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Abstract: Recent state of non-productive agricultural functions evaluation (model 

example). The area of Myjavská pahorkatina (where belongs the study area Krajné) 

was in the last 500-600 years most intensively formed and changed by agricultural 

activities. Growing intensity of anthropogenic impacts on the landscape was also 

related with creation of new landscape structures (biotopes), which have maintain as 

historical landscape structures (terraced fields, small scale arable land, meadows). 

Nowadays this landscape structures belongs to the most valuable and ecological most 

important parts of cultural landscape.  

Creation of historical landscape structures is only one example of non-production 

functions, which agriculture in cultural landscape always provide. Recognition of 

importance of agriculture non-production functions in landscape creation, natural 

hazard prevention, food safety or biodiversity are associated with recent period (year 

1992 in international scale and last 5-7 years in Slovak scale). Particular procedure of 

evaluation of non-production functions in agriculture is result of this work. 
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ÚVOD 

 

Poľnohospodárstvo je multifunkčnou aktivitou a jeho cieľom je plniť 

určité funkcie v spoločnosti. Európsky model multifunkčného 

poľnohospodárstva, na rozdiel od industrializovaného systému 

poľnohospodárstva v USA a Austrálii, zohľadňuje okrem primárnej 

(produkčnej), aj environmentálne, sociálne a kultúrne funkcie spojené s 

poľnohospodárskou činnosťou.  

Kľúčovým elementom multifunkčnosti je existencia mnohonásobných 

komoditných a nekomoditných výstupov, ktoré sú spojito produkované a fakt, 

ţe niektoré z týchto nekomoditných výstupov preukazujú charakteristiky 

verejných statkov (externalít), pričom trh pre tieto výstupy neexistuje OECD 

(2001).  
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMIA 

 

Záujmové územie leţí v západnej časti Slovenska, v juhovýchodnej časti 

Myjavskej pahorkatiny, v juhozápadnej časti okresu Myjava a tvorené je 

katastrálnym územím obce Krajné. Hranice záujmového územia prebiehajú 

vonkajšími hranicami katastrálneho územia Krajné. Celková rozloha daného 

územia predstavuje plochu 2 698,60 ha.  

Územie Myjavskej pahorkatiny je oblasťou rázovitého kopaničiarskeho 

osídlenia, medzi Záhorím na jednej a Povaţím na druhej strane.  

Najvyšší bod v záujmovom území dosahuje nadmorskú výšku 464 m 

(Krajnianska hora) stred obce leţí v nadmorskej výške 200 m.  

 

 

 
 
Obr. 1: Geografická poloha záujmového územia 

 

 

KONCEPT MULTIFUNKČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA 

 

Na všetkých politických úrovniach sa presadil poznatok, ţe 

poľnohospodárstvo plní rozmanité úlohy vo vidieckej, resp. kultúrnej krajine. 

Táto multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou nasledovných aktivít a 

funkcií: produkcia potravín a priemyselných surovín, produkcia energetických 
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plodín (bioenergia), kvalita produktov a priamy predaj (regionálne výrobky), 

manaţment krajiny (zachovanie kultúrnej krajiny, ekostabilizačná funkcia), 

ochrana biotopov (biodiverzita), agroturizmus (kultúrne dedičstvo), ako aj 

nástroj oţivenia ekonomiky vidieckej krajiny (Knickel a kol. 2004). Vzhľadom 

na uvedené fakty získala téma integrovaného rozvoja vidieka v uplynulých 

rokoch nesmierny politický význam (Wehrheim 2005). 

K najčastejšie uvádzaným nekomoditným výstupom patrí potravinová 

bezpečnosť, prevencia prírodných rizík, krajinotvorba, ochrana biodiverzity, 

vidiecka zamestnanosť a aktivácia ekonomiky vidieka a zachovanie kultúrneho 

dedičstva (Brodová 2007). 

 

 

NEVÝROBNÉ FUNKCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA 

 

Multifunkčnosť ako nový význam dostáva v poľnohospodárstve 

systémový charakter, v ktorom roľník (farmár) nie je len výrobca potravín, ale 

má aj moţnosť pozitívne ovplyvňovať územie (krajinu). 

Multifunkčnosť je pojmový rámec, ktorý pristupuje k výrobnej aktivite 

(poľnohospodárstvu) ako k činnosti, ktorá spĺňa v spoločnosti viaceré funkcie.  

Hlavné environmentálne funkcie: 

 ochrana pôdy  

 ochrana povrchových a podzemných vôd  

 výroba energie z obnoviteľných zdrojov 

 údrţba malých vodných tokov a vodných plôch  

 spravovanie opustených verejných parkov 

 aktivity smerujúce k vytváraniu refúgií pre rastlinné a ţivočíšne druhy (napr. 

udrţiavanie a vytváranie biotopov pre určité druhy fauny (napr. entomo- a 

ornitofauny))  

 zachovanie a ochrana biodiverzity 

 krajinotvorba (nelesná drevinná vegetácia, staré ovocné sady, remízky, 

medze) 

 

 

METODIKA 

 

Environmentálne hodnotenie úrovne mimoprodukčných funkcií 

poľnohospodárstva je moţné vykonať pomocou súboru indikátorov, ktoré 

odráţajú reálny stav agroekosystémov v danom území. Vychádzame pri tom z 

práce Brodovej (2007), ktorá bola zameraná na vytvorenie súboru indikátorov, 

ktorý charakterizuje vybrané neprodukčné funkcie poľnohospodárstva 

(hodnotenie stavu krajiny, biodiverzity a environmentálnych funkcií) v určitom 

priestore (území). Samotné hodnotenie sme vykonali s pomocou 14 indikátorov 

(tab. 1) a dvoch spresňujúcich indexov (Shannonov index a index prirodzeného 

stavu krajiny). Hodnoty jednotlivých indexov pre okres Myjava, resp. 
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celoslovenské údaje boli prevzaté z práce Brodovej (2007), resp. sú výsledkom 

vlastných výpočtov.  

 
Tab. 1:  Prehľad pouţitých indikátorov pre hodnotenie mimoprodukčných funkcií 

poľnohospodárstva v skúmanom území (upravené podľa Brodová 2007) 

 

P. č. Indikátor Popis indikátora 
Zdrojové dáta  

pre výpočet indikátora 

1. 

podiel poľnohospodárskej 

pôdy (PP) na celkovej 

výmere skúmaného územia 

PP/ celková výmera (%) 
vlastný terénny výskum, 

VÚPOP 

2. 
podiel ornej pôdy (OP) na 

výmere poľn. pôdy 
OP /PP (%) vlastný terénny výskum 

3. podiel TTP na výmere PP TTP/PP (%) vlastný terénny výskum 

4. 
podiel trvalých kultúr na 

výmere PP 
trvalé kultúry/PP (%) vlastný terénny výskum 

5. pomer TTP a OP TTP/OP (%) vlastný terénny výskum 

6. index hustoty hosp. zvierat 
ekvivalentná jednotky hosp. 

zvierat/TTP 
vlastný terénny výskum 

7. 
index diverzity hosp. 

zvierat 

počet druhov hosp. zvierat 

 10 % celkového počtu 

zvierat 

vlastný terénny výskum 

8. 
index hustoty hovädzieho 

dobytka (HD) 

ekvivalentná jednotka 

HD/TTP 
vlastný terénny výskum 

9. index hustoty oviec 
ekvivalentná jednotka 

oviec/TTP 
vlastný terénny výskum 

10. spotreba NPK hnojív 
spotreba hnojív v čistých 

ţivinách/PP (kg/ha) 

vlastný terénny výskum, 

dotknuté poľnohospodárske 

subjekty 

11. spotreba pesticídov 

spotreba pesticídov/PP 

(kg/ha) 

aplikácia pesticídov na PP 

(%) 

vlastný terénny výskum, 

dotknuté poľnohospodárske 

subjekty  

12. 
ohrozenie PP vodnou a 

veternou eróziou 

výmera pôdy degradovanej 

eróziou/PP (%) 
VÚPOP 

13. 

PP zahrnutá do 

agroenvironmentálnych 

schém 

pôda zahrnutá do agroenv. 

schém/PP (%) 
PPA 

14. 
znevýhodnené oblasti 

(LFA) 

pôda zahrnutá do LFA/PP 

(%) 
VÚPOP, PPA 

 

Vysvetlivky: PPA – Poľnohospodárska platobná agentúra, VÚPOP – Výskumný ústav 

pôdoznalectva a ochrany pôdy 

 
Okrem spomenutého súboru indikátorov sme pouţili aj dva spresňujúce 

indexy:  

Shannonov index (H´) (Shannon, Weaver 1949), ktorý sa môţe pouţiť aj na 

výpočet diverzity krajiny:  

  kde: H´ – Shannonov index,  Pi – podiel rozlohy  

i-teho polygónu k celkovej rozlohe analyzovanej 

priestorovej jednotky reprezentovanej n polygónmi  

n

i

PiPiH
1

log.´
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Index prirodzeného stavu krajiny (NI) (Dugrand a kol. 1974) je efektívnym 

indikátorom pri posudzovaní prirodzenej hodnoty krajiny, ktorá je tvorená 

heterogénnymi ekosystémami. Na druhej strane neposkytuje dostatok 

informácií o priestorovom usporiadaní ekosystémových jednotiek v krajine. Pre 

výpočet hodnoty je skúmaný krajinný priestor rozdelený do nasledovných 

kategórií: 

NI = 100 – AI  kde: AI – index antropogénne ovplyvneného stavu 

AI = (1* % plochy + 2* % plochy + 3* % plochy  

+ 4* % plochy + 5* % plochy + 6* % plochy + 7* % plochy 

+ 8* % plochy) /8 

 
 

Tab. 2: Kategórie prirodzeného stavu krajiny  

 

Stupeň 

prirodzeného 

stavu krajiny 

Stupeň 

antropogénne 

ovplyvneného 

stavu krajiny 

Popis stupňa 

8 0 prirodzené ekosystémy bez prítomnosti človeka 

7 1 klimaxová vegetácia bez výrubov, spásania 

6 2 (para)klimaxová vegetácia s výrubmi a pasením 

5 3 
degradované plochy vplyvom poţiarov, nadmerného 

pasenia a výrubov 

4 4 plochy s introdukovanými druhmi a obhospodarovaná pôda 

3 5 nezavlaţovaná orná pôda 

2 6 zavlaţovaná pôda 

1 7 skleníky, záhrady, ihriská, rozsiahle stavby 

0 8 mestské a priemyselné areály, lomy, skládky odpadu 

 

 

Stupne prirodzeného stavu krajiny: 1-4: predstavujú ekosystémy z veľkej 

časti ovplyvnené ľudskou činnosťou, 5: predstavuje hranicu samoregenerácie 

ekosystému, 6-8: pokrývajú samoregeneračné ekosystémy.  

 

 

VÝSLEDKY 

 

Indikátor 1: Podiel poľnohospodárskej pôdy (PP) na celkovej výmere 

skúmaného územia 

Podiel poľnohospodárskej pôdy, ako „výrobného priestoru“ 

poľnohospodárstva na celkovej výmery daného územia nám podáva dôleţitú 

informáciu o význame poľnohospodárstva, ako antropogénnej aktivite 

vyuţívajúcej a ovplyvňujúcej podstatnú časť územia. Poľnohospodárstvo nielen 

vyuţíva PP, ale zároveň je i garantom zachovania kultúrnej krajiny 

prostredníctvom obrábania PP a jej vyuţitia na rôzne účely (orná pôda, trvalé 

trávne porasty, trvalé poľnohospodárske kultúry).  



58 

Podiel poľnohospodárskej pôdy (PP) na celkovej výmere skúmaného 

územia predstavuje 61,35 %, čo je v porovnaní s priemerom v SR (49,6 %), 

vysoká hodnota. Vysoký podiel PP v záujmovom území moţno interpretovať 

ako vysoký stupeň poľnohospodárskeho vyuţitia územia a zároveň môţeme 

poľnohospodárstvu priradiť veľký význam pre zachovanie kultúrnej krajiny 

skúmaného územia.  

 

Indikátor 2: Podiel ornej pôdy (OP) na výmere poľnohospodárskej pôdy 

Tento indikátor môţeme nazvať i stupňom zornenia daného územia. 

Podiel OP na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy v danom území je 

dôleţitým ukazovateľom intenzity vyuţitia PP, nakoľko pri ornej pôde existuje 

najväčšia pravdepodobnosť, ţe dané plochy budú vyuţívané intenzívnym 

spôsobom (obrábanie ťaţkými mechanizmami, vstupy priemyselných hnojív, 

pesticídnych látok).  

Hodnota tohto indikátora pre záujmové územie dosahuje 57,66 %, čo 

takmer zodpovedá priemeru v SR (58,76 %). Je to výsledkom synergického 

pôsobenia viacerých faktorov (nadmorská výška, reliéf, klimatické pomery, 

pôdne pomery).  

 

Indikátor 3: Podiel TTP na výmere poľnohospodárskej pôdy 

TTP patria z krajinno-ekologického pohľadu medzi najstabilnejšie 

poľnohospodárske plochy, ktoré sú schopné plniť celý rad ekologických funkcií 

v kultúrnej krajine – ekostabilizačná funkcia, pôdoochranná funkcia, refúgium 

pre mnohé druhy rastlín a ţivočíchov. Spôsob obhospodarovania TTP je taktieţ 

významným faktorom – environmentálne najvhodnejší spôsob 

obhospodarovania TTP je extenzívny, naopak najmenej vhodným spôsobom je 

intenzívny.  

Podiel TTP na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy v skúmanom 

území predstavuje 29,45 %. Pre porovnanie – celoslovenský podiel TTP na 

výmere poľnohospodárskej pôdy je 36,19 %.  

 

Indikátor 4: Podiel trvalých kultúr na výmere poľnohospodárskej pôdy 

Medzi trvalé kultúry v skúmanom území zaraďujeme maloplošné ovocné 

sady (ovocné záhrady), sadové lúky, veľkoplošné plantáţe ovocných drevín a 

záhrady pri kopaniciach. Podobne ako TTP, aj plochy trvalých 

poľnohospodárskych kultúr patria medzi ekologicky najcennejšie a 

najstabilnejšie krajinné prvky v kultúrnej krajine. Okrem iného nachádzame v 

ovocných záhradách, ale predovšetkým v sadových lúkach lokalizovaných v 

blízkosti kopaníc i mnohé vzácne a zriedkavé odrody ovocných drevín (napr. 

myjavská zelienka), ktoré majú veľký význam ako rezervoáre genetickej 

variability (diverzity) kultúrnych plodín pre daný región. Sadové lúky 

predstavujú i najhodnotnejší typ biotopu v sledovanom území (potvrdený 

výskyt rastlinných druhov so špecifickým ekosozologickým statusom, napr.: 

Listera ovata, Dactylorhiza majalis, Aquilegia vulgaris).  
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Trvalé kultúry tvoria z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 12,9 %, 

čo predstavuje podstatne vyššiu hodnotu ako pre okres Myjava (9,45 %) a 

zároveň dvojnásobne vyššiu hodnotu ako je celoslovenský priemer – 5,06 %. 

Táto vysoká hodnota súvisí predovšetkým so špecifickým spôsobom osídlenia a 

absenciou priemyselnej výroby v danom území. Trvalé poľnohospodárske 

kultúry moţno zaradiť medzi najvýznamnejšie prvky, tvoriace PPF v 

skúmanom území.  

 

Indikátor 5: Pomer TTP a OP 

Pomer výmery TTP a ornej pôdy indikuje, či je v danom území 

významnejšie hospodárenie na ornej pôde alebo na TTP. Z pohľadu ekológie 

krajiny, hodnotenia jej ekologickej stability je priaznivejšie, ak hodnota pomeru 

je ≥ 1.  

V skúmanom území dosahuje hodnota pomeru 0,45. Táto hodnota odráţa 

agroklimatické podmienky v skúmanom území a jasne dokazuje, ţe 

hospodárenie na ornej pôde je najvýznamnejšou formou vyuţitia PPF v 

skúmanom území a to i napriek jej neustále klesajúcej celkovej výmere. Pre 

porovnanie uvádzame i celoslovenskú hodnotu daného indikátora: 0,62.  

 

Indikátor 6: Index hustoty hospodárskych zvierat 

Dôleţitým ukazovateľom stavu a intenzity vyuţitia kultúrnej krajiny sú 

stavy hovädzieho dobytka (HD) a oviec v určitom území, ktoré pri extenzívnom 

vyuţívaní lúčnych porastov a pasienkov prispievajú k vyššej biodiverzite 

trávnych spoločenstiev, na druhej strane pri nedodrţaní limitov zaťaţenia 

krajiny dobytčími jednotkami dochádza k akcelerácii eróznych procesov, 

utláčaniu pôdy a ochudobňovaniu biodiverzity – unifikácii druhového zloţenia.  

Ekvivalentná jednotka hospodárskych zvierat (EJHZ) sa vypočíta ako 

násobok počtu zvierat príslušným koeficientom, ktorý zohľadňuje kŕmne 

potreby zvierat, čo slúţi ako základ pre porovnanie rôznych druhov 

hospodárskych zvierat. Základom pre porovnávanie je 40 kg bahnica dojčiaca 

jedno jahňa, ktorá spotrebuje 520 kg krmiva v sušine za rok.  

Prepočtové koeficienty podľa Eurostatu (in Brodová 2007): 

HD  0,8/kus 

Ovce  0,1/kus 

V skúmanom území sú aktuálne stavy hospodárskych zvierat nasledovné: 

HD 290 ks * 0,8 = 232 

Ovce 110 ks * 0,1 = 11 

Σ hospodárskych zvierat = 243  

Index hustoty hospodárskych zvierat dosahuje v skúmanom území 

hodnotu 0,5 EJHZ/1 ha TTP. Túto hodnotu moţno povaţovať za relatívne nízku 

(priemer SR = 0,7) a zároveň hodnota tohto indexu potvrdzuje extenzívny 

spôsob chovu hospodárskych zvierat a extenzívne vyuţívanie TTP v skúmanom 

území.  



60 

Pre komplexnosť a lepšiu porovnateľnosť informácie udávame i prepočet 

na veľké dobytčie jednotky (VDJ - je spoločný menovateľ, na ktorý sa 

prepočítavajú rôzne druhy a kategórie hospodárskych zvierat. VDJ = 500 kg 

ţivej hmotnosti. Rôzne druhy a kategórie zvierat sa prepočítavajú na 

spoločného menovateľa pomocou prepočítavacích koeficientov) (MP SR, 

2004). 

Prepočtové koeficienty na VDJ: 

HD z toho 

- kravy bez trhovej produkcie mlieka  1,30 * 130 ks = 169 

- 1 – 2 ročné jalovice   0,75 * 160 ks = 120 

Ovce z toho 

- jahnička chovná (nepripustená) nad 1 rok 0,15 * 110 ks = 16,5 

Index hustoty hospodárskych zvierat (prepočet na VDJ) dosahuje v 

skúmanom území hodnotu 0,63 VDJ/1 ha TTP, čo je jednoznačným dôkazom 

extenzívneho chovu hospodárskych zvierat v danom území. 

 

Indikátor 7: Index diverzity hospodárskych zvierat 

Daný index hodnotí počet druhov hospodárskych zvierat > 10 % z 

celkového počtu zvierat (prepočítaných na EJHZ). V skúmanom území spĺňa 

dané kritérium len jeden druh hospodárskych zvierat a to hovädzí dobytok, ergo 

hodnota indexu pre skúmané územie je 1. Pri ovciach nie je splnená podmienka 

– druh hospodárskych zvierat > 10 % z celkového počtu zvierat.  

Pre porovnanie hodnota indexu diverzity hospodárskych zvierat pre okres 

Myjava je 2 a pre SR 3. 

 

Indikátor 8: Index hustoty hovädzieho dobytka 

Pri tomto indikátore hodnotíme ekvivalentnú jednotku hovädzieho 

dobytka na jednotku plochy (1 ha) TTP. Tak ako pri indikátore 6 (index hustoty 

hospodárskych zvierat) i pri tomto indikátore vyuţívame prepočtové koeficienty 

hospodárskych zvierat na ekvivalentnú jednotku hospodárskych zvierat:  

HD 0,8/kus 

Pri celkovom počte kusov HD = 290 a celkovej výmere TTP v 

skúmanom území 487,43 ha dosahuje index hustoty HD hodnotu 0,48. 

Celoslovenský priemer dosahuje hodnotu 0,27, hodnota pre okres Myjava je 

0,25. Hodnota platná pre skúmané územie jednoznačne potvrdzuje extenzívny 

charakter chovu HD, čo smeruje k zníţeniu pravdepodobnosti deštrukcie 

pôdneho krytu kopytami zvierat → zníţenie stupňa ohrozenia 

poľnohospodárskej pôdy eróziou → zachovanie vhodných stanovištných 

podmienok pre stenoekné rastlinné druhy lúčnych (pasienkových) spoločenstiev 

(napr. druhy čeľade Orchidaceae).  

 

Indikátor 9: Index hustoty oviec 

Stádo pasúcich sa hospodárskych zvierat je dôleţitým pozitívne 

pôsobiacim dynamickým krajinotvorným prvkom a obzvlášť obraz pasúcich sa 
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oviec má pre viaceré regióny Slovenska vysokú hodnotu. Región Myjavy síce 

nie je typickým príkladom daného tvrdenia, to však ţiadnym spôsobom 

nezniţuje atraktivitu a význam oviec ako dôleţitého nástroja manaţmentu 

otvorených plôch v kultúrnej krajine a ich významu pre vidiecky turizmus, 

najmä agroturistiku. Na druhej strane nadmerná koncentrácia hospodárskych 

zvierat na jednotku plochy prináša aj viacero negatívnych externých efektov – 

nadmerná produkcia odpadu (exkrementy zvierat), skleníkových plynov, zápach 

a zníţený welfare zvierat.  

I pri tomto indikátore vyuţívame prepočtové koeficienty hospodárskych 

zvierat na ekvivalentnú jednotku hospodárskych zvierat:  

Ovce 0,1/kus 

Pri celkovom počte oviec 110 a celkovej výmere TTP v skúmanom území 

487,43 ha dosahuje index hustoty oviec hodnotu 0,023. Táto hodnota viac ako 

dvojnásobne prevyšuje celoslovenský priemer (0,0099) a 15-násobne prevyšuje 

hodnotu pre okres Myjava a to i napriek skutočnosti, ţe podiel TTP v 

skúmanom území na celkovej výmere územia presahuje 18 %. Zohľadniť je 

však potrebné i relatívne vysoký počet oviec v danom území, ktorý vysoko 

prevyšuje priemerný počet oviec v okolitých, resp. v porovnateľných územiach. 

Hustota oviec v skúmanom území je však stále na prijateľnej úrovni a 

potvrdzuje extenzívny spôsob chovu oviec a ich nezastupiteľnú úlohu pri 

environmentálne vhodnom manaţmente TTP, s akcentom na zachovanie 

druhovej diverzity travinno-bylinných spoločenstiev a ich prírode blízkemu 

charakteru.  

 

Indikátor 10: Spotreba NPK hnojív 

V rozmedzí rokov 1990-2000 klesla spotreba dusíkatých hnojív o viac 

ako 60 %, spotreba fosforečných hnojív poklesla v tomto období o 89 % a 

draselných hnojív o 92,5 %. Tento výrazný pokles nesúvisí s nárastom 

environmentálneho povedomia farmárov, ale so zmenami súvisiacimi s 

transformáciou poľnohospodárstva po roku 1989 (reštitúcie pôdy, nárast cien, 

zníţenie intenzifikácie, legislatívne opatrenia). Od roku 2000 môţeme sledovať 

pomalý nárast spotreby NPK hnojív, ktorý však v ţiadnom prípade nekopíruje 

spotrebu spred roka 1990.  

Pouţívanie priemyselných, ale i organických hnojív musí spĺňať prísne 

limity. Nadbytok ţivín v pôde, predovšetkým dusíka (N) predstavuje váţne 

riziko jeho vyplavovania z pôdy a príp. následné zhoršenie kvality povrchových 

alebo podzemných vôd (eutrofizáciu). Dodrţiavaním pravidiel správnej 

poľnohospodárskej praxe sa výrazne redukuje mnoţstvo vyplavovaných ţivín z 

pôdy, eliminuje sa riziko negatívneho ovplyvnenia susediacich plôch, či sa 

minimalizuje pravdepodobnosť zvýšeného obsahu N v pôde stanovením max. 

prípustných limitov.  

V súčasnosti dosahuje celková spotreba NPK hnojív v sledovanom území 

hodnotu 44,56 kg/ha. Vstupy jednotlivých ţivín dosahujú nasledovné hodnoty: 

N (dusík) – 35,56 kg/ha 
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P (fosfor) – 4,26 kg/ha 

K (draslík) – 4,74 kg/ha 

Dané hodnoty celkovej spotreby priemyselných hnojív v skúmanom 

území nedosahujú ani hodnotu celoslovenského priemeru (47,87 kg/ha), čo 

moţno interpretovať ako pozitívny trend z pohľadu ekológie krajiny, druhovej 

ochrany, či ochrany ďalších zloţiek ŢP (pôda, voda). Objektívne dôkazy o 

signifikantnom a kontinuálnom zlepšovaní stavu poskytujú napr. údaje o kvalite 

povrchových vôd. Antagonisticky vyznieva daný trend zniţovania spotreby 

hnojív z pohľadu zachovania úrodnosti pôdy pre poľnohospodársku prvovýrobu 

(rastlinnú výrobu). Vstupy jednotlivých ţivín do poľnohospodárskej pôdy sú 

recentne (resp. dlhodobo) poddimenzované, čím sa zniţuje obsah týchto ţivín v 

pôde a následne klesá i úroda pestovaných plodín. 

Dnes existuje len minimálna pravdepodobnosť, ţe sa spotreba 

priemyselných hnojív opätovne dostane na úroveň z obdobia 70. a 80. rokov 

minulého storočia, kedy celkové vstupy NPK hnojív dosahovali rádovo stovky 

kg/ha. V súčasnosti existujú účinné nástroje na zabránenie podobných scenárov 

(právne normy z oblasti ochrany prírody a krajiny, poľnohospodárstva, záväzné 

nariadenia EÚ) a taktieţ poľnohospodárskym subjektom chýbajú potrebné 

finančné zdroje na nákup väčších mnoţstiev priemyselných hnojív. 

 

Indikátor 11: Spotreba pesticídov 

Spotreba pesticídov v období posledných 20-25 rokov výrazne poklesla, 

kým v roku 1980 predstavovala spotreba pesticídov na 1 ha poľnohospodárskej 

pôdy 7,68 kg, v roku 1985 to bolo 5,39 kg, v roku 1992 došlo k poklesu 

spotreby aţ na 1,01 kg, t. j. oproti roku 1980 došlo k poklesu o 87 %. 

Pozitívnym dôsledkom tohto trendu je zníţenie kontaminácie pôdy 

xenobiotikami. V 90-tych rokoch mala spotreba pesticídov na Slovensku 

kolísavý priebeh, s mierne klesajúcou tendenciou. V jednotlivých skupinách 

pesticídov došlo v porovnaní rokov 1991 a 1999 k poklesu spotreby 

insekticídov o 70 %, herbicídov o 38 % a fungicídov o 64 %. Od roku 2000 

dochádza k opätovnému postupnému nárastu spotreby pesticídov. 

Dodrţiavaním zásad Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (MP SR 2001) 

je moţné úspešne predchádzať nadmernej a nesprávnej aplikácii pesticídov.  

Spotreba pesticídov v skúmanom území dosahuje hodnotu 1,09 kg/ha, 

čím sa táto hodnota zaraďuje medzi podpriemerné v celoslovenskom meradle 

(hodnota pre SR je 1,33 kg/ha). Podiel poľnohospodárskej pôdy s aplikáciou 

pesticídov na jej celkovej výmere predstavuje 41,36 %, čo je porovnateľná 

hodnota s celoslovenským priemerom (38,30 %). Zásadným spôsobom sa 

zmenila (zníţila) nielen spotreba pesticídov, ale i spôsob ich aplikácie – z 

celoplošnej, resp. veľkoplošnej na plošne obmedzenú, čo sa pozitívne prejavilo i 

v druhovom zloţení segetálnych rastlinných spoločenstiev – viaceré rastlinné 

druhy, ktoré v dôsledku intenzívneho pouţívania pesticídov (herbicídov) v 

minulosti z kultúrnej krajiny vymizli, sa v poslednom období opäť objavujú. 
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Potvrdením tejto skutočnosti je napr. nález druhu Cyanus segetum na viacerých 

lokalitách v skúmanom území.   

 

Indikátor 12: Ohrozenie poľnohospodárskej pôdy vodnou a veternou 

eróziou 

Pôdna erózia je prirodzený proces často sa prejavujúci ireverzibilnými 

zmenami fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy. Je to 

fyzikálny fenomén, ktorého výsledkom je odstránenie (premiestnenie) častíc 

pôdnej hmoty mechanickým pôsobením exogénnych činiteľov vyznačujúcich sa 

určitou kinetickou energiou ako sú dáţď, prúdiaca voda (povrchový odtok) a 

vietor, zriedkavejšie ľad, topiaci sa sneh a ţivočíchy. V našich pôdno-

klimatických podmienkach sa najčastejšie vyskytuje vodná erózia pôdy. 

Samotný erózny proces zahrňuje čiastkové subprocesy, ktorými je pôdny 

materiál uvoľnený (dezintegrácia pôdneho povrchu), transportovaný (po 

pôdnom povrchu) a sedimentovaný (v svahových depresiách). 

Z pohľadu dlhodobého negatívneho efektu na produkčnú schopnosť pôdy 

a tým aj na udrţateľné poľnohospodárstvo je erózia pôdy chápaná ako 

významná environmentálna hrozba. Hoci je vodná erózia prirodzený proces, v 

poslednom období je výrazne akcelerovaná neuváţenou činnosťou človeka 

(Stankoviansky 2003). 

Okrem vodnej erózie pôdy poznáme i veternú eróziu. Veterná erózia je 

degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej 

pôde a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením poľnohospodárskych 

plodín, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a 

znečisťovaním ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu 

mechanickou silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom 

(deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia). Základnými 

faktormi spôsobujúcimi veternú eróziu sú meteorologické a pôdne faktory. Z 

meteorologických sú to predovšetkým veterné pomery, zráţky a výpar, čiţe 

rýchlosť vetra a pôdna vlhkosť. Z pôdnych faktorov je to obsah 

neerodovateľných častíc (> 0,8 mm) a obsah ílovitých častíc (< 0,01 mm) v 

pôde.  

Potenciálnou vodnou eróziou je v skúmanom území ohrozených celkovo 

1498,27 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 90,5 %. Erodovateľnosť 

poľnohospodárskych pôd je rozdelená do štyroch kategórií: 

 
Tab. 3: Hraničné hodnoty kategórií erodovateľnosť poľnohospodárskych pôd  

 

Kategória erodovateľnosti 
Priemerná ročná 

strata pôdy 

Výmera PP v skúmanom 

území (ha) 

1 – Ţiadna aţ slabá 0 – 4 t/ha/rok 169,32 

2 – Stredná 4 – 10 t/ha/rok 647,22 

3 – Vysoká 10 – 30 t/ha/rok 455,62 

4 – Extrémna > 30 t/ha/rok 226,11 

Zdroj: www.podnemapy.sk, vlastné výpočty 
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Vodná erózia predstavuje reálne ohrozenie kvality poľnohospodárskych 

pôd v skúmanom území a je ţiaduce vykonať všetky relevantné opatrenia 

(agrotechnické a i.) na elimináciu ohrozenia PP potenciálnou vodnou eróziou.  

Veterná erózia poľnohospodárskej pôdy v skúmanom území 

nepredstavuje reálne ohrozenie, na rozdiel od vodnej erózie nie sú v danom 

území splnené predpoklady (klimatické pomery) pre akceleráciu veternej erózie, 

ako moţného faktora fyzikálnej degradácie pôdy.  

 

Indikátor 13: Poľnohospodárska pôda zahrnutá do 

agroenvironmentálnych schém 

Súčasťou Programu rozvoja vidieka (PRV) pre obdobie 2004 – 2006, ale 

i súčasťou aktuálne platného PRV pre obdobie 2007 – 2013 je aj 

agroenvironmentálna podpora, ktorá je sústredená najmä na elimináciu 

existujúcich problémov – redukcia biodiverzity, vodná erózia pôdy, znečistenie 

vôd vplyvom poľnohospodárskej činnosti, deštrukcia krajiny a prirodzených 

stanovíšť.  

Agroenvironmentálna podpora je snahou o integráciu agrárnej a 

environmentálnej politiky s cieľom ekologizácie hospodárenia v 

poľnohospodárskej krajine, ochrany základných zloţiek ţivotného prostredia, 

zmiernenie klimatickej zmeny, zachovanie biologickej rozmanitosti, prírodného 

a kultúrneho dedičstva. 

Špecifické ciele agroenvironmentálnej podpory sú definované 

nasledovne: 

- podporiť poľnohospodárstvo a pastevné hospodárstvo primeranej intenzity 

priateľské k ŢP, 

- obnoviť ekologickú stabilitu poľnohospodárskej krajiny prostredníctvom 

ochrany a obnovy sietí ekostabilizačných prvkov, 

- zachovať krajinné a historické dedičstvo na poľnohospodárskych plochách, 

- začleniť plánovanie ochrany ţivotného prostredia do poľnohospodárskej 

praxe, 

- prispieť k zlepšeniu socio-ekonomického rozvoja vidieka, prostredníctvom 

agroenvironmentálnych platieb na environmentálne priaznivý manaţment 

krajiny. 

Agroenvironmentálna podpora v rámci Plánu rozvoja vidieka vychádza z 

princípu finančnej náhrady, ktorá vzniká v dôsledku legislatívnych, resp. iných 

obmedzení vo výrobnom procese. V podstate ide o: 

- náhradu niţších príjmov z titulu obmedzenia intenzity výroby, alebo 

zachovania jej extenzity, 

- náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich z potreby realizácie aktivít 

nad rámec beţnej poľnohospodárskej praxe. 

V súčasnosti je v skúmanom území zapojená do jednotlivých 

agroenvironmentálnych schém poľnohospodárska pôda v celkovej výmere 

1174,88 ha, čo prestavuje 70,97 % PP v skúmaného územia. Rozdelenie PP 

podľa jednotlivých agroenvironmentálnych podopatrení: 
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- základná schéma:   

orná pôda 922 ha (458 ha RPD Krajné + 464 ha Lipovec) 

trvalé trávne porasty 207,88 ha (37,88 ha PRD Krajné + 170 ha Lipovec) 

- integrovaná produkcia v sadoch: 45 ha (RPD Krajné) 

- ochrana proti erózii na ornej pôde:  

stabilizačný osevný postup 909 ha (445 ha RPD Krajné + 464 ha Lipovec) 

- ochrana proti erózii v ovocných sadoch:  

pri svahovitosti do 12° 45 ha (RPD Krajné) 

- ochrana biotopov trávnych porastov:  

mezofilné trávne porasty 170 ha (Lipovec) 

Agroenvironmentálny program (AEP) predstavuje efektívny nástroj 

podpory environmentálne vhodného obhospodarovania poľnohospodárskej 

pôdy a minimalizovania negatívnych dopadov poľnohospodárstva na krajinu 

skúmaného územia, čo sa odzrkadlilo i pri zmenách vyuţitia krajiny v danom 

území, ktoré je moţné z pohľadu ekológie krajiny povaţovať za pozitívne  

vyuţitie agroenvironmentálnej schémy „zatrávňovanie ornej pôdy“ - 

signifikantný nárast výmery TTP, ako silného ekostabilizačného prvku v 

kultúrnej krajine a vhodného nástroja pre posilnenie extenzifikácie 

poľnohospodárskej výroby.  

 

Indikátor 14: Poľnohospodárska pôda zaradená do znevýhodnených 

oblastí (LFA – less favoured areas) 

Slovensko je prevaţne hornatá krajina s vysokým podielom málo 

produkčných pôd a zastúpením pôd, ktoré majú špecifické znevýhodnenia ako 

zamokrené pôdy, piesčité pôdy alebo pôdy s vysokým obsahom skeletu. LFA 

predstavujú výmeru 1 225 764 ha, t. j. 50 % poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu v SR. Pokračujúca poľnohospodárska činnosť v horších prírodných 

podmienkach je základným predpokladom udrţania osídlenia týchto oblastí s 

prijateľnými príjmami vidieckeho obyvateľstva v takom rozsahu, aby plnila 

svoje krajinotvorné, environmentálne a sociálne funkcie pri dodrţiavaní 

stanovených podmienok.  

Katastrálne územie obce Krajné bolo zaradené medzi znevýhodnené 

oblasti konkrétne medzi oblasti so špecifickými nevýhodami – oblasti s málo 

produkčnými pôdami (S5) (katastrálne územia patriace do jednotlivých 

poľnohospodársky znevýhodnených oblastí boli vyhlásené výnosom MP SR č. 

928/1/1999-100, v ktorom sa podrobnejšie vymedzili poľnohospodársky 

znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonitácie 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalšie kritériá. Zároveň tento výnos 

informuje o spôsobe a výške poskytovania podpory podnikateľom 

hospodáriacim na pôde v horských a v iných poľnohospodársky 

znevýhodnených oblastiach.). Tzn. ţe celá výmera poľnohospodárskej pôdy 

skúmaného územia je zaradená medzi LFA. Základnou poţiadavkou tejto 

oblasti (S5) je zachovať poľnohospodárstvo, ktoré tvorí často jediný zdroj 

príjmov tam ţijúceho obyvateľstva. Poľnohospodárskou činnosťou je moţné v 
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danom regióne zachovať krajinné prostredie, pretoţe sa nachádza na západnej 

hranici Slovenska, kde je nízke zastúpenie priemyselnej výroby. Tieto pôdy do 

ostatných znevýhodnených oblastí neboli zaradené z toho dôvodu, ţe nie sú 

splnené kritériá: hustota obyvateľstva a podiel pracovníkov pracujúcich v 

poľnohospodárstve.  

Okrem pouţitého súboru indikátorov sme kvantitatívne hodnotili i 

štrukturálne znaky krajiny pomocou nasledujúcich indexov: 

- Shannonov index diverzity krajiny skúmaného územia 

- Index prirodzenosti stavu krajiny 

 

Shannonov index diverzity 

Usporiadanie a organizáciu súčasnej krajiny moţno hodnotiť z viacerých 

aspektov, napr. vizuálneho, ekonomického, avšak z hľadiska harmonického 

rozvoja krajiny je stále významnejší environmentálny aspekt. Analýza vzťahu 

prírodnej a humánnej vrstvy krajiny je kľúčová aj pri hodnotení usporiadania a 

stability krajiny. Jedným z nástrojov na poznanie priestorovej diferenciácie 

(usporiadania) krajiny je koncept entropie a jej interpretácia spojená s teóriou 

informácie. Najvhodnejšou matematickou formulou na výpočet mnoţstva 

informácie ako miery entropie je Shannonov index (Shannon, Weaver 1949), 

ktorý sa môţe pouţiť aj na výpočet diverzity krajiny:  

Týmto široko vyuţívaným indexom diverzity sa uţ dokázala úspešnosť v 

úplne rozdielnych oblastiach výskumu ako psychológia, genetika, etnobotanika 

atď. Shannonov index stanovuje diverzitu krajiny zaloţenú na dvoch 

komponentoch: počte rôznych typov prvkov v krajine a ich pomerným 

rozloţením v krajine. Tieto dva komponenty môţeme označiť ako bohatstvo a 

rovnomernosť. Bohatstvo odkazuje na mnoţstvo prvkov (kompozičný prvok) a 

rovnomernosť na rozloţenie prvkov v krajine (štruktúrny prvok). Úmerne sa 

zvyšuje rozloţením územia medzi jednotlivé prvky krajinnej štruktúry. 

Umoţňuje porovnanie medzi rozdielnymi typmi krajín alebo porovnávanie 

daného územia v rôznych časových obdobiach. 

Faktormi, ktoré ovplyvňujú výslednú hodnotu sú počet kategórií vyuţitia 

krajiny (počet prvkov krajinnej štruktúry) a pomerné zastúpenie kategórií 

vyuţitia krajiny (čím je pomer prvkov v krajine vyváţenejší, tým je výsledná 

hodnota indexu vyššia). 

Shannonov index diverzity krajiny skúmaného územia dosahuje hodnotu 

2,11, ktorú moţno interpretovať nasledovne: krajinu v skúmanom území tvorí 

relatívne vysoký počet (31) prvkov krajinnej štruktúry a proporčná distribúcia 

krajinných prvkov je do značnej miery vyrovnaná. Hodnota Shannonovho 

indexu pre celé územie SR dosahuje hodnotu 2,00, hodnota daného indexu pre 

okres Myjava je 1,63. Z uvedeného vyplýva, ţe diverzita krajiny skúmaného 

územia je nadpriemerná, nielen v porovnaní s okolitými územiami (v okrese 

Myjava), ale i v porovnaní s celou SR. Na vysokej diverzite krajiny k. ú. Krajné 

sa podieľajú predovšetkým krajinné prvky viazané na kopaničiarske osídlenie 
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danej oblasti a na extenzívny spôsob obhospodarovania (sadové lúky, 

záhumienky). 

 

Index prirodzeného stavu krajiny (Naturalness index) 

Index prirodzeného stavu krajiny (NI) (Dugrand a kol. 1974) je 

efektívnym indikátorom pri posudzovaní prirodzenej hodnoty krajiny, ktorá je 

tvorená heterogénnymi ekosystémami. Na druhej strane neposkytuje dostatok 

informácií o priestorovom usporiadaní ekosystémových jednotiek v krajine. Pre 

výpočet hodnoty je skúmaný krajinný priestor rozdelený do 9 kategórií (tab. 2). 

Hodnota NI pre skúmané územie dosahuje 52,36, čo znamená, ţe plošná 

výmera prirodzených a antropogénne ovplyvnených ekosystémov je takmer 

zhodná (o niečo viac sú zastúpené prirodzené ekosystémy). Celoslovenská 

hodnota NI = 57,47, hodnota pre okres Myjava NI = 53,59. Trend daného 

indexu je klesajúci, tzn. zvyšovanie podielu antropogénne ovplyvnených 

ekosystémov na úkor prirodzených ekosystémov v krajine. Ţiaduce je 

stabilizovať recentný stav (nielen) v skúmanom území a vyvinúť maximálne 

úsilie na elimináciu antropického ovplyvnenia jednotlivých ekosystémov v 

krajine a posilniť tak podiel prírodných (prirodzených) ekosystémov, ktoré majú 

zachované autoregulačné mechanizmy a pozitívne ovplyvňujú (stabilizujú) 

okolité menej stabilné ekosystémy.  

 

 

DISKUSIA 

 

Poľnohospodárstvo plní nielen funkciu produkcie potravín, ale i 

nevýrobné funkcie – súvisiace s ochranou, hospodárením a zveľaďovaním 

kultúrnej krajiny, prevenciou proti prírodným rizikám, prispieva k oţivovaniu 

ekonomiky vidieka, je úzko spojené s kvalitou potravín a potravinovou 

bezpečnosťou – z ktorých existencie profituje celá spoločnosť. Keďţe tieto 

externé efekty poľnohospodárskej výroby nie sú zohľadnené v cene 

poľnohospodárskych výrobkov a pokiaľ sa nenájde optimálny spôsob 

uplatnenia trhového mechanizmu pre externé efekty poľnohospodárskej výroby, 

je úlohou spoločnosti podporovať producentov pozitívnych externalít – 

poľnohospodárov, najmä v oblastiach s horšími prírodnými podmienkami, aby 

nedošlo k ich strate.  

Pre potreby hodnotenia krajinotvorby, zachovania biodiverzity v 

kultúrnej krajine a environmentálnych funkcií, ktoré spolu navzájom súvisia, 

bol Brodovou (2007) navrhnutý súbor indikátorov pre sledovanie vývojových 

tendencií spomínaných nevýrobných funkcií, ktorý sme i my aplikovali na 

záujmové územie. Pri hodnotení krajinotvorby bol pouţitý súbor indikátorov 

charakterizujúci jednotlivé elementy podieľajúce sa na tvorbe vzhľadu krajiny a 

jej environmentálnych kvalít. Pre potreby kvantifikácie bol pouţitý indikátor s 

komplexnou informatívnou hodnotou o diverzite krajiny – Shannonov index 

diverzity (SHDI).  
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Okrem uţ spomenutej práce publikovala Brodová i ďalšie, v ktorých sa 

zaoberá predovšetkým problematikou ohodnocovania pozitívnych externalít 

multifunkčného poľnohospodárstva v SR (2005, 2008). V oboch prácach 

vyuţíva autorka RC metódu z kategórie metód trhového ohodnotenia 

fyzikálnych efektov a CV metódu z kategórie stanovených preferencií 

respondentov tzv. priamy spôsob. 

Autori Stehlo a Buday (2005) sa zaoberali stratégiou multifunkčného 

udrţateľného poľnohospodárstva na slovenskom vidieku.  

Problematika hodnotenia (ekonomického, environmentálneho) 

nevýrobných funkcií poľnohospodárstva patrí (nielen) v podmienkach 

Slovenska medzi málo pertraktované, čomu jednoznačne nasvedčuje i malý 

počet prác publikovaných k danej téme.  

 

 

ZÁVER 

 

Po roku 1989 sa zásadným spôsobom zmenila situácia v 

poľnohospodárstve na Slovensku. Zmenil sa nielen politický, ale i ekonomický 

systém riadenia a všetky zmeny sa v plnej miere dotkli i poľnohospodárstva. Po 

vstupe SR do EÚ sa výrazne sprísnili právne predpisy a normy v oblasti 

poľnohospodárstva, čím sa zvýšila i ekonomická náročnosť poľnohospodárskej 

výroby v podmienkach SR (investície do nových technológií, rast cien tovarov a 

sluţieb, pokles výkupných cien mnohých poľnohospodárskych komodít, 

zvýšený konkurenčný tlak z krajín západnej Európy), ale na druhej strane 

poľnohospodári získali prístup k novým zdrojom financovania 

(agroenvironmentálne programy). Neustále väčšia pozornosť je venovaná 

nevýrobným funkciám poľnohospodárstva. Rozpoznanie multifunkčného 

charakteru poľnohospodárstva sa spomína v Agende 21. Mimoprodukčné 

funkcie predstavujú úlohy, ktoré poľnohospodárstvo vykonáva v prospech celej 

krajiny a tým prispieva k trvalo udrţateľnému rozvoju Zeme (Hronec 2001).  

K hodnoteniu mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva v 

záujmovom území sme pouţili súbor 14 indikátorov, ktorý charakterizuje 

vybrané neprodukčné funkcie poľnohospodárstva (hodnotenie stavu krajiny, 

biodiverzity a environmentálnych funkcií) v určitom priestore (území). Okrem 

daných indikátorov sme aplikovali i dva spresňujúce indexy: Shannonov index 

diverzity a index prirodzeného stavu krajiny. Hodnoty jednotlivých indikátorov 

a indexov pre záujmové územie sú nielen porovnateľné s celoslovenskými 

priemernými hodnotami, ale dokonca tento priemer značne presahujú, čo 

môţeme interpretovať nasledovne: poľnohospodárstvo plní v záujmovom území 

nenahraditeľnú úlohu (vyuţíva 61,35 % výmery celkovej plochy, celoslovenský 

priemer dosahuje hodnotu 49,6 %) pri: 

- zachovaní krajinného rázu myjavskej kopaničiarskej oblasti,  

- zvyšovaní ekologickej stability krajiny (signifikantne vyšší podiel TTP na 

poľnohospodárskej pôde ako v okolitých, resp. porovnateľných územiach; 
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signifikantne vyšší podiel trvalých kultúr na poľnohospodárskej pôde ako je 

celoslovenský priemer), 

- extenzívnom vyuţívaní krajiny (spotreba NPK hnojív a pesticídov 

nedosahuje ani priemerné hodnoty v SR; hustota hospodárskych zvierat na 

jednotku plochy TTP je taktieţ niţšia ako celoslovenský priemer), 

- ochrane poľnohospodárskej pôdy, zachovaní jej úrodnosti a zniţovaní 

náchylnosti pôdy na eróziu (70,97 % poľnohospodárskej pôdy je zaradenej 

do agroenvironmentálnych schém, ktoré sa v záujmovom území vyuţívajú 

predovšetkým na zatrávňovanie ornej pôdy a tým sa zniţuje i výmera 

poľnohospodárskej pôdy ohrozenej vodnou eróziou). 

Shannonov index diverzity (H´) dosahuje pre skúmané územie hodnotu 

2,11, ktorú moţno interpretovať nasledovne: krajinu v skúmanom území tvorí 

relatívne vysoký počet (31) prvkov krajinnej štruktúry a proporčná distribúcia 

krajinných prvkov je do značnej miery vyrovnaná. Hodnota Shannonovho 

indexu pre celé územie SR dosahuje hodnotu 2,00, hodnota daného indexu pre 

okres Myjava je 1,63. Z uvedeného vyplýva, ţe diverzita krajiny skúmaného 

územia je nadpriemerná, nielen v porovnaní s okolitými územiami (v okrese 

Myjava), ale i v porovnaní s celou SR. 

Indexu prirodzeného stavu krajiny (NI) pre skúmané územie dosahuje 

hodnotu 52,36, čo znamená, ţe plošná výmera prirodzených a antropogénne 

ovplyvnených ekosystémov je takmer zhodná (o niečo viac sú zastúpené 

prirodzené ekosystémy). Celoslovenská hodnota NI = 57,47, hodnota pre okres 

Myjava NI = 53,59. Trend daného indexu je klesajúci, tzn. zvyšovanie podielu 

antropogénne ovplyvnených ekosystémov na úkor prirodzených ekosystémov v 

krajine. 
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