
2.9. ERÓZNE PROCESY 

2.9.1. Základná charakteristika monitorovacej siete 
Do roku 2005 bol súčasťou ČMS GF aj monitoring eróznych procesov. Monitorované 

lokality podsystému boli vybrané z rôznych regiónov Slovenska s rôznymi prírodnými 
podmienkami, čím bolo zohľadnené kritérium regionálneho rozsahu monitorovania 
pozorovaného javu. Okrem pôvodných lokalít zaradených do projektu (Projekt ČMS GF, ZoD 
152/2000/7.2) boli v priebehu riešenia úlohy pridané dve lokality na monitoring erózie 
poľnohospodárskej pôdy (Turá Lúka a školský pozemok pri Kolíňanoch patriaci Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre). Finančne náročný monitoring poľnohospodárskej 
pôdy na lokalite Turá Lúka bol v roku 2002 pre nedostatok financií zastavený. 

 
Tab. 2.9.1: Prehľadná tabuľka monitorovaných lokalít  

Lokalita Geomorfologický 
celok 

Štruktúrno-tektonická 
oblasť 

Plocha 
[km2] 

Monitor. 
obdobie 

[rok] 

Dĺžka eróznych
rýh 

[km/km2] 
1. Brezová pod 
    Bradlom 

Myjavská 
pahorkatina Bradlové pásmo 11,75 43 2,08 

2. Nováky Hornonitrianská 
kotlina 

Vnútrokarpatské panvy a 
kotliny 26,6 43 2,74 

3. Dudince Krupinská planina Neovulkanity 48,81 42 2,88 
4. Klenovec Stolické vrchy Veporské pásmo 31,51 42 1,36 

5. Plaveč Spišsko – Šarišské 
medzihorie 

Centrálnokarpatský flyš 
a bradlové pásmo 14,42 43 1,49 

6. Varhaňovce Prešovská kotlina Vnútrokarpatské panvy a 
kotliny 12,65 46 1,60 

7. Osrblie Veporské vrchy Veporské pásmo 0,06 9 - 

8. Turá Lúka Myjavská 
pahorkatina Bradlové pásmo  2 - 

9. školský 
    pozemok Nitra 

Nitrianska 
pahorkatina 

Vnútrokarpatské panvy a 
kotliny 0,25 2 - 

Prehľadná schéma lokalít: 

 
 
 

Lokalita Brezová pod Bradlom leží na južnom okraji Myjavskej pahorkatiny pri obci 
Brezová pod Bradlom. Lokalita je vo vegetačne odkrytej poľnohospodársky aktívnej oblasti 
v ktorej je aktívne obrábaných až 49 % územia. Severná časť územia je zarastená, pričom 
v priebehu monitorovaného obdobia rozloha lesa vzrástla z 21 na 36 %. Väčšina eróznych rýh 
sa nachádza na nezalesnenom území. Hoci až 72 % územia tvoria kriedové flyšoidné 
sedimenty, výskyt skoro všetkých eróznych rýh je viazaný na ílovcovo prachovcové 
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sedimenty tvoriace v úzkom páse len 5,8 % plochy územia. Deluviálne sedimenty sa 
nachádzajú na celom území lokality, do mapy sú zakreslené len súvislejšie celky na pätách 
svahov. Spolu prekrývajú len 8,4 % z plochy lokality. Svahy, v ktorých sa tvoria erózne ryhy 
majú sklon v rozmedzí od 6º do 20º a ich dĺžka je v rozmedzí od 800 do 1500 m. Priemerné 
ročné zrážky sú na tejto lokalite od 600 do 800 mm. 

Lokalita Nováky leží v juhozápadnej časti Hornonitrianskej kotliny s pahorkatinným 
reliéfom. Sklony svahov sú v rozmedzí od 1º do 6º a ich priemerná dĺžka je 500 m. Priemerná 
ročná výdatnosť zrážok je 607 mm. Prevažná časť lokality je budovaná nespevnenými alebo 
slabo spevnenými neogénnymi molasovými sedimentmi (štrky, piesky a íly, ílovce, 
prachovce), v ktorých vznikla aj väčšina eróznych rýh. Z monitorovaných lokalít má táto 
najväčšiu zalesnenú plochu, v súčasnosti až 55 %. Zvyšná časť krajiny je odkrytá, využívaná 
pre poľnohospodárstvo, obrábané polia tvoria 29 % plochy územia. 

Lokalita Dudince sa nachádza na Krupinskej planine na území medzi obcami Dudince a 
Plášťovce. Predstavuje mimoriadne členitý reliéf s početnými eróznymi ryhami. Priemerná 
dĺžka svahov s eróznymi ryhami je až 1000 m a ich sklon je v rozmedzí od 6º do 10º. Územie 
je poľnohospodársky využívané (orná pôda, sady, pasienky), zalesnených je len 29 % 
z rozlohy územia. Lokalita je budovaná neogénnymi epiklastickými vulkanickými horninami 
bádenského veku. Litologicky ide o tufovité pieskovce a siltovce s vložkami ílovcov, 
pieskovce a zlepence. Kvartérne deluviálne sedimenty sú zastúpené len v malom množstve, 
spolu prekrývajú len okolo 2 % z celého územia. Ročný úhrn zrážok je v rozmedzí od 600 do 
800 mm. 

Lokalita Klenovec leží v Kohútskej zóne Veporského pásma medzi obcami Klenovec a 
Hnúšťa. Výber lokality Klenovec, predstavujúcu štruktúrno-tektonickú jednotku budovanú 
kryštalickými horninami, ovplyvnil intenzívny výzdvih územia v kvartéri a s tým spojený 
vznik mohutných kvartérnych sedimentov. Výmoľová erózia územia lokality je viazaná na 
tieto kvartérne pokryvy (jemnozrnné, piesčité a štrkovité zeminy) a na nízkometamorfické 
horniny (sivozelené fylity). V minulosti bola väčšina územia využívaná poľnohospodársky, 
len 31 % plochy územia bolo zalesnené. V súčasnosti je zalesnenej až 52 % plochy územia. 
Priemerný sklon územia je v rozmedzí od 1° do 6°, priemerná dĺžka svahov je 1000 m. Ročný 
úhrn zrážok je v rozmedzí od 600 do 800 mm. 

Lokalita Plaveč leží v Spišsko – Šarišskom medzihorí medzi Plavnicou a Orlovom. 
Územie je budované flyšovými súvrstviami paleogénu (prevažne ílovce a pieskovce 
vonkajšieho flyšového pásma), ktoré sú hojne prekryté kvartérnymi svahovými hlinito-
kamenitými zeminami. Zo všetkých lokalít je táto lokalita najviac postihnutá zosuvmi. 
Najviac postihnuté výmoľovou eróziou sú práve tieto deluviálne zeminy a zosuvné delúvia, 
respektíve flyšoidné horniny, ktoré sú delúviom prekryté. Takmer celé územie je využívané 
pre poľnohospodárstvo, len 13 % plochy je zalesnená. Priemerný sklon svahov je v rozmedzí 
od 1° do 10°, ich dĺžka je od 700 do 1500 m. Priemerný ročný úhrn zrážok je 696 mm. 

Lokalita Varhaňovce leží v Prešovskej kotline na území SV od Košíc medzi 
Varhaňovcami a Rozhanovcami. Väčšia časť lokality je tvorená nespevnenými a slabo 
spevnenými neogénnymi molasovými sedimentmi (štrky, piesky a íly, ílovce, prachovce) 
výplne vnútrokarpatskej kotliny. Na území lokality možno pozorovať celý rad aktívnych 
eróznych rýh, ktoré sú viazané hlavne na nespevnené piesčité štrky tvoriace strmé svahy so 
sklonom 10º až 20º. Väčšina územia pritom nemá sklon väčší ako 6º. Celé územie lokality je 
v súčasnosti intenzívne využívané pre poľnohospodársku činnosť, len 17 % je zalesnených. 

Lokalita Osrblie sa nachádza v severozápadnej časti Veporských vrchoch Slovenského 
rudohoria. Lokalita bola do projektu monitoringu eróznych procesov zaradená na základe 
potreby monitorovať následky prírodnej kalamity z augusta roku 1996, kedy víchrica 
doprevádzaná ľadovcom svojou intenzitou a rozsahom spôsobila vývraty a polomy väčšej 
časti doliny hornej časti potoka Osrblianka. Vývratmi došlo k porušeniu a aj k odstráneniu 
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najúčinnejšej protieróznej ochrany, akou je vegetácia so svojim koreňovým systémom. 
Následkom tohto stavu bolo územie ohrozené vznikom akcelerovanej erózie. 

Ďalšie lokality sú zamerané na monitoring vodnej erózie na poľnohospodárskej pôde. 
Takýto monitoring má niekoľko zvláštnosti, ktorými sa odlišuje od monitoringu vodnej erózie 
na nepoľnohospodárskej pôde. Napr. na obrábanej poľnohospodárskej pôde existuje, okrem 
vodnej a veternej erózie, aj erózia zapríčinená mechanickým pôsobením poľnohospodárskych 
mechanizmov a prakticky každý agrotechnický zásah zahladzuje voľným okom viditeľné 
prejavy plošnej vodnej erózie, t.j. likviduje povrchovým odtokom zrážkovej vody vzniknuté 
jarčeky a brázdy. Pre monitoring vodnej erózie na poľnohospodárskej pôde sú vybrané dve 
lokality: 

Monitorované územie Turá Lúka sa nachádza vo flyšovom pásme Myjavskej 
pahorkatiny, v katastri obce Turá Lúka. Územie reprezentuje podhorské poľnohospodárstvo 
vo flyšovej oblasti. Flyšové pohoria sa vyznačujú miernejšie modelovaným reliéfom, väčšou 
odlesnenosťou, hustejším osídlením ako ostatné horské oblasti Slovenska, preto podhorské 
poľnohospodárstvo sa vo flyšových oblastiach rozvinulo intenzívnejšie, ako napríklad 
v kryštalických pohoriach. Výskyt nepriepustných ílovcových súvrství a väčšie odlesnenie 
spôsobuje omnoho výraznejšiu sezónnu variabilitu odtoku ako v iných pohoriach a tým aj 
intenzívnejšiu eróziu. 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre so sídlom v Kolíňanoch (ďalej len VPPSPU v Nitre). Lokalita sa nachádza na 
Nitrianskej pahorkatine budovanej kvartérnymi a neogénnymi sedimentami Trnavsko-
dubnickej panvy. Kvartérne sedimenty sú zastúpené sprašami a sprašovými hlinami, 
neogénne sedimenty tvoria pestré íly, prachy a piesky. Po stránke genetického vývoja pôd 
spadá záujmové územie do hnedozemnej oblasti. Jedná sa o poľnohospodársky pozemok 
intenzívne využívaný pre poľnohospodársku činnosť, ktorý je niekoľkokrát za sezónu 
upravovaný poľnohospodárskymi mechanizmami a na ktorom sa pestujú poľnohospodárske 
plodiny. 

 
2.9.2. Sledované ukazovatele (merané veličiny) a metódy hodnotenia jednotlivých veličín 

Hlavné sledované prvky na lokalitách hodnotených na základe leteckých snímok sú 
dĺžka a plocha eróznych rýh v roku 1949 a okolo roku 1990, t.j. v roku prvého a ostatného 
leteckého snímkovania lokality. Porovnaním získaných hodnôt sa potom vyhodnotil prírastok 
alebo úbytok plochy a dĺžky eróznych rýh na lokalite za obdobie okolo 40 rokov (na každej 
lokalite iné obdobie, v závislosti od časového rozpätia medzi nafotením oboch sád leteckých 
snímok). Identifikované erózne ryhy na starých snímkach boli podľa priebehu ich vývoja 
rozdelené do troch skupín. Kontinuálne - ryhy, ktoré boli identifikované aj na nových 
snímkach. Pohltené - ryhy, ktoré boli v období medzi starým a novým leteckým snímkovaním 
pohltené inými ryhami, spravidla tými z ktorej sa vetvili. Zaniknuté - ryhy, ktoré v priebehu 
monitorovaného obdobia zanikli, t.j. na nových snímkach už neboli identifikované. Erózne 
ryhy identifikované na nových leteckých snímkach boli rozdelené do dvoch skupín. 
Kontinuálne – tie ryhy ktoré boli identifikované aj na starých leteckých snímkach. Nové - 
ryhy ktoré na starých snímkach neboli identifikované a preto sa domnievame, že vznikli až po 
prvom leteckom snímkovaní. Na analyzovanie vzniku a vývoja eróznych rýh na lokalitách sa 
získali aj ďalšie dáta o ryhách a svahoch, na ktorých sa ryhy nachádzali, ako sú dĺžka, sklon, 
orientácia, prevýšenie, geológia a pod. 

Odlišné postavenie mal monitoring na lokalite Osrblie. Monitoring na tejto lokalite sa 
opieral o vyhodnocovanie terénnych pochôdzok a fotografií. Vizuálne sa hodnotili vývoj 
erózie, jej postup alebo ústup vzhľadom k prvej dokumentácii stavu lokality. Na vzorkách 
zemín bol hodnotený úbytok jemnej frakcie zo svahových hlín lokality. 
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Pri plošnej erózii poľnohospodárskej pôdy na lokalite Turá Lúka boli monitorované 
atmosferické zrážky, prietok vody vodomerným profilom a obsah nerozpustných a 
rozpustných látok unášaných vo vode. Na základe týchto nameraných veličín bol vyrátaný 
odnos poľnohospodárskej pôdy z monitorovanej lokality. 

Na pozemku Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa meral denný zrážkový úhrn v milimetroch pomocou 
prenosnej zrážkomernej stanice, úbytok poľnohospodárskej pôdy a zmena granulometrického 
zloženia povrchovej časti pôdy. Úbytok pôdy sa meral na deviatich bodov rozložených do 
profilu vedenom po spádnici. Hodnotil sa priamym meraním zníženia povrchu pôdy v 
milimetroch pomocou erodomernej tyči, erodomerných fliaš a Gerlachovho žľabu. Meranie sa 
realizovalo na konci a na začiatku monitorovacieho obdobia a po každom erózne účinnom 
daždi. Ďalej sa na vymedzenej ploche meral objem vzniknutých jarčekov, brázd a výmoľov, 
t.j. vyšších foriem plošnej erózie. 
 
2.9.3. Spôsob a frekvencia odberu vzoriek 

Vývoj erózie na lokalitách Brezová pod Bradlom, Nováky, Dudince, Klenovec, Plaveč, 
Varhaňovce bol monitorovaný jednorazovým vyhodnotením dvoch sád leteckých snímok 
urobených v časovom odstupe okolo 43 rokov. Proces erózie lokality bol posudzovaný podľa 
existencie, vývoja a prípadne i zániku či vzniku výmoľov identifikovateľných na leteckých 
fotografiách. Ako ďalšie zdroje vstupných dáta na analýzu vývoja erózie boli archívne 
materiály, topografické podklady a terénne mapovanie. 

Letecké fotografie boli vyhodnocované pomocou stereo interpretoskopu a pomocou 
software GRASS a MapInfo. S použitím topografického podkladu mierky 1:10 000 boli pre 
každú lokalitu vypracované digitálne modely reliéfu. Tieto slúžia na orthorektifikáciu 
leteckých fotografií, ktorou sa zo snímok odstránila deformácia spôsobená prenosom 
trojrozmerného reliéfu na dvojrozmernú plochu leteckej fotografie. Z ortorektifikovaných 
leteckých snímok a špeciálnych máp sa pomocou programu MapInfo získali dáta o dĺžke a 
ploche jednotlivých výmoľov ako aj informácie o využití územia. Z digitálnych modelov sa 
získali morfometrické informácie súvisiace s eróznymi ryhami a svahmi na ktorých sa 
nachádzajú. 

Na lokalite Osrblie bol monitorovaný vývoj erózie strmého svahu, na ktorom víchrica 
odstránila prirodzený lesný porast. Monitorovanie postupu akcelerovanej erózie na lokalite 
Osrblie bolo založené na interpretácií fotografií, laboratórneho vyhodnotenia vzoriek zemín a 
terénnych pochôdzok v rámci ktorých bol vizuálne posúdený výskyt líniových foriem vodnej 
erózie a rýchlosť zarastania obnaženého podložia vegetáciou. Žiaľ, po ťažbe vývratov a 
polomov sa stav monitorovaných svahov natoľko zmenil, že použitie fotografovania ako 
monitorovacej metódy bolo nepoužiteľné. A to z toho dôvodu, že počas ťažby dreva boli 
miesta s poškodenou vegetáciou prekryté zvyškami haluzoviny, čo znemožnilo ich presné 
vyhodnotenie na fotografii a tým aj presné vyhodnotenie postupu alebo zániku erózie na 
lokalite. Z toho dôvodu predkladáme len vyhodnotenie stavu lokality na základe 
každoročných terénnych obchôdzok. 

Meranie na lokalite Turá Lúka bolo zabezpečené ako meranie na vodomernej stanici 
vodného toku celého povodia pomocou Parshalovho žľabu, elektronického hladinomeru, 
zariadenia na kontinuálny odber vzoriek vody a zrážkomeru. Práce na tejto lokalite boli 
v roku 2002 pre finančnú náročnosť zastavené. 

Na lokalite VPPSPU v Nitre je meranie intenzity vodnej erózie na poľnohospodárskej 
pôde realizované zrnitostným rozborom povrchovej vrstvy pôdy, erodomernými tyčami, 
erodomernými valcami otvoreného a uzatvoreného typu, pôvodnými a modifikovanými 
Gerlachovými žľabmi, vizuálne posúdením výskytu líniových foriem vodnej erózie, analýzou 
zrážkovo-odtokového procesu a meraním atmosferických zrážok. 
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2.9.4. Výsledky monitorovania 

Na lokalitách Brezová pod Bradlom, Nováky, Dudince, Klenovec, Plaveč, Varhaňovce 
boli v rámci analyzovania vývoja výmoľovej erózie vypracované digitálne modely reliéfu, 
ktoré boli použité na získanie morfotopických parametrov eróznych rýh a pre zhotovenie 
dvoch sád ortorektifikovaných leteckých snímok. Na základe týchto snímok bol vyhodnotený 
prírastok dĺžky a plochy jednotlivých identifikovaných eróznych rýh, ktorý je podmienený 
vývojom eróznych rýh v daných lokalitách v závislosti na geomorfológii, geológii, 
klimatických podmienok a využití územia. Získaním kvantitatívnych hodnôt vývoja eróznych 
rýh sme mohli analyzovať ich vývoj vo vzťahu k prostrediu v ktorom sa nachádzajú. 

Pri zvolenej metodike hodnotenia vývoja eróznych rýh z leteckých snímok bol 
neriešiteľným problém lesný porast, v rámci ktorého sa niektoré ryhy nachádzajú. V takom 
prípade sa ryha nedala identifikovať a akékoľvek informácia o ryhe sa v takom prípade 
opierala len o mapové podklady a terénne mapovanie. Takéto dáta ale hodnotia len súčasný 
stav a spätná rekonštrukcia eróznych rýh v roku 1949 nie je možná. Z tohto dôvodu sa 
analyzované dáta a výsledky analýz vzťahujú len na erózne ryhy identifikované na leteckých 
snímkach a nie na všetky ryhy vyskytujúce sa na monitorovanom území. Úspešnosť pri 
identifikácii eróznych rýh je uvedená v tabuľke 2.9.2. Zvlášť sme rozlíšili úspešnosť 
identifikácie podľa počtu rýh a podľa dĺžky identifikovaných rýh. Percentuálna hodnota 
úspešnosti identifikácie eróznych rýh sa vzťahuje na počet a dĺžkou eróznych rýh 
identifikovaných na nových leteckých snímkach v porovnaní s počtom a dĺžkou eróznych rýh 
zakreslených v topografických mapách. Z tabuľky vidieť, že viac ako stopercentná úspešnosť 
identifikácie eróznych rýh sa podarila jedine na lokalite Plaveč, čo znamená, že na leteckých 
fotografiách je viacej eróznych rýh ako bolo zakreslených do topografickej mapy. 

 
Tab. 2.9.2: Úspešnosť identifikácie eróznych rýh z leteckých snímok 

Úspešnosť 1 Úspešnosť 2Lokalita n1 n2
[%] 

L1 L2
[%] 

1 Brezová pod Bradlom 124 69 56 24,417 14,408 59 
2 Nováky 431 101 23 61,647 11,331 18 
3 Dudince 566 73 13 141,090 31,789 23 
4 Klenovec 181 75 41 42,903 28,645 67 
5 Plaveč 65 84 129 18,2 21,441 117 
6 Varhaňovce 125 42 34 20,295 13,059 64 
n1 – počet rýh podľa mapy, n2 – počet rýh podľa nových leteckých snímok, L1 – dĺžka rýh podľa mapy, L2 – dĺžka rýh podľa 
nových leteckých snímok (percentá sú vzhľadom k n1) 
 
 
2.9.4.1. Lokalita Brezová pod Bradlom na Myjavskej pahorkatine 

Lokalita Brezová pod Bradlom je tvorená vrchnokriedovými, prevažne flyšoidnými 
sedimentmi. Hustá sieť eróznych rýh (2,08 km.km-2) je viazaná na úzky pás slieňov a 
slieňovcov košariského súvrstvia mladšieho koňaku (obr. 2.9.1). Sedimenty tohto súvrstvia 
partia do rajónu ílovcovo prachovcových hornín a na povrch vystupujú v strednej časti svahu 
lokality. Ani na jednej z ostatných lokalít nie je výskyt eróznych rýh tak jednoznačne viazaný 
na jeden litostratigraficky typ hornín ako na tejto lokalite. Hustota rýh dosahujúca hodnotu až 
6,5 km.km-2 (tab. 2.9.3) a pravidelnosť ich výskytu (obr. 2.9.1) nás opodstatňuje vysloviť 
domnienku, že ryhy začali vznikať v ľahko zvetrávajúcich vo vode nestálych sedimentoch 
košariského súvrstvia a postupne sa po oboch koncoch predlžovali do nadložných 
a podložných flyšoidných sedimentov (obr.2.9.1). 
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Tab. 2.9.3:  Plocha a pomerné zastúpenie inžinierskogeologických rajónov a hustota výskytu 
eróznych rýh v jednotlivých rajónoch na lokalite Brezová pod Bradlom 

Plocha rajónov Dĺžka eróznych rýh z mapy Rajón 
 [km2] [%] [km] [%] [km.km-2] 

Si 0,600 5,1 3,918 16,0 6,525 
Sf* 8,128 69,2 18,853 77,2 2,320 
Fh 1,063 9,0 0,048 0,2 0,045 
Np 0,384 3,3 0,612 2,5 1,596 
D 1,063 9,1 0,985 4,0 0,927 
Sk 0,401 3,4 0,000 0,0 0,000 
Ng 0,107 0,9 0,000 0,0 0,000 
Spolu 11,745 100,0 24,417 100,0 2,079 
Dĺžka eróznych rýh bola stanovená na základe topografickej mapy mierky 1:10 000. D – deluviálne zeminy, Fh – 
rajón náplavov horských tokov, Sf* – rajón kriedových flyšoidných hornín, Si – rajón ílovcovo-prachovcových 
hornín, Sk – rajón karbonátových a klastických hornín, Np – rajón piesčitých sedimentov, Ng – Rajón štrkovitých 
sedimentov 

 
A 

 
 
B 

 
Obr. 2.9.1: Lokalita Brezová pod Bradlom, A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, B)  

Inžinierskogeologická rajonizácia lokality s eróznymi ryhami identifikovanými na 
leteckých snímkach z roku 1992, (rajonizácia podľa zakl. geol. mapy Began 
a kol., 1984) 
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Podľa starých leteckých snímok z roku 1949 bola plocha identifikovaných eróznych 
rýh 0,321 km2 a ich celková dĺžka 15,435 km. Prehľad počtov, plôch a dĺžok identifikovaných 
rýh je v tabuľke 2.9.4. Podľa nových snímok z roku 1992 bola celková plocha 
identifikovaných eróznych rýh na monitorovanom území Brezová pod Bradlom stanovená na 
0,390 km2 a ich dĺžka na 14,408 km. Prehľad počtov, plôch a dĺžok identifikovaných rýh je 
v tabuľke 2.9.4. 

 
Tab.2.9.4:  Plocha a dĺžka eróznych rýh identifikovateľných na LMS z roku 1949 a 1992 

1949 1992 
Počet Plocha Dĺžka Počet Plocha Dĺžka  

[n] [km2] [km] [n] [km2] [km] 
Kontinuálne ryhy 65 0,299 13,985 65 0,386 13,798 
Pohltené ryhy 9 0,011 0,554 - - - 
Zaniknuté ryhy 9 0,011 0,897 - - - 
Nové erózne ryhy - - - 4 0,004 0,610 
Spolu 83 0,321 15,435 69 0,390 14,408 

 
Z nameraných hodnôt vyplýva, že za obdobie 43 rokov sa na monitorovanom území 

Brezová pod Bradlom dĺžka identifikovaných eróznych rýh skrátila o 3,1 % z pôvodnej dĺžky 
a ich plocha sa zväčšila o 21,4 % (tab. 2.9.5). Nakoľko za toto obdobie viacej eróznych rýh 
zaniklo ako ich vzniklo, tak na prírastku plochy sa podieľali len kontinuálne a pohltené ryhy 
(pohltené ryhy boli pohltené kontinuálnymi ryhami, preto ich uvádzame spolu), ktorých 
plocha sa zväčšila o 23,6 %. Všetky zaniknuté a nové ryhy sa nachádzali respektíve 
nachádzajú na poľnohospodársky obrábanej pôde. 

 
Tab. 2.9.5:  Prírastok plochy a dĺžky eróznych rýh na lokalite Brezová pod Bradlom za 

obdobie 43 rokov, medzi rokmi 1949 a 1992 stanovený na základe leteckých 
snímok. Percentá sa vzťahujú na celkovú plochu a dĺžku rýh v roku 1949 

Plocha Dĺžka 
 

[km2] [%] [km] [%] 
Prírastok na kontinuálnych r. 0,076 23,6 -0,189 -1,2 
Nové - zaniknuté -0,007 -2,2 -0,287 -1,9 
Prírastok celkovo 0,069 21,4 -0,473 -3,1 

 
Namerané hodnoty využitia územia lokality Brezová pod Bradlom sú uvedené v tabuľke 

2.9.6. Z dát v tabuľke vyplýva, že najväčšie zmeny vo využití sú v prípade zalesnenej plochy, 
ktorej pribudlo 15 % a obrábaných polí, ktorých ubudlo skoro až 14 %. Porovnaním ostatných 
zmien vidno, že prírastok zalesnenej plochy je hlavne na úkor obrábaných polí. 

 
Tab. 2.9.6:  Využitie územia lokality Brezová pod Bradlom stanovené na základe leteckých 

fotografií z rokov 1948 a 1992 
1948 1992 Rozdiel 

 
[km2] [%] [km2] [%] [%] 

Lesný porast 2,4335 20,72 4,2144 35,88 15,16 
Nízky porast, ojedinelé stromy 0,2572 2,19 0,2137 1,82 -0.37 
Lúky a pasienky 1,4759 12,57 0,9211 7,84 -4.72 
Osady a záhrady 0,1777 1,51 0,6262 5,33 3.82 
Obrábané polia 7,4012 63,01 5,7701 49,13 -13.89 
Spolu 11,7454 100,00 11,7454 100,00 0.00 
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2.9.4.2. Lokalita Nováky v Hornonitrianskej kotline 

Prejavy výmoľovej erózie sú veľmi intenzívne na celom monitorovanom území, no 
vzhľadom na plochu inžinierskogeologického rajónu a hustotu eróznych rýh (tab. 2.9.7) za 
najviac postihnuté výmoľovou eróziou považujeme neogénne lelovské súvrstvie (obr. 2.9.2). 
Hustota výmoľov tu dosahuje 2,72 km.km-2. Lelovské súvrstvie je tvorené nespevnenými 
alebo slabo spevnenými molasovými sedimentami (striedajúce sa štrky, piesky, íly), ktoré 
patria do inžinierskogeologického rajónu striedajúcich sa jemnozrnných a štrkovitých 
sedimentov (Nk). Plochou podstatne menšie, ale eróziou tiež výrazne postihnuté (tab. 2.9.7) 
považujeme aj rajóny flyšoidných hornín (Sf) a zosuvných delúvií (Dz). Hustota eróznych 
výmoľov na flyšoidných horninách je 2,17 km.km-2 a hustota výmoľov na zosuvných 
deluviálnych sedimentoch je 2,48 km.km-2. Vysokú hustotu eróznych výmoľov majú aj ďalšie 
rajóny nachádzajúce sa na lokalite (tab. 2.9.7 - P, Vl, Sd), no pre veľmi malú plochu týchto 
rajónov nepovažujeme získané hodnotu za objektívne. Na malej ploche sa totiž môžu 
výraznejšie uplatňovať iné faktory vplývajúce na vývoj výmoľovej erózie, ako sú vlastnosti 
horninového prostredia a jeho citlivosť na výmoľovú eróziu, takže hustota výmoľov nemusí 
odrážať vlastnosti horninového prostredia, ale vplyv iného faktoru. 

 
Tab. 2.9.7:  Plocha a pomerné zastúpenie inžinierskogeologických rajónov a hustota výskytu 

eróznych rýh v jednotlivých rajónov na lokalite Nováky 
Plocha rajónov Dĺžka eróznych rýh z mapy Rajón 

 [km2] [%] [km2] [%] [km/km2] 
Fh 0,46 1,7 0,309 0,50 0,676 
Fn 0,37 1,4 0,154 0,25 0,418 
P 0,63 2,4 6,023 9,64 9,532 
D 4,26 16,0 4,760 7,62 1,117 
Dz 1,89 7,1 4,701 7,52 2,483 
Nk 10,90 41,0 29,613 47,40 2,716 
Vl 0,49 1,8 3,925 6,28 8,018 
Sf 2,88 10,8 6,233 9,98 2,166 
Si 0,19 0,7 0,.049 0,08 0,253 
Sv 0,85 3,2 0,803 1,29 0,949 
Sd 0,82 3,1 1,648 2,64 2,006 
Sz 2,86 10,7 4,261 6,82 1,491 
Spolu 26,60 100,0 62,479100,00 2,349 

Dĺžka eróznych rýh bola stanovená na základe topografickej mapy mierky 1:10 000. D – deluviálne zeminy, 
Dz rajón zosuvných delúvií, Fn – rajón náplavov nížinných tokov, Fh – rajón náplavov horských tokov, P – 
proluviálne zeminy, Nk – rajón striedajúcich sa jemnozrnných a štrkovitých sedimentov, Sf – rajón 
paleogénnych flyšoidných hornín, Si – rajón ílovcovo-prachovcových hornín, Sv – rajón vápencovo-
dolomitických hornín, Sz – rajón pieskovcovo-zlepencových hornín, Sd – rajón dolomitických hornín, Vl – 
rajón efuzívnych hornín. 
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A  B 

 
Obr. 2.9.2: Lokalita Nováky, A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, B) 

inžinierskogeologická rajonizácia lokality Nováky s eróznymi ryhami 
identifikovanými na leteckých snímkach z roku 1992, (rajonizácia podľa 
Kováčik a kol., 1993) 

 
Podľa starých leteckých snímok identifikované erózne ryhy zaberali v roku 1949 plochu 

0,521 km2 a ich celková dĺžka bola 13,427 km, na nových leteckých snímkach táto plocha 
bola 0,616 km² a dĺžka 11,33 km. Plochy a dĺžky eróznych rýh identifikovaných na nových a 
starých snímkach sú uvedené v tabuľke 2.9.8. 

 
Tab. 2.9.8:  Plocha a dĺžka eróznych rýh identifikovateľných na leteckých 

snímkach z roku 1949 a 1992 
1949 1992 

Počet Plocha Dĺžka Počet Plocha Dĺžka Erózne ryhy 
[N] [km2] [km] [n] [km2] [km] 

Kontinuálne ryhy 41 0,463 11,267 41 0,594 10,415 
Pohltené ryhy 12 0,021 0,238 - - - 
Zaniknuté ryhy 19 0,037 1,922 - - - 
Nové erózne ryhy - - - 9 0,021 0,915 
Spolu 72 0,521 13,427 50 0,616 11,331 

 
Porovnaním nameraných hodnôt predstavujúce obdobie 43 rokov sme zistili, že na 

území Nováky sa celková dĺžka identifikovaných eróznych rýh skrátila o 1,852 km, a celková 
plocha eróznych rýh sa zväčšila o 0,095 km2, čo predstavuje 13 % skrátenie pôvodnej dĺžky 
a 18 % prírastok vzhľadom k pôvodnej ploche rýh (tab. 2.9.9). Podobne ako v prípade väčšiny 
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lokalít, aj na tejto lokalite je prírastok plochy spôsobený zväčšením plochy kontinuálnych rýh, 
ktorých plocha sa zväčšila o 21 %. Cielenou činnosťou viacej rýh zaniklo ako vzniklo. 
Zanikali len identifikované ryhy nachádzajúce sa na obrábanej pôde. Vznik nových rýh bol 
zaznamenaný hlavne na lúkach (alebo úhoroch), len dve z deviatich nových rýh vznikli na 
obrábanej pôde. 

 
Tab. 2.9.9:  Prírastok plochy a dĺžky eróznych rýh za obdobie 43 rokov, medzi rokmi 

1949 a 1992 stanovený na základe leteckých snímok. Percentá sa vzťahujú na 
celkovú plochu a dĺžku rýh v roku 1949 

Plocha Dĺžka Prírastok eróznych rýh [km2] [%] [km] [%] 
Prírastok na kontinuálnych r. 0,111 21% -0,852 -6% 
Nové - zaniknuté -0,016 -3% -1,006 -7% 
Prírastok celkovo 0,095 18% -1,858 -13% 
 

Proporcionálne hodnoty pre využitie územia lokality Nováky sú uvedené v tabuľke 
2.9.10. Z dát v tabuľke vyplýva, že na území sa neudiali výraznejšie zmeny vo využití krajiny. 
Mierne zväčšenie plochy bolo zaznamenané v prípade zalesneného územia 
a poľnohospodársky obrábanej pôdy a to na úkor území s nízkymi podrastmi, lúk a pasienkov. 

 
Tab. 2.9.10:  Využitie územia lokality Nováky stanovené na základe leteckých 

fotografií z rokov 1949 a 1992 
1949 1992 Rozdiel Spôsob využitia krajiny [km2] [%] [km2] [%] [%] 

Lesný porast 12,66 47,6 14,73 55,4 7,76 
Nízky porast a ojedinelé stromy 2,85 10,7 0,27 1,0 -9,70 
Lúky a pasienky 3,45 13,0 2,25 8,5 -4,48 
Osady a záhrady 0,04 0,2 0,45 1,7 1,53 
Obrábané polia 7,60 28,6 8,90 33,5 4,89 
Spolu 26,60 100,0 26,60 100,0  

 
 

2.9.4.3. Lokalita Dudince na Krupinskej planine 

Lokalita Dudince má najhustejšiu sieť eróznych rýh na kilometer štvorcový zo všetkých 
monitorovaných lokalít. Podľa mapových podkladov v mierke 1:10 000 pripadá v priemere 
2,88 km eróznych rýh na kilometer štvorcový územia. Vzhľadom na hustotu eróznych 
výmoľov za najviac eróziou postihnuté horniny môžeme označiť neogénne epiklastické 
vulkanické horniny bádenského veku pozostávajúce z tufových pieskovcov a siltovcov s 
vložkami ílovcov, pieskovcov a zlepencov. Tieto horniny sú zaradené do rajónu 
epiklastických hornín (Ve), tvoria až 66 % plochy územia a hustota eróznych výmoľov 
dosahuje až 3,57 km.mk-2 (tab. 2.9.11). Žiaden iný rajón nedosahuje takúto vysokú hustotu 
výmoľov na svojom území. Ďalšie rajóny, ktoré majú relatívne vysokú hustotu výmoľov (Sz, 
Mn, DFn) majú malú plochu, takže tieto hodnoty hustoty výmoľov nemôžeme považovať za 
objektívne. Relatívne vysokú hustotu výskytu výmoľov a veľkú plochu majú aj deluviálne 
sedimenty (D). Erózne výmole nachádzajúce sa na ich území však dávame tiež do súvisu 
s epiklastickými horninami, nakoľko takmer všetky deluviálne sedimenty prekrývajú 
epiklastické horniny (obr. 2.9.3). 
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Tab. 2.9.11:  Plocha a pomerné zastúpenie inžinierskogeologických rajónov a hustota výskytu 
eróznych rýh v jednotlivých rajónov na lokalite Dudince 

Plocha rajónov Dĺžka eróznych rýh z mapy Rajón [km2] [%] [km] [%] [km/km2] 
D 7,4 14,8 12,09 9,9 1,709 
Es 1,2 2,4 0,00 0,0 0,000 
LpFt 1,4 2,9 0,33 0,2 0,234 
Mn 1,1 2,1 2,87 2,1 2,708 
Sz 0,6 1,1 1,15 0,8 2,057 
Ve 32,9 66,1 117,38 84,5 3,567 
Fn 2,9 5,8 0,48 0,3 0,166 
Vp 0,2 0,5 0,14 0,1 0,573 
Fh 1,1 2,2 1,.35 1,0 1,219 
P 0,9 1,7 1,17 0,8 1,374 
Spolu 49,8 100,0 138,91 100,0 2,788 
Dĺžka eróznych rýh bola stanovená na základe topografickej mapy mierky 1:10 000. D – deluviálne 
zeminy, Fn – rajón náplavov nížinných tokov, Fh – rajón náplavov horských tokov, P – proluviálne 
zeminy, Es – rajón eolických spraší, LpFt – rajón polygenetických sedimentov na rajóne pleistocennych 
riečnych terasách, Mn – rajón nízkometamorfovaných hornín, Sz – rajón pieskovcovo-zlepencových 
hornín, Ve – rajón epiklastických hornín, Vp – rajón pytoklastických hornín. 

 
 

 
A 
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Obr. 2.9.3: Lokalita Dudince, A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, B) 

inžinierskogeologická rajonizácie lokality Dudince s eróznymi ryhami 
identifikovanými na leteckých snímkach z roku 1991 

 
 
Identifikované erózne ryhy majú na starých leteckých snímkach z roku 1949 celkovú 

plochu 0,966 km2 a dĺžku 41,543 km. Na nových snímkach z roku 1991 boli identifikované 
erózne ryhy s celkovou plochou 1,055 km2 a dĺžkou 31,789 km. Prevažnú časť plochy a dĺžky 
rýh predstavujú kontinuálne ryhy, nových rýh bolo len 5 a ako vidno v tab. 2.9.12, zaniklo až 
89 eróznych rýh. 

 
Tab.2.9.12:  Plocha a dĺžka eróznych rýh z lokality Dudince identifikovateľných na leteckých 

snímkach z roku 1949 a 1991. 
1949 1991 

Počet Plocha Dĺžka Počet Plocha Dĺžka  
[n] [km2] [km] [n] [km2] [km] 

Kontinuálne ryhy 117 0,766 31,716 117 1,047 31,460 
Pohltené ryhy 12 0,006 0,608 - - - 
Zaniknuté ryhy 89 0,194 9,219 - - - 
Nové erózne ryhy - - - 5 0,007 0,329 
Spolu 215 0,966 41,543 122 1,055 31,789 

 
Na základe výsledkov štúdii dvoch sád leteckých snímok vyplýva, že za obdobie 

42 rokov sa na lokalite Dudince celková dĺžka identifikovaných eróznych rýh skrátila o 22 %, 
a ich celková plocha zväčšila o 9,1 %. Veľké skrátenie eróznych rýh, ktoré v absolútnych 
číslach predstavuje až vyše 9 km, bolo spôsobené zánikom veľkého počtu eróznych rýh, spolu 
až 89. Všetky sa nachádzali uprostred poľnohospodársky obrábanej pôdy. Nové erózne ryhy, 
ktorých bolo na monitorovanom území len päť, vznikali na poľnohospodársky obrábanej pôde 
a  na pasienkoch. Hodnoty prírastku plochy a dĺžky eróznych rýh sú uvedené v tabuľke 
2.9.13. 
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Tab. 2.9.13:  Prírastok plochy a dĺžky eróznych rýh za obdobie 42 rokov, medzi rokmi 1949 
a 1991 stanovený na základe LMS. Percentá sa vzťahujú na celkovú plochu a 
dĺžku rýh v roku 1949 

Plocha Dĺžka  [km2] [%] [km] [%] 
Prírastok na kontinuálnych r. 0,275 28,4 -0,256 -0,6 
Nové - zaniknuté -0,187 -19,3 -8,890 -21,4 
Prírastok celkovo 0,088 9,1 -9,146 -22,0 
 

Namerané hodnoty využitia územia lokality Dudince sú uvedené v tabuľke 2.9.14. Z dát 
v tabuľke vyplýva, že výraznejšie zmeny vo využití územia sú len v prípade zalesnenej 
plochy, ktorej pribudlo niečo vyše 11 % a to hlavne na úkor obrábaných polí, plochy 
porastenej nízkymi porastmi. 
 
Tab. 2.9.14:  Využitie územia lokality Dudince stanovené na základe leteckých 

fotografií z rokov 1949 a 1992 
1949 1992 Rozdiel Spôsob využitia krajiny [km2] [%] [km2] [%] [%] 

Lesný porast 8,64 17,7 14,22 29,2 11,45 
Nízky porast a ojedinelé stromy 3,83 7,9 1,31 2,7 -5,18 
Lúky a pasienky 3,47 7,1 2,14 4,4 -2,72 
Osady a záhrady 0,82 1,7 1,63 3,3 1,66 
Obrábané polia 31,98 65,6 29,44 60,4 -5,21 
Spolu 48,75 100,0 48,75 100,0  

 
 

2.9.4.4. Klenovec (kryštalinikum Veporského pásma) 
Územie lokality Nováky je z monitorovaných lokalít najmenej postihnuté výmoľovou 

eróziou. Na monitorovanom území pripadá len 1,36 km eróznych rýh na kilometer štvorcový, 
čo odráža vlastnosti horninového prostredia, ktoré je tvorené relatívne pevnými, 
paleozoickými horninami veporského pásma. Výmoľovou eróziou sú najviac postihnuté 
deluviálne sedimenty (hlinito – kamenité zeminy), ktorých mohutnú akumuláciu v údolnej 
časti lokality (obr. 2.9.4) ovplyvnil intenzívny výzdvih územia v kvartéri. Erózia je tiež 
viazaná na intenzívne zvetrané sivozelené a sivohnedé fylity, ktoré sú zaradené do rajónu 
nízkometamorfovaných hornín (Mn). Relatívne veľkú plochu na území monitorovanej 
lokality Klenovec má aj rajón náplavov horských tokov (Fh), ktorého hustota výmoľov 
dosahuje až 5,9 km.km-2 (tab. 2.9.15). Tento rajón sa však nachádza v údolných častiach 
lokality a preteká nim vodný tok, takže sa nejedná o erózne výmole v pravom zmysle slova, 
ale o hlboko zarezané vodné korytá, ktoré sa zarezávajú do svojich náplavov, alebo do 
podložia pre už spomínaný výzdvih územia. Preto tieto zarezané korytá nevyhodnocujeme 
ako erózne výmole, hoci na leteckých snímkach sme ich pôvodne identifikovali ako erózne 
výmole. 
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Tab. 2.9.15:  Plocha a pomerné zastúpenie inžinierskogeologických rajónov a hustota výskytu 
eróznych rýh v jednotlivých rajónoch na lokalite Klenovec 
Rajón Plocha rajónov Dĺžka eróznych rýh z mapy 

 [km2] [%] [km] [%] [km.km-2] 
Ao 0,032 0,1 0,18 0,4 5,66 
D 7,309 23,2 10,72 25,1 1,47 
P 1,055 3,3 0,76 1,8 0,72 
Fh 2,730 8,7 16,21 37,9 5,94 
Ft 1,378 4,4 0,44 1,0 0,32 
Or 0,004 0,0 0,02 0,0 4,95 
LpFt 0,332 1,1 0,11 0,3 0,34 
Ih 2,418 7,7 1,23 2,9 0,51 
Mn 10,929 34,7 11,07 25,9 1,01 
Mv 5,312 16,9 1,95 4,6 0,37 
Mk 0,019 0,1 0,05 0,1 2,75 
Spolu 31,517 100 42,74 100 1,36 

Dĺžka eróznych rýh bola stanovená na základe topografickej mapy mierky 1:10 000. Ao – rajón navážok 
odpadu, D – deluviálne zeminy, Fh – rajón náplavov horských tokov, Ft – rajón pleistocennych riečnych terás, 
Or – rajón rašelinísk, P – proluviálne zeminy, LpFt – rajón polygenetických sedimentov na rajóne 
pleistocennych riečnych terasách, Ih – rajón intrúzivnych hornín, Mn – rajón nízkometamorfovaných hornín, 
Mv – rajón vysokometamorfovaných hornín, Mk – rajón metamorfovaných karbonátov. 

 
Plocha, ktorú identifikované erózne ryhy zaberali na lokalite Klenovec v roku 1949 bola 

na základe analýzy leteckých snímok stanovená na 0,376 km2 a ich celková dĺžka na 
30,36 km. Na nových snímkach z roku 1991 bola plocha na 75 identifikovaných eróznych rýh 
0,53 km² a ich dĺžka 28,6 km. Prehľad dĺžok, plôch a počtov identifikovaných eróznych rýh je 
v tabuľke 2.9.16. 
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Obr. 2.9.4: Lokalita Klenovec, A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, B) 

inžinierskogeologická rajonizácia lokality Klenovec s eróznymi ryhami 
identifikovanými na leteckých snímkach z roku 1991 (rajonizácia podľa Sláma 
a kol. 1999) 

 
Tab.2.9.16:  Plocha a dĺžka eróznych rýh identifikovaných na leteckých 

snímkach z roku 1949 a 1991 
1949 1991 

Počet Plocha Dĺžka Počet Plocha Dĺžka  
[n] [km2] [km] [n] [km2] [km] 

Kontinuálne ryhy 68 0,349 27,555 68 0,506 26,.925 
Pohltené ryhy 4 0,015 1,287 - - - 
Zaniknuté ryhy 10 0,011 1,518 - - - 
Nové erózne ryhy - - - 7 0,028 1,721 
Spolu 82 0,376 30,360 75 0,534 28,646 
 

Porovnanie dĺžky a plochy zaniknutých a nových eróznych rýh ukazuje, že za 42 rokov 
vzniklo viacej eróznych rýh ako ich zaniklo (tab. 2.9.17). Napriek tomu sa na monitorovanom 
území Klenovec celková dĺžka identifikovaných eróznych rýh skrátila o 1,4 %. Celková 
plocha eróznych rýh sa zväčšila o 42 % oproti východiskovému stavu z roku 1949. Väčšina 
eróznych rýh zanikla na území poľnohospodársky obrábaných, len časť z nich zanikla na 
územiach využívaných ako lúky a pasienky. 

 
Tab. 2.9.17:  Prírastok plochy a dĺžky eróznych rýh za obdobie 42 rokov, medzi rokmi 1949 

a 1991 stanovený na základe leteckých snímok. Percentá sa vzťahujú na celkovú 
plochu a dĺžku rýh v roku 1949 

Plocha Dĺžka  [km2] [%] [km] [%] 
Prírastok na kontinuálnych r. 0,141 37,5 -0,630 -2,1 
Nové - zaniknuté 0,017 4,5 0,203 0,7 
Prírastok celkovo 0,158 42,0 -0,427 -1,4 

 
Na lokalite Klenovec sa výrazným spôsobom zmenil charakter využívania krajiny. 

O vyše polovicu sa zmenšila obrábaná pôda, z pôvodných 37,6 % sa zmenšila jej rozloha na 
15,3 %, čo je pokles o 22,3 %. Takmer o celý tento rozdiel sa zväčšila zalesnená plocha. Len 
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časť, 3 % pohltili rozrastajúce sa osady a záhrady. Podrobné využitie krajiny v rokoch 1949 
a 1991 a rozdiel vo využití je uvedený v tabuľke 2.9.18. 

 
Tab. 2.9.18:  Využitie územia lokality Klenovec stanovené na základe leteckých 

fotografií z rokov 1949 a 1991 
1949 1991 Rozdiel Spôsob využitia krajiny [km2] [%] [km2] [%] [%] 

Lesný porast 9,78 31,0 16,33 51,8 20,82 
Nízky porast a ojedinelé stromy 1,67 5,3 1,18 3,8 -1,55 
Lúky a pasienky 7,51 23,8 7,54 23,9 0,10 
Osady a záhrady 0,69 2,2 1,64 5,2 3,01 
Obrábané polia 11,86 37,6 4,81 15,3 -22,38 
Spolu 31,51 100,0 31,51 100,0  

 
 

2.9.4.5. Lokalita Plaveč v Spišsko – Šarišskom medzihorí 
Lokalita Plaveč patrí k tým monitorovaným lokalitám na území ktorých sa nachádza 

menšia hustota eróznych rýh. Na jeden kilometer štvorcový tu pripadá podľa topografických 
máp len 1,49 km eróznych rýh. Všetky sa nachádzajú na území budovanom flyšoidnými 
horninami (rajón Sf), respektíve deluviálnymi zeminami (rajón D) prekrývajúcimi flyšoidné 
horniny a zosuvmi (rajón Dz) (obr. 2.9.5). Hustota eróznych rýh v jednotlivých rajónoch je 
uvedená v tabuľke 2.9.19. Najvyššia hustota eróznych rýh je práve na území kde sa 
nachádzajú deluviálne piesčito ílovité zeminy a zosuvné delúviá. Najvyššiu hustotu eróznych 
výmoľov má podľa tabuľky 2.9.19 rajón proluviálnych zemín (P). Ide však o rajón, ktorý sa 
rozprestiera len na malej ploche (len 0,3 % rozlohy monitorovanej lokality), takže túto 
hustotu eróznych rýh nemôžeme brať za reprezentačnú pre prolúvia tejto lokality. 

 
Tab. 2.9.19:  Plocha a pomerné zastúpenie inžinierskogeologických rajónov a hustota výskytu 

eróznych rýh v jednotlivých rajónov na lokalite Plaveč 
Plocha rajónov Dĺžka eróznych rýh z mapy Rajón [km2] [%] [km] [%] [km.km-2] 

Fh 0,161 1,1 - - - 
P 0,050 0,3 0,15 0,8 3,08 
D 6,573 45,6 12,01 65,6 1,86 
Dz 1,323 9,2 2,50 13,6 1,89 
Sf 5,799 40,2 3,64 19,9 0,63 
Si 0,080 0,6 - - - 
Sv 0,136 0,9 - - - 
Sz 0,300 2,1 - - - 
Spolu 14,421 100,0 18,31 100,0 1,27 

Dĺžka eróznych rýh bola stanovená na základe topografickej mapy mierky 1:10 000. D – deluviálne zeminy, Dz 
rajón zosuvných delúvií, Fh – rajón náplavov horských tokov, P – proluviálne zeminy, Sf – rajón paleogénnych 
flyšoidných hornín, Si – rajón ílovcovo-prachovcových hornín, Sv – rajón vápencovo-dolomitických hornín, Sz – 
rajón pieskovcovo-zlepencových hornín. 
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Obr. 2.9.5: Lokalita Plaveč A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, 

B) Inžinierskogeologická rajonizácia lokality Plaveč s eróznymi ryhami 
identifikovanými na leteckých snímkach z roku 1987, (rajonizácia podľa Kováčik 
a kol. 1988) 

 
 
Celková plocha identifikovaných eróznych rýh v roku 1949, bola podľa leteckých 

snímok 0, 423 km2 a ich celková dĺžka na 19,18 km. V roku 1987 bola plocha eróznych rýh 
0,67 km2 a dĺžka 21,44 km (tab. 2.9.20). 
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Tab. 2.9.20:  Celková dĺžka a plocha eróznych rýh na lokalite Plaveč rekonštruovaná 
na základe LMS z rokov 1949 a 1987 

1949 1987 
Počet Plocha Dĺžka Počet Plocha Dĺžka Erózne ryhy 

[n] [km2] [km] [n] [km2] [km] 
Kontinuálne ryhy 71 0,420 19,019 71 0,639 20,094 
Pohltené ryhy 0 0,000 0,000 - - - 
Zaniknuté ryhy 2 0,003 0,165 - - - 
Nové erózne ryhy - - - 13 0,030 1,347 
Spolu 73 0,423 19,184 84 0,669 21,441 

 
Z hodnôt v tabuľke vyplýva, že za obdobie 38 rokov na monitorovanom území Plaveč 

budovanom flyšovými súvrstviami pribudlo celkovo 2,3 km eróznych rýh s celkovou plochou 
0,25 km2, čo predstavuje predĺženie o 12 % a zväčšenie plochy o 58 % (tab. 2.9.21). Lokalita 
Plaveč má najväčší prírastok dĺžky a plochy eróznych rýh a zároveň je jedinou lokalitou, kde 
sa všetky plochy aj dĺžky eróznych rýh zväčšili. Tento súčasný dynamický vývoj výmoľovej 
erózii na tejto lokalite pripisujeme prítomnosti veľkého množstva deluviálnych sedimentov, 
ktorých jemnozrnné súdržné a nesúdržné zeminy sú náchylné na zosúvanie a eróziu. 

 
Tab. 2.9.21:  Prírastok plochy a dĺžky eróznych rýh za obdobie 38 rokov, medzi rokmi 1949 

a 1987 stanovený na základe LMS. Percentá sa vzťahujú na celkovú plochu a 
dĺžku rýh v roku 1949. 

Plocha Dĺžka Prírastok eróznych rýh [km2] [%] [km] [%] 
Príastok na kontinuálnych r. 0,219 51,8 1,075 5,6 
Nové - zaniknuté 0,027 6,4 1,182 6,2 
Prírastok celkovo 0,246 58,2 2,257 11,8 
 

Podobne ako na ostatných lokalitách, aj na lokalite Plaveč sme zaznamenali úbytok 
poľnohospodársky obrábaných území. Na rozdiel od ostatných lokalít, tieto neboli zalesnené, 
ale podľa nových snímok z roku 1987 sa z nich stali lúky, pasienky a  malá časť z nich bola 
po opustení zarastená nízkymi porastmi a ojedinelými stromami (tab. 2.9.22). Oproti 
ostatným lokalitám tento rozdielny charakter zmeny využitia územia pripisujeme väčšej 
naviazanosti miestnych ľudí k pôde ako tomu je na ostatných lokalitách. Ľudia využívajú pre 
poľnohospodárstvo každú dostupnú pôdu a nedovolia jej zarásť. 

 
Tab. 2.9.22:  Využitie územia lokality Plaveč stanovené na základe leteckých 

fotografií z rokov 1949 a 1987 
1949 1987 Rozdiel Spôsob využitia krajiny [km2] [%] [km2] [%] [%] 

Lesný porast 1,81 12,5 1,70 11,8 -0,75 
Nízky porast a ojedinelé stromy 0,39 2,7 1,09 7,5 4,82 
Lúky a pasienky 2,53 17,6 3,96 27,4 9,86 
Osady a záhrady 0,12 0,9 0,19 1,3 0,46 
Obrábané polia 9,56 66,3 7,49 51,9 -14,40 
Spolu 14,42 100,0 14,42 100,0  
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2.9.4.6. Varhaňovce (neogén a kvartér vnútrokarpatských panvy a kotlín) 
V lokalite Varhaňovce s rozlohou 12,86 km2 pripadá 1,42 km eróznych rýh na kilometer 

štvorcový. Najväčšia hustota eróznych rýh a zároveň aj najviac eróznych rýh (tab. 2.9.23) sa 
nachádza na časti územia budovanom Klčovskou formáciou, čo sú molasové neogénne štrky, 
piesky a íly. Tieto sedimenty patria do inžinerskogeologického rajónu striedajúcich sa 
jemnozrnných a štrkovitých sedimentov (Nk). Hustotu eróznych rýh vyššiu ako je priemerná 
hustota pre túto lokalitu majú aj ryhy nachádzajúce sa v rajóne deluviálnych zemín (D) 
prekrívajúce epiklastické horniny (Ve). Z porovnania rozloženia eróznych rýh na tejto lokalite 
(na obr. 2.9.6 vidno zvýšenú koncentráciu eróznych rýh v páse pretiahnutom v JJZ-SSV 
smere) so sklonitosťou územia (obr. 2.9.7)  vyplýva, že vznik väčšiny eróznych rýh nie je 
viazaný len na vlastnosti horninového prostredia Klčovskej formácie, ale aj na morfologické 
pomery s prejavmi erózie na  najstrmších svahoch v monitorovanej lokalite. Takýto výrazný 
prejav morfológie nebol zaznamenaný na žiadnej inej lokalite. 

 
Tab. 2.9.23:  Plocha a pomerné zastúpenie inžinierskogeologických rajónov a hustota výskytu 

eróznych rýh v jednotlivých rajónov na lokalite Varhaňovce 
Plocha rajónov Dĺžka eróznych rýh z mapy Rajón [km2] [%] [km] [%] [km/km2] 

D 0,987 7,7 1,765 9,6 1,788 
Fn 0,337 2,6 0,324 1,8 0,962 
Ni 2,950 22,9 1,390 7,6 0,471 
Nk 5,967 46,4 11,751 64,2 1,969 
Ve 2,618 20,4 3,068 16,8 1,172 
Spolu 12,858 100,0 18,298 100,0 1,423 
Dĺžka eróznych rýh bola stanovená na základe topografickej mapy mierky 1:10 000. D – deluviálne zeminy, 
Fn – rajón náplavov nížinných tokov, Ni – rajón jemnozrnných (súdržných) sedimentov, Nk – rajón 
striedajúcich sa jemnozrnných a štrkovitých sedimentov, Ve – rajón epiklastických hornín. 

 
 

      
Obr. 2.9.6: Lokalita Varhaňovce A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, B) 

inžinierskogeologická rajonizácie lokality Varhaňovce s eróznymi ryhami 
identifikovanými na leteckých snímkach z roku 1995 (rajonizácia podľa 
Kaličiak a kol., 1984) 
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Obr. 2.9.7: Model sklonitosti územia lokality Varhaňovce s eróznymi ryhami 

identifikovanými na leteckých snímkach z roku 1995 
 
Erózne ryhy rozlíšené na ortorektifikovaných leteckých snímkach z roku 1949 majú 

celkovú dĺžku 12,837 km a ich plocha je 0,353 km2. Erózne ryhy rozlíšené na leteckých 
snímkach z roku 1995 majú celkovú dĺžku 13,059 km a plochu 0,438 km2. Sumárne dĺžky 
a plochy eróznych rýh rozlíšených nastarých a  na nových leteckých snímkach sú uvedené v 
tabuľke 2.9.24. 

 
Tab. 2.9.24:  Lokalita Varhaňovce, plocha a dĺžka eróznych rýh identifikovaných na leteckých 

snímkach z roku 1949 a 1995 
1949 1995 

Počet Plocha Dĺžka Počet Plocha Dĺžka  
[n] [km2] [km] [n] [km2] [km] 

Kontinuálne ryhy 39 0,334 11,158 39 0,431 11,934 
Pohltené ryhy 4 0,004 0,400 - - - 
Zaniknuté ryhy 10 0,016 1,279 - - - 
Nové erózne ryhy - - - 3 0,007 1,125 
Spolu 53 0,353 12,837 42 0,438 13,059 

 
 

Za obdobie 46 rokov, čo je časové rozpätie medzi výrobou dvoch použitých sád 
leteckých snímok z lokality Varhaňovce, bola celková dĺžka eróznych rýh predĺžená 
o 0,222 km. Spolu s lokalitou Plaveč je jedinou lokalitou, kde sa dĺžka rýh za vyhodnocované 
obdobie predĺžila. Pričinilo sa o to predĺženie kontinuálnych rýh, lebo rozdiel dĺžky 
zaniknutých rýh a dĺžky novovzniknutých rýh je záporný. Toto predĺženie však predstavuje 
1,7 % oproti pôvodnej dĺžky rýh. O väčšie percento sa zväčšila celková plocha eróznych rýh, 
celkovo o 24 %. Podobne ako v prípade dĺžky aj celková plocha bola predĺžená vďaka 
kontinuálnym ryhám, lebo suma plôch zaniknutých rýh bola väčšia ako plocha 
novovzniknutých rýh. Prehľad prírastkov a úbytkov plôch eróznych rýh lokality Varhaňovce 
je uvedený v tab. 2.9.25. 
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Tab. 2.9.25:  Prírastok plochy a dĺžky eróznych rýh za obdobie 46 rokov 
stanovený na základe identifikovaných eróznych rýh. 

  Plocha Dĺžka 
 [km2[ [%] [km] [%] 
Prírastok na kontinuálnych ryhách 0,094 26,5 0,776 6,0 
Nové - zaniknuté -0,009 -2,6 -0,154 -1,2 
Prírastok celkovo 0,085 24,0 0,622 4,8 

 
Na lokalite Varhaňovce sme zaznamenali prírastok zalesneného územia. Zalesnené 

plochy vznikli hlavne na úkor poľnohospodársky obrábanej pôdy, lúk a pasienkov. Mierny 
nárast zaznamenala aj plocha na ktorej sa nachádzajú osady a záhrady (tab. 2.9.26). 

 
Tab. 2.9.26:  Využitie územia lokality Varhaňovce stanovené na základe leteckých 

fotografií z rokov 1949 a 1995. 
1949 1995 Rozdiel Spôsob využitia krajiny [km2] [%] [km2] [%] [%] 

Lesný porast 0,87 6.8 2.23 17.5 10.62 
Nízky porast a ojedinelé stromy 0,25 1,9 0,17 1,3 -0,59 
Lúky a pasienky 2,23 17,4 1,65 12,9 -4,55 
Osady a záhrady 0,12 0,9 0,49 3,9 2,95 
Obrábané polia 9,33 72,9 8,25 64,5 -8,43 
spolu 12,80 100,0 12,80 100,0  

 
 
2.9.4.7. Lokalita Osrblie vo Veporských vrchoch 

Na lokalite Osrblie sú predmetom monitoringu dva svahy ležiace východne nad obcou 
Osrblie. Ich celková plocha je 0,064 km2. Prevýšenie južnejšieho, označeného ako A je 130 m 
a severnejšieho, označeného ako B je 96 m Ich situácia je na obr. 2.9.8. 

Obavy z významnejších procesov erózie na monitorovaných svahov sa nepotvrdili, 
nakoľko k tomu nie sú priaznivé geologické a ani morfometrické pomery. Na monitorovaných 
svahoch sa na skalnom podklade nachádza tenká vrstva (maximálne 1 m) neopracovaných 
svahových štrkov a hrubopiesčitých zemín s veľmi nízkou prímesou jemnozrnnej frakcie. Z 
kriviek zrnitosti zemín je zrejme, že pokryvné zeminy obsahujú viacej ako 40-50 % zŕn 
väčších ako 2 mm a zároveň neobsahujú jemnej (najľahšie erodovateľnej frakcie) viacej ako 
7-20 %. Takýto materiál je veľmi odolný voči eróznym činiteľom. Významné faktory 
ovplyvňujúce eróziu sú morfometrické parametre reliéfu terénu svahu (dĺžka, sklon, tvar 
horizontálnej a vertikálnej krivky). Dĺžka prúdnic (svahu) nepresahuje ani v jednom prípade 
225 m, čo je podľa Pattona (1975) kritická dĺžka pre vznik erózie svahov. 

Hlavným, respektíve jediným faktorom priaznivým pre vznik akcelerovanej erózie na 
predmetných svahoch je ich veľký sklon: 34°, v centrálnej časti severného svahu až 42° (obr. 
2.9.8). Práve na tomto mieste sú stopy po vývrate veľmi zreteľné, po ôsmych rokoch je 
pozorované len mierne zacelenie stôp po vývrate. Na južnom svahu s miernejším sklonom, 
možno pozorovať zarastanie vývratmi poškodenej vegetačnej pokrývky. 

 

 863



   
Obr. 2.9.8: Lokalita Osrblie A) topografická mapa s vyznačenou lokalitou, 

B) Sklon svahov na lokalite Osrblie. Čiarkovanou čiarou sú vyznačené hranice 
lokality, sklon svahov je v stupňoch 

 
Porovnanie výsledkov laboratórnych skúšok vzoriek odobratých na monitorovaných 

svahoch nenasvedčujú žiadnej strate jemnozrnnej frakcie (pod 0,06 mm), ktorá je najviac 
náchylná na odplavenie povrchovou vodou. Priemerný obsah jemnozrnnej frakcie vzoriek 
odobratých v roku 1997 z povrchu svahu odhaleného vývratmi bol 10,5 %. Priemerná 
hodnota obsahu jemnozrnnej frakcie nameraná vo vzorkách odobratých v roku 1999 bola 
15,9 %. Rozdiel je 5,4 %, čo znamená, že vo vzorkách odobratých v roku 1999 bolo menej 
hrubozrnných frakcií a viac jemnozrnných, čo by podľa nameraných hodnôt znamenalo, že 
strata jemnozrnnej frakcie nie je pozorovaná. Tento rozdiel v obsahu jemnozrnnej frakcie je 
ale skôr spôsobený veľkým rozptylom obsahu jemnozrnnej frakcie na svahu. V každom 
prípade sa ale môžeme domnievať, že na svahu nie je zaznamenaná výraznejšia strata 
jemnozrnnej frakcie. A to vďaka tomu, že hrubozrnný piesok a štrk ležiaci na vrchu pôdneho 
horizontu chránia jemnozrnné frakcie pred účinkami dažďových kvapiek a pred odplavením 
vodou tečúcou po povrchu. 

Najvýraznejším prejavom aktívnej erózie, respektíve gravitačnému pohybu svahových 
sedimentov dochádza na záreze lesnej cesty podrezávajúcej monitorované svahy po vrstevnici 
v spodnej časti monitorovaných svahov. Tu sa stále zosúva a sutí materiál z okraja a nad 
okrajom zárezu. Za celú dobu monitorovania svahov bolo zaznamenaných viacero malých 
plošných zosunov humusových hlín po svahových sedimentoch a zvetranom skalnom podloží, 
niektoré z nich postupom času zarastajú vegetáciou. Ďalšie významnejšie prejavy erózie sú 
len lokálne, prejavujú sa v podobe stále pretrvávajúceho sutenia materiálu po svahu s veľkým 
sklonom (viac ako 30°), kde vývraty obnažili štrkovitý materiál na väčšej ploche. 

Celkove možno hodnotiť, že sa erózia na väčšine územia lokality nerozširuje, naopak, 
vďaka geológii nepriaznivej pre eróziu, zarastaním lokality vegetáciou a aktivitám obce, je na 
ústupe. 

 
2.9.4.8. Lokalita Turá Lúka 

Od roku 2002 práce na tejto lokalite nie sú realizované pre nedostatok finančných 
prostriedkov. Riešiteľom tejto úlohy bol prof. J. Antal DrCs. V prácach realizovaných do roku 
2002 bolo celkové množstvo odnesenej pôdy z modelového územia stanovené na základe 
terénnych meraní na hodnotu 77 047,286 kg pôdy, čiže 995,4 kg.ha-1 , t. j. v prepočte na 1 ha 
poľnohospodárskej pôdy 1064,2 kg.ha-1 a v prepočte na 1 ha ornej pôdy 1162,1 kg.ha-1. 
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2.9.4.9. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre so sídlom v Kolíňanoch 

 
Monitoring na poľnohospodárskej pôde prebieha od roku 2002. Riešiteľom tejto úlohy 

je prof. J. Antal DrCs.  
V priebehu trojročného monitorovacieho obdobia poľnohospodárskej pôdy v rokoch 

2002 a 2003 bola poľnohospodárska pôda v záujmovom území minimálne ohrozená vodnou 
eróziou, čo bolo spôsobené zrážkovými pomermi a na ne nadväzujúcim zrážkovo-odtokovým 
procesom. V roku 2002 boli len dva a v roku 2003 boli zaznamenané len 5 dažďov ktoré 
mohli spôsobiť vodnú eróziu. V roku 2004 bolo až 18 dažďov, ktoré spôsobili vodnú eróziu, 
takže pôda v tomto roku bola v porovnaní s predchádzajúcimi analyzovanými rokmi erózne 
viac ohrozená. Samotné práce na monitoringu boli každý rok sťažené viacnásobným zničením 
osadených monitorovacích zariadení pojazdmi poľnohospodárskej techniky. 

V prvom roku monitorintu poľnohospodárskej pôdy na tejto lokalite boli použité 
erodomerné tyče a fľaše. Na monitorovacích bodoch boli zmerané výšky povrchu pôdy vo 
vnútri erodomernej fľaše (chránená pôda) a mimo erodomernej fľaše (nechránená pôda). 
Súčasne boli spravené aj čítania na erodomerných tyčiach. Výsledky merania erózie na 
erodomerných tyčiach a fľašiach sú zobrazené na obr. 2.9.9. Výsledky sú v tomto obrázku 
dané do vzťahu k vzdialenosti meracieho miesta od rozvodnice svahu (najvyššieho bodu na 
profile monitorovaného svahu). Z grafov je zrejmé, že najintenzívnejši odnos materiálu je vo 
vrchnej a hlavne strednej časti svahu, v dolnej časti svahu sa okrem odnosu materiálu 
uplatňuje aj akumulácia materiálu pochádzajúceho z vrchnej časti svahu. 
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Obr. 2.9.9: Výsledky monitoringu pomocou erodomerných fliaš a erodomerných tyčí 

vo vzťahu k vzdialenosti monitorovacieho miesta od rozvodnice 
 

 
Výsledky meraní v otvorených erodomerných valcoch z roku 2003 (obr. 2.9.10) 

potvrdili teoretické poznatky o tom, že hustosiate (úzkoriadkové) plodiny (v tomto prípade 
jarný jačmeň) majú lepšiu protieróznu účinnosť ako širokosiate (širokoriadkové) plodiny (v 
tomto prípade slnečnica ročná), keď v prípade jarného jačmeňa bola zistená priemerná výška 
nánosov erodovanej pôdy 0,23 cm a v prípade slnečnice ročnej to bolo 0,34 cm, čo je 
približne 1,5-krát viac ako v prípade jarného jačmeňa. 
 

 865



-2

0

2

4

6

8

10

12

0 100 200 300 400 500 600

Vzdialenosť meracieho miesta od rozvodnice v [m]

Ú
by

to
k 

po
vr

ch
u 

te
ré

nu
 

v 
m

m

Jarný jačmeň Slnečnica
 

 
Obr. 2.9.10: Priemerné výšky nánosov (+) a odnosov (-) v okolí otvorených erodomerných 

valcov v poraste jarného jačmeňa a slnečnice ročnej v mm vo vzťahu k 
vzdialenosti od rozvodnice svahu 

 
 
V roku 2004 sa práce na monitoringu poľnohospodárskej pôdy realizovali na pôde na 

ktorej bola pestovaná ozimná repka a tekvica. Vďaka zameraniu objemu eróznych rýh sa na 
meračských miestach MM1, MM2, MM3 a MM4 lokalizovaných na svahu monitorovaného 
poľnohospodárskeho pozemku podarilo stanoviť objem odplavenej poľnohospodárskej pôdy. 
Výsledky namerané na jednotlivých meračských miestach sú prehľadne sumarizované v tab. 
2.9.27. 

 
Tab. 2.9.27:  Namerané hodnoty na meračských miestach MM1 až MM4 

Merné miesto 
Vzdialenosť od 

Údolnice 
[m] 

Plocha
MM 
[m2] 

Počet
rýh 

Dĺžka
rýh 
[m] 

F 
[m2] 

VMMx 
[m3.m-2] 

VMMx 
[m3] 

MM1 10 4 3 2 0,018808 0,009404 0,75232 

MM2 150 4 2 2 0,02295 0,011475 1,663875 

MM3 300 4 5 2 0,039407 0,0197035 2,95525 

MM4 450 4 4 2 0,017294 0,008647 0,648525 

Spolu  - - - - - 6,01997 
F – sumárna prietočná plocha eróznych rýh na jednotlivých meracích miestach, VMMx – objem eróznych rýh na 
pozorovaných plochách 
 
 
Z tab. 2.9.27 je ďalej zrejmé, že erózne ryhy sa tvoria najviac v strednej časti svahu, 

čím v tejto časti dochádza aj k väčšiemu objemu pohybu pôdy. Naopak pri päte svahu 
(konkávna časť svahu) a v blízkosti rozvodnice (konvexná časť svahu) je objem pôdy, ktorá 
sa vplyvom vodnej erózie dostáva do pohybu menší. 

Na základe prepočtov z výsledkov nameraných na jednotlivých meračských miestach 
bolo vypočítané, že na pokusnom svahu o dĺžke 450 m sa do pohybu dalo 6,02 m3 pôdy, čo 
ďalej v prepočte znamená, že celkové množstvo pôdy, ktoré sa dalo na vyšetrovanej ploche 
vplyvom povrchového odtoku zrážkovej vody do pohybu bolo 134 m3.ha-1. 

Na základe odplaveného množstva poľnohospodárskej pôdy a nameraných zrážkových 
pomerov bolo možné vypočítať hodnoty minimálneho denného zrážkového úhrnu pri ktorom 
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začína povrchový odtok pre plodiny pestované na monitorovanom svahu. Hodnota tohto 
minimálneho úhrnu pre ozimnú repku je 11 mm a pre tekvicu 5 mm. Takýchto dažďov bolo 
v roku 2004 v prípade ozimnej repky 7 a v prípade tekvice 18. Napriek vzniku mnohých 
eróznych rýh v poraste tekvice, ich rozmery nedosiahli hodnoty zodpovedajúce výmoľovej 
forme vodnej erózie. Na hone osiatom ozimnou repkou nebol zaznamenaný vznik eróznych 
jarčekov a eróznych brázd, t.j. na tomto hone mohla prebiehať (a pravdepodobne aj 
prebiehala) „typická“ plošná forma vodnej erózie. 
 
2.9.5. Štatistické vyhodnotenie výsledkov 

Erózne ryhy vzniknuté na monitorovaných lokalitách majú rôzne charakteristiky 
vyplývajúce z geologicko-geomorfologických daností územia v ktorom sa nachádzajú. Vďaka 
veľkej dĺžky svahu na lokalitách Klenovec a Varchňovce sú na týchto aj najdlhšie erózne 
ryhy, naopak, najkratšie svahy majú lokality Brezová pod Bradlom a Nováky a tomu 
zodpovedajú aj najkratšie erózne ryhy. Plocha (alebo šírka) zodpovedá pevnosti hornín do 
ktorých sa ryhy zarezávajú. Mäkké horniny umožňujú vznik širokých rýh ktoré majú vďaka 
svojej šírke aj veľkú plochu. Pomer dĺžky a plochy ryhy preto môže odrážať odolnosť hornín 
proti výmoľovej erózii. Opodstatnenosť tohto predpokladu naznačujú aj namerané hodnoty 
(tab. 2.9.28). Ryhy s veľkou plochou, respektíve široké ryhy s malou hodnotou pomeru dĺžky 
a plochy vznikajú v mäkkých neogénnych a kvartérnych sedimentoch lokalít Nováky, 
Dudince, Plaveč a Varhaňovce. Ryhy s vyššou hodnotu pomeru dĺžky a plochy, teda úzke 
ryhy sa nachádzajú na lokalitách Brezová pod Bradlom a Klenovec, ktoré sú budované 
tvrdými mezozoickými a paleozoickými horninami. Priemerné prevýšenie eróznych rýh je 
v rozmedzí od 28 do 50 m, priemerný sklon rýh je od 6° do 9°. Ryhy s najväčším prevýšením 
a najstrmším sklonom sa nachádzajú na lokalite Klenovec, ryhy s najmenším prevýšením 
a sklonom sa nachádzajú na lokalitách Nováky a Dudince. 

 
 
Tab. 2.9.28:  Vybrané priemerné charakteristiky eróznych rých monitorovaných lokalít 

Lokalita 
1 

Brezová pod 
Bradlom 

2 
Nováky

3 
Dudince

4 
Klenovec

5 
Plaveč 

6 
Varhaňovce

Ročný prírastok plochy rýh [%] 0,50 0,42 0,22 1,00 1,35 0,52 
Ročný prírastok dĺžky rýh [%] -0,07 -0,32 -0,52 -0,03 0,27 0,11 
Dĺžka [m] 209 222 261 382 249 311 
Plocha [m2] 5 649 12 069 8 645 7 124 8 709 10 435 
Prevýšenie [m] 30,81 20,71 23,64 49,65 40,77 27,74 
Sklon [o] 8,7 7,0 6,0 8,8 7,6 6,7 
Hustota výskytu rýh [km/km2] 2,08 2,74 2,88 1,36 1,49 1,6 
Pomer dĺžky a plochy 0,04 0,02 0,03 0,05 0,03 0,03 
 

Hlavným cieľom práce bolo identifikovať prírastok alebo úbytok plochy a šírky 
eróznych rýh na monitorovaných lokalitách v priebehu monitorovacieho obdobia, t.j. 
časového obdobia medzi najstarším a najnovším leteckým snímkovaním lokalít. Výsledky pre 
každú lokalitu sú uvedené v tabuľke 2.9.28 a zobrazené na obrázku 2.9.11. Na grafe je 
zobrazené porovnanie priemerného ročného zväčšenia alebo zmenšenia plochy (a) a dĺžky (b) 
identifikovaných eróznych rýh. Z výsledkov je zrejmé, že vývoj plochy a dĺžky eróznych rýh 
je rozdielny. Na väčšine lokalít sa plocha eróznych rýh zväčšuje a dĺžka skracuje. Jedinou 
výnimkou z tohto trendu sú erózne ryhy na lokalitách Plaveč a Varchaňovce, kde sa zväčšuje 
aj dĺžka rýh. 

Na lokalite Plaveč, ktorá je budovaná flyšovými sedimentmi, bolo namerané nie len 
najväčšie predĺženie eróznych rýh, ale zároveň aj najväčší prírastok plochy rýh. Predĺženie 
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eróznych rýh na lokalite Varhaňovce je len minimálne, prírastok plochy týchto rýh je 
v porovnaní s ostatnými lokalitami priemerný. Najväčšie skrátenie dĺžok eróznych rýh bolo 
nameraná na lokalite Dudince, kde bol zaznamenaných najmenší celkový prírastok plôch 
eróznych rýh a najväčší počet zaniknutých rýh. Lokality Brezová pod Bradlom a Klenovec 
majú porovnateľne nízky úbytok dĺžky eróznych rýh, ale čo sa týka prírastku plochy, tak 
prírastok na lokalite Klenovec je dvojnásobne väčší v porovnaní s lokalitou Brezová pod 
Bradlom a druhý najväčší v porovnaní s ostatnými lokalitami. Druhé najväčšie skrátenie 
dĺžky identifikovaných eróznych rýh bolo namerané na lokalite Nováky, prírastok plochy 
týchto rýh bol porovnateľný s prírastkami na lokalitách Brezová pod Bradlom a Varhaňovce. 

K skráteniu celkovej dĺžky eróznych rýh čiastočne prispelo aj zdanlivé skrátenie ich 
dĺžky, ktoré je spôsobené zvolenou metodikou vyhodnocovania dĺžky rýh. Do celkovej dĺžky 
rýh podľa starých leteckých snímok sú zarátané všetky erózne ryhy, teda aj dĺžky bočných 
rýh, ktoré sú v priebehu monitorovaného obdobia pohltené. Na nových snímkach sa pohltené 
ryhy nenachádzajú, preto nemôžu prispieť svojou dĺžkou k celkovej dĺžke. Plocha ktorú 
zaberali sa však nestratila, stala sa súčasťou zväčšenej hlavnej ryhy, ktorá bočnú ryhu 
pohltila. Ako vidno na grafe (obr. 2.9.11) vplyv tejto metodiky je rozhodujúci hlavne 
v prípade lokalít Brezová pod Bradlom a Nováky, kde pohltené erózne ryhy prispeli až 50 % 
k celkovému skráteniu eróznych rýh. V prípade lokality Dudince pohltené erózne ryhy 
predstavujú skoro až 100 % skrátenia celkovej dĺžky eróznych rýh. Skracovanie ostatných rýh 
bolo pravdepodobne spôsobené činnosťou človeka. Veľká časť územia je využívaná ako 
intenzívne obrábaná poľnohospodárska pôda (obr. 2.9.17) a práve na tejto poľnohospodárskej 
pôde sa nachádza väčšina identifikovaných eróznych rýh. Dá sa preto predpokladať, že 
aktivita poľnohospodárov vedie k takým úpravám povrchu, ktoré bránia predlžovaniu 
eróznych rýh, hlavne v ich horných, plytkých častiach, kde sa dajú relatívne ľahko vyplniť 
navozeným materiálom. 

Zväčšenie plochy eróznych rýh je spôsobené posunom okraja ryhy smerom od jej osi 
čím sa zväčšuje jej šírka. Posun okraja ryhy sa deje troma spôsobmi. Prvým je postupný 
odnos materiálu z okraja ryhy plošnou eróziou. Tento proces je pomalý, ale vytrvalý 
s premenlivou intenzitou ovplyvňovaný obrábaníme poľnohospodárskej pôdy a pastierstvom, 
ktoré na priľahlých územiach neustále menia charakter a intenzitu povrchového odtoku 
zrážkových vôd. Druhý spôsob, ktorým sa rozširujú okraje eróznych rýh je zosúvanie okrajov 
eróznych rýh. Tento proces je najintenzívnejší hlavne v jarnom období, kedy sú najlepšie 
podmienky na zosúvanie. Pri zosúvaní okrajov eróznych rýh dochádza k pohybu materiálu, 
ktorý môže spôsobiť až niekoľkometrové zväčšenie šírky ryhy. Rozsah a frekvencia 
zosúvania je však limitovaná, v závislosti na geologických, hydrogeologických pomeroch 
a aktuálnych klimatických podmienkach. Pri treťom spôsobe sa vlastne nejedná o zväčšení 
šírky rýh, ale o nepresné identifikovanie okraja eróznych rýh, a to v prípade ak ryha bola 
zarastená stromami so širokou korunou. Na leteckých snímkach sa vtedy okraje rýh dajú len 
odhadnúť, čo spôsobuje chybu stanovenia plochy ryhy. Namerané zväčšenie plochy rýh teda 
zodpovedá aktivite troch procesov a ich zastúpenie na výslednom zväčšení plochy nie je 
možné stanoviť. 

Geológia a vlastnosti hornín pre jednotlivé lokality bola hodnotená pomocou máp 
inžinierskogeologickej rajonizácie zostavených v zmysle Matula a Pašek (1986) a smerníc na 
zostavovanie inžinierskogeologických máp (Smernica MŽP SR 1996). Horniny v rámci 
jedného rajónu majú kvázi rovnorodé inžinierskogeologické vlastnosti, vrátane odolnosti voči 
erózii. Túto rovnorodosť sme využili na hodnotenie vplyvu geologického prostredia na vývoj 
výmoľovej erózie. Prehľad rajónov a ich rozsah akým sú zastúpené na jednotlivých lokalitách 
je uvedený v tabuľke 2.9.29. Pre lepšiu orientáciu sú v tejto tabuľke podčiarknuté 
percentuálne zastúpenie tých rajónov, ktoré sú v daných lokalitách najviac postihnuté 
výmoľovou eróziou.  
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Hustota eróznych výmoľov je podmienená hlavne vlastnostiam geologického prostredia 
vrátane vlastnosti hornín. Hustota eróznych rýh pre jednotlivé lokality je prehľadne uvedená 
v tabuľke 2.9.28. Najväčšia hustota eróznych rýh je na lokalite Dudince, kde väčšina rýh sa 
vytvorila v neogénnych sedimentoch epiklastických pieskovcov a prachovcov a tufitických 
prachovcov, ktoré sú v rámci inžinierskogeologickej rajonizácie zaradené do rajónu 
neogénnych epiklastických hornín (Ve). Druhá najvyššia hustota eróznych rýh je na lokalite 
Nováky, kde sa najviac eróznych rýh vytvorilo v mäkkých molasových sedimentov zložených 
zo striedajúcich sa štrkov, pieskov a ílov. Tieto sedimenty boli zaradené do rajónu 
striedajúcich sa neogénnych súdržných a nesúdržných hornín (Nk). V lokalite Brezová pod 
Bradlom sa nachádza tretia najväčšia hustota eróznych rýh. Na tejto lokalite je vznik takmer 
všetkých eróznych rýh viazaný na úzky pás vrchnokriedových prachovcov nachádzajúcich sa 
na strmom svahu uprostred vrchnokriedových flyšoidných sedimentov. Prachovce sú 
zaradené do rajónu ílovcových a prachovcových hornín (Si) a flyšoidné sedimenty sú 
zaradené do rajónu flyšoidných hornín (Sf). Ďalšou lokalitou v poradí hustoty výskytu 
eróznych rýh je lokalita Varhaňovce. V rámci monitorovaných lokalít sa s hustotou 
1,6 km.km-2 nachádza v poradí na štvrtom mieste. Väčšina eróznych rýh sa nachádza 
v molasovej Klčovskej formácii pozostávajúcej zo štrkov, pieskov a ílov. Sedimenty tejto 
formácie sú zaradené do rajónu striedajúcich sa neogénnych jemnozrnných a hrubozrnných 
sedimentov (Nk). Druhú najmenšiu hustotu eróznych výmoľov (1,49 km.km-2) má lokalita 
Plaveč, na ktorej sa všetky erózne ryhy nachádzajú v kvartérnych deluviálnych (D) 
a paleogénnych flyšoidných sedimentoch (Sf). Zo všetkých monitorovaných lokalít má 
najmenšiu hustotu eróznych rýh (1,36 km.km-2) lokalita Klenovec. Na tejto lokalite sa najviac 
eróznych rýh vytvorilo v sivozelených a sivohnedých fylitoch, ktoré boli zaradené do rajónu 
nízkometamorfovaných hornín (Mn). 
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Obr. 2.9.11: Porovnanie priemerného prírastku plochy (a), a dĺžky (b) identifikovaných 
eróznych rýh za rok v percentách na lokalitách 1 Brezová pod Bradlom, 
2 Nováky, 3 Dudince, 4 Klenovec, 5 Plaveč, 6. Varhaňovce 
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Obr. 2.9.12: Vzťah medzi zväčšením 

plochy eróznych rýh a 
plochou deluviálnych 
sedimentov 

Obr. 2.9.13: Vzťah medzi predĺžením 
eróznych rýh a plochou 
deluviálnych sedimentov 

 
 

Priame vyjadrenie vplyvu horninového prostredia na vývoj erózie pre množstvo 
faktorov nie je možné. Získané výsledky ale naznačujú, že existuje nepriamy vzťah medzi 
horninovým prostredím jednotlivých lokalít a súčasnou intenzitou výmoľovej erózie. Tento 
vzťah vyjadrujú grafy na obrázkoch 2.9.12 a 2.9.13, na ktorých sú grafy s priamoúmernou 
koreláciou medzi priemerným ročným prírastkom plochy (obr. 2.9.12) a dĺžky (obr. 2.9.13) 
eróznych rýh a rozsahom zastúpenia deluviálnych sedimentov na jednotlivých lokalitách, 
ktoré je číselne vyjadrené v percentách z celkovej plochy lokality ktorú pokrývajú deluviálne 
sedimenty s hrúbkou väčšou ako 1 m. Z grafov vyplýva, že podľa výsledkov merania 
prírastoku plochy a dĺžky eróznych rýh je recentná intenzita výmoľovej erózie vyššia na tých 
lokalitách kde sa nachádza viac deluviálnych sedimentov, respektíve pokrývajú väčšiu 
plochu. Tento priamoúmerný vzťah je výraznejší v prípade plochy eróznych rýh. V prípade 
prírastku, respektíve skrátenia dĺžky eróznych rýh sú výnimkou z tohto trendu erózne ryhy na 
lokalitách Varhaňovce a Brezová pod Bradlom. Predpokladáme, že táto korelácia, hlavne v 
prípade deluviálnych zemín a prírastkom plochy eróznych rýh sa dá vysvetliť príbuznosťou 
faktorov, ktoré vplývajú na dynamiku výmoľovej erózie a tvorbu deluviálnych zemín, ktoré 
sú produktom zvetrávania a transportu. Aj na zvetrávanie aj na eróziu majú významný vplyv 
vlastnosti hornín, klimatické pomery, vegetačný porast a pod. 

Zaujímavý výsledok prinieslo aj porovnávanie prírastku plochy eróznych rýh a ich 
morfotopickými parametrami. Na obr. 2.9.14 je graf so vzťahom medzi priemerným ročným 
zväčšením plochy eróznych rýh a priemerným prevýšením rýh. Tento vzťah naznačuje, že 
s narastajúcim prevýšením eróznej ryhy je výmoľová erózia intenzívnejšia. Tento vzťah je 
akceptovateľný, nakoľko pri väčšom prevýšení má aj tečúca voda väčšiu kinetickú energiu, 
ktorou eroduje horninový materiál. Podobný výsledok priniesol aj porovnanie priemerného 
sklonu svahu s ročným zväčšením plochy eróznych rýh (obr. 2.9.15). Hoci má trend o 
poznanie väčší rozptyl, priama úmera medzi prírastkom plochy eróznych rýh (intenzitou 
erózie) a sklonom svahu (energiou svahu) je zrejmý. 
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Tab. 2.9.29:  Porovnanie zastúpenia inžinierskogeologických rajónov na jednotlivých 
lokalitách 

Rajón Brezová 
pod Bradlom Nováky Dudince Kokava Plaveč Varhaňovce 

D + Dz 8,40,9 16+7,1 2,1+0,2 23,2 43,8+9,2 7,7 
Fn a Fh a Ft spolu 9,6 3,1 8,0 13,1 1,1 2,6 
P - 2,4 1,7 3,4 0,3 - 
Lp +Es - - 14,3+2,4 1,1 - - 
Ih - - - 7,7 - - 
Mn + Mv - - 2,1 35,7+15,9 - - 
Ni - - - - - 22,9 
Nk - 41 0,2 0,1 - 46,4
Sf a Sf* 72,02,3* 10,8 - - 40,2 - 
Si 5,86,5 0,7 - - 0,6 - 
Sv - 6,3 - - 0,9 - 
Sz + Sk 2,8+0,4 10,7 1,1  2,1 - 
Ve - - 66,0 -  20,4 
iný 0,4 1,8 1,8 - 1,8 - 

D – deluviálne zeminy, Dz rajón zosuvných delúvií, Fn – rajón náplavov nížinných tokov, Fh – rajón náplavov horských tokov, Ft – rajón 
pleistocennych riečnych terás, P – proluviálne zeminy, Lp – rajón polygenetických sedimentov, Ih – rajón intrúzivnych hornín, Mn – rajón 
nízkometamorfovaných hornín, Mv – rajón vysokometamorfovaných hornín, Ni – rajón jemnozrnných (súdržných) sedimentov, Nk – rajón 
striedajúcich sa jemnozrnných a štrkovitých sedimentov, Sf – rajón paleogénnych flyšoidných hornín, Sf* – rajón kriedových flyšoidných 
hornín, Si – rajón ílovcovo-prachovcových hornín, Sv – rajón vápencovo-dolomitických hornín, Sz – rajón pieskovcovo-zlepencových 
hornín, Sk – rajón karbonátových a klastických hornín, Ve – rajón epiklastických hornín. 
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Obr. 2.9.14: Vzťah medzi priemerným 

ročným zväčšením plochy 
eróznych rýh a prevýšením 

Obr. 2.9.15: Vzťah medzi priemerným 
ročným zväčšením plochy 
eróznych rýh a sklonom 

 

Ako už bolo viackrát spomínané, využitie územia a jeho zmeny sú významným 
faktorom vplývajúcim na vývoj erózie. Využitie územia v minulosti a v súčasnosti ako aj 
rozdiely vo využití sú graficky znázornené na stĺpcovom grafe zobrazenom na obr. 2.9.17.  
Rozdiely vo využití územia (tab. 2.9.30) poukazuje na trend zmenšovania výmery 
poľnohospodárskej (ornej) pôdy a prírastku výmery zalesneného územia. Územie s lesným 
porastom zväčšuje svoju plochu nie len na úkor poľnohospodárskej pôdy, ale aj na úkor 
nízkych porastov a pasienkov a lúk, ktorých plocha sa tiež zmenšuje. Trend zväčšovania 
rozlohy majú aj zastavané územia. Z tohto všeobecného trendu sa líši jedine lokalita Plaveč, 
jej zalesnená plocha ostala na tej istej rozlohe, respektíve sa nepatrne zmenšila, pribudli jej 
pasienky a plocha s nízkym porastom. Lokalita Nováky je jediná z predmetných lokalít, kde 
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sa výmer poľnohospodársky obrábaných plôch zväčšil. Najväčší úbytok poľnohospodársky 
obrábanej pôdy za obdobie 42 rokov je zaznamenaný na lokalite Klenovec. Väčšina z tejto 
pôdy bola zalesnená. 

 
Tab. 2.9.30:  Rozdiely vo využití územia stanovené na základe porovnania starých a nových 

leteckých snímok 
Brezová 

pod Bradlom Nováky Dudince Klenovec Plaveč Varhaňovce 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Zalesnená pôda 15,16 7,76 11,45 20,82 -0,75 10,62 
Nízky porast -0,37 -9,70 -5,18 -1,55 4,82 -0,59 
Lúky a pasienky -4,72 -4,48 -2,72 0,10 9,86 -4,55 
Intravilán a záhrady 3,82 1,53 1,66 3,01 0,46 2,95 
Orná pôda -13,89 4,89 -5,21 -22,38 -14,40 -8,43 

 
Pri priamom analyzovaní vzťahu medzi využitím územia a intenzitou výmoľovej erózie 

vyjadrenou priemerným ročným prírastkom plochy a dĺžky eróznych rýh sme nezaznamenali 
žiaden významný vzťah. Avšak zaznamenali sme zaujímavú nepriamoúmernú koreláciu 
medzi úbytkom poľnohospodárskej pôdy a prevýšením svahov na ktorých sa nachádzajú 
erózne výmole. Táto korelácia je graficky zobrazená na obr. 2.9.16. Z tohto grafu je zrejmé, 
že v čase socialistického hospodárstva na poľnohospodárskych pôdach sa najčastejšie 
neobrábala, respektíve opúšťala tá pôda, ktorá sa nachádzala na svahoch s najväčším 
prevýšením. Táto vysoká korelácia poukazuje na teraz už verejne priznávaný vzťah 
socialistického poľnohospodára k pôde, ktorý nedostupné, mechanizmami ťažko obrábateľné 
políčka opúšťal a nechával ich nevyužité zarastať divokou vegetáciou. 
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Obr. 2.9.16: Vzťah medzi stratou ornej pôdy a prevýšením svahov s eróznymi ryhami 
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Obr. 2.9.17: Porovnanie využitia územia monitorovaných lokalít 

Brezová pod Bradlom, Nováky Dudince, Klenovec, Plaveč a Varhaňovce 
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