
Hrozby a dopady 
znižovania kvality 
pôdy a ich 
eliminácia



Kvalita pôdy

• „kvalita“ → často používané slovo v ľudskej spoločnosti

• pojem „kvalita pôdy“ môže byť chápaný rôzne, v závislosti od uhla pohľadu toho, kto ju definuje 
resp. posudzuje (napr. prírodovedec, poľnohospodár, alebo realitný maklér)

• environmentálna kvalita pôdy: jej schopnosť plniť funkcie potrebné pre fungovanie ekosystémov

• degradácia pôdy → pokles jej kvality



Pôda je multifunkčná

• regulácia klímy

• kolobehy prvkov dôležitých pre rast a výživu organizmov (C, N, P, K, Fe, Ca…)

• zdroj vody pre rastliny a pôdne organizmy

• transformácia látok (zvetrávanie primárnych minerálov a tvorba sekundárnych, transformácia organických látok)

• biotop/habitat pre organizmy

• regulácia povrchového odtoku zrážkových vôd

• sekvestrácia (zadržiavanie) uhlíka (pôdou)

• produkcia biomasy (ktorá je východiskom pre výrobu potravín, vlákna a paliva)

• podieľa sa filtrácii vôd čím prispieva k ich dekontaminácii (zmierneniu znečistenia)

• zdroj rozmanitých genetických materiálov a látok využiteľných napr. vo farmácii

• fyzická opora a stabilita (pre stavebné aktivity človeka a tvorbu infraštruktúry)

• kultúrne dedičstvo





Funkcie pôdy a jej kvalita

• prirodzené funkcie pôd sú vlastne ekosystémovými službami (ecosystem services)

• rôzne procesy a rušivé vplyvy/faktory, ktoré tieto funkcie narúšajú, sú vlastne čiastkovými 
degradačnými procesmi znižujúce kvalitu pôdy

• príkladom degradačných procesov sú: erózia, časté, resp. dlhodobé sucho a dezertifikácia, 
acidifikácia, alkalizácia a zasolenie pôdy, intenzívna urbanizácia, rýchla mineralizácia pôdnej 
organickej hmoty, imobilizácia živín, zhutnenie (kompakcia) pôdy

• viaceré z uvedených procesov (acidifikácia, zasolenie, erózia, zhutnenie) sú čiastočne prirodzené, 
avšak vďaka ľudskej činnosti došlo k ich zintenzívneniu (prejavili sa skôr, resp. prejavili sa na území 
s väčšou rozlohou)



Erózia pôdy

• pravdepodobne najviac rozšírený degradačný proces týkajúci sa pôdy

• prirodzený jav/proces ktorý za zemskom povrchu bol, je a bude, avšak podobne, ako v prípade 
iných degradačných procesov, došlo v dôsledku antropických vplyvov k jej zintenzívneniu

• rozdiel medzi eróziou a zosuvmi: v globálnom meradle je rozloha území na ktorých sa uplatňuje 
erózia rádovo väčšia ako rozloha území zasiahnutých zosuvmi; zosuv je náhly a nápadný zásah do 
krajiny, ktorý síce týka plošne neveľkého územia, avšak vertikálna úroveň zásahu do reliéfu krajiny 
je výrazne väčšia → ku kolapsu svahu dôjde relatívne rýchlo, pričom jeho vertikálny rozsah (hĺbka)
môže byť aj niekoľko 10-tok m

• erózia je, najmä v iniciálnom štádiu, menej nápadná, pomalšia a týka sa mechanickej nestability 
pôdy v rámci povrchovej vrstvy niekoľkých 10-tok cm

• hlavnou príčinou erózie (z globálneho hľadiska) je orba poľnohospodárskych pôd; k tvorbe erózie 
prispieva aj to, že poľnohospodárske pôdy sú značnú časť roka (cca. 6 mesiacov) bez vegetačného 
krytu



Vodná erózia

Vo väčšine prípadov vzniká v dôsledku tvorby povrchového 
odtoku zrážkových vôd, keď je rýchlosť infiltrácie zrážkovej vody 
do pôdy nižšia ako intenzita zrážky (rýchlejšie prší ako infiltruje).
Voda odteká po povrchu a strháva so sebou pôdne častice.

Iným prípadom je riečna al. morská erózia

Rozoznávame nasledovné typy vodnej erózie:

• plošná (špecifická forma v. erózie, napr. po lesných požiaroch, 
nemusí byť vždy nápadná)

• stružková, ryhová - ak sa na určitom území uplatňuje 
dostatočne dlho prechádza do výmoľovej e. (brázdy hlboké 
0,05 - 2 m)

• výmoľová,  stržová (ryhy a rokliny 1 - 20 m, prípadne aj viac)

• riečna a morská - abrázia (podmývanie, rozrušovanie brehov)



Plošná erózia (po požiari v eukalyptovom lese, Austrália)



Stružková (ryhová) erózia (Šobov - Banská Štiavnica)



Výmoľová erózia (Myjavská pahorkatina - pomerne veľké množstvo zalesnených výmoľov)



Výmoľová erózia (Myjavská pahorkatina)



Výmoľová erózia - stabilizácia svahov vegetáciou 
(napr. agát → nenáročné dreviny ktoré rýchlo rastú)



Erózia po lesných požiaroch,
príčiny: deštrukcia vegetácie a 
nadložného horizontu pôd → pôda 
nie je pred rušivým vplyvom 
dažďových kvapiek chránená; 
k tvorbe povrchového odtoku 
prispieva aj hydrofóbny charakter 

pôd zasiahnutých požiarom



Vodná erózia (erózny účinok dažďa)

• ku vzniku vodnej erózie prispieva priamy kontakt 
kvapiek dažďovej vody s povrchom pôdy →
mechanické rozrušovanie

• pri štúdiu a pozorovaní eróznych procesov zisťujeme, 
že pôda a rastliny sa v terestrických ekosystémoch 
navzájom podporujú a „potrebujú“; najúčinnejší 
protierózny činiteľ je vegetácia; bez nej je pôda veľmi 
náchylná na eróziu



Riziko vzniku vodnej erózie je podmienené

• Charakterom zrážok: intenzita a celkové množstvo zrážok, dĺžka časového intervalu kontinuálnej 
zrážkovej udalosti (či prší dva dni, dva týždne, dva mesiace...)

• Vlastnosti pôdy a pôdotvorného substrátu: zrnitostné zloženie, hydraulická vodivosť, 
priepustnosť pôdy (pre zrážky), rýchlosť infiltrácie a infiltračná kapacita, charakter substrátu (napr.
či má substrát charakter nespevneného hrubozrnného sedimentu ale kompaktnej nezvetranej 
horniny) 

• Topografiou hodnoteného (potenciálne ohrozeného) územia: sklon svahu, dĺžka svahu, členitosť 
reliéfu

• Vegetačné pomery a parametre vegetačného krytu: či je pôda chránená pred eróziou vegetačným 
krytom, či má nadložný horizont

• Spôsob využívania krajiny a spôsob hospodárenia na pôde (orba po vrstevnici, zastavanosť 
územia)



Veterná erózia

pravdepodobnosť, že pôda bude erodovaná vetrom narastá:

• so znižovaním pôdnej vlhkosti

• s poklesom rozlohy vegetačného krytu

• ak je súdržnosť pôdnych častíc nedostatočná

• riziko veternej erózie je, popri počasí resp. klíme, významne ovplyvňované charakterom reliéfu 
krajiny; ohrozenejšie budú rozľahlé rovinaté územia; naopak s narastajúcou výškovou členitosťou 
terénu klesá riziko veternej erózie



Erózia pôdy - následky

• odnos pôdy → strata biotopov a dočasná deštrukcia stanovišťa

• znižovanie poľnohospodárskej produktivity pôd - zásah do povrchovej najúrodnejšej časti pôdy →
odnos živín a organickej hmoty

• erózny sediment ktorý voda nesie sa vo variabilnej vzdialenosti od zdroja usádza, čo často vedie k 
zanášaniu vodohospodárskych sústav, vodných tokov a kanalizácie

• vodná erózia môže prispievať k eutrofizácii vôd, nakoľko môže dochádzať k odnosu nielen pôdnych 
častíc ale aj agrochemikálií a ich transportu do vodných tokov a nádrží



Erózia pôdy – preventívne a nápravné opatrenia

opatrenia obmedzujúce vodnú eróziu: 

• zamedziť priamemu kontaktu dažďových kvapiek s povrchom pôdy

• výsadba vegetácie, napr. zalesnenie alebo (aspoň) zatrávnenie povrchu

• aplikácia „akejkoľvek“ bariéry na povrch pôdy, ktorá jednak zmierni rušivý vplyv dažďa, prípadne 
tiež spomalí výpar vody z pôd

• tvorba agroterás: táto praktika nachádzala uplatnenie už pomerne dávno v minulosti; zvyšuje sa 
tým členitosť reliéfu a spomaľuje odtok vody z územia

• obmedziť orbu na rizikových – svahovitých územiach

• rozumné lesohospodárske praktiky (obmedziť plošný spôsob ťažby; zmiešaná veková a druhová 
skladba lesov)

v prípade veternej erózie je aplikácia opatrení z praktických dôvodov problematická, avšak aj tu platí 
pozitívny účinok vegetácie (napr. pestovanie suchomilných rastlín), zavlažovanie pôdy, vysádzanie 
vetrolamov, prípadne tvorba iných prvkov krajiny, ktoré spomalia rýchlosť vetra



Sucho (znížená dostupnosť vody v pôde a krajine)

• v súvislosti so zmenou klímy a čiastočne 
aj v súvislosti so spôsobom využívania 
krajiny došlo v priebehu uplynulých 
dekád v rôznych oblastiach vo svete k 
nárastu frekvencie výskytu suchých 
období

• pre klímu na Zemi charakteristická určitá 
priestorová diferenciácia pokiaľ ide o 
dostupnosť a kvalitu vôd

• vo všeobecnosti platí, že voda využiteľná 
pre rastliny a pôdne organizmy sa do 
pôdy dostáva predovšetkým zo zrážok a 
preto sa problémy pôdneho sucha týkajú 
predovšetkým aridných oblastí

ročné úhrny zrážok

variabilita zrážok



Dezertifikácia (ohrozené oblasti vo svete)



Voda – všeobecné informácie

• kľúčová látka potrebná pre život organizmov na planéte Zem; poznáme organizmy, ktoré môžu žiť 
v prostredí bez kyslíka, alebo bez externého zdroja org. látok, avšak nepoznáme žiadnu formu 
života, ktorá by bola schopná prežiť dlhšie obdobie bez vody

• približne 71 % povrchu Zeme je pokrytého vodou avšak iba 3 % predstavujú “sladkú” vodu (fresh 
water), pričom jej množstvo je nerovnomerne distribuované v rámci zemského povrchu

• svetové zásoby vody predstavujú 1 400 mil. km3, avšak len približne 45 000 km3 (0.003%) pripadá 
na sladkú vodu, pričom iba 9 000 až 14 000 km3 je v dostupnej forme (zdroj: FAO)

• voda z vodovodnej siete vo väčšine prípadov pochádza z podpovrchových zdrojov, nakoľko je 
pravdepodobné, že bude vykazovať nižšiu koncentráciu org. polutantov, bude mikrobiálne menej 
aktívna a jej minerálne zloženie bude zdraviu prospešné, v porovnaní s povrchovou vodou alebo 
vodou zrážkovou (neplatí to vždy; napr. minerálne zloženie závisí od geochémie konkrétnej 
zvodnenej vrstvy v podloží); neraz je potrebná určitá úprava kvality podzemných vôd aby spĺňali 
hygienické kritériá pitnej vody

• väčšina vody pre poľnohospodárstvo a pôdu pochádza z povrchových zdrojov a zo zrážok



Funkcia vody v pôde

• fyziologické procesy pôdnych organizmov si vyžadujú prítomnosť vody v určitom množstve a 
kvalite → pôda bez vody je pôda bez života

• napr. fotosyntéza, čiže proces primárnej produkcie biomasy z CO2, za podpory slnečného žiarenia 
a minerálnych živín je veľmi náročný na spotrebu vody

ukazovateľom náročnosti fotosyntézy na spotrebu vody je tzv. transpiračný koeficient, ktorý 
vyjadruje molárny pomer transpirovanej H2O a prijatého CO2

u rastlín sa táto hodnota pohybuje od 50 po 500, pričom u väčšiny z nich sa vyznačuje hodnotou v 
intervale 250 až 500, čo znamená, že na jednu molekulu asimilovaného CO2 sa v procese 
transpirácie spotrebuje 250 až 500 molekúl vody a zároveň, že na syntézu jedného kg biomasy 
(sušiny) sa spotrebuje 250 až 500 kg vody→ ak majú rastliny rásť potrebujú veľa vody

ak pestovanie určitej poľnohospodárskej plodiny prináša ročne úrodu povedzme 10t/ha, na 
vyprodukovanie tohto množstva sa tým pádom spotrebuje 2500 až 5000t vody, čo predstavuje 
približne 250 až 500 mm zrážok 





Funkcia vody v pôde

• okrem fyziologických procesov pôdnych organizmov sa voda ekosystémoch, prostredí a krajine
(vrátane pôdy) podieľa aj na termoregulácii klímy

• vďaka relatívne vysokej hodnote špecifickej tepelnej kapacity a špecifického tepla voda v prostredí 
tlmí (zmierňuje) jeho prehrievanie

• evaporácia a transpirácia ochladzujú prostredie, keďže ako endotermické procesy odoberajú teplo 
z miest, kde dochádza k zmene skupenstva z kvapalného na plynné



Opatrenia na zadržiavanie vody v pôde (krajine)

• obmedziť povrchový odtok z územia, ktorý rýchlo odvádza vodu z krajiny a zadržať maximum 
zrážkových vôd

• pri zavlažovaní v poľnohospodárstve používať viac lokalizovanú závlahu, pri ktorej sa obmedzia 
straty výparom alebo povrchovým odtokom (napr. kvapková závlaha, prípadne iné podobne 
šetrné mechanizmy)

• vybudovanie vodohospodárskej infraštruktúry (to si však vyžaduje financie, čo v prípade 
rozvojových krajín môže predstavovať problém) 

• ak sú financie a prírodné pomery to umožňujú, je možné realizovať vrtné práce a prostredníctvom 
hydrotechniky vodu čerpať z podpovrchového prostredia



Zasolenie (salinita) pôdy

• akumulácia vysoko rozpustných solí v povrchovej vrstve pôdy (voda sa vyparuje → rozpustené látky 
ostávajú v pôde)

• výskyt: 

v aridných oblastiach, kde ročná evapotranspirácia prevyšuje ročný úhrn zrážok

na nížinách, kde sa hladina podzemnej vody nachádza plytko pod povrchom

podzemná voda s vyšším obsahom rozpustených solí

• problémom sú najmä sodné soli (napr. NaCl, Na2SO4, NaHCO3, Na2CO3.10H2O, 
Na2CO3.NaHCO3.2H2O), pretože ich roztoky sa vyznačujú vysokou hodnotou osmotického tlaku a 
zároveň vyšší obsah sodíka v pôde má negatívny vplyv na jej vlastnosti

• salinita (akumulácia vysoko rozpustných solí) vs. sodicita (akumulácia vysoko rozpustných sodných 
solí)

• odhaduje sa, že celková rozloha pôd vo svete významne ovplyvnených salinitou alebo sodicitou
predstavuje približne 932 mil. ha





výskyt zasolených pôd vo svete



Zasolenie (salinita) pôdy

prečo (ako) škodí organizmom a pôde

• z dôvodu vysokej hodnoty osmotického tlaku roztokov sodných solí; väčšina rastlín a pôdnych 
(mikro)organizmov v takýchto podmienkach trpí osmotickým stresom

• napriek tomu, že voda môže byť v danom prostredí prítomná, pre fyziologické potreby (a procesy)
väčšiny organizmov osídľujúcich pôdu je nevyužiteľná

• toxicita Na, B a chloridov; pri vyšších množstvách blokuje Na príjem Ca a Mg koreňmi rastlín

• okrem priameho vplyvu na organizmy, má akumulácia Na solí v pôde negatívny vplyv aj na jej 
štruktúru → dochádza k tzv. peptizácii pôdnych koloidov, k dispergácii pôdnych agregátov a tvorbe 
“zliatej” štruktúry

• pôda s vysokým obsahom Na vykazuje (najmä v suchom stave) značné zhutnenie



Zasolenie (salinita) pôdy

• pôdna štruktúra zasolených pôd: tvorba prizmatických
útvarov



Detekcia zasolenia pôdy

• riziko zasolenia pôdy nemusí byť v počiatočnom štádiu nápadné

• zasolenie pôd môže indikovať prítomnosť špecifických druhov rastlín – halofytov (Hordedeum
marinum, Juncus acutus, Salicornia europaea, Aster tripolium)

• elektrická vodivosť pôdneho roztoku, resp. nasýtenej pôdnej pasty, je pomerne spoľahlivým a 
často používaným parametrom pri hodnotení zasolenia pôd

• používajú sa aj ďalšie parametre: napr. pomer (podiel) adsorbovaného Na (ukazovateľ SAR, 
sodium adsorption ratio)



Zasolenie pôdy – náprava

• chemická meliorácia sadrou (40-90 t.ha-1), sírou (1-2 t.ha-1), síranom železnatým, vápencom 
(vytesnenie Na+ a jeho nahradenie Ca2+)

CaSO4 . 2H2O (sádra) --> Ca2+ + SO4
2- + 2H2O

Ca2+ + CO2(g) + H2O --> CaCO3 (s) + 2H+

pH klesne na 7,5 - 8 

stúpne koncentrácia Ca2+, dôjde k vytesneniu Na+ a k jeho vyplaveniu

• odvodnenie a “premývanie” pôdneho profilu 

• meliorácia zasolených pôd môže byť finančne veľmi náročná, nakoľko v dotknutých oblastiach 
môže byť problém s dostupnosťou vody, ktorej mineralizácia by bola nízka

• meliorácia zasolených pôd môže byť podporená napr. pestovaním vybraných halofytov
(Halocnemum strobilaceous, Atriplex verruciferae, Salsola crassae, Salicornia europaeae), ktoré z pôdy časť 
solí odoberú



Acidifikácia (okysľovanie) pôdy

• pokles pH pôdy

• čiastočne prirodzený proces, avšak človek prispel k jeho zintenzívneniu

• acidifikácia pôd sa týka oblastí s premyvným režimom (zrážky > evapotranspirácia)

• intenzívne sa prejavuje tam, kde je pôdotvorný substrát tvorený najmä zložkou SiO2, ako aj v 
oblastiach, kde je substrát značne zvetraný – tropické oblasti (značný podiel hydratovaných oxidov 
Fe a Al)

• hlavným acidifikačným činiteľom sú zrážky, keďže plynné emisie uvoľnené do atmosféry reagujú s 
vodou a do pôdy sa následne dostávajú zriedené minerálne kyseliny (H2CO3, HNO3, H2SO4); 
dôležité je teda jednak zloženie zrážkových vôd, ako aj ich celkové množstvo – úhrn

• prirodzeným acidifikačným činiteľom je rozklad organickej hmoty, keďže z rozkladajúcej sa 
biomasy sa uvoľňujú (poly)karboxylové kyseliny

• na lokálnej úrovni môže výraznú acidifikáciu spôsobiť zvetrávanie, resp. rozpúšťanie sulfidických
minerálov prítomných v banských odpadoch, pri ktorom sa tvorí H2SO4 → pH môže klesnúť na 
úroveň 2



Acidifikácia (okysľovanie) pôdy – následky

• nízka dostupnosť väčšiny dôležitých živín (N, P, K, Ca, Mg)

• toxicita hliníka (ak je pH pôdy < 4,2)

• väčšina potenciálne rizikových a toxických prvkov je mobilnejšia (“bioprístupnejšia” v kyslej 
oblasti)

• obmedzená diverzita mikroorganizmov, v kyslých pôdach dominujú mikroskopické huby, pričom 
aktivita baktérií a aktinomycét je často zanedbateľná

• spomalenie rozkladu organickej hmoty v pôde

• väčšine poľnohospodárskych plodín vyhovuje neutrálne prípadne mierne alkalické pH

• odhaduje sa, že v celosvetovom meradle limituje toxicita Al rast a produktivitu rastlín na viac ako 
40 % rozlohy poľnohospodárskej pôdy → dôvod: kyslosť pôdy



Acidifikácia (okysľovanie) pôdy – riešenie

• aplikácia vápenatých hmôt (vápnenie), často sa používa vápenec, ktorý je tvorený dominantne 
kalcitom

V pôde sa kalcit rozpúšťa: CaCO3 + H2O –> Ca2+ + HCO3
- + OH-

Všeobecná schéma znázorňujúca reakciu kalcitu s pôdou:

2Al-pôda + 3CaCO3 + 3H2O –> 3Ca-pôda + 2Al(OH)3 + 3CO2

• interval vápnenia sa v závislosti od pôdnych vlastností (geol. substrát, množstvo zrážok za rok, 
hydraulická vodivosť pôdy, sorpčná schopnosť) pohybuje od 1 do 10 rokov



Kontaminácia pôdy

• chemická degradácia pôdneho prostredia v dôsledku produkcie organických a anorganických 
odpadov

• vo všeobecnosti platí, že organické znečistenie má z priestorového hľadiska viac rozptýlený 
charakter, zatiaľ čo anorganické znečistenie býva často skoncentrované vo forme väčších háld 
banských alebo priemyselných odpadov

• organické znečistenie ŽP je o niečo mladšie v porovnaní s anorganickým

• spomedzi organických kontaminantov si zvýšenú pozornosť zaslúžia najmä halogénované
uhľovodíky (napr. polychlórované bifenyly, dioxíny a furány)

• v súvislosti s organickým znečistením pôd môže dochádzať ku kontaminácii podzemných vôd, 
nakoľko napr. niektoré halogénované uhľovodíky pôsobia toxicky už pri veľmi nízkych 
koncentráciách v pitnej vode

• haldy anorganických odpadov predstavujú častý zdroj kontaminácie životného prostredia 
rizikovými prvkami (napr. Pb, As, Cd, Hg), v niektorých prípadoch môže ísť o kontamináciu 
špecifickým prvkom, ako je napr. F



Kontaminácia pôdy – nápravné opatrenia

• tak ako v iných prípadoch, aj v prípade kontaminácie ŽP platí, že je efektívne problémom 
predchádzať ako potom riešiť ich následky

• aplikácia rôznych sanačných metód, techník a postupov

• v zásade môžeme rozlíšiť medzi technikami, ktoré sú zamerané na sanáciu organického 
znečistenia a tými, pri ktorých sa zmierňujú následky anorganickej kontaminácie

• pri sanácii organického znečistenia hrajú dôležitú úlohu mikroorganizmy, ktoré sú za určitých 
okolnosť schopné v rámci ich metabolických procesov a vďaka produkcii enzýmov org. 
kontaminanty modifikovať, prípadne aj úplne odbúrať až na CO2

• v rámci sanačných metód najmä anorganického znečistenia je často primárnym cieľom 
vybudovanie určitej bariéry, ktorá by zamedzila šíreniu nebezpečných látok do okolia

• ak to situácia a finančné zdroje umožňujú, môže sa navrhnúť spôsob sanácie, ktorý bude mať za 
následok chemickú modifikáciu kontaminantu (oxidáciu, redukciu), jeho transport, prípadne 
odčerpanie z podpovrchového prostredia


