
FYZIKÁLNA DEGRADÁCIA PÔDY 
(vybrané problémy vyvolané štruktúrno-mechanickými procesmi) 



• erózia 
 

• zosuvy 
 
• zhutnenie 

Štruktúrno-mechanická degradácia pôdy 



• vodná e. 
 

• veterná e. 
 

• špecifické formy erózie resp. transportu pôdneho materiálu  
  (napr. soliflukcia, ľadovcová erózia) 
 
• zosuvy 
 

vo všetkých štyroch prípadoch ide o prirodzenú záležitosť: tektonické procesy 
reliéf vyvyšujú zatiaľ čo vplyvom vetra, vody, teplotných zmien a gravitácie 
dochádza k jeho zarovnávaniu resp. poklesu 

Erózia a zosuvy 



• napriek tomu, že rozdiel medzi eróziou a zosuvom nie je striktne definovaný, 
zvyknú sa uvedené dva pojmy chápať odlišne 
 
• erózia prebieha spravidla pomalšie (postupne) v porovnaní so zosuvom, ktorý 
je na rozdiel od e. pomerne náhlym javom/procesom (nie je to však pravidlo) 
 
• zosuv je vždy vyvolaný priamo gravitáciou a má viac plošný charakter; často 
vzniká v dôsledku nasýtenia pôdnych pórov vodou na nespevnených svahoch, 
napr. pri dlhšie trvajúcich dažďoch, prípadne v dôsledku topenia snehu  
 
• v globálnom meradle je rozloha území na ktorých sa významne uplatňuje 
erózia väčšia, v porovnaní s plochami ktoré boli/sú zasiahnuté zosuvmi 

Erózia a zosuvy 



vo väčšine prípadov vzniká v dôsledku tvorby 
povrchového odtoku zrážkových vôd, t.j. keď 
rýchlosť infiltrácie zrážkovej vody do pôdy je 
nižšia ako intenzita zrážky (viac naprší ako 
infiltruje), ..iným prípadom je riečna al. 
morská erózia 
 
rozoznávame nasledovné typy vodnej erózie: 
 

• plošná (špecifická forma v. erózie, napr. po 
lesných požiaroch, ..nemusí byť vždy 
nápadná) 
 

• stružková, ryhová - ak sa na určitom území 
uplatňuje dostatočne dlho prechádza do 
výmoľovej e. (brázdy hlboké 0,05 - 2 m) 
 

• výmoľová,  stržová  
(ryhy a rokliny 1 - 20 m ..aj viac) 
 

• riečna a morská - abrázia  
(podmývanie, rozrušovanie brehov) 

Vodná erózia 



Plošná erózia (po požiari - Austrália, Španielsko) 



Stružková (ryhová) erózia (Šobov - Banská Štiavnica) 



Výmoľová erózia (Myjavská pahorkatina - pomerne veľké množstvo zalesnených výmoľov) 



Výmoľová erózia (Myjavská pahorkatina) 



Výmoľová erózia - stabilizácia svahov vegetáciou 
(napr. agáty  nenáročné dreviny ktoré rýchlo rastú) 



Erózia po lesných požiaroch - príčiny: deštrukcia vegetácie a nadložného horizontu pôd  
pôda nie je pred rušivým vplyvom dažďových kvapiek chránená; okrem toho k tvorbe 
povrchového odtoku prispieva aj hydrofóbny charakter pôd zasiahnutých požiarom  



faktory ovplyvňujúce jej vznik: 
 
..H2O má dostatočne veľkú hustotu (približne 700-krát väčšiu hustotu ako 
vzduch)  v prípade ak sa dostatočne veľký objem vody dostane pohybu je 
schopný „so sebou strhávať“ rôzne pevné častice (a tým pádom aj pôdu) 
 
..aj vzdušné masy sú schopné transportu pevných častíc, avšak je na to 
potrebná rádovo vyššia rýchlosť (vetra) v porovnaní s pohybujúcou sa vodou  
 
..príčiny vzniku vodnej erózie súvisia s niekoľkými fyzikálnymi faktormi, ako sú 
napr.: stabilita pôdnej štruktúry, zrnitostné zloženie pôdy (či v pôde prevažujú 
jemnozrnné alebo hrubozrnné častice), pórovitosť pôdy, stupeň nasýtenia 
pórov vodou/vzduchom, priemer pórov a ich hydraulická vodivosť, intenzita 
zrážok a ich celkové množstvo (objem) 
 
z praktického hľadiska sú okrem pôdnych a meteorologických parametrov 
dôležité tiež ďalšie charakteristiky dotknutého územia: členitosť reliéfu, sklon 
svahov, miera urbanizácie - zastavanosť územia, pokryvnosť územia vegetáciou, 
charakter vegetácie, spôsob využívania krajiny (poľnohospodárstvo, priemysel) 
 

Vodná erózia 



faktory ovplyvňujúce jej vznik: 
 
stabilita pôdnej štruktúry (agregátov) - súdržnosť pôdnych častíc: dôležitá 
vlastnosť pôdy, zeminy ako aj niektorých sedimentov z pohľadu náchylnosti 
voči pôsobeniu či už vodnej alebo veternej erózie; v praxi sa používajú rôzne 
merania ktoré slúžia na kvantifikáciu súdržnosti pôdnych častíc; ide napr. o 
merania vodostálosti pôdnych agregátov alebo stanovenie odolnosti určitého 
objemu pôdy voči pôsobeniu tangenciálnych síl (tzv. pevnosť v šmyku) 
 
typ prúdenia vodných más:  
 
• laminárne prúdenie: pohyb suspenzie je pomerne rovnomerný („pokojný“) 
...jedna vrstva vody sa kĺže po druhej; ak sa suspenzia (voda + pevné častice) 
pohybuje laminárne dochádza prevažne k sedimentácii erodovaného materiálu  
 
• turbulentné prúdenie: priestorovo nerovnomerný pohyb kvapaliny 
(suspenzie); rýchlosť pohybu vodných más je väčšia ako v prípade laminárneho 
p., rýchlosť sa navyše (v závislosti od konkrétnych podmienok - napr. reliéf) 
pomerne prudko mení v čase aj priestore;  pri turbulentnom type prúdenia sú 
pevné častice udržované vo vznose; turbulentne pohybujúca sa suspenzia má 
väčšiu eróznu silu 

Vodná erózia 



Vodná erózia ..erózny účinok dažďa 

k vzniku vodnej erózie prispieva aj 
priamy kontakt kvapiek dažďovej 
vody s povrchom pôdy  
mechanické rozrušovanie 



Antropogénne a prirodzené príčiny :  
 
• uplatňovanie nevhodných praktík v poľnohospodárstve: orba po spádnici, 
orba do rovnakej hĺbky, nestriedanie plodín (dlhodobé pestovanie napr. 
kukurice, cukrovej trstiny al. zemiakov), intenzívna mineralizácia organickej 
hmoty (vyvolaná napr. aplikáciou veľkých množstiev minerálnych hnojív) 
 
• odlesňovanie prípadne iný spôsob znižovania plošnej rozlohy vegetačného 
krytu 
 

• veľká miera zastavania - urbanizácie v rámci určitého územia 
 
• keď pôda obsahuje zhutnené - pre vodu ťažko priepustné vrstvy môže dôjsť 
(pri zrážkach) ľahko/rýchlo k nasýteniu povrchovej vrstvy  riziko erózie 
 
• lesné a poľné cesty  zrážková voda ich postupne eroduje a prehlbuje (ako aj 
terén v ich okolí) 

Vodná erózia 



(keď zhrnieme doterajšie informácie..) 
 

• Charakterom zrážok: intenzita a celkové množstvo zrážok, dĺžka časového 
intervalu kontinuálnej zrážkovej udalosti (t.j. či prší dva dni, dva týždne, dva 
mesiace alebo..) 
 
• Vlastnosti pôdy a pôdotvorného substrátu: zrnitostné zloženie, štruktúra a 
konzistencia pôdy, obsah organickej hmoty, priepustnosť pôdy (pre zrážky), 
infiltračná kapacita, charakter substrátu (či je pôda vyvinutá na zvetranom 
sedimente, ak áno aké sú jeho vlastnosti - do akej miery je spevnený; je pôda 
vyvinutá na kompaktnej nezvetranej hornine)  
 
• Topografiou hodnoteného (potenciálne ohrozeného) územia: sklon svahu, 
dĺžka svahu, členitosť reliéfu 
 
• Vegetačné pomery resp. kryt pôdy: či je pôda chránená pred eróziou 
vegetačným krytom, či má nadložný horizont 
 
• Spôsob využívania krajiny a spôsob hospodárenia na pôde (orba po 
vrstevnici, zastavanosť územia) 

Riziko vzniku vodnej erózie je podmienené 



následky:  
 
• odnos pôdy  strata biotopov, dočasná deštrukcia stanovišťa - od rozsahu 
erózie sa odvíja schopnosť organizmov postihnuté územie opätovne osídliť  
 

• znižovanie poľnohospodárskej produktivity pôd - zásah do povrchovej 
najúrodnejšej časti pôdy  odnos živín 
 
• erózny sediment ktorý voda nesie sa vo variabilnej vzdialenosti od jeho zdroja 
usádza, čo často vedie k zanášaniu vodohospodárskych sústav, vodných tokov a 
kanalizácie 
 
• vodná erózia môže prispievať k eutrofizácii vôd nakoľko dochádza často k 
odnosu nielen pôdnych častíc ale aj agrochemikálií 

Vodná erózia 



opatrenia obmedzujúce vodnú eróziu:  
 
• zamedziť priamemu kontaktu medzi dažďovými kvapkami a povrchom pôdy 
 
• zalesnenie alebo (aspoň) zatrávnenie povrchu 
 
• mulčovanie (aplikácia „akejkoľvek“ bariéry na povrch pôdy, ktorá jednak 
zmierni rušivý vplyv dažďových kvapiek, prípadne tiež spomalí výpar vody z 
pôd; častá je aplikácia zvyškov vegetácie, napr. kôry, alebo aj rôznych umelých 
zábran)   
 
• tvorba agroterás - táto praktika nachádzala uplatnenie už pomerne dávno v 
minulosti; zvyšuje sa tým členitosť reliéfu a spomaľuje odtok vody z územia 

Vodná erózia 



pravdepodobnosť, že pôda bude erodovaná vetrom narastá: 
 
• so znižovaním pôdnej vlhkosti 
• s poklesom rozlohy vegetačného krytu 
• ak je súdržnosť pôdnych častíc nedostatočná 
 
aj v prípade veternej erózie je jednou z príčin oddelenia častíc od povrchu pôdy 
turbulentné prúdenie s tým rozdielom, že v tomto prípade ide o prúdenie 
vzdušných más v prízemnej časti atmosféry 
 
• riziko veternej erózie je, popri počasí resp. klíme, významne ovplyvňované 
charakterom reliéfu krajiny; z tohto pohľadu budú ohrozenejšie rozľahlé 
rovinaté územia; naopak s narastajúcou výškovou členitosťou terénu klesá 
riziko veternej erózie 

Veterná erózia 



• tvorba zhutnených vrstiev v pôdnom profile 
 

• rozpad pôdnej štruktúry 
 
 

Negatívne zmeny v pôdnej štruktúre 



(nadmerná) kompakcia pôdy: zvyšovanie objemovej hmotnosti pôdy v 
dôsledku tesnejšieho usporiadania  pôdnych častíc (znižovanie objemu pórov) 
 
vznik zhutnených (nedostatočne priepustných) pôdnych vrstiev vždy súvisí s 
ílom (prípadne prachom), jeho zvýšeným obsahom resp. transportom smerom 
do hĺbky profilu 
 
ku kompakcii hlinitých/ílových pôd prispieva už len samotné vysúšanie 
pôdneho materiálu  prirodzený faktor  
 
iným prípadom je kompakcia vyvolaná spôsobom orby; vzniká v dôsledku 
translokácie ílových a prachovitých častíc (rozpad agregátov a presun častíc 
smerom do hĺbky); ak sa pri poklese v hĺbke pôdy o 7,5 cm obsah ílu viac ako 
zdvojnásobí ( nárast zhutnenia) pôda sa považuje za degradovanú - kritérium 
FAO 
 
kompakcia pôdy je oveľa väčší problém ako sa pôvodne predpokladalo 

Tvorba zhutnených vrstiev v pôdnom profile 



1. Prirodzená 
 
• ku kompakcii pôdy dochádza v rámci prirodzeného vývoja (genézy) pôd napr. 
pri ilimerizácii, slancovaní alebo laterizácii 
 
• príkladom prirodzenej kompakcie pôdy je napr. tvorba kôry na jej povrchu; 
pôda bez vegetačného krytu je vystavená mechanickému (rušivému) vplyvu 
dažďových kvapiek  kôra na povrchu, vzniká na rovinatých územiach vplyvom 
periodického premiešavania a následnej konsolidácie častíc pri vyparovaní 
zrážok. Vo výnimočných prípadoch môže byť tento zhutnený horizont v suchom 
stave značne tuhý (výskyt v trópoch a subtrópoch) 

Tvorba zhutnených vrstiev v pôdnom profile 



2. Podmienená ľudskou činnosťou 
 
• vplyvom aplikácie ťažkých dopravných prostriedkov používaných na ťažbu 
(dreva - harvestre) alebo na rôzne agrotechnické opatrenia (napr. traktory,  
kombajny).  
 

• vplyvom obrábania a zúrodňovania - bežná je tvorba tzv. zhutneného 
podorničia v určitej hĺbke pod úrovňou preorávania pôdy; v rámci povrchového 
kultizemného horizontu dochádza (vplyvom mechanického - periodicky 
opakujúceho sa pohybu) k rozrušovaniu agregátov a presunu jemnejších častíc 
smerom do hĺbky kde sa akumulujú a vytvárajú zhutnenú, slabo priepustnú 
vrstvu (či už pre korene rastlín, pre vodu alebo vzduch) 

Tvorba zhutnených vrstiev v pôdnom profile 



Štruktúra pôdy  agregáty: zhluky častíc menších ako 0,002 mm; organo-
minerálny komplex ktorý “drží pokope” vďaka Van der Waalsovým silám, 
vodíkovým mostíkom ale aj kovalentným väzbám 
 
Tvorba pôdnej štruktúry je komplexná záležitosť - vzájomné zosúladenie 
chemických, fyzikálnych a biologických procesov a faktorov: 
 
• biologické faktory: priestorová spleť koreňov; korene a mikroorganizmy 
vylučujú látky stmeľujúce pôdne častice  
 
• fyzikálne faktory: optimálny hydro-termický režim pôd, striedanie vysúšania a 
zvlhčovania, striedanie teplôt (napr. v lete 25°C, v zime < 0 °C), striedanie 
napučiavania a zmršťovania  
 
• chemické faktory: produkcia organických látok - prírodných polymérov a 
koloidov (polysacharidy, lignocelulóza, lignín, humínové kyseliny), vlastnosti 
sorpčného komplexu pôd (T,S,V, H)  množstvo a typ katiónov prítomných v 
sorpčnom komplexe 

Rozpad pôdnej štruktúry 



Faktory priaznivo ovplyvňujúce charakter pôdnej štruktúry: 
dostatočný podiel iónov Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+ v sorpčnom komplexe, obsah 
týchto prvkov v geologickom substráte, neutrálne pH, optimálny vlhkostný 
režim (Eh) a teplotný režim, optimálna intenzita humifikačných procesov - nie 
nadmerná akumulácia pôdnej organickej hmoty ani jej príliš intenzívna 
mineralizácia 
 
Faktory nepriaznivo ovplyvňujúce charakter pôdnej štruktúry: 
zvýšený podiel jednomocných katiónov v sorpčnom komplexe:  Na+, K+, H+, 
príliš suchá a teplá alebo naopak príliš studená a humídna klíma, pôdotvorný 
substrát chudobný na Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+  
Príklad rozpadu pôdnej štruktúry: zasolenie pôd - vysoký obsah Na+ v 
sorpčnom komplexe stimuluje peptizáciu pôdnych koloidov, prechod gél  sól  

Rozpad pôdnej štruktúry 
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