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Uplatnenie výsledkov projektu 

- rozšírenie základných vedeckých poznatkov v oblasti mikrobiológie pôd, hydrológie, 
mikromorfológie a úrodnosti lesných pôd, 

- získanie vstupných údajov, ktoré sa môžu následne využiť pri modelovaní toku vody a živín 
cez nadložné horizonty lesných pôd a poskytnú empirickú bázu pre hodnotenie, verifikáciu 
a kalibráciu hydrologických procesov, a kalkulácie a modelovanie živinových režimov 

- v prebiehajúcom vzdelávacom procese v predmetoch geológia a pedológia, monitoring 
lesného prostredia, meliorácie lesných pôd, ale aj v iných predmetoch ako napr. zakladanie 
a pestovanie lesa, ochrana lesa a pod.   

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Hlavným cieľom projektu bolo hodnotenie a analýza procesov transformácie a transportu 
látok v nadložných horizontoch lesných pôd,  priestorového usporiadania a dynamiky ich 
vlastností, ako i štúdium  interakcie medzi minerálnou zložkou pôdy a organickými látkami v 
pod ním ležiacich horizontoch.   

Na základe výsledkov možno konstatovať, že vo vyšších polohách má na mikrobiálne 
procesy v nadložných horizontoch pôdy podstatne väčší význam mezoklíma ako rozdiely 
v mikroklimatických pomeroch v dôsledku prítomnosti lesného porastu. Prekvapujúcim 
výsledkom je zistenie, že nemusí platiť doterajší predpoklad o rozdielnom vplyve ihličnatých a 
listnatých porastov najmä na mikrobiálne spoločenstvo pôdy. Zistili sme podobnú odozvu 
pôdnych mikroorganizmov na prítomnosť smreka a buka na jednej strane a naopak, na 
prítomnosť jedle a cenných listnáčov na strane druhej. Ukázalo sa tiež, že náhle otvorenie 
porastu vo vyšších polohách má za následok zníženie intenzity mikrobiálnych procesov vo 
vrchných horizontoch pôdy, pričom proces regenerácie trvá niekoľko rokov.   

Výsledky infiltračných experimentov poukazujú na skutočnosť, že transport vody a v nej 
rozpustených látok cez pokrývkový humus sú silne ovplyvnené jeho hrúbkou a štruktúrou. 
Kým v prípade prítomnosti listnatého opadu na povrchu pôdy dochádza k nepravidelnej 
infiltrácii a k prevládajúcemu preferovanému prúdeniu vody v pôde, tak v ihličnatom poraste 
sme pozorovali naopak rovnomernú infiltráciu vody. Intenzita procesov vnútropôdneho 
zvetrávania je podmienená pohybom vody v pôde v preferovaných zónach prúdenia a závisí 
od časovej dĺžky existencie týchto zón.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The main objective of the project was the evaluation and analysis of the processes of 
transformation and transport in the surface organic horizons of forest soils, spatial distribution 
and dynamics of their properties, as well as the study of the interaction between the mineral 
component and soil organic matter in the underlying horizons. 

Based on our results we can state that at higher elevation mesoclimate is more important for 
the microbial processes in the surface soil horizons than differences in microclimate due to 
the presence of forest stand. It was also shown that the assumption about the different effects 
of deciduous and coniferous stands especially on soil microbiota does not hold  generally. We 
found a similar response of soil microorganisms to the presence of spruce and beech trees on 
the one hand, and to the presence of fir and hardwoods on the other hand. It was also shown 
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that the sudden opening of forest stands at higher elevations resulted in the decrease of 
microbial processes in the upper horizons; its resilience has been taking for several years. 
Infiltration experiments showed that the transport of water and in water soluble substances 
through surface organic layers is strongly influenced by their thickness and structure. While 
the presence of deciduous litter on the soil surface leads to irregular infiltration and a 
preference of predominant flow, in the coniferous stand we observed a uniform water 
infiltration into the soil. The intensity of weathering processes in soil was shown to be 
influenced by water movement and presence of the zones with predominant flow as well as 
the duration of these zones. 
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