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Abstrakt: 

Príspevok sa zaoberá identifikáciou kapacity ekosystému pre udržateľnosť životného 

prostredia cez hodnotenie protieróznej služby lesa. Vo vybraných vidieckych obciach v 

mikroregióne Tribečsko (Nitriansky kraj) sme identifikovali lesné ekosystémy zabezpečujúce 

ochranu pôdy a ekosystémov pred vodnou eróziou. Využili sme induktívny prístup 

identifikácie ekosystémovej služby cez poznanie biodiverzity vegetácie, jej analýzy, 

lokalizácie a plošnom rozšírení. Lesné spoločenstvá (8 457 ha) poskytujú protieróznu funkciu, 

prioritne však lesy kategórie ochranných lesov (4%, 262 ha). Prevažne biotopy bukových a 

jedľovo-bukových kvetnatých lesov a dubovo-hrabových lesov karpatských majú prevládajúci 

úžitok v ochrane pred vodnou eróziou a nepriaznivými podmienkami stanovíšť. Lesy 

identifikované v severnej časti územia v podhorských obciach poskytujú službu na 

regionálnej úrovni. Správnym manažmentom a poznaním stavu ekosystémov plnia 

protipovodňovú ochranu a úžitky z dobrého zdravotného stavu lesov. Dodržiavaním opatrení 

Hospodárskej úpravy lesov a Programu starostlivosti o lesy plnia lesy rovnako úžitky na 

lokálnej úrovni a napomáhajú udržateľnému stavu životného prostredia. 

Abstract: 

The paper deals with the identification of the capacity of the ecosystem to environmental 

sustainability through the evaluation of erosion forest service. In rural communes of the 

micro-region Tribečsko (Nitra region), we identified the forest ecosystems that ensure the 

protection of soil and ecosystems from water erosion. We used an inductive approach for 

identifying ecosystem services through biodiversity of vegetation, its analysis, localization 

and spreading. Forest communities (8,457 ha) provide erosion functions, priority forests 

categories of protective forests (4%, 262 ha). Mostly habitats of beech and fir-beech forests 

and flowery oak-hornbeam forests of the Carpathian have predominant benefit of protection 

against water erosion and unfavorable conditions habitats. Forests identified in the northern 

part of the area in the mountain village providing a service at the regional level. With the 
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good management and knowledge of ecosystems, forests provide protection from flood and 

benefits of good health of forests. Compliance with measures of forest management and care 

program forests, forests have an equally benefits at the local level and support sustainable 

state of the environment. 

 

 

Úvod 

Silný potenciál prírodných zdrojov a dobrá komunikačná dostupnosť obce pre jej obyvateľov 

môže znamenať príležitosť pre rozvoj prírodného potenciálu na základe požiadaviek 

udržateľnosti environmentálnej kvality územia. Prírodné a poloprírodné ekosystémy a krajiny 

poskytujú výhody pre ľudskú spoločnosť a majú veľkú ekologickú, sociálno-kultúrnu a 

ekonomickú hodnotu.  Tieto prínosy pozostávajú  z rôznych tovarov a služieb, verejných či 

súkromných, poskytovaných multifunkčnou krajinou. [6] 

Kombinované so scenármi o zmenách životného prostredia, spoločenských či ekonomických 

podmienok, alebo vládnych štruktúr, bolo mapovanie zásob alebo hodnôt ekosystémových 

služieb, použité na preskúmanie udržateľnosti budúceho vývoja a definovalo oblasti citlivé na 

zmeny. [4, 5, 12] Kvantifikácia a zhodnotenie ekosystémových služieb – tovarov a služieb 

poskytovaných ekosystémami pre spoločnosť sa stále viac používa pri rozhodovaní v hľadaní 

udržateľnosti. [15]  

Vo vzťahu k ľudskej spoločnosti plnia rozličné funkcie práve lesné ekosystémy. Podľa 

Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov sú funkciami lesov úžitky, 

účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt 

hospodárskeho využívania. Pričom sa členia na mimoprodukčné funkcie a na produkčné 

funkcie. [3]  

Funkcie lesov sú vo svete chápané rôzne, spravidla však vždy bývajú  rozlišované tri hlavné 

funkcie, resp. ich skupiny: 1. produkčná funkcia, čiže tvorba produktov, ktoré sú predmetom 

obchodu, 2. ochranná funkcia, čiže využívanie schopnosti lesných porastov chrániť iné zložky 

prostredia (najmä pôdu) a 3. špeciálne funkcie.  

Aby lesný porast bol schopný plniť požadovanú funkciu, musí byť obhospodarovaný 

vhodným spôsobom. Pri niektorých funkciách môže byť žiaduce, aby porast ostával 

neobhospodarovaný, v stredoeurópskych podmienkach sa to však v minulosti stávalo len 

výnimočne. Obhospodarovanie porastov primerané ich funkcii býva zabezpečené rozdelením 

lesov na viacero kategórií a subkategórií. Na Slovensku rozlišujeme tri kategórie lesov: lesy 

hospodárske (H), lesy ochranné (O), lesy osobitného určenia (U). Každý porast však určite 

plní viacero funkcií, produkčných aj mimoprodukčných. Kategorizácia porastu vychádza z 

jeho prevládajúcej funkcie, pričom ochranná funkcia je vždy nadradená všetkým ostatným 

funkciám. [24] 

Cieľom článku je poukázať, že stav krajiny je závislý od činností človeka, ktoré by nemali 

ohroziť plnenie ekosystémových služieb. V prípade príspevku sú to protierózne funkcie 

lesných porastov, ktoré nám slúžia ako ochrana pred povodňami a všeobecná ochrana pôdy. 

Príspevok sa zaoberá identifikáciou a lokalizáciou vybranej ekosystémovej služby 

v katastroch vidieckych obcí patriacich do mikroregiónu Tribečsko (okres Zlaté Moravce, 

Nitriansky kraj, Slovenská republika) a Lesného hospodárskeho celku (LHC) Jelenec.  
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Človek by mal trvalo udržateľným spôsobom zachovávať tieto ekosystémové služby, a to 

diferencovaným hospodárením v lesoch. Teda cieľavedomý systémom hospodárenia v lesoch, 

pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a 

spoločenské podmienky hospodárenia v lesoch a požiadavky uplatnené pri  vyhotovení a 

realizácii lesného hospodárskeho plánu. [27]  

 

1. Záujmové územie 

Vybrané územie zahŕňa osem vidieckych obcí patriacich do (LHC) Jelenec v rámci 

mikroregiónu Tribečsko v Nitrianskom samosprávnom kraji (obrázok 1). Administratívne 

vyčlenenie územia tvorí zoskupenie katastrálnych území ôsmich obcí – Sľažany, Velčice, 

Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tríbečom s celkovou 

rozlohou 13 272 ha, počtom obyvateľov 6 681 a hustotou obyvateľstva 0,5 obyvateľa na ha. 

Územie je charakteristické podhorskými obcami horskej lesnej krajiny na severe 

mikroregiónu a nížinnou oráčinovou krajinou v obciach ležiacich na juhu sledovaného 

územia. Pomenovanie mikroregiónu  je odvodené od pohoria Tríbeč, ktoré spolu s pohorím 

Pohronský Inovec tvoria prirodzenú dominantu celej oblasti. Pohorie Tribeč je jadrovo-

kryštalické s obalovými jednotkami mezozoika. Najväčšiu časť tvoria granodiority, ďalej 

kremence a vápence. Zrnitostné zloženie pôd predstavujú najmä piesočnato-hlinité pôdy 

a hlinité pôdy na svahoch s výskytom pôdnych typov rendzina a nasýtených a nenasýtených 

hnedých pôd. [1] Južná časť mikroregiónu zasahuje do oblasti Podunajskej pahorkatiny 

a Podunajskej nížiny tvorenej eolickými a deluviálnymi sedimentmi, zasahujúcimi jazykmi až 

do oblasti pohoria.  

Územie spadá do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou zimou s priemerným ročným 

úhrnom zrážok 600-700 mm. [1] Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia územie 

zaraďujeme do dubovej zóny – horská podzóna. [1] Profil územia je pozoruhodný prírodnými 

a kultúrno-historickými danosťami, spadá do Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie 

a Chráneného vtáčieho územie Tribeč a vytvára tak predpoklady pre zhodnotenie miestnych 

zdrojov.  

Medzi významné subjekty usilujúce sa o rozvoj sledovaného územia patrí občianske 

združenie Mikroregión TRIBEČSKO so sídlom v Topoľčiankach. Cieľom združenia je 

podporovať a koordinovať činnosť obcí a ostatných subjektov vo všetkých oblastiach 

regionálneho rozvoja v zmysle udržateľného rozvoja a skvalitnenia životných podmienok 

obyvateľov a návštevníkov mikroregiónu. [16, 19]  
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Obrázok 1: Mikroregión Tríbečsko v Nitrianskom samosprávnom kraji (Slovenská republika) 

 
Zdroj: [vlastné spracovanie v QGIS, 17, 26] 

 

3. Metodika výskumu 

Pre identifikáciu a analýzu ekosystémovej služby (úžitkov z protieróznej funkcie lesa) bola 

aplikovaná koncepcia ekosystémových služieb Miléniového hodnotenia ekosystémov (z ang. 

Millennium Ecosystem Assessment, MA, 2005). Pričom bola upravená na lokálnu, resp. 

mikroregionálnu úroveň. Pre naplnenie cieľa zdôrazňujeme použitie induktívnych prístupov 

(zdola-hore) vychádzajúcich z poznania ekosystémov, ktoré sa vyskytujú v skúmanej krajine, 

z ich lokalizácie a plošnom výskyte, resp. rozšírení v území. [8] Ekosystémová služba sa 

identifikuje podľa ekosystémov, ich biodiverzity a ekologických funkcií. Postup pozostáva z 

piatich krokov: (1) identifikácia ekosystémov podľa rastlinných spoločenstiev, prípadne 

biotopov, (2) hodnotenie výskytu a rozšírenia ekosystémov v území („mapovanie“), (3) 

analýza ekologických a spoločenských funkcií [7] ekosystémov podľa biodiverzity vegetácie, 

(4) identifikácia ekosystémových služieb, (5) analýza využívania funkcií ekosystémov 

(vegetácie). Hodnotia sa jednotlivé funkcie ekosystémov podľa spoločenstiev. Postup je 

náročný na údaje získané vo vybranom území a to tiež kvôli meniacim sa podmienkam v 

lokalite. Identifikácia ekosystémových služieb v lokálnej mierke však iné riešenie 

neumožňuje. [10] 

Pre zhodnotenie územia z hľadiska protieróznej ekosystémovej služby boli analyzované 

a spracované primárne údaje: 

 Databázové a mapové podklady vo forme vrstiev Geografického informačného systému 

(GIS) – vrstva lesných a pôdnych typov LHC Jelenec [17] vrstva typov krajinnej 

pokrývky, [11], ktoré boli zakúpené v rámci projektu  VEGA č.1/0813/14 „Ekosystémy a 

ich úžitky – ekosystémové služby vo  vidieckej krajine“ (1/2013-12/2016). Následne boli 

analyzované a spracované v programe Quantum GIS (QGIS). 

 Údaje od obcí a príslušných lesných správ. 

Ďalej sme využili sekundárne údaje ako: 

 Knižné publikácie a odborné štúdie zo záujmového územia; publikácie domácich 

a zahraničných autorov v rámci problematiky a legislatívu SR. 

Pri vypracovaní 1., 2. a 3. metodického korku sme pre určenie biotopov nachádzajúcich sa na 

území analyzovali a spracovali v prostredí QGIS databázu prehľadu lesných typov z GIS 

vrstiev, Lesníckeho GIS a terénnych údajov zameraných na overenie a aktualizáciu údajov 



5 

 

z GIS vrstiev. Následne sme lesné typy pomocou Prevodu jednotiek lesníckej typológie na 

lesné biotopy [23] previedli na biotopy. Analýzou týchto databáz a mapových podkladov sme 

vytvorili upravenú databázu lesných biotopov na území. Na základe hodnotiacich kritérií 

podľa Čabouna, Tutku, Moravčíka sme analýzou, vyhodnotením charakteristík jednotlivých 

pôdnych typov a spôsobu manažmentu v lesoch identifikovali a lokalizovali potenciálne lesné 

spoločenstvá, ktoré poskytujú protieróznu službu na území. Tieto údaje sme analyzovali, 

spracúvali a prezentovali v prostredí programu QGIS. 

Problematika predloženého príspevku je riešená v rámci vedeckého projektu VEGA 

č.1/0813/14 „Ekosystémy a ich úžitky – ekosystémové služby vo  vidieckej krajine“ (1/2013-

12/2016) a nadväzuje na predchádzajúci výskum rastlinných spoločenstiev, ich biodiverzity a 

ekosystémových služieb. [8, 13, 21] 

 

2. Udržateľné životné prostredie a ekosystémové služby 

Smerujúc k udržateľnému rozvoju je dôležité vytvorenie rovnováhy medzi aktivitami 

spoločnosti, sociálno-ekonomickým rozvojom a únosnosťou životného prostredia, resp. 

jednotlivých zložiek životného prostredia pri rešpektovaní samo obnoviteľných schopností 

prírodných zdrojov.  

Trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike právne vymedzuje § 6 Zákona č. 17/1992 

Zb. o životnom prostredí. [28] Podľa neho ide o taký “rozvoj, ktorý súčasným i budúcim 

generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje 

rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.” Tieto funkcie 

ekosystémov predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy – ekosystémové 

služby, napr. voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred 

povodňami a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie.  

Pojmy ekosystémové procesy a funkcie často splývajú. Vo väčšine prípadov sa za 

ekosystémové funkcie považujú vybrané ekosystémové procesy, ktoré nejakým spôsobom 

súvisia s plnením ekosystémových služieb. De Groot charakterizuje ekosystémové funkcie 

ako schopnosť prirodzených procesov a zložiek ekosystémov plniť ekosystémové služby pre 

ľudstvo a ďalšie formy života. [6] Miléniová syntetická správa definuje ekosystémové služby 

ako tovary a služby potrebné na zachovanie prosperity ľudskej spoločnosti a budúceho 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. [15]  

Úžitok z protieróznej funkcie lesa spočíva v schopnosti brániť odnosu lesnej pôdy. Závisí to 

od množstva zrážok, erodovateľnosti pôdy a od sklonu svahu.  

Na národnej úrovni sa venuje pozornosť ochrane a racionálnemu využívaniu pôdy a lesa cez 

plánovanie a realizáciu opatrenia ako, vytvorenie systému bariér pôsobiacich preventívne vo 

väzbe na neracionálne využívanie a devastáciu pôd a lesov a vytvorenie monitorovacieho 

systému erózneho narušenia lesného pôdneho fondu. Poznanie ohrozenia krajiny eróziou je 

ale taktiež dôležité na regionálnej a lokálnej úrovni. [18] 

Pre zlepšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o životnom prostredí v Slovenskej 

republike poukazujúc na aktuálne environmentálne problémy boli už v roku 1993 

Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic: Co-operation 

and Development z ang. OECD) zriadené environmentálne indikátory. K základným a 
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kľúčovým indikátorom patria degradácia pôdy a lesné hospodárstvo. Poskytujú stabilný 

základ hodnotenia pokroku v stave životného prostredia a patria k prioritným témam na 

dosiahnutie stanovených cieľov smerom k udržateľnému rozvoju na národnej aj 

medzinárodnej úrovni. [20] 

V najbližšom období bude potrebné dosiahnuť väčšie povedomie o ekonomickej hodnote 

ekosystémov na úrovni rozhodovacích orgánov, ale aj širokej verejnosti. Je potrebné prijať 

účinné opatrenia na zastavenie poklesu biodiverzity. Vyplývajúc z Dohovoru o biologickej 

diverzite (Convention on Biological Diversity z anj. CBD) bola na úrovni EÚ prijatá Stratégia 

EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. V 5. úlohe 2. cieľa sa zaviazala Európska komisia a 

členské štáty do roku 2014, že zmapujú a posúdia stav ekosystémov a ich služieb na svojom 

území, posúdia hospodársku hodnotu takýchto služieb a do roku 2020 podporia začlenenie 

týchto hodnôt do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej úrovni. 

 

3. Štruktúra územia z hľadiska krajinnej pokrývky 

V rámci naplnenie cieľa výskumu bolo potrebné urobiť analýzu územia z hľadiska krajinnej 

pokrývky. Za týmto účelom sme využitím GIS vrstiev krajinnej pokrývky lokalizovali 

a plošne zhodnotili jednotlivé typy krajinnej pokrývky (obrázok 2). Spracovanie a analýza 

databázy a mapového podkladu nám slúžila k prvotnej priestorovej identifikácii a zhodnoteniu 

využívania lesných porastov v regióne a k následnému vyhodnoteniu úžitkov protieróznej 

služby lesných ekosystémov.  

Poznanie krajinnej pokrývky (v zmysle materiálneho prejavu využitia krajiny) a jej zmien je 

nevyhnutné pre analýzu príčin a následkov, ako aj pre posúdenie vplyvu človeka na krajinu a 

jej využívania v zmysle udržateľného rozvoja územia. Krajinná pokrývka predstavuje 

zhmotnený priemet prírodných priestorových daností (morfopolohových a bioenergetických) 

a zároveň súčasného využívania krajiny, t.j. spoločnosťou, resp. človekom pretvorenej 

(kultivovaných objektov) alebo vytvorenej (umelých objektov) krajiny.  
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Obrázok 2: Triedy krajinnej pokrývky a ich lokalizácia v Mikroregióne Tribečsko 

 
Zdroj: vlastné spracovanie v QGIS; [11, 26] 

Z mapovej analýzy údajov štruktúry krajiny vyplýva, že na území katastrov obcí sledovaného 

mikroregiónu (rozloha 61 004,5 ha) sú takmer rovnakým podielom zastúpené lesy (44%) na 

severe územia a orná pôda (46%) na juhu. Protieróznu službu lesných spoločenstiev poskytujú 

lesy vyskytujúce sa hlavne v severnej časti mikroregiónu, pričom ich tvoria najmä listnaté 

lesy (36%). Menšiu plochu zarastajú zmiešané lesy (4%)  a ihličnaté lesy (1%). Protierózne 

úžitky poskytujú aj ostatné typy ekosystémov, ktoré však nie sú predmetom výskumu tohto 

príspevku. V severnejšej časti územia sú roztrúsené lúky a pasienky zaberajúce 6% územia. 

Tieto ekosystémy prevažujú v podhorských obciach. Trvalé kultúry ako vinice, ovocné sady a 

chmeľnice sme identifikovali v strednej a južnejšej časti mikroregiónu pri sídlach. Z hľadiska 

využívania vodné plochy zaberajú 0.04% územia. Lokalizované areály ťažby a skládok 

(0,05%) by mohli po analýze charakteru ťažby a okolia predstavovať podnet pre zhodnotenie 

stavu ohrozenia poskytovania potenciálu biotopov pre ekosystémové služby. 

 

3. Protierózna ekosystémová služba lesa a spôsoby  manažmentu  

3.1 Poskytovanie protieróznej služby lesa  

Jedným z cieľov Miléniového rozvoja [15] tak regionálneho ako globálneho je zaistiť 

udržateľný stav životného prostredia. To súvisí s poznaním ekosystémových služieb a nielen 

na globálnej úrovni, ako je súčasná svetová tendencia, ale aj na lokálnej a regionálnej úrovni. 

Zabezpečenie udržateľného životného prostredia v lesoch na regionálnej úrovni zahŕňa tiež 

poznanie vegetácie (porastov/biotopov) zabezpečujúcej protieróznu funkciu, ich lokalizácia a 

ich správny manažment pre udržateľný rozvoj. 
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Protierózna funkcia lesa a lesných spoločenstiev slúži na ochranu pôdy pred jej deštruovaním 

povrchovým odtokom vody vo forme plošnej a rýhovej erózie. Uplatňuje sa tu najmä koruna 

stromov a krov, bylinná pokrývka pod lesnými porastmi, kmeň, prízemná vegetácia, 

hrabanka, opad a koreňová sústava drevín a krov. [14] 

So zreteľom na to, že v našich zemepisných šírkach je vodná (zrážková) erózia 

najrozšírenejším reliéfovým deštrukčným procesom, nadobúda protierózna funkcia lesa 

najväčší praktický význam spomedzi všetkých jeho čiastkových pôdoochranných funkcií. 

Súvislosť medzi lesom a eróziou pôdy vplyvom povrchového odtoku možno vo všeobecnosti 

vyjadriť niekoľkými predpokladmi. Predovšetkým koruny stromov, kríkov, bylinný a trávny 

kryt i opad v lesných porastoch zmierňujú energiu dopadajúceho dažďa a zabraňujú tak 

v prvej fáze erózii spôsobovanej dažďovými kvapkami. Kmene, prízemná vegetácia a opad 

tiež znižujú povrchový odtok vody v lesnom poraste a brzdia vodu. Okrem toho prízemná 

vegetácia a mačina zachytávajú pôdne častice rozptýlené v povrchovo odtekajúcej vode 

a zvyšujú tak infiltračnú schopnosť lesnej pôdy pri súčasnej redukcii povrchového odtoku. 

Opad dodáva pôde organické látky, ktoré podporujú aktivitu pôdnych mikroorganizmov, čím 

sa taktiež zvyšuje infiltračná schopnosť lesnej pôdy i tvorba agregátovej štruktúry odolnej 

voči erózii. Koreňová sústava drevín viaže a spevňuje pripovrchovú pôdnu vrstvu (rizosféru), 

a zvyšuje tak jej protieróznu odolnosť. [3] V kontexte týchto úžitkov pre spoločnosť 

predstavuje protierózna funkcia lesa podľa klasifikácie ekosystémových služieb MA (2005) 

regulačnú ekosystémovú službu. 

Podľa De Groota plnia ekosystémy a ich zložky funkcie a následne ponúkajú človeku služby 

cez fungovanie procesov, ktoré v nich prebiehajú. [6] Môžeme preto konštatovať, že lesné 

biotopy tieto potreby spoločnosti napĺňajú (tabuľka 1).  

Tabuľka 1: Funkcie, tovary a služby prírodných a poloprírodných ekosystémov 

Funkcia Ekosystémové procesy a zložky Tovary a Služby 

Regulácia vody Úloha pôdneho krytu v regulácii odtoku  Odvodnenie a prírodná závlaha 

Retencia pôdy 
Úloha koreňového systému vegetácie a bioty 

pri retencii pôdy 

Prevencia škôd spôsobených 

eróziou 

Zdroj: [6, 26] vlastné spracovanie  

V sledovanom území plnia tieto funkcie a služby práve lesné ekosystémy/biotopy. Celková 

rozloha lesov na území je 8 195 ha, pričom lesy kategórie hospodárske lesy tvoria 96 % a lesy 

kategórie ochranné lesy 4%. Protieróznu funkciu lesov na území katastrov obcí patriacich do 

LHC Jelenec poskytujú všetky lesné spoločenstvá, prioritne ju však zabezpečujú lesné 

biotopy kategórie ochranných lesov. Lesné biotopy uvedené v tabuľke 2 s celkovou rozlohou 

262,9 ha sú kategorizované podľa ich prevládajúcej funkcie, ktorú poskytujú. A to, a) 

subkategória - Lesy s prevažne protieróznou funkciou a d) subkategória - Lesy na mimoriadne 

nepriaznivých stanovištiach. V sledovanom  území sa do subkategórie a) zaraďujú porasty na 

mimoriadne extrémnych stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo 

vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy. Stanovištia tejto subkategórie 

sa prevažne vyznačujú horšími bonitami, preto produkčná funkcia nepreváži nad ochranou ani 

na miernejších sklonoch, kde ohrozenie eróziou už klesá. 
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Do subkategórie d) sa zaraďujú ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Ide 

jednak o porasty na prirodzene nepriaznivých stanovištiach (prevažne ide strmé kamenité 

svahy, menej často aj lokality s plytkou pôdou alebo podmáčanou pôdou), jednak o porasty na 

sekundárne zdegradovaných stanovištiach (výmole, zosuvy, poddolované územia). Hlavnou 

funkciou týchto porastov je ochrana pôdy pred eróziou, v ojedinelých prípadoch aj pred 

zamokrením. Stanovištia tejto subkategórie už často mávajú pomerne dobré bonity, 

významnosť protieróznej funkcie je však natoľko vysoká, že tieto lesy napriek tomu radíme 

do kategórie lesov ochranných. 

Tabuľka 2: Lesné biotopy zabezpečujúce prioritne protieróznu službu v LHC Jelenec 

 

Biotop Plocha (%) Plocha (ha) 

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 32,4% 85,3 

Dubovo-hrabové lesy karpatské 26,6% 69,8 

Dubovo-hrabové lesy panónske 19,4% 51,0 

Kyslomilné bukové lesy 9,7% 25,4 

Lipovo-javorové sutinové lesy 6,6% 17,4 

Sucho- a kyslomilné dubové lesy 4,6% 12,1 

Ostatné 0,7% 1,9 

Spolu 100,0% 262,9 

Zdroj: vlastné spracovanie v QGIS; [17, 26] 

Kategória ochranných lesov teda zahŕňa porasty, ktorých hlavnou funkciou je chrániť pôdu 

(pod porastom, v prípade vetrolamov aj vedľa porastu), brehovú čiaru alebo nižšie (po svahu) 

položené porasty. Ako vyplýva z analýzy ochranných lesov v LHC Jelenec najväčším 

podielom (32,4%) sa na tejto službe podieľajú biotopy bukových a jedľovo-bukových 

kvetnatých lesov a (26,6%) dubovo-hrabových lesov karpatských. Dubovo-hrabové lesy 

panónske svojím zastúpením (19,4%) tiež predstavujú potenciál pre poskytovanie úžitkov 

ekosystémov. Menej sú zastúpené kyslomilné bukové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy a 

sucho a kyslomilné dubové lesy.  

 

3.2 Manažment ochranných lesov so zreteľom zachovania protieróznej služby 

Znalosť zraniteľnosti pôdy eróziou je nevyhnutná pre plánovanie využitia pôdy a 

podporovanie postupov ochrany pôdy a taktiež pre zachovanie ekosystémových služieb, ktoré 

sú na nich závislé. [25] Dlhé roky prevažovala tendencia ponechávať porasty ochranných 

lesov úplne bez zásahu. V odôvodnených prípadoch je potrebné aj v týchto porastoch 

zasahovať, jednak z dôvodu nepriaznivých zmien životného prostredia, a jednak z dôvodu 

často nevhodnej štruktúry a drevinového zloženia (ako dôsledku nevhodného prístupu v 

minulosti). Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie 

vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na 

ktorý boli vyhlásené. Hlavným cieľom hospodárenia v týchto porastoch nikdy nie je 

produkcia, ale vždy zabezpečenie trvalého plnenia ochrannej funkcie. Toto je možné len 
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prostredníctvom trvalej existencie porastu, neprerušovanej ani krátkym odkrytím väčšej 

súvislej plochy. [14, 24] 

Pri manažmente lesov s protieróznou funkciou sa dodržiavajú predovšetkým tieto zásady: [14] 

 vylúčiť holorubný hospodársky spôsob, 

 dbať na väčšie zastúpenie hlboko zakoreňujúcich, prevažne listnatých drevín, s dobrým 

melioračným, ale najmä protieróznym účinkom (predovšetkým hrab, lipa, dub, buk, jedľa 

a cenné listnáče), 

 nepestovať jednoetážové porasty, ak v nich chýba aj krovitá etáž, cieľové zakmenenie 

neznižovať pod 0,7, znížiť silu zásahu pri prebierkach, 

 uprednostňovať jemnejšie ťažbovo-obnovné postupy, drevo približovať lanovými 

systémami, obmedziť gravitačné spúšťanie dreva, 

 starostlivo zvažovať hustotu lesných ciest z hľadiska nebezpečenstva erózie, šírku 

pracovných polí pri predrubných ťažbách voliť so zreteľom na nebezpečenstvo erózie, 

 odvozné cesty spevniť a približovacie cesty dostatočne zabezpečiť proti povrchovému 

odtoku (odvodnenie drážkami, odvádzacími priekopami do trativodov), 

 obmedziť použitie technológií výroby celých stromov (so zreteľom na možnosť 

ochudobňovania prostredia o organickú hmotu). 

Pre zachovanie protieróznej ekosystémovej služby, ktorú lesné biotopy zabezpečujú sa na 

území hospodári podľa subkategórií ochranných lesov. V lesoch na mimoriadne 

nepriaznivých stanovištiach sú v odôvodnených prípadoch pri obnove porastov zaradených do 

tejto subkategórie vhodnými hospodárskymi spôsobmi výberkový alebo účelový, vzhľadom 

na súčasný stav porastov (nedostatočná veková diferenciácia, často aj nevhodné drevinové 

zloženie) nie je však vždy dosiahnuteľný. Napriek tomu sa v týchto porastoch zvykne 

navrhovať nepretržitá obnovná doba, ktorá umožňuje podporiť nádejnú prirodzenú obnovu 

kedykoľvek a v ktorejkoľvek časti porastu. Vylúčené sú však zásahy spôsobujúce odkrytie 

väčšej plochy (nad šírku rovnajúcu sa jednej výške obnovovaného porastu). V ostatných 

lesoch s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy sú v odôvodnených prípadoch pri obnove 

porastov, vhodnými hospodárskymi spôsobmi pre väčšinu porastov tejto subkategórie 

výberkový alebo účelový, platia však k nim rovnaké obmedzenia ako u subkategórie a). 

Vzhľadom na značnú rôznorodosť tejto subkategórie z hľadiska stanovištných podmienok a 

stavu súčasných porastov sa tu však uplatňujú aj špecifické spôsoby obhospodarovania: 

Výmole sú často porastené agátom, hrabom alebo ďalšími so silnou výmladnosťou. Tieto 

porasty sa bežne obhospodarujú maloplošnými holorubmi s následnou obnovou výmladkami, 

čo z krátkodobého hľadiska nie je na úkor plnenia ich funkcie. Z hľadiska trvalej 

udržateľnosti však treba brať do úvahy, že kvalita výmladkov klesá z generácie na generáciu. 

V ochranných lesoch, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery a špecifické funkčné 

zameranie nevylučujú ich využitie na produkciu dreva možno použiť aj hospodársky spôsob 

podrastový. [17, 24] 

 

4. Zhodnotenie 

Význam protieróznej funkcie lesa je úmerný potenciálnemu ohrozeniu pôd eróziou. Vodná 

erózia spôsobuje nežiaduce dopady nielen tam, kde k tomu dôjde, ale aj kde boli sedimenty 

prenášané, čo spôsobuje ukladanie sedimentov vo vodných útvaroch, zníženie kvality vody a 

degradáciu vodných ekosystémov.  
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Na základe hodnotiacich kritérií podľa Čabouna, Tutku, Moravčíka sme identifikovali 

a lokalizovali územia potenciálne ohrozené vodnou eróziou. [3] 

Tento potenciál je vyšší: 

 Na strmších svahoch, kde má odtekajúca voda vyššiu pohybovú energiu a menej času na 

infiltráciu, na svahoch so sklonom vyšším ako 12° alebo svahoch s nižším sklonom, ale 

s väčšou dĺžkou svahu,   

 Na pôdach s vyšším obsahom skeletu, ktoré sú ohrozené tzv. zaštrkovaním pôdneho 

zvršku, prípadne až premenou na sutiny. Ide o proces, pri ktorom je jemnozem odplavená, 

ale hrubšie frakcie (štrk až balvany) ostávajú na mieste, takže pokryjú povrch pôdy. 

Týmto sa ďalšia erózia zastaví, vzniknuté pôdy sú však ťažko zalesniteľné a málo 

produktívne.  

 Plytkým pôdam zas hrozí úplné odplavenie. Ťažké pôdy budú ohrozené podstatne viac 

ako ľahké priepustné pôdy (na pieskoch vodná erózia prakticky nehrozí). Pôdy s hlbokým 

homogénnym profilom a malým obsahom skeletu sú zas schopné „vydržať“ väčší objem 

odplavených častíc ako pôdy s opačnými vlastnosťami. [3, 17] 

Ako vyplýva z obrázku 3 protieróznu službu poskytujú na území najmä lokality kategórie 

ochranných lesov zvýraznené červenou farbou s rozlohou 262,9 ha. Na týchto miestach je 

hlavnej funkcii lesného spoločenstva, teda ochrane pred pôdnou eróziou prispôsobený aj 

manažment, ktorý zodpovedá spôsobom obhospodárovania lesov v kategórii ochranných 

lesov, ako uvádzame v predošlých kapitolách. Na základe vyššie uvedených hodnotiacich 

kritérií sme pomocou GIS vrstiev (pôdne typy, lesné typy) zároveň určili lokality náchylné na 

eróziu, vyznačené zelenou farbou. Tieto budú predmetom nasledujúceho terénneho 

prieskumu, a preskúmania vhodného manažmentu, keďže sa nachádzajú mimo území 

s prioritne ochranným hospodárením, ale sú charakteristické niektorými ukazovateľmi 

potenciálneho ohrozenia vodnou eróziou. 
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Obrázok 3: Lokality spoločenstiev s protieróznou funkciou na území LHC Jelenec 

 
Zdroj: vlastné spracovanie v QGIS; [17,26] 

Na sledovanom území poskytujú lesné ekosystémy protieróznu službu tak lokálneho ako 

regionálneho významu (tabuľka 3). Práve podhorské obce ako Kostoľany pod Tribečom, 

Velčice, Ladice, Zlatno pri správnom pestovaní a diferencovanom hospodárení v lesoch podľa 

Zákona 326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov [27] 

ponúkajú úžitok vo forme dobrej retenčnej schopnosti 

lesných ekosystémov, prispievajú tak k ochrane pôdy 

a ochrane pred povodňami v celom mikroregióne, kedy 

zadržiavajú vodu a spomaľujú povrchový odtok v čase 

zrážkovej činnosti a chránia tak pôdu v nižšie položený 

katastroch obcí. Znižujú tak hrozbu povodní na celom 

území. Zároveň všetky ekosystémy lesných spoločenstiev v jednotlivých katastroch obcí pri 

správnom manažmente a údržbe lesných ciest a zvažníc majú lokálny význam k udržateľnosti 

životného prostredia. Rovnako dobrý stav odrážok vody z lesných ciest do lesného 

ekosystému má významný lokálny úžitok. Odrážky odvádzajú a odkláňajú vodu do 

ekosystému, ktorý ju zachytáva a zmierňujú tak deštrukčný vplyv na obec a jej stav 

ekosystémov (vinohradov, záhrad, ornej pôdy atď.).  Pre zachovanie týchto úžitkov lesa je 

nevyhnutné diferencované hospodárenie v ochranných lesoch so zreteľom na Hospodársku 

úpravu lesov a Program starostlivosti o lesy. Keďže funkcia lesa nezávisí len od 

subjektívnych požiadaviek človeka, významne ju limitujú stanovištné podmienky 

jednotlivých lesných porastov. Kategorizácia lesa úzko súvisí so stanovištnou typizáciou a 

zaradením porastu do kategórie hospodárskych alebo ochranných lesov a jednoznačne 

vychádza z prevládajúceho typu stanovišťa v poraste.  



13 

 

Tabuľka 3: Eliminácia povodní v regióne pomocou funkcií lesných biotopov 

Význam Ekosystémová funkcia/služba Územie 

Regionálny 

Ochrana pôdy 

- Ochranné lesy – hospodárenie podľa 

plánov starostlivosti o lesy 

- Diferencované hospodárenie pre 

zachovanie retenčnej funkcie 

Podhorské obce 

Lokálny 

Regulácia vody 

- Drenáže v území, regulácia potokov 

v lesoch, údržba lesných ciest 

Kataster jednotlivej obce 

Zdroj: vlastné spracovanie [26] 

Orgány ochrany prírody a krajiny musia prijať hľadisko možného skutočného ohrozenia 

obyvateľov a možných rizík za svoje a inovatívne pohľadom cez toto hľadisko posudzovať 

vybrané projekty pozitívne aj negatívne, politické hľadisko v tomto prípad nemá váhu. [22] 

 

Záver 

S rastúcim tlakom na využívanie územia stúpa potreba identifikovať a ohodnotiť, následne 

oceniť ekosystémy v krajine, čo by umožnilo objektívne rozhodovanie o zásahoch do 

ekosystémov a zároveň napomohlo k udržateľnému využívaniu krajiny. Snaha o vytvorenie 

vhodnej jednotnej metodiky existuje už niekoľko desaťročí, avšak metódy sa líšia od 

identifikácie a mapovania ekosystémových služieb – od lokálnej, národnej až po globálnu 

úroveň, cez klasifikáciu až po metódy hodnotenia a oceňovania služieb ekosystémov. 

Induktívnym prístupom identifikácie a hodnotenia ekosystémových služieb prispievame 

k udržateľnému manažmentu na lokálnej a následne regionálnej úrovni. Jedným z dôležitých 

úžitkov, ktoré nám ekosystémy svojimi procesmi a zložkami poskytujú je protierózna služba 

lesných ekosystémov, ktorú sme zhodnotili v príspevku. Z hľadiska protieróznej funkcie lesa 

je dôležité poznať štruktúru lesa, teda lesných typov, ich plošné zastúpenie a lokalizáciu. Na 

základe takejto analýzy lesných ekosystémov môžeme objektívne zhodnotiť a navrhnúť 

vhodný manažment lesných ekosystémov podľa hlavných funkcií ich spoločenstiev 

a zabezpečiť tak poskytovanie protieróznej funkcie a následne služby pre spoločnosť do 

budúcnosti. Ako najvýhodnejšie sa z hľadiska služby ochrany pôdy pred eróziou javia súvislé 

lesné porasty, v ktorých sa nevyskytuje vegetácia neporastená, prípadne obnažená pôda alebo 

podložie, kde cez koruny stromov na povrch pôdy prenikne čo najmenej zrážok čiže lesné 

porasty s vysokým zakmenením a zápojom, resp. s veľkým množstvom biomasy 

v nadzemnom priestore), kde sa hromadí čo najviac opadu, alebo organických látok z opadu, 

ktoré sú humifikačné, štruktúrne a infiltračné pomery v pôde a kde rizosféra siaha pomerne 

hlboko na povrch pôdy. [3] Na sledovanom území túto službu poskytujú biotopy bukových a 

jedľovo-bukových kvetnatých lesov a dubovo-hrabových lesov karpatských.  Je dôležité 

uvedomovať si, že hlboké zmeny biologických alebo fyzikálnych procesov v ekosystémoch, 

globálne zmeny ovplyvňujú biogeochemické cykly a následne ovplyvňujú aj množstvo a 

kvalitu ekosystémových služieb, ako aj ľudstvo. [2] Preto je nevyhnutný správny manažment, 

v prípade záujmového územia ide o diferencované hospodárenie v ochranných lesoch, ktoré 

zabezpečuje udržateľné poskytovanie služby ekosystému s významom tak na lokálnej ako na 

regionálnej úrovni. 
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