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Abstract: Soil erosion as a result of grasslands overstocking in part of Cerová 

vrchovina upland. This paper aims on water erosion due to livestock grazing, 

especially sheep and cattle, on grasslands (meadows and pastures) situated in eastern 

part of Cerová vrchovina upland. Results in this paper come from field research 

realised during 2009 grazing season (march to november). Rasearch was aimed at 

identification, change monitoring and evaluation of locations with visible negative 

impacts of overgrazing – vegetation and soil cover destruction. In total we identified 40 

locations in different state of vegetation and soil cover destruction. Each location was 

evaluated in light of five selected indicators influencing soil erosion processes – soil 

type, soil class, geology, slope inclination and slope aspect. Next step was proposition 

of grasslands classification in light of vegetation and soil cover destruction. Each of 40 

identified locations was classified according to this classification and conseqently for 

each of 14 estimated categories were evaluated prevalent soil types, soil classes, 

geological formation, slope inclination and slope aspect.     
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ÚVOD 

 
Krajina Cerovej vrchoviny je okrem impozantných lávových útvarov a 

rozsiahlych zachovalých lesných komplexov charakteristická aj rozsiahlymi 

plochami trvalých trávnatých porastov. Najmä východná časť pohoria bola 

v minulosti odlesnená za účelom poľnohospodárskeho využitia. Na strmých, 

výrazne členitých svahoch sa odnepamäti pásol hovädzí dobytok. Ťažké 

zvieratá pri pohybe často rozdupávali trávnatý porast, pričom sa obnažoval 

pôdny povrch a nastupovala erózia pôdy. Po zmene spoločenského režimu došlo 

postupne k ústupu poľnohospodárstva a živočíšnej výroby, vplyvom čoho sa 

deštruovaná krajina pomaly zotavila a trávnaté porasty sa takmer všade 

obnovili. Nastal však opačný problém pretrvávajúci dodnes, kedy opustené 

trávnaté porasty postupne zarastajú drevinovým náletom a nenávratne z krajiny 
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ustupujú rozširujúcim sa lesným porastom. Po vstupe Slovenska do EÚ aj 

vďaka jej dotačnej politike dochádza k oživovaniu živočíšnej výroby a opäť sa 

môžeme v krajine stretnúť so stádami hovädzieho dobytka a oviec. S návratom 

zvierat sa do krajiny vracajú aj problémy súvisiace s deštrukciou vegetačného 

krytu a nástupom erózie pôdy. Príspevok prináša výsledky z terénneho výskumu 

realizovaného počas pastevnej sezóny 2009 zameraného na identifikáciu 

a vyhodnotenie prejavov erózie pôdy vznikajúcej vplyvom pasenia 

hospodárskych zvierat v časti Cerovej vrchoviny.     

 

CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

 
Záujmové územie predstavuje východnú časť územia Cerovej vrchoviny 

zahrňujúcu trávnaté porasty v katastrálnych územiach obcí: Petrovce, Jestice, 

Hostice, Gemerské Dechtáre, Jesenské, Širkovce, Gortva a Hodejovec v okrese 

Rimavská Sobota. Rozloha katastrálnych území modelových obcí je 

12 378,62 ha, z čoho trvalé trávnaté porasty predstavujú 4038,46 ha 

(www.katasterportal.sk), teda približne tretinu celého skúmaného územia. 

Väčšina územia východnej časti Cerovej vrchoviny je budovaná morskými 

pieskovcovými sedimentmi. Záujmové územie je budované prevažne 

miocénnymi tachtianskymi pieskovcami egenburgského veku, pleistocénnymi 

hlinitými a hlinito-ílovitými deluviálnymi sedimentmi würmského veku, dolina 

Mačacieho potoka a jeho prítokov je budovaná holocénnymi hlinito-piesčitými 

a ílovitými fluviálnymi sedimentmi (Vass et al. 1992; Vass, Elečko 1989; 

Elečko, Vass, Konečný, Gaálová, Gaál 2001). Z pôd (podľa Granec, Šurina 

1999 a máp BPEJ) prevládajú stredne ťažké regozeme na výrazných svahoch, 

stredne ťažké hnedozeme erodované, hnedpzeme luvizemné. Záujmové územie 

patrí do teplej oblasti, teplého, mierne vlhkého okrsku s chladnou zimou (Atlas 

krajiny SR 2002). Priemerná januárová teplota je -3,8°C a priemerná júlová 

teplota okolo 20-21°C. Priemerný úhrn zrážok za rok je 640 mm, pričom 

väčšina zrážok spadne v júni a júli. Z orografického hľadiska je záujmové 

územie zaradené do celku Cerovej vrchoviny, podcelku Petrovskej vrchoviny, 

časti Hostickej kotliny. Čiastočne zasahuje aj do podcelku Hajnáčskej 

vrchoviny (Mazúr, Lukniš 1978). Nadmorská výška sa pohybuje od 190 do 495 

m n. m., väčšina územia nevystupuje vyššie ako 300-320 m n. m. Na morských 

sedimentoch sa vyvinul výrazne členitý, ostro zvlnený pieskovcový reliéf 

charakteristický dlhými zvlnenými chrbátikmi, miestami s extrémnymi sklonmi 

svahov. V menej odolných pieskovcoch je hladko modelovaný reliéf s krátkymi 

plytkými dolinami, v záveroch ktorých sú väčšinou veľmi málo výdatné 

pramene. 

 

METODIKA 

 

Pred začiatkom pastevnej sezóny (koniec marca) boli v jednotlivých 

záujmových  katastrálnych územiach zmapované lúky a pasienky z hľadiska 

prejavov erózie pôdy. V rámci záujmového územia boli pre účel výskumu 
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vybrané konkrétne lokality. V priebehu pastevnej sezóny (apríl až november) 

boli na týchto lokalitách vykonávané pravidelné mesačné terénne mapovania 

a pozorovania zmien eróznych prejavov. Pri prvom mapovaní bolo 

identifikovaných 32 lokalít s prejavmi erózie pôdy, pričom v priebehu sezóny 

pribudlo ďalších 8 (v jarných mesiacoch), celkovo bolo teda sledovaných 40 

lokalít. Hranice lokalít boli vytýčené ako hranice konkrétnych blokov 

trávnatých porastov, z toho dôvodu sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že 

časť niektorých lokalít je bez poškodenia trávnatého porastu. Takýto spôsob 

vytýčenia hraníc lokalít bol zvolený hlavne z toho dôvodu, že zvieratá sa po 

plochách často pohybujú nerovnomerne, čím v priebehu sezóny môžu porušiť 

vegetáciu a pôdny kryt aj na väčšom území ako bolo zaznamenané na jej 

začiatku. Pre ďalší dlhodobejší výskum je preto aj naďalej vhodnejšie pracovať 

s väčším územím, zahŕňajúcim celú spásanú plochu, po ktorej sa zvieratá 

pohybujú a v rámci ktorej je pozorovateľné poškodenie. 

Pre potreby následného zaznamenávania údajov v teréne a ich 

spracovávanie v digitálnej podobe bol zostavený zoznam ukazovateľov, ktorých 

determinácia vytvorila základ pre charakteristiku každej lokality. Evidované 

boli: príslušnosť ku katastrálnemu územiu, príslušnosť k chránenému územiu, 

aktuálny stav trávnatého porastu (z hľadiska prejavov erózie pôdy), počet 

veľkých dobytčích jednotiek na hektár VDJ/ha (1 VDJ = 500 kg živej hmotnosti 

zvieraťa), frekvencia pasenia, druh hosp. zvierat, pôdny typ, pôdny druh, sklon 

svahu, orientácia voči svetovým stranám. Niektoré ukazovatele boli stanovené 

iba raz pri prvom mapovaní, iné sa pri pravidelných mesačných pozorovaniach 

menili. Všetky dáta zistené počas terénneho prieskumu boli spracované 

digitálne, bol vytvorený geografický informačný systém (GIS) územia 

s geodatabázou jednotlivých sledovaných lokalít. V priebehu pastevnej sezóny 

boli vybrané  lokality navštevované v pravidelných mesačných intervaloch, 

pričom ťažisko terénneho výskumu prebiehalo v mesiacoch júl a august (vrchol 

pastevnej sezóny), kedy bola každá lokalita navštívená aspoň dvakrát 

v priebehu mesiaca. 

Geodatabáza vytvorená po prvom predsezónnom mapovaní bola postupne 

počas sezóny po každom pravidelnom mapovaní aktualizovaná. Dôraz sa kládol 

najmä na prípadné zmeny priestorových prejavov a stupňa deštrukcie trávnatého 

porastu, resp. pôdneho povrchu. Dôležitým premenným atribútom bol taktiež 

údaj o frekvencii pasenia na danej lokalite a zaťaženie trávnatého porastu 

pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami. Pre korektnosť dosiahnutých výsledkov 

boli tieto údaje zaznamenané len v prípade mapovaní, kedy boli na plochách 

pozorované stáda pasúcich sa zvierat. Údaje o počtoch a druhoch pasúcich sa 

zvierat boli na niektorých lokalitách získané priamo od pastierov, inde len  

voľným pozorovaním stáda. V priebehu celej sezóny boli počty zvierat 

v jednotlivých stádach viac-menej vyrovnané, z toho dôvodu je možné 

v záverečnom hodnotení stanoviť pre jednotlivé lokality priemerné hodnoty 

zaťaženia pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami.  
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Klasifikácia jednotlivých lokalít, uvádzaná nižšie, bola prispôsobená 

lokálnym podmienkam Cerovej vrchoviny, ale po menších úpravách a 

prispôsobení lokálnym podmienkam je možné uplatniť ju aj v iných územiach. 

Vychádzala z klasifikácie uvádzanej v práci Maršákovej-Němejcovej (1958), 

z poznatkov Evansa (1998, 2005), Andrewsa, MacDonalda (1996), Thornesa 

(1990) a iných autorov zaoberajúcich sa problematikou vplyvu pasenia na 

eróziu pôdy na trávnatých porastoch. Klasifikácia zohľadňuje postupnosť 

jednotlivých fáz deštrukcie trávnatých porastov od objavovania sa súvislých 

prtí, cez obnažovanie pôdneho povrchu, až po vystupovanie horninového 

podložia, či vznik stružiek a výmoľov. Klasifikácia taktiež zohľadňuje druh 

hospodárskych zvierat spôsobujúcich deštrukciu – v prípade záujmového 

územia ide o ovce a hovädzí dobytok, na jednej lokalite sa pasú aj kone, pretože 

každé zviera má iný vplyv na deštrukciu trávnatého porastu. 

Lokality v záujmovom území (tab. 1) boli klasifikované do jednotlivých 

tried nasledovne: 

1  – súvislé prte bez obnažovania pôdneho povrchu 

1a – v súčasnosti spásané 

1b –  v súčasnosti spásané, pričom dochádza aj k samovoľnému 

zliezaniu mačinového plášťa 

1c –  v súčasnosti bez pastvy, v minulosti s obnažením povrchu, ale 

postupne regenerované; svahy majú stupňovitý charakter 

2  – súvislé prte s obnaženým pôdnym povrchom 

2a  – vznikajúce vplyvom pohybu oviec 

2b  – vznikajúce vplyvom pohybu hovädzieho dobytka (aj koní) 

3  – súvislé prte bez obnažovania pôdneho povrchu, prechádzajúce do 

obnaženého pôdneho povrchu 

3a  – vznikajúce vplyvom pohybu oviec 

3b  – vznikajúce vplyvom pohybu hovädzieho dobytka 

4  – súvislé prte s obnaženým pôdnym povrchom prechádzajúce do 

súvislých plôch bez vegetačného krytu vznikajúce vplyvom 

pohybu oviec 

5  – hlboké ryhy na ostrých terénnych hranách 

6  – súvislý obnažený pôdny povrch s prejavmi erózie 

6a  – súvislé prte s obnaženým pôdnym povrchom vznikajúce 

v dôsledku pohybu hovädzieho dobytka, miestami splývanie prtí 

do súvislých plôch bez vegetačného krytu, až vystupovanie 

horninového podložia na povrch v dôsledku plošnej erózie pôdy, 

vznik stružiek a výmoľov v dôsledku lineárnej erózie pôdy 

6b – vystupovanie horninového podložia na povrch v dôsledku plošnej 

erózie pôdy, miestami vznik stružiek a výmoľov v dôsledku 

lineárnej erózie pôdy 
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6c  – vznik stružiek a výmoľov v dôsledku lineárnej erózie pôdy 

7  – lokality napájadiel a miest odpočinku s obnaženým pôdnym 

povrchom 

7a  – rozdupaný pôdny povrch bez známok odnosu pôdy 

7b – odpočívadlá na svahovitých miestach so vznikom stružiek 

a výmoľov v dôsledku  lineárnej erózie pôdy. 

  Z vrstevníc ZM SR v mierke 1:10 000 bol vypočítaný digitálny model 

reliéfu záujmového územia, z ktorého boli vygenerované mapy sklonov svahov 

a orientácie svahov voči svetovým stranám. Z mapy BPEJ (bonitovaných 

pôdno-ekologických jednotiek) boli vytvorené mapové vrstvy pôdnych druhov 

a pôdnych typov záujmového územia.  Každá zmapovaná lokalita bola 

rozdelená na menšie plochy podľa sklonov svahov, orientácie svahov voči 

svetovým stranám, pôdnych typov a pôdnych druhov. Na základe týchto štyroch 

kritérií a vyššie opísanej klasifikácie plôch s prejavmi deštrukcie trávnatých 

porastov pastvou bola zhodnotená náchylnosť trávnatých porastov 

v záujmovom území na vznik erózie vplyvom pasenia hospodárskych zvierat.  

 

VÝSLEDKY 

 
Vyhodnotením náchylnosti trávnatých porastov územia na deštrukciu 

a vznik erózie pôdy vplyvom pasenia hospodárskych zvierat na základe piatich 

kritérií – sklonov svahov, orientácie svahov voči svetovým stranám, pôdnych 

typov,  pôdnych druhov a horninového podložia sme v záujmovom území 

dospeli k nasledujúcim záverom:    

40 sledovaných lokalít zaberá celkovú rozlohu približne 311 ha. Tabuľka 

1 prináša prehľad o počte lokalít a celkovej rozlohe území kategorizovaných do 

jednotlivých tried. 

Zo 40 sledovaných lokalít bola pastva v roku 2009 pozorovaná celkovo 

na 38 lokalitách. Lokality bez pozorovanej pastvy boli sledované najmä z toho 

dôvodu, že sú tu stále dobre pozorovateľné stopy po pastve prebiehajúcej 

v minulosti – stupňovitý terén, prte bez obnažovania pôdneho povrchu, 

miestami slabo zapojený vegetačný kryt. Na týchto lokalitách sú sledované 

procesy postupnej regenerácie území poškodených pastvou. Tieto lokality – 

trieda 1c prevládajú na pôdnom type regozemí na výrazných svahoch: 12-25°, 

piesočnatohlinitých, na svahoch s sklonmi 15-20° orientovaných na juh. 

Podložie je tvorené v prevažnej miere treťohornými miocénnymi rozpadavými 

pieskovcami s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia. Priestorové 

rozloženie jednotlivých tried erózie aj s počtom lokalít v sledovaných obciach 

prináša tabuľka 2. 

Plošne aj počtom lokalít je najrozšírenejšia trieda 1a. Tieto lokality sú 

spásané ako ovcami (Jesenské, Gortva, Hodejovec), tak aj hovädzím dobytkom 

(Gemerské Dechtáre, Hostice, Gortva, Petrovce). Keďže na lokalitách 

nedochádza k obnažovaniu pôdneho povrchu, len tvorbe súvislých prtí, nebol 
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rozlišovaný ani druh hospodárskych zvierat využívajúcich lokality. Lokality 

prevládajú na hnedozemiach erodovaných a regozemiach na rôznych 

substrátoch na výrazných svahoch 12-25°, pričom prevládajú hnedozeme 

erodované, piesočnatohlinité. Najvýraznejšie sa prejavujú na svahoch so 

sklonmi 10-15° orientovaných na severozápad. Podložie je tvorené prevažne 

treťohornými miocénnymi rozpadavými pieskovcami s lavicami pevného 

pieskovca fiľakovského súvrstvia. 

 
Tab 1: Počet lokalít a ich celková rozloha v rámci jednotlivých tried erózie 

Kategória Počet lokalít 
Celková rozloha 

(ha) 

1a 14 149,29 

1b 3 54,368 

1c 2 33,108 

2a 1 3,104 

2b 5 15,145 

3a 1 6,663 

3b 3 24,517 

4 1 4,097 

5 1 0,208 

6a 1 10,588 

6b 2 3,197 

6c 3 4,07 

7a 2 1,771 

7b 1 1,134 

 

Lokality triedy 1b, prevládajú na regozemiach na výrazných svahoch 

hlinitých, podobne ako lokality tried 2a, 2b, 3b, 6b a 7a prevládajú na 

regozemiach na výrazných svahoch, ibaže v tomto prípade sú pôdy 

piesočnatohlinité. Lokality triedy 1b sa vyskytujú najčastejšie na strmých 

svahoch so sklonmi 15-20° orientovaných na sever. Podložie je tvorené 

prevažne treťohornými miocénnymi rozpadavými pieskovcami s lavicami 

pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia, ale taktiež pieskami a rozpadavými 

pieskovcami bez lavíc spadajúce toho istého obdobia a súvrstvia. 

Lokalita triedy 2a sa okrem spomenutých pôdnych charakteristík 

objavuje na strmých svahoch 20-25° orientovaných južne. Podložie je taktiež 

tvorené prevažne treťohornými miocénnymi rozpadavými pieskovcami 

s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia. 

Lokality triedy 2b prevládajú na svahoch so sklonmi 15-20° 

orientovaných severne. Podložie je tvorené prevažne rozpadavými pieskovcami 

fiľakovského súvrstvia s lavicami pevného pieskovca. 
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Tab. 2:  Priestorové rozloženie jednotlivých tried erózie a počet lokalít v sledovaných 

obciach 

Obec Celkový 

počet lokalít 

Celková 

rozloha 

(ha) 

Lokality 

kategória  počet lokalít rozloha (ha) 

Gortva 5 27,34 

1a 2 15,598 

3b 1 6,543 

4 1 4,097 

6c 1 1,126 

Hodejovec 4 37,428 

1a 1 5,054 

1b 1 21,578 

2b 1 10,438 

6c 1 0,358 

Jesenské 3 42,524 
1a 2 41,137 

2b 1 1,387 

Širkovce 2 10,537 1a 2 10,537 

Hostice 7 43,773 

1a 2 26,642 

1b 1 5,1 

3a 1 6,663 

2b 1 1,177 

6c 1 2,586 

1c 1 1,605 

Jestice 
2 

30,794 
1b 1 27,69 

2a 1 3,104 

Gemerské 

Dechtáre 
10 105,768 

1a 3 42,341 

3b 1 16,368 

6a 1 10,588 

6b 2 3,197 

1c 1 31,503 

7a 2 1,771 

 

Lokalita triedy 3a sa objavuje na piesočnatohlinitých hnedozemiach 

luvizemných na sprašových hlinách a polygénnych hlinách, často s prímesou 

skeletu, na svahoch so sklonom 5-10° orientovaných na západ. Podložie je 

tvorené z veľkej časti treťohornými miocénnymi rozpadavými pieskovcami 

s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia, ale taktiež 

pleistocénnymi deluviálnymi sedimentmi – hlinami sprašového charakteru. 

Lokality triedy 3b sa najčastejšie objavujú už na miernych svahoch so 

sklonmi 5-10° orientovaných na juh. Aj tu v horninovej stavbe prevládajú 

treťohorné miocénne rozpadavé pieskovce s lavicami pevného pieskovca 

fiľakovského súvrstvia. 

Jedinou sledovanou lokalitou v záujmovom území, kde vplyvom pohybu 

oviec dochádza k obnažovaniu súvislej plochy pôdneho povrchu je lokalita v k. 

ú. obce Gortva. Z tohto dôvodu bola zaradená do samostatnej triedy erózie – 4. 

Na lokalite prevažujú piesočnatohlinité hnedozeme luvizemné na sprašových 
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hlinách s prímesou skeletu. Prevládajú svahy so sklonmi 10-15° orientované na 

juh. Horninová stavba lokality je pomerne pestrá. V jej dolnej časti dominujú 

miocénne tachtianske pieskovce fiľakovského súvrstvia: sivé rozpadavé 

pieskovce s lavicami a šošovkami pevného pieskovca a glaukonitu, vyššie sa 

objavujú kvartérne eolicko-deluviálne sedimenty: spraše a sprašové hliny, 

najväčšiu časť zaberajú pleistocénne sprašové hliny na terasách a deluviálne 

hliny sprašového pôvodu. 

V záujmovom území sa v rámci viacerých lokalít vyskytujú ostré terénne 

hrany poškodené od kopýt šmýkajúcich sa oviec či hovädzieho dobytka. 

Napriek tomu bola do samostatnej triedy č. 5 vyčlenená iba jedna lokalita. 

Oproti ostatným je plošne oveľa rozsiahlejšia a takisto je v priebehu roka 

výrazne premenlivá. V dôsledku rozdupávania zvieratami, konkrétne hovädzím 

dobytkom, dochádza postupne k ustupovaniu terénnej hrany. V priebehu sezóny 

2009 to bolo miestami až o 0,5 m. Lokalita sa vyskytuje na hnedozemiach 

erodovaných, piesočnatohlinitých. Sklon svahu je premenlivý v závislosti od 

miesta lokality. Niekde sa vytvárajú akési schody a sklon je tu takmer kolmý, 

inde je svah oveľa miernejší. Lokalita je orientovaná na východ. Aj tu je 

podložie tvorené treťohornými miocénnymi rozpadavými pieskovcami 

s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia. 

Lokalita triedy 6a sa vyskytuje na mimoriadne strmých svahoch nad 25°, 

orientovaných na východ, kde neboli rozlíšené typy pôd. Pôda je tu piesočnatá, 

veľmi plytká. V horninovej stavbe aj tu prevažujú treťohorné miocénne 

rozpadavé pieskovce s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia. 

Lokalita v k. ú. obce Gemerské Dechtáre predstavuje ukážkový príklad 

deštrukcie trávnatého porastu pastvou hovädzieho dobytka. Na ploche približne 

10 ha tu môžeme pozorovať súvislé prte s obnaženým pôdnym povrchom, 

prchádzajúce do rozsiahlych plôch bez vegetačného krytu a miestami na povrch 

vystupuje aj podložná hornina – pieskovec. Tento je kopytami postupne drvený 

a počas dažďa splavovaný nižšie po svahu. Po intenzívnejších zrážkach, kedy sa 

premočí celý materiál rozrušený kopytami zvierat, vzniká na svahu veľmi 

mazľavá, približne 30 cm hrubá vrstva zmesi zvyškov pôdy a rozdrveného 

pieskovca a výkalov zvierat. Pohyb v takomto teréne je veľmi náročný aj pre 

zvieratá a vplyvom kopýt tu dochádza k akémusi „vyšľahaniu“ tejto hmoty. Po 

vysušení vzniká akási stvrdnutá škrupina a pri následnom pohybe zvierat je 

znovu rozdupaná na prach. Podobný jav môžeme v menšej miere pozorovať aj 

na jednej lokalite v k. ú. obce Petrovce. 

Lokality triedy 6b sa najčastejšie objavujú na piesočnatohlinitých 

regozemiach na výrazných svahoch so sklonmi 15-20° orientovaných na 

juhozápad. Vpodloží aj tu prevládajú treťohorné miocénne rozpadavé pieskovce 

s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia spolu s pleistocénnymi 

deluviálnymi sedimentmi: hlinami sprašového charakteru.  

Lokality tiredy 6c sa najčastejšie objavujú na piesočnatohlinitých 

hnedozemiach erodovaných a regozemiach na svahoch so sklonmi 10-15° 

orientovaných na juhozápad. V podloží aj tu prevládajú treťohorné miocénne 
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rozpadavé pieskovce s lavicami pevného pieskovca fiľakovského súvrstvia 

spolu s miocénnymi tachtianskymi pieskovcami fiľakovského súvrstvia: sivými 

rozpadavými pieskovcami s lavicami a šošovkami pevného pieskovca 

s glaukonitom.  

Lokality triedy 7a nepredstavujú typické lokality na svahoch vzniknuté 

pohybom zvierat. Odpočívadlá a napájadlá sa v záujmovom území nachádzajú 

spravidla na rovných miestach, v údoliach v blízkosti prameňov. Pôdy sú tu už 

značne erodované a znehodnotené výkalmi zvierat, podložie je budované 

kvartérnymi deluviálnymi sedimentmi: sprašovými hlinami. Lokalitu triedy 7b 

predstavuje taktiež napájadlo a miesto odpočinku dobytka, ktoré ale sčasti 

zasahuje priľahlý strmý svah, ktorý je v dôsledku pohybu, ale aj státia dobytka 

značne deštruovaný a aj tu môžeme pozorovať jav tzv. „vyšľahania“ pôdy, 

opísaný vyššie. Pôdy sú prevažne piesočnatohlinité erodované hnedozeme, 

lokalita prechádza z roviny do veľmi strmého svahu nad 25° orientovaného na 

juhozápad.  Aj v tomto prípade je podložie budované treťohornými miocénnymi 

rozpadavými pieskovcami s lavicami pevného pieskovca fiľakovského 

súvrstvia. 

 

DISKUSIA 

 

Načrtnutá klasifikácia plôch trávnatých porastov s prejavmi erózie pôdy 

vychádza z regionálnych podmienok Cerovej vrchoviny a poznatkov, ktoré vo 

svojich prácach prinášajú vyššie spomenutý autori. Táto klasifikácia bude slúžiť 

ako východisko a podklad pre vypracovanie krajinnoekologickej typizácie 

trávnatých porastov záujmového územia z hľadiska náchylnosti na eróziu pôdy 

vznikajúcu vplyvom pasenia hospodárskych zvierat. Vypracovaná typizácia 

prinesie ucelený a komplexný pohľad na citlivosť skúmaného územia, najmä 

jeho abiotických zložiek na deštrukčné procesy súvisiace s pohybom 

hospodárskych zvierat v krajine. Následne bude možné navrhnúť vhodný 

protierózny manažment skúmaných území. Podľa niektorých autorov, ako 

napríklad Morgan (1995), Gregory, Walling (1973), Adler, Morales (1999), Al 

Abdullah (2009), Waren, Khogali (1992), Waren (1995) nie je možné pri 

vyhodnotení vplyvu pasenia a navrhovaní vhodných manažmentových opatrení 

(klasifikácia územia je jedným z podkladov) vypracovať univerzálny metodický 

postup aplikovateľný na akékoľvek územie. Je však predpoklad, že 

v podmienkach mierneho pásma Slovenska, by táto klasifikácia mohla byť 

použitá aj v iných územiach s podobnými klimatickými, geologickými, 

geomorfologickými a pedologickými pomermi, aké sú v Cerovej vrchovine, 

resp. po prispôsobení lokálnym podmienkam aj v celom území SR. 

Klasifikácia územia bola vypracovaná na základe prvotného mapovania 

a následného pravidelného sledovania lokalít. Keďže pasenie je až na malé 

výnimky v území sezónny jav a jednotlivé lokality sú v jej priebehu rôzne 

intenzívne spásané, bolo potrebné zohľadniť celosezónny vplyv pastvy na 

lokalitu. Môže sa stať, že v priebehu nasledujúcich sezón sa zmení intenzita 

obhospodarovania územia, čím sa môže zmeniť aj zaradenie jednotlivých lokalít 
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do tried erózie. Takisto môže v budúcnosti dôjsť k vzniku nových lokalít 

s prejavmi erózie pôdy vznikajúcej vplyvom pasenia hospodárskych zvierat. 

Často na vznik novej lokality stačí len veľmi krátky čas pastvy prebiehajúcej pri 

nevhodných podmienkach – rozmočený terén, vysoké sklony svahov, vysoké 

zaťaženie trávnatých porastov pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami a pod. 

Naopak, v najbližšej dobe (niekoľko sezón) nepredpokladáme zníženie počtu 

lokalít, keďže aj po opustení pastvy je potrebných niekoľko rokov, často až 

desaťročí na regeneráciu územia.  

 

ZÁVER 

 

Príspevok prináša výsledky terénneho výskumu realizovaného v roku 

2009 (marec až november) zameraného na identifikáciu, sledovanie zmien 

a vyhodnotenie lokalít s prejavmi erózie pôdy vznikajúcej v dôsledku pastvy 

hospodárskych zvierat v záujmovom území vo východnej časti Cerovej 

vrchoviny. V priebehu sezóny bolo v území identifikovaných 40 lokalít 

s rôznymi prejavmi poškodenia vegetačného a pôdneho krytu. Jednotlivé 

lokality boli zhodnotené z hľadiska vybraných ukazovateľov podmieňujúcich 

vznik a intenzitu erózie pôdy – sklony svahov, orientácia svahov, pôdne druhy, 

pôdne typy a horninové podložie. Následne bola vypracovaná klasifikácia 

trávnatých porastov v záujmovom území zohľadňujúca pozorovateľné prejavy 

deštrukcie vegetačného a pôdneho krytu vznikajúce v dôsledku pastvy 

hospodárskych zvierat. Všetky lokality boli následne klasifikované do 

jednotlivých vytvorených tried erózie a boli vyhodnotené z hľadiska 

prevládajúcich sklonov svahov, orientácie svahov, pôdnych typov, pôdnych 

druhov a horninového podložia. Taktiež boli vyhodnotené plošné a priestorové 

prejavy jednotlivých tried v rámci záujmového územia.  
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