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The aim of the article is to examine the role, significance and position of tillage 
erosion in the system of relief-forming and soil-degradation processes, its geo-
morphic effect, as well as the specific features of historical development of its 
spatial distribution in the Myjava-White Carpathian kopanitse area. The findings 
obtained by study of the older Slovak and the modern foreign literature were not 
only confirmed but also deepened by field research in the catchment of the 
Jablonka River in the Myjava Hill Land and in the catchment of the Vrzávka 
Brook in the White Carpathians. The results of this study have indicated that till-
age erosion is the decisive process in long-term modelling of the arable hill land, 
while it is also one of the most important soil-degradation processes. 
Key words: tillage erosion, water erosion, geomorphic effect, geomorphic pro-
cesses, soil degradation, contour tillage, gradient tillage, valley bottom rising, ter-
raced field 
 

ÚVOD 

Cieľom príspevku je poukázať na úlohu, význam a postavenie erózie z ora-
nia v systéme reliéfotvorných a pôdnodegradačných procesov, na jej geomorfo-
logický efekt, ako aj na špecifiká historického vývoja jej priestorového rozlože-
nia v podmienkach myjavsko-bielokarpatskej kopaničiarskej oblasti. 
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Pod eróziou z orania chápeme premiestňovanie pôdnej hmoty po povrchu 
terénu pri obrábaní pôdy, najmä oraní, ktoré sa prejavuje jej úbytkom v konvex-
ných a prírastkom v konkávnych partiách (Van Muysen 1999, p. 3). Termín  
erózia z orania v slovenskej geografickej literatúre zaviedol Lobotka (1958). 
Zachar (1970, p. 33) používa pre tento fenomén termín poľnohospodárska eró-
zia, ktorú považuje za súčasť antropogénnej erózie. Za účelom postihnutia 
eróznej i akumulačnej zložky premiestňovania pôdnej hmoty pri jej obrábaní 
jedným pojmom zaviedol Stankoviansky (1988) termín poľnohospodárske pro-
cesy. V anglicky písanej literatúre sa používa termín tillage erosion (cf. napr. 
Lindstrom et al. 1992, Lobb et al. 1995, Turkelboom et al. 1997, Van Muysen 
1999 a Van Muysen et al. 1999a, 1999b). Z praktického hľadiska, pod vplyvom 
zaužívaného anglického, ale aj pôvodného Lobotkovho termínu, používame v 
príspevku termín erózia z orania, hoci tento termín nie je tak obsahovo vyčerpá-
vajúci, výstižný a do klasifikácie geomorfologických procesov tak vhodne zapa-
dajúci ako termín poľnohospodárske procesy. 

 
VÝVOJ  VÝSKUMU  ERÓZIE  Z  ORANIA  A  JEJ 

GEOMORFOLOGICKÉHO  EFEKTU  VO  SVETE  A  U  NÁS 

Skutočnosť, že obrábanie pôdy má za následok premiestňovanie značného 
množstva pôdnej hmoty, je známa dávno. Už Aufrére (1929) na základe pozoro-
vaní v Pikardii (Francúzsko) konštatoval, že tvorba terasových polí v svahovi-
tom teréne je spôsobovaná predovšetkým pohybom pôdy pri kultivácii. 

Vlastný výskum daného javu bol spočiatku vedený v dvoch rovinách. Na 
jednej strane išlo o meranie translokácie pôdy následkom jej obrábania, na stra-
ne druhej o zisťovanie zmien mocnosti pôdneho profilu. Zdá sa, že výskum pre-
biehal paralelne vo viacerých krajinách. Podľa Lobotku (1958) vedecký základ 
procesu erózie z orania už v 30-tych rokoch vypracoval významný poľský meli-
oračný inžinier S. Bac. Z jeho iniciatívy boli vykonané rozsiahle experimentál-
ne práce v teréne, ktoré priniesli aj kvantitatívne vyjadrenie presúvania pôdy 
pluhom. Bacove závery v 50-tych rokoch v praxi rozpracovali jeho žiaci, ako 
napr. Z. Martiny, W. Czyżyk, R. Hlibowicki, A. Reniger, S. Oswiecimski,        
S. Ziemnicki, W. Rogiński a K. Figuli. Z 30-tych rokov pochádza aj práca       
Nicholsa a Reeda (1934), ktorí poukázali na význam pôsobenia pluhu v rámci 
rôznych techník obrábania pôdy. Podľa Van Muysena et al. (1999b) prvé poku-
sy študovať experimentálne pohyb pôdy počas orania uskutočnili Mech a Free 
(1942). 

Po určitom útlme predstavujú 80. a 90. roky obdobie opätovného zvýšenia 
záujmu o štúdium erózie z orania. Lindstrom et al. (1990) charakterizovali vzá-
jomný vzťah medzi translokáciou pôdy pri jej obrábaní a veľkosťou sklonu. 
V ďalších rokoch bola táto problematika študovaná v Európe (Govers et al. 
1994, Guiresse a Revel 1995, Poesen et al. 1997), Severnej Amerike (Lindstrom 
et al. 1992, Lobb et al. 1995) aj v trópoch (Turkelboom et al. 1997). Lindstrom 
et al. (1993) ako prví poukázali na potrebu modelovania erózie z orania ako ge-
omorfologického procesu difúzneho typu, podobného plošnému splachu či zlie-
zaniu. Govers et al. (1996) vypočítali „optimal tillage transport coefficient“, vy-
jadrený tak volumetricky, ako aj gravimetricky, ktorý môže byť využitý pri 
hodnotení intenzity erózie z orania. Jeho hodnotu na základe experimentálneho 
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merania vo vybranom území v oblasti belgického sprašového pruhu stanovili na 
935 kg/m2/rok. 

Systematický výskum erózie z orania v Európe sa v posledných rokoch reali-
zuje v Belgicku, Dánsku, Grécku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Veľkej 
Británii, teda v signatárskych krajinách medzinárodného projektu TERON 
(Assessment of the Contribution of Tillage Erosion and Water Erosion to Soil 
Degradation in Europe). Výsledky riešenia uvedeného európskeho projektu, ako 
aj výsledky riešenia obdobnej problematiky na iných kontinentoch boli prezen-
tované na 1. a 2. medzinárodnom sympóziu Tillage Erosion and Tillage Trans-
location v Kanade (1997) a v Belgicku (1999). Cieľom oboch podujatí bolo 
zdôrazniť vedeckosť chápania procesu erózie z orania a zhodnotiť jeho úlohu 
v širšom kontexte degradácie krajiny v rôznych poľnohospodárskych prostredi-
ach. 

V slovenskej geografickej a erodologickej literatúre sa problematika erózie 
z orania objavuje v 50-tych rokoch. Najviac pozornosti tomuto javu venoval   
V. Lobotka, ktorý vo svojej pozoruhodnej štúdii Príspevok k problému erózie 
z orania (1958) identifikoval zmeny reliéfu vyvolané dlhodobým kultivovaním 
pôdy po spádnici i vrstevnici. Vo svojej ďalšej práci (Lobotka 1955) detailne 
zhodnotil geomorfologický efekt orania po vrstevnici, reprezentovaný vznikom 
terasových polí. 

Pod vplyvom prác Lobotku si efekt erózie z orania uvedomili aj ďalší autori 
na Slovensku, bližšie sa mu však nevenovali (Zachar 1970, p. 426, 1981; Stan-
koviansky 1994, 1997, 1998a, 1998b, 1999; Stankoviansky et al. 2000). 

 
PRÍSTUPY  A  METÓDY  ŠTÚDIA  ERÓZIE  Z  ORANIA  A  JEJ 

GEOMORFOLOGICKÉHO  EFEKTU 

K erózii z orania môžeme pristupovať, podobne ako k iným geomorfologic-
kým procesom, dvoma spôsobmi. Môžeme ju študovať ako aktuálny proces eró-
zie (transportu), alebo nás môže zaujímať geomorfologický efekt pôsobenia to-
hoto procesu za určité obdobie. Prvý prístup využíva metódy rôznych tracerov. 
Plante a Lobb (1999) ich delia na fyzikálne a chemické. Fyzikálne tracery pred-
stavujú rôzne predmety (kamene, sklenné, drevené, kovové či plastikové objek-
ty), vkladané do pôdy alebo na jej povrch, na základe presúvania ktorých sa zis-
ťuje hodnota translokácie pôdy. Používajú sa od počiatkov experimentov do-
dnes. Chemické tracery sú vymoženosťou posledných dekád. Ide o 32P, 134Cs, 
137Cs a chloridy. Slúžia na evaluáciu tak translokácie, ako i erózie, vyjadrenej 
objemom alebo hmotnosťou pôdnych strát. 

V kľúčovej časti nášho príspevku, zameranom na dlhodobý efekt pôsobenia 
erózie z orania v podmienkach myjavsko-bielokarpatskej kopaničiarskej oblasti 
(podľa Thurzu 1997), vychádzame predovšetkým z výsledkov detailného geo-
morfologického výskumu, štúdia historických prameňov, leteckých snímok a 
personálnej komunikácie. Detailná rekognoskácia terénu je nevyhnutnou pod-
mienkou pre identifikáciu často voľným okom ťažko postrehnuteľných foriem, 
ktoré ani mapa l:10 000 nie je schopná zachytiť. Historické pramene (staré ma-
py, historické štúdie, kroniky na obecných a farských úradoch) napomáhajú zís-
kať predstavu o časovo-priestorových zmenách využívania krajiny, datovaní 
transformácie lesnej na poľnohospodársku krajinu, a teda o dĺžke pôsobenia  
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erózie z orania na tej-ktorej lokalite. Letecké snímky spred kolektivizácie poľ-
nohospodárstva a po nej umožňujú upresniť významný vplyv kolektivizácie na 
priestorové rozloženie erózie z orania. Hĺbku tohoto problému dokresľujú roz-
hovory so staršími roľníkmi, pamätníkmi poľnohospodárstva spred 50-tych ro-
kov. 

 
ERÓZIA  Z  ORANIA  A  JEJ  GEOMORFOLOGICKÝ  EFEKT 

Erózia z orania v súčasnosti začína byť považovaná za jeden z najvýzna-
mnejších procesov degradácie pôdy (cf. napr. Lobb et al. 1999, Van Muysen 
1999, p. 3). O tom, že sa tento názor v odborných kruhoch zatiaľ ešte úplne ne-
vžil, svedčí skutočnosť, že viacerí autori, sumarizujúci pôdnodegradačné proce-
sy, medzi ne eróziu z orania nezaraďujú (napr. Demo 1998, Čurlík 1998, Ker-
tész 1999 a ďalší). Je teda na erodológoch, aby postavenie erózie z orania v sys-
téme pôdnodegradačných procesov definitívne prehodnotili. Tak isto treba pre-
hodnotiť pozíciu a význam erózie z orania v systéme geomorfologických proce-
sov. 

Ak sa chceme zaoberať geomorfologickým vývojom poľnohospodárskej kra-
jiny, ak chceme pochopiť geomorfologický efekt dlhodobého pôsobenia kom-
plexu vzájomne sa doplňujúcich procesov prebiehajúcich v tejto krajine, musí-
me okrem vodnej erózie, prípadne eolickej erózie a lokálne aj gravitačných pro-
cesov brať nevyhnutne do úvahy tiež eróziu z orania! Tento proces prebieha 
v sklonitom teréne po celej ploche polí, plošne sa prekrýva s pôsobením vodnej 
erózie, navyše postihuje aj zaoblené chrbtové partie. Podľa viacerých autorov 
(cf. napr. Zachar 1970, p. 426; Govers et al. 1994; Van Muysen 1999, p. 3 a i.) 
je v topograficky zložitejších podmienkach intenzita erózie z orania rovnaká, 
alebo dokonca väčšia, než intenzita vodnej erózie. 

Kľúčovou vlastnosťou pluhu ako geomorfologického činiteľa je, že pri oraní 
pôdnu hmotu nielen obracia, ale aj presúva, a to v smere orby a na stranu 
(Lobotka 1958). Pri obrábaní plochých partií terénu sa transport pôdnej hmoty 
pri opakovanom obojstrannom oraní kompenzuje, a teda nedochádza k jej vý-
znamnejším presunom. V sklonitom teréne dochádza vplyvom viacerých čini-
teľov, najmä však vplyvom sklonu svahu k presúvaniu pôdnej hmoty v smere 
sklonu, a to tak pri oraní po spádnici, ako aj po vrstevnici, rozdiel je iba vo 
veľkosti presunu. 

Veľkú výpovednú hodnotu majú výsledky experimentov Czyżyka (1955) pri 
oraní konským poťahom. Czyżyk zistil značne väčší presun pôdnej hmoty pri 
spádnicovom, než pri vrstevnicovom obrábaní. V prvom prípade bola pri oraní 
nadol pôdna hmota v priemere presúvaná o 32 cm, pri oraní nahor o 15 cm, čiže 
diferencia v prospech pohybu nadol pri jednej orbe bola 17 cm. Podobné vý-
sledky dosiahol Martini (1955) pri experimente s traktorovou orbou. Pri oraní 
po vrstevnici zistil Czyżyk (1955) priemerný posun nadol 44 cm, nahor 36 cm, 
diferencia v prospech pohybu nadol bola teda 8 cm. 

Zovšeobecnené závery uvedeného experimentu Czyżyka a ďalších poľských 
autorov z 50-tych rokov boli potvrdené o 40 rokov neskôr, v rámci súčasnej 
módnej vlny štúdia erózie z orania. 

Pôsobenie erózie z orania sa vyznačuje premenlivosťou v priestore a čase. 
Jej priestorové rozloženie sa vyvíjalo ruka v ruke s vývojom osídľovania a 
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s rozvojom techník poľnohospodárskeho obrábania. Platí zovšeobecnenie, že pri 
rovnakých či podobných topografických a pôdnych podmienkach a podobných 
poľnohospodárskych technikách je efekt erózie z orania v danom území tým 
väčší, čím dlhšie je obdobie jeho aktívneho poľnohospodárskeho využívania a 
čím je väčšia frekvencia orania ročne. Z časového hľadiska podľa Borka (1989) 
erózia z orania prevažovala nad vodnou eróziou v morfogenéze poľnohospodár-
sky využívaných oblastí v obdobiach, v ktorých sa nevyskytujú extrémne zráž-
kové udalosti. V poslednom tisícročí to bolo podľa tohoto autora neustále, ok-
rem prvej polovice 14. a druhej polovice 18. storočia. Význam morfogenetickej 
role erózie z orania podčiarkol Pécsi (1964, p. 45), keď uviedol, že „the convex 
slopes of our dells have recently been largely denuded by tillage“. 

Geomorfologický efekt erózie z orania je odlišný pri oraní po spádnici, resp. 
po vrstevnici. V prípade orania po spádnici rozlišujeme geomorfologický efekt 
v širšom a v užšom zmysle. Pri geomorfologickom efekte v širšom zmysle sa 
berie do úvahy aj odnos pôdnej hmoty a stenčovanie pôdneho profilu, pri geo-
morfologickom efekte v užšom zmysle výlučne geometrické zmeny reliéfu, a to 
znižovanie povrchu svahov a chrbtov a zvyšovanie dien dolín, úvalín a úpätí 
svahov; patrí sem však aj zotieranie eróznych mikroforiem a zhladzovanie vý-
moľov a iných terénnych rýh. 

Odnos pôdnej hmoty oraním môže dosahovať značné hodnoty. Lobb et al. 
(1999) uvádzajú napríklad na konvexných horných úsekoch svahov kultivova-
nej krajiny v Kanade pôdne straty eróziou z orania až 50 t/ha/rok. Treba však 
poznamenať, že nemožno porovnávať odnos pri erózii z orania a pri vodnej eró-
zii. Oranie spôsobuje iba translokáciu pôdnej hmoty na krátku vzdialenosť. 

Stenčovanie pôdneho profilu a znižovanie svahov či chrbtov predstavujú 
v podstate ten istý jav s tými istými hodnotami, závisí iba od toho, či ho analy-
zuje pedológ alebo geomorfológ. Straty pôdnej hmoty sú najväčšie v prechodnej 
časti medzi chrbtom a svahom a na chrbte. Formovanie a znižovanie chrbta a 
svahov pri obrábaní po spádnici môže viesť časom k úplnej strate pôdy, až sa na 
povrchu objaví jalové podložie alebo materská hornina (Lobotka 1958). Z lite-
ratúry sú známe početné údaje. Tak napríklad Jankauskas a Jankauskiene (1999) 
uvádzajú odnos pôdy z povrchu pahorkov vo vybranom území Zemaiciajskej 
pahorkatiny vo východnej Litve v kultúrnom období v rozpätí 69 – 107 cm. Za-
char (1970, p. 427) uvádza závery Hempla z bývalej NDR, že na tamojších 
sprašiach sa asi za posledných 1000 rokov zaznamenal odnos až do 1 – 1,2 m 
vrstvy pôdy. Z oblasti belgického sprašového pruhu uvádzajú Van Muysen et al. 
(1999a) odnos až 2 – 3 m od počiatkov poľnohospodárstva v tomto území. Ne-
čakane vysoké hodnoty znižovania pôdneho profilu či povrchu svahov uvádzajú 
viacerí autori aj za pomerne krátke obdobie. Podľa Baca (1950) (in Lobotka 
1958) v sprašiach na okolí Ľvova sa v priebehu cca 50 rokov znížil terén chrb-
tov a svahov o 25 cm, podľa Van Muysena et al. (1999a ) v oblasti belgického 
sprašového pruhu za posledných 20 rokov miestami až o 30 cm. Ešte väčšie 
hodnoty uvádza Hlibowicki (1955) na základe pozorovaní pri Domaniciach na 
Wroclawsku – až 1 m za 20 rokov. 

Zvyšovanie dien dolín a úvalín na základe akumulácie po svahu oraním 
presúvanej pôdnej hmoty nastáva iba v prípade orania po spádnici, keď sa sva-
hový materiál hromadí v depresných pozíciách. V tomto prípade je však ťažšie 
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rozlíšiť, aký podiel z akumulovanej polohy predstavuje materiál presunutý sem 
oraním a aký vodnou eróziou. 

Van Muysen et al. (1999a) udávajú zvýšenie dien dolín vo vybraných lokali-
tách v belgickom sprašovom pruhu za posledných 50 rokov o viac než 30 cm, 
Bac (1950) (in Lobotka 1958) na sprašiach pri Ľvove do 40 cm za roky 1900-
1950. Podľa Hlibowického (1955) pri Domaniciach došlo k zvýšeniu dien dolín 
o 70 cm za 20 rokov! 

Pri hodnotení zvýšeného efektu erózie pôdy vplyvom kolektivizácie poľno-
hospodárstva na území bývalého Česko-Slovenska bola pozornosť venovaná aj 
stenčovaniu (úbytku) pôdy na svahoch a jej akumulácii (nárastu) na pätách sva-
hov a v depresiách v priebehu postkolektivizačného obdobia, prípadne jeho vy-
braných časových úsekov. Maximálne hodnoty zistil Mederly (1992) pri štúdiu 
v katastrálnom území obce Boršice u Buchlovic, a to odnos i akumuláciu mies-
tami viac ako 50 cm. Autor pritom porovnával výsledky komplexného priesku-
mu pôd z roku 1962 a účelového prieskumu pôdno-ekologických jednotiek 
z rokov 1974-1978 s dátami získanými účelovým pôdnym prieskumom uskuto-
čneným v roku 1989. Jambor (1992) a Jambor a Zrubec (1994) detekovali pri 
Kočíne v Trnavskej pahorkatine za roky 1961-1991 zmenu pôvodnej hnedoze-
me na regozem karbonátovú, čo podľa Šályho a Midriaka (1995) indikuje odnos 
10 - 20 cm kultivačnej vrstvy, ba podľa B. Jurániho (personálna komunikácia) 
aj viac. Lehotský a Stankoviansky (1992) a Lehotský et al. (1993), využijúc me-
tódy 137Cs na niektorých lokalitách pahorkatinového reliéfu na západnom Slo-
vensku (Horné Sŕnie, Ľuborča, Bzince pod Javorinou), určili odnos okolo 5 cm 
pôdy a akumuláciu v rozpätí 10 – 20 cm v priebehu postkolektivizačného obdo-
bia. Treba konštatovať, že uvedené hodnoty erózie a akumulácie (týkajúce sa 
posledných piatich dekád), najmä v prípade eróznych, nemožno jednoznačne 
pripísať účinku vodnej erózie, ale sume dlhodobého pôsobenia erózie z orania a 
vodnej erózie (Stankoviansky 1999, Stankoviansky et al. 2000). 

Geomorfologický efekt erózie z orania, vyjadrený geometrickými zmenami 
reliéfu, je v prípade orania po vrstevnici oveľa výraznejší ako pri oraní po spád-
nici, a to napriek skutočnosti že pri vrstevnicovom oraní sa pôdna hmota presú-
va dolu svahom pomalšie (pozri vyššie). Súvisí to s oraním limitovaným šírkou 
jednotlivých parciel, t. j. medzi horným a dolným okrajom poľa. Na takto obrá-
baných parcelách je odstrkovanie pôdnej hmoty najväčšie v prvých fázach ora-
nia, keď je spád najväčší a ornicová vrstva je dostatočne hrubá. Najväčšie úbyt-
ky pôdy sú na hornej časti parcely, kým dolná medza je miestom akumulácie. 
Výsledkom práce pluhu (v oveľa menšej miere aj vodnej erózie) je tvorba rôzne 
veľkých skladov na dolnej medzi a vznik terasových polí (Lobotka 1958). Výš-
ka týchto tzv. stupňových medzí, teda medzí medzi dvoma terasovými poľami, 
môže podľa Sperlinga a Žigraia (1970), ktorí študovali tento jav v oblasti Lip-
tovskej Tepličky, dosiahnuť až 4 – 5 m. Stupňová medza je podľa týchto auto-
rov akumulačná forma reliéfu, ktorá vznikla jednostrannou orbou poľa po vrs-
tenvici a presunutím materiálu z celej plochy poľa na jej čelo. Systém nad sebou 
situovaných medzí vytvára terasové polia. Podľa Lobotku (1955) terasové polia 
vznikali bez vôle roľníka a bez jeho snahy vytvoriť na dolnom okraji poľa stu-
peň ako zábranu proti eróznej hrozbe a ako prostriedok na vyrovnanie poľa a 
udržanie ornice na svahu. Terasové polia pripisuje dlhoročnej práci pluhu a mo-
tyky. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že v tesnej blízkosti polí so stupňami sa 



101 

v tých istých topografických a pôdnych podmienkach často terasové polia nena-
chádzajú a obrábanie týchto polí sa deje iným spôsobom (po spádnici, resp. šik-
mo po svahu). Ivan (1993) rozlišuje kultivačné terasy, ktoré sú produktom dlhé-
ho samovoľného vývoja, a teda predstavujú nepriamu antropogénnu transformá-
ciu reliéfu, a tzv. stavané agrárne terasy, ktoré sú priame antropogénne tvary. 
Terasové polia na Slovensku, zdedené z minulosti, patria do prvej Ivanovej sku-
piny. 

Dercon et al. (1999) na základe experimentu v Equadore zistili, že na svahu 
o sklone 20 % môže byť 40 cm vysoký stupeň vytvorený vrstevnicovým oraním 
zhruba za 10 rokov. Lobotka (1955) udáva rovnakú výšku stupňa dosiahnutú 
dokonca za 1 rok, pričom sklon poľa sa v danej lokalite znížil z 22° na 18°. Po 
piatich rokoch mal sklon terasy podľa uvedeného autora klesnúť až na 10°. 

Poľné sklady môžu vzniknúť aj pri oraní šikmo po svahu, samozrejme bez 
terasy, pre vznik ktorej je nevyhnutne potrebné vrstevnicové oranie. Výraznou 
formou reliéfu vytvorenou oraním je tzv. vysoká medza, vznikajúca spolu s te-
rénnym stupňom na rozhraní ornej pôdy, trávnatých porastov a lesa (cf. Sper-
ling a Žigrai 1970). 

Pod geomorfologickým efektom erózie z orania v užšom zmysle slova chá-
peme nielen vytváranie nových foriem (napr. terasových polí), resp. modifiká-
ciu pôvodných foriem (svahov, chrbtov a dien dolín), ale aj stieranie a zhladzo-
vanie eróznych mikro- a mezoforiem na svahoch. Obrábanie pôdy (samozrejme 
najmä oranie) má za následok stieranie stružiek a efemérnych výmoľov vznik-
nutých pri extrémnych zrážkach, resp. pri topení snehu v obdobiach medzi jed-
notlivými kultivačnými operáciami. Oranie spôsobuje aj zhladzovanie ostrých 
prirodzených terénnych hrán, napr. okrajov výmoľov, čo má za následok pre-
modelovanie výmoľov na úvalinovité lineárne zníženiny. Takéto javy opisujú 
Richter a Sperling (1967) zo severného Odenwaldu v Nemecku. 

 
ERÓZIA  Z  ORANIA  A  JEJ  GEOMORFOLOGICKÝ  EFEKT 

V  MYJAVSKO-BIELOKARPATSKEJ  KOPANIČIARSKEJ  OBLASTI 

Historický vývoj priestorovej organizácie erózie z orania je determinovaný 
vývojom osídlenia a poľnohospodárskej činnosti osadlíkov. Na Slovensku je 
možné identifikovať oblasti s výrazne odlišnou dĺžkou osídlenia, a tým aj odliš-
nou dĺžkou možného pôsobenia erózie z orania. Najstaršie kontinuálne osídlené 
územia pochádzajú z neolitu, najmladšie poľnohospodárske lokality vznikli na 
úkor lesa iba pred pár storočiami, vo výnimočných prípadoch až v 20. storočí. 

 
Vývoj priestorovej organizácie erózie z orania vo vzťahu 

k zmenám využívania krajiny 

Vývoju priestorového rozloženia erózie z orania a jej geomorfologického 
efektu sme sa detailne venovali v povodí Jablonky (163 km2), situovanom 
vo východnej časti Myjavskej pahorkatiny a priľahlých častiach Bielych a Ma-
lých Karpát a v povodí Vrzávky (21 km2), situovanom v Bielych Karpatoch a 
priľahlej časti Považského podolia. Obe územia sú súčasťou rázovitej myjav-
sko-bielokarpatskej kopaničiarskej oblasti. 
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Charakteristickou črtou osídlenej časti povodia Jablonky je jeho plošinatý 
charakter s energiou reliéfu 40 – 120 m. Územie je budované prevažne flyšoid-
nými horninami strednej až nízkej geomorfologickej hodnoty. Osídlená časť 
povodia Vrzávky sa vyznačuje väčšou koncentráciou štruktúrnych foriem relié-
fu, typických pre bradlové pásmo. 

Obe územia zaznamenali obdobný vývoj využívania krajiny. Podľa Varsíka 
(1972) bolo povodie Jablonky ešte koncom 13. storočia zalesnené, to isté sa 
však týkalo i povodia Vrzávky. Súčasná kultúrna krajina oboch povodí je vý-
sledkom pomerne krátkej, iba sedem storočí trvajúcej antropickej transformácie 
pôvodne lesnej krajiny. Prvá z dvoch etáp osídľovania spadá do 14. storočia, 
kedy boli založené dnešné sídla Stará Turá, Hrachovište, Vaďovce, Kostolné, 
Krajné a Višňové v povodí Jablonky a Bzince pod Javorinou v povodí Vrzávky. 
Druhá a hlavná etapa osídľovania sa spája s kopaničiarskou kolonizáciou. Poči-
atky tohto procesu (pokiaľ ide o získavanie kopaničiarskej pôdy) siahajú síce do 
1. polovice 15. storočia, vlastné kopaničiarske osídlenie sa však začalo rozvíjať 
až od začiatku 17. storočia, pričom jeho intenzita dosiahla vrchol na konci 18. 
storočia (Horváth 1979). 

Osobitý ráz osídlenia myjavsko-bielokarpatskej kopaničiarskej oblasti kopa-
ničiarskym obyvateľstvom, jeho hospodárenie s postupným rozširovaním plôch 
polí na úkor pasienkov a lúk (vytváraných v prvých etapách) pri rastúcom počte 
obyvateľstva a delení pozemkov na stále menšie parcely, viedlo v priebehu ne-
celých štyroch storočí k vytvoreniu rovnako osobitej textúry využívania krajiny, 
ako ju poznáme z obdobia pred kolektivizáciou (Stankoviansky 1996). Jej cha-
rakteristickou črtou bola veľká prevaha poľnohospodárskej, najmä oráčinovej 
krajiny, reprezentovanej mozaikou úzkych políčok, usporiadaných do blokov 
s orientáciou tak po vrstevnici, ako aj po spádnici. 

Posledný významný zásah človeka do krajiny myjavsko-bielokarpatskej ko-
paničiarskej oblasti nesúvisel s osídľovaním, ale so zmenou charakteru poľno-
hospodárskej výroby následkom kolektivizácie po roku 1948. Z hľadiska využí-
vania krajiny nastali zásadné zmeny na podstatnej časti poľnohospodársky vy-
užívaných plôch. Mozaika pôvodných malých parciel zanikla na úkor veľkých 
družstevných lánov. Sceľovanie pozemkov prebehlo v niekoľkých fázach, zod-
povedajúcich jednotlivým etapám kolektivizácie. Najnevhodnejšou terénnou 
úpravou bola jednoznačne likvidácia stupňov pôvodných terasových polí. Často 
sa drastické zásahy uskutočnili aj po kolektivizácii, a to v rámci rôznych rekulti-
vácií a meliorácií za účelom získania ďalšej ornej pôdy, realizovaných dokonca 
ešte v 80. rokoch (Stankoviansky 1997). 

Lobotka (1955) udáva, že podiel vrstevnicových polí z celkovej plochy orá-
čin v predkolektivizačnom období sa v horských a podhorských oblastiach Slo-
venska pohyboval od 90 % (napr. v Kysuckej vrchovine, Javorníkoch, v hor-
ských osadách Vtáčnika) po 4 – 6 % (napr. v oblasti Krupinskej vrchoviny). 
Podľa Solína a Cebecauera (1998) výsledkom dlhodobého vývoja využívania 
krajiny povodia Jablonky pred kolektivizáciou bolo 7 916 ha ornej pôdy (asi 
48,7 % celkovej plochy povodia), z toho oranej po vrstevnici bolo 5 930 ha (asi 
36,5 % z celkovej plochy povodia, ale až 74,1 % z celkovej výmery ornej pôdy) 
a oranej po spádnici 1 986 ha (asi 12,2 % z celkovej plochy povodia, resp. 
25,9 % z celkovej plochy oráčin). Z uvedeného vyplýva výrazná prevaha plôch 
obrábaných po vrstevnici. Situácia sa výrazne zmenila po kolektivizácii, pričom 
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zmeny sa týkali tak celkovej rozlohy ornej pôdy, ako aj pomeru plôch oraných 
po vrstevnici a po spádnici. Celková rozloha ornej pôdy poklesla na 6 952 ha 
(asi 42,8 % z celkovej plochy povodia), z toho oranej po vrstevnici je 4 586 ha 
(asi 28,2 % z celkovej plochy povodia, ale už len 64,2 % z celkovej výmery or-
nej pôdy) a oranej po spádnici 2 366 ha (asi 14,6 % z celkovej plochy povodia, 
resp. 35,8 % z celkovej výmery ornej pôdy) (cf. Solín a Cebecauer 1998). Cel-
kové zníženie rozlohy ornej pôdy predstavuje 964 ha, relatívny pokles plochy 
vrstevnicovo obrábaných polí v rámci všetkej ornej pôdy predstavuje takmer 
10 %. Z hľadiska vývoja priestorového rozloženia erózie z orania vplyvom ko-
lektivizácie možno teda konštatovať celkové zmenšenie plochy jej pôsobenia a 
zároveň aj relatívny pokles podielu erózie z orania po vrstevnici voči erózii 
z orania po spádnici. Navyše, vrstevnicové oranie prestalo byť limitované šír-
kou parcely, takže aj ním už môže dochádzať k posunu pôdnej hmoty zo svahov 
až do údolí, aj keď pomalšie ako oraním po spádnici. Významnú zmenu v inten-
zite erózie z orania má za následok aj používanie výkonnejšej techniky. 

 
Geomorfologický efekt erózie z orania po vrstevnici 

Pri vrstevnicovom obrábaní pôdy erózia z orania jednoznačne dominuje nad 
vodnou eróziou. Výsledkom dlhodobého predkolektivizačného pôsobenia erózie 
z orania po vrstevnici bol vznik početných terasových polí. Najkrajšie terasy 
s najvyššími stupňami vznikli v najhlbších dolinách s najstrmšími svahmi. 
Niektoré z nich sa zachovali do dnešných čias, pretože ich kolektivizačné sceľo-
vanie bolo nemožné, resp. nevhodné. Najlepšie vyvinuté terasy sa zachovali na 
pravom svahu suchej doliny Z od Vaďoviec, kde ich je 9 nad sebou, pričom naj-
vyšší stupeň dosahuje výšku do 4 m (obr. 1). Niektoré menšie, spravidla bočné 
suché doliny, mali terasy vyvinuté po celom obvode, teda nielen po bočných 
svahoch, ale aj v závere doliny. Takouto je napr. dolina s osadou Luskovica 
v katastri obce Krajné. 

Obr. 1. Terasové polia na pravom svahu suchej doliny Z od Vaďoviec, zachované 
z predkolektivizačného obdobia. 
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Oveľa zriedkavejšie sa vyskytovali sklady, prebiehajúce šikmo po svahu, 
ako výsledok erózie z orania týmto smerom. Zachovali sa na okolí obce Krajné 
po oboch stranách doliny Jablonky. Prebiehajú kolmo na smer doliny, vytváraj-
úc stupňovinu poklesávajúcu smerom do sedla na rozvodnom chrbte (obr. 2). 

Následkom hospodársko-technických úprav spojených s kolektivizáciou bola 
väčšina terasových stupňov zlikvidovaná a z terasových polí vznikli veľké blo-
ky družstevných polí. Takto dopadli aj terasové polia vo vyššie spomenutej do-
line s osadou Luskovica počas sceľovania v rokoch 1959-1960. Súčasný druž-
stevný hon, presahujúci povodie doliny, má rozlohu viac ako 60 ha (obr. 3). Vý-
sledným efektom sceľovania pôvodných terasových súkromných parciel do 
družstevných blokov bolo opätovné nadobudnutie hladkého reliéfu, takého, aký 
bol zdedený z čias periglaciálnej morfogenézy; na tento jav poukázal už Urbá-
nek (1998). Zásadným rozdielom však je, že nový povrch je voči pôvodnému 
značne znížený (obr. 4). 

 
Geomorfologický efekt erózie z orania po spádnici 

Pri spádnicovom obrábaní pôdy sa erózia z orania a vodná erózia navzájom 
dopĺňajú, v horných partiách a na oblom chrbte však erózia z orania jasne domi-
nuje. Výsledný efekt kombinovaného pôsobenia oboch uvedených procesov na 
sústave úzkych pásov spádnicových polí závisí od priestorového usporiadania 
parciel s rôznym charakterom využívania a od prevažujúceho typu orby. 
V prípade, ak je pole medzi dvomi sadmi, dochádza k jeho postupnému znižo-

Obr. 2. Zvyšok pôvodných parciel oraných po spádnici, resp. šikmo po svahu v doline 
Jablonky pri obci Krajné; v popredí jeden zo skladov zo stupňoviny poklesávajúcej 

smerom k sedlu na rozvodnom chrbte. 
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vaniu v podobe oblúkovitého prehnutia v priečnom reze, ako to možno sledovať 
pri osade Odbočka v katastri obce Bzince pod Javorinou (obr. 5a). Podobný prí-
pad môže nastať dokonca medzi stabilizovanými výmoľmi, ako to vidieť na ľa-
vom svahu doliny Vrzávky poniže rovnomennej osady (obr. 5b). Na tom istom 
mieste sa nachádza pole, ohraničené z jednej strany výmoľom, z druhej strany 
sadom, znížené pri kontakte s výmoľom o 40 cm, pri kontakte so sadom       
o 70 cm. 

V prípade orania do skladu, t. j. k pozdĺžnej osi parcely, dochádza k vytvore-
niu oblúkovitého vyklenutia v priečnom profile poľa. Ide o výsledok snahy roľ-

Obr. 3. Suchá dolina pri osade Luskovica v katastri obce Krajné; hladký povrch vznikol 
rozoraním terasových polí situovaných pred kolektivizáciou po oboch stranách doliny, 

ako aj v jej závere.  

Obr. 4. Schematický náčrt znižovania svahu obrábaného po vrstevnici (rez svahom 
v smere spádnice): a – pôvodný svah zdedený z čias periglaciálneho morfogenetického 
prostredia, b – systém terasových polí, c – nový povrch získaný rozoraním terasových 

stupňov.  
Poznámka: bodková čiara naznačuje pôvodný povrch. 
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níka, aby ronová voda stekala na boky a odtekala medzami medzi poľami. Vý-
sledkom dlhodobého opakovania tohoto procesu je znižovanie povrchu sústavy 
takto obrábaných polí, a to eróziou z orania vo vyklenutej časti a vodnou erózi-
ou na medziach (obr. 6). Príklady takýchto polí uvádzajú Sperling a Žigrai 
(1970) z katastralnych území obcí Vikartovce a Vyšná Šuňava. Scelením uvede-
ných polí v priebehu kolektivizácie došlo k zarovnaniu plytkých denivelácií, ak 
však boli tieto predtým výraznejšie, mohli sa „prekopírovať“ do dnešných lá-
nov. S týmto javom sme sa stretli na ľavom svahu doliny Vrzávky, medzi osa-
dami Cetuna a U Bojtárov, kde lineárne depresie medzi pôvodnými poľami boli 
veľmi zreteľné. Niekde sú depresie voľným okom nepostrehnuteľné, naznačujú 
ich však pásy snehu pri jarnom topení (Stankoviansky 1994). Sneh sa totiž rých-
lejšie roztápa na lineárnych eleváciach, kde ho je menej, ako v lineárnych de-
presiách, kde ho nafúkalo viac. Spádnicovým oraním v období po kolektivizácii 
dochádza v súvislosti s výkonnejšou technikou k ešte výraznejšiemu znižovaniu 
povrchu ako v staršom období. 

 
ZÁVER 

Súčasný trend štúdia procesu erózie z orania jednoznačne poukazuje na to, 
že jeho postavenie v systéme geomorfologických procesov na jednej strane a 
pôdnodegradačných procesov na strane druhej treba prehodnotiť. Erózia z ora-
nia je rozhodujúcim procesom v dlhodobej modelácii reliéfu oráčinovej pahor-
katinnej i vrchovinnej krajiny a patrí medzi najvýznamnejšie pôdnodegradačné 
procesy. Jej geomorfologický efekt je odlišný pri vrstevnicovom a spádnicovom 
obrábaní pôdy. Najfrekventovanejšou formou, vytvorenou následkom orania po 
vrstevnici, je terasové pole, resp. celý súbor terasových polí usporiadaných nad 

Obr. 5. Schematický náčrt znižovania svahu obrábaného po spádnici v prípade 
izolovaného poľa, situovaného medzi stabilizovanými krajinnými prvkami (rez svahom 

v smere vrstevnice): a – pole medzi sadmi, b – pole medzi zarastenými výmoľmi. 
Poznámka: bodková čiara naznačuje pôvodný povrch. 

Obr. 6. Schematický náčrt znižovania svahu obrábaného po spádnici v prípade súboru 
polí oraných do skladu (rez svahom v smere vrstevnice). 

Poznámka: bodková čiara naznačuje pôvodný povrch. 
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sebou. Pri spádnicovom obrábaní pôdy dochádza k celkovému znižovaniu povr-
chu svahov a chrbtov, ako aj ku vzniku plytkých lineárnych svahových depresií. 

Charakter reliéfu sa veľmi zmenil v súvislosti s kolektivizáciou poľnohospo-
dárstva. Na svahoch s vrstevnicovým obrábaním došlo k opätovnému vytvore-
niu hladkého povrchu. Na svahoch so spádnicovým obrábaním došlo buď k za-
hladeniu nerovností medzi pôvodnými izolovane a diferencovane modelovaný-
mi parcelami, alebo k ich prekopírovaniu do novovzniknutých veľkých druž-
stevných lánov. Súčasný povrch svahov, obrábaných tak po vrstevnici, ako aj 
po spádnici, je výrazne znížený, a to nielen voči pôvodnému povrchu zdedené-
mu z čias periglaciálnej modelácie z konca poslednej ľadovej doby, ale aj voči 
povrchu spred kolektivizácie. 

Poznatky získané štúdiom staršej slovenskej literatúry a rozšírené štúdiom 
súčasnej literatúry zahraničnej boli nielen potvrdené, ale aj významne rozšírené 
terénnym výskumom v povodiach Jablonky (163 km2) a Vrzávky (21 km2) 
v rámci myjavsko-bielokarpatskej kopaničiarskej oblasti. Týka sa to predovšet-
kým geomorfologického efektu erózie z orania. 

Vypracovanie uvedeného príspevku bolo súčasťou riešenia vedeckého pro-
jektu č. 2/7049/20, podporeného grantovou agentúrou VEGA. 
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Miloš  S t a n k o v i a n s k y 

 
TILLAGE  EROSION  AND  ITS  GEOMORPHIC  EFFECT 
WITH  SPECIAL  REGARD  TO  THE  MYJAVA-WHITE 

CARPATHIAN  KOPANITSE  AREA 
 

The aim of the article is to examine the role, significance, and position of tillage ero-
sion in the system of relief-forming and soil-degradation processes, its geomorphic ef-
fect, as well as the specific features of historical development of its spatial distribution 
in the Myjava-White Carpathian kopanitse area. Tillage erosion means the movement of 
soil matter on the surface of terrain while working the soil, especially tilling, which 
manifests itself by reduction in the convex and increment in concave parts. 

The contemporary trend in the study of tillage erosion unmistakably suggests that its 
position in the system of geomorphic processes on the one side and soil-degradation 
processes in the other will have to be rectified. Tillage erosion is the decisive process in 
long-term relief modelling of the arable hill lands and uplands, while it is also one of the 
most important soil-degradation processes. Its geomorphic effect is different in case of 
contour tillage from that in case of gradient tillage. The most frequent form, conse-
quence of contour tillage, is a terraced field, or the whole system of terraced fields ar-
ranged one above another. Gradient tillage causes an overall lowering of slope and ridge 
surfaces, and also leads to the origin of shallow linear slope depressions. 

The nature of relief has considerably changed in connection with collectivisation of 
agriculture. Smooth surface was recreated on the contour tilled slopes. Irregularities be-
tween the plots were either smoothed or copied into the newly risen large co-operative 
fields on the gradient tilled slopes. The present surface of slopes both contour and gradi-
ent tilled is distinctly lower not only in comparison to the original surface inherited 
from the period of periglacial modelling from the end of the last Glacial, but also in 
comparison with the pre-collectivisation period. The knowledge obtained by the study 
of the older Slovak literature and deepened by the study of the contemporary foreign 
literature were not only confirmed but also considerably enriched by field research in 
the catchments of the Jablonka River (163 km2) and Vrzávka Brook (21 km2) in the My-
java-White Carpathian kopanitse area.    

Translated by H. Contrerasová 


