
*Orná pôda na hnedozemiach (Tomášovce) *Poľnohospodárska kultúrna krajina (Juhoslovenská kotlina)

*Poľnohospodárske zázemie obcí (Haličské Podzámčie) *Pasienkovo - lúčna oblasť na Ratke
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4.1
Pôdne typy
Soil types

4.2
Kontaminácia pôdy
Soil contamination

4.3
Náchylnosť poľnohospodárskych pôd na eróziu
Susceptibility of agricultural soil to erosion

4.4
Pôdnoekologická regionalizácia a poľnohospodársky potenciál jednotlivých pôdnoekologických regiónov
Pedoecological regionalisation and agricultural land use potential of the pedoecological regions

4.5
Potenciál pôd transportovať anorganické polutanty
Soil potential for transporting inorganic pollutants

4.6
Potenciál pôd transportovať organické polutanty
Soil potential for transporting organic pollutants
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Pôda
 Za túto zložku životného prostredia bolo vybraných šesť tematických máp, 
ktoré prezentujú jej rôzne atribúty. Pozitívne sú predurčené prírodnými podmienka-
mi, zatiaľ čo negatívne súvisia vo väčšine prípadov s rôznorodými antropogénnymi 
zásahmi do prostredia.
Úvodná mapa 4.1 znázorňuje priestorové rozmiestnenie základných pôdnych ty-
pov, ktorých charakter formujú geografické podmienky a to najmä substrát, reliéf, 
nadmorská výška a klíma. V SR sa vyskytuje celá škála typov pôd, viazaných na 
rôzne typy abiotického prostredia. Geograficky možno rozlíšiť dve základné skupiny 
pôd – pôdy nížin a kotlín a horské pôdy. Najrozšírenejšími typmi sú kambizeme, 
rendziny (prevažujú v pohoriach), fluvizeme, černozeme, hnedozeme, luvizeme a  
čiernice (prevažujú v nížinách a kotlinách).
Mapa 4.2 je venovaná chemickej degradácii pôdy, ktorej pôvod je treba hľadať v 
hospodárskej činnosti človeka súvisiacej predovšetkým s ťažbou a spracovaním 
nerastných surovín a ostatnou priemyselnou činnosťou. Polutanty sa dostávajú do 
pôdy hlavne vo forme prašného spadu, vylúhovaním z odvalov, skládok, ale pomer-
ne často tiež v dôsledku nadmerného aplikovania umelých hnojív. Až takmer 30 %
územia SR vykazuje miernu kontamináciu pôdy. 
Mapa 4.3 zobrazuje najvýznamnejšiu formu fyzikálnej deštrukcie pôdy, a to jej 
eróziu. Vodná erózia je viazaná najmä na intenzívne využívané polohy pahorkatín 
a podhoria so strmšími svahmi, ktoré sú využívané ako orná pôda. Prvotným fakto-
rom vzniku erózie je nesprávne využívanie pôdneho fondu, ale náchylnosť na eróziu 
zvyšujú aj nepriaznivé fyzikálne vlastnosti pôdy, pôdna štruktúra a malý obsah hu-
musu. Pomerne významná je tiež mechanická degradácia pôdy spôsobená eróziou 
pasienkov v horských oblastiach, ako aj erózia v intenzívne lesohospodársky vyu-
žívaných oblastiach. Vodnou eróziou je v SR potenciálne ohrozených cca 57 % poľ-
nohospodárskeho pôdneho fondu a cca 19 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
ohrozuje extrémna vodná erózia. Veterná erózia poškodzuje zvyčajne plochy bez 
vegetačného krytu s piesčitými pôdami, a to predovšetkým v suchších obdobiach roka.
Mapa 4.4 sa venuje vymedzeniu pôdnoekologických regiónov a priestorovému zo-
brazeniu poľnohospodárskeho potenciálu využívania jednotlivých pôdnoekologic-
kých regiónov. 
Mapa 4.5 hodnotí potenciálnu schopnosť pôdy transportovať, resp. zadržiavať anorga-
nické kontaminanty. Do tejto skupiny kontaminantov patria predovšetkým ťažké kovy.
Mapa 4.6 hodnotí potenciálnu schopnosť pôdy transportovať, resp. zadržiavať or-
ganické kontaminanty. Skupina kontaminantov zahŕňa polyaromatické uhľovodíky, 
polychlórované bifenyly a všetky vyššie halogénové aromatické zlúčeniny, z kto-
rých mnohé sú degradačnými produktmi bežne používaných pesticídov.

Soils
 This environmental component is represented with six thematic maps dis-
playing properties of soils. The positive ones are predetermined by the natural con-
ditions, while the negatives are usually connected to various anthropogenic distur-
bances of the environment.
The introductory map 4.1 displays spatial distribution of basic soil types, formed by 
geographic conditions such as substrate, relief, elevation and climate. Within SR, 
the whole scale of soil types has developed, connected to various types of abiotic 
environment. Geographically, we determine two basic groups of soils – soils of low-
lands and basins and mountain soils. The most widespread are cambisols, rendzic 
leptosols (mostly in mountains), fluvisols, chernozems, haplic luvisols, albic luvisols 
and mollic fluvisols (mostly in lowlands and basins). 
The map 4.2 is dedicated to chemical soil degradation caused by human economi-
cal activities connected mostly to mineral extraction and other industrial activities. 
The polutants are introduced mostly in form of dust particles, leaching from land-
fills and mining areas but also often from overuse of artificial fertilizers. Almost 30% 
of SR soils are slightly contaminated.
The map 4.3 represents the most important form of physical destruction of soils, 
which is erosion. The water erosion is bound to more intensively used upland and 
submontaneous areas with steeper slopes, used as arable land. The initial factor for 
erosion formation is improper use of the soils but the erosion potential is higher with 
unfavourable physical properties of the soil, soil structure and low humus content. 
Also significant is mechanical soil degradation, caused by erosion of pastures in 
the mountain areas and intensively exploited forests. The water erosion potentially 
endangers around 57% of the agriculture land, while 19% of it are endangered with 
extreme water erosion. The wind erosion usually affects areas without vegetation 
cover with more sandy soils, during more arid periods of the year.
The map 4.4 represents delineation of pedoecological regions and spa-
tial depiction of agricultural land use potential of the pedoecological
regions. 
The map 4.5 evaluates the potential of the soil to transport or accumulate inorganic 
pollutants, mainly heavy metals.
The map 4.6 evaluates the potential of the soil to transport or accumulate organic 
pollutants, represented by polyaromatic carbohydrates, polychlorinated biphenyls 
and all heavier aromatic halogen compounds, many of which are products of com-
mon pesticides decompsition.
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