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The contribution is dedicated to the evaluation of the pluvial erosion-accumulation 
processes in two model territories on ploughed slopes in the region of hilly relief of the 
Považské podolie near the villages of Horné Smie and Ľuborča. Authors used the Cs-137 
method based on quantitative evaluation of redistributed amount of Cs-137 in the soil and 
contaminated by it in the period since the fiist nuclear weapon tests in the 50-ties, until today. 
On the basis of the used method authors detected that in the course of the last 3540years, 
from the most severely attacked slopes about 5 cm of soil profile (corresponding to about 
1.25 mm/year, eventually 20 t/ha/year in model territory pf Horné Smie and ca 17.5 t/ha/year 
in the model territoiy Ľuborča) was washed down. An important result of the used method 
also a statement of the dominance of sheet-wash within the frame of erosion processes in 
čase of Horné Smie, eventually dominance of rill erosion in čase of Ľuborča.

ÚVOD

V rámci geomorfologie sa v priebehu posledných štyroch desaťročí výrazne zvýšil 
záujem o štúdium exogénnych rehéfotvorných procesov, pod ktorými v zmysle W.D . 
Thornburyho (1956) chápeme fyzikálne a chemické zmeny spôsobujúce modifikáciu 
foriem zemského povrchu. Podľa C. Embletona, J. Thornsa (1985) je pochopenie 
vzťahu medzi formami a procesmi hlavnou úlohou súčasnej geomorfologie. Poznávanie 
genézy foriem na základe reliéfotvorných procesov sa stalo objektom štúdia dynamickej 
geomorfológie, ktorá skúma priebeh, rozmer a intenzitu procesov, opierajúc sa o 
znalosti zákonov fyziky, mechaniky a o štatistické metódy [8]. Výskum procesov má 
teoretický i praktický význam. Podľa I.P. Gerasimova (1970) najaktuálnejšou teore
tickou úlohou geomorfológie je vypracovanie vedeckých prognóz v oblasti súčasných 
procesov, ktoré predstavujú najefektívnejší spôsob praktického využitia jej výsledkov.
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Základnými exogénnymi reliéfotvornými procesmi sú zvetrávanie, transport, erózia 
a akumulácia [32,34 ai.]. V rámci klasifikácie procesov podľa reliéfotvorných činiteľov 
[33] možno v našich podmienkach rozlíšiť niekoľko základných skupín súčasných 
procesov: gravitačné, vodou indukované (zrážkové, fluviálne, limnické, podzemnej 
vody), eohcké, niválne, kryogénne, organogénne a antropogénne. Procesy uvedených 
skupín vykazujú zložku transportnú, eróznu i akumulačnú, teda prejavujú sa tromi zo 
štyroch vyššie uvedených základných procesov (zvetrávanie má špecifické postavenie). 
Keby sme zobrah do úvahy napr. samotnú eróziu, zistíme, že existuje toľko druhov 
erózie, koľko je rehéfotvorných činiteľov. Z hľadiska dlhodobého vývoja rehéfu nášho 
územia má rozhodujúci význam fluviálna erózia, teda prirodzené zahlbovanie sa tokov 
smerom k eróznej báze. Proces, ktorý fungoval, funguje a bude fungovať bez ohľadu na 
vegetačný kryt.

Zo širokého spektra rehéfotvorných procesov upriamime v príspevku pozornosť na 
súbor erózno-akumulačných procesov modifikujúcich pedo-geomorfologickú zložku 
krajiny, a to najmä na zrážkové erózno-akumulačné procesy, pod ktorými chápeme 
sumu modelujúcich účinkov dažďovej vody, ako aj vody z roztopeného snehu, tečúcej 
po svahu. Uvedený súbor procesov (na označenie ktorého sa často používa negeo- 
morfologický a obsahovo nevyčerpávajúci termín "erózia pôdy") spôsobuje celkovú 
degradáciu pôdy, a preto je vážnym environmentálnym problémom. Má za následok 
vytváranie nežiadúcich foriem (stružky, ryhy, výmole), stenšovanie pôdneho profilu, 
stratu jemnozeme a živín, zhoršovanie textúry a štruktúry pôdy a vodného režimu, 
znižovanie úrodnosti, poškodzovanie rastlinného krytu, znečisťovanie vodných tokov, 
zanášanie vodných nádrží a pod.

Na štúdium zrážkových erózno-akumulačných procesov bolo doteraz vyvinutých 
množstvo rôznych techník a metód terénnych i laboratórnych výskumov. Tento príspe
vok sa však nebude venovať ich hodnoteniu. Zameriame sa iba na doteraz 
najvýznamnejšieho predstaviteľa prognostických modelov na stanovenie odnosu pôdy, 
a to na model USLE (The Universal Soil Loss Equation), ktorý bol vyvinutý v 60. rokoch 
v USA [42]. Pri výpočte potenciálneho odnosu sa tu berie do úvahy erózna účinnosť 
dažďa, pôdna erodovateľnosť, dĺžka a sklon svahu, vegetačný kryt a protierózne opatre
nia. Základným nedostatkom uvedenej metódy je nezohľadnenie pôsobenia vody z 
roztopeného snehu, ktoré v našich podmienkach predstavuje 40-60 %. S týmto problé
mom sa nevyrovnávajú ani neskoršie vypracované modifikácie USLE, ktoré sú bližšie 
charakterizované v práci J. Minára, J. Hofierku [22]. Navyše všetky uvedené modely sú 
založené na hodnotení potenciálnych procesov.

Autorov uvedeného príspevku to podnietilo použiť pri hodnotení intenzity zrážko
vých erózno-akumulačných procesov takú metódu, na základe ktorej možno stanoviť 
reálne hodnoty eróznej i akumulačnej zložky procesu v konkrétnom časovom období, 
pričom sa zohľadní činnosť dažďovej vody, ako aj vody z roztopeného snehu. Použila 
sa na to metóda hodnotenia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe 
stanovenia obsahu izotopu Cs-137 v pôdnom profile.
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METÓDA CÉZIUM-137

Céziiim-137 (polčas rozpadu 30,17 roka) je produktom nukleárnych pokusov v 
atmosfére, resp. v niektorých prípadoch uniká ako rádioaktívna látka z jadrových 
elektrární a po prvý raz bol v prostredí detekovaný začiatkom 50. rokov. Pri kontakte so 
zemským povrchom je absorbovaný jemnými ílovitými časticami pôdy do takmer 
ireverzibilnej formy. Jeho imobihta v pôde závisí od obsahu dovitých častíc a od ich typu, 
ďalej od obsahu karbonátov, humusu a pH. Najnepohybhvejším sa stáva v pôdach s 
nízkym obsahom organických látok pri pH 4-7 s dominanciou sľudnatých ílových 
minerálov [13]. Na neerodovaných (trávnatých) miestach je prevažná časť Cs-137 
koncentrovaná vo vrchných 5-10 cm. Jeho obsah a koncentrácia do hĺbky pôdy klesá 
exponenciálne takmer bez translokácie fyzikálno-chemickými procesmi [3, 17, 20, 24, 
25,28]. Následná redistribúcia Cs-137 je teda zviazaná s eróziou, transportom a akumu
láciou sedimentov, avšak nie s transportom v roztoku [5,9,29,30]. Podľa R.J. Loughran, 
B.L. Campbell, D.E. Walling (1987) sa v súvislosti s využívaním "tracera" Cs-137 na 
sledovcuiie erózneho narušenia pôd dajú vysloviť tieto predpoklady:

a) neerodované polohy, t.j. morfologické jednotky nachádzajúce sa vo vrchných, 
plochých častiach svahov či bazénov, tzv. referenčné miesta, vykazujú nezmenený obsah 
Cs-137 v pôde, ktorý závisí od lokálnych podmienok jeho spádu (množstvo zrážok, 
prevládajúce vetry, vlastnosti pôdy, formy jej využívania a pod.),

b) polohy na podnoží svahov, koluviálne kužele, dná úvalín a pod. majú vplyvom 
prísimu dovitých častíc pôdy zvřený obsah Cs-137, ktorý sa tu súčasne nachádza vo 
väčších hĺbkach pôdneho profilu ako pri referenčnom mieste,

c) erodované, svahové polohy, t.j. morfologické jednotky nachádzajúce sa v najviac 
eróziou atakovaných polohách, vykazujú menší obsah Cs-137 v pôde ako pri referenčnej 
lok^dite, ktoré sa tu súčasne nachádza v menších hĺbkach pôdneho profilu ako je hĺbka 
jeho distribúcie v referenčnom mieste.

Pioniersku prácu využívajúcu Cs-137 ako "tracer" pri identifikácii a výskume erózie 
pôdy predstavujú práce J.R. McHenryho a J. C. Ritchieho z USA zo začiatku 70. rokov 
[21, 25, 26, 27, 28]. Céziová metóda má podľa uvedených autorov pred tradičnými 
metódami merania erózie pôdy výhodu v tom, že eróziu študujú ako krátkodobý proces 
a neumožňujú retrospektívne ohodnotenie jej intenzity. V)mžívanie nepriamej metódy 
Cs-137 sa preto stáva v poslednom čase veľmi atraktívne, nevyžaduje inštaláciu zaria
dení v teréne, resp. dlhodobejší zber dát [36]. Metóda Cs-137 takto umožňuje skúmať 
tzv. čistú redistribúciu pôdy za definované časové obdobie 35-40 rokov [36]. Od uvede
ného obdobia sa využívanie metódy Cs-137 rozšírilo hlavne v Kanade (E. de Jong [18, 
19, 36, 37], R.A. Sutherland [35, 36, 37] a Austrálii (R.J. Loughran [15, 16], B.L. 
Campbell [17], G.L. Elliott [5]). Z iných krajín boli významnejšie pokusy s aplikáciou 
uvedenej metódy realizované vo Veľkej Británii (D.E. Walling [17]), Poľsku (W. 
Froehhch), Tahansku (P. Bazzoffi [1, 2]). Prvé pokusy využívania Cs-137 pri výskume 
erózie pôdy sa zaznamenali v SNŠ (I.V. Ostrova [23] a Belgicku (I. Vanden Berghe, H.
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Gulinck [40]). Všetky práce majú viac-menej spoločný cieľ, odlišujú sa však v prístupoch 
a rozvmutosti využívania iných, podporných metód, ktoré umožňujú detailnejšie pozna
nie a bilancovanie redistribúcie pôdy v modelových územiach (digitálny model rehéfu 
a výpočtová technika). Súčasne možno pozorovať odklon od výskumu na katénach a 
naopak, príklon k výskumu malých modelových povodí - "catchmentov" [18]. Rôznosť 
prístupov možno sledovať i v defmovaní problému v zmysle výskumu redistribúcie pôdy 
na trávnatých plochách (v súčasnosti využívaných, resp. nevyužívaných), oráčinách i 
porovnávaním priebehu erózie a akumulácie na oboch uvedených spôsoboch využívania 
zeme.

Príspevok predstavuje prvý pokus v oblasti geografie i pedológie v ČSFR o aplikáciu 
metódy Cs-137 pri výskume redistribúcie pôdy na oráčine v dvoch modelových bazénoch 
Horné Smie a Ľuborča. Vzhľadom na finančné obmedzenie sa však autori nesústredili 
na určenie bilancie erózno-akumulačných procesov celých bazénov, ale len na tie 
pedogeomorfologické jednotky v týchto bazénoch, kde predpokladah maximálnu 
eróziu, resp. akumuláciu.

PRACA V TERENE A LABORATORNĚ METODY

Práca v teréne spočívala z dvoch etáp: detailného geomorfologického mapovania, 
následného výberu odberových lokalít a vlastného odberu vzoriek pôdy. Pri detailnom 
geomorfologickom mapovaní sme vychádzali z analýzy hlavných morfologických línií 
(údolníc a chrbátníc), hlavných morfologických bodov (kontaktov údolníc s rozvodni- 
cami), analýzy sklonitostných pomerov a ich vlastností (vertikálnej konvexity a konka- 
vity) ako i analýzy horizontálnej krivosti, ktoré umožňujú identifikovať relatívne 
homogénne morfologické jednotky. Súčasťou detailnej geomorfologickej analýzy bolo 
určenie širších súvislostí (polohy) skúmaných území vzhľadom na rádové vyššie 
geomorfologické jednotky. Identifikácia relatívne homogénnych morfologických jedno
tiek umožňuje určiť hlavné smery a zdroje tokov vody a materiálu v skúmanom území a 
súčasne umožňuje vybrať odberové lokality. Hustota odberových lokalít je značne 
determinovaná finančnými možnosťami (analýza obsahu Cs-137 v laboratórnych 
podmienkach je finančne veľmi náročná) a napokon aj geomorfologickou zložitosťou 
modelových území. Z uvedeného vyplýva, že správny výber odberových lokalít je prvým 
predpokladom relatívne korektnej interpretácie výsledkov laboratórnych analýz. V 
našich podmienkach sme v prípade modelového územia Horné Smie vybrah odberové 
lokality v priestore predpokladanej maximálnej akumulácie (jedna lokahta) a maxi
málnej erózie (dve lokahty). V modelovom území Ľuborča boli odberové lokahty 
vybrané podobným spôsobom. V morfologickej jednotke s predpokladanou maxi
málnou eróziou sme však vzhľadom na finančné možnosti odobrali vzorky iba zjednej 
lokahty.
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Vlastné odoberanie vzoriek sme uskutočňovali odberným cylindrom s priemerom 83 
mm, a to v hĺbke 0-25 cm a v ďalších hĺbkach vždy po 5 cm. Celková odberová hĺbka sa 
určovala podľa empirických skúseností až do tých horizontov pôdy, v ktorých už nie je 
možné detekovať Cs-137. Takto sme identifikovali hrúbku pôdneho profilu, ktorá je či 
už v pozitívnom (akumulácia) alebo negatívnom (erózia) zmysle ovplyvnená zrážkovými 
erózno-akumulačnými procesmi za posledných 35-40 rokov. Vzorka pôdy z jednej 
lokality predstavovala sumu objemu cylindra zarážaného do každej vyššie spomínanej 
hĺbky na 6 bodoch (vždy 3 a 3 vedľa seba vo vzdialenosti ca 10-15 m). Vzorky pôdy boli 
nasypané do PVC sáčkov a sušené buď na voľnom vzduchu, alebo v sušičke. Po 
dôkladnom vysušení boli vzorky po preosiati na site s 2 mm okami pripravené na 
laboratórnu analýzu.

Obsah Cs-137 a Cs-134 v pôde bol detekovaný pomocou polovodičového 
gamaspektrometrického systému na VUJE Trnava (Jaslovské Bohunice). Merací 
spektrometrický reťazec pozostával z HPGe detektora PGT (relatívna účinnosť/rozlí
šenie FWHM pre 1332 KeV: 33,5 %/2,0 KeV) umiestneného v celopriestorovom 
olovenom tienení s hrúbkou steny 6 alebo 12 mm, z hneárnej elektroniky (zosilňovač, 
zdroj VN, ADC, 100 MHz) od firmy SILENÁ a z mnohokanálového analyzátora 
"LIVIUS 16k (SILENÁ)" pracujúceho v režime 4096 kanálových spektier. Vyhodno- 
covaciu časť systému tvoril mikropočítač typu PC/AT OLIVETTI M 290 s vyhodno
covaním programom gama spektier "SILGAMA-M". Táto modifikovaná verzia 
programu má zabudované aj algoritmy pre presné určovanie fotopíkovej účinnosti pre 
veľkoobjemové vzorky v závislosti od geometrie a mernej hmotnosti vzoriek /31/. 
Vysušené a zhomogenizované vzorky pôdy sa merali v 1-litrovej PE nádobe nad detekto
rom v množstve okolo 1 až 1,2 kg. Čas merania vzorky sa pohyboval od 5 do 17 h, 
výnimočne až 64 h. Citlivosť detektora možno charakterizovať najmenšou dete- 
kovateľnou aktivitou pre Cs-134, ktorá v závislosti od doby merania bola na úrovni 0,15 
až 0,30 Bq/kg a výnimočne pri 64-hodinových meraniach 0,08 Bq/kg. V prípadoch nízkej 
aktivity vzoriek, keď v prístrojovom spektre nebol zaznamenaný jednoznačne identi
fikovateľný fotopík o danej energii gamažiarcnia, výsledok sa uvádzal s neurčitosťou 
ciko menšia merná aktivita než prislúchajúca najmenšia detekovateľná aktivita značkou 
"<'731/.

Analýza humusu a fosforu (pozri 12) bola vykonaná na Výskumnom ústave pôdnej 
úrodnosti.

VÝSLEDKY

Modelové územie Horné Smie

Skúmané územie (schéma č. 1) je situované v pahorkatinnom reliéfe Považského 
podolia reprezentovanom rozčlenenou poriečnou rovňou. Je budované phocénnymi
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""""Z" 2.1.1 2.1.3 KAMMAMO

2.1.2 2.2 4 •

Schéma č. 1. Pedogeomorfologické typy (s pseudoglejom) - modelové územie Horné Smie 1. Vrcholovo- 
chrbátový infiltračný typ s neerodovanou formou pôdy s prevahou vertikálneho pohybu vody a materiálu, 
1.1. vrcholovo-chrbátový typ s plošinatým priečnym profilom, 1.2. chrbátový, mierne konvex-konvexný typ s 
akcesorickou tendenciou zrýchľovania a rozptyľovania pohybu vody a masy, 2. svahový typ s prevahou 
horizontálneho-gravitačného hybu vody a materiálu, 2.1. svahový, erózno-tranzitný, konvex-konvexný typ s 
erodovanou formou pôdy, s tendenciou výrazného zrýchľovania a rozptyľovania, 2.1.1. so sklonom 10-12°, 
2.1.2. so sklonom 8-9°, 2.1.3. so sklonom 3-5°, 2.2. svahovo-úvalinový, konvex-konkávny, akumulačno- 
tranzitný typ, v konkávnych polohách s mierne akumulovanou formou pôdy, s tendenciou relatívne menej 
výrazného zrýchľovania a sústreďovania pohybu vody a materiálu, so sklonom 5-8°, 3. dnový typ, 3.1. 
úvalinový, konkáv-konkávny, tranzitno-akumulačný typ s akumulovanou formou pôdy, s tendenciou výraznej 
koncentrácie a spomaľovania pohybu vody a materiálu, so sklonom okolo 4°, 3.2. zosuvný, v priečnom profile 
konvex-konvexný, tranzitno-akumulačný typ s diferencovanými formami pôdy (od výrazne akumulovanej v 
zníženinách po erodované na hranách) s tendenciou zložitého (zrýchľujúceho sa až výrazne spomaľujúceho, 
rozptyľujúceho sa až výrazne koncentrujúceho) pohybu vody a materiálu, 3.3. výmolový, výrazne tranzitný 
typ bez vyvinutej pôdnej formy, 4. odberové lokality.

sedimentárnymi komplexmi prekrytými sprašovými hlinami, na ktorých je vyvinutý 
pseudoglej. Leží na ľavom svahu plochej rázsochy vybiehajúcej z Bielych Karpát. 
Zároveň predstavuje pravý svah doliny Vláry. Relatívna výška rázsochy nad dnom dohny 
Vláry je 90 m. Do skúmaného úseku svahu je zahĺbený bcizén reprezentovaný úvali- 
novitým komplexom. Bazén má pretiahnutý tvar v smere sklonu, jeho záver predstavoije 
výrazný amfiteáter. Stredná časť bazénu je sklonovo i výškovo asymetrická (ľavý svah je 
nižší a výrazne menej sklonený), v dolnej časti sa asymetria stráca. Bazén ústi zalesneným 
výmoľom, pred jeho vyústením na nivu Vláry sa sformoval koluviálny kužeľ. Dno
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úvalin ovitého systému v jeho hornom a strednom úseku bolo premodelované prúdovým 
zosunom.

Erózno-akumulačný proces v dolnom úseku bazénu je výrazne limitovaný zalesne
ním, preto bol výskum sústredený na jeho stredný a horný úsek, ktorý je poFno- 
hospodársk}' využívaný ako orná pôda. V predmetnom území boli vyhodnocované 4 
odberové lokality, ktoré charakterizujú jednothvé homogénne pedogeomorfologické 
jednotky. Lokalita č. 1 je situovaná na dne úvahny v najnižšom úseku študovanej časti 
bazénu a bola vybraná na základe predpokladu maximálnej akumulácie. Lokalita č. 2 
charakterizuje polohu na pravom, strmšom svahu strednej časti bazénu (sklon 10-11°). 
Lokalita č. 3 leží na svahu amfiteátra v závere bazénu. Lokahty 2 a 3 boli vybrané na 
základe predpokladu výraznej erózie. Lokalita č. 4 je situovaná na plošinatom povrchu 
rázsochy, ktorá je rozvodným chrbtom medzi Vlárou a Luborčou. Bola vybraná na 
základe predpokladu zanedbatelného priebehu procesu erózie a slúžila ako referenčná 
lokahta na stanovenie intenzity procesov v bazéne. V uvedených lokalitách boh odobra
né vzorky v týchto hĺbkach: v lokahte č. 1 - 6 vzoriek, v hĺbkach 0-25,25-30,30-35,35-40, 
45-50 cm, v lokahtách č. 2 a 3 po 3 vzorky v hĺbkach 0-25, 25-30 a 30-35 cm, v lokahte č. 
4 (referenčnej) 4 vzorky v hĺbkach 0-25, 25-30, 30-35 a 35-40 cm.

V referenčnej lokahte bol obsah Cs-137 identifikovateľný do hĺbky 35 cm, na 
lokahtách č. 2 a 3 do hĺbky 30 cm. V porovnaní s referenčnou lokalitou to signahzuje 
odnos päť centimetrovej vrstvy pôdy, t.j. v priemere ca l,25mm/rok, čo zodpovedá 
množstvu ca 20 t/ha/rok . Z hľadiska percentuálneho hodnotenia však obe lokahty

-------do 25 cm
-------do 30 cm
---- -- do 35 cm

Graf č. 1. Distribúcia obsahu Cs-137 v pôde voči referenčnej lokalite (v %) - modelové územie Horné Smie.

výpočet odnosu (erózie), resp. prísunu (akumulácie) materiaálu (pozri nižšie) bol uskutočnený násobením 
kubatúry premiestňovanej pôdy jej objemovou hmotnosťou.
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vykazujú odlišné charakteristiky. VzhTadom na to, že sa nachádzajú v svahových 
častiach, dochádza u nich nielen k odnosu, ale i k prísunu pôdnej hmoty viazanej s 
Cs-137. Tento prísun z vyšších úsekov a častí svahov bazénu je identifikovateľný vo 
všetkých odberových hĺbkach. Prísun uvedeného materiálu zhora pri lokahte č. 3 do 
hĺbky 25 cm je 30 % voči zodpovedajúeej hĺbke referenčnej lokahty, do hĺbky 30 cm 16 
% (pozri graf 1). Pri lokahte č. 2 je to v tých istých hĺbkach 4 %, resp. 12 %. V lokahte 
č. 1 je obsah Cs-137 identifikovateľný do hĺbky 45 cm, čo zodpovedá akumulácu voči 
referenčnej lokahte o 10 cm, t.j. v priemere ca 2,5 mm/rok, resp. 40 t/ha/rok. Z hľadiska 
percentuálneho vyjadrenia prísunu pôdnej hmoty viazanej na Cs-137 voči referenčnej 
lokahte možno konštatovať prírastok jeho obsahu do hĺbky 25 cm 68 %, do hĺbky 30 cm 
132 % a do hĺbky 35 cm 240 %. Výrazné zvýšenie je výsledkom depresnej, akumulačnej 
pozíeie v najnižšom bode skúmanej časti bazénu.

Tab. 1. Modelové územie Horné Smie

Lokalita Hĺbka v cm Obsah 137 Cs 
v Bq.kg"'

Obsah
prijateľného P 

v mg.kg-1

Obsah
humusu v %

Pôdny
horizont

1. 0-25 12.3±0.4 1350 1.45 Ap

25-30 10.4±0.2 11.00 1.40 Ap

30-35 11.6±0.2 8.00 1,42 AE

35-40 5.9±0.2 6.50 1.24 Bmg

4045 1.1±0.2 2.20 0.80 EBmg

45-50 <05 stop. 0.70 EBm

2. 0-25 7.6±0.2 11.00 0.90 Ap

25-30 3.4±0.1 15.00 0.85 Ap

30-35 0.7±0.1 stop. 050 Bmg

3. 0-25 9.5 ±0.3 20.00 0.83 Ap

25-30 1.9+0.1 13.50 0.72 Ap

30-35 0.3±0,1 1.50 0.30 Bmg

3540 - 2.20 0.50 Bmg až C

4. 0-25 7.3±0.2 128.00 2.90 Ap

25-30 25±0.1 30.00 1.20 Ap

30-35 5.0±0.1 0.00 0.26 Eg

3540 0.3±01 - - -
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MODELOVÉ ÚZEMIE ĽUBORČA

Skúmané územie (schéma č. 2) je situované na okraji pahorkatinného typu krajiny 
Považského podolia, na kontakte s nivou Váhu. Podobne ako modelové územie Horné 
Srnie je budované pliocénnymi sedimentárnymi komplexmi, prekrytými sprašovými 
hlinami. Na sprašových hlinách je vyvinutá luvizem. Predstavuje plytký bazén repre
zentovaný úveJinovitým komplexom, vhĺbený v čelnom svahu rázsochy smeru SZ-JV, 
postihnutej v tejto časti gravitačnou deformáciou. Relatívna výška nad nivou Váhu je 60 
m. Na rozdiel od modelového územia v Hornom Srní bolo možné skúmať wetky 
základné pedogeomorfologické jednotky systému, včítane koluviálneho kužeľa poniže 
ústia bazénu, pretože celý systém je poľnohospodársky využívaný (orná pôda).

V tomto území boli vyhodnotené 3 odberové lokality. Lokalita č. 1 je situovaná 
uprostred kuluviálneho kužeľa, bola vybraná na základe predpokladu najvýraznejšej

Schéma č. 2. Pedogeomorfologické typy (s luvizemou) - modelové územie Ľuborča 1. Vrcholovo-chrbátový, 
mierne konvex-konvexný typ s neerodovanou formou pôdy s prevahou vertikálneho pohybu vody a materiálu, 
2. svahový typ s prevahou horizontálneho gravitačného pohybu vody a materiálu, 2.1. svahový iniciačno- 
tranzitný, konvex-konvexný až priamy typ s mierne erodovanou formou pôdy s tendenciou mierneho 
rozptyľovania a výrazného urýchľovania pohybu vody a materiálu, so sklonom 10-12 ,2.2. svahovo-uvalinovy, 
akumulačno-tranzitný, konvex-konkávny typ, v konkávnych polohách s mierne akumulovanou formou pôdy, 
s tendenciou relatívne menej výrazného zrýchľovania a sústreďovania pohybu vody a materiálu, so sklonom 
8-10°, 3. dnový, úvalinový, konkáv-konkávny, tranzitno-akumulačný typ s s akumulovanou, avšak epizodicky 
ryhove erodovanou formou pôdy, s tendenciou výraznej koncentrácie relatívneho spomaľovania (epizodicky 
výrazného zrýchľovania) pohybu vody a materiálu, so sklonom 5-8 , 4. podsvahový, koluviálno-kužel ový, 
výrazne akumulačný, nevýrazne konvex-konvexný typ, s výrazne akumulovanou až prekrytou formou pôdy, s 
tendenciou veľmi výraznej akumulácie vody a materiálu, so sklonom 0-2 ,5. odberové lokality.

281



akumulácie. Lokalitu č. 2 charakterizuje poloha na svahu nedokonale vyvinutého amfi
teátra v závere bazénu, bola vybraná na základe predpokladu výraznej erózie. Lokalita 
č. 3 leží na oblom až plochom vrchole úzkeho chrbátika na J V ukončení rázsochy povyše 
vlastného bazéna. Bola vybraná na základe predpokladu zanedbateľnej erózie a slúžila 
ako referenčná lokalita. V uvedených lokahtách bol odobraný tento počet vzoriek v 
týchto hĺbkach; v lokahte č. 1 - 6 vzoriek v hĺbkach 0-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 a 
45-50 cm, v lokahte č. 2 - 3 vzorky v hĺbkach 0-25, 25-30, 30-35 cm a v lokahte č. 3 - 4 
vzorky v hĺbkach 0-25,25-30,30-35 a 35-40 cm.

V referenčnej lokahte bol obsah Cs-137 identifikovaný do hĺbky 35 cm. V lokalite č. 
2 bolo Cs-D7 zistené do hĺbky 30 cm. V porovnaní s referenčnou lokahtou to naznačuje 
odnos ca 5 cm vrstvy pôdnej hmoty viazanej na Cs-137, t.j. ca 1,25 mm/rok, čo zodpovedá 
ca 17,5 t/ha/rok. V Lokahte č. 1 bolo identifikované do hĺbky 45 cm. V porovnaní s 
referenčnou lokahtou to naznačuje akumuláciu 10 cm, t.j. v priemere ca 2,5 mm/rok, čo 
zodpovedá ca 35 t/ha/rok. Potiaľto je charakter redistribúcie Cs-137 a pôdnej hmoty 
naň viazanej podobný ako v predchádzajúcom modelovom území (čiastočná odhšnosf 
je iba v tonáži orodovaného, resp. akumulovaného materiálu, čo súvisí s odlišnou 
objemovou hmotnosťou). Výrazne odlišné sú však percentuálne ukazovatele (graf 2). 
Lokahta č. 2 vykazuje do hĺbky 25 cm úbytok voči referenčnej lokahtte 1,96 % do hĺbky 
30 cm však prírastok 24 % a do hĺbky 35 cm úbytok 14 %. Lokahta č. 1 vykazuje do hĺbky 
25 cm prírastok Cs-137 8 %, do hĺbky 30 cm úbytok 0,5 % a do hĺbky 35 cm prírastok 
1,36 %.
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-------- do 25 cm
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Graf č. 2. Distribúcia obsahu Cs-137 v pôde voči referenčnej lokalite (v %) - modelové územie Ľuborča.
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Tab. 2. Modelové územie Ľuborča

Lokalita Hĺbka v cm Obsah 137 Cs 
v Bq.kg’

Obsah
prijateľného P 

v mg.kg'

Obsah
humusu v %

Pôdny
horizont

1. 0-25 11.0±0.4 54.00 1.70 Ap

25-30 9.0±0.2 50.00 1.90 Ap

30-35 9.8±0.2 46.00 1.00 AE

3540 9.2±0.1 25.00 0.80 AE

4045 1.4±0.1 16.70 1.20 Bt

45-50 0.3±0.1 6.50 1.50 Bt

2. 0-25 10.0±0.4 35.00 1.76 Ap

25-30 14.9±0.3 31.00 1.60 Ap

30-35 0.4±0.1 1.30 0.90 Bt(g)

3. 0-25 10.2±0.2 45.00 1.60 Ap

25-30 9.9±0.3 39.00 1.60 Ap

30-35 9.3±0.3 20.00 1.60 A

4045 <0.4 2.70 0.60 Bt

ZÁVERY

Uvedené fakty možno interpretovať v podobe predbežnýeh záverov. Napriek tomu, 
že ide o kompozične (priestorová štruktúra pedogeomorfologických jednotiek a ich 
vlastnosti, ako sklon a veľkosť) i pedologický (pôdne typy) odlišné bazény, efekt erózie 
i akumulácie z hľadiska množstva premiestňovaného materiálu je podobný. Priebeh 
oboch procesov je však odlišný. Dôkazom uvedenej skutočnosti sú jednak hodnoty 
obsahu Cs-137, ako aj obsah humusu a fosforu. V modelových územiach Horné Srnie i 
Ľuborča sú svahové polohy charakterizované podobnými vlastnosťami čo sa týka úbytku 
humusu i fosforu, avšak voči referenčnej lokalite sa vyznačujú nárastom obsahu Cs-137.

Zvýšený obsah Cs-137 v lokalitách č. 2 a 3 modelového územia Horné Srnie nazna
čuje, že lokality indikujú svahové polohy Ec (tranzitnoprísunové) v zmysle modelu B.L. 
Campbell et. al (1982) s permanentným pohybom vrchnej časti solumu, t.j. do hĺbky 
30-35 cm. V akumulačnej časti zaznamenávame podľa obsahu Cs-137, humusu i fosforu 
výraznú akumuláciu bez prísunu materiálu z vyšších úsekov bazénu a väčších hĺbok pôdy, 
ktoré sú chudobnejšie na humus, fosfor i Cs-137. Z uvedeného vyplýva, že z eróznych 
procesov tu prevažuje plošná erózia, postihujúca len vrchnú časť solumu, a to do hĺbky 
30-35 cm.

283



v modelovom území Ľuborča vykazuje lokalita č. 2 podobné vlastnosti ako lokality 
č. 2 a 3 v modelovom území Horné Srnie, avšak prírastok obsahu Cs-137 siaha iba do 
hĺbky 30 cm. Výraznú odlišnosť voči Hornému Srniu vykazuje podľa obsahu CS-137, 
humusu i fosforu lokalita v akumulačnej časti bazénu. Obsahy uvedených zložiek v 
akumulačnej lokalite v porovnaní s referenčnou i svahovou lokalitou vykazujú oveľa 
menší nárast, čo svedčí o prísune materiálu z hlbších a na uvedené zložky chudobnejších 
častí solumu. Umožňuje to vysloviť predpoklad, že v modelovom území Ľuborča na 
rozdiel od Horného Srnia spomedzi eróznych procesov dominuje stružková erózia.

Prevaha plošnej erózie v prípade modelového územia Horné Srnie súvisí s relatívne 
ťažšími pôdami, väčšou šírkou a menším sklonom bazénu a jeho značnou horizontálnou 
členitosťou bez výraznejšej centrálnej línie. Prevaha stružkovej erózie v prípade mode
lového územia Ľuborča je následkom relatívne ľahších pôd, menšej šírky a väčšieho 
sklonu bazénu, a najmä výraznej centrálnej línie.
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Milan Lehotský, Miloš Stankoviansky

DETECTION OF PLUVIAL EROSION-ACCUMULATION PROCESSES ON 
THE BASIS OF ASSESSMENT OF THE ISOTOPE Cs-137 CONTENT IN SOIL

PROFILE

Within the frame of study of the contemporaiy exogenous relief forming processes an irreplaceable role 
is that of the study of pluvial erosion-accumulation processes, that means for the authors the sum of
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modelling effect of rain water and melting snow water, running down the slope. The aim of the most of the 
erodological works is the calculation of potential values of erosional component of these processes while the 
action of the melting snow water is generaliy not taken in account. The authors, as opposite to the quoted 
works (UŠLE and its modifications) use the method of evaluation of the pluvial erosion-accumulation 
processes on the basis of the asscssment of Cs-137 isotope content in soil profile that facilitates determination 
of reál values of erosion as well as accumulation component of the process in the concrete time period.

Method is based on quantitative evaluation of redistributed amount of soil contaminated by Cs-137, 
adsorbed in it in the period from the fist nuclear weapons tests in the 50-ties until today, i.e. during the past 
35-40 years. Isotope content, depth of its impact in the sample collected in the slope and under-slope locality 
is measured and compared to its content and depth in so called reference locality on a fiat ridge above the 
slope where the erosion can be considered negligible. We started from an assumption that the decrease 
event. increase of Cs-137 in individual localities is directly proportionate to erosion-accumulation processes.

The quoted method was ušed at the study of redistribution of soil in the ploughed soil in two slope 
dell-like complexes (basins) in the region of hilly relief of the Považské podolie in the villages Horné Smie 
and Ľuborča. In both model territories Cs-137 was identified in the reference localities up to the depth of 
35 cm, in slopes and under-slopes to 30 and 45 cm respectively. That indicates that during the last 35-40 years 
about 5 cm of soil profile (corresponding to ca 1.25 mm/year, eventually ca 20t/ha/year in Horné Smie and 
ca 15.5 t/ha/year in Ľuborča) was washed down while in the under-slope position accumulation of about 10 
cm of soil matter (corresponding to ca 2.5 mmyyear eventually ca 40t/ha/year in model territory Horné Smie 
and ca 35 t/ha^ear in model territory Ľuborča) was recorded. The cited trend of erosion-accumulation 
processes was confirmed also by the analyses of the acceptable phosphorus and humus content. Thus the 
ušed method exactly confirmed the authors' assumption of a considerable intensity of the contemporary 
pluvial erosion-accumulation processes on the ploughed slopes in our climactic conditions.

Another important result of the use of the Cs-137 method is also the statement of the dominance of 
sheet erosion in the frame of the erosional processes in the čase of Horné Smie, eventually dominance of 
rill erosion in the čase of Ľuborča. Dominance of sheet erosion in the model territory Horné Smie is related 
to relatively heavier soils, larger width and lower angle of basin and its considerable horizontál dissection 
without any pronounced centra! line. Dominance of the rill erosion in model territory Ľuborča is a 
consequence of relatively lighter soils, smaller width and higher angle of basin and mainly the prominent 
centrál line.

Scheme No. 1. Pedo-geomorphic types (with Dystric Planosols) - model territory Horné Srnie

1. Top-ridge infiltration type with non-eroded form of soil, with prevailing vertical movement of water and 
materiál
1.1 Top-ridge type with plateau transversal profile
1.2 Ridge-like, slightly convex-convex type with accesoric tendency of acceleration and dispersion of water 
and materiál movement
2. Slope type with prevailing horizontal-gravitational water and materiál movement
2.1 Slope, erosion-transitional, convex-convex type with eroded soil form, with tendency of pronounced 
acceleration and dispersion
2.1.1 with angle 10-12°
2.1.2 with angle 8-9°
2.1.3 with angle 3-5°
2.2 Slope-dell-like, convex-concave, aceumulation-transitional type, with tendency of relatively Icss 
pronounced acceleration and concentration of the water and materiál movement, with angle ca 5-8
3. Bottom type
3.1 Dell-like, concave-concave, transitional-accumulation type with aceumulated soil form, with tendency of 
pronounced concentration and slowing down of water and materiál movement, with angle of about 4
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3.2 Slide-like, in transversal profile convex-convex, transitional-accumulation type with differentiated soil 
forms (from strikingly aceumulated in lowerings to eroded in the edges) with tendency of complicated 
(accelerating to strikingly slowing down, dispersing to strikingly concentrating) water and materiál move
ment
3.3 Gully-like, strikingly transitional type without developed soil form
4. Sampling localities.

Scheme No. 2. Pedo-geomorphic types (with Luvisois) - model territory Ľuborča

1. Top-ridge, slightly convex-convex type with non-eroded form of soil, with prevailing vertical movement 
of water and materiál
2. Slope type with prevailing horizontal-gravitational water and materiál movement
2.1 Slope-like, initial-transitional, convex-convex to direct type with slightly eroded soil form with tendency 
of slight dispersion and pronounced acceleration of water and materiál movement, with angle 10-12°
2.2 Slope-dell-like, convex-concave, aceumulation-transitional type, in concave positions with slightly aceu
mulated soil form, with tendency of relatively less pronounced acceleration and concentration of the water 
and materiál movement, with inclination ca 8-10°
3. Bottom, dell-like, concave-concave, transitional-accumulation type with aceumulated though episodically 
rill eroded soil form, with tendency of pronounced acceleration, materiál and water movement, with angle 
ca 5-8°
4. Under-slope, colluvial-conic, strikingly aceumulative, drably convex-convex type, with strikingly aceu
mulated to overlappcd soil form, with tendency to vety striking accumulation of water and materiál, with 
inclination ca 5-8°
5. Sampling localities.

Diagram No. 1. Distribution of Cs-137 content in soil as compared to reference locality (%) - model territory 
of Horné Smie
Diagram No. 2. Distribution of Cs-137 content in soil as compared to reference locality (%) - model territory 
Ľuborča
Table No. 1. Selected properties of soil profiles in model territory of Horné Smie.
Table No. 2. Selected properties of soil profiles in model territory of Ľuborča.

Translated byH.Contrerasová
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