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Abstract: Evaluation of buffering capability some soils in Vysoke Tatry Mts. 

Examined soils of Vysoke Tatry Mts are Podzolic Cambisols, Modal Cambisol, Modal 

Ranker and Modal Histosol. They have extreme acid soil reaction. Their buffering 

capacity against acidification is low, but against alcalization high. Influence of the 

windthrow  is manifested that way, that not influenced area has lower buffering 

capacity as on influenced. This is due to influence of grass and creation higher quality 

of soil humus. 
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ÚVOD 
 

Pôda má schopnosť brániť sa proti zmenám pôdnej reakcie 

prostredníctvom rôznych procesov – tlmivá schopnosť pôdy. Schopnosť lesného 

ekosystému vyrovnať sa s prirodzenou i antropogénnou acidifikáciou závisí od 

tlmivej funkcie pôdy, čiže schopnosti pôdy tlmiť jej kyslosť. Význam skúmania 

pôdnej reakcie spočíva v potrebe vytvoriť optimálne podmienky pre úspešný 

rast rastlín a na zlepšenie výnosu drevín. 

 Ulrich (1983, 1991) vyčlenil hlavné tlmivé mechanizmy, ktoré dominujú 

v jednotlivých intervaloch pH pôdy. Hrtánek (1997) považuje za podstatnú 

tlmivú schopnosť pôdy, ktorú majú pôdy s vysokým stupňom nasýtenia 

sorpčného komplexu bázickými katiónmi, s vyšším podielom ílových častíc pod 

0,001 mm a obsahom kvalitnejšieho humusu ako sú fluvizeme, čiernice, 

černozeme a hnedozeme. Tieto pôdy majú dobrú tlmivú schopnosť. Odolnosť 

rôznych typov pôd voči acidifikácii závisí od kapacity a reakčnej rýchlosti 

tlmivých systémov. 

Nízka tlmiaca schopnosť pôd je zapríčinená nízkym obsahom zložiek 

(alumosilikáty, hydrouhličitany, uhličitany, sírany) v pôdnej hmote Preto 

vysokú odolnosť voči okysľovaniu a alkalizácii majú ílovité, humózne, 

karbonátové a zasolené pôdy, zatiaľ čo rýchlo a mohutne prebiehajú tieto 
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procesy v piesočnatých, slabo humóznych pôdach bez obsahu uhličitanov  a 

vyššieho obsahu vo vode rozpustných solí v pôde (Bedrna 2002). 

Demo et al. (1998) udáva relatívne rozsahy tlmivých funkcií všetkých 

hlavných pôd Slovenska. Čurlík (1999) vyčlenil skupiny pôd na mapách 

odolnosti pôd SR voči acidifikácii. Väčšina pôd Vysokých Tatier patrí medzi 

prirodzene kyslé pôdy, ktoré delí na veľmi kyslé podzolované pôdy na 

minerálne chudobných substrátoch a kyslé vylúhované na minerálne 

chudobných substrátoch. 

Prvú pôdno-ekologickú štúdiu o vplyve veternej kalamity z roku 2005 na 

pôdy vo Vysokých Tatrách podáva kolektív autorov (Mičuda et al. 2005, 2006). 

Zmeny niektorých pedochemických charakteristík, pôdnej mikrobioty a 

biomasy rastlinného spoločenstva na pôdach pokalamitného vývoja v priebehu 

rokov 2005 a 2006 boli tiež zhodnotené (Šimonovičová et al. 2007) . Na lokalite 

Danielov Dom bol zaznamenaný výrazný pokles pôdnej reakcie. 

Predložený príspevok zhodnocuje tlmivú schopnosť lesných pôd 

Vysokých Tatier. V príspevku sa autori snažia o zhodnotenie tlmivej schopnosti 

tatranských pôd ovplyvnených veternou kalamitou a požiarom. 

 

 MATERIÁL A METÓDY 

 

Pre účel tohto príspevku sa použili vzorky z humusových a nadložných 

horizontov pôd Tatranského národného parku. Pri výbere lokalít sa brali do 

úvahy pôdne pomery z hľadiska genézy, vlastností pôd a degradačných javov. 

Pôdne vzorky boli odobrané v období od apríla do júla 2009 z lokalít Vyšné 

Hágy, Danielov Dom, Tatranské Zruby, Hincovo pleso a Podbanské.   Vzorky 

pôd sa odoberali ako zmiešané vzorky z 10 bodových odberov na danej lokalite. 

Pôda z Vyšných Hágov (vzorka T2) predstavuje kambizem podzolovú. 

Táto lokalita bola vybraná ako nepostihnutá plocha veternou kalamitou pri 

monitoringu jej dopadu na tatranský ekosystém. Na lokalite Danielov Dom 

(vzorka T1), ktorá bola postihnutá veternou kalamitou z 19.11.2004 a následne 

z tejto lokality bolo odstránené kalamitné drevo s haluzinou, sa nachádza tiež 

kambizem podzolová. Pôdna vzorka (TZ) kambizeme modálnej pochádza z 

lokality Tatranské Zruby, ktoré okrem veternej kalamity boli postihnuté aj 

požiarom 30. júla 2005. Z okolia Hincovho plesa pochádzajú pôdne vzorky 

(HP1) rankra modálneho a vzorka (HP2) organozeme modálnej. Z lokality 

Podbanské je odobraná pôdna vzorka (Pod) kambizeme podzolovej. 

Pôdne vzorky boli štandardne spracované a pripravené na analýzy 

pôdnych vlastností a tlmivých schopností. 

Boli zmerané vybrané pôdne vlastnosti, ktoré majú najväčší vplyv na 

tlmivú schopnosť pôd. Zrnitosť pipetovacou metódou, aktívna (pH/H2O) a 

potenciálna (pH/KCl) pôdna reakcia potenciometricky, obsah organického 

uhlíka (Cox) oxidometricky podľa Walkey – Black modifikovaný Novákom a 

Pelíškom, s prepočtom na humus koeficientom 1,724 (Klika et al. 1954) a 

sorpčné vlastnosti podľa Godlina (Hraško et al. 1962). 
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Tlmivá schopnosť skúmaných pôd sa testovala v laboratórnych 

podmienkach umelým okysľovaním a alkalizovaním pôdnej vzorky podľa 

metodiky Hraško et al. (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 nasledujúcej schémy uvedenej 

v tabuľke 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  

 

Pre vyhodnotenie tlmivosti pôd sa použilo grafické vyjadrenie pomocou 

kriviek tlmivosti ktoré sa zostrojujú vynášaním hodnôt pH na zvislú os, zatiaľ 

čo na vodorovnú os použité množstvá kyseliny a zásady. Krivky tlmivosti pôd 

sa porovnávali s krivkou tlmivosti štandardu  – morského piesku  (Hanes et al. 

1996). 

Predpokladá sa, že morský kremičitý piesok nemá skoro žiadnu tlmivú 

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

schopnosť. Pre porovnanie tlmivosti pôdnych vzoriek sa porovnáva plocha 

medzi krivkou tlmivosti  piesku a krivkou vzorky pôdy v kyslej a alkalickej 

oblasti. 

V tomto príspevku sa použilo číselné vyhodnotenie a to rozdiel hodnôt 

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

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

najvyššie, vykazujú aj najvyššiu mieru tlmivej schopnosti a naopak. 

 

 VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Po umelom okyslení a alkalizovaní pôdnych vzoriek z Vysokých Tatier 

sa hodnoty pH vyniesli v podobe kriviek tlmivosti a porovnaním s krivkou 

tlmivosti štandardu sa vyhodnotila ich miera tlmivej schopnosti. 

Tlmivá schopnosť tatranských pôd je ovplyvnená pôdnymi vlastnosťami 

(nasýtenosť  sorpčného komplexu bázami, textúra, obsah organického uhlíka) a 

stanovištnými podmienkami. 
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Skúmané pôdy vo Vysokých Tatrách sú zrnitostne stredne ťažké piesčito-

hlinité až hlinito-piesčité, pôdna reakcia je prevažne extrémne kyslá až veľmi 

silne kyslá. Obsah organického uhlíka a humusu v humusových horizontoch 

môžeme hodnotiť ako veľmi vysoký  resp.  veľmi silne  humózny. Z  pohľadu  

sorpčných  vlastností  sú  tatranské  pôdy sorpčne nenasýtené. Vyššiu 

nasýtenosť sorpčného komplexu má vzorka pôdy pochádzajúca z Podbanského 

(Pod) a z Tatranských Zrubov (TZ), ktorá bola okrem veternej kalamity 

postihnutá aj požiarom (tab. 2). 

 
Tab. 2: Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti skúmaných pôd  

Sonda Typ 

pôdy 

Zrnitosť v mm (%) Druh 

pôdy 

pH Cox   

(%) 

Sorpčný komplex v 

mmol.kg
-1 

2,00-0,05 0,05-0,002 < 0,002 H2O KCl H S T V (%) 

T1 KMp 68,7 25,3 6,0 ph 4,18 3,23 4,0 14,0 0,0 14,0 0 

T2 KMp 71,2 20,6 8,2 ph 3,73 2,95 7,8 16,8 0,0 16,8 0 

TZ KMm 63,3 27,0 9,5 ph 4,82 3,49 3,0 18,0 5,6 23,6 24 

HP1 RNm 81,8 14,0 4,3 hp 4,00 3,40 5,2 14,0 1,6 15,6 10 

HP2 OMm 52,5 39,6 7,9 ph 4,45 3,12 5,5 17,0 2,8 19,8 14 

Pod KMp 66,2 23,8 10,0 ph 4,55 3,56 6,6 12,4, 9,2 21,6 43 

Vysvetlivky: KMp = kambizem podzolová, KMm = kambizem modálna, RNm = ranker 

modálny, OMm = organozem modálna, ph = piesčito-hlinitá, hp = hlinitopiesčitá 

 

 
Hodnoty pH po pridaní kyseliny a zásady do pôdnych vzoriek a štandardu 

sú uvedené v tab. 3. 

                                                                                                                                   
Tab. 3: Hodnoty pH po okyslení a alkalizovaní pôdnych vzoriek 

Dávky v 

ml 

Piesok T1 T2 TZ HP1 HP2 Pod 

50 HCl 2,12 3,39 2,88 3,42 3,15 3,95 3,40 

40 HCl 2,22 3,47 2,95 3,50 3,21 4,03 3,62 

30 HCl 2,35 3,56 3,05 3,61 3,37 4,09 3,88 

20 HCl 2,54 3,65 3,18 3,74 3,49 4,18 4,01 

10 HCl 2,90 3,88 3,34 3,91 3,70 4,31 4,25 

50 H2O 7,36 4,47 3,90 4,30 4,00 4,45 4,56 

10 NaOH 10,51 4,72 4,07 4,38 4,27 4,57 4,87 

20 NaOH 10,78 4,90 4,25 4,50 4,52 4,71 5,27 

30 NaOH 10,91 5,06 4,38 4,57 4,47 4,83 5,57 

40 NaOH 11,02 5,17 4,52 4,72 5,01 4,98 5,83 

50 NaOH 11,11 5,25 4,68 4,75 5,23 5,09 5,84 

 

Na základe kriviek tlmivosti a porovnaním so štandardom sa vyhodnotila 

tlmivá schopnosť pôd. Spomedzi tatranských pôd najväčšiu mieru tlmivej 

schopnosti voči acidifikácii vykazuje organozem modálna z okolia  Hincovo 

Pleso (vzorka HP2) a najnižšiu kambizem podzolová z Vyšných Hágov (obr. 1). 
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Obr. 1: Porovnanie tlmivej schopnosti tatranských pôd  

 

Tlmivá schopnosť pôd klesá v poradí: organozem modálna (HP2) > 

kambizem podzolová (Pod) > kambizem modálna (TZ) > kambizem podzolová 

(T1)  > ranker modálny (HP1) > kambizem podzolová (T2). Na odolnosť voči 

acidifikácii najviac vplýva množstvo viazaných bázických katiónov v sorpčnom 

komplexe, východiskové pH a zrnitostné zloženie. Pôdy ako organozem, 

niektoré kambizeme podzolové s vyššou hodnotou „S“ ako ostatné vzorky majú 

vyššiu mieru tlmivej schopnosti. Dôležitú úlohu pri tlmení zmien pH v kyslej 

oblasti zohráva okrem obsahu ílovej frakcie aj prachová frakcia. Organozem 

modálna s najväčšou tlmivosťou obsahuje spomedzi skúmaných vzoriek 

tatranských pôd najvyšší súčet prachovej a ílovej frakcie. Vzorky pôd s 

najnižšou tlmivosťou majú sorpčný komplex nenasýtený bázami a veľmi nízky 

obsah ílovej a prachovej frakcie. 

Proti alkalizovaniu je najviac odolná kambizem podzolová z Vyšných 

Hágov, ktorá sa vyznačuje najväčšou kyslosťou a najvyšším obsahom 

organického uhlíka.  Najmenej odolná voči alkalizovaniu je kambizem 

podzolová z Podbanského, ktorá má vysoký obsah organického uhlíka a 

najvyššie pH. 

Na odolnosť pôd voči alkalizovaniu má značný vplyv nízka hodnota pH, 

resp. vysoká hodnota hydrolytickej kyslosti, a vysoký obsah organického 

uhlíka. Takže, čím viac sú pôdy kyslejšie a humóznejšie, viacej odolávajú 

alkalizácii ako pôdy nízko humózne s neutrálnou až alkalickou pôdnou 

reakciou. Voľný vodíkový protón v pôdnom roztoku dokáže neutralizovať 
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vplyv hydroxylových aniónov. Organická hmota v kyslom prostredí dobre púta 

tieto ióny, je ich tzv. lapačom a týmto znižuje mieru alkalizácie. 

Štúdium tlmivej schopnosti tatranských pôd voči alkalizácii jednoznačne 

preukazuje  vyššiu odolnosť nadložných horizontov oproti humusovým. Keďže 

nadložné horizonty sú prevažne tvorené kyslou organickou hmotou, výborne 

dokážu tlmiť alkalizačný tlak. Naopak humusové horizonty sú menej odolné 

voči alkalizácii. 

Na acidifikačný stres sú zase nadložné horizonty menej odolné a majú 

nižšiu tlmivú schopnosť voči okysľovaniu ako humusové horizonty (obr. 2). 

 

           

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Porovnanie tlmivej schopnosti humusových (A hor.) a nadložných horizontov 

(O hor.) pôd na lokalite Danielov Dom (T1) a Vyšné Hágy (T2) 

 

Vplyv veternej kalamity na tlmivú schopnosť pôd sa sledovala na dvoch 

vzorkách pôdy. Prvá  vzorka je z lokality Danielov Dom (T1), postihnutá 

veternou smršťou a druhá tzv. kontrolná vzorka je z Vyšších Hágov (T2), kde 

veterná kalamita absentovala. Porovnaním kriviek tlmivosti z oboch lokalít 

zisťujeme, že pôda na lokalite postihnutej veternou kalamitou má vyššiu mieru 

tlmivej schopnosti voči acidifikácii ako pôda na nepostihnutej lokalite (obr. 3). 

Dá sa to vysvetliť tým, že na lokalite postihnutej veternou kalamitou sa po 

odstránení stromovej etáže, sukcesne rozmohli bylinno-trávne spoločenstvá, 

ktoré produkujú väčšie množstvo organickej hmoty a aj kvalitnejší humus v 
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pôde. Oneskorenie rastu a tým aj nižšie hodnoty biomasy na ploche T2 oproti 

ploche T1 je spôsobené mikroklimatickými podmienkami. Plocha T1 je 

charakteristická dvojnásobnou produkciou biomasy ako T2 (Mičuda et al. 

2004). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Porovnanie vplyvu veternej kalamity a požiaru na tlmivú schopnosť 

tatranských pôd 

 

Vplyv požiaru, ktorý sa vyskytol na lokalite Tatranské  Zruby, sa z 

hľadiska dávnejšej udalosti (pred 5 rokmi) nedá jednoznačne potvrdiť. 

Intenzívne priesakový režim spôsobil vyplavenie báz pochádzajúcich z popola. 

Aj napriek tomu daná pôda z tejto lokality má nepatrne vyššiu tlmivú schopnosť 

ako pôdy v najbližšom okolí (Danielov Dom, Vyšné Hágy). 

 

ZÁVER 
 

Skúmané pôdy Vysokých Tatier predstavujú prevažne kambizeme 

podzolové, kambizeme modálne a rankre, ktoré sú prirodzene kyslé. Ich pôdna 

reakcia sa pohybuje v intervale extrémne až silne kyslej. Voči zmenám pH sa 

bránia hliníkovým až silikátovým minerálnym tlmiacim systémom. Z hľadiska 

zásobenosti živinami sú minerálne chudobné, čo podmieňuje granitoidný 

pôdotvorný substrát. 



 26 

Skúmané pôdy Vysokých Tatier majú nízku mieru tlmiacej schopnosti 

voči acidifikácii. Acidifikačný tlak nedokážu tlmiť kvôli nízkej hodnote pH, 

slabej nasýtenosti sorpčného komplexu bázickými katiónmi a zrnitostne 

ľahkému piesočnatejšiemu zloženiu. Voči alkalizácii sa dobre predmetné pôdy 

bránia, lebo ich kyslá pôdna reakcia neutralizuje alkálie. 

Vplyv veternej kalamity sa čiastočne prejavil na tlmivej schopnosti pôd. 

Pôda na ploche nepostihnutej veternou kalamitou má nižšiu tlmivú schopnosť 

ako pôda s odstránenou lesnou vegetáciou. V tomto prípade deforestácia má 

pozitívny vplyv  na tlmivú schopnosť pôd. Rozvoj trávnych spoločenstiev na 

odhalených plochách napomohol tvorbe kvalitnejšieho humusu. 

Aj požiare majú pozitívny vplyv na tlmivú schopnosť voči acidifikácii. 

Bázické katióny v popole priaznivo pomáhajú tlmiť acidifikačný tlak. Avšak 

pôda postihnutá požiarom v Tatranských Zruboch je už po 5. rokoch 

vylúhovaná a vplyv požiaru je už zanedbateľný. 
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