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Postavenie monitoringu pôd v rámci ochrany pôd, životného 
prostredia a kvality života



�� 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  pocie  po ľľnohospodnohospod áárskych   rskych   
pôd  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

� salinizácia a sodifikácia pôd

� kompakcia pôd

� erózia pôd

� úbytok pôdnej organickej hmoty a prístupných živín

� dezertifikácia pôd



Ukážka z databázy (13 blokov ČMS-P)Ukážka z databázy (13 blokov ČMS-P)



Ukážka z databázy – blok Územná identifikáciaUkážka z databázy – blok Územná identifikácia



Ukážka z databázy – blok Klasifikácia pôdyUkážka z databázy – blok Klasifikácia pôdy



Ukážka z databázy – blok Stopové prvky vo výluhu 2M H NO3Ukážka z databázy – blok Stopové prvky vo výluhu 2M H NO3











Databáza Čiastkového 
monitorovacieho systému - Pôda

Územná identifikácia monitorovacích lokalít

1:1

Senzitívne územie

číslo katastr. 
územia

číslo katastr. 
územia



1. Územná identifikácia prieskumných lokalít



2. Klasifikácia pôdy a ozna čenie horizontu



3.  Acidifikácia pôdy (4 horizonty)



4. Salinizácia a sodifikácia pôdy (4 horizonty)



5. Kontaminácia pôdy (4 horizonty)

a/ Anorganické kontaminanty v extrakte lú čavky krá ľovskej:

� Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu, As, Hg, Se, Co, F (mg.kg-1)

v extrakte NH 4NO3:

� As, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb (mg.kg-1)
� F (vodorozpustný) (mg.kg-1)

b/ Organické kontaminanty

� PAU (mg.kg-1)
� PCB (mg.kg-1)
� NEL (mg.kg-1)
� Chlórované pesticídy (mg.kg-1)
� Q4

6

5. Kontaminácia pôdy (4 horizonty)

a/ Anorganické kontaminanty v extrakte lú čavky krá ľovskej:

� Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, Cu, As, Hg, Se, Co, F (mg.kg-1)

v extrakte NH 4NO3:

� As, Cu, Ni, Zn, Cd, Pb (mg.kg-1)
� F (vodorozpustný) (mg.kg-1)

b/ Organické kontaminanty

� PAU (mg.kg-1)
� PCB (mg.kg-1)
� NEL (mg.kg-1)
� Chlórované pesticídy (mg.kg-1)
� Q4

6



6. Pôdna organická hmota (4 horizonty)



7.  Kompakcia pôdy (4 horizonty)



8.  Erózia pôdy (5 hlbok)
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A nation that destroys its soils destroys itself

(Franklin D. Roosevelt, 1937)

ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornos ťť


