DEZERTIFIKÁCIA
príčiny, následky, úloha pôdneho krytu, vegetácie a súvislosť s
fenoménom „soil sealing“...

DEZERTIFIKÁCIA







znižovanie alebo ničenie biologického potenciálu pôdy a krajiny vedúce v konečnom
dôsledku k tvorbe „púštnych” podmienok
Ide o pomerne všeobecnú definíciu, ale ani termín „púšť“ nie je exaktne definovaný
Prvý krát sa stala predmetom vedeckého záujmu na začiatku 70-tych rokov minulého
storočia; aj keď označenie bolo prvý krát použité už v roku 1949
Súbor na seba nadväzujúcich čiastkových udalostí – procesov, ktoré vyvolávajú
negatívne zmeny v biologickej aktivite ekosystémov aridných a semiaridných oblastí

Výskum týkajúci sa D. bol doposiaľ orientovaný na:








Plošné rozšírenie dezertifikácie (prieskum na globálnej ako aj regionálnych
úrovniach) a jeho zmeny; bol v niektorých oblastiach pozorovaný aj opačný trend (t.j.
narastanie biologickej aktivity púšte)?
Identifikáciu fyzikálnych procesov ktoré ju spôsobujú a sprevádzajú – pochopenie
príčin degradácie ekosystému na fyzikálnej úrovni (napr. následkom zasolenia pôd)
Čo je potrebné urobiť za účelom stabilizácie územia z pohľadu ďalšieho rozširovania
rozlohy púští, prípadne jeho opätovnej revitalizácie
Vzťah medzi dezertifikáciou a globálnou klimatickou zmenou

Aspekty D. ktoré sa priamo netýkajú prírodných vied





Politická situácia krajín ktorých sa dezertifikácia bezprostredne týka
Ekonomická situácia (absencia inžinierskych sietí a vodohospodárskych sústav v
krajine)
Vzdelanosť obyvateľstva v týchto krajinách

Poznatky týkajúce sa problematiky vodného hospodárstva, hydromeliorácií, fyziky pôdy
priamo neriešia hladomor, ktorý je častým javom v krajinách resp. regiónoch
dlhodobo ohrozených nedostatkom vody (..sú potrebné peniaze a politická vôľa)

Dezertifikácia vs. sucho





Je na mieste rozlišovať medzi týmito termínmi a zároveň pochopiť ich vzájomný vzťah
Sucho – stav nedostatku vody v ekosystéme (môže byť krátkodobé, alebo naopak
pretrvávať dlhší čas)
Dezertifikácia – proces ktorý v dôsledku dlhého, resp. častého výskytu suchých a
horúcich období spôsobuje dlhodobé negatívne zmeny v biologickej produktivite
ekosystémov postihnutého územia

Príčiny dezertifikácie






Zmeny v klíme:
- charakter klímy Zeme je ovplyvňovaný viacerými faktormi, pričom na väčšinu z nich
(astronomické vplyvy) nemá človek v podstate žiaden dosah; ovplyvňuje ju iba emisiami
CO2 a ďalších „skleníkových“ plynov
- je možné, že ak by aj človek v rámci svojich aktivít maximálne obmedzil uvoľňovanie
„skleníkových“ plynov do atmosféry, otepľovalo by sa aj naďalej „rovnako“; možno aj viac
(rýchlejšie); situáciu by napr. mohla dramaticky zhoršiť erupcia väčšej sopky prípadne
viacerých sopiek súčasne
- v porovnaní s predchádzajúcimi medzi-ľadovými obdobiami (interglaciálmi) je ten
súčasný v priemere o niekoľko stupňov chladnejší
Je pravdepodobné, že okrem spomenutého vplyvu emisií antropogénneho pôvodu sa na
rozširovaní rozlohy púští podieľajú aj nadmerná pastva dobytka, odlesňovanie (najmä v
tropických oblastiach - vypaľovanie tropických dažďových pralesov)
Vplyv požiarov nemusí byť nutne negatívnym javom; v aridných oblastiach sa vyskytujú
(rastlinné) spoločenstvá, ktoré sa pomerne ľahko zotavujú zo zásahu územia požiarom (v
popole sú prítomné rastlinám prístupné formy P a K  je podstatné kde „skončí“ popol)

Územie je ohrozené dezertifikáciou ak:






Vykazuje dlhodobo tendenciu klesajúcej vodoretenčnej schopnosti (nemá schopnosť
zadržiavať vodu)
Má nedostatočný prísun vody (najmä zrážkovej)
Je dlhodobo vystavené pôsobeniu vysokých teplôt
Uplatňuje sa na ňom výparný hydrologický režim (hrozí riziko zasolenia pôd)

..ide o primárne príčiny dezertifikácie
Samotná dezertifikácia spočíva v uplatňovaní sa viacerých čiastkových procesov, ktoré
sú následkami vyššie uvedených príčin; medzi tieto čiastkové procesy patria napr.
intenzívna mineralizácia pôdnej organickej hmoty, veterná erózia, pokles biologickej
aktivity pôdy, výskyt požiarov (najmä tých, ktoré sú vyvolané človekom)

„Expanzia“ púšte do okolia










k zmenám plošnej rozlohy púští dochádza vďaka fyzikálnym a fyzikálno-chemickým
procesom, ktoré prebiehajú, či už v rámci územia samotnej púšte, alebo na rozhraní
medzi púšťou a okolitou krajinou/ekosystémami
ide o pôsobenie meteorologických (vysoké teploty, nedostatok vody, prenos tepla naprieč
atmosférou, jeho výmena medzi jednotlivými krajinnými prvkami a šírenie do okolitého
prostredia) ako aj následných mechanických faktorov a procesov (napr. pieskové búrky a
s tým súvisiaci pohyb dún  zasypávanie priľahlých území vrátane poľnohospodárskej
pôdy a ľudských sídiel)
k tvorbe púštnych podmienok môže dochádzať taktiež v dôsledku zasolenia pôd; ide o
vplyv chemického zloženia sedimentárneho podložia a podzemných vôd; voda je v
prostredí síce prítomná, ale pre organizmy je „nepoužiteľná“ z dôvodu značnej
koncentrácie rozpustených solí (najmä sodných)
piesčité sedimenty púšte zabraňujú prieniku tepla smerom do hĺbky - pôsobia izolačne
(póry sú vyplnené vzduchom ktorý má zanedbateľnú tepelnú vodivosť), čím vlastne bránia
evaporácii podzemnej vody - jej hladina môže byť pritom situovaná pomerne plytko pod
povrchom
pri dezertifikácii, ako aj pri zániku púští, resp. pri revitalizácii jej územia môžu hrať
dôležitú úlohu aj tektonické faktory

Najviac ohrozené typy ekosystémov


Savany, prérie, trávnaté a krovinné porasty tropických a subtropických oblastí (angl.
označenie takéhoto typu ekosystémov: bush, chaparral)





Príčiny: okrem dlhodobého nedostatku vody, resp. uplatňovania sa „nevhodného“
hydrologického režimu na danom území, sú tieto typy spoločenstiev ohrozované
intenzívnou pastvou dobytka, v menšej miere požiarmi..
Ak intenzita rušivých faktorov dosiahne určitú kritickú úroveň - vegetácia (trvalky
napr. trávy) už nie je schopná obnovy

Oblasti vo svete ohrozené dezertifikáciou

Sahel














Pravdepodobne najviac skloňovaná oblasť v súvislosti s prebiehajúcou
dezertifikáciou
Severná časť Afriky - geografické vymedzenie: západ - pobrežie Atlantického oceánu,
Senegal, Mauritánia; východ - Sudán, Eritrea
Južné okolie Sahary: semi-arídna oblasť v ktorej obdobie dažďov trvá maximálne 4
mesiace do roka, pričom vrcholí v auguste
V tejto oblasti boli v druhej polovici 20-ho storočia pozorované negatívne zmeny v
produktivite ekosystémov  od vtedy - rôzne teórie o príčine
1. spájanie negatívnych zmien v s nevhodným manažmentom tejto oblasti - okrem
nadmernej pastvy dobytka, odlesňovanie, celkový ústup poľnohospodárstva;
uvedená zmena klímy bola človekom vyvolaná, a môže byť teda aj človekom
zmiernená, prípadne odstránená - jedna z hypotéz
2. hypotéza hovorí o tom, že premenlivosť klímy v tejto oblasti je silne ovplyvňovaná
teplotou povrchu vôd oceánov; nárast sucha mohol byť vyvolaný vzrastom teploty
okolitých oceánov
3. pravdepodobné je spolupôsobenie uvedených dvoch faktorov a vylúčiť nemožno
ani vplyv globálnej klimatickej zmeny

Dezertifikácia Afriky v období neogénu








V súčasnosti tvorí púšť približne 1/3 rozlohy afrického kontinentu: Sahara sa
rozprestiera na území s rozlohou 9 mil. km2, Namíbijská púšť cca. 135,000 km2 a
Kalahari približne 260,000 km2, okrem toho sú ešte menšie púšte v Keni, Somálsku,
Eritrei a Etiópii
Informácie o histórii klímy Afriky sú síce útržkovité, avšak napriek tomu
paleontologické a paleoklimatické štúdie poukázali na to, že niektoré z oblastí
majúce v súčasnosti charakter „totálnej“ púšte, mali pred niekoľkými mil. rokov
humídnejšiu klímu v porovnaní s dneškom;
na druhej strane v oblastiach Konga a východnej Afriky sa uplatňoval aj opačný
trend, t.j. prechod z púštnych podmienok smerom k humídnejším (napr. povodie
dnešnej rieky Kongo bolo v Miocéne výrazne suchšie ako je dnes)
púšť nachádzajúca sa na území dnešnej Namíbie je možno staršia (17-18 mil. rokov ide o najstaršiu púšť v Afrike) v porovnaní so Saharou (7-8 mil. rokov)

množstvo zrážok za rok:
mm

Roky v
mil.

Premenlivosť podmienok na zemskom povrchu




z pohľadu časového intervalu existencie planéty ktorú obývame (4,7 mld. r.) zaraďujeme
dezertifikáciu a s ňou súvisiaci ničivý vplyv sucha medzi náhle resp. prudké (napr. 100 r.
trvajúce sucho) zmeny zemského povrchu
príklady z histórie:
> Mayská civilizácia prosperovala najmä v rozmedzí rokov 550 až 770 n.l.; sucho trvajúce
v rozmedzí rokov 810 až 910 n.l. na polostrove Yukatan v Mexiku prispelo k zániku
civilizácie Mayov obývajúcich v danej dobe toto nížinaté územie
> existujú údaje o tom, že na území dnešnej Indie bol život človeka pred 8000 rokmi
výrazne ovplyvňovaný premenlivým charakterom miestnych riek na rovinnom alúviu; išlo o
zmeny v prietokoch, zmeny polohy koryta - migrácia riek, záplavy; v rámci daného územia
dochádzalo k intenzívnej sedimentácii častíc (pôda, úlomky hornín) erodovaných v
priľahlých Himalájach  následná nestabilita toku rieky
z územia dnešnej Indie je známy príbeh tzv. „stratenej“ rieky Sarasvati, ktorej tok bol
odvodňovaný po tom ako sa stretol s tokom väčšej rieky - Indus; až napokon úplne
„zmizol“ v púšti Thar, v severozápadnom Rajasthane
> v Byzantskej ríši bolo medzi r. 200 a 300 n. l. 5 miest „pochovaných“(zaviatych) v
dunách piesku

Opak dezertifikácie







Dezertifikácia pravdepodobne nie je ireverzibilný proces
Za určitých okolností môže dochádzať k opätovnej kolonizácii pôdotvorného
substrátu organizmami - ak z nejakých príčin dôjde k nárastu množstva zrážok, alebo
vodoretenčnej schopnosti krajiny (pôdy)
Existuje niekoľko prác, ktoré zdokumentovali opätovné osídlenie územia púští
trvalými trávnatými porastmi niekoľko rokov po tom ako prestalo byť využívané na
pastvu dobytka
Štúdií ktoré by dokladovali opak dezertifikácie, teda akési „oživenie púšte“, nie je
veľa  treba ďalší výskum v tejto oblasti

Voda a poľnohospodárstvo
voda v poľnohospodárstve je nenahraditeľná - rastlinná a živočíšna výroba si vyžadujú viac
vody ako ktorékoľvek iné odvetvie ľudskej činnosti, hospodárstva alebo priemyslu





rastlinná výroba  proces fotosyntézy je náročný na množstvo spotrebovanej vody
odhaduje sa že na prírastok 1 kg rastlinnej biomasy (sušiny) je potrebných cca. 500 kg
vody
ak pestovanie určitej poľnohospodárskej plodiny prináša ročne úrodu povedzme v
množstve 10t/ha na vyprodukovanie tohto množstva sa tým pádom spotrebuje 2000 až
5000t vody čo predstavuje približne 200 až 500 mm zrážok

odhaduje sa, že:
 v súčasnosti približne 1 mld. ľudí vo svete nemá prístup buď k pitnej vode alebo
hygienickým zariadeniam
 v celosvetovom meradle zavlažovanie v poľnohospodárstve znamená, že je možné vyrobiť
o cca. 40 % viac potravín
..zdrojom obživy ľudí v aridných oblastiach je pri tom často práve poľnohospodárstvo
(samozrejme, že sú aj vyspelejšie štáty nachádzajúce sa v aridných oblastiach, ktoré vďaka prosperujúcej
ekonomike môžu lepšie čeliť dopadom sucha, napr. investovaním do rôznych hydro-meliorácií a
vodohospodárskych techník; ide hlavne o Izrael a Austráliu)

Vodohospodárske praktiky v arídnych oblastiach











pri závlahách v poľnohospodárstve obmedziť evaporáciu na minimum, napr.
uplatnením mulčovania prípadne iných techník (prikrytie povrchu pôdy
nepriepustnou fóliou al. vrstvou igelitu)
zlepšovanie vododržnej kapacity pôd je možné dosiahnuť napr. pridávaním tzv.
biouhlia (anl. biochar) do pôdy  následok: zvýšenie obsahu pôdnej organickej hmoty
(biouhlie: pomerne lacný a voči termickej degradácii odolný prípravok)
obmedziť chov dobytka, prípadne chovať v interiéroch
pestovať v skleníkoch
vybudovať zariadenia pre zachytávanie zrážok
šetrné závlahové systémy  potrubia zapracované priamo do pôdy; kvapková
závlaha
použitie vôd nižšej kvality t.j. odpadových, prípadne s obsahom solí - riziko ! - takmer
vždy je potrebná určitá úprava
> v prípade aplikácie odpadových vôd do pôdy je často väčším problémom biologické
znečistenie ako chemické; v tejto súvislosti normy WHO pre závlahovú vodu definujú
napr. počet vajíčok črevných parazitov z kmeňa Nematoda (napr. rady Trichocephalida,
Ascaridida, Strongylida) na 1l ; alebo počet koliformných baktérii (napr. e. colli)

Čo má spoločné dezertifikácia s fenoménom soil sealing?






Obidva javy sú sprevádzané nárastom rozlohy neživých (často anorganických),
geometricky relatívne jednoduchých povrchov, ktorými voda nie je dostatočne
zadržiavaná
V rámci suchozemských ekosystémov, ktoré netrpia negatívnymi dôsledkami dlho
trvajúcich suchých období plní voda resp. zmeny jej skupenstva dôležitú
termoregulačnú funkciu
Živá ako aj odumretá biomasa spolu s pôdou významne prispievajú k zadržiavaniu
vody v krajine  postupne ju uvoľňujú do prostredia a tým pádom sa podieľajú na
tvorbe (životu prospešnej) mikroklímy

Dôležitá samozrejmosť: môže mať krajina, mesto alebo ekosystém vynikajúcu
vodoretenčnú schopnosť, ak nebude voda do prostredia (systému) dodaná vzniká
problém; prísun vody do prostredia je v praxi veľmi často kontrolovaný charakterom
(a teda aj premenlivosťou) počasia a klímy.

