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In the contribution we solve problems of changes of some important properties in 
soils, used for a long period intensively as arable soils, The basis for this páper is 
comparison of the present state of soils with the state according to previoussoil rese arch 
(1962).

There were found out expressive changes of soil properties with predominant nega
tive tendency - increase of shallow and middle deep soils and furthermore increase of 
skeletonic soils with some accompanyingsigns. Asa primary reason of these changes we 
consider incorrect way of farming; character and degree of changes are affected by local 
abiotic conditions.

ÚVOD

Socialistická etapa poínohospodárslva, ktorú v našej krajine sprevádzala likvidácia malých 
pozemkov a ich nahrádzanie vclícými blokmi, odstraňovanie líniovej zelene, nadmerné používanie 
ťažkej mechanizácie a extrémna aplikácia minerálnych hnojív, nerešpektovanie ekologických 
predpokladov krajiny, viedla k známym dôsledkom - devastácii krajiny, osobitne k degradácii pôd 
v podobe ich erózie, znečistenia a náchylnosti na zhutnenic. Tieto všeobecné konštatovania by však 
bolo užitočné spresnil a snažitúsa získať konkrétne fakty pomocou účelovo zameraných výskumov, 
na čo sme sa chceli zamerať aj v tomto príspevku. Jeho hlavným cielom bolo:

- zistiť reálny stav vybraných vlastností pôd a zostaviť účelovú pôdnogeografickú mapu záujmo
vého územia,

- vyhodnotiť topické (vertikálne) a chórické (horizontálne) zmeny vo vybraných vlastnostiach 
polnohospodárskych pôd (hĺbka, skeletnatosť pôdy, zrnitosť ornice) za určité časové obdobie,

- vytipovať hlavné zákonitosti a tendencie určujúce vývoj priestorovej diferenciácie pôdneho 
krytu.

*RNDr. Peter Mederly, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Oddelenie špeciálnej krajinnej ekológie, 
Štefánikova ul. 13, 949 01 Nitra.
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Práca sa zameriava na dva hlavnč okruhy problémov, ktoré súvisia s pedologickým a sčasti s 
krajinno-ekologickým (geografickým) výskumom - problematiku klasifikácie pôd a problematiku 
zmien pôdnych vlastností (v širšom chápaní zmien vlastností krajiny) vplyvom činnttsii človeka.

Komplexnými klasifikáciami pôd na základe dlhodobých výskumov ich vlastností, priestorového 
rozšírenia a prtxesov prebiehajúcich v pedosfére, sú genetické pôdne klasifikácie (národné klasi
fikácie, mcdzinärtxJná referenčná klasifikácia, klasifikácia FAO). Na riešenie niektorých praktic
kých problémov sú však príliš zložité, čo jc jeden z dôvodov všeobecného rozvoja tzv. účelových 
klasifikácií pttd [15]. Účelové klasifikácie sú založené na hcxlnotení vybraných parameirov pôd a 
prostredia a často využívajú mnohorozmerné štatistické metódy spracovania a triedenia, lloci vo 
.svete sa tieto metódy úspešne využívajú už štvrté desaťročie, v Česko-Slovensku sa rozvíjajú 
približne 10-12 rokov (napr. [14, 26, 29[). Výsledky týchto prác potvrdzujú predpoklad, že na 
účelové hodnotenie vybraných vlastností pôd a krajiny nie sú genetické pôdne klasifikácie vždy 
vhodné.

Výber prác, zaoberajúcich sa zmenami rôznych vlastností pôd v súvislosti s polnohospodárskou 
činnosťou človeka, je najmä v poslednom období velký. Najčastejšie sa rieši problematika erózie 
pôdy (1, 4, 12, 21, .40 a i.[. Problematike zmien a degredácie pôdnych vlastností v dôsledku 
odlesnenia a intenzifikácie poľnohospodárstva sa venujú napr. práce [6, 24, .41, .4.4[. Práca [ 11 [ sa 
zaoberá vplyvom rôznych spôsobov obrábania pozemkov na vlastnosti pôdy a úrodu pltxl ín, práca 
[ 17[ rieši problematiku vzťahu medzi polohou stanoviSťa a vybranými vlastnosťami pôd, ptxlmie- 
ňujúcimi úrodu. V domácej literatúre jc najriešenejšťm problémom erózia pôdy.

V dostupnej literatúre sme nenašli prácu, ktorá by bola špeciálne zameraná na vyhodnotenie 
zmien vo vlastnostiach pôdy vplyvom jxtlnohospodárskej činnosti za určité obdobie. V geografickej 
a krajinno-ekologickej prtixi sa u nás zväčša pracuje s existujúcimi podkladmi bez ich a ktualizácie. 
Naším príspevkom preto chceme upozorniť na niektoré negatívne tendencie vývoja vlastností 
poľnohospodárskych pôd v našich podmienkach, a tým poukázať na nedostatok výskumov v tejto 
nesporne aktuálnej problematike.

MATERIÁL A METODY

Príspevok sme vypracovali s použitím čiastkových výsledkov štúdie ekologického hodnotenia 
územia poľnohospttdárskeho podniku Horšicc u Iľuchlovic [28[. Štúdia spočívala v prehttdnotení 
súčasného stavu územia z krajinno-ekologického hladiska, v zistení negatívnych dôsledkov dote
rajšieho hospodárenia a návrhcxth na ekologicky prípustné hosptxiárenie v budúcnosti s cielom 
eliminovať negatívne procesy a postupne naprávať škcKly.

Skúmané územie leží v okrese Uherské llradišič na rozhraní málo členitej spra.šovej tabule 
Ižolnomoravského úvalu, pomerne členitej pahorkatiny až podvrchoviny neogénnej Kyjovskej 
pahorkatiny s ílovcami až pieskovcami a členitej llyšovej prevažne pieskovcovej vrchoviny pohoria 
Chřiby. Územie patrí do mierne teplej a mierne suchej agroklimaliekej oblasti (priemerné ročne 
teploty 8-9‘’c, priemerné ročné zrážky 500-550 mm). Nadmorská výška sledovaného územia kolíše 
od 190 do 480 m n.m. Podľa predchádzajúcich pôdnych mapovaní tu prevládajú hnedozeme až 
luvizeme (ilimerizované pôdy), v horskej časti kambizeme (hnedé pôdy), prevažne stredne ťažké.

V rámci ekologickej štúdie sme vyhodnotili vybrané parametre pôd a porovnali ich s výsledkami 
predchádzajúcich pôdnych mapovaní. Využili sme pritom výsledky komplexného prieskumu pôd 
(KPP)a účelového systému pôdno-ekologických jednotiek (l^IiJ). KJ^P (pre sledované územie bol 
spracovaný v r. 1962) vyjadruje hlavné vlastnosti pôd (pôdne subtypy, zrnitosť, znaky Štrkoviiosti 
a zamokrenia, charakter substrátu v mierke 1:10 000) [7, 25[. Systém Plil (základ spracovaný v r. 
1974-1978) spočíva v mapovaní pomerne komplexných priestorových jednotiek, zohľadňujúcich
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Ohr. 1. Lokalizácia záujmového územia.
Legenda: I - hranice geomorfologických celkov,

2 - čísla geomorfologických celkov:
1 - Juhomoravská panva (1.1. Dolnomoravský úval),
2 - Siredomoravskc Karpaty (2.1. Lilenčická pahorkatina, 2.2. Ždánický les, 2.3. C.'hŕihy, 
2.4. Kyjovská pahorkatina),
3 - Slovcnsko-moravské Karpaty (3.1. Vizovická vrchovina, 3.2. Biele Karpaty),

- hranica záujmového územia,
4 - obce,
.I - vodné toky a nádrže.

6 - vrstevnice (interval 50 m).
7 - kóty.
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okrem vlustnosií pôdy (hĺbka, skeletnatosť, zrnitosť, pôdny subtyp) i charakter substrátu, hlavný 
klimatický región, svahovitosť a expozíciu reliéfu v mierke 1;5 000 [8, 9, 19], Neskôr sa spracovalo 
viacero predovšetkým ekonomicky zameraných výskumov, ktorých základom je systém PEJ, napr. 
|,S, 10, 16, 20],

Jedným z ciel'ov oboch systémov hodnotenia pôd bolo reálne vy'jadrcnie stavu pôdy v období ich 
spracovania. Napriek tomu, že ich presnosť nie je úplná slúžili nám ako východisko pre 
porovnanie so súCasným stavom, pretože žiadne iné údaje podobného rozsahu nie sú v našej krajine 
k dispozícii.

V záujmovom území sme v októbri 1989 vykonali účelový pcódny prieskum, spočívajúci v zistení 
vybraných vlastností ptňdy (napr. genetická a ekologická hĺbka pôdy, hrúbka jednotlivých horizon
tov, ich zrnitosť, štruktúra, skeletnatosť, charakter substrátu, pôdny subtyp). Celkovo sme na 
ploche približne 1600 Ha ornej pôdy vyhtrdnolili 150 pôdnych sond, na základe ktorých sme vytvorili 
relatívne homogénne pôdne jednotky (blízke mikropedochóram), vyjadrujúce:

- genetickú hĺbku pôdy a skeletnatosť pôdy (7 kategórií),
- zrnitosť ornice (6 kategórií),
- zrnitosť podorničia (11 kategórií),
- obsah karbonátov a obsah humusu (4 kategórie).

J<lasifíl<ácia
_ Jdúroveň

KOMPLEXNÝ PÔDNY 
PRIESKUM (1962)

PODNO-EKOLOGICKE 
JEDNOTKY (1974-78)

ANALYTIČKA
ÚROVEŇ

{topiqké údaj'e z 
pôdnych sond)

SYNTEZOVA
ÚROVEŇ

(priestorové
jednotky)

pôd suttypy, variety 
e rôzne ton

pódno-ekologické 
jednotky

©®(©(tX
® < n 3 !=> í 

IZZI2 dľ)*
Obr. 2. Schéma porovnávaných pôdnych klasifikácií so znázornením hlavných metodických krokov práce.

1 - analytické vlastnosti pôd a prostredia (H - hĺbka pôdy, K - skeletnatosť pôdy, (3 - pôdotvorný substrát. Zi
-zrnitosť ornice, Z2-zrnitosť podorničia, P - pôdny subtyp,'!' - klimatický región, S - sklonitost’ reliéfu, 
E - expozícia reliéfu, I - iné analytické vlastnosti pôd),

2 - súbor analytických vlastností,
3 - súbor priestorových jednotiek,
4 - porovnávané súbory vlastností pôd,
5 - proces tvorby klasifikačných systémov pôd,
6 - vertikálne porovnávanie vlastností pôd na analytickej úrovni,
7 - horizontálne porovnávanie vlastností pôd na syntézovej úrovni.
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Zííroveň sme zostavili sumarizáciu aktuálneho ploSného rozšírenia týchto jednotiek, ktorá 
slúžila ako podklad pre htxinotenie priestorových zmien vlastností pôdy.

Vyhodnotenie zmien vybraných vlastností pôdy srne vykonali v dvcx'h úrovniach - vertikálnej 
(topickej, bodovej) a horizontálnej (chórickej, priestorovej).

Vertikálna úroveň spočívala v pt^rovnaní genetickej hĺbky, skeletnatosti pôdy a zrnitosti ornice, 
a to aktuálneho stavu z r. 1989 so stavom z r. 1962 na základe porovnania údajov z tzv. 
porovnávacích sond, ktoré sme v teréne umiestňovali to možno najbližšie k miestam sond KPP. 
Uvedené ťyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy sme vybrali pre ich relatívnu stabilnosť a pomalšiu 
zmenu oproti iným, najmä chemickým vlastnostiam pôd, a tým aj ich zásadnému významu z 
hladiska poľnohospodárstva [15].

Horizontálna úroveň spočívala v porovnaní vyčlenených pôdnych jednotiek s mapovanými 
jednotkami IHJ. Nejednoznačný klasifikačný systém PlíJ (chápanie hĺbky pôdy v ekologickom 
zmysle, spájanie niektorých kategórií hĺbky, skeletnatosti, a najmä zrnitosti pôdy do spoločných 
kategórií), nám však neumožnil porovnanie v plánovanom roz.sahu.

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Súčasný stav pôdneho krytu

Súčasný stav pôdneho krytu je v sledovaných oblastiach nepriaznivý najmä z hľadiska hĺbky pôdy 
- hlboké pťxiy sa v rámci polnohospodárskeho pcxlniku vyskytujú na 35,.š % plochy, kým stredne 
hlbokých pôd (."ť 1-60 cm) je .š 1,2 % a plytkých jxíd (do ."íO cm) 1.2,3 %. Z hľadiska skeletnatost i sa 
tu vyskytuje 21,4 % plochy stredne skeletnatých a .S,.S % plochy silno skeletnalých pôd. Zrnttosine 
prevažujú stredne ťažké pôdy - na 80 % plochy v ornici a 67 % plochy v podorniCí, nasi edujú ťažké 
[Vidy (l.š, 1 % a 19,1 % plochy). Na 8,7 % pltxhy sa už pod ornicou nachádza pôdotvorný substrát.

Zmeny xybraných vlastností pôd - vertikálna úroveň

Zmeny geneiiekej hlhky pôdy sme sledovali v 40 sondách. Porovnávali sme celkovú hrúbku 
pódncht) profilu v cm, a to ixl povrchu pôdy po pôdny substrát. Výsledky sú znázornené v tabuľke 
a grafe č. 1.

1 atnil ka a grat (. 1 - Vyhodiiolenic bixlových zmien v genetickej hĺbke pôdy

1 /.islcnc zmeny (cm) Počet prípadov
celkom %

A vel mi vel ky odnos (nad -50 cm) 2 5,0
veľký odnos (-.31 až -50 cm) 7 17,5
Stredný odnos (-16 až -30 cm) 10 25,0
malý odnos (-6 až -15 cm) 10 25.0

0 nepatrne zmeny (-5 až +5 cm) 5 12,5
c malá akumulácia ( +6 až + 15 cm) 1 2,5

stredná akumulácia (-1-16 až -1- 30 cm) 1 2,5
vel ká akumulácia ( + 31 až -t-50 cm) 2 5,0
veľmi veľká akumul, (nad -f 50 cm) 2 5,0



Odnos pôdy, typický pre stredné až horné časti svahov so sklonitostdu nad 6^' a prevažujúcim 
konvexným tvarom reliéfu (v zmysle vertikálnej krivosti), spôsobujú najmíl procesy vttdnej erózie. 
Akumulácia pôdy jc typická pre dolné časti a úpátia svahov s minimálnymi sklonmi (do .3^), 
vyskytuje sa vSak aj na málo sklonitých častiach svahov a na plošinách. Prevažuje lineárny a 
konkávny tvar reliéfu. Nepatrné zmeny v hĺbke pôdy sú typické pre transportné časti svahov st) 
zložitejším mikroreliéfom a sklonitostou do 6-7“.

Zmeny v skeletnatosti pôdy sme sledovali v 44 sondách. Pôdy sme zatriedovali ptKll'a obsahu 
skeletu do trcx'h základných kategórii (bez a slabo skeletnaté pôdy, stredne a silno skeletnaté pôdy) 
a zisťovanie zmien v zatriedení pôd do týchto kategórií. Výsledky sú znázornené v tab ulke a grafe 
č. 2.

Ubúdanie obsahu skeletu sme nezistili ani v jednom prípade. Proces pribúdania skeletu v 
pôdach prxJIa našich zistení v sledovanom území úzko súvisí s prtxtesmi erózie - prejavuje sa 
prevažne pri strednom až vefkom odnose pôdy.

I'abufka a graf č. 2 - Vyhodnotenie bodových zmien v skeletnatosti pôdy

1 Zistene i^meny Zmeny
o 1 SI. 0 2 bt. počet %

1 pribúdanie obsahu skeletu 7 3 10 22,7
1 p bez zmeny obsahu skeletu - 34 77.3

Zmeny w zrnitosti ornice sme sledovali v .44 sondách. Porovnávali sme zmeny v % obsahu častí 
0,01 mm (íloviicj frakcie pôdy). Výsledky sú znázornené v tabulke a grafe č. .4.

Napriek nejednoznačnosti výsledkov možno nájsť súvis medzi procesmi erózie a zmenami 
/.milosti pôdy - pribúdanie ílovitcj frakcie zvílčša súvisí so stredným až vcími velkým odnosom pôdy, 
čo súvisí s preorávaním ílovitého substrátu na eróziou postihnutých pôdach. Pri malých zmenách 
a ubúdaní ílovitej frakcie sme takúto ani inú súvislosť nezistili.

I'abufka a graf i. .4 - Vyhodnotenie bodových zmien v zrnitosti omičnej vrstvy pôdy

Zistené zmeny 
(v%íl. frakcie)

Počet prípadov
celkom %

A ubúdanie o - 11 až -20 2 5,9
ubúdanie o - 4 až -10 7 20,6

B nepatrná zmena -3 až -t-3 15 44,1
C pribúdanie o -1-4 až + 10 5 14,7

pribúdanie o -t-11 až -1-20 3 8,8
pribúdanie o 4-21 až -t- 30 2 _____ 5,2_____
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Zmeny vybraných vlastností pôd - horizontálna úroveň

V príspevku uvádzame len priestorové zmeny v hĺbke pôdy, pretože výsledky v porovnávaní 
zmien skeletnatosti a zrnitosti pôdy nie sú v dôsledku úplnej nejednoznačnosti systému Plul 
preukazné. Výsledky sú znázornené v tabulke a grale č. 4.

/.istili sme jednoznačnú tendenciu k zmenšovaniu celkovej hrúbky pôdneho profilu, ktorá sa 
síce pri porovnaní ekologickej hĺbky pčxly výrazne neprejavila, ale pri zohladnení genetickej hĺbky 
pôdy je viac ako zrejmá. V tomto prípade odhadujeme nárast plytkých pôd na úkor hlbokých až 
stredne hlbokých p<td na približne 6-8 % pltK'hy ornej pôdy poínohosptxiárskeho podniku (okolo 
ĽSO ha), v prípade genetickej hĺbky pôdy je lo už. 16-18 % plochy (okolo .450 ha) a nárast stredne 
hlbokých pôd na úkor hlbokých pôd je okolo 56-58 ‘'á (a.si 1 2(X) ha).

l'aliuľka. a graf i. 4 - Výhodiiolcnic priestorových zmien v hĺbke pôdy (v rámci pol nohosp. podniku)

Kategória pôvodný stav
r’

súčasný stav /nicn<i ''

I i k O 1 íl i C k á Y 1 b k a p .
A hihokc a/, sir. 77.2 92,6 -4.6 [

hthokc pôdy
H plytké pôdy 2.H 7,4 ■E -t, f) 1

(i C n C t 1 C k á h 1 h k a p Ó d V 1
( hlboké pôdy 7.Š.Í) .7.7,0 -40.9 1
n hlboké a/, sl r. K6.1 -lO.S

hllniké pôdy
!•; plytké pôdy .7.1 17.9 + lO.S 1

A B

L
D E

/.istené zmeny majú negatívnu tendenciu ti smeru|ú k degradácii pôd. najmä v oblastiach s 
členným reliéfom a velkou sklonitostou (nad 7-8 '% ). Okrem vyhodnocovaných parametrov sme 
pozorovali napr. vyTa/.ný úbytok humusu v orničnej vrstve pôdy, nárast výskytu pôd s nevhcxJnttu 
štruktúrou a neštruktúrnych pôd, pôd náchylných na zamokrenie a zhuinenic.

Na degradácii pôdy sa pixila nášho názoru podíelajú predovšetkým tri hlavné faktory:
- iintropo'^énin' faklor (velkosf, tvar a spôsob obrábania pozemku, výber plodín) - je rozhodujú

cim a prvoiným faktorom (do značnej miery í príčinou) naznačených proce.sov. Do určitej miery 
stiera vplyv prírodných podmienok, čo sa pretavuje podstatne odlišnými vlastnosfami pôd nie
ktorých su.sediacich pozemkov s približne rovnakými abioiickými podmienkami, ale rôznym spô
sobom obhospodarovanými.

- j'aktor núkroreliéfu (sklonitost', tvary reliéfu, topografická poloha) - sa javí ako najdôležitejší 
transformátor antropogčnneho vplyvu na pôdy na konkrétnych ktkalitách, častiach pozemkov - 
ovplyvňuje rýchlosf odtoku a vsakovania vody, mož.nosf splachovania a v.saku agrochemikálií, 
inienzitu erôz.nych procesov. /. hladiska ertiznych procesov sme konštatovali tri základné častt 
svahov - erózne (strmé, konvexné časti svahov so zistenou stratou pôdy za sledované obdobie 20-60 
cm), transportné (menej strmé konvexné, strmšie konkávne alebo kombinované častt svahov so 
striedaním odnosu pôdy a akumulácie z vyšších častí svahov so zmenami hĺbky pôdy od -20 do -I- 
20 cm) a akumulačné (úpátia svahov s akumuláciou často 50-100 cm, dná svahových dolín s
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2/<f/uy v Híeue řifusM řtofiut v ŘŘttu Piotmj mtíuv
Obr. 3. Náčrt pôdnej katcny na svahu.

A, n,... li - úseky svahu (pôdnej katény)
Ai - humusový horizont,
Aor - horizont orby - antropický horizont,
Bt - luvický horizont (znaky procesu ilimerizácie),
Ak - akumulovaný horizont (materiál premiestnený zo svahu)
C - pôdotvorný substrát,
Ca - prítomnosť Ca v pôdnom horizonte (stredný až vel ký obsah)
(Ca) - malý obsah Ca v pôdnom horizonte,
Zmeny v hibke pôdneho profilu v rámci pôdnej katény:
1 - pozitívne zmeny (pribúdanie hĺbky pôdy),
2 - negatívne zmeny (ubúdanie hĺbky pôdy).

2
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A B C D E
SUnS'ľRÁT SPRAŠE PREMIEŠANÉ SPRAŠE A 

ÍLOVITÉ SEDIMENTY
ÍLOVITÉ
SEDIMENTY

SPRAŠE

RU1.1ĽF PLOŠINA
1-3",
KONVEXNÝ
TVAR

HORNÁ
ČASŤ
SVAHU
6-10",
KONVEXNÝ
TVAR

STREDNÁ
ČAS'Ĺ
SVAHU 4-7", 
KOMBINOVA 
NÉTVARY

DOLNÁ ČASŤ 
SVAHU
10-12°,
KONVEXNÝ
TVAR

ÚPÁTIE
SVAHU, 0-2“ 
KONKÁVNY
AŽ LINEÁRNY 
TVAR

DOMINUJÚCF SLABÁ SrrRĽDNE STRIEDANIE SILNÁ SILNÁ
Ria.iŕ:ľNO- PLOŠNÁ SILNÁ ERÓZIE A ERÓZIA AKUMULÁCIA
IVORNÉ
PROCliSY

ERÓZIA,
ROZPLAVO-
VANIĽ
MAľERIÁLlJ

ERÓZIA,
ODNOS
MATERIÁ
LU

AKUMULÁ
CIE,
DOMINUJE
TRANSPORT

A ODNOS 
MATREIÁLU

MATERIÁLU

CHAR.MCľE- HNEDOZEME HNEDOZEME ERODOVANÉ AKUMULOVA-
RtSnKAPÔO TYPICKÉ

HĹBKA
60-80 cm
HLINU É,
BEZSKELETN/
TÉ

ERODOVANÉ 30-50 cm 
HLINITÉ AŽ HLINITÉ- 
ÍLOVITOHLINITÉ SLABO 
SKELETNATÉ
.

PÔDY 25-30 cm 
HLINI'IÉ- 
ÍLOVOHLINITÉ 
STREDNEAŽ 
SILNO
SKELETNATÉ

NÉ PÔDY S 
POCHOVANOU 
HNEDOZEMOU, 
120-200 cm 
HLINITÉ, 
BEZSKELETNA- 
TÉ AŽ SLABO 
SKEL.

ZMENY
PÔDNYCH
VijVSTNOS'n'

VEĽMI MALÉ 
AŽ MALÉ

POMERNE
VEĽKÉ

STREDNÉ VEĽMI VEĽKÉ VEĽMI VEĽKÉ

akumuláciou do 50 cm a niektoré časti chrbtových plošín s akumuláciou do 30 cm). Naznačené 
fakty spôsobujú detailnú diferenciáciu svahu a jeho heterogenitu. Typický príklad pôdnej katény 
(diferenciácie pôd na svahu v závislosti od vlastností reliéfu a substrátu) sme znázornili na obr. 3.

- faktor substrátu (litologické vlastnosti, priepustnosť, hĺbka pod jxjvrchom) je dôležitý najmä z 
hladiska zmien fyzikálnych a mechanických vlastností pôdy. Na sledovanom území substrát sčasti 
tvoria priaznivé spraše a sprašové hliny, sčasti nepriaznivé ílovité sedimenty neogénu s vysokým 
obsiihom skeletu a paleogénnymi pieskovcami. Intenzívnym odnosom pôdy sa povrch dostáva 
bližšie k substrátu, lokálne prichádza k jeho preorávaniu, a tým i podstatnému ovplyvňovaniu 
vlastností pôdy (premiešavanie ornice so skeletnatým, ílovitým substrátom spôsobuje zvyšovanie 
obsahu ilovitých častíc v ornici, ako aj zvyšovanie obsahu skeletu v pôde). Preorávaním spraSí síce 
nedochádza k podstatnému zhoršovaniu vlastností pôdy, ak je však ich hrúbka malá, ako vo 
viacerých prípadoch v skúmanom území, blízko k povrchu sa dostávajú v ich podloží ležiace ílovité 
sedimenty.

Napriek tomu, že naším cieľom nebolo podrobné a vyčerpávajúce zhodnotenie všetkých fakto
rov, vplývajúcich na naznačené procesy (antropogénny faktor je potrebné rozdeliť na viacero
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faktorov, odlišným spôsobom vplývajúcich na procesy erózie pôdy, dôležitým je napr. i klimatický 
faktor - výskyt miestnych výdatných zrážok, ich intenzita a pod.), na základe prezentovaných 
výsledkov môžeme konštatovať niektoré varujúce tendencie a skutočnosti, ktoré nastali vplyvom 
27-ročného intenzívneho pofnohospodárskeho využitia územia. Ide o všeobecnú degradáciu pôd 
sledovaného územia, a to jednak z priestorového hradiska (ubúdanie rozsahu hlbokých pôd a nárast 
rozsahu stredne hlbokých až plytkých pôd miestami s pôdnym substrátom v podorničí, nárast 
heterogenity jednotlivých pozemkov), jednak z vertikálneho hladiska (odnos pôdy na strmších 
častiach svahov sa ľ.a sledované obdobie pohybuje od 20 do .SO-60 cm a je sprevádz.aný zvý šenou 
skeletnatosťou pôd a zvyšovaním obsahu ilovitých častíc v pôde).

Naznačené tendencie vývoja niektorých vlastností pôdneho krytu sa podfa nášho názoru netý
kajú len skúmaného územia, ale môžu mať všeobecnejšiu platnosť v nížinných pahorkatinách a 
podhorských oblastiach s podobnými substrátovo-reliéfovo-pôdnymi podmienkami, zaberajúcimi 
pomerne velkú rozlohu [xtlnohospodársky využívaných území Česko-Slovenska.

ZÁVER

V predloženom príspevku sa zaoberáme problematikou zmien vybraných vlastností pôdneho 
krytu počas časti etapy velkoplošného spôsobu hospodárenia v našej krajine na príklade územia 
polnohospodárskeho podniku Boršice u Buchlovic v nížinnej až podhorskej krajine južnej Moravy. 
Podkladom na hodnotenie zmien boli výsledky nášho fiôdneho prieskumu v území a ich por ovnanie 
s výsledkami a prehodnotením predchádzajúcich pxMnych prieskumov.

V sledovanom území sme konštatovali velmi výrazné zmeny vo vybraných lýzikálno- 
mechanických vlastnostiach pôdy (hĺbka, skeletnatosť a zrnitosť). Ich tendencia je prevažne 
negatívna - smerujú k degradácii pôd niektorých oblastí (najmá na strmších členitých svahoch), 
prejavujúcej sa nárastom pcxJielu plytkých a stredne hlbokých pôd na úkor hlbokých pôd, zvýšením 
rozsahu skeletnatých a zrnitostne ťažších pôd v týchto oblastiach. Sprievodným javom je tiež úbytok 
humusu v pôdach, ako aj zvýšená náchylnosť pôd na zamokrenie a zhutnenie. Tieto negatívne javy 
sú dôsledkami nesprávneho spôsobu hospodárenia - najmä velkosti a tvaru pozemkov, spôsobu 
obrábania a výberu plodín a transformáciou cez prírodné faktory (najmä mikroreliéf a substrát) 
smerujú tiež k zvýšeniu heterogenity polnohospodárskych pozemkov.

Zmiernenie, prípadne náprava týchto nepriaznivých zmien vo vlastnostiach pôdy je dlhodobou 
záležitosťou a vyžaduje si podstatné zmeny v spôsobe hospodárenia a v celkovom využití krajiny.
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Peter Mederly

CHANGES OF THE REPRESENTATIVE PROPERTIES IN SOIL COVER 
CAUSED BY LARGE-AREAL FARMING 

(on the example of a eoncrete agricultural concern)

The páper concretizeswell-kriown factsabout negatíve influence of large-areal farming on landscape and 
soil properties. It deals with changes of some important soil properties during 27 years (1962-1989) on the 
model territoty of agncultural concern at the boundary of lowland and mountain landscape of flysh belt in 
the Outer West Carpathians in the Czecho-Slovakia.

The results of previous soil mappings were compared with actual state of soils accordi ng to our own field 
investigation and that vertically (comparing changes in the framework of pedological holes) and horizontally 
(comparing changes of spatial soil units). There were found out rather expressive changes of physical- 
mechanical soil properties we háve researched (depth, skeleton of soil, granularity of topsoil), Tendency of 
these changes is predominantly negative - they tend to dcgradation of soils particularly on more sheer 
dissected slopes. It is evident especially by increase of shallow and middle deep soi Is to the detriment of deep 
soils and furthermore by increase of skeletonic and granularly unfavourable soils in these areas.

Comparing genelic soil depth we háve ascertained removal of soil in 72,5 % of čase (25 %: removal 6-15 
cm, 25 %: 16-30 cm and 22,5 %: 31-60 cm), accumulation was ascertained in 15 % of cases (5 %: 6-30 cm, 5 
%: 31-50 cm and 5 %: 50-100 cm), littie changes (from -5 to +5 cm) were ascertained in 12,5 % of cases. 
Comparing skeleton of soil there were not ascertained more expressive changes in 77 % of cases. Increase in 
skeleton was ascertained in 23 % of cases. As regards soil granularity (% of content of particles 0,01 mm) 
there was ascertained decrease of clayey fraction in 26,5 % of cases, in 29,5 % of cases it increased and in 44 
%slight changes were ascertained. In accordance with ecological depth of soil there was ascertained increase 
of shallow soils to the detriment of deep and middle deep soils to6-8%of area of arable soil in the agricultural 
concern (in accordance with genetic depth it is up to 16-18 %of area and increase of middle deep soils to the 
detriment of deep ones is up to 56-58 % of area). Removal of soil, caused especially by process of water 
erosion, is related predominantly to more inclined and dissected slopes (above 6-8% of inclinity). In plačeš 
where a soil substrátům is formed of clayey sediments with high content of skeleton, it is aceompanying with 
increase of content of skeleton and increase of clayey fraction in soils.

Ľxcept selected parameters there were observed aceompanying phenomena too - expressive dedine of 
humus in topsoil stratům, increase of soils with unconvenient structure and unstructural soils, soils predispo- 
sed to water-logging and compaction.

According to our opinion, a primary reason of degradative processes of soils, that we háve indicated, is 
anthropogene factor - incorrect way of farming (area, form and way of land cultivation) and choice of 
cultivatcd plants. Its inlluence ison concrete localities transformed by in fluence of natural factors, expecially 
of microrelief (Inclinity, formsof relief, lengthof slope, topographic position) and of substrátům (lithological 
properties, permeability, depth under surface). However, impact of these factors, as well as of others which 
could be considered, was not studied in more detail.

The results presented are evidence that prognoses and waming forecasts of quick dcgradation of soils 
affected by incorrect way of farming are actual. According to our opinion they don't háve oniy a local validity. 
They are rather typícal example for lowland and submountain areas in Czecho-Slovakia, intensively agricul- 
turally used.

Fig. 1. Localization of the area of interest
Legend; 1 - boundaries of geomorphological units;

2 - numbers of geomorphological units:
1 - Juhomoravská panva Basin (1.1. Dolnomoravský úval Graben),
2 - Stredomoravské Karpaty Mts. (2.1. Liteřická pahorkatina Upland,
2.2. Ždánický les Mts., 2.3. Chřiby Mts., 2.4. Kyjovská pahorkatina Upland),
3 - Slovensko-moravské Karpaty Mts. (3.1. Vizovická vrchovina Highlands,
3.2. Biele Karpaty Mts.),
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3 - boundary of the area of interest, •
•/ - municipalíties, .
5- rivers and water reservoirs,
6 - contour lines (interval 50 m)
7 - elevation points.

f 'ig. 2. Scheme of compared soil classifications and illustration of main methodical processes of work.
1 - analytic properties of soils and surrounding (G - soil depth, K-soil skeleton, G-soil-forming 
substrátům, Zi-granularity of topsoil, Zi-granularity of subsurface soil, P-soil subtype, T-climatic 
region, S-inclinity of relief, I-other analytic soil properties),
2 - collection of analytic properties,
J - collection of spatial units,
4 - compared collections of soil properties,
5 - process of forming classification soil Systems,
6 - vertical comparison of soil properties on analytic level,
7 - horizontál comparison of soil properties on synthetic level.

Fig. ,2. Outline of soil catena on slope: ...................................................................................
A, B,... E - parts of slope (of soil catena),
Al - humus horizon,
Aor - horizon of ploughing - anthropic horizon.
Bi - luvic horizon (signs of process of illimerization),
At - accumulated horizon (matéria! displaced from slope),
C - soil-forming substrátům.
Ca - presence of Ca in soil hortzon (midle to great content),
(CA) - littie content of Ca in soil horizon
Changes in depth of soil profile in the framework of soil catena)
1 - positive changes (increase of soil depth),
2 - negative changes (decrease of soil depth).

Table and Graph 1. Assessment o£ point changes in genetic soil depth. 
ľable and Graph 2. Assessment of point changes in soil skeleton.
Table and Graph 3. Assessment of point changes in granularity of topsoil stratům.
Table and Graph 4. Assessment of spatial changes in soil depth (in the framework of agricultural concern).

Translated by J. Sý k o r o vá
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