


�� PriestorovPriestorov éé a a ččasovasov éé zmeny pôdnych procesov a zmeny pôdnych procesov a 
parametrovparametrov

�� Procesy ovplyvProcesy ovplyv ňňujuj úúce funkcie a kvalitu pôdyce funkcie a kvalitu pôdy

�� EkologickEkologick éé, technick, technick éé, ekonomick, ekonomick éé a socia soci áálne lne 
aspekty ohrozenaspekty ohrozen íí pôdypôdy

�� Faktory (ohrozenia) ovplyvFaktory (ohrozenia) ovplyv ňňujuj úúce ekosluce ekoslu žžbyby

�� StratStrat éégie a operagie a opera ččnnéé analýzy  pre ochranu pôdyanalýzy  pre ochranu pôdy



� Monitoring pôd je chápaný ako integrovaná časť monitoringu životného prostredia

� Pre každú z 8 reálnych hrozieb (threats to soil), ak o je erózia, úbytok organickej hmoty, 
kontaminácia, zastavané územia, kompakcia, zníženie biodiverzity, salinizácia, záplavy a 
zosuvy sú identifikované parametre a indikátory pre p otrebu ich monitorovania

� Bude vypracovaný program meraných základných pôdnyc h parametrov monitorovacích 
lokalít, ktoré budú sú časťou európskej pôdnej monitorovacej siete s možnos ťou 
prepojenia na existujúce údaje o pôdach vo vz ťahu k európskej mape v M 1 : 1 000 000

� Existujúce národné údaje budú harmonizované do takej m iery, ako to bude len možné

� Súčasťou tejto iniciatívy bude aj stimulácia národných st ratégií ochrany pôdy a ich 
hodnotenia

� EK sa zaväzuje ustanovi ť priblíženie takého pôdneho monitorovacieho procesu na báze už
existujúcich monitorovacích systémov, avšak s vývoj om mechanizmu, ktorý by lepšie 
pomohol manažova ť aktivity na pôde, lepšie chráni ť pôdu a jej funkcie transparentným 
spôsobom v rámci celého európskeho spolo čenstva

� Dôležitým krokom bude vytvorenie základnej (štartov acej) databázy nevyhnutnej pre 
celkové hodnotenie pôd európskeho spolo čenstva



�� je realizovaný ako je realizovaný ako ččiastkový monitorovaciastkový monitorovac íí systsyst éém m -- pôda (pôda (ČČMS MS -- P) P) 
pod koordinpod koordin ááciou Mciou M ŽŽP SR (10 P SR (10 ČČMS) MS) 
a finana finan ččným zabezpeným zabezpe ččeneníím MP SR od roku 1992m MP SR od roku 1992

�� akceptuje ekologický prakceptuje ekologický pr íístup pri rozmiestnenstup pri rozmiestnen íí
monitorovacmonitorovac íích lokalch lokal íítt

�� zahzahŕňŕňa produka produk ččnnéé funkcie pôdyfunkcie pôdy

�� v spojitosti s ostatnými v spojitosti s ostatnými ČČMS poskytuje obraz o aktuMS poskytuje obraz o aktu áálnom lnom 
stave a vývoji pôd a krajinystave a vývoji pôd a krajiny



�� poznanie najaktupoznanie najaktu áálnejlnej ššieho stavu naieho stavu na ššich pôd   ich pôd   
(po(po ľľnohospodnohospod áárskych, lesných i pôd nad hornou rskych, lesných i pôd nad hornou 
hranicou lesa) v pôdnom profilehranicou lesa) v pôdnom profile

�� sledovanie vývoja tých vlastnostsledovanie vývoja tých vlastnost íí, ktor, ktor éé ssúú rozhodujrozhoduj úúce ce 
z hz hľľadiska konkradiska konkr éétnych ohrozentnych ohrozen íí v sv s úúlade s nlade s n áávrhom EKvrhom EK

�� v kontexte s nv kontexte s n áávrhom EK ide o systematickvrhom EK ide o systematick éé sledovanie sledovanie 
pôdnych premenných vo vzpôdnych premenných vo vz ťťahu k ich zmenahu k ich zmen áám v kvalite  m v kvalite  
ako aj ochrane pôdy a pre zabezpeako aj ochrane pôdy a pre zabezpe ččenie enie 
environmentenvironment áálnej kontrolylnej kontroly



�� monitoring v zmonitoring v z áákladnej sieti monitorovackladnej sieti monitorovac íích lokalch lokal íít t 
na pona po ľľnohospodnohospod áárskych pôdach a pôdach nad hornou rskych pôdach a pôdach nad hornou 
hranicou lesa hranicou lesa (V(VÚÚPOP Bratislava na 318 lokalitPOP Bratislava na 318 lokalit áách)ch)

�� monitoring v zmonitoring v z áákladnej sieti monitorovackladnej sieti monitorovac íích lokalch lokal íít t 
na lesných pôdach na lesných pôdach (LV(LVÚÚ Zvolen na 112 lokalitZvolen na 112 lokalit áách)ch)

�� ploplo ššný prieskum kontaminný prieskum kontamin áácie pôd cie pôd ((ÚÚKSUP Bratislava)KSUP Bratislava)







� identifika čné údaje a ich aktualizácia

� chemické vlastnosti (ornica, podornica)

� chemicko-fyzikálne vlastnosti (ornica, podornica)

� fyzikálne vlastnosti (ornica, podornica)

JednotlivJednotliv éé parametre vlastnostparametre vlastnost íí pôd spôd s úú zaradenzaraden éé v databv datab áázových zových 
blokoch podblokoch pod ľľa okruhov sledovania.a okruhov sledovania.

V nadvV nadv ääznosti na nznosti na n áávrh EK svrh EK s úúvisia s nasledovnými ohrozeniami:visia s nasledovnými ohrozeniami:

� kontaminácia pôd

� acidifikácia pôd

� alkalizácia a salinizácia pôd

� kompakcia pôd

� erózia pôd

� úbytok pôdnej organickej hmoty a prístupných živín

� dezertifikácia pôd



Threat:  Soil organic matter

� organic carbon (Corganic carbon (C oxox ))

� total nitrogen (Ntotal nitrogen (N tt))

� C : N ratioC : N ratio

� humic acids (HA)humic acids (HA)

� fulvo acids (FA)fulvo acids (FA)

� HA : FA ratioHA : FA ratio

� optical parameter Qoptical parameter Q 66
44

� elemental analyses (C, H, N, O)elemental analyses (C, H, N, O)

� 1313C NMR parametersC NMR parameters



Threat:  Soil erosion

�� mechanical fractional compositionmechanical fractional composition

�� organic carbon (Corganic carbon (C oxox ))

�� physical parameters (bulk density, porosity)physical parameters (bulk density, porosity)

�� available nutrients (P, K)available nutrients (P, K)

�� 137137Cs isotopeCs isotope



Threat:  Soil contamination

�� total element concentrations (Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, C u, total element concentrations (Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, C u, 
As, Hg, Se, Co) As, Hg, Se, Co) –– with HNOwith HNO 33 + HCl + HF (aqua regia is + HCl + HF (aqua regia is 
testedtested for the time beingfor the time being ))

�� concentrations of risk elements extracted with 2M concentrations of risk elements extracted with 2M 
HNOHNO33 (Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn)(Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn)

�� As (2M HCl)As (2M HCl)

�� Fwatersoluble

�� mobilisable elements extracted with 0.05M EDTA mobilisable elements extracted with 0.05M EDTA 
(Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Cu)(Cd, Pb, Cr, Ni, Zn, Cu)

Perspectives: mobile forms extracted with NHPerspectives: mobile forms extracted with NH 44NONO33



Threat:  Soil compaction

�� physical parameters (bulk density, porosity, air physical parameters (bulk density, porosity, air 
capacity, fractional mechanical capacity, fractional mechanical composition, composition, 
infiltration, retention characteristics)infiltration, retention characteristics)



Threat:  Soil salinisation and alkalisation

�� electric conductivity of aelectric conductivity of a soil water soil water 
extract (ECe)extract (ECe)

�� exchangeable cations (Na, K, Ca, Mg) in exchangeable cations (Na, K, Ca, Mg) in 
saturation extract (to determine SAR)saturation extract (to determine SAR)

�� exchangeable anionsexchangeable anions

�� pH valuespH values



Threat:  Soil sealing

Problems were not identified for the time being.Problems were not identified for the time being.

The need of discussion.The need of discussion.

Threat:  Soil biodiversity

Problems have to be identified in other monitoring subsystemProblems have to be identified in other monitoring subsystem
of environment of environment –– „„ Partial monitoring system (PMS) Partial monitoring system (PMS) –– BiotaBiota ““ ..

Threat:  Floods and landslides

Awaiting further discussion.Awaiting further discussion.



















�� ččo sa deje v o sa deje v žživotnom prostredivotnom prostred íí (v na(v na ššom prom pr íípade s pade s 
pôdami) pôdami) –– zlepzlep ššenie, zhorenie, zhor ššenie, alebo nemenný stav?enie, alebo nemenný stav?

�� ččo je pro je pr ííččinou zhorinou zhor ššovania zistenovania zisten éého stavu?ho stavu?

�� ččo by sa mohlo, resp. malo urobio by sa mohlo, resp. malo urobi ťť v prospech riev prospech rie ššenia enia 
identifikovanidentifikovan éého environmentho environment áálneho probllneho probl éému?mu?



Jeden z Jeden z ččlláánkov 6. Environmentnkov 6. Environment áálneho Aklneho Ak ččnnéého ho 
programu Komisie Eprogramu Komisie E ÚÚ ((ččlláánok 10) zo dnok 10) zo d ňňa 24. 1. 2001 a 24. 1. 2001 

hovorhovor íí o monitoringu a hodnoteno monitoringu a hodnoten íí jeho výsledkov, ako jeho výsledkov, ako 
aj ich implementaj ich implement áácii do ncii do n áárodných pôdnych politrodných pôdnych polit íík. k. 

KomplexnosKomplexnos ťť opatrenopatren íí musmus íí bybyťť v spojitosti s v spojitosti s 
udrudr žžateateľľným vývojom nielen pôd, ale aj krajiny. Preto ným vývojom nielen pôd, ale aj krajiny. Preto 

musia bymusia by ťť rierie ššenenéé tak, aby nedochtak, aby nedoch áádzalo k dzalo k 
popo šškodzovaniu ochranných funkcikodzovaniu ochranných funkci íí pôdy, a teda ani pôdy, a teda ani 
stability krajinnstability krajinn éého celku. Najho celku. Naj úúččinnejinnej ššie môie mô žžu byu by ťť
vtedy, kevtedy, ke ďď ich komplexnosich komplexnos ťť bude premietnutbude premietnut áá v v 

ššttáátnej pôdnej politike.tnej pôdnej politike.



Kobza, J., Baran číková, G., Makovníková, J., Matúšková, L., 
Styk, J., Širá ň, M., Vojtáš, J.

Hodnotenie stavu a trendov vývoja vlastností
poľnohospodárskych pôd Slovenska z výsledkov 

monitoringu pôd SR



A nation that destroys its soils destroys itself

(Franklin D. Roosevelt, 1937)


