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Čo je dezertifikácia?

• Abreville ´49: zmena produktívnej krajiny 
na púšť, dôsledok zruinovania krajiny 
antropogénne vyvolaného eróziou pôdy 

• UNEP: degradácia krajiny v arídnych, 
semiarídnych a subhumídnych zónach, 
ktorej príčinou je zásah človeka



Indikátory dezertifikácie

• Zmeny v rastlinnom pokryve (druhové 
uloženie, stenšenie až strata)

• Zmena hospodárenia s vodou
• Morfologické zmeny pôdy, odnos eróziou
• Znížená úrodnosť, nepriepustná soľná 

kôra na povrchu



Historický vývoj

• 1951 – Hlavný projekt vedeckého 
výskumu arídnych oblastí (UNESCO)

• 1969, 1973 – veľké sucho v Saheli
– Podnet na Medzinárodnú konferenciu o 

dezertifikácii (r. 1977 v Nairobi, Keňa)



Príčiny dezertifikácie

• Prirodzená – výskyt súch, nedostatok alebo 
nerovnomerná časová distribúcia zrážok

• Antropogénna – exploatácia prírodných zdrojov
– Nadmerná pastva
– Nesprávne obrábanie
– Nesprávne zavlažovanie (salinizácia)
– Odlesňovanie a odstraňovanie kriačin
– Znečistenie chemickými polutantami
– Vojenské skúšky (radiácia...) a iné



Erózia 

• Následok: odnos vrchnej vrstvy pôdy
• Faktory:

– Erozivita klímy: potenciálny odnos pôdneho 
povrchu, funkcia sily vetra a vlhkosti povrchu 
pôdy

– Erodibilita pôdy: náchylnosť pôdy na eróziu, 
vplyv zrnitosti pôdy, obsahu humusu, 
vegetačným krytom



Následky dezertifikácie

• Zhoršený stav vegetácie
• Erózia
• Zasolenie
• Strata úrodnosti pôdy
• Kôrnatosť a tým nepriepustnosť pôdy
• Ekonomický dopad



Odstrašujúci príklad od Turanskej 
nížiny (v blízkosti Aralského jazera)

• Východisko: vačšina územia nevhodná na 
poľnohospodárstvo, veľké teplotné výkyvy, 
len pri brehu úrodná pôda

• Cieľ: zavlažiť vodou z riek, pestovať 
bavlník

http://infranetlab.org/blog/2008/06/from-sea-to-salted-land



• Výsledok: 
– drastický pokles vody v jazere, 
– salinizácia pôdy, 
– väčšie teplotné výkyvy (znemožnenie 

pestovania bavlníka), 
– zdravotné problémy (s dýchaním), 
– biodiverzita: vyhynutie rýb (nadmerná 

salinita), 
– častejšie prachové búrky (prehriatie povrchu), 
– nezamestnanosť (strata pracovných miest v 

dôsledku pádu rybárskeho priemyslu)

Odstrašujúci príklad od Turanskej 
nížiny (v blízkosti Aralského jazera)

http://infranetlab.org/blog/2008/06/from-sea-to-salted-land
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Rozšírenie dezertifikácie

• Prakticky všetky arídne oblasti pevniny 
okrem klimatických púští sú zasiahnuté

http://www.countrywatch.com/facts/facts_default.aspx?type=image&img=DAG



Riešenie 

Legislatívne opatrenia: 
• Konvencia Spojených Národov na boj proti 

dezertifikácii ( The United Nations Convention to 
Combat Desertification – UNCCD)
– „Desert Action“
– Národné akčné plány

• Alternatívy:
– Chov Tiav
– Používanie tmavých látok na reguláciu zrážok



Ťavou proti dezertifikácii

Trvalo udržateľný chov:
• Pestrý jedálny lístok
• Mäkké chodidlá
• Výdrž bez vody a potravy – možné prejdenie 

väčších vzdialeností

http://pepamill.blogspot.com/2009_0
2_01_archive.html



Ďakujem za pozornosť
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