegetácie v súvislosti s 

vývojom klímy korešponduje s viacerými snahami v posledných rokoch 

definovať význam jednotlivých zloţiek krajiny pre jej trvalo udrţateľný rozvoj. 

Ako aj je uvedené v záverečnom komuniké z medzinárodnej konferencie z 

jesene 2007 vo Zvolene „Bioklimatické riziká a degradácia prírodného 

prostredia“, súčasné modely klimatických zmien vrátane opatrení na 

zabezpečenie trvalo udrţateľného rozvoja strednej a východnej Európy 

podceňujú dopad globálnych klimatických a poskytujú skreslené výsledky. 

Zároveň sa skonštatovalo, ţe klimatické zmeny v krajinách tohto regiónu 

prispievajú k výraznému zhoršovaniu bioklimatických podmienok prostredia 

(Střelcová, Škvarenina, Blaţenec 2007).  

Ak chceme teda  hovoriť o trvalo udrţateľnom rozvoji konkrétneho 

regiónu, v našom prípade vybranej časti Myjavskej pahorkatiny, musíme brať 

do úvahy: globálne zmeny, ich prejavy na lokálnej úrovni, charakter 
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jednotlivých zloţiek krajiny a ich schopnosť reagovať na tieto zmeny. Prejavy 

na lokálnej úrovni (Slovensko) sú viditeľné ako: zvyšovanie priemerných teplôt 

vzduchu, výskyt dlhšie trvajúcich suchých období, zvyšovanie potenciálneho 

výparu v pôdach, zvlášť vo vegetačnom období, kedy sú vlhkostné pomery 

najdynamickejšie (Tuţinský 1993). Tieto faktory ovplyvňujú krajinu 

prostredníctvom vlastností pôdy. Ako prvá reaguje na tieto zmeny vegetácia, a 

to podľa svojho charakteru. Pôdam Myjavskej pahorkatiny a to konkrétne 

environmentálnymi funkciami sa venoval Ďuriš (2006) a Dlapa a Ďuriš (2006). 

Podrobným mapovaním pôd vybranej časti a charakterizáciou ich vlastností 

Mičuda (2006). 

 

METODIKA 

 

Úvahy o moţnom vplyve klimatických fluktuácií na pôdy Myjavskej 

pahorkatiny sú zaloţené na predošlom prieskume a mapovaní pôd, ktoré sa 

uskutočnilo v priebehu rokov 2003 – 2004 v rámci mapovania celého územia 

Bielých Karpát a časti Myjavskej pahorkatiny (Dlapa et al. 2005) a následnom 

podrobnejšom domapovaní pôdneho krytu v roku 2005 – 2006 (Mičuda 2006). 

Prieskum a mapovanie sa uskutočnilo v súlade s príručkou terénneho prieskumu 

a mapovania pôd (Čurlík, Šurina 1998) a podľa príručky pre mapovanie a 

prieskum lesných pôd boreálneho a mierneho pásma (Valentine 1986). 

Systematické zaradenie pôd je v súlade s aktuálnym morfogenetickým 

klasifikačným systémom (VÚPÚ 2000). 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Pôdy vybranej časti Myjavskej pahorkatiny aj s ich vlastnosťami 

charakterizuje vo svojich prácach Mičuda (2006), Dlapa et al. (2005). Vo 

vybranej časti Myjavskej pahorkatiny sa vyskytujú pôdne typy litozem (do 

1 %), rendzina (10 %), ranker (3 %), regozem (3 %), pararendzina (3 %), 

hnedozem (21 %), luvizem (13 %), kambizem (36 %) a fluvizem (10 %) 

(Mičuda 2006).  

Oblasti s pôdny typom litozem, rendzina, ranker, regozem sa stávajú 

suchšie, nakoľko zásoby vody pre jarné vegetačné obdobie klesajú dôsledkom 

zniţovania zásob vody zo snehu a v dôsledku narastajúcich teplôt. Zvýšenie 

potenciálnej evapotranspirácie sa má v roku 2020 zvýšiť aţ o 18 % (Lapin et al. 

1994). Na týchto lokalitách dominujú lesostepné formácie krov a borovíc, ktoré 

budú v prípade dlhotrvajúcich suchých a horúcich období počas vegetačnej 

sezóny čoraz viac ohrozované poţiarmi. Ich význam pre krajinu je 

predovšetkým v tom, ţe zniţujú veternú a vodnú eróziu, stabilizujú na strmých 

svahoch povrch pôdy, poskytujú refúgia pre ţivočíchy a rastliny uprostred 

prevaţne poľnohospodárskej krajiny. 

Oblasti s pôdnym typom pararendziny, hnedozeme, luvizeme, 

kambizeme, fluvizeme sa stávajú čoraz viac náchylné na stratu vody v profile (v 
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dôsledku hore spomenutých príčin), čo pôsobí negatívne na vegetáciu typu 

širokolistého opadavého lesa, ktorý je pre tieto pôdne typy charakteristický. 

Podľa Tuţinského (1993) sa tak u rastlín oslabujú sa fyziologické procesy, 

obmedzuje transpirácia, predčasne opadávajú listy, blokuje sa asimilácia. Tento 

jav môţe byť na poľnohospodárskych pôdach tlmený zvýšeným zavlaţovacím 

úsilím. 

Čo sa týka náchylnosti pôd k erózii, z hľadiska pôdnych druhov v 

študovanom území dominujú hlinité pôdy (Mičuda 2006), a práve tie sú na 

eróziu najviac náchylné (Fulajtár 2002). 

Tento tlak klimatických zmien sa týka aj funkcií pôd. Prvotná preferovaná 

funkcia pôdy – a to produkčná, sa v súčasnosti rozšírila o ďalšie, nemenej 

významné funkcie. Podľa Bluma (1990) je to okrem produkčnej funkcie 

filtračná a pufračná, ako génová rezerva, zdroj surovín, ţivotné prostredie pre 

organizmy, priestor pre ľudské aktivity, archeologická a paleontologická. Podľa 

Larsona a Pierceho (1991) sú funkcie pôd rozdelené do troch základných 

skupín: prostredie pre rast rastlín, regulácia a rozdelenie toku vody v prostredí, 

efektívny environmentálny filter. Gupta (1992) vidí v pôde priestor pre 

koreňovú zónu, obsah ţivín, zastúpenie vody a vzduchu a tým vodivosť (pôdny 

roztok), obsahuje polutanty, filtračnú, adsorpčnú a pufračnú kapacitu, priestor 

pre mikroorganizmy a ich mikrobiálnu aktivitu. Bujnovský a Juráni (1999) 

definuje základné funkcie pôd ako: produkcia biomasy, filtračná a akumulačná 

funkcia, transformačná funkcia, asanačná funkcia, pufračná funkcia, prostredie 

pre organizmy a génová rezerva.  

Aby sa jednotlivé funkcie zachovali v zmysle trvalo udrţateľného 

rozvoja, je nutné stratégiu hospodárenia s pôdnym fondom zhrnúť do 

nasledujúcich bodov (Bujnovský, Juráni 1999): udrţovanie pôdnej organickej 

hmoty (kontrolovaná bilancia uhlíka a dusíka), minimalizácia erózie (zvýšenie 

pokrytia pôdy a tým krajiny rastlinným porastom), v poľnohospodárstve 

zosúladenie rastlín s prostredím (ochranné systémy hospodárenia a 

synchronizácia prijateľného dusíka s poţiadavkami porastu v priebehu roka), 

väčšie vyuţívanie obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie biodiverzity. 

Z hľadiska trendu vývoja vodného reţimu moţno očakávať postupné 

zväčšovanie intervalu v roku, kedy je mnoţstvo disponibilnej vody zníţené. 

Prejaví sa to hlavne v povrchových vrstvách voľných plôch a v porastoch plytko 

koreniacich druhov rastlín.  

Čo sa týka tlaku na funkcie pôdy, problémom sa ukazuje problémom 

trvalé nadraďovanie významu produkčnej funkcie pôdy nad ostatné funkcie 

(Bujnovský 2007). 

Z uvedeného vyplýva, ţe nevyrovnanosť v rozloţení zráţok a zvyšujúce 

sa teploty môţu mať za následok urýchlenejšiu mineralizáciu rastlinného opadu 

a zvýšenú erodibilitu pôd – či uţ veternú alebo vodnú. Z tohto hľadiska je 

ohrozená priamo základná funkcia pôdy a to produkčná a to zmenou toku 

vodného roztoku v pôdnom prostredí.  
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Zmeny pôd z hľadiska typizácie sú predpoklady zníţenia pufračnej 

schopnosti pôd v dôsledku erózie a zníţenia produkcie biomasy, ktorá je 

primárnym zdrojom humifikácie. Problémom bude aj trvajúca acidifikácia 

zráţkami – či uţ antropogénneho alebo prírodného pôvodu. Hlavne v lesoch, 

kde je udrţiavanie pôdnej úrodnosti lesného pôdneho fondu problém a nedarí sa 

pôdnu kyslosť zapríčinenú kyslými zráţkami zmierňovať vápnením. Znamená 

to potrebu väčšieho zastúpenia listnatých drevín v lesných porastoch, 

obmedzovaním holorubov a potrebu nárastu plochy ochranných lesov na úkor 

hospodárskych (Bedrna 1998). Z tohto titulu nesmierny význam majú staré 

sady, záhrady a lemové spoločenstvá typické pre rozptýlený typ osídlenia 

krajiny. Tieto lokality zahŕňajú pôdne typy hnedozem, luvizem, kambizem resp, 

pararendziny. Predpokladané klimatické fluktuácie nemajú priamo vplyv na 

zmeny typológie pôd ale na jej degradáciu. Z tohto dôvodu sa ukazuje ako 

najúčinejší pufračný systém bohatosť prekorenenia a bohatosť nadzemnej a 

podzemnej biomasy – rôznovekové a viacvrstvové nadzemné etáţe. 

 

 

ZÁVER 

 

Ukazuje sa tak, ţe pre trvalo udrţateľný rozvoj tejto študovanej oblasti 

majú nesmierny význam zvyšky prirodzených lesných formácií, staré 

zarastajúce sady a záhrady s hlboko koreniacimi typmi stromov, bohatou 

krovinovou a bylinnou vrstvou, ktoré produkujú vysoké mnoţstvo biomasy, čo 

stabilizuje vlhkostné pomery vo vrchných častiach pôdneho profilu. Riziko 

straty humusu v dôsledku prípadných poţiarov v dôsledku sucha je tak výrazne 

niţšie, ako na otvorených plochách s antropogénne podmienenou vegetáciou a 

na lokalitách s plytko koreniacimi druhmi a na plochách s malým obsahom 

humusu. Trvalo udrţateľný rozvoj všetkých biotických zloţiek krajiny je tak 

závislý na: kvalite humusu a jeho hĺbky, hĺbky pôdneho profilu, schopnosti 

pôdy uchovať čo najdlhšie vodu v období sucha a charakterom vegetácie. Tieto 

schopnosti sú závislé aj na zrnitostnom zloţení daných pôdnych predstaviteľov. 
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