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Pôda

• kyprá, vodou, vzduchom a organizmami 
preniknutá vrchná vrstva zemskej kôry

• jedna zo zložiek životného prostredia, bez 
ktorej by životné prostredie nemohlo 
existovať

• vzniká  vplynom atmosféry, biosféry, 
hydrosféry a litosfery



Erózia pôdy

• z lat. erodere = vymieľať

• erózia pôdy je proces odstraňovania pôdy a 
najvrchnejších vrstiev materskej horniny mechanickým 
pôsobením činiteľov vyznačujúcich sa kinetickou 
energiou, ktorými sú najmä dážď, prúdiaca voda a 
vietor (FULAJTÁR, 2001)

• Pod eróziou pôdy rozumieme odnos pôdy a z toho 
vyplývajúce zníženie hrúbky povrchových vrstiev pôdy 
- najmä účinkom vody a vetra. Je to jeden 
z najnebezpečnejších prejavov degradácie pôd, 
devastácie krajiny a životného prostredia.



Pôdna erózia má dve fázy:

1. fáza: rozpad súdržných pôdnych 
agregátov na jednotlivé častice 

2. fáza: odnášanie uvoľnených častíc 
(vodou a vetrom)



Metódy monitoringu erózie:

1. Erodomerná tyč 



Metódy monitoringu erózie:

2. Erodomerný valec 



Metódy monitoringu erózie:

3. Záchytná stena



Vodná erózia

• Vodná erózia pôdy má veľký význam pri modelovaní 
reliéfu krajiny ako aj pri degradácii úrodotvorných 
vlastností poľnohospodárskych pôd (dochádza k 
uvoľňovaniu a následnému transportu pôdnych častíc, 
na ktoré sú fixované živiny a organická hmota). 

• Vodná erózia sa prejavuje znižovaním hĺbky pôdneho 
profilu (predovšetkým biologicky aktívnej vrstvy pôdy), 
úbytkom organickej hmoty a živín a rovnako aj 
zhoršovaním pôdnej štruktúry.



Vodná erózia

Dážď

- dopad dažďových kvapiek oddeľuje 
menšie častice pôdy, či mäkkej horniny. 

- ak množstvo dopadajúcich zrážok prevýši 
infiltráciu do podložia, stekajúca voda ich 
potom splavuje na nižšie položené miesta.



Vodná erózia

Dážď

- voda zvyšuje 
hmotnosť pôdneho 
pokryvu a na 
svahoch môže 
spôsobiť rozsiahle 
zosuvy či 
bahnotoky



- zosuv v oblasti San Mateo 
v Kalifornii z roku 1997



Vodná erózia

Dážď

- Bahnotok v pohorí 
Sierra Nevada (1997) 



Vodná erózia

• Riečna erózia

• brehy riek nedostatočne 
spevnené porastmi 
podliehajú vymievaniu

• unášané pôdne častice sú 
ďalej odplavované a 
akumulované na riečne dno 
v závislosti od ich veľkosti, 
hmotnosti a od intenzity 
prúdu vody



Veterná erózia

• pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou 
silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc 
vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom 
mieste (akumulácia).

• hlavnými faktormi sú meteorologické a pôdne faktory. 

-meteorologické: rýchlosť vetra a pôdna vlhkosť

-pôdne: obsah neerodovateľných častíc a obsah 

ílovitých častíc v pôde



Veterná erózia

• miera veternej erózie pôdy posudzuje podľa 
ročného odnosu pôdy v mm.rok-1 alebo 
t.ha-1.rok-1

• potrebu protieróznych opatrení indikuje 
prekročenie hodnôt tzv. tolerovateľného odnosu 
pôdy 40 t.ha-1.rok-1 podľa zákona č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 



Veterná erózia



Ľudská činnosť

Rozlišujeme prirodzenú a antropogénnu eróziu.

- pri prirodzenej erózii sa erodovaná pôda 
väčšinou nahrádza pôdotvorným procesom. 
Devastácia nastáva iba pri katastrofických 
situáciách.

- antropogénna erózia môže byť urýchlená alebo 
spomalená



Ľudská činnosť

Les

- odlesňovanie, 

-nestriedanie spásaných pastvín, 

-nadmerné rozširovanie lesných ciest a 

chodníkov, 

-gravitačné približovanie dreva, 

-používanie ťažkej techniky



Ľudská činnosť

Poľnohospodárstvo 

- používanie ťažkých obrábacích strojov

- orba pospádnici (obr.) 

- obrábanie pozemkov s vysokým sklonom

- poľné cesty

- nesprávne osevné postupy

- zväčšovanie lánov polí bez ochrany lesov a 
krovín



Ľudská činnosť

Ďalšie činnosti vedúce k erózii: 

- napriamovanie, odkláňanie vodných tokov

- odvodňovanie mokradí

- rozorávanie medzí a likvidácia remízok

- vypaľovanie trávnatých plôch



Protierózne opatrenia

Protierózna ochrana pôdy je komplex 
organizačných, agrotechnických, biologických a
technických opatrení, ktorých hlavným cieľom je 
(Antal, 2005): 

• zabrániť vzniku škodlivej erózii na ohrozenej pôde
• znížiť intenzitu erózie aby neboli prekročené limity 

straty pôdy
• trvalo udržať existujúcu úrodnosť ohrozenej pôdy
• zabezpečiť ochranu nižšie ležiacich zdrojov povrchových 

a podzemných vôd pred negatívnymi účinkami 
erodovaného materiálu 



Druhy protieróznych opatrení

Organizačné opatrenia:

• Protierózne rozmiestnenie kultúr a plodín

• Veľkosť, tvar a usporiadanie pozemkov

• Delimitácia pôdneho fondu



Druhy protieróznych opatrení

Agrotechnické opatrenia:

• Vrstevnicová agrotechnika

• Pôdoochranná agrotechnika (bezorbová 
agrotechnika, minimálna agrotechnika, 
mulčovanie, podrývanie, podmietka)



Druhy protieróznych opatrení

Biologické opatrenia:

• Ochranné zatrávňovanie (obr.)

• Ochranné zalesňovanie

• Stabilizujúce pásy

• Pásové pestovanie plodín

• Protierózne osevné postupy



Druhy protieróznych opatrení

Technické opatrenia:

• Protierózne priekopy

• Terasy (obr.)



Ďakujem za pozornosť


