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The paper focuses on processes of the genesis and abandonment of the Slovak agricultural landscape and on the 
phenomenon of eroded waste lands (area of approx. 75,500 ha) participating at this abandonment. Reasons and 
consequences of modern abandoning of agriculture lands (their area is 424,000 to 452,000 ha i.e. 17.5 % – 18.6 % 
of the total Slovak agricultural land) are analysed, including occurrence and forms of these areas in the Slovak 
Republic.
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Problematiku spustnutých pôd, ako aj pustnutia kul-
túrnej poľnohospodárskej krajiny pokladáme z národohos-
podárskeho hľadiska za veľmi závažnú. Aj keď tieto dva 
fenomény na Slovensku nepochádzajú z rovnakého ob-
dobia, obidva sa týkajú pôdneho fondu v značnom roz-
sahu, pričom nepatríme medzi krajiny s veľkou výmerou 
poľnohospodárskej pôdy, skôr naopak. To dodáva celé-
mu problému osobitný akcent, lebo ubúdanie produkč-
nej plochy, v minulosti skôr lesnej pôdy, v súčasnosti 
zasa poľnohospodárskej pôdy, bolo a je varovným signá-
lom pre tých, ktorí ju využívajú, obhospodarujú, spravu-
jú alebo chránia.

Proces genézy a pustnutia kultúrnej krajiny Slovenska

Na krajinnú sféru sa pozeráme z holistického hľadiska 
ako na systém zložený z dvoch rovnocenných podsys-
témov – fyzickogeografickej a socioekonomickej sféry. 
Toto členenie je obzvlášť dôležité pri analýze a hodnotení 
problémov kultúrnej, najmä vidieckej krajiny z aspektu 
jej využívania, ohrozenia, resp. aj pustnutia.

Za kultúrnu krajinu možno pokladať spoločnosťou 
– človekom a jeho aktivitami pozmenenú až pretvorenú 
prírodnú krajinu. Vzhľadom na to, že územie dnešného 
Slovenska v čase pred neolitom pokrývali pôvodne lesy 
až na 93 – 95 % rozlohy, išlo tu v zásade o lesnú prírod-
nú krajinu, tzv. prakrajinu. Jej pretváranie na kultúrnu 
krajinu postupovalo rámcovo takýmto radom: odlesňo-
vanie územia – osídľovanie územia – premena lesnej pôdy na 
poľnohospodársku (t. j. skultúrňovanie krajiny) – využívanie 
kultúrnej krajiny (najmä na rastlinnú a živočíšnu produkciu) 
– pribúdanie ďalších (najmä urbanizačných a industrializač-
ných) socioekonomických aktivít človeka – opúšťanie obrába-
ných poľnohospodárskych pozemkov (sekundárna sukcesia) – 
pustnutie kultúrnej, najmä poľnohospodárskej krajiny (s rôzne 
dlhým obdobím pretrvávania), a to aj s prejavmi erodovaných 
spustnutých pôd.

V bežnom chápaní sa zvykne za vidiecku krajinu pokla-
dať len poľnohospodárska krajina s rýdzo poľnohospo-
dárskou pôdou. To je však podľa nášho názoru nespráv-

ne, neúplné, lebo medzi termín poľnohospodárska krajina 
a poľnohospodárska pôda nemožno položiť znamienko rov-
nosti. Na vyčlenenie poľnohospodárskej krajiny je potrebné 
brať do úvahy jej reálnu štruktúru. Navyše do vidieckej 
krajiny treba zahrnúť aj lesnú krajinu. Poľnohospodárska 
(vidiecka, rurálna) krajina zaberala v roku 1980 približne 
70 % výmery Slovenskej republiky s 53 typmi súčasnej 
krajiny (Midriak a kol., 2011 – členenie podľa Mazúra, 
Krippela, 1980), resp. v roku 2001 s 50,5  % výmery a so 
6 typmi poľnohospodárskych areálov (Feranec, Oťaheľ, 
2001). Dvadsaťosem typov súčasnej poľnohospodárskej 
krajiny je zastúpených v krajine so sústredenými vidieckymi 
sídlami, 13 typov v krajine s roztrúsenými sídlami a, napo-
kon, 12 typov je v krajine bez trvalých sídel. Spolu z 53 ty-
pov súčasnej poľnohospodárskej krajiny je až 36 typov 
(68 %) takých, v ktorých sa vyskytuje aj les rozličného 
typu, teda nie len tzv. nelesná drevinová vegetácia.

Podľa analýzy súčasných krajinných typov boli len 
necelé 3 % územia Slovenska mestskou krajinou, a zvyš-
ných 97 % vidieckou krajinou v najširšom ponímaní. 
V striktnom zmysle slova je vidieckou krajinou: (1) poľ-
nohospodárska krajina (70 % územia SR) a (2) lesná, spo-
radicky osídlená až neosídlená krajina (26 %). Slovensko 
ako celok možno označiť prevažne za vidiecku krajinu, 
pričom v poľnohospodárskej krajine prevažuje oráčino-
vo-lúčno-lesná a oráčinová krajina (obr. 1).

Erodované spustnuté pôdy ako významný element 
pustnutia poľnohospodárskej krajiny

Históriu krajiny môžeme posudzovať na základe 
viacerých ukazovateľov. Tak je to aj s pustnutím krajiny. 
Môže o ňom svedčiť úpadok hospodárstva, kultúry, ná-
boženstva, prípadne niektoré demografické alebo aj iné 
ukazovatele. V tejto časti príspevku podávame svedectvo 
o pustnutí kultúrnej poľnohospodárskej krajiny na Slo-
vensku s prispením erodovaných spustnutých pôd, ktoré 
majú dlhodobý dopad na zmenu krajiny. 

Zmeny krajiny do polovice 20. storočia v čase deli-
mitácie pôdneho fondu predstavovali najmä spustnuté 
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pôdy ako následný fenomén dlhodobého odlesňovania, 
pastvy, extenzívneho využívania pôdy a jej intenzívne-
ho erodovania, čo sa prejavilo ako národohospodársky 
problém, spočívajúci nielen v zmenšení produkčnej plo-
chy lesa a poľnohospodárskych pozemkov, ale aj vo vý-
raznom znížení hydrickej funkcie krajiny. 

Spustnuté pôdy znamenajú najvýraznejšie erózne zde-
vastovanie povrchu (Zachar, 1982; Midriak, 2010). Sú to 
pôdy, resp. plochy, na ktorých bola antropogénne od-
stránená trvalá vegetačná pokrývka (najmä lesný porast 
– vyrúbaním, požiarom, vyklčovaním) a deštrukčnými 
procesmi (vodnou a vetrovou eróziou, zosuvmi, orbou, 

pasením, ale aj ťažbou nerastných surovín) bol buď od-
stránený, stenčený, alebo značne pozmenený pôdny plášť 
s výrazným prispením diferencovanej expozičnej klímy. 
Došlo tak k horizontálnemu i vertikálnemu prerušeniu 
celistvosti pôdnej pokrývky (často k zryhovaniu svaho-
vých pozemkov až k tvorbe badlandov – obr. 2), k zníženiu 
jej úrodnosti a vyradeniu z procesu využívania s cieľom 
získať bioprodukciu. Takto u nás vznikali spustnuté pôdy 
zväčša od čias valaskej kolonizácie (miestami aj podstatne 
skôr). Od polovice 20. storočia však na Slovensku máme aj 
iný typ spustnutých pôd, resp. plôch ako odkaliská, hluši-
ny, haldy a pod., ktoré vznikli na miestach s intenzívnou 
kontamináciou a chemickou degradáciou pôdy ako dôsledok 
priemyselnej činnosti (v okolí magnezitiek, cementární, 
vápeniek, niektoré vojenské priestory a i.), ďalej brownfiel-
dy a i. Tieto pôdy taktiež stratili sčasti alebo úplne biopro-
dukčnú schopnosť.

Na Slovensku išlo pravdepodobne o rozlohu 
219 383 ha spustnutých pôd (Midriak, 2010), pričom tieto 
pôdy asi v polovici 20. storočia zaznamenali vrchol svojho 
rozsahu. Nikdy neboli kodifikované ani presnejšie zmapo-
vané, preto sa okolo ich výmery začali vyskytovať určité 
pochybnosti (lebo v tejto kategórii boli zlúčené erodované 
a málo výnosné nelesné pôdy). Pri hodnotení spustnutých 
pôd sme vychádzali z jedinej schematickej mapky spraco-
vanej na Slovensku (Janečko a kol., 1955) a analyzovali sme 
ju v prostredí geograficko-informačných systémov (GIS). 
Podľa výsledkov tejto analýzy bolo k roku 1954 na Slo-
vensku od nížinnej po hornatinovú krajinu asi 70 705 ha 
erodovaných spustnutých pôd. Ich triedenie bolo pod-
ľa typu horniny, resp. substrátu, na ktorom sa vytvorili 
(27 % na flyši, 17 % na karbonátových horninách, 16 % na 
sprašových hlinách, viatych pieskoch, neogénnych, málo 
spevnených sedimentoch a zasolených pôdach, 15 % na 
horninách kryštalinika, 12 % na neovulkanitoch, 10 % na 
aluviálnych náplavách, 3 % na iných horninách alebo sub-
strátoch). Sú však rozšírené od kolínneho po subalpínsky 
stupeň rovnako na lesnom ako aj na poľnohospodárskom 
pôdnom fonde. Najväčšiu rozlohu majú spustnuté pôdy 
v Strážovských vrchoch, Ondavskej vrchovine, Malých 
Karpatoch, Juhoslovenskej kotline, vo Zvolenskej kotline, 
Laboreckej vrchovine, v Bukovských vrchoch, Kysuckej 
vrchovine a v Podunajskej pahorkatine. (Často sa vyskyto-
vali aj nad hornou hranicou lesa – vyše 4 800 ha, t. j. 8,1 % 
plochy povrchu, čo naznačuje potrebu zvýšiť rozsah spust-
nutých pôd na Slovensku na cca 75 500 ha; Midriak, 2010). 
Časť spustnutých pôd – podľa hrubého odhadu asi 50 % 
– na Slovensku sa zalesnila (prevažne nepôvodnými dre-
vinami), zvyšok zväčša zarastá bylinnou i drevinovou ve-
getáciou.

Z hľadiska súčasných foriem využitia krajiny (Feranec, 
Oťaheľ, 2001) sa najväčšie podiely bývalých erodovaných 
spustnutých pôd (v poľnohospodárskej krajine) nachá-
dzajú na ploche súčasných listnatých lesov (cca 23 %) a he-
terogénnych poľnohospodárskych areálov (takmer 18,5 %), ale 
ich veľká výmera pripadá aj na súčasnú ornú pôdu (takmer 
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Obr. 1. Štruktúra poľnohospodárskej krajiny na Sloven-
sku v roku 1980. Zdroj: Midriak a kol. (2011)

Obr. 2. Erodovaná spustnutá pôda badlandového typu 
na pasienku so sprašovou hlinou v Rožňavskej kotline 
(1965). Foto: Rudolf Midriak
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17 %), zmiešané lesy (cca 13 %) a ihličnaté lesy 
(takmer 13 %). Spolu sa v spomínaných pia-
tich triedach súčasnej krajinnej pokrývky 
nachádza takmer 84 % bývalých erodova-
ných spustnutých pôd Slovenska. V prípade 
ihličnatých lesov ide o plochy tých bývalých 
erodovaných spustnutých pôd, ktoré boli 
v druhej polovici 20. storočia zalesnené bo-
rovicou čiernou a borovicou lesnou, čo boli 
najčastejšie vysádzané dreviny na nelesných 
(najmä na erodovaných spustnutých) pôdach 
Slovenska. Usudzujeme, že lesné pozemky na 
bývalých erodovaných spustnutých pôdach 
v nížinnej až horskej krajine (teda na výmere 
70 705 ha) zaberajú cca 52,6 %. Podľa databázy Národné-
ho lesníckeho centra vo Zvolene sa však zo všetkých les-
ných porastov, ktoré tam boli založené, vyskytuje dnes iba 
19,2 % v kategórii ochranných lesov, čo sa nám zdá byť 
značnou anomáliou. Dosvedčujú to aj evidencie o ďalších 
charakteristikách lesov založených na týchto pôdach. 

Zaujímavá je aj analýza štruktúry súčasnej poľnohospo-
dárskej pôdy (PP) Slovenska (podľa údajov Pôdneho portálu 
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bra-
tislave z roku 2010) vo vzťahu k lokalizácii bývalých ero-
dovaných spustnutých pôd na jednotlivých kategóriách 
PP. Podľa nej možno usudzovať, že výmera erodovaných 
spustnutých pôd na PP bola 31 614,82 ha, čo je 44,71 % 
z ich celkovej výmery (ale taktiež len v nížinnej až horskej 
krajine, teda zo 70 705 ha). Dnes sa lokality týchto býva-
lých erodovaných spustnutých pôd na poľnohospodárskej 
pôde (vyše 31 614 ha) prekrývajú na 37,5 % s primárnym 
pôdnym fondom (zväčša ornou pôdou), až na 60,1 % so se-
kundárnym pôdnym fondom (zväčša striedavé polia a najmä 
trvalé trávne porasty) a na 2,4 % s ostatným pôdnym fondom.

Intenzitu erózie spustnutých pôd sme skúmali na po-
zemkoch, ktoré boli odlesnené pred 60 až 300 rokmi. Ďalej 
podávame stručný prehľad o priemernej sekulárnej inten-
zite reálnych eróznych procesov (zväčša vplyvom vodnej 
a veternej erózie i pôdnych zosunov), prepočítanej na sú-
vislú vrstvičku stenčenia pôdneho profilu, resp. zníženia 
povrchu na jednotlivých kategóriách erodovaných spust-
nutých pôd. Pri fiktívnom predpoklade 100-ročného trva-
nia erodovania vyššie uvedených kategórií spustnutých 
pôd konštatujeme, že teoreticky by sa mohla pri zistených 
intenzitách odniesť priemerne vyše 31 cm vrstva zeminy 
v závislosti od horninového prostredia (tab. 1).

Z týchto údajov môžeme usudzovať, že ide o dlhodobý 
dopad eróznych procesov pustnutia na krajinu, pričom na 
väčšej časti ich rozlohy majú nimi vytvorené krajinné for-
my charakter nezvratného procesu.

Príčiny a dôsledky novodobého pustnutia poľnohospo-
dárskej pôdy

V 20. storočí sa dramaticky zvýšila rozloha opuste-
nej pôdy na celom svete. Pustnutie krajiny je spôsobe-

né zanechaním hospodárskeho využívania (tradičného, 
doterajšieho, predchádzajúceho), nevyužívaním krajiny, 
neobrábaním, keď sa pôda ponechá ležať ladom. Pust-
nutie poľnohospodárskej pôdy pritom nepredstavuje 
úplne nový fenomén. Rozširovanie a následné ustupo-
vanie poľnohospodársky využívaných plôch je typické 
pre poľnohospodárstvo od počiatku. Avšak v súčasnosti 
narastá opúšťanie poľnohospodárskej pôdy celosvetovo 
(Cramer, Hobbs, eds., 2007; Masný, Zaušková, 2014).

V posledných desaťročiach došlo k významnému, av-
šak variabilnému opusteniu pôdy v Európe, a to predo-
všetkým v oblastiach, kde je poľnohospodárstvo menej 
produktívne. Ročné straty využívanej poľnohospodár-
skej pôdy boli v 80. rokoch 20. storočia vo Francúzsku, 
Španielsku pod hodnotou 1 %, ale v postsocialistických 
krajinách (na Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine) po spo-
ločensko-ekonomických a politických zmenách došlo 
v tomto období k postupnému pustnutiu poľnohospo-
dárskej pôdy až na 15 – 20 % jej výmery (Keenleyside, 
Tucker, 2010). Percento opustenej poľnohospodárskej 
pôdy sa pritom v najvýchodnejších európskych krajinách 
pohybuje v rozmedzí medzi 10 – 50 %. Príčiny opúšťania 
majú jednak ekologický a jednak ekonomický charakter. 
Ekologické faktory, ktoré vedú k opusteniu krajiny, často 
zahŕňajú aj pokles úrodnosti pôdy a produkčnej kapacity 
v dôsledku jej degradácie. Takáto degradácia môže byť 
výsledkom chybného obhospodarovania pôdy nadmer-
ným pasením alebo nevhodným obrábaním, hnojením 
alebo vypaľovaním. Môže však súvisieť aj s regionálnymi 
problémami znečistenia, so zmenou hydrologického reži-
mu povrchovej alebo podzemnej vody alebo s meniacimi 
sa klimatickými podmienkami.

Z pohľadu opúšťania sú kľúčové najmä horské oblas-
ti, ktoré sú týmito procesmi najviac ohrozované. Tvoria 
väčšinu z poľnohospodársky znevýhodnených oblastí (Less Fa-
voured Areas, LFA), ktoré v rámci Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky (SPP) definuje Európska únia (EÚ). LFA 
pritom tvoria okolo 56 % všetkých využívaných poľno-
hospodárskych oblastí EÚ.

V dôsledku zmien tradičného spôsobu obhospoda-
rovania dochádza k degradácii ekosystémov a k zmene 
diverzity a štruktúry ekosystémov. Ustupujú kľúčové pa-

Erodované spustnuté pôdy vytvorené na Odnos pôdy za 100 rokov (cm)
flyšových horninách 28,8
vápencových horninách 14,4 až 20,1
dolomitových horninách 16,2
dolomitovo-vápencových horninách 15,9
andezitoch a ich aglomerátoch 15,0
sprašovej hline 317,0
Priemer 31,39

Tab. 1. Reálny priemerný odnos pôdy za obdobie 100 rokov z erodovaných 
spustnutých pôd v nížinách, kotlinách a v stredohoriach (v hornatinách 
a vrchovinách) Slovenska

Zdroj: Midriak (2010)
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sienkové druhy a/alebo dochádza k invázii agresívnych 
druhov burín. Nastáva zmena ekologických procesov 
na úrovni ekosystémov až krajiny. Opustenie sa vníma 
aj ako ohrozenie biodiverzity, strata špecifických typov 
ekosystémov, ktoré závisia od bežného poľnohospodár-
skeho obhospodarovania. Ďalšie utlmovanie poľnohos-
podárskych aktivít vedie postupne nielen k strate kultúr-
neho charakteru vidieckej krajiny, ale aj k prehlbovaniu 
sociálnych, ekonomických a demografických problémov 
jednotlivých regiónov.

Na Slovensku sa po spoločensko-ekonomicko-politic-
kých zmenách v roku 1989 markantne prejavil problém 
pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny (Midriak 
a kol., 2011). Dochádza k samovoľnému zarastaniu najmä 
lúk a pasienkov nelesnou stromovou a krovinovou vege-
táciou v rozličných sukcesných štádiách.

Štyridsať rokov trvajúci spoločensko-ekonomický 
systém zaniká a v 90. rokoch 20. storočia je nahradzo-
vaný iným systémom – trhovou ekonomikou. Trans-
formačné obdobie (ako sa zvykne nazývať etapa pred 
vstupom do EÚ) prinieslo pokles výkupných cien poľ-
nohospodárskych produktov, postupné znižovanie 
dotácií, čo v konečnom dôsledku vyvolalo zánik časti 
poľnohospodárskych podnikov a zníženie výmery ob-
hospodarovanej poľnohospodárskej pôdy (Gecíková 
a kol., 2008). Proces transformácie v poľnohospodárstve 
podľa Spišiaka a kol. (2005) zahŕňal majetkové rešti-
túcie, transformáciu družstiev a privatizáciu štátnych 
podnikov, zmenu štruktúry podnikateľských subjektov 
a zmenu poľnohospodárskej politiky. Zámerom bola 
dekolektivizácia poľnohospodárskej výroby, usporia-
danie vlastníckych vzťahov a následné konštituovanie 
podnikateľských subjektov na báze súkromných kapi-
tálových spoločností, resp. farmárskeho hospodárenia. 
Na pokles relatívnej dôležitosti poľnohospodárstva na 
národnom hospodárstve pôsobila podľa Pokrivčáka 
(2002) aj ekonomická transformácia.

Zárastové (sukcesné) procesy prebiehajú najmä ako 
dôsledok stagnácie poľnohospodárstva, osobitne živo-
číšnej výroby (Zaušková, Midriak, Krajčovič, 2013). Poľ-
nohospodárska výroba v rokoch 1990 – 1999 poklesla na 
Slovensku o 35 %, z toho rastlinná o 30 % a  živočíšna až 
o 40 % (Pokrivčák, 2002).

Vstupom Slovenska do EÚ sa aj u nás začínajú uplat-
ňovať nástroje SPP. V čase vstupu Slovenska do EÚ 
(v roku 2004) bola rozhodujúca výmera poľnohospodár-
skej pôdy, ktorá bola udržiavaná v dobrom poľnohospo-
dárskom stave k 30. júnu 2003. Táto bola zaradená do Re-
gistra poľnohospodárskych produkčných blokov (Land 
Parcel Identification System – LPIS) a stala sa oprávnenou 
na poskytovanie priamych platieb. V registri pôdnych 
blokov bolo v roku 2004 registrovaných 2 099 000 ha 
z 2 436 879 ha poľnohospodárskej pôdy, t. j. už pri vstupe 
do EÚ bolo 337 879 ha (13,9 %) neudržiavanej poľnohos-
podárskej pôdy, ktorá nezaradením do LPIS bola odsú-
dená na pokračujúce pustnutie.

Sukcesné procesy postupne začali prebiehať aj na 
pôdach zaradených do LPIS. Ich pustnutie môže mať 
viaceré príčiny (napr. uplatňovanie nerovnakých pod-
mienok v rámci priamych platieb pre počiatočné členské 
EÚ štáty a novoprijaté štáty, nezáujem o zapojenie do 
dotačného procesu, nedodržiavanie obhospodarovania, 
výmera poľnohospodárskej pôdy pod 1 ha, ekonomická 
situácia farmy, nízka konkurencieschopnosť, zhoršené 
prírodné podmienky – sucho, záplavy a pod.). Nepretrži-
tá aktualizácia LPIS prebieha od roku 2004 do súčasnosti 
v rámci cyklickej aktualizácie. 

Výskyt pustnutia krajiny

V prípade pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej 
krajiny Slovenska ide o problém nevyužívania krajiny 
veľkého rozsahu približne na ploche 17,5 % (424 000 ha 
– Sviček, 2009), resp. 18,6 % (452 000 ha – Zaušková, Mi-
driak, 2009) z výmery poľnohospodárskej pôdy podľa 
stavu katastra nehnuteľností v roku 2009 (2 423 478 ha). 
Využívanie týchto plôch nezodpovedá evidencii dru-
hu pozemku na Úrade geodézie, kartografie a katastra 
(ÚGKK). Pritom najväčší rozdiel medzi skutočným vyu-
žívaním a evidenciou ÚGKK je v kategórii trvalých tráv-
nych porastov a predstavuje až 335 528 ha (Sviček, 2009).

Lokalizácia a identifikácia plôch pustnutia kultúrnej 
krajiny vychádza z reálneho predpokladu, že sa budú vy-
skytovať najmä na tzv. ostatnom poľnohospodárskom fonde 
(Midriak a kol., 2011), čiže na plochách, ktoré nie sú re-
gistrované v LPIS, ale patria do poľnohospodárskej pôdy. 
Výmera ostatného poľnohospodárskeho fondu je 369 088 ha 
(www.vupop.sk), teda 15,2 % z aktuálnej výmery poľno-
hospodárskej pôdy. Najväčší výskyt ostatnej poľnohos-
podárskej pôdy z výmery poľnohospodárskej pôdy je 
v Žilinskom kraji (25 %), Prešovskom kraji (23 %) a Ban-
skobystrickom kraji (20 %). 

Ďalej sa plochy pustnutia kultúrnej krajiny vyskytu-
jú v rámci LFA. Tvoria takmer 50 % poľnohospodárskej 
pôdy. Medzi ne patria horské oblasti (nad 500 m n. m. 
a so sklonom nad 15 %, resp. kombinácia týchto kritérií), 
ostatné znevýhodnené oblasti (s nízkou výnosnosťou – 
menej ako 80 % národného priemeru, hustotou obyvateľ-
stva menšou ako 72 obyvateľov na km2 a s podielom pra-
covníkov zamestnaných v pôdohospodárstve väčším ako 
12 %) a oblasti so špecifickými nevýhodami (zamokre-
nými, extrémne suchými, skeletovitými, málo produkč-
nými pôdami, pôdami flyšového pásma a tzv. pôdami 
prechodných území). V prípade tzv. horských oblastí ide 
o najrozsiahlejšiu kategóriu v rámci LFA, zaberajúcu až 
40 % zo znevýhodnených oblastí (Chrastinová, Kubán-
ková, 2006), vyskytujúcu sa najmä v strednej, severnej 
a severozápadnej časti Slovenska.

Horské oblasti reprezentujú územia, kde vývoj poľ-
nohospodárskej kultúrnej krajiny v čase fungovania poľ-
nohospodárskych družstiev do roku 1990 neprebiehal 
vždy v súlade s jej predpokladmi, teda s jej potenciálom. 
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K ďalšej zmene prístupu k poľ-
nohospodárstvu na týchto úze-
miach došlo v roku 1989. Nastala 
spätná premena ornej pôdy, kto-
rá vznikla po rozoraní trvalých 
trávnych porastov, avšak nespl-
nila predpokladané očakávania 
najmä kvôli nízkemu produkč-
nému potenciálu. Taktiež pre-
bieha samovoľné zarastanie lúk 
a pasienkov nelesnou stromovou 
a krovinovou vegetáciou. Ide 
najmä o zárasty v podhorských 
oblastiach, ktoré sa rozširujú na 
rozhraní dolného okraja lesa a tr-
valých trávnych porastov (Mi-
driak a kol., 2011). 

Formy pustnutia krajiny

Vizuálne sme identifikovali 
ako typ (formu) štruktúry pustnú-
cej kultúrnej poľnohospodárskej 
krajiny les. Ide len o les na poľno-
hospodárskej pôde za predpokla-
du, že je vyvrcholením sekundár-
nej sukcesie v krajine – vznikol 
prirodzenou obnovou bez vplyvu 
človeka. Plochy lesa na poľnohos-
podárskej pôde sú na ortofotoma-
pách vizuálne vzhľadovo identic-
ké ako lesy na lesných pozemkoch. 
Väčšinou s nimi bezprostredne su-
sedia, sú nimi obkolesené alebo do 
nich vklinené. 

V rámci Národnej inventari-
zácie a monitoringu lesov (NIML) 
SR v rokoch 2005 – 2006 sa in-
ventarizovali všetky pozemky 
porastené lesom na celom území 
SR, t. j. les na lesných pozemkoch, 
ktoré sú takto vedené v katastri 
nehnuteľností, i les na nelesných 
(poľnohospodárskych a iných) 
pozemkoch (označovaný ako tzv. 
biela plocha). Výmera lesov na ne-
lesných pozemkoch dosiahla pod-
ľa NIML 273 000 ha (±10 000 ha), 
čo predstavuje z celej výmery SR 
zvýšenie lesnatosti o 5,5 % (Šmelko, Šebeň, 2009). Takmer 
80 % „bielych plôch“ SR sa nachádza na potenciálne neren-
tabilných poľnohospodárskych pôdach, väčšina „bielych 
plôch“ (70 %) sa nachádza na ostatnom poľnohospodár-
skom fonde a 25 % lesov na nelesných pozemkoch nie je 
vôbec evidovaných na poľnohospodárskej pôde (Zauško-
vá, Midriak, Šebeň, 2012). 

Výraznú časť zaberajú „biele plochy“ v strednej a vo 
východnej časti Slovenska. Najviac sa ich nachádza v Pre-
šovskom kraji, kde tvoria takmer 18 % z lesa. Uvedené 
hodnoty korelujú s výskytom ostatného pôdneho fondu 
ako reálneho predpokladu procesov pustnutia kultúrnej 
poľnohospodárskej krajiny. Takmer 70 % lesov na ne-
lesných pozemkoch dosahuje vek maximálne 40 rokov 

Obr. 3. Riedky les nad Telgártom (2008). Foto: Ľubica Zaušková

Obr. 4. Mozaikovitá štruktúra pustnúcej (zarastajúcej) poľnohospodárskej kraji-
ny v Bukovských vrchoch (1995). Foto: Rudolf Midriak
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(Šmelko, Šebeň, 2009). Teda staršie lesy nie sú len dôsled-
kom stagnácie poľnohospodárstva po roku 1990, ale ide 
aj o problém evidencie pozemkov v rámci ÚGKK ešte zo 
staršieho obdobia (bližšie Midriak a kol., 2011). Takže les 
na poľnohospodárskom pozemku, resp. „biele plochy“ 
nie v každom prípade považujeme striktne za formu no-
vodobého pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny. 

Ďalším výrazným typom 
pustnúcej poľnohospodárskej 
krajiny je tzv. riedky les (obr. 3). 
Táto kategória bola identifiko-
vaná aj v rámci NIML SR, avšak 
nebola objektom podrobnejšieho 
skúmania. Ide o plochy, ktoré 
nadväzujú na súvislé lesné po-
rasty, na miesta, kde bol spodný 
okraj lesa v minulosti umelo vy-
tlačený z dôvodu zväčšovania 
produkčnej plochy. Výskyt ta-
kýchto plôch je potrebné posúdiť 
individuálne kvôli špecifickým 
podmienkam lokality na úrovni 
gravitačného celku. Pritom sa 
musia brať do úvahy prírodné 
ohrozenia, ako je vodná a veter-
ná erózia, sucho, ohrozenie po-
vodňami, takisto sa zohľadnia 
obmedzenia z platnej legislatívy 
(zákon č. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody, Natura 2000, platné 
implementované európske smer-
nice a pod.), ako aj potreby regio-
nálneho rozvoja. 

Ďalším typom pustnúcej 
poľnohospodárskej krajiny, kto-
rý sme identifikovali, bola ne-
kontrolovane sa šíriaca nelesná 
stromová a krovinová vegetácia 
v podobe pásov (línií). Najčas-
tejšie išlo o vegetáciu lemujú-
cu vodné toky, ktorá pôvodne 
vytvárala v obhospodarovanej 
poľnohospodárskej krajine bre-
hové porasty. Táto vegetácia 
má však nezastupiteľné miesto 
v krajine. Spevňuje brehy tokov, 
zabraňuje ich abrázii, ako aj spla-
vovaniu erodovaných častíc do 
toku, vytvára priaznivé mikro-
klimatické podmienky, stáva sa 
koridorom pre migrujúce živočí-
chy a v monotónne využívaných 
poľnohospodárskych územiach 
s prevahou ornej pôdy s veľko-
blokovými pozemkami vytvára 
kostru priestorovej ekologickej 

stability krajiny. Aj ďalšie typy v rámci vyčlenenej ka-
tegórie plnia významné funkcie, akými sú ochrana proti 
vodnej erózii, veternej erózii, proti vysušovaniu, zvyšo-
vanie retenčnej schopnosti krajiny a pod. Tejto vegetá-
cii (zarastajúce tzv. suché dolinky a medze, vetrolamy 
a pod.) treba venovať mimoriadnu starostlivosť z hľadis-
ka manažmentu krajiny. 

Obr. 5. Zarastajúce terasové políčka v pohorí Ostrôžky (2010). Foto: Ľubica Zaušková

Obr. 6. Sukcesné procesy na LPIS pôdach Východoslovenskej roviny v Medzi-
bodroží (2008). Foto: Rudolf Midriak
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Výrazným identifikovaným typom sú lokality s veľ-
mi fragmentárnym výskytom nelesnej stromovej a kro-
vinovej vegetácie, ktorá vytvára mozaikovitú štruktúru 
poľnohospodárskej krajiny. Takéto lokality sa vyskytujú 
v rámci ostatného poľnohospodárskeho fondu, kde majú 
už charakter lesa, resp. riedkeho lesa, a v rámci sekun-
dárneho poľnohospodárskeho fondu, kde majú charakter 
rozptýlenej stromovej a krovinovej vegetácie. Mozaiko-
vitová štruktúra (obr. 4) je podmienená enklávovým vý-
skytom ostatného a sekundárneho poľnohospodárskeho 
fondu (enklávy trvalých trávnych porastov v rozsiahlych 
lesných komplexoch).

Pod vplyvom prebiehajúcej sekundárnej sukcesie do-
chádza k postupnému zániku aj tzv. historických prvkov 
a mozaík (úzkopásové políčka, terasové vinice, zarasta-
júce valy vyzbieraného kamenia, krajina s rozptýleným 
osídlením – kopanice, lazy a pod.), ktoré reprezentujú 
vysoký potenciál územia s mimoriadnymi kultúrnymi 
a prírodnými hodnotami (obr. 5).

Sukcesné procesy prebiehajú sčasti už aj na pôdach 
zaradených do LPIS, napr. na Východoslovenskej nížine 
(obr. 6), kde v dôsledku nevyužívania poľnohospodár-
skej pôdy dochádza k zmene druhového zloženia po-
rastu, v ktorom dominujú menej hodnotné trávy, byliny 
a nastupujú nálety drevín. Náklady, ktoré je potrebné vy-
naložiť na ich odstránenie, sú vyššie ako ich využívanie 
poľnohospodármi.

*  *  *

Novodobo pustnúca kultúrna poľnohospodárska krajina 
prejavuje známky absencie krajinnej koncepcie. Víziu 
komplexnej starostlivosti o krajinu najvýstižnejšie vyjad-
ruje Európsky dohovor o krajine, ktorý prináša nový prístup 
k využívaniu, ochrane a plánovaniu celej krajiny v Európe. 
Jeho cieľom je podporiť udržateľný vývoj na základe vyvá-
ženého a harmonického vzťahu medzi spoločenskými po-
trebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. 

Príspevok je publikovaný v nadväznosti na ukončenie rieše-
nia projektu Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska pod-
poreného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja č. 0591-07.
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