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Abstract: Buffering capacity of soils with umbric horizon. The soil buffering capacity 

is defined as its ability to resist reaction changes (pH) of soil solution at acid or 

alkaline reacting substances. Resistance against changes in hydrogen and hydroxyl ions 

concentration, this is called degree or buffering capacity. The buffering capacity of 

soils is depend on sorption complex status and composition, organic and inorganic 

compounds ratio. This paper deal with buffering capacity of soils with different genesis, 

soil properties and humus diagnostic horizons. We collected soil samples from topsoil 

as ochric, mollic and umbric horizons in the field. The soil samples were standard 

prepared and the soil buffering capacity was tested in the laboratory. The buffering 

capacity principle is based on pH changes in soil suspension after added strong acid or 

alkaline of know concentration. We used samples of weight of 20 g and poured 

decreasing volume of HCl (from 50 ml to 10 ml) and increasing NaOH volume from 10 

ml to 50 ml. The see silica sand was used as comparison standard. The soil reaction 

was measured and pH values changes evaluated by buffering curves. The highest 

degree of buffering capacity had soil with high clay content. The soils with umbric 

horizon the most buffered the pH changes against alkalizing. 

 

Kľúčové slová: umbrický horizont, tlmiaca funkcia pôd, acidifikácia, 

alkalizácia 

 

 

ÚVOD 

 

Pôdy s umbrickým horizontom sú typologicky späté s rankrami, 

litozemami, kambizemami, podzolmi a v neposlednom rade aj s umbrizemami. 

Tmavo čierno sfarbený, kyslý, sorpčne nenasýtený humusový horizont, 

nazývaný umbrický, vyskytujúci sa hlavne v lesných pôdach, plní 

nezastupiteľnú environmentálnu funkciu v krajine (MKSP 2000). 

Významnou environmentálnou funkciou pôd je jej tlmivá schopnosť. 

Tlmiaca funkcia pôd spočíva v ich schopnosti tlmiť vplyv chemických 

substancií a teploty (Demo a kol. 1998). Tlmivú schopnosť 

poľnohospodárskych pôd sledoval Hrtánek (1997). Zistil, že najväčšiu tlmivosť 

prejavujú pôdy s vysokým stupňom nasýtenia sorpčného komplexu bázickými 

katiónmi (najmä Ca
2+

 a Mg
+
, hodnota „V“ v %) s vyšším podielom ílovitých 

častíc (frakcia < 0,001 mm) a s obsahom kvalitnejšieho humusu. Strednú až 

slabú tlmivosť prejavujú pôdy s nižším stupňom nasýtenia sorpčného komplexu, 
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nižším pH v KCl a tiež s menším podielom ílovej frakcie. Ornice s nízkou 

tlmivosťou sa výrazne okysľujú pod vplyvom jednorazových vysokých dávok 

priemyselných hnojív. Podľa Bedrnu (2003) najnižšiu tlmivú kapacitu majú 

piesočnaté kyslé regozeme, zatiaľ čo 20-násobne vyššiu majú karbonátové 

variety rôznych typov pôd. 

Bedrna (1986, 1994) vo svojich prácach uvádza odolnosť krajiny ako 

celku a tiež pôdy proti acidifikácii ako významný prírodný fenomén, ktorým sa 

tento prírodný útvar bráni proti účinku alkalických úletov a vápenatých hnojív. 

Cieľom tohto príspevku je vyhodnotiť tlmivú funkciu pôd s umbrickým 

horizontom, vplyv pôdnych vlastností na túto schopnosť, ako aj túto porovnať s 

tlmivou funkciou iných humusových horizontov. 

 

 

METODIKA 

 

Pre účel nášho výskumu sme vybrali lesné pôdy s umbrickým horizontom 

rôznych fyzikálnych a chemických vlastností. Pre porovnanie sme vybrali pôdy 

s ochrickým a molickým horizontom. 

Z oblasti Záhoria sme použili vzorku č. 1 z humusovo-eluviálneho 

povrchového horizontu (AE) podzolu kultizemného (PZa), piesočnatého z 

naviateho piesku v lese pri Rohožníku. Vzorka č. 2 pochádza z molického 

humusového horizontu (Am) smonice kultizemnej (SAa) vyvinutej na 

neogénnych íloch v oblasti Gbelov. Zo Záhoria pochádza aj vzorka č. 5 z 

umbrického horizontu (Au) umbrizeme modálnej (UMm = navrhovaný variant 

pre klasifikáciu pôd SR) piesočnato-hlinitej vytvorenej z aluviálnych terasových 

sedimentov na lúke pri Borskom Mikuláši a vzorka č. 10 z ochrického horizontu 

(Ao) regozeme modálnej (RMm) hlinitopiesočnatej z naviateho piesku, ktorá sa 

nachádza na lúčke v lese pri Šajdíkových Humenciach. Ďalšia vzorka č. 11 s 

ochrickým humusovým horizontom (Ao) pochádza z hnedozeme modálnej 

(HMm) na spraši z Martinského lesa pri Senci. Ostatné vzorky pochádzajú z 

vysokohorských oblastí (600 – 800 m n. m.). Z Podbanského v Liptovských 

Tatrách pochádza vzorka č. 3, ktorá predstavuje umbrický humusový povrchový 

horizont (Au) lesnej kambizeme podzolovej umbrizemnej (KMpu), piesočnato-

hlinitej zo zvetralín žuly. Vzorka č. 4 pochádza z Nízkych Tatier a predstavuje 

umbrický humusový povrchový horizont (Au) rankra umbrizemného (RNu), 

piesočnato-hlinitého zo zvetralín žuly v lese na lokalite Kozí chrbát. 

Terénne práce, opis pôdnych profilov a odber vzoriek sme robili podľa 

príručky Čurlík, Šurina (1998). Na stanovenie morfologických, fyzikálnych a 

chemických vlastností pôdnych vzoriek sme použili tieto metódy: 

 index horizontu, pôdny typ a subtyp, druh pôdy podľa textúrneho 

trojuholníka (MKSP 2000), 

 farba pôdy podľa Munsellových tabuliek (Oyama, Takahara 1967), 

 zrnitosť pipetovacou metódou, pôdnu reakciu potenciometricky, sorpčné 

vlastnosti podľa Godlina (Hraško a kol. 1962), 
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 organicky viazaný uhlík (Cox) oxidometricky podľa Walkey – Black 

modifikovaný Novákom a Pelíškom. 

Tlmivá schopnosť pôd sa testovala v laboratórnych podmienkach 

umelým okysľovaním a alkalizovaním pôdnej vzorky podľa metodiky Hraško a 

kol. (1962). Metóda je založená na princípe zmeny pH vo vodnej suspenzii 

pôdy po pridaní istého množstva silnej kyseliny alebo zásady o známej 

koncentrácii. Pôdna vzorka sa 11-krát navážila s hmotnosťou 20 g a do objemu 

50 ml sa pridávalo stúpajúce množstvo 0,01 M kyseliny chlorovodíkovej a 

hydroxidu sodného podľa zvolenej schémy (tab. 1). 

 

 
Tab. 1: Pridávané množstvá 0,01 M kyseliny a zásady 

 

Acidifikácia 0,01 M HCl Alkalizácia 0,01 M NaOH 

1. 50 ml HCl +   0 ml H2O   7. 10 ml NaOH + 40 ml H2O 

2. 40 ml HCl + 10 ml H2O   8. 20 ml NaOH + 30 ml H2O 

3. 30 ml HCl + 20 ml H2O   9. 30 ml NaOH + 20 ml H2O 

4. 20 ml HCl + 30 ml H2O 10. 40 ml NaOH + 10 ml H2O 

5. 10 ml HCl + 40 ml H2O 11. 50 ml NaOH +   0 ml H2O 

6.   0 ml HCl + 50 ml H2O 

 

Z pripravených suspenzií sa po 5 minútovom trepaní vzoriek zmerala 

hodnota pH a vyhodnotila sa miera tlmivej schopnosti. Ako porovnávací 

štandard ku vzorkám pôdy sme použili kremičitý morský piesok s laboratórnou 

čistotou (vzorka MP), ktorý sa tiež okysľoval a alkalizoval podľa uvedenej 

schémy. 

Pre vyhodnotenie tlmivosti pôd s umbrickým horizontom sme použili 

grafické vyjadrenie pomocou kriviek tlmivosti, ktoré sa zostrojujú vynášaním 

hodnôt pH na zvislú os a použité množstvo kyseliny a zásady na vodorovnú os. 

Krivky tlmivosti pre umbrické horizonty sme porovnávali s krivkou tlmivosti 

morského piesku (Hanes a kol. 1996). 

Predpokladá sa, že morský kremičitý piesok nemá skoro žiadnu tlmiacu 

schopnosť a pôdy, ktoré majú obdobnú krivku tvaru „S“ majú tiež nízku tlmivú 

schopnosť. Pre porovnanie tlmivosti pôdnych vzoriek sa ráta plocha medzi 

krivkou tlmivosti piesku a krivkou tlmivosti pôdnej vzorky v kyslej a alkalickej 

oblasti. V našom výskume sme použili aj číselné vyhodnotenie ako rozdiel 

hodnôt krivky tlmivosti morského piesku a pôdnej vzorky. Z rozdielov pH 

hodnôt sa vyhodnotila miera tlmivosti. Vzorky, ktoré majú rozdiely pH hodnôt 

najvyššie, vykazujú aj najvyššiu mieru tlmivej schopnosti a naopak. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Výsledky skúmania tlmivosti pôd s umbrickým horizontom vykazujú 

značné rozdiely v závislosti od rozdielnych pôdnych vlastností. Niektoré 

základné fyzikálne a chemické vlastnosti sú uvedené v tabuľke č. 2 a 3. 

Z pohľadu zrnitostného zloženia sú pôdne vzorky piesočnaté až ílovité. 

Pôdna reakcia je zastúpená kategóriami od extrémne kyslej až po slabo 

alkalickú. Organický uhlík predstavuje kategórie nízkeho až veľmi vysokého 

obsahu. 

Tlmiaca schopnosť pôd bola zmeraná a vyhodnotená krivkami tlmivosti. 

Podľa priebehu kriviek pôdnych vzoriek, vyhodnotenia rozdielov hodnôt pH a 

porovnania s morským pieskom sa potvrdzuje závislosť tlmiacej schopnosti pôd 

najmä od zrnitostného zloženia. 

 

 
Tab. 2: Vybrané fyzikálne vlastnosti skúmaných pôd 

 

Č
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 Farba Zrnitostné frakcie (%) 

Pôdny 

druh za  

sucha 

za 

vlhka 

< 0,002 

(mm) 

0,002-0,05 

(mm) 

0,05-2 

(mm) 

1 7-12 PZa AE 
10YR 

4/3 

10YR 

2/3 
1,5 1,7 96,8 

piesočnatá 

(lp) 

2 0-88 SAa Am 
10YR 

3/2 

10YR 

2/2 
56,0 28,3 15,7 ílovitá 

3 5-15 KMpu Au 
10YR 

4/2 

10YR 

2/2 
10,0 23,8 66,2 

piesočnato

-hlinitá 

(sp) 

4 0-10 RNu Au 
10YR 

3/2 

10YR 

2/3 
10,7 28,7 60,6 

piesočnato

-hlinitá 

(sp) 

5 0-20 UMm Au 
10YR 

2/2 

10YR 

1,7/1 
10,5 26,6 62,9 

piesočnato

-hlinitá 

(sp) 

6 – 
Morský 

piesok 
– 

10YR 

8/1 

10YR 

8/1,5 
0,0 0,0 100,0 piesok (lp) 

10 0-8 RMp Aoq 
10YR 

5/2 

10YR 

4,5/2 
12,9 3,0 84,1 

hlinito-

piesočnatá 

(lh) 

11 0-21 HMm Ao 
10YR 

6/1 

10YR 

4,5/2 
21,2 48,2 30,6 hlinitá 

 
Vysvetlivky: Skratky pôdnych typov a indexov horizontov pozri v texte o pôvode 

pôdnych vzoriek  
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Tab. 3: Vybrané chemické vlastnosti skúmaných pôd 
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H
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p
H

/K
C
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Hodnotenie 

pH/H2O 

Cox 

(%) 

Hodnotenie 

obsahu uhlíka 

1 7-12 PZa AE 5,50 4,70 silne kyslá 2,8 veľmi vysoký 

2 0-88 SAa Am 6,58 5,37 neutrálna 1,4 stredný 

3 5-15 KMpu Au 4,55 3,56 veľmi silne kyslá 6,6 veľmi vysoký 

4 0-10 RNu Au 3,75 3,55 extrémne kyslá 3,6 veľmi vysoký 

5 0-20 UMm Au 3,96 3,11 extrémne kyslá 2,6 vysoký 

6 – 
Morský 

piesok 
– 7,40 – slabo alkalická 0,0 – 

10 0-8 RMp Aoq 4,20 3,40 extrémne kyslá 1,0 nízky 

11 0-21 HMm Ao 4,62 3,54 veľmi silne kyslá 1,5 stredný 

 

 

Zrnitostne ťažšie pôdy (s vyšším obsahom ílovej poprípade prachovej 

frakcie) dokážu tlmiť zmeny pôdnej reakcie omnoho lepšie ako zrnitostne ľahké 

pôdy. Pri vyhodnocovaní tlmiacej schopnosti pôd je potrebné hodnotiť tlmivosť 

pôd ako tieto reagujú na okysľovanie a alkalizovanie. Zvlášť treba vyhodnotiť 

krivky tlmivosti v kyslej (číselný rad pH hodnôt 1-6) a alkalickej oblasti 

(číselný rad pH hodnôt 7-11). Miera tlmivosti skúmaných pôd sa vyhodnocuje 

na základe rozdielov pH hodnôt medzi vzorkou a morským pieskom (tab. 4). 

 

 
Tab. 4:  Rozdiely hodnôt pH po okyslení a alkalizovaní medzi skúmanými pôdami a 

porovnávacím štandardom 

 
Objem 

kyseliny a 

zásady (ml) 

V z o r k y 

1 2 3 4 5 10 11 

HCl 50 0,78 2,56 1,28 1,03 0,98 0,18 1,71 

 40 1,07 2,61 1,40 1,03 0,89 0,23 1,72 

 30 1,17 2,76 1,53 1,01 0,79 0,24 1,79 

 20 1,50 2,78 1,47 0,90 0,80 0,27 1,77 

 10 1,58 2,79 1,35 0,67 0,63 0,31 1,60 

 0 -1,87 -1,20 -2,80 -3,63 -3,34 -3,22 -2,60 

NaOH 10 -3,86 -4,11 -5,64 -6,47 -5,76 -4,85 -5,50 

20 -3,48 -4,18 -5,51 -6,31 -5,76 -4,41 -5,48 

30 -3,17 -4,14 -5,34 -6,09 -5,62 -3,90 -5,38 

40 -2,90 -4,06 -5,19 -5,93 -5,61 -3,67 -5,26 

50 -2,75 -4,02 -5,27 -5,85 -5,56 -3,40 -5,13 
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V súbore skúmaných pôd najvyššiu mieru tlmiacej schopnosti 

preukazovali vzorky č. 2 a 11. Ílovitý humusový molický horizont zo smonice 

(obsahuje vysoký podiel ílovej frakcie) a hlinitý ochrický humusový horizont z 

hnedozeme (obsahuje značné množstvo prachovej frakcie) sú príčinou vysokej 

tlmivej schopnosti pôd v kyslej oblasti pH. Krivky tlmivosti týchto pôd majú 

najvzdialenejšiu pozíciu voči štandardu v porovnaní s ostatnými pôdami, a preto 

majú aj najvyššiu tlmiacu schopnosť v kyslej oblasti. 

Najnižšiu mieru tlmiacej schopnosti voči okysľovaniu vykazuje pôdna 

vzorka č. 10, ktorá predstavuje hlinito-piesočnatú pôdu s nízkym obsahom 

organického uhlíka. V tomto prípade ide o regozem s ochrickým humusovým 

horizontom. Nízku tlmivú schopnosť má aj vzorka č. 1, z humusovo-

eluviálneho piesočnatého horizontu s vyšším obsahom organického uhlíka. V 

tomto prípade ide o podzol kultizemný vyvinutý z viateho piesku (graf 1). 
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Graf 1: Porovnanie tlmiacej schopnosti pôd voči okysľovaniu (ľavá strana grafu) 

 

Pôdy s umbrickým horizontom preukazujú v kyslej oblasti pH tlmiacu 

schopnosť strednej miery. Táto má hodnoty, ktoré sa nachádzajú v absolútnom 

vyjadrení medzi hodnotami tlmivosti pôdnych vzoriek pôvodom z molických a 

ochrických horizontov. 

Avšak pri hodnotení tlmivosti pôdnych vzoriek pôvodom z umbrických 

horizontov treba poukázať na jej výraznú mieru v alkalickej oblasti. Skúmané 

vzorky pôdy z umbrických horizontov sa vyznačujú relatívne rovnakým 

zrnitostným zložením, rozdielnymi obsahmi organického uhlíka a parametrami 

sorpčného komplexu. Pôdna vzorka č. 4 vykazuje v alkalickej oblasti spomedzi 

všetkých skúmaných pôd najvyššiu mieru tlmivosti. Extrémne kyslá, sorpčne 
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nenasýtená, veľmi silne humózna zemina z umbrického horizontu rankra 

umbrizemného sa najmenej neutralizovala pri pridávaní hydroxidu sodného. Aj 

vzorky č. 3 a 5 sa vyznačujú vysokou tlmivosťou voči alkalizácii. Pri týchto 

pôdach s umbrickým horizontom, tiež zohráva úlohu nízka hodnota pH a 

vysoký obsah organického uhlíka. Najnižšiu tlmiacu schopnosť voči 

alkalizovaniu má vzorka č. 1, ktorá sa vyznačuje piesočnatou zrnitosťou, vyššou 

hodnotou pH (silne kyslá) a trochu nižším obsahom organického uhlíka (graf 2). 

Kombinácia vysokého obsahu organického uhlíka s extrémne kyslou pôdnou 

reakciou a nízkym stupňom nasýtenia sorpčného komplexu bázickými katiónmi 

v umbrických horizontoch sa pravdepodobne podieľa na výraznej tlmiacej 

schopnosti voči alkalizovaniu. 
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Graf 2: Tlmivá schopnosť pôd s umbrickým horizontom voči alkalizácii (pravá strana 

grafu) 

 

 

ZÁVER 

 

Vo všetkých skúmaných pôdach vykazuje zrnitostné zloženie dominantný 

vplyv na tlmiacu funkciu pôd. Pôdy s vyšším obsahom ílovej a prachovej 

frakcie tlmili zmeny pôdnej reakcie vyššou mierou ako zrnitostne ľahké pôdy. 

V kyslých pôdach s podobným zrnitostným zložením zohráva úlohu na 

tlmiacej schopnosti pôd obsah organického uhlíka a nízky stupeň nasýtenia 

sorpčného komplexu bázickými katiónmi. Úloha organického uhlíka a pôdneho 

humusu je pri tlmení pôdnej reakcie dôležitá, čo dokazujú výsledky tlmivej 

funkcie pôd s ochrickým a umbrickým horizontom. Pôdy s umbrickým 
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horizontom pri rovnakom zrnitostnom zložení viacej tlmia zmeny pH ako pôdy 

s ochrickým horizontom. 

Umbrický horizont vyvinutý na rovnakom pôdotvornom substráte môže 

tlmiť pôdnu reakciu vo väčšej miere ako ochrický humusový horizont. 

Príkladom takéhoto faktu sú pôdy Záhorskej nížiny, kde regozeme a podzoly s 

prevažne ochrickým horizontom budú mať nižšiu mieru pufrovitosti ako 

čiernice a umbrizeme s tmavým a kyslým humusovým horizontom. 

Pôdy s umbrickým horizontom tlmili zmeny pH v alkalickej oblasti 

omnoho lepšie ako ostatné pôdy. Najvyššiu tlmivú schopnosť mali umbrické 

horizonty s extrémne kyslou reakciou a vysokým obsahom organického uhlíka. 

Z hľadiska diverzity pôd na Slovensku majú pôdy s umbrickým 

horizontom dôležitú úlohu pri tlmení pôdnej reakcie hlavne vo vysokohorskom 

prostredí. 
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