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Vplyv rôznych teplôt požiaru na parametre vodoodpudivosti lesnej pôdy v rôznych 
druhoch vegetácie 

Vodoodpudivosť pôdy (VOP)
• VOP je bežným javom v pôdach s hrubozrnnou textúrou, najmä piesočnatých, 

dôsledku častíc týchto pôd, ktoré majú malý merný povrch, ktorý je možné ľahšie 
pokryť hydrofóbnymi organickými látkami.

• Výskyt VOP má ďalekosiahle dôsledky na pohyb vody a rozpustených látok 
v pôdnom profile, rozdelenie pôdnej vlhkosti, stabilitu pôdnych agregátov a na 
rast rastlín.

• VOP znižuje infiltračnú schopnosť pôdnej matrice, čo môže viesť k zvýšenej 
hodnote povrchového odtoku a s tým súvisiacej erózii pôdy a vymývaniu živín.

• Po požiari zvyčajne vzniká samostatná vodoodpudivá vrstva s rôznou hrúbkou a 
priestorovou kontinuitou, ktorá sa nachádza na povrchu pôdy alebo niekoľko 
centimetrov nižšie, rovnobežne s povrchom pôdy.

• Prejavy VOP sa zosilňujú viac pri nižších teplotách a kratších obdobiach 
zahrievania, ako v prípade dlhších období zahrievania a vyšších teplôt, ktoré ničia 
organické látky vyvolávajúce VOP.

(a)  VOP v nespálenej vrstve sa vyskytuje vo vrstve 
opadu (opadanky) a vo vrchnom minerálnom 
horizonte bezprostredne pod rastlinami, alebo 
v úrovni koreňovej zóny.
(b) Počas požiaru sa hydrofóbne látky odparujú a 
pohybujú sa smerom nadol pozdĺž teplotných 
gradientov.
(c)   Po požiari je pod a rovnobežne s povrchom pôdy 
na  spálenej ploche vodoodpudivá vrstva

Vplyv rôznych druhov vegetácie na VOP vyvolanú požiarom
Surfaktanty sú povrchovo aktívne látky, ktoré znižujú povrchové napätie kvapaliny, čo umožňuje mobilitu iných chemických látok. V pôde surfaktanty pôsobia pri modifikácii pôdneho roztoku a 
používajú sa na sanáciu miest znečistených hydrofóbnymi organickými zlúčeninami, čím sa zosilňuje desorpcia z pôdnej fázy. Po aplikácii surfaktantov do vodoodpudivej pôdy dochádza k zníženiu 
povrchového odtoku, zvýšeniu obsahu pôdnej vody a zníženiu koncentrácie dusičnanov. Biomasa, ktorá sa nachádza nad zemou a mikrobiálna aktivita (stanovená cez emisie CO2 z pôdy) bola výrazne 
vyššia v pôdach, do ktorých boli surfaktanty aplikované ako vo vodoodpudivých pôdach. 

Vzťahy medzi VOP a teplotou pôdy pri požiari je možné 
definovať nasledovne:
• Slabá VOP - pôdy zahrievané na teplotu nižšiu ako 175 °C.
• Silná VOP - pri zahrievaní pôd medzi 175 a 200 °C.
• Zničenie VOP - pôdy zahrievané na 280 až 400 °C.

Metodika • Experimentálna lokalita sa nachádza 
neďaleko 

    obce Studienka (48°31.733' N, 17°07.315' E) 
    v Borskej nížine (juhozápadné Slovensko).
• Eolitické piesky ležiace na neogénnom 

podklade.
• Ílovito-prachovité sedimenty.
• Podzemné vody obsahujú oxid uhličitý a 
     vyznačujú sa tvrdosťou a kyslosťou.

V rámci výskumnej lokality boli vyčlenené 3 výskumné 
plochy:
• prvá pokusná plocha reprezentuje ihličnatý les, konkrétne 

100 ročný porast borovice lesnej (Pinus sylvestris), (obr. a),
• druhá plocha je v listnatom poraste s prevahou jelše 

lepkavej (Alnus glutinosa) (obr. b),
• tretia plocha predstavuje 30 ročný porast borovice lesnej 

(obr. c).

Odber a príprava vzoriek
• Výber lokality.
• Vyčlenené tri výskumné plochy.
• Ihličnatý les 100 a 30 ročný a listnatý les.
• Odber vrchnej časti pôdy – organický horizont (0-2,5cm).
• Minerálna časť pôdy z 2,5cm.
• Preosievanie vzoriek cez 2mm sito.
• Sušenie vzoriek (BIMDER) 40°C.
• Navažovanie do keramických misiek.
• 60g minerálnej časti pôdy a 60g minerálnej a 5g organickej časti pôdy.

Zahrievanie vzoriek
• Zahrievanie vzoriek v mufľovej peci.
• Teploty: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 

350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 
700, 750, 800, 850 a 900°C.

• Doba spaľovania 20 min.
• Vychladnutie vzoriek na izbovú 

teplotu.
• Metóda WDPT.
• Zapísanie a vyhodnotenie výsledkov 

WDPT.

Metóda merania VOP - Water Drop Penetration Time Test (WDPT)
Podstatou testu je umiestnenie kvapky vody na povrch pôdy a 
následné sledovanie času, za ktorý kvapka celá vsiakne do pôdy. 

Výsledky
1) Namerané hodnoty WDPT po spálení a po 10 dňoch a dlhšie od spálenia pre listnatý les z 
experimentálnej lokality neďaleko obce Studienka. Odobratý minerálny horizont vo vrstve 25mm 
pod organickým horizontom, následne preosiaty cez 2mm sito a vysušený na konštantnú vlhkosť. 
Vzorky navážené do misiek o hmotnosti 60g, bez organického horizontu. Hodnoty WDPT boli 
merané v laboratóriu pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 46%.

Z výsledkov môžeme vyvodiť záver, že pri listnatom lese je VOP pred spálením (20°C) nižšia ako 
po zahriati v peci. Od teploty 250 °C sa výrazne zvyšuje VOP až po teplotu 350°C, kedy je 
dosiahnutá najväčšia VOP. Následne pri teplote 375 °C VOP zaniká. Metóda WDPT po 10 a viac 
dňoch sa výrazne nelíši. Najvyššiu VOP je pri teplote 300°C a postupne klesá, kde pri 375°C 
rovnako ako namerané hodnoty WDPT po spálení úplne zaniká.

2) Namerané hodnoty WDPT po spálení a po 10 dňoch a dlhšie od spálenia pre 100 ročný 
ihličnatý les z experimentálnej lokality neďaleko obce Studienka. Odobratý minerálny horizont vo 
vrstve 25mm pod organickým horizontom, následne preosiaty cez 2mm sito a vysušený na 
konštantnú vlhkosť. Vzorky navážené do misiek o hmotnosti 60g, bez organického horizontu. 
Hodnoty WDPT boli merané v laboratóriu pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 46%.

Meranie WDPT pri vzorkách ihličnatého lesa 100 ročného je podobná ako pri listnatom lese. Pred 
spálením (20°C) je VOP taktiež nižšia ako po spálení. Zo začiatku VOP mierne stúpa, keď pri 
teplote 100°C dosiahne najväčšiu VOP. Následne mierne klesá až po teplotu 350°C respektíve 375 
°C, kde VOP úplne zaniká. Čo sa týka VOP meranej po 10 a viac dňoch je odlišná. Pri teplote 
100°C je nemeraná druhá najnižšia hodna VOP. Pri okamžitom meraná bola VOP najvyššia. 
Najvyššiu hodnotu dosahuje pri teplote 325°C, potom sa VOP postupne znižuje až na teplotu 375°
C, kedy VOP úplne zaniká.

3) Namerané hodnoty WDPT po spálení a po 10 dňoch a dlhšie od spálenia pre 30 ročný ihličnatý 
les z experimentálnej lokality neďaleko obce Studienka. Odobratý minerálny horizont vo vrstve 
25mm pod organickým horizontom, následne preosiaty cez 2mm sito a vysušený na konštantnú 
vlhkosť. Vzorky navážené do misiek o hmotnosti 60g, bez organického horizontu. Hodnoty 
WDPT boli merané v laboratóriu pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 46%.

Pri ihličnatom 30 ročnom lese je VOP pri počiatočnej teplote väčšia ako po zahriati po teplotu 
200°C. Pri teplote 250°C a 300 °C sa výrazne VOP zväčšuje, kedy dosahuje najvyššie namerané 
hodnoty. VOP zaniká pri teplote 350°C čo je o 25°C menej ako pri listnatom lese a 100 ročnom 
ihličnatom lese.
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