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Abstract: Agricultural impact on changes of humus content in soil. Man as an 

individual article of the Mother Nature has already affected our Earth for several 

thousand years. The pressure on soil has started to progress when man became farmer. 

Our activities change soil qualities in many ways. Present state of soil reflects 

behaviour the whole human society. Yet despite this evidence of agriculture’s harmful 

impact on environmental quality, farming remains a prime source of metaphors for the 

correct relationship between humans and the wider natural world. Many Students at 

department of Soil Science dealt with agricultural anthropization. I tried to shape some 

acquired results to confirm agricultural anthropization in Slovakia. Research was based 

on comparison of humus content between arable soil and forest soil. All chemical 

analyses proof lower humus content by arable soil. This fact is related to 

transformation of forest soil to agricultural soil.  
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ÚVOD 

 

Antropizácia pôdy (vplyv človeka na pôdu) je problémom súčasnej doby 

a má mnoho podôb. Jednou z najstarších je poľnohospodárska antropizácia. 

Moţno ju definovať ako zmeny pôdnych charakteristík zapríčinených súborom 

technologických opatrení a kultivačných zásahov (Juráni 2000).  

Bedrna (2002) sa venuje historickému prehľadu vývoja antropizácie na 

Slovensku. Vplyv človeka sa začal pestovaním plodín v okolí riek a na 

sprašových rovinách pred 6 – 7 tisíc rokmi. Vplyv sa zosilnil s príchodom 

Slovanov na naše územie. S postupným nárastom počtu obyvateľstva sa začína 

klčovanie lesa a rozširovanie poľnohospodárskej pôdy na úkor lesnej pôdy. Od 

10. storočia po súčasnosť sa zmenil pomer poľnohospodárskej pôdy k lesnej 

pôde z pomeru 1 : 4 na 4 : 3. Vyklčovaním lesa a obrábaním pôvodne lesnej 

pôdy sa v nej výrazne zníţil najmä obsah humusu asi o 10 – 50 %. Výrazný 

vplyv na pôdu horských oblastí sa zaznamenal v období valašskej kolonizácie v 

14. – 17. storočí. S postupným vývojom nových technológií obrábania a 

zúrodňovania pôdy sa zvyšoval tlak na pôdu zo strany človeka a začali sa 

prejavovať negatívne vplyvy ľudských aktivít.  
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Podľa Zonna in Kapusta (1999) poľnohospodárske pôdy na rozdiel od 

lesných pôd nemajú opadankový horizont, ktorý sa tvorí z opadu drevín, krovín 

a odumretých nadzemných častí bylinnej vegetácie rastúcej v lese. Jedným z 

ukazovateľov poľnohospodárskej antropizácie je rozdiel v obsahu humusu 

medzi poľnohospodárskou pôdou (hnojenie) a nepoľnohospodárskou (lesnou) 

pôdou.  

Humus nemá špecifickú chemickú štruktúru a skladá sa z rôznych 

chemických látok (Breemen, Buuman 2002). 

Obsah a kvalita humusu patrí medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú 

úrodnosť pôdy a slúţi ako jeden z indikátorov poľnohospodárskej antropizácie 

pôd.  

 

 

METODIKA 

 

Metodický postup vedeckého výskumu pozostával z nasledujúcich častí: 

 Rekognoskácia záujmového územia a štúdium dostupných mapových 

podkladov (topografické, geologické, pôdne, porastové a iné).  

 Vlastný terénny prieskum bol zaloţený na vykopaní pôdnych sond, určovaní 

pôdneho profilu (diagnostických znakov a iných charakteristík) a odbere 

pôdnych vzoriek. Postupovalo sa podľa Príručky terénneho prieskumu a 

mapovania pôd (Čurlík, Šurina 1998) a Morfogenetického klasifikačného 

systému pôd Slovenska (Sobocká 2000). 

 Získané pôdne vzorky boli analyzované v laboratóriu na Katedre pedológie, 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pre zistenie 

obsahu organického uhlíka – Cox sa pouţila Walkley-Blackova metóda. 

Metóda je zaloţená na oxidácii organického uhlíka roztokom K2Cr2O7 v 

prostredí H2SO4. Z obsahu organického uhlíka sa následne vypočítal obsah 

humusu pomocou Welteho prepočtového koeficientu (1,724) za predpokladu, 

ţe humus obsahuje 58 % organického uhlíka: % humusu = % Cox x 1,724. 

 Mnoţstvo humusu sa nakoniec prepočítalo na plochu (1 m x 1 m) do 

stanovenej hĺbky pomocou objemovej hmotnosti prislúchajúcej pôdnej vzorky 

(g/cm
3
). Výsledná hodnota je v (kg/m

2
). Spomínaný údaj nie je uvedený pri 

všetkých pôdnych vzorkách. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Fenomén vplyvu človeka na pôdu sa môţe dokázať pomocou niekoľkých 

indikátorov antropizácie pôdy. Za jeden z indikátorov sa povaţuje aj obsah 

humusu, ktorým moţno deklarovať resp. vyvrátiť dopad poľnohospodárskej 

činnosti na pôdu. Hlavným cieľom výskumu bolo potvrdiť vplyv človeka v 

rámci poľnohospodárstva na základe spomínaného indikátora na záujmových 

územiach.  
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Na zhodnotení poľnohospodárskej antropizácie pôdy pracovali študenti v 

rámci svojich diplomových prác. Pokúsila som sa zosumarizovať získané 

výsledky, a tým determinovať vplyv človeka na pôdne vlastnosti (zmeny 

obsahu organického uhlíka) v dôsledku poľnohospodárskej činnosti. 

Kapusta (1999) prejav poľnohospodárskej antropizácie dokumentoval na 

luvizemi pseudoglejovej pri Tomášovciach (tab. 1). Tomášovce patria do okresu 

Lučenec. Lučenecká kotlina patrí podľa fytogeografického členenia do 

panónskej, xerotermnej flóry. Pôvodné spoločenstvá dubových, cerovo-

dubových a dubovo-hrabových lesov sa v súčasnosti zachovali iba 

ostrovčekovite, pretoţe nastalo intenzívne vyuţívanie pôdy pre 

poľnohospodárske účely (Krippel in Kapusta 1999). Krajina nadobudla ráz 

kultúrnej stepi aţ lesostepi. 

 
Tab. 1: Obsah humusu v pôdnych vzorkách (Kapusta 1999) 

 

Vzorka Pôdny typ a subtyp Humus [%] 
Humus [kg/m

2
]  

do hĺbky 40 cm 

Orná pôda 
luvizem 

pseudoglejová (LMg) 
2,12 1,756 

Lesná pôda 
luvizem 

pseudoglejová (LMg) 
7,07 4,626 

 

Kořenková (2000) v rámci diplomovej práce podrobne skúmala zmenu 

pôdnych vlastností fluvizemí v alúviu Dunaja v dôsledku rôzneho spôsobu 

vyuţívania (tab. 2). Výskum bol realizovaný v modelovom území, ktoré je 

súčasťou Ţitného ostrova (leţí v II. obvode Bratislavy, juţne od Lieskovca) a 

nadviazal na uţ skončený výskum ekotoxikologických faktorov v Slovenskej 

republike, ktorý prebiehal v rokoch 1995-1998. Diplomová práca obohatila 

pedologickú časť výskumu o niektoré ďalšie analýzy. 

 
Tab. 2: Obsah humusu v pôdnych vzorkách (Kořenková 2000) 

 

Vzorka Pôdny typ a subtyp 
Humus 

[%] 

Humus [kg/m
2
]  

do hĺbky 50 cm 

Orná pôda 
fluvizem 

kultizemná (FMa) 
3,50 115,44 

Lesná pôda 
fluvizem 

modálna (FMm) 
9,07 165,87 

 

Človek ovplyvnil opisované záujmové územie v mnohých smeroch 

(Kořenková 2000): 

 poľnohospodárske vyuţívanie územia viedlo k vzniku orničného horizontu, 

pre ktorý je charakteristické okrem prehĺbenia humusového horizontu i jeho 

systematické premiešavanie a aplikácia priemyselných hnojív a pesticídov 
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 zmena vegetácie – lesné spoločenstvá boli nahradené spoločenstvami 

kultúrnych tráv 

 lesné pôdy záujmového územia postrádajú pôvodnú vegetáciu tvorenú 

tvrdými a mäkkými luţnými lesmi, v súčasnosti nahradenými kultúrami 

šľachtených topoľov. 

Blatnický (2004) si za záujmovú oblasť zvolil územie nachádzajúce sa 

medzi obcami Dolná a Horná Suča, juţne od riečky Sučanky uprostred Bielych 

Karpát (tab. 3). 

Aţ do obdobia valašskej kolonizácie (Valasi boli rumunsko-rusínsko-

poľského pôvodu) pokrývali takmer celé územie Bielych Karpát súvislé 

dubovo-hrabové a bukové lesy. Klčovaním lesa obyvatelia získavali 

poľnohospodársku pôdu. Najzauţívanejší spôsob hospodárenia bol striedavý 

osevný postup. Hnojilo sa maštaľným hnojom, močovkou a popolom.  

V súčasnosti sa na ornej pôde pestuje jačmeň, raţ, ovos, pšenica, kukurica 

na siláţ, trávy na osivo, horčica a ďatelinotrávne miešanky (Kuča et al. in 

Blatnický 2004).  

Z hnojív sa najviac pouţíva LAD (27 %), močovina (46 %), maštaľný 

hnoj (zdroj: PD Krasín, Agro Suča in Blatnický 2004). 

 
Tab. 3: Obsah humusu v pôdnych vzorkách (Blatnický 2004) 

 

Vzorka Pôdny typ a subtyp Humus [%] 
Humus [kg/m

2
]  

do hĺbky 40 cm 

Orná pôda 
fluvizem 

kultizemná (FMa) 
1,35 6,59 

Lesná pôda 
rendzina 

modálna (RAm) 
9,41 24,5 

 

Poľnohospodársku antropizáciu pôdy skúmala aj Šuľaková (2004) na 

území Chocholná – Velčice, ktorá spadá pod okres Trenčín (tab. 4). Spomínaná 

obec patrí ako predchádzajúce územie do geomorfologického celku Biele 

Karpaty (Kuča et al. in Šuľaková 2004). 

 

 
Tab. 4: Obsah humusu v pôdnych vzorkách (Šuľaková 2004) 

 

Vzorka Pôdny typ a subtyp Humus [%] 

Orná pôda fluvizem kultizemná (FMa) 2,47 

Lesná pôda kambizem modálna (KMm) 3,78 
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Uvedená obec bola taktieţ zasiahnutá valašskou kolonizáciou v 14. – 16. 

storočí. Pôdu obrábali tzv. kočovným poľnohospodárstvom, pri ktorom 

dochádzalo k periodickému premiestňovaniu usadlostí, neskôr posuvným 

poľnohospodárstvom, kedy sa premiestňovali obrábané plochy okolo relatívne 

trvalej dediny (Fulajtár, Jánsky 2001). V súčasnosti sa väčšina 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu vyuţíva na pestovanie obilnín. 

Priemyselné hnojivá sa pouţívajú od 20. rokov 20. storočia.  

Kostelná (2005) sa venovala poľnohospodárskej antropizácii pôdy na 

rozhraní Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny (tab. 5). Z hľadiska lesníckej 

typológie (Kriţová in Kostelná 2005) patria súčasné lesy záujmového územia 

do spoločenstva typických bučín, ktorých vývoj ovplyvnila valašská 

kolonizácia. Poľnohospodársku pôdu získavali vypaľovaním a klčovaním lesov. 

Výrazná zmena pôdnych vlastností nastala potom, ako sa začali pouţívať 

priemyselné hnojivá na úkor hnojív organických, začiatkom 20. storočia (Kuča 

et al. in Kostelná 2005). 

 
Tab. 5: Obsah humusu v pôdnych vzorkách (Kostelná 2005) 

 

Vzorka Pôdny typ a subtyp Humus [%] 
Humus [kg/m

2
]  

do hĺbky 50 cm 

Bukový les* 

(30-40 ročný) 

kambizem 

kultizemná (KMa) 
2,91 10,73 

Bukový les 
kambizem 

modálna (KMm) 
3,77 18,49 

* Pôda v minulosti obhospodarovaná a následne (pred 40 rokmi) opäť zaradená do 

lesného pôdneho fondu (Kostelná 2005). 

 

Vlastný výskum (Kríţová 2006; tab. 6) v spomínanej oblasti sa uskutočnil 

na území Devínskej Novej Vsi (Bratislava, VI. obvod). Záujmové územie leţí 

sčasti na západnom úpätí Devínskych Karpát a sčasti je súčasťou Záhorskej 

níţiny (Urbánek, Zlochová in Pokorný 1995). Devínska Kobyla je typická 

nasledovnými rastlinnými spoločenstvami: dubovo-hrabové lesy lipkavcové, 

vápnomilné bukové lesy a mahalebkové dubiny (Maglocký in Feráková 1997). 

Brehy rieky Moravy lemujú vŕbovo-topoľové luţné lesy. Okrem prirodzených 

luţných lesov (Stanová in Ruţička et al. 1996) sa na aluviálnych nivách 

nachádzajú kultúry šlachtených topoľov.  

V štruktúre pestovaných plodín, v prvej polovici 20. storočia, zaujímali 

popredné miesto obilniny, z ktorých sa najväčšie plochy ornej pôdy osievali 

raţou a jačmeňom. V menšom rozsahu sa pestoval ovos, kukrica, pšenica a ţito. 

Osobitné miesto v tradičnom hospodárení patrilo pestovaniu zeleniny. Ako 

hnojivo sa pouţíval maštalný hnoj a zelené hnojenie, pri ktorom sa zaorávala do 

pôdy napríklad ďatelina, hrach a iné plodiny. Priemyselné hnojivá sa začali 

pouţívať aţ v 30. rokoch 20. storočia (Paríkova in Pokorný 1995).  
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Tab. 6: Obsah humusu v pôdnych vzorkách (Kríţová 2006) 

 

Vzorka Pôdny typ a subtyp Humus [%] Humus v [kg/m
2
] do 

hĺbky 50 cm 

Bývalá  

orná pôda* 

kambizem ultizemná 

(KMa) 

3,14 7,13 

Lesná pôda kambizem modálna 

(KMm) 

7,23 9,82 

* Plocha poľnohospodársky zanechaná uţ niekoľko rokov. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

 

Výskum, uskutočnený prostredníctvom diplomových prác, poukazuje na 

prejav poľnohospodárskej antropizácie v rôznych oblastiach Slovenska.  

Pôdy slúţiace pre poľnohospodárske účely vykazujú niţší obsah humusu 

ako lesné pôdy, a to v percentuálnom i plošnom vyjadrení. Za jednu z príčín 

niţšieho obsahu humusu pri orných pôdach sa povaţuje odlesnenie. Po 

odlesnení nastáva náhla zmena pôdno-ekologických vlastností pôdy a urýchľuje 

sa mineralizácia čiţe rozklad humusu. Pre optimálny rast poľnohospodárskych 

plodín (udrţiavanie úrodnosti pôdy) sa do pôdy dodávajú rôzne hnojivá. V 20. 

storočí sa začali vo veľkom pouţívať priemyselné hnojivá (N, P, K, 

mikroţiviny) na úkor organických hnojív (maštaľný hnoj), čo spôsobilo ďalší 

pokles organického uhlíka v pôde. Orná pôda je ochudobnená o organický uhlík 

poľnohospodárskych plodín, ktoré sa pravidelne zberajú. Lesná pôda s trvalým 

rastlinným krytom je ekologicky stabilnejšia ako orná pôda. Zachováva sa tu 

relatívne prirodzený kolobeh uhlíka, pokiaľ nie sú lesné porasty zasiahnuté 

holorubnou ťaţbou, alebo iným negatívnym vplyvom.  

Z hľadiska zachovania produkčnej funkcie našich orných pôd je dôleţité 

modifikovať proces hospodárenia na poľnohospodárskych plochách. Princípy 

ekologického poľnohospodárstva sú v súčasnosti často diskutovanou témou. 

Mnohí odborníci tvrdia, ţe daný spôsob hospodárenia sa ťaţko aplikuje na 

veľké plochy.  

Napriek tomu, je potrebné zabezpečiť dostatočné hnojenie maštaľným 

hnojom a kompostom, zaorávať pozberové zvyšky, vyuţívať zelené hnojenie, 

striedať plodiny, zabezpečiť optimálnu pôdnu reakciu vápnením a v neposlednej 

rade vytvoriť resp. zachovať rozmanitosť krajinnej štruktúry. 
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