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The effect of land use changes on soil erosion in the areas of Ľubá and Belá
(Hronská pahorkatina upland)
The mountainous landscape of Slovakia has significant potential for agricultural production. The most dominant land use elements in the studied area are arable land,
permanent grasslands and vineyards. The aim of the paper is to assess the impact of
land use changes on the extent of soil erosion in the chosen area of Hronská pahorkatina upland. Identification of erosion areas was implemented on the basis of
aerial photographs and field surveys. The land use assessment was carried out by
comparing changes in land use between the years 1841 – 1949 and 1949 – 2016. The
type of land use changes such as intensification, preservation and extensification was
determined subsequently. The study was based on the assessment of the ecological
stability of individual land use elements. According to the intensity of the change, the
high, the middle and the low land use change was determined. The most significant
relationship between the type of land use change and soil erosion was recorded in the
period 1949 – 2016 in the process of intensification. Here the land use has a greater
impact on water erosion than the morphological-position attributes of the relief.
A significant relationship was recorded also in the period 1841 – 1949. However, the
morphological and positional characteristics of the relief have a greater impact on the
development of erosion processes in this period of time. The Non-parametric Kruskal
-Wallis test was used for the verification of the relationship. The statistical evaluation
confirmed the relationship between land use change and soil erosion processes. The
biggest land use changes and the agricultural process of intensification had already
occurred in the first period of the assessment. However, it did not have a demonstrable effect on the development of the soil erosion processes. The development and
growth of soil erosion areas occurred after collectivisation in 1949.
Key words: agr icultur al land, soil er osion, land use change pr ocesses, Hr onská
pahorkatina upland, Slovakia

ÚVOD
Využívanie pahorkatinovej krajiny je v podmienkach Slovenska viazané v prevažnej miere na intenzívnu poľnohospodársku činnosť, čo je podmienené vhodnými klimatickými a pôdnymi podmienkami. Človek výrazne premenil prírodnú
štruktúru prostredia na poľnohospodársku krajinu, ktorá sa od pôvodného prirodzeného usporiadania líši charakterom, diverzitou a trvaním súvislého vegetačného
krytu na pôde počas roka. Intenzívne využívanie krajiny v spolupôsobení s morfologickými vlastnosťami reliéfu vplývajú na rozvoj degradačných procesov pôdy.
K nim patria aj vodná a orbová erózia, ktorých rozmach súvisí so zmenami využívania krajiny. V nových sociálno-ekonomických podmienkach 50. rokov 20. storočia, došlo aj k významným zmenám hospodárenia na pôde, ktorých dôsledkom
bola úprava veľkosti parciel. Postupne sa uplatňoval proces sceľovania pozemkov
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a intenzifikácie. Následne sa menili formy využívania pôdy, ktoré podporovali
urýchľovanie procesov spojených s povrchovým odtokom zrážkovej vody. Problematike erózie a degradácie pôdy boli venované početné štúdie, realizácie projektov
protieróznej ochrany a tiež projekty pozemkových úprav. Za najvýznamnejšie práce, ktoré sa venujú problematike výskumu erózie pôdy v poľnohospodárskej krajine v podmienkach Slovenska, považujeme napr. príspevky Zachara (1970 a 1982),
Fulajtára a Janského (2001) a Stankovianskeho (2000 a 2001). Na ich základe realizovali výskum Petlušová et al. (2016), ktorý bol zameraný na identifikáciu erózie
pôdy v závislosti od intenzity využívania krajiny. Vznik erózie pôdy je tiež podmienený morfologicko-morfometrickými vlastnosťami reliéfu. Kľúčovou je v tomto zmysle práca autorov Wischmeier a Smith (1965). Vplyvom morfometrických
vlastností reliéfu na prejavy vodnej erózie sa zaoberali napr. Kirkby et al. (2002),
Styk (2002), Dreibrodt et al.(2010) a Panagos et al. (2015). Uvedení autori poukázali na vplyv morfometrických vlastností reliéfu (sklonu územia) na vznik vodnej
erózie. Tiež uvádzajú, že okrem sklonu územia má využívanie krajiny významný
vplyv na eróziu. Spôsobom využívania krajiny, ako jedným z činiteľov, ktorý vplýva na vznik eróznych plôch, a hodnotením krajinnej štruktúry sa zaoberali napr.
Ružička a Ružičková (1973), Pucherová et al. (2007), Muchová a Petrovič (2010),
Lieskovský a Kenderessy (2014), Boltižiar et al. (2016) a Petlušová et al. (2016).
Thorne a Zevenbergen (1990) a Stankoviansky (2003) považujú poľnohospodársku
činnosť človeka za dôležitý faktor, ktorý determinuje dnešnú krajinu. Stankoviansky (2001) a Smetanová et al. (2017) zvýrazňujú aj vplyv orbovej erózie, ktorá
spolu s ďalšími antropickými vplyvmi, napr. odlesnenie, sceľovanie pozemkov a
odvodňovanie pôdy, zohráva kľúčovú úlohu v dynamike vývoja krajiny av zmenách jej využívania. Prostredníctvom intenzívneho poľnohospodárskeho využívania krajiny dochádza k postupnému modelovaniu reliéfu na pahorkatinách. Ovplyvňuje to charakter, priebeh a intenzitu eróznych procesov. Výraznejšie sa prejavujú
ronové erózne procesy, ktoré spôsobujú výmoľovú eróziu. Je však zrejmé, že tam,
kde prebieha výmoľová erózia, sa zároveň prejavuje aj intenzívna plošná erózia.
Z krajinných prvkov je eróziou najviac postihnuté orná pôda, pasienky, poľné cesty
a ďalšie umelé nespevnené lineárne krajinné prvky. Identifikácia plošnej erózie je
v porovnaní s výmoľovou eróziou náročnejšia, načo poukazujú viaceré práce
(Bučko a Mazúrová 1958, Zachar 1970, Midriak a Lipták 1995 a iní). Vplyv zmien
využívania krajiny na rozvoj eróznych procesov sa v podmienkach Slovenska prejavuje už od neolitu. Bučko (1980), Stehlík (1981) a Juráni (2000) analyzovali
vplyvy človeka na rozvoj erózie v rôznych časových obdobiach. Z ich prác je zrejmé, že intenzita eróznych procesov sa zvyšuje kumulovaním vplyvov človeka
a klímy.
Cieľom príspevku je vyhodnotiť vplyv zmien využívania krajiny na rozsah erózie pôdy vo vybraných lokalitách Hronskej pahorkatiny na základe rozsahu identifikovaných eróznych plôch na poľnohospodárskej pôde, vyhodnotenia intenzifikácie a extenzifikácie využitia územia. Niektoré predbežné výsledky našich výskumov boli publikované v práci Petlušová et al. (2016). V príspevku sú doplnené porovnania intenzity zmien využívania krajiny v časových obdobiach rokov 1841 –
1949 a 1949 – 2016.
MATERIÁL A METODIKA
Modelové územie s rozlohou 1 808,59 ha sa rozprestiera na svahoch Belianskych kopcov, ktoré sú súčasťou sprašovej Hronskej pahorkatiny (obr. 1). Belian246

GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL 69 (2017) 3, 245-262

ske kopce predstavujú nápadnú prírodnú dominantu, v minulosti odlesnenú a zmenenú na poľnohospodársku pôdu. Výrazná morfologická členitosť reliéfu nížinnej
pahorkatiny a rôznorodosť pôdnych pomerov formovali využívanie krajiny v minulosti aj v súčasnosti. Nadmorské výšky v území sa pohybujú od 115 do 250 m n. m.
Prevažujú svahy so sklonitosťou 3° – 7°. V území sú zastúpené pôdne typy
regozem kultizemná, černozem erodovaná, černozem kambizemná a hnedozem
erodovaná. Na základe zrnitosti prevládajú hlinité a ílovito-hlinité pôdy. Sídelnými
jednotkami modelového územia sú obce Belá a Ľubá. Plnia poľnohospodárskoprodukčnú a obytnú funkciu s prevahou poľnohospodárskej výroby (Mládek 2002).
Charakter využívania súčasnej krajiny je výsledkom intenzifikácie poľnohospodárstva s prevahou veľkoblokovej ornej pôdy s vysokou intenzitou poľnohospodárskej
činnosti. Tradičnú formu využívania poľnohospodárskej krajiny predstavujú z historického hľadiska vinohrady, ktoré sa na južných svahoch Belianskych kopcov
zachovali od dávnej minulosti dodnes ako sa uvádza v monografii obce Belá.

Obr. 1. Vymedzenie riešeného územia v rámci Slovenskej republiky
Zdroj podkladových vrstiev: digitálne vrstvy Atlas krajiny SR (2002), letecká snímka
EUROSENSE (2015)

Využívanie krajiny sa hodnotilo v troch časových obdobiach (roky 1841, 1949 a
2016). Využité boli Mapa druhého vojenského mapovania Uhorska z roku 1841
a letecké snímky z rokov 1949 a 2015. Letecké snímky z roku 2015 boli aktualizované počas terénneho prieskumu realizovaného v roku 2016. Vektorizáciou priestorových dát v prostredí ArcGIS 9.3 boli vytvorené referenčné mapy s priestorovými
jednotkami, ktoré vstupovali do ďalších hodnotení. Pre analýzu využívania krajiny
bolo vytvorených osem skupín prvkov využívania krajiny upravené podľa metodiky identifikácie prvkov druhotnej krajinnej štruktúry (Ružička a Ružičková 1973
a Pucherová et al. 2007). Zmeny využívania krajiny sa hodnotili v časových obdobiach rokov 1841 a 1949 a rokov 1949 a 2016. Tieto zmeny sme chápali ako proce247
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sy, ktoré indikujú vznik, zánik, príp. zachovanie skupiny prvkov využívania krajiny. Proces vyjadroval typ zmeny využívania krajiny (upravené podľa Cebecauerová 2009), ktorý v území prebehol: intenzifikácia, zachovanie, extenzifikácia. Následne bola hodnotená intenzita typu zmeny. Pri intenzifikácii a extenzifikácii sa
hodnotila silná, stredná a slabá intenzita typu zmeny (obr. 2). Vychádzalo sa
z predpokladu (Míchal 1992), že stupeň prirodzenosti ekosystému je hodnota, ktorá
je priamo úmerná stupňu ovplyvnenia tohto systému človekom (hodnota ekologickej stability prvku sa znižuje v smere od veľkoblokových polí, úzkopásových polí,
vinohradov, ovocných sadov, trvalých trávnych porastov až po lesy).

Obr. 2. Vyjadrenie intenzity typu zmeny využívania krajiny

Ďalším krokom bolo zisťovanie vplyvu typov zmien využívania krajiny na
priestorové rozšírenie plôch s prejavom erózie pôdy. Na vyhodnotenie vplyvu typu
zmeny využívania krajiny na rozvoj erózie pôdy bolo nutné tiež porovnať možný
vplyv morfometricko-polohových vlastností reliéfu na rozvoj erózie. Identifikácii
vplyvu zmien využívania krajiny na eróziu predchádzala identifikácia potenciálnej
erózie stanovenej ako potenciálny odnos pôdy. Porovnali sme kategóriu silného
odnosu s reálne erodovanými plochami, ktoré sme dávali do vzťahu vyjadrujúceho
pomer medzi reálnymi a potenciálnymi eróznymi plochami. Mapa kategórií odnosu
pôdy bola definovaná v súlade s postupom Miklósa et al. (1997) na základe krivosti a sklonu reliéfu. Mapu potenciálneho odnosu pôdy pre hodnotenú lokalitu uvádzajú Petlušová et al. (2016).
Identifikácia plošných prejavov reálnej erózie sa vychádzala z leteckých snímkach z roku 1949 a roku 2015, ktoré sa javili byť porovnateľné z hľadiska identifikácie eróznych procesov. Prejavy erózie sa javia ako svetlé amébovité útvary, ktoré
boli vektorizované a vstupovali do ďalšieho hodnotenia (obr. 3). Súčasný prejav
eróznych procesov sa overoval počas terénneho prieskumu realizovaného v rokoch
2016 (október a november) a 2017 (február a marec) 40 pôdnymi sondami, ktoré sa
z hľadiska diverzity pôdnych typov, využívania krajiny a morfometrickopolohových vlastností reliéfu zdali byť postačujúce na identifikáciu erózneho procesu. Pôdne sondy boli realizované na miestach s vizuálnym prejavom eróznych
(výrazne zosvetlené plochy) aj akumulačných procesov. Využila sa pôdna sonda
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Edelman s mocnosťou vŕtania do 500 cm s priemerom 50 mm. Cieľom bolo zistiť
mocnosť humusového horizontu, prítomnosť pôdnych horizontov, hĺbku preorávania a mocnosť akumulovaného materiálu. Na základe zistených údajov sa identifikovali eróziou ohrozené pôdy alebo zemina akumulovaná v konkávnych častiach
svahov ako prejav transportu pôdnych častíc po svahu.

Obr. 3. Príklad identifikácie eróznych plôch na podklade leteckých snímok v rokoch
1949 a 2015 v lokalite Mária dvor, k. ú. Belá
Zdroj podkladových vrstiev: historické letecké snímky z roku 1949 © Topografický ústav Banská
Bystrica a letecké snímky 2015 © EUROSENSE

Vplyv typov zmien využívania krajiny v rokoch 1841 a 1949 a plošného prejavu erózie sa zisťoval na podklade leteckých snímok z roku 1949 a vplyv v rokoch
1949 a 2016 na podklade leteckých snímok z roku 2015 doplnených terénnym prieskumom. Zároveň sa vplyv typov zmien využívania krajiny a plošného prejavu
erózie overoval štatisticky. Predpokladali sme, že existuje vzťah medzi vznikom a
rozvojom erózie a procesom, ktorý vyjadruje typ zmeny využívania krajiny. Na
potvrdenie existencie vzťahu bol použitý neparametrický Kruskal-Wallisov test.
Vplyv typu zmeny využívania krajiny na plošný prejav erózie sme testovali pomocou zovšeobecneného lineárneho modelu s predpokladanou binominálnou distribúciou s nulovou hypotézou o žiadnom vzťahu intenzity typu využívania krajiny na
plošný prejav erózie pôdy. Overenie sa uskutočnilo v oboch sledovaných obdobiach.
Využívanie krajiny sa hodnotilo v rokoch 1841, 1949 a 2016 pre osem skupín
prvkov využívania krajiny: 1 – súvislá lesná a drevinová vegetácia, 2 – úzkopásové
polia, 3 – veľkoblokové polia, 4 – trvalé trávne porasty a mokrade, 5 – vinohrady,
6 – ovocné sady, 7 – vodné plochy, 8 – sídla so záhradami a spevnené plochy. Sku249
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piny 7 a 8 z dôvodu, že nejde o poľnohospodársky využívané plochy, vstupovali do
hodnotení procesov zmien pod názvom iné. Naopak, lesy a mokrade boli do hodnotenia zaradené. Uskutočnil sa na nich proces zmeny, vznikla z nich počas sledovaného obdobia poľnohospodársky využívaná pôda. Do skupiny súvislej lesnej a drevinovej vegetácie boli zaradené plochy predstavujúce lesy a plochy, ktoré vytvárajú súvislý porast drevín a krovín, ale plošne ich nemožno charakterizovať ako lesné
spoločenstvo, napr. remízky alebo plochy súvislého porastu vzniknutého na naakumulovanej zamokrenej pôde alebo na svahoch intenzívne postihnutých eróziou
pôdy.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zmeny využívania krajiny
Proces zmien využívania krajiny (obr. 4) charakterizujú najmä zmeny, ktoré
vedú k intenzifikácii poľnohospodárstva, plošnému poklesu výmery lesa a plošnému nárastu zastavanej časti územia. Tento trend je charakteristický pre stredoeurópsku vidiecku krajinu (Lipský 2010). Zastúpenie skupín prvkov využívania krajiny v hodnotených časových horizontoch je uvedené v tab. 1.

Obr. 4. Využívanie krajiny v období rokov 1841, 1949 a 2016
Vysvetlivky: 1 – súvislá lesná a drevinová vegetácia, 2 – úzkopásové polia, 3 – veľkoblokové polia,
4 – trvalé trávne porasty a mokrade, 5 – vinohrady, 6 – ovocné sady, 7 – vodné plochy, 8 – sídla so
záhradami a spevnené plochy.
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Tab. 1. Zastúpenie prvkov využívania krajiny v rokoch 1841, 1949 a 2016
Skupiny prvkov
využívania krajiny

Rok 1841
ha

Rok 1949
ha

%

ha

13,76

93,62

5,18

172,31

9,53

965,28

53,37

706,60

39,07

38,06

2,10

0,00

0,00

763,40

42,21

1 282,30

66,43

453,60

25,08

68,05

3,76

72,08

8,47

88,32

4,88

59,16

3,27

117,10

6,47

Ovocné sady

0,00

0,00

13,46

0,74

0,00

0,00

Vodné plochy
Sídla so záhradami
a spevnené plochy

0,38

0,02

0,00

0,00

20,14

1,11

52,17

2,88

104,30

5,77

106,60

5,89

1 808,59

100,00

1 808,59

100,00

1 808,59

100,00

Súvislá drevinová
a lesná vegetácia

248,84

Úzkopásové polia
Veľkoblokové polia
Trvalé trávne porasty
a mokrade
Vinohrady

Spolu

%

Rok 2016
%

Z celkovej výmery sledovaného územia v roku 1841 predstavovala poľnohospodárska pôda spolu so súvislou drevinovou a lesnou vegetáciou 1 756,04 ha
(97,09 %), v roku 1949 to bolo 1 704,04 ha (94,22 %). V súčasnom období je to
1 681,85 ha (93,00 %). Záber poľnohospodárskej pôdy súvisí so zmenou poľnohospodársky využívanej pôdy na výstavbu rodinných domov a iných zastavaných a
spevnených plôch. Z dobových písomností je zrejmé, že v období rokov 1841 –
1949 nastal výrazný rozvoj poľnohospodárstva, čo sa prejavilo na zvýšení životnej
úrovne obyvateľstva. Z pôvodných 348 obyvateľov (rok 1755) sa počet zvýšil na
782 obyvateľov (rok 1890). Došlo k plošnému rozvoju sídel. Podobný, ale nie taký
výrazný trend možno sledovať aj v období rokov 1949 – 2016. Plocha v rámci skupiny prvkov sídla so záhradami a spevnené plochy sa mierne zvýšila, čo súvisí
s rokom 1954, keď sa zcirkevnej pôdy vyčlenili stavebné pozemky a do roku 1960
sa postavilo viac ako 20 rodinných domov. V druhom sledovanom období pribudli
vodné plochy, ktoré sú v obci Belá v súkromnom vlastníctve a využívajú sa ako
rybníky. Z hodnotených skupín prvkov možno výrazný pokles sledovať v skupine
úzkopásových polí, hlavne v období rokov 1949 – 2016. Súvisí to so vznikom prvého družstva v rokoch 1949 – 1950 a ďalšou etapou kolektivizácie v roku 1965,
keď došlo k zlúčeniu poľnohospodárskej pôdy do veľkých blokov ornej pôdy, ktoré v území prevládajú aj v súčasnosti. Výraznejšie zmeny nastali v skupine trvalé
trávne porasty a mokrade, ktorých zastúpenie sa výrazne znížilo. Zmeny možno
sledovať aj v skupine prvkov vinohrady. Ich výmera sa v súčasnosti zvýšila, hlavne
v porovnaní s rokom 1949. Pestovanie viniča má v území dlhodobú históriu. Korene siahajú do 9. – 10. storočia, čo dokazujú archeologické prieskumy, pri ktorých
sa našli semená viniča. V minulosti vinohrady tvorili mozaikové komplexy, rešpektujúce morfologické danosti územia, s ovocnými drevinami, trávnymi porastmi,
pásmi polí na pestovanie zeleniny. Pestrá štruktúra zabezpečovala stabilitu krajiny
a eliminovala erózne procesy. Zvyšky pôvodných kolových vinohradov sa v súčasnosti nachádzajú vo východnej časti od intravilánu obce Ľubá. Dnes majú vinohra251

GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL 69 (2017) 3, 245-262

dy charakter intenzívnych veľkoblokových vinohradov na strednom a vysokom
drôtovom vedení usporiadané v pravidelných štvoruholníkových tvaroch. Nerešpektujú morfologické danosti územia a erózne procesy sú eliminované čiastočným
zatrávnením.
Procesy zmien využívania krajiny
Procesy zmien využívania krajiny sa hodnotili v období rokov 1841 – 1949
a 1949 – 2016. Hodnotenie procesov zmien využívania krajiny predstavuje zistené
možnosti zmien, ktoré sa v sledovanom území uskutočnili a zároveň odzrkadľuje
ich intenzitu. Identifikované procesy a ich intenzita je vyjadrená v tab. 2.
Tab. 2. Hodnotenie procesov zmien využívania krajiny v rokoch 1841 – 2016
Intenzita
typu
zmeny

Roky 1841 – 1949

Roky 1949 – 2016

ha

%

ha

%

silná

120,40

6,66

3,01

0,17

stredná

212,40

11,74

18,61

1,03

slabá

697,20

38,55

573,90

31,73

Extenzifikácia

Bez zmeny

Intenzifikácia

Typ
zmeny

617,80

34,16

883,10

48,83

slabá

46,69

2,58

109,20

6,04

stredná

5,40

0,30

43,46

2,40

silná

0,00

0,00

25,78

1,42

108,70

6,01

151,60

8,34

iné
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Zmena, ktorá nastala medzi jednotlivými
prvkami využívania krajiny
lesy
lesy
trvalé trávne porasty
ovocný sad
lesy
lesy
úzkopásové polia
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
vinohrady
vinohrady
ovocný sad
ovocný sad
lesy
úzkopásové polia
veľkoblokové polia
trvalé trávne porasty
ovocný sad
vinohrady
úzkopásové polia
úzkopásové polia
úzkopásové polia
trvalé trávne porasty
ovocný sad
ovocný sad
úzkopásové polia
veľkoblokové polia
veľkoblokové polia
vinohrady
veľkoblokové polia

veľkoblokové polia
úzkopásové polia
veľkoblokové polia
veľkoblokové polia
trvalé trávne porasty
ovocné sady
veľkoblokové polia
úzkopásové polia
vinohrady
ovocný sad
úzkopásové polia
veľkoblokové polia
úzkopásové polia
vinohrady
lesy
úzkopásové polia
veľkoblokové polia
trvalé trávne porasty
ovocný sad
vinohrady
trvalé trávne porasty
vinohrady
ovocný sad
lesy
lesy
trvalé trávne porasty
lesy
trvalé trávne porasty
vinohrady
lesy
lesy

kombinácie plôch s iným ako pôdohospodárskym využívaním
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Obdobie rokov 1841 – 1949 sa vyznačuje výrazným procesom intenzifikácie,
ktorá nastala na 1 030,00 ha (56,95 %) pôdy. Prevažne ide o slabý intenzifikačný
proces, ktorý súvisí s postupným rozvojom územia. Ako uvádzajú dobové písomnosti na konci 18. storočia, má územie vhodnú zemepisnú polohu na rozvoj poľnohospodárstva. Je považované tiež za krajinu s vysokým zastúpením trvalých trávnych porastov a lesa. Charakter územia dáva možnosti na rozvoj poľnohospodárstva. Okrem pasienkov, dreva, ako paliva a stavebného materiálu, sa tu nachádza
úrodná pôda. Danosti územia spôsobili, že postupne dochádzalo k znižovaniu výmery lesov a trvalých trávnych porastov s cieľom získavania poľnohospodárskej
pôdy. Na základe hodnotenia využívania krajiny v roku 1841 v území prevládajú
úzkopásové polia, krajina sa postupne fragmentuje, hlavne v blízkosti sídel. Postupne dochádza k rozvoju veľkoblokových polí. Ich vznik je podmienený tým, že
z rozparcelovanej veľkostatkárskej pôdy boli vyčlenené plochy súvislých pozemkov, na ktorých vzniklo spoločné pestovanie poľnohospodárskych plodín. Výraznejší rozmach veľkoblokovej pôdy bol podmienený vznikom prvého družstva
v roku 1949, čo ovplyvnilo intenzívnu exploatáciu poľnohospodárskej krajiny, ktorá sa prejavila najmä v ďalšom sledovanom období. V období rokov 1949 – 2016
prevládal proces zachovania. Na začiatku obdobia rokov 1949 – 2016 sa prejavila
kolektivizácia ďalším nárastom veľkoblokových polí. Vo väčšine tohto obdobia
však k výrazným zmenám nedochádzalo. Zmeny nastali hlavne v premene úzkopásových polí na veľkoblokové, zo zvyškov lesov sa stali úzkopásové polia, trvalé
trávne porasty a vinohrady. Proces intenzifikácie prebehol na 595,52 ha (32,93 %)
pôdy. V súčasnom období sa v území úzkopásové polia vyskytujú len na 2,10 %
plochy z celkovej rozlohy územia. Sú to zvyšky typického historického využívania
krajiny, ktoré v minulosti spoločne s vinohradmi dotvárali ráz pahorkatiny. Z hodnotenia procesov zmien využívania krajiny je zrejmé, že v oboch sledovaných obdobiach prevažuje intenzifikácia nad extenzifikáciou. V súčasnosti proces extenzifikácie súvisí skôr so zarastaním nevyužívaných plôch ako s cielenými procesmi
zvyšovania ekologickej stability krajiny. Plochy, na ktorých prebieha extenzifikačný proces, boli počas terénneho prieskumu mapované ako plochy, ktoré podliehajú
výrazným eróznym procesom, zamokreniu, alebo sa nachádzajú na strmých svahoch, sú ťažko dostupné a obrábateľné. Pôvodné prvky využívania krajiny, napr.
tradičné kolové vinohrady, tak zanikajú a zarastajú.
Procesy, ktoré počas sledovaného obdobia v území prebehli, výrazne ovplyvnili
vizuálny charakter územia. Tento jav však nemožno považovať za negatívny, pretože prírodný potenciál územia dáva predpoklad na poľnohospodárske využívanie
krajiny. Výrazná intenzifikácia sa uskutočnila v rokoch 1841 – 1949. Vzhľadom na
to, že prevažovali prvky s vyšším stupňom prirodzenosti ekosystému, ktoré rešpektovali morfologické pomery územia, možno predpokladať, že rozvoj degradačných
procesov nebol taký výrazný. Rozvoj eróznych procesov je značný až v druhom
sledovanom období ako následok intenzívneho a jednosmerného využívania poľnohospodárskej pôdy.
Vplyv intenzity zmeny využívania krajiny na procesy erózie pôdy
Prejavy procesov erózie pôdy boli chápané ako plochy svetlých amébovitých
útvarov vizuálne identifikovaných na leteckých snímkach. Plošný prejav erózie bol
v roku 1949 zistený na 183,55 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 10,15 %
z celkovej výmery sledovaného územia. V roku 2016 boli erózne plochy identifikované na 314,93 ha (17,41 % z celkovej rozlohy). Erózne plochy boli zistené vo
253

GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL 69 (2017) 3, 245-262

všetkých poľnohospodársky využívaných prvkoch, predovšetkým na úzkopásovej a
veľkoblokovej ornej pôde. Overenie eróznych procesov pomocou pôdnych sond
poukazuje na to, že zastúpené pôdne typy indikujú prítomnosť erózie minimálne
v troch štvrtinách prípadov (tab. 3).
Tab. 3. Pôdne typy s prejavom a bez prejavu erózie pôdy
Číslo
sondy

Klasifikácia pôdneho typu

E/N

Číslo
sondy

Klasifikácia pôdneho typu

E/N

1

regozem kultizemná na neogénnych
sedimentoch

E

21

koluviozem

E

2

regozem kultizemná na neogénnych
sedimentoch

E

22

koluviozem

E

E

23

E

24

E

25

černozem erodovaná na spraši

E

E

26

černozem kultizemná na spraši

N

E

27

černozem erodovaná na spraši

E

E

28

černozem arenická na neogénnych
pieskoch

N

N

29

regozem na spraši

E

E

30

černozem na spraši

N

E

31

regozem kultizemná na spraši

E

N

32

černozem erodovaná na spraši

E

E

33

nezistený pôdny typ výrazne
rubifikovaný

N

E

34

černozem erodovaná na spraši

E

E

35

koluviozem

E
N
N

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

regozem kultizemná na neogénnych
sedimentoch
hnedozem erodovaná na
neogénnych sedimentoch
černozem erodovaná na eogénnych
sedimentoch
regozem typická na neogénnych
sedimentoch
koluviozem
černozem erodovaná na prašiach
černozem kultizemná karbonátová
na spraši
koluviozem
regozem typická na neogénnych
pieskoch
hnedozem kultizemná na
odvápnených sprašiach
regozem na zvetraných neogénnych
štrkoch nespevnených
černozem typická odvápnená na
spraši
černozem hnedozemná
akumulovaná

regozem kultizemná na
neogénnych sedimentoch
regozem kultizemná na
neogénnych sedimentoch

E
E

16

regozem kultizemná na spraši

E

36

nezistený pôdny typ výrazne
rubifikovaný na spraši

17

černozem kultizemná karbonátová

N

37

černozem typická na spraši

18

regozem na spraši

E

38

černozem erodovaná na spraši

E

19

regozem na spraši

E

39

černozem typická na spraši

N

20

hnedozem erodovaná
(rubifikovaná) na spraši

E

E – zistený prejav erózie, N – nezistený prejav erózie

Vzhľadom na to, že územie sa intenzívne poľnohospodársky využíva, môže ísť
aj o urýchlenú eróziu, ktorá je závislá od činnosti človeka a zároveň od morfometricko-polohových vlastností reliéfu. Pôdne sondy poukázali aj na to, že v dolných
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akumulačných častiach svahov a na konvexných formách svahov s nižším sklonom
sa nachádzajú naplaveniny (koluviozeme) do hĺbky viac ako 2 m.
Vplyv intenzity zmien využívania krajiny na procesy erózie sa zisťoval kombináciou identifikovaných typov zmien a eróznych plôch. Zastúpenie erodovanej pôdy v roku 1949 v jednotlivých kategóriách typov zmien využívania krajiny medzi
rokmi 1841 a 1949, prezentuje tab. 4. Pre zmeny medzi rokmi 1949 a 2016 boli
erózne plochy identifikované na leteckej snímke z roku 2015 (tab. 5). Priestorové
rozloženie plošných prejavov erózie identifikovaných v jednotlivých kategóriách
typov zmien využívania krajiny je znázornené na obr. 5.
Tab. 4. Zastúpenie potenciálne a reálne erodovanej pôdy v kategóriách typov zmien
využívania krajiny za obdobie rokov 1841 a 1949
Typ
a intenzita
zmeny,
prítomnosť
a absencia
erózie*
110
111
120
121
130
131
200
201
330
331
320
321

Plocha

ha
117,05
3,33
184,29
28,01
587,30
109,79
577,73
40,01
44,71
2,39
5,43
0,02

%
6,470
0,180
10,200
1,550
32,470
6,080
31,940
2,210
2,470
0,130
0,300
0,001

Podiel reálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
intenzity typu
zmeny (v %)

Podiel
potenciálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
intenzity typu
zmeny (v %)

2,77

10,38

13,19

23,01

15,76

18,73

6,48

19,57

5,07

33,59

0,44

2,91

Podiel
reálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
typu zmeny
(v %)

Podiel potenciálne erodovanej pôdy
z kategórie
typu zmeny
(v %)

13,71

18,63

6,48

19,57

4,58

30,44

Podiel
erodovanej
pôdy
z celkovej
výmery
územia
(v %)

10,15

* prvé číslo kódu vyjadruje typ zmeny (1 – intenzifikácia, 2 – bez zmeny, 3 – extenzifikácia), druhé číslo kódu vyjadruje intenzitu
typu zmeny (1 – silná, 2 – stredná, 3 – slabá) a tretie číslo kódu vyjadruje prítomnosť/absenciu erózie (reálnej/potenciálnej) pôdy
(0 – bez erózneho prejavu, 1 – s eróznym prejavom)

Najväčšie zastúpenie erodovanej pôdy v roku 1949 je na plochách, kde v období
rokov 1841 – 1949 prebehol proces slabej intenzifikácie. Na základe porovnania
celkovej rozlohy reálne erodovanej pôdy v rámci kategórie intenzity typu zmeny
a celkovej rozlohy potenciálne erodovanej pôdy (Petlušová et al. 2016) z kategórie
intenzity typu zmeny (tab. 4) konštatujeme, že väčší vplyv na rozvoj erózie pôdy
majú morfometricko-polohové vlastnosti reliéfu ako zmeny využívania krajiny.
Môžeme tiež konštatovať, že vplyv zmeny využívania krajiny na rozvoj erózie je
najväčší v prípade intenzifikačného procesu, keďže pomer plôch reálnej a potenciálnej erózie pôdy je v prípade intenzifikácie najpodobnejší. Rozvoj erózie teda
čiastočne súvisí nielen s morfometricko-polohovými vlastnosťami reliéfu, ale aj
s intenzívnym využívaním poľnohospodárskej pôdy s postupným sceľovaním pozemkov. Územie sa po kolektivizácii využívalo intenzívnejšie, s čím pravdepodobne súvisí aj rozvoj eróznych procesov. Potvrdil to aj Stankoviansky (2003), ktorý
sledoval erózne procesy na Myjavskej pahorkatine. Následkom zmien využívania
krajiny súvisiacich s kolektivizáciou poľnohospodárstva sa výrazne mení charakter
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pôsobenia a efektivita eróznych procesov. V riešenom území sa to v ďalšom sledovanom období odzrkadlilo na rozvoji eróznych plôch. Najväčší podiel erodovanej
pôdy v roku 2016 je na plochách, kde nebola zistená v období rokov 1949 – 2016
zmena krajinnej pokrývky a zachovalo sa využívanie krajiny. Erózia pôdy bola
identifikovaná aj na plochách, ktoré sa z dlhodobého pohľadu nezmenili, v minulosti aj v súčasnosti sa využívajú ako orná pôda a výrazné erózne plochy tu pretrvávajú aj v období 1949 – 2016. Na základe porovnania celkovej rozlohy reálne erodovanej pôdy v rámci kategórie intenzity typu zmeny a celkovej rozlohy potenciálne erodovanej pôdy (Petlušová et al. 2016) z kategórie intenzity typu zmeny
(tab. 5) konštatujeme, že vo väčšine prípadov typov zmien využívania krajiny majú
morfometricko-polohové vlastnosti reliéfu väčší vplyv na rozvoj erózie pôdy ako
zmeny v spôsobe využívania krajiny.
Tab. 5. Zastúpenie potenciálne a reálne erodovanej pôdy v kategóriách typov zmien
využívania krajiny za obdobie rokov 1949 a 2016
Typ
a intenzita
zmeny,
prítomnosť
a absencia
erózie*
110
111
120
121
130
131
200
201
330
331
320
321
310
311

Plocha

ha
2,270
0,730
17,110
1,500
462,740
111,170
637,910
164,810
106,190
2,970
89,940
33,770
25,630
1,685

%
0,13
0,04
0,95
0,08
25,57
6,14
35,25
9,11
5,87
0,16
4,97
1,87
1,42
0,09

Podiel
reálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
intenzity typu
zmeny (v %)

Podiel
potenciálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
intenzity typu
zmeny (v %)

24,33

8,91

8,43

26,89

19,37

17,176

22,03

18,94

2,72

39,39

9,05

31,76

0,31

18,94

Podiel
reálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
typu zmeny
(v %)

Podiel potenciálne
erodovanej
pôdy
z kategórie
typu zmeny
(v %)

19,05

17,44

22,03

18,94

4,03

34,92

Podiel
erodovanej
pôdy
z celkovej
výmery
územia
(v %)

17,41

* prvé číslo kódu vyjadruje typ zmeny (1 – intenzifikácia, 2 – bez zmeny, 3 – extenzifikácia), druhé číslo kódu vyjadruje intenzitu
typu zmeny (1 – silná, 2 – stredná, 3 – slabá) a tretie číslo kódu vyjadruje prítomnosť/absenciu erózie pôdy (0 – bez erózneho
prejavu, 1 – s eróznym prejavom)

V prípade silnej a slabej intenzifikácie a zachovania však porovnanie podielu
plôch reálnej a potenciálnej erózie pôdy indikuje, že väčší podiel na vzniku erózie
pôdy zrejme má spôsob a zmeny využívania krajiny ako morfometricko-polohové
danosti reliéfu. Vplyv zmeny využívania krajiny na rozvoj erózie pôdy v prípade
silnej intenzifikácie je v rokoch 1949 – 2016 výrazne vyšší ako vplyv morfometricko-polohových vlastností reliéfu. Dovoľujeme si tiež konštatovať, že rozdiel medzi
plochou reálne a potenciálne erodovanej pôdy sa znižuje smerom od intenzifikácie
k extenzifikácii. To znamená, že popri preukaznému vplyvu morfometrickopolohových vlastností reliéfu na vznik eróznych plôch má významný vplyv intenzifikačný proces. Naopak, extenzifikácia môže viesť k redukcii eróznych procesov.
Za najvýznamnejšiu morfometricko-polohovú vlastnosť z hľadiska eróznych pro256
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cesov sa spravidla považuje sklonitosť reliéfu. Potvrdilo sa nám to aj v riešenom
území, pretože reliéf územia je výrazne členený a na svahoch, kde sklon je viac ako
7°, sa realizuje intenzívna poľnohospodárska činnosť. Práve tieto svahy sú najviac
postihnuté eróznymi procesmi.

Obr. 5. Priestorové rozloženie prejavov erózie pôdy identifikovaných v jednotlivých
kategóriách typov zmien využívania krajiny za obdobie 1841 – 1949 a 1949 – 2016
Vysvetlivky: 0 – nehodnotené plochy, 11 – silná intenzifikácia, 12 – stredná intenzifikácia, 13 – slabá
intenzifikácia, 20 – bez zmeny, 33 – slabá extenzifikácia, 32 – stredná extenzifikácia, 31 – silná
extenzifikácia.

Nevýhodou uvedenej identifikácie je, že na plochách pokrytých poľnohospodárskymi kultúrami nebolo možné presne lokalizovať a identifikovať erózne procesy.
Presnejšie to bolo na blokových poliach a vinohradoch, hlavne v druhom hodnotenom období. Blokové polia neboli počas mapovania pokryté porastom. Novozaložené intenzívne využívané vinohrady, na rozdiel od tradičných kolových vinohradov, odkryli erózne plochy aj na miestach, kde erózia v minulosti nebola zistená.
Vplyv zmien využívania územia na priestorové rozšírenie plôch s prejavom erózie
sa pre obidve sledované obdobia overoval aj štatisticky s využitím neparametrického Kruskal-Wallisovho testu, ktorým bol potvrdený vzťah (obdobie 1841 – 1949:
K-W: H = 5, N = 465, p < 0,001 a obdobie 1949 – 2016: K-W: H = 6, N = 488,
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p < 0,001) zmeny využívania krajiny a plošného prejavu erózie v sledovanom území (obr. 6).

Obr. 6. Vplyv zmeny využívania krajiny na plošný prejav erózie pôdy na % plochy
kategórie postihnutej eróziou v období rokov 1841 – 1949 a 1949 – 2016
Vysvetlivky: 0 – nehodnotené plochy, 11 – silná intenzifikácia, 12 – stredná intenzifikácia, 13 – slabá
intenzifikácia, 20 – bez zmeny, 33 – slabá extenzifikácia, 32 – stredná extenzifikácia, 31 – silná
extenzifikácia.

Do štatistického hodnotenia v období rokov 1841 – 1949 vstupovalo 465 eróznych plôch v šiestich kategóriách intenzity typu zmeny využívania krajiny (nebola
zastúpená kategória intenzity zmien silná extenzifikácia). Preukazne výrazný vzťah
je medzi rozšírením plôch erózie a procesom slabej intenzity zmien. Z identifikovaných typov zmien bol vzťah zistený v intenzifikačnom procese, kde stúpa v smere
slabá – stredná – silná intenzita typu zmeny. Najmenší vzťah bol zistený pri procese extenzifikácie. Toto zistenie však treba vnímať v súvislosti s faktom, že extenzifikované plochy sú spravidla plochy s trvalým trávnym porastom a identifikácia
reálnej erózie pôdy na týchto plochách je menej jednoznačná ako v prípade ornej
pôdy. Postupne dochádzalo k intenzívnejšiemu využívaniu krajiny, čo mohlo spôsobiť rozvoj degradačných procesov pôdy. V období rokov 1949 – 2016 vstupovalo do hodnotenia 488 eróznych plôch v siedmich kategóriách intenzity typu zmeny
využívania krajiny. Výrazný vzťah sme zaznamenali medzi rozšírením plôch erózie
a procesom zachovania. Tento fakt možno vysvetliť tým, že orná pôda je najnáchylnejším prvkom využívania krajiny z hľadiska rozvoja a akcelerácie erózie pôdy. Viac ako 900 ha územia bolo už v roku 1841 využívaných ako orná pôda a jej
podstatná časť sa aj v súčasnosti využíva rovnako. Preto erózne plochy na funkčne
nezmenených plochách (orná pôda) spôsobujú rozsiahle rozšírenie erózie aj v procese zachovania. Možno predpokladať, že práve táto časť je postihnutá orbovou
eróziou pôdy. Vzťah sme zaznamenali tiež v procese strednej extenzifikácie a slabej intenzifikácie. Pravdepodobnosť vplyvu typu zmeny využívania krajiny na
plošný prejav erózie, testovaný zovšeobecnenou lineárnou regresiou, je signifikantná v oboch časových obdobiach (roky 1841 – 1949 χ25 = 23,233, p = 3,047e-4;
roky 1949 – 2016 χ26 = 62,586, p=1,34e-11). Vzhľadom na hodnoty pravdepodobnosti je v oboch časových obdobiach značný vzťah vplyvu typu zmeny využívania
krajiny na plošný prejav erózie pôdy.
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Do hodnotenia v období rokov 1841 – 1949 vstupovalo 465 eróznych plôch
v šiestich kategóriách intenzity typu zmeny využívania krajiny. Testovalo sa
s predpokladanou χ2 distribúciou s piatimi stupňami voľnosti s výslednou hodnotou 23,233, na základe čoho zamietame nulovú hypotézu o žiadnom vzťahu vplyvu
využívania krajiny na plošný prejav erózie pôdy. Do hodnotenia v období rokov
1949 – 2016 vstupovalo 488 eróznych plôch v siedmich kategóriách intenzity typu
zmeny využívania krajiny. Testovalo sa s predpokladanou χ2 distribúciou so šiestimi stupňami voľnosti s výslednou hodnotou 62,586, na základe čoho zamietame
nulovú hypotézu o žiadnom vzťahu vplyvu využívania krajiny na plošný prejav
erózie pôdy.
ZÁVER
Na základe dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že zmeny využívania krajiny
majú vplyv na rozvoj eróznych procesov v sledovanom území. V minulosti, keďže
dochádzalo k postupnej zmene využívania krajiny s prevahou extenzívnych systémov hospodárenia, sa erózia rozvíjala pomalšie. Po nástupe intenzívnych systémov
hospodárenia došlo k zväčšeniu plôch s prejavom erózie. Z výsledkov vyplýva, že
v prvom sledovanom období mali morfometricko-polohové vlastnosti reliéfu prevažujúci vplyv na rozvoj erózie pôdy. Intenzifikačné zmeny, ktoré sa v tomto období uskutočnili, nemali výrazný vplyv na rozšírenie eróznych plôch. Zmeny prvkov využívania krajiny naďalej prebiehali a postupne po roku 1949 začali prevládať veľkoblokové polia. Následkom toho sa v druhom sledovanom období prejavil
aj vplyv zmeny využívania krajiny na rozvoj eróznych procesov. V rámci intenzifikačného procesu majú zmeny využívania krajiny väčší vplyv na rozvoj eróznych
procesov ako morfometricko-polohové vlastnosti reliéfu. Najvýraznejší vzťah rozšírenia plôch erózie a typov zmien využívania krajiny sme zaznamenali v procese
zachovania. Dôvodom je priama väzba na využívanie územia v roku 1841, keď sa
podstatná časť územia využívala ako orná pôda. Porovnaním reálnej a potenciálnej
erózie pôdy vo všetkých hodnotených kategóriách zmien sme zistili výrazný vplyv
zmeny využívania krajiny na rozvoj eróznych procesov v rokoch 1949 – 2016. Výsledky potvrdzujú, že v sledovanom území je potrebné zabezpečiť elimináciu procesov erózie pôdy. Významnú úlohu zohráva protierózny účinok vegetácie. V minulosti sa územie vyznačovalo prítomnosťou medzí, kompaktnej a roztrúsenej drevinovej vegetácie, trávnych porastov a ovocných sadov. Vegetačné prvky lemovali
polia aj na miestach, kde dochádza k erózii pôdy. Sceľovanie pozemkov eliminovalo vegetačné prvky, výrazne sa zvýšil podiel neprerušovanej dĺžky svahov, čo sa
v súčasnosti prejavuje na výraznej akumulácii pôdy v dolných častiach svahov. Je
zrejmé, že rozvoj erózie v území je podmienený morfologickými vlastnosťami, no
človek intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou na veľkoblokovej pôde akceleruje tieto procesy.
Príspevok vznikol s podporou projektov VEGA 1/0496/16 Hodnotenie prírodného kapitálu, biodiverzity a ekosystémových služieb na Slovensku – základ pre
uplatňovanie integrovanej environmentálnej politiky v praxi a KEGA 025 UKF –
4/2015 Vývoj a zmeny archetypov krajiny Slovenska.
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Viera P e t l u š o v á, Peter P e t l u š, Juraj H r e š k o

THE EFFECT OF LAND USE CHANGES ON SOIL EROSION
IN THE AREAS OF ĽUBÁ AND BELÁ
(HRONSKÁ PAHORKATINA UPLAND)
The aim of the paper is to assess the impact of land use changes on the extent of soil
erosion in the chosen area of Hronská pahorkatina upland. Land use was assessed in the
years 1841, 1949 and 2016 for 8 groups of land use elements: forest and woody vegetation,
narrow-strip fields, large-scale fields, permanent grassland and wetlands, vineyards, fruit
orchards, water bodies, built-up areas with gardens and paved areas. The map of the Second
Military Survey in 1841 and aerial photographs from 1949 and 2015 were used. Aerial images from 2015 were updated during the field survey in 2016. From the assessed groups of
elements, a significant decrease in the group of narrow-strip fields and a significan not increase in the group of large-area fields can be observed. The processes of land use change
were assessed between 1841 – 1949 and 1949 – 2016. They were assessed as intensification, conservation and extensification processes. Intensification and extensification processes were assessed for the intensity of change type: high, middle and low. The period from
1841 to 1949 is characterized by an intensification process, which took place on 1,030.00
ha (56.95%) of land. It is mostly a low intensification process, which is related to the grad261
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ual development of the territory in the past. Between 1949 and 2016, the process of preservation dominated, due to the fact that the landscape had been formed until 1949 and it was
preserved until 2016, with the exception of less significant changes. The manifestations of
soil erosion have been understood as areas of light amoebae formations visually identified
on the aerial imagery. The surface presence of soil erosion in 1949 was found to be 183.55
ha of agricultural land, which represents 10.15% of the total research area. The influence of
land use change intensity on water erosion processes was determined by a combination of
identified types of changes and erosive areas. A representation of eroded land in different
categories of land use changes was carried out in the year 1841 and 1949. Erosive areas
were identified in 1949. The largest proportion of eroded land in the period 1841 – 1949 is
in areas where the process of low intensification took place. The relationship between the
process of intensification of agriculture and the presence of erosive areas was recorded. The
relationship between real and potential soil erosion (Petlušová et al. 2016) has an increasing
tendency from extensification towards intensification. However, this period of time has a
more pronounced impact on the development of soil erosion with morpho-topological features of the relief as a type of land use change. In the years 1949 and 2016 (erosive areas on
aerial images from 2015), the largest proportion of eroded land was recorded in the conservation area. A substantial part of the territory (more than 900 ha) has been used as arable
land from 1841 until today. The function of this land has been preserved, but with regard to
long-term use, soil erosion (tillage erosion) has increased. However, the most significant
relationship between the type of land use change and the erosion of soil was recorded in
this time period. The study shows that the intensification process has a greater impact on
the development of soil erosion than the morpho-topological pro-perties of the relief. The
relationship of land use change to the spatial extension of water erosion areas for both observed periods was statistically verified with the use of the non-parametric Kruskal-Wallis
test. The relationship between land use change and sheet erosion (period 1841 – 1949:
K-W: H = 5, N = 465, p < 0.001 and the period 1949 – 2016: KW: H = 6, N = 488, p <
0.001) in the research area was statistically proved. In the period 1841 – 1949, the relationship between the extension of soil erosion and the process of low intensity of change is
significant. In the period 1949 – 2016, the relationship between the extension of soil erosion and the conservation process was confirmed. It is obvious that the development of erosion in the monitored area is conditioned by geomorphological properties, but these processes are negatively influenced by human activities.
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