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V souvislosti s možnou korozí kalcitových speleotém se v severní þásti Moravského krasu uskuteþnila
pĜedbČžná studie krasových pĤd. Pro studium krasových pĤd byly vybrány lokality lišící se vegetaþním
pokryvem. Geochemický výzkum spoþíval pĜedevším ve studiu acidobazických reakcí pĤdních výluhĤ.
Jejich studium by mČlo pĜispČt k lepšímu pochopení vlivu vegetaþního pokryvu zejména na produkci
CO2 a huminových látek v pĤdním profilu. Výsledky naznaþují, že charakter vegetace ovlivĖuje
vlastnosti krasových pĤd, pĜedevším pĤdní reakci. PĤdy v krasových oblastech s jehliþnatými
monokulturami vykazují nižší hodnoty pH (pH ~ 4,6 ve výluzích destilovanou vodou) a do hloubky 15–
–20 cm jsou mírnČ kyselé. S hloubkou profilĤ se pH zvyšuje, poþáteþní acidita je otupena reakcemi
s vápencovými klasty. To potvrzují i hodnoty pH výluhĤ pĤd v limitní hloubce (substrátový horizont
Crk). pH pĤdních vzorkĤ ve výluzích destilovanou vodou je však v jehliþnatém lese nižší (pH ~ 6,81)
než ve smíšeném a listnatém lese (pH ~ 7,95). AgresivnČjší pĤdní roztoky (nižší hodnoty pH) v pĤdách
pod smrkovými monokulturami mají také vliv na hloubku pĤdního profilu. Hloubka pĤdního profilu je
ve smíšeném a listnatém lese typicky nižší (45–65 cm) ve srovnání s pĤdami pod smrkovými
monokulturami (Ø 85 cm). Pro detailní petrografickou charakteristiku krasových pĤd byly pĤdní vzorky
rozdČleny do 3 frakcí (kumulativní jílová a prachová frakce, písková frakce, štČrková frakce). ŠtČrková
frakce byla podrobena makroskopickému a mikroskopickému studiu. Fázové složení jílové frakce bylo
urþeno RTG-difrakþní analýzou (práškovou metodou). RovnČž byla realizována parciální chemická
analýza (obsahy H2O, CO2, Ca2+, organické hmoty). Na základČ pedogenetického studia bylo zjištČno
ve svrchních þástech pĤdních profilĤ totální odvápnČní, zĜejmČ jako dĤsledek rozpouštČní kalcitu
kyselými pórovými roztoky. S hloubkou pĤdních profilĤ se zvyšují obsahy karbonátĤ. To potvrzuje
pĜedpoklad, že kyselé prosakující vody jsou neutralizovány již v pĤdním profilu. Obsahy organické
hmoty se lokálnČ snižují s hloubkou profilu. Úbytek organické hmoty mĤže souviset s její
biochemickou degradací na oxid uhliþitý. Dílþí studie krasových pĤd vylouþila pronikání agresivních
vod z pĤdy do jeskyní, neboĢ tyto vody jsou neutralizovány reakcemi s karbonáty pĜímo v pĤdním
profilu.
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