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Abstract: Grazing and erosion a brief overwiew to the topic. This paper brings a short 

overview to the topic of granzing as a management tool for grasslands in Slovakia and 

especially in other countries over the World. Its aimed to negative impacts of grazing in 

the landscape and above all to processes leading to soil water erosion. The theory that 

overstocking on grasslands can lead to soil water erosion is broadly accepted by 

scientsists over the world. But scientists are not uniform in the theory, how significant is 

the impact of grazing on theese processes. In conditions of mild climate, with sufficient 

rainfall and rich vegetation cover can overgrazing cause serious damage to landscape. 

This damage is also easily observable and we can exactly distingush the impact of 

grazing animals from other natural processes in landscape. In arid climate it is hard to 

determine the impact of grazing animals on landscape degradation processes, such as 

desertification, because there are many extreme conditions – e.g. lack of rainfall, 

extreme drought and wind also having devastating impact to landscape. 
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ÚVOD 

 

Trávnaté porasty majú v krajine veľký význam z hľadiska obmedzenia 

vodnej erózie pôdy a taktiež z hľadiska ochrany kvality povrchových a 

podzemných vôd. Ich ďalší význam spočíva v obmedzení povrchového odtoku 

a zvýšenej dotácii podzemných vôd, najmä na svahoch. Zvyšujú infiltračnú 

schopnosť pôd, znižujú rýchlosť a transportnú schopnosť povrchového odtoku. 

Tieto funkcie dokážu trávnaté porasty najlepšie plniť len v prípade, že sú 

adekvátne obhospodarované. Tradičné a najčastejšie využívané spôsoby 

obhospodarovania sú pasenie hospodárskych zvierat a kosenie. Najmä pasenie 

má okrem pozitívnych účinkov na trávnatý porast a celkovo na krajinu, 

priaznivý vplyv aj na zdravotný stav životné podmienky hospodárskych zvierat. 

Ako však spomína Zachar (1970) je pri pasení potrebné dávať pozor, aby 

nedochádzalo k prílišnému utláčaniu pôdy vplyvom pasúceho sa dobytka. Pri 

pasení pôsobí na pasienkový porast ušľapávanie zvierat, pri ktorom dochádza k 

mechanickému porušeniu pletív rastlín a zmenám v štruktúre povrchu pôdy. 

Najviac zaťažované na pasienkoch sú plochy pri napájadlách, miestach 
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určených na dokrmovanie, v oplôtkoch v blízkosti ohradenia, prípadne na 

ležoviskách.  

Príspevok prináša stručný prehľad domácich a zahraničných prác 

venujúcich sa problematike vplyvu pasenia hospodárskych zvierat na deštrukciu 

krajiny a s tým súvisiacich procesov rozrušovania pôdneho a vegetačného krytu 

vedúcich k urýchlenej vodnej erózii pôdy. 

 

 

PREHĽAD PRÍSTUPOV HODNOTENIA VPLYVU PASENIA NA 

KRAJINU 

 

Často prediskutovávanou problematikou poľnohospodárskych, biolo-

gických, ale aj krajinnoekologických a geografických výskumov je vplyv 

intenzívnej pastvy na trávnaté porasty. Autori často v súvislosti s nadmerným 

zaťažením pasienkov hospodárskymi zvieratami spomínajú termín overgrazing. 

Stroosnijder (1996) ho charakterizuje ako odstránenie alebo deštrukciu veľkého 

množstva biomasy, ktoré má za následok pokles obsahu pôdnej organickej 

hmoty a biologickej aktivity. Následkom je zníženie infiltračnej schopnosti 

pôdy a zvýšenej erózie pôdy. Termín overgrazing však môže byť chápaný vo 

viacerých významoch. Pre ekológov je to nadmerné pasenie, pri ktorom môže 

dôjsť k zmene rastlinného zloženia vegetačného krytu, alebo dokonca ústupu 

niektorých druhov rastlín z porastu (napr. Bardgett et al. 1995; Käyhkö, Pellika 

1994; Thompson et al. 1995; Anderson, Radford 1994; Fynn, O'Connor 2000; 

Dumont et al. 2009 a i.). Vo výskume vplyvu pasenia na krajinu sú využívané aj 

najmodernejšie metódy. Problematike sledovania zmien krajinnej pokrývky 

vplyvom nadmerného pasenia a kvantifikácii intenzity pasenia na základe 

týchto zmien sa venovali Röder et al. (2007). Environmentalisti a ochrancovia 

prírody tvrdia, že nadmerná pastva môže viesť až k obnažovaniu pôdneho krytu 

a zvýšenej erózie pôdy (Stroosnijder 1996; Khoroshev 1998; Murray-Rust 1972 

a i.). Stroosnijder (1992) uvádza, že okrem priamych vplyvov pasenia na pôdu, 

vznikajúcich dôsledkom pohybu zvierat v teréne sú dôležité aj nepriame vplyvy. 

Medzi ne patrí napríklad rozpad pôdnej štruktúry vrchnej vrstvy pôdy 

následkom menšieho obsahu organickej hmoty a zníženie makro-porozity 

dôsledkom zníženej biologickej aktivity v pôde. Problematika zvýšenej erózie 

pôdy vplyvom pasenia hospodárskych zvierat je podrobnejšie rozpracovaná 

nižšie v texte. 

Eróziu pôdy vznikajúcu ako dôsledok nadmerného zaťaženia územia 

pastvou vo svojich prácach na Slovensku spomína niekoľko autorov. Pasenie 

hospodárskych zvierat malo najmä v minulosti veľmi významný vplyv na 

degradácii poľnohospodárskych pôd. Maršáková-Němejcová (1958) uvádza, že 

takmer 20 % z celkovej výmery devastovaných poľnohospodárskych plôch na 

Slovensku vzniklo v dôsledku pasenia hospodárskych zvierat. V príspevku je 

uvedených niekoľko prípadov výskumov orientovaných na problematiku 

pasenia a deštrukcie trvalých trávnatých porastov na území Slovenska. V 
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skutočnosti považujeme výskum realizovaný v minulosti za nie celkom 

dostatočný s ohľadom na rozsiahlosť území postihnutých negatívnymi prejavmi 

pasenia. O erózii pôdy nastupujúcej na pasienkoch po nadmernej pastve zvierat 

na niekoľkých lokalitách Slovenska, napr. Malachov, Radvaň, Zajkovce sa 

zmieňuje aj Kňazovický (1962). Vo svojich odborných prácach zameraných na 

problematiku vysokých pohorí Slovenska sa Midriak (napr. 1980, 1993, 1994, 

2001) venoval aj zaťažiteľnosti územia pastvou. Jedným z ukazovateľov, na 

základe ktorých navrhoval zaťažiteľnosť územia bola ohrozenosť územia 

vodnou eróziou pôdy. Negatívnemu vplyvu pasenia vo vysokohorských 

podmienkach Krivánskej Malej Fatry sa venoval aj Janík (1971). Okrem 

deštrukcie a erózie pôdy v dôsledku nadmerného zaťaženia územia pasením 

spomína ako ďalšie dôsledky poruchy hydrologického režimu, vplyv na 

lavinóznosť územia, zníženie hornej hranice lesa, regresné zmeny druhovej 

skladby vegetačného krytu a rozšírenie nežiadúcich spoločenstiev a porušenie 

procesu prirodzenej sukcesie, čím sa zabraňuje vzniku klimaxových 

spoločenstiev. Eróziu vplyvom pasenia hospodárskych zvierat spomína vo 

svojej práci aj Bohuš (1984), kde udáva, že až 530 ha trvalých trávnatých 

porastov v hôľnej časti Veľkej Fatry je natoľko devastovaných pastvou, že nie 

je možné ich ďalšie využívanie. O negatívnom vplyve pasenia na vysokohorské 

trávnaté ekosystémy hovorí aj Krajčovič (1984). 

Napríklad Koreň et al. (1980) sa tejto problematike venovali v 

Demänovskej doline. Tu malo pasenie hospodárskych zvierat v minulosti za 

následok napr. zníženie hornej hranice lesa a devastáciu kosodrevinových 

porastov. Nepriamo sa devastácia pôdy prejavila najmä zhoršenými 

infiltračnými vlastnosťami pôd a zvýšenou tvorbou nebezpečných základových 

lavín. Priamy vplyv pastvy, ako uvádza Koreň et al. (1980), sa v Demänovskej 

doline prejavil zvýšenou pôdnou eróziou a charakterom vegetačného krytu. 

Pasúce sa stáda narušili vrstvu mačiny a vytvorili sieť chodníkov, ktoré sa stali 

ohniskami pôdnej erózie. Autori spomínajú zmenu rastlinných spoločenstiev 

vplyvom pasenia, ale v tomto prípade išlo o primárne odstránenie 

kosodrevinových spoločenstiev. Problematike erózie pôdy, deštrukcie 

vegetačného krytu trávnatých porastov, ale hlavne negatívnemu vplyvu pasenia 

na lesy sa venovali aj Kavuljak a Sulík (1952). V súčasnosti je v rámci 

problematiky výskum na Slovensku orientovaný predovšetkým na vplyv pastvy 

na rastlinné spoločenstvá a druhové zloženie trávnatých porastov (napr. Novák 

2008a; Novák 2008b; Novák, Kubinec 2003; Krajčovič et al. 1991; Krajčovič 

1978, 1984, 1999), teda predovšetkým na kvantitatívne ukazovatele a 

produkčný potenciál trávnatých porastov. Tento prístup je z protierózneho 

hľadiska tiež správny a použiteľný, pretože kvalitný a dobre zapojený trávnatý 

porast predstavuje takmer dokonalú protieróznu ochranu. V prípade jeho 

nadmerného zaťaženia môže táto účinnosť klesať. Skúsenosti Zachara (1970) z 

viacerých výskumov z konca 50. rokov minulého storočia dokazujú, že na príliš 

udupanom pasienku klesá zakorenenosť rastlín, čím sa výrazne znižuje retenčná 

a infiltračná schopnosť pôdy a nedochádza k vsakovaniu, ale naopak k 

zintenzívneniu povrchového odtoku. Zvýšením povrchového odtoku ešte 
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samotný pasienok, pokiaľ nie je natoľko zdevastovaný, že na povrch vystupuje 

obnažená pôda, nemusí byť poškodený, ale pod ním ležiace polia nedostatočne 

chránené vegetáciou sú často postihnuté silnou stružkovou eróziou. Bork et al. 

(1998) na základe viacerých výskumov uvádzajú, že vplyv pasenia na vegetáciu 

závisí od doby pasenia počas sezóny. Heady, Child (1994) uvádzajú, že 

zošľapávanie vegetácie ovcami je oveľa deštruktívnejšie v období aktívneho 

vývinu rastlín, kedy nie je vyvinutý dostatočný porast na ochranu pôdy, čo 

podľa Warrena et al. (1986), Holecheka et al. (2000) vedie ku kompakcii pôdy a 

zhoršeniu infiltračnej schopnosti pôdy a následnému nárastu sedimentov. 

Naopak o pozitívnom vplyve pastvy v súvislosti so zlepšením infiltračnej 

schopnosti pôdy ako dôsledku zvýšenia aktivity pôdnej bioty hovoria Beukes a 

Cowling (2003). 

Pochopenie vzťahu vegetácia – erózia – pasenie je veľmi zložité a 

komplexné, pretože pri jeho opisovaní je potrebné brať do úvahy úrodnosť 

pôdy, stratu živín z pôdy, produkciu odpadu, chutnosť a nutričnú hodnotu 

trávnatého porastu a schopnosť jednotlivých druhov rastlín pretrvávať v 

pastevných porastoch (Morgan 1995). Využívanie jednotlivých plôch 

trávnatých porastov na pasenie si preto vyžaduje dôkladné naplánovanie 

spôsobu a intenzity pasenia. V celosvetovom, ale ani regionálnom (na úrovni 

jednotlivých štátov) a často ani v lokálnom meradle neexistuje jednotný a 

univerzálny spôsob na stanovenie únosnej zaťažiteľnosti trávnatých porastov 

hospodárskymi zvieratami, pretože na každej lokalite je potrebné zohľadniť 

stanovištné aj vegetačné pomery, pričom je potrebné zohľadňovať aj kultúrne, 

historické a socioekonomické jedinečnosti jednotlivých regiónov. Obzvlášť 

ťažké je stanoviť túto únosnú mieru na lokalitách s nestálymi klimatickými 

pomermi, najmä zrážkovými pomermi. V rokoch s nedostatkom vlahy môže 

určitá miera zaťaženia zvieratami viesť k deštrukčným procesom, pričom v 

rokoch s dostatkom vlahy nemusí taká istá miera zaťaženia postačovať na 

efektívne vypasenie porastu a vznikajú nedopasky. Z toho vyplýva, že únosné 

zaťaženie trávnatých porastov je potrebné stanoviť jednotlivo pre každú lokalitu 

a pred každou pastevnou sezónou. Aktuálna únosnosť trávnatého porastu v 

konkrétnom čase bude vychádzať z aktuálnych pôdnych, vegetačných a 

klimatických pomerov (Morgan 1995), pričom je potrebné zohľadniť aj možné 

extrémne klimatické udalosti v priebehu sezóny. Morgan (1995) odporúča 

zohľadňovať aj negatívny vplyv divej zveri na vegetačný kryt. Napríklad aj na 

niektorých lokalitách v Cerovej vrchovine na Slovensku je najmä v jesennom 

období vysoká aktivita diviačej zveri, prejavujúca sa intenzívnym rozrývaním 

vegetačného a pôdneho povrchu na rozsiahlych plochách (Kaczara 2009). Javy 

v krajine spojené s aktivitami divej zveri sú v krajine len veľmi ťažko 

predvídateľné.  
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OBHOSPODAROVANIE TRÁVNATÝCH PORASTOV PASENÍM A 

VODNÁ ERÓZIA PÔDY 

 

Erózia pôdy vznikajúca vplyvom pasenia hospodárskych zvierat je 

globálny problém. Vplyv pastvy na redukciu vegetačného krytu je podľa 

Gregoryho a Wallinga (1973) najviac citeľný v oblastiach s pomalou 

regeneračnou schopnosťou porastov. V zahraničí sa problematike výskumu 

pasenia a jeho vplyvu na krajinu venuje väčšia pozornosť ako na Slovensku. 

Nezaostáva ani výskum eróznych procesov súvisiacich s intenzívnou pastevnou 

aktivitou. Ťažisko výskumu je v krajinách s dlhodobou tradíciu a vysokou 

intenzitou pasenia, ako sú: Veľká Británia, Austrália, Nový Zéland. 

Problematika je dobre rozpracovaná aj v Spojených štátoch amerických. 

Výskum eróznych procesov súvisiacich s pastevnou aktivitou prebieha aj v 

krajinách so suchou a teplou klímou s nedostatočne vyvinutým a deštrukcii 

ľahko podliehajúcim vegetačným krytom. Tu sa skúma najmä vplyv pasenia na 

dezertifikačné procesy. Takýmito oblasťami sú napríklad: Afrika, mediteránna 

oblasť Európy, oblasti v juhozápadnej a strednej Ázii. 

Veľká Británia je jednou z oblastí sveta s najlepšie vyvinutými 

pastevnými systémami a zakorenenými tradíciami pasenia. Je teda prirodzené, 

že je tejto problematike venovaná aj patričná vedecká pozornosť. Vplyvu 

pasenia na eróziu pôdy na viacerých lokalitách vo Veľkej Británii sa dlhodobo 

venoval napr. Evans (1996, 1997, 1998, 2005). Viacerými štúdiami (napr. 

Evans 2005; Harrod et al. 2000; McHugh et al. 2002) bolo preukázané, že 

pastva oviec je najvýznamnejší negatívny činiteľ spôsobujúci eróziu v horských 

oblastiach Veľkej Británie a že rozloha takto devastovaných území aj v 

súčasnosti narastá. Problematike vplyvu pasenia na hydrologický režim pôd 

bolo v Británii venovaných menej vedeckých prác, ako problematike erózie 

pôdy, napriek tomu, že tieto oblasti spolu súvisia. Dlhodobo sa venuje aj 

výskumu deštrukčných procesov súvisiacich s pastvou oviec v oblasti Peak 

District vo Veľkej Británii. V jednej zo svojich prác (Evans 1997) uvádza, že v 

období 60. rokov 20. storočia (Evans 1977 in Evans 1997; Thomas 1965 in 

Evans 1997) a 80. rokov 20. storočia (Carr 1990 in Evans 1997) sa obnažený 

pôdny povrch na pasienkoch vplyvom pastvy oviec objavoval už pri zaťažení 

1,67-2 oviec na 1ha počas celého roku a 3,34-6,67 oviec na 1 ha, resp. 2,5-5 

oviec na 1 ha. Pri tomto zaťažení počas letnej pastvy na rašelinových pôdach 

môže dochádzať k obnažovaniu povrchu na strmších svahoch nad 15°, často až 

nad 25°. Pasienky na slabo odvodnených rašelinových pôdach sú aj pri 

miernych svahoch veľmi citlivé na pastvu oviec. Prejavy erózie tu môžu byť 

pozorovateľné už pri zaťažení 0,5 ovce na 1ha (Evans 1992). Evans (1997) vo 

všeobecnosti hodnotí nížinné pasienky ako odolnejšie na ryhy vznikajúce 

pohybom oviec, pravdepodobne preto, že ich koreňová sústava je hustejšie 

vyvinutá a poskytuje lepšiu ochranu. Tento pohľad je veľmi zaujímavý, pretože 

vo všeobecnosti autori hodnotia nížinné pasienky ako odolnejšie práve z 

dôvodu miernych až žiadnych sklonov svahov a nie z dôvodu lepšej zapojenosti 

porastov. V rôznych častiach sveta, v závislosti od klimatických a iných 
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miestnych podmienok sa autori zameriavajú na rozličné aspekty vplyvu pastvy 

na vznik eróznych procesov. Podľa autorov Orr, Carling (2006) môže ešte pred 

eróziou dôjsť ku kompakcii pôdy, čo môže zvýšiť silu a rýchlosť stekajúcej 

vody a v konečnom dôsledku zvýšiť odnos pôdy. Z ďalších prác to boli 

napríklad Mwendera, Saleem, Dibabe (1997), Mwendera, Saleem (1997), ktorí 

skúmali eróziu pôdy ako dôsledok pasenia v závislosti od sklonu svahu a hĺbky 

pôdy. Vplyvom pasenia na fyzikálne a chemické vlastnosti pôd sa zaoberali 

Hiernaux et al. (1999), ktorí sledovali vplyv kombinovanej pastvy oviec a kôz v 

rôznom pomere na pôdne vlastnosti. Stroosnijder (1996) sa v práci sa zameral 

na kvantifikáciu vplyvu pasenia na infiltračnú schopnosť pôdy, eróziu a 

primárnu produkciu a na vysvetlenie dôsledkov pasenia na stabilitu 

pasienkových ekosystémov v Sahelskej oblasti Afriky. Adler, Morales (1999) 

považujú za príčinu vzniku erózie a znižovania produktivity pasienkov 

nadmernú pastvu hospodárskych zvierat. Selektívna pastva, obzvlášť oviec je 

podľa nich považovaná za spúšťací mechanizmus zmien rastlinného zloženia 

pasienkov. Southorn a Cattle (2004) sa vo svojej práci venovali vplyvu pasenia 

najmä na štruktúru pôdy a návrhu manažmentových opatrení pre pasenie, ktoré 

sú potrebné na udržanie dobrých fyzikálnych aj chemických pôdnych vlastností. 

Al Abdullah (2009) študoval negatívne prejavy antropogénnych činností 

(pastva, kompakcia pôdy a iné) v pobrežnej oblasti Kuvajtu. Ako jednu z 

hlavných príčin deštrukcie územia uvádza pastvu hospodárskych zvierat (ovce, 

kozy a ťavy) pri vysokom zaťažení približne 3,83 VDJ.ha
-1

. Burboa-Caberra et 

al. (2003) sledovali vzťahy medzi zaťažením pasienkov pastvou a 

rozmiestnením pastevných aktivít vo východnej Nebraske v USA. Autori na 

základe výskumu okrem iného dokázali, že rozloženie pasúcich sa zvierat na 

pastevnej ploche nie je výrazne závislé od množstva zvierat, ale hlavne od 

rastlinného zloženia pastevnej plochy.  

Často skúmanou oblasťou problematiky erózie a pasenia je vplyv 

hospodárskych zvierat na deštrukciu brehovej oblasti vodných tokov (napr. 

Krueger et al. 2002; Glimp, Swanson 1994). O negatívnom vplyve odstránenia 

vegetácie v dôsledku pasenia v blízkosti vodných tokov, najmä zvýšení 

povrchového odtoku, prehlbovaní eróznych rýh a zanášaní tokov hovoria aj 

Hoornan, McCutcheon (2005). Autori uvádzajú ako príčinu tohto procesu 

rozdupávanie vodným tokom podmytých brehov napájajúcim sa dobytkom (aj 

ovcami, kozami) a následný odnos rozrušenej pôdy. Týmto spôsobom dochádza 

podľa nich k rozširovaniu brehovej oblasti a vzniku rozsiahlych rôzne širokých 

deštruovaných bahenných pásov po oboch stranách toku. 

Nadmerná pastva je všeobecne považovaná za jednu z hlavných príčin 

deštrukcie pôdy vedúcu k erózii na svete. Najrozšírenejšia je v oblasti Afriky, 

Austrálie, suchých oblastí Ázie. Podľa autorov Warren, Khogali (1992), Warren 

(1995) je ale potrebné v skúmaných oblastiach zohľadniť všetky aspekty, ktoré 

môžu vplývať na deštrukčné procesy v krajine. Ako uvádzajú napr. Warren 

(1995), Rowntree et al. (2004) a iní, v prípade Afriky je deštrukcia krajiny 

spôsobená zvieratami krátkodobým javom, nakoľko zvieratá po príchode na 

pastevnú plochu spasú vegetáciu a sú nútené opustiť už aj tak vyprahnutú 
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krajiny. Po opustení plochy sa vegetácia pri najbližších zrážkových udalostiach 

obnoví. Autori ďalej uvádzajú, že v prípade Sahelskej Afriky je vplyv pasenia 

na dezertifikačné procesy zanedbateľný voči prirodzeným klimatickým 

procesom vyvolávajúcim tieto javy. Podobné názory ale nie sú ojedinelé. Podľa 

Turnera (1993), ktorý taktiež robil výskum v Afrike, je zaťaženie pasienkov 

bezvýznamným faktorom vzhľadom k náchylnosti územia na degradáciu. V 

každom prípade, nedostatočný výskum týchto oblastí v minulosti viedol k 

mylným predstavám o príčinách vzniku erózie pôdy. Ďalšie výskumy, 

prinajmenšom v oblasti už spomínaných autorov Rowntree et al. (2004) 

dokázali, že prioritný vplyv na vznik erózie mali sociálne a ekonomické 

rozhodnutia a nie je správne pripisovať túto vinu pastierom stád a ich 

načasovaniu pasenia. Dôležitým faktom tiež je, že interakcie medzi 

jednotlivými činiteľmi pôsobiacimi pri vzniku erózie boli mylne považované za 

samozrejmé, jednoduché a ľahko pochopiteľné. Predsa len, fyzikálne 

podmienky sú časovo a priestorovo premenné a jednotlivé druhy živočíchov 

majú rôzne požiadavky na výživné látky. Z tohto dôvodu je pri objasňovaní 

príčin a mechanizmu vzniku erózie pôdy vznikajúcej vplyvom pasenia 

hospodárskych zvierat potrebné zohľadňovať aj socioekonomické a kultúrne 

zvláštnosti či už jednotlivcov, alebo celých regiónov. Andrews, MacDonald 

(1996) taktiež opisujú, že je pomerne ťažké oddeliť vplyv pasenia zvierat od 

ostatných faktorov pôsobiacich na vznik erózie. Poukazujú však na to, že vo 

viacerých oblastiach sa preukázalo, že zvýšený počet oviec v stádach môže 

viesť k deštrukcii porastu a následnému odhaľovaniu pôdneho krytu, čím vzniká 

základ pre vznik erózie pôdy, obzvlášť na pasienkových lúkach založených na 

rašeliniskových pôdach.  

Ak však zoberieme do úvahy všeobecný fakt, že postupné obnažovanie 

pôdneho povrchu a strata vegetačného krytu postupne vedie k odnosu pôdy, 

nemôžeme v tom prípade zanedbať ani vplyv pasenia na tieto procesy (Thornes 

2007). Práve cieľom príspevku Thornesa (2007) je prispieť k pochopeniu 

základných mechanizmov vplyvu pasenia na eróziu pôdy a pokúsiť sa o ich 

modelovanie. Adams et al. (2004) na základe ich výskumu na Novom Zélande 

potvrdili hypotézu, že veľkosť odnosu pôdy počas zimného a letného obdobia je 

rozdielna. Nijako významne sa však nepotvrdil vplyv pasenia na veľkosť tejto 

erózie, resp. celkový odnos pôdy zo sledovanej plochy. Warren (1995) ale 

uvádza, že v prípade krajín s miernou klímou a dostatočným množstvom zrážok 

nefungujú tieto kvázi samoregulačné procesy podmienené množstvom vody v 

krajine ovplyvňujúce režim pasenia. Vzhľadom na dostatok zrážok, je tu aj 

dostatočne zapojený a vyvinutý vegetačný kryt zdanlivo poskytujúci výživu pre 

takmer neobmedzenú pastvu. Následkom takejto pastvy potom môže dochádzať 

k fenoménu nadmerného pasenia – overgrazing a postupnej deštrukcii krajiny a 

strate jej samoregulačných schopností.  

Z iných oblastí Du Toit et al. (2009) sledovali zmeny fyzikálnych 

vlastností pôdy, najmä infiltračnej schopnosti a kompakcie pôd vplyvom pastvy 

oviec merino v Južnej Afrike. Ako uvádzajú vyššie zaťaženie pasienkov počas 

krátkodobej pastvy znižuje infiltračnú schopnosť pôd a zvyšuje kompakciu 
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pôdy. Vplyv pasenia oviec na rozličných typoch krajinnej pokrývky na pohyby 

skalných úlomkov na pastevnej ploche v Izraelskej oblasti Negev sledovali 

Ungar et al. (2009). Zhao et al. (2005) robili výskum dezertifikačných procesov 

v Mongolsku. Ich výsledky preukázali, že intenzívna pastva vedie k značnej 

deštrukcii rastlinného krytu, koreňovej sústavy, znižovaniu jeho výšky a 

zároveň významne zvyšuje negatívne vplyvy udupávania pôdy pasúcimi sa 

zvieratami. Výsledkom týchto procesov boli malé plôšky bez vegetačnej 

pokrývky, ktoré postupne, pri ďalšom zaťažovaní splývali do väčších areálov. 

Niektorí autori hovoria o dezertifikácii aj v súvislosti s pastvou mimo púštnych 

oblastí v klasickom ponímaní. Napr. Arnalds et al. (2001) spomínajú 

dezertifikáciu v súvislosti s ľadovcovou krajinou Islandu – ako pustú krajinu 

bez vegetácie. Podľa Arnaldsa a Barkarsona (2003) je významným negatívnym 

javom spôsobujúcim deštrukciu povrchu Islandu vedúcu k dezertifikácii erózia 

pôdy, ktorá je spájaná so spôsobmi využívania krajiny, obzvlášť s pastvou 

oviec. Autori sa podobne ako iní (Arnalds 2000; Olafsdottir et al. 2001) 

zaoberajú významnosťou pastvy oviec na vzniku erózie pôdy obzvlášť vo 

vysokých pohoriach Islandu. Významný vplyv okrem pastvy prikladajú aj 

topeniu ľadovcov a zvýšenému objemu vody stekajúcej z pohorí. Pastva oviec 

ale podľa Magnussona (1997) vplýva negatívne hlavne na značne deštruované 

ekosystémy hlavne tým, že narušuje schopnosť rezistencie týchto ekosystémov 

voči deštrukčným procesom a zabraňuje ich prirodzenej obnove.  

 

 

OBNAŽOVANIE PÔDY PASÚCIMI SA ZVIERATAMI 

 

Existuje viacero dôvodov, prečo sú vyššie opísané teórie o súvislostiach a 

vzťahoch medzi pasením a eróziou pôdy akceptované širokou vedeckou 

komunitou. Je experimentálne a terénnym výskumom dokázaná súvislosť medzi 

vegetačným krytom a eróziou pôdy. Platí, že čím je slabší vegetačný kryt, tým 

je rýchlejší a intenzívnejší nástup erózie pôdy. Platí to hlavne vtedy, ak 

pokryvnosť vegetáciou klesne pod 30 % (Elwel, Stocking 1986; Francis, 

Thornes 1990). Ďalším dôvodom je fakt, že pôdne profily a povrch pôdy sa 

vplyvom kompakcie pôdy vznikajúcej zošľapávaním zvieratami fyzikálne 

menia. Príčiny vzniku erózie pôdy však zriedka súvisia len s fyzikálnymi a 

socioekonomickými podmienkami územia. Vychádzajú často aj z neschopnosti 

prispôsobiť sa zmeneným podmienkam prostredia, napríklad nedostatku zrážok, 

zmenám vo veľkosti populácie, fragmentácii využívaného územia a pod. 

(Morgan 1995). Pastieri sú často vyháňaní z území s vyššou kvalitou porastov a 

pôd do chudobnejších oblastí (Morgan 1995), čo má potom za následok 

nadmerné spásanie územia a môže viesť k urýchlenej erózii pôdy. 

Obnažená pôda sa na pasienkoch spravidla objavuje na chodníkoch, po 

ktorých sa pasúce zvieratá pohybujú po ploche, alebo kadiaľ sa premiestňujú za 

pastvou a na miestach, kde dochádza k zvýšenej koncentrácii zvierat, ako 

napríklad napájadlá, pozdĺž oplôtkov. Častým miestom sú aj strmé stupne na 

svahoch, kde sa zvieratá šmýkajú a vznikajú obnažené ryhy. Evans (2005) 
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popisuje vznik obnažených plôšok na lokalite Hey Clough vo Veľkej Británii, 

kde sa na strmých svahoch na pieskovcových horninách, často so sklonmi 

svahov 20° obnažená pôda najčastejšie objavovala ako nespojité plôšky, alebo 

ryhy, často z hornej strany ohraničené strmým stupňom a dlhšou stranou 

orientovanou v smere vrstevníc. Menšie ryhy spôsobené pohybom oviec sa 

často objavovali na ostrých konvexných hranách strmých svahov a mali 

stupňovitý charakter. Väčšie ryhy spôsobené pohybom oviec sa často 

objavovali na konvexných svahoch so sklonom 10-15°. Opakovaným 

preháňaním stád cez tieto miesta sa zväčšuje počet aj rozloha týchto rýh, až 

môžu postupne splývať do rozsiahlejších plôch bez vegetačného krytu 

Opakovaný prechod stád či už oviec, alebo iných hospodárskych zvierat 

zabraňuje opätovnému uchyteniu vegetácie, dochádza k ďalšiemu rozrušovaniu 

pôdneho krytu. Obdobný postup vzniku obnažených miest na pasienkoch v 

Škótskej vysočine opisujú aj Andrews, MacDonald (1996). V priebehu zimy, 

vplyvom mrazu môže dochádzať k rozrušovaniu pôdnej štruktúry a pri 

najbližších zrážkových udalostiach, alebo jarnom topení snehu je takto 

rozrušená pôda odplavená (Evans 1990). Opísaný fenomén je pomerne častý aj 

na pasienkoch v Cerovej vrchovine, postihnutých eróziou pôdy vznikajúcou 

vplyvom pasenia hospodárskych zvierat (Kaczara 2009). Tu sa však často 

stretávame aj so situáciou, kedy sú stáda opakovane preháňané po miestach s 

vychodenými prťami s obnaženým pôdnym povrchom, pričom nedochádza k 

ich rozširovaniu, či splývaniu. Namiesto toho dochádza miestami k ich 

výraznému prehlbovaniu, často aj v desiatkach centimetrov (napr. lokalita v k. 

ú. Petrovce, okres Rimavská Sobota a pod.). Všimli sme si tu, že zvieratá aj 

napriek rozsiahlosti pasienkovej plochy preferujú tie isté, už vyšliapané 

cestičky. V takomto prípade je s veľkou pravdepodobnosťou príčinou 

deštrukcie trávnatého porastu nesprávna organizácia pasenia. 

Ako uvádza Zachar (1970) pri správnom obhospodarovaní trávnatých 

porastov je pri zapojených porastoch odnos pôdnych častíc minimálny v 

priebehu celého roka; k eliminácii vodnej erózie postačuje hmotnosť suchej 

nadzemnej biomasy cca 0,2 t.ha
-1

; pri zakladaní nových trávnatých porastov 

môže v počiatočnej fáze, kedy ešte pôda nie je dostatočne krytá dochádzať k 

erózii; väčšie riziko je na svahovitých pastvinách, kde môže dochádzať k 

poškodzovaniu podložia kopytami dobytka, to sa ale môže obmedziť 

využívaním menších stád, resp. pastvou oviec, alebo umiestnením napájadiel do 

hornej časti svahu; trávnatý porast zachytáva povrchový odtok z vyššie 

stekajúcich polí po prívalových dažďoch, znižuje rýchlosť prúdenia, podporuje 

sedimentáciu splavenín a zvyšuje podiel vsiaknutej vody do pôdy 

Erózii na pasienkoch vznikajúcej vplyvom pasenia hospodárskych zvierat 

sa vo svojich prácach (1956, 1957, 1958) zaoberala aj Maršáková-Němejcová. 

Výskum realizovala v rôznych pastvou zaťažených oblastiach Československa – 

oblasť Vsetínska, oblasť Malej Fatry, oblasť Bielych Karpát, Nízkych Tatier a 

Rimavskej kotliny. Uvádza, že odnos pôdy je priamym následkom voľnej 

pastvy dobytka a takmer všade, najmä na strmších svahoch je možné po 

narušení vegetačného krytu pozorovať eróziu pôdy.  
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Postup vzniku erózie vplyvom pasenia popisuje nasledovne (1958): 

1. na pôde sa objavujú malé porušené plochy, 

2. vznik súvislých prtí – rovnobežných vodorovných cestičiek, rozmiestnených 

v pravidelných intervaloch na svahu, vyšliapaných od pasúceho sa dobytka, 

3. obnaženie povrchu prtí a postupný odnos pôdy až vystupuje pevný kamenitý 

podklad, 

4. vznik eróznych rýh a svahových nátrží – začína pôsobiť stružková vodná 

erózia, ktorá často na nechránených svahoch vyryje stružky a výmole. 

Iný pohľad na vznik prtí prinášajú Thurow (1991), McIvor et al. (1995). 

Podľa nich vznikajú selektívnym spásaním preferovaných rastlinných druhov 

pasúcimi sa zvieratami a sú typickými prejavmi nadmerného pasenia, v krajine 

pozorovateľné ako miesta s odumretými rastlinami, prejavmi erózie pôdy, 

zmenami vodného režimu a úrodnosti. Pokiaľ sú takto narušené miesta ďalej 

spásané je pozorovateľný vzťah medzi zhoršujúcimi sa pôdnymi vlastnosťami a 

poklesom celkovej vegetácie (početnosť aj druhy) na plôškach a dochádza k 

spájaniu týchto plôšok. V našej literatúre sa s takýmto chápaním obnažovania 

pôdneho povrchu nestretávame. V súvislosti s obnažovaním pôdneho povrchu 

sa spomínajú iba prte, alebo ryhy v pôde zanechané po kopytách šmýkajúcich sa 

zvierat. Obidva prípady ale súvisia s pohybom zvierat po pastevnej ploche a nie 

bezprostredne so spásaním porastu. Thornes (1990) uvádza, že cestičky 

vyšliapané pasúcim sa dobytkom môžu byť potenciálnym miestom pre vznik 

lineárnej erózie. Pasenie hospodárskych zvierat taktiež často vedie ku 

kompakcii pôdy a strate vrchnej vrstvy pôdy čo znižuje dostupnosť vodných 

zásob, pôdnej úrodnosti a spôsobuje zmeny pôdnej textúry. 

 

 

OBNOVA ÚZEMÍ POSTIHNUTÝCH NADMERNOU PASTVOU 

 

Podľa Andrewsa a MacDonalda (1996) pokiaľ ryhy na svahoch, ako aj 

ostatné prejavy erózie pôdy indukované pasúcimi sa zvieratami, nie sú príliš 

veľké a výrazné, môžu sa po určitom čase v prípade, že zaťaženie 

hospodárskymi zvieratami vráti pod únosnú mieru znovu zregenerovať. Evans 

(1990) ale uvádza, že opätovné znovuosídlenie obnaženej pôdy rastlinami je 

často náročný a zdĺhavý proces trvajúci niekoľko rokov až desaťročí. V 

niektorých prípadoch môže erózia na obnaženej pôde pretrvávať až do doby, 

kým sa neodkryje vrstva pôdy vhodná na kolonizovanie novými rastlinami, 

alebo sa odplaví až na materskú horninu, kedy sa erózia zastaví (Birnie 1993). 

V takomto prípade, ale nie je možná opätovná kolonizácia rastlinami, alebo len 

po dostatočnej dobe, kedy sa materská hornina naruší, čím vzniknú nové 

podmienky na uchytenie vegetácie. Ako príklad uvádza Evans (1997) 

rašeliniská, kde je veľmi ťažké zataviť eróziu na rašeliniskových pôdach a 

obnoviť vegetačný kryt.  

Teoreticky by mala platiť zákonitosť, že pokiaľ prestane na krajinu 

pôsobiť rušivý vplyv, v našom prípade je to pastva, malo by postupne 
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dochádzať k regenerácii poškodených porastov a k postupnému zarastaniu 

obnažených miest na povrchu pôdy. Ako však uvádza Evans (2005), napriek 

permanentnému znižovaniu pastevného tlaku a počtu oviec od 80. rokov 

minulého storočia trvalo až 20 rokov, kým sa miesta poškodené pastvou 

zregenerovali a vyrástol na nich plnohodnotný, zapojený trávnatý porast. Išlo 

pritom o trávnatý porast spásaný ovcami a nie ťažkými hospodárskymi 

zvieratami. Na lokalitách v Cerovej vrchovine (Kaczara 2009), ktoré boli v 

minulosti významne poškodené a spustošené pastvou hovädzieho dobytka, 

môžeme ešte aj dnes, približne 20 rokov od ukončenia ich využívania na 

svahoch pozorovať zreteľné stopy. Obnažené plochy postupne zarástli 

vegetáciou, ale svahy majú dodnes na mnohých miestach stupňovitý vzhľad, 

charakteristický pre územia postihnuté nadmernou pastvou hospodárskych 

zvierat. 

 

 

ZÁVER 

 

Pri hospodárení na trávnatých porastoch je v prvom rade potrebné dbať o 

to, aby nedochádzalo k poškodeniu vegetačného krytu, pretože zapojený 

vegetačný kryt znižuje hrozbu zvýšenej vodnej erózie a zvyšuje infiltračnú 

schopnosť pôdy (Gregory, Walling 1973; Morgan 1995). Opatrenia na ochranu 

pôdy pred eróziou musia byť tiež zamerané na ochranu jej povrchu pred 

účinkami dažďových kvapiek, na zvyšovanie jej infiltračnej schopnosti 

znižujúcej povrchový odtok, na zlepšovanie pôdnej štruktúry a na zdrsňovanie 

povrchu, aby sa znižovala rýchlosť prúdiacej vody a vetra (Morgan 1995) a v 

kontrolovaní počtu zvierat tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu vegetačného 

krytu (Morgan 1995). 

Nadmerným zaťažením trávnatých porastov pasúcimi sa hospodárskymi 

zvieratami môže dochádzať k postupnej deštrukcii vegetačného krytu, až 

obnažovaniu pôdneho povrchu, čo má za následok zvýšenú hrozbu urýchlenej 

vodnej erózie pôdy. Pasenie hospodárskych zvierat môže v krajine indukovať 

všetky typy vodnej erózie pôdy v závislosti od stanovištných podmienok, stupňa 

deštrukcie porastu, intenzity jednotlivých zrážkových udalostí a samozrejme 

celkových klimatických pomerov územia. Časť príspevku je venovaná 

problematike vzniku vodnej erózie pôdy vplyvom pastvy hospodárskych zvierat 

na trávnatých porastoch a pochopeniu vzťahov medzi pastvou a týmito 

deštrukčnými procesmi.  

Pri hodnotení vplyvu pasenia na trávnaté porasty a krajinu ako celok je 

potrebné zohľadňovať okrem pastvy všetky faktory, okrem prírodných aj socio-

ekonomické, ktoré na krajinu pôsobia. V niektorých oblastiach sveta, najmä v 

miernych klimatických pásmach je identifikovanie negatívnych vplyvov pastvy, 

ako je napríklad erózia pôdy pomerne ľahké. Môžeme taktiež s vysokou 

pravdepodobnosťou pripísať tieto konkrétne javy najmä nadmernému 

zaťažovaniu územia pastvou hospodárskych zvierat. Oveľa zložitejšia situácia 

je v suchých oblastiach sveta. Tu je obzvlášť nevyhnutné hľadieť na 
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problematiku komplexne a v sociálnych aj náboženských súvislostiach. Navyše 

krajina je tu vystavená oveľa nepriaznivejším podmienkam – extrémne teploty a 

suchá, často vysoká veternosť. Je preto veľmi ťažké posúdiť, nakoľko sa na 

deštrukcii krajiny, okrem iného aj na eróznych procesoch na pôde, podieľa 

pastva hospodárskych zvierat a nakoľko ide o prirodzené procesy v krajine.  
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