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Stavy a vlastnosti krajiny



Stavy a vlastnosti krajiny vyplývajú v súčasnosti z aktuálnej situácie využívania krajiny človekom, ktorý krajinu

využíva, mení, chráni a tým ovplyvňuje jej prirodzené procesy.

Rozlišujeme:

➢ správanie sa krajiny

➢ fungovanie krajiny

➢ homeostázu – autoreguláciu

➢ stabilitu krajiny

➢ dynamiku a vývoj krajiny

➢ krajinnú sukcesiu

➢ potenciál a únosnosť krajiny

➢ zraniteľnosť krajiny

Stavy a vlastnosti krajiny



Dynamika vývoja krajiny a historický aspekt sa v rámci krajinnoekologického výskumu hodnotia pomocou
analýzy dát, ktoré poskytujú mapy , resp. letecké snímky z rôznych časových období.

Treba ich však konfrontovať s reálnym stavom na základe DKŠ a mapovania biotopov, ktoré najlepšie indikujú
kvalitu týchto zmien. Zmeny stavov v krajine sa prejavujú v pozitívnych aj negatívnych vplyvoch na biodiverzitu
na všetkých úrovniach: genetickej, druhovej, ekosystémovej.

Správanie sa krajiny

Správanie sa krajiny ma tri aspekty – fungovanie, dynamiku a vývoj... 



Reálny stav krajiny je výsledkom vývojových procesov. Stav je definovateľný len v určitom časovo

vymedzenom úseku.

Pozorovanie procesov a funkcií je možné prostredníctvom zmien jednotlivých stavov.

➢Homeostáza

➢Autoregulácia

Fungovanie krajiny

Míchal (1994) definuje: autoreguláciu chápeme ako schopnosť ekosystémov vrátiť sa pôsobením vlastných
vnútorných mechanizmov k dynamickej rovnováhe, alebo ku svojej normálnej vývojovej trajektórii.

Homeostáza krajiny je dočasný stav, ktorý krajina dosiahne procesom sukcesie, kedy je súbor krajinných
prvkov v rovnováhe s podmienkami determinujúcej klímy.

Autoregulácia súvisí s pružnosťou ekosystémov a ekologickou stabilitou ekosystémov.
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Fungovanie krajiny : Spätná väzba – typy väzieb

2.

3.

Pozitívna spätná väzba Negatívna spätná väzba

Sláviková et al. 2010

➢Spätná väzba

Spätná väzba je vzájomné pôsobenie medzi prvkami toho istého systému, ktoré môže viesť k zosilňujúcemu,
alebo zoslabujúcemu prejavu.

➢Pozitívna (napr. čím viac rodičom, tým viac potomkov – prvok A stimuluje prvok B)

➢Negatívna (napr. čím viac predátorov, tým menej koristi)



Ako súčasť správania sa systémov je stála postupnosť ustavične prebiehajúcich procesov odovzdávania hmoty,

energie a informácií, ktoré zabezpečujú v krajinnom systéme zachovanie istého stavu.

Fungovanie nie je sprevádzané prechodom krajinného systému z jedného systému do druhého, čím sa odlišuje

od dynamiky.

Fungovanie krajiny je spolu s dynamikou a sukcesiou jedným z aspektov správania sa krajiny. Funkcie

vyjadrujú fungovanie a účelové charakteristiky systému.

Funkcie v krajine súvisia s krajinnými potenciálmi a využitím krajiny vzhľadom k potrebám spoločnosti.

Rozlišujeme funkcie výrobné, obytné, rekreačné a ich kombinácie.

Fungovanie krajiny

Proces je zákonitý priebeh vývinu, a vyjadruje dynamiku systému, ktorá predstavuje jeho vývojové zmeny.

Porovnanie systému v čase umožňuje sledovať vývojové charakteristiky, trendy, zmeny štrukturálnych

a procesných charakteristík . Prírodné a človekom vyvolané zmeny vzďaľujú krajinu od jej pôvodnej štruktúry.

Človekom vyvolané zmeny trvajú rádovo roky, sukcesné zmeny desaťročia, geomorfologické procesy viac ako

milión rokov, vývoj flóry a fauny niekoľko miliónov rokov.



Je schopnosť ekologického systému pretrvávať aj za pôsobenia rušivého faktora zvonku, alebo jeho schopnosť

po prípadnej zmene sa vracať do východiskového stavu, resp. na pôvodnú vývojovú trajektóriu.

Krajina je stabilná, ak:

➢ dlhodobú variabilitu jej parametrov môžeme vyjadriť priamkou

➢ amplitúdu a stupeň periodicity oscilácií okolo priamky môžeme vyjadriť štatisticky (Forman et Godron, 1993).

Podmienkou udržania ekologickej stability krajiny je popri jej racionálnom využívaní najmä zachovanie

prirodzených ekosystémov, ktoré sú jej nositeľmi.

Ekologická labilita ekosystému

➢ je neschopnosť ekologického systému prekonať pôsobenie cudzieho vplyvu zvonku, alebo neschopnosť

vrátiť sa po prípadnej zmene k východiskovému stavu, resp. na pôvodnú vývojovú trajektóriu.

Ekologická stabilita

Táto schopnosť sa prejavuje - buď minimálnou zmenou systému za pôsobenia rušivého vplyvu (rezistencia),
- spontánnym návratom (v určitých časových medziach) po prípadnej zmene do

východiskového stavu, resp. na pôvodnú vývojovú trajektóriu (reziliencia).

Míchal (1992)



Strategické aspekty zachovania ekologickej stability krajiny podľa Drdoša sú:

➢ trvalé zachovanie produkčnej schopnosti krajiny, ktorá je základom pre dlhodobé uspokojovanie potrieb

spoločnosti

➢ zachovanie dostatočnej odolnosti, prispôsobovacej a kompenzačnej spôsobilosti krajiny voči zásahom

človeka

➢ fungovanie autoregulačných mechanizmov v ekosystémoch, čo zmenšuje potrebu dodávania dodatkovej

energie na udržanie ľuďmi podmienených ekosystémov

➢ zachovanie biodiverzity, čo je predpoklad pre praktické využitie genofondu, ktorý má pre človeka trvalý

hospodársky význam.

Ekologicky stabilizujúce alebo aj ekostabilizačné krajinné prvky plnia v krajine aj ďalšie funkcie:

pôdoochranné, vodoochranné, mikroklimatické, hygienické, zdravotné, estetické a iné.

Ekologická stabilita

Míchal (1992)



Ekologická stabilita reálnej krajiny závisí od vlastností ekosystémov, ktoré sú v rôznom štádiu vývoja
a s rôznym stupňom stability.

Stupne ekologickej stability rôznych typov ekosystémov, rozpätie 1-5:

Ekologická stabilita

Druh spoločenstva Typ spoločenstva Charakteristika Stupeň

Orná pôda orná pôda 0-1

Vinice maloplošné

veľkoplošné

na úzkych terasách

s čiernym úhorom

2

1

Lúky a pasienky prírodné

prirodzené

polokultúrne

kultúrne

subalpínske, vysokohorské

extenzívne obhospodarovanie

kosenie s prísevom, hnojené

intenzívne obhospodarované

veľkoplošne využívané

5

4

3

2

Neúžitky prírode blízke opustené polia, lomy, s rumoviskovou 

vegetáciou

3-2

Mokrade zachované spoločenstvá prameništné spoločenstvá 5

Vodné toky a plochy prírodné

prírode blízke

upravené

umelé

s prirodzeným dnom a brehmi

rybníky s prirodzeným rastlinstvom

s trvalo naruš. brehmi, spoločenstvami

spevnené dno, brehy, voda znečistená

5

4

3-2

2-1



Stupne ekologickej stability rôznych typov ekosystémov, rozpätie 1-5:

Druh spoločenstva Typ spoločenstva Charakteristika Stupeň

Lesy prírodné a prirodzené

polokultúrne

kultúrne monokultúry

degradované

pôvodné drevinové zloženie, rezervácie

porasty s prevažne prirodz. drevin. zlož.

stanovištne nevhodné plantáže

lesy postihnuté imisiami

5

4

3-2

1-0

Sídla plochy s prevahou vegetácie

plochy s prevahou stavieb

zastavané plochy

verejná a vyhradená zeleň

súkromná zeleň, zástavba s vegetáciou

upravená zástavba bez zelene

3

2

0

Ekologická stabilita



Dynamika a vývoj krajiny

Dynamikou krajiny označujeme také zmeny, ktoré sú väčšie a závažnejšie, ako fungovanie krajiny. Dynamika krajiny je
zmena štruktúry a funkcie krajiny v čase, má rôzne časové a priestorové dimenzie.

Časové dimenzie a charakter zmien v krajine je rozdielny :

➢ Menšie zmeny v krajine vplyvom krajinotvorných procesov (vodná/veterná erózia, zvetrávanie, svahové procesy,.. )

➢ Dramatické zmeny s trvaním niekoľko minút až hodín (zemetrasenia, lesný požiar, záplavy, ...)

➢ Zmeny počas dlhého časového obdobia vplyvom (odlesnenia, sukcesie, dezertifikácie, ... )

Vývoj krajiny je výsledkom troch mechanizmov pôsobiacich v krajine:

➢ špecifické dlhodobé geomorfologické procesy

➢ formy osídľovania krajiny jednotlivými organizmami

➢ miestne krátkodobé disturbancie jednotlivých ekosystémov.

Krajinu potom vnímame ako zreteľnú merateľnú jednotku, definovanú rozlíšiteľným a priestorovo sa opakujúcim 
zoskupením vzájomne sa ovplyvňujúcich ekosystémov geomorfologickými procesmi a disturbančnými vplyvmi.



Sukcesia – je zákonitý proces nahradzovania jednej biocenózy druhov, až do fázy konečného spoločenstva –

klimaxu.

Primárna sukcesia prebieha na prirodzených, nových stanovištiach (napr. po ústupe ľadovca, po vulkanickej

činnosti, po disturbanciách prírodnými geo-dynamickými procesmi). Prebieha veľmi pomaly, vyvoláva vývoj

pôdy, bez ktorej priebeh sukcesie nie je možný.

Existujú 2 typy záverečných štádií sukcesie:

➢ klimaxy - v polohách odkázaných iba na zrážkovú vodu

➢ trvalé spoločenstvá – v polohách ovplyvnených podzemnou vodou alebo záplavami.

Krajinná sukcesia



Sekundárna sukcesia je podstatne rýchlejšia, prebieha na miestach, ktoré už boli pôvodne osídlené vegetáciou,
ktorá bola odstránená (po lesných požiaroch, po záplavách, po rekultiváciách, po odlesnení).

Rozlišujú sa 4 hlavné typy sekundárnych sukcesných sérií:

1. série na opustených poliach (úhoroch)

2. série na ruderálnych stanovištiach

3. série na opustených lúkach a pasienkoch

4. série na lesných čistinách (Moravec et al. 1994)

Krajinná sukcesia



Základnou hodnotovou a účelovou vlastnosťou krajiny je krajinný potenciál.

Vyjadruje schopnosť krajiny poskytovať určité predpoklady pre rôzne využívanie s cieľom uspokojiť potreby
ľudskej spoločnosti.

Pojem „krajinný potenciál“ má 2 aspekty: aspekt vhodnosti

aspekt zaťažiteľnosti

Komplexný krajinný potenciál predstavuje súbor parciálnych potenciálov, napr.

➢ produkčný potenciál

➢ poľnohospodársky,

➢ lesnícky,

➢ surovinový,

➢ vodohospodársky,

➢ rekreačný potenciál,

➢ potenciál ochrany prírody a pod.

Potenciál krajiny



Komplexný krajinný potenciál

Hodnota parciálnych potenciálov sa hodnotí na základe vybraného súboru kritérií, ktoré poskytnú informáciu
o predpokladoch krajiny pre konkrétne využívanie.

Potenciál vodného hospodárstva na báze podzemných vôd:

✓ hydrologické pomery

✓ hĺbka zvodnených horizontov

✓ výdatnosť prameňov

✓ mohutnosť a charakter nivných sedimentov

✓ charakter zlomových porúch

Potenciál na produkciu drevnej suroviny  (drevoprodukčný potenciál)

✓ rubný vek dreviny

✓ hrúbka stredného kmeňa

✓ výhľadové zastúpenie drevín

✓ obnova porastu

✓ drevinové zloženie



Potenciál na poľnohospodársku výrobu:

✓ klimatické charakteristiky: teplotná suma nad 10o C, dĺžka vegetačného obdobia, zrážky

✓ pôdne charakteristiky: hĺbka pôdy, obsah živín, hodnota pH, štruktúra pôdy, skeletnatosť

✓ charakter reliéfu: sklonitosť, erózna ohrozenosť, hladina podzemnej vody

✓ charakter štruktúry krajiny

Potenciál pre rekreáciu (rekreačný potenciál)

✓ klimatické charakteristiky: diferencované pre letnú, alebo zimnú rekreáciu

✓ charakter reliéfu: sklonitosť diferencovaná pre letné oddychové aktivity, turistiku, zimné športy

✓ charakter lesnej krajiny: lesnatosť, drevinové zloženie, dĺžka okrajov lesa

✓ charakter štruktúry krajiny: vodné plochy, vodné toky, lúčne priestory

Príklad výberu kritérií parciálnych potenciálov



Kvalitu potenciálov môžeme hodnotiť bodovou (balovou) metódou, alebo ju vyjadriť pomocou škály s určitým
flexibilným počtom stupňov, napr.: potenciál veľmi vysoký, vysoký, stredne vysoký, nízky, veľmi nízky.

Komplexný potenciál krajiny nie je sumou parciálnych potenciálov, ale systémom čiastkových potenciálov,
ktoré sa navzájom ovplyvňujú, prípadne až vylučujú. Na konkrétnom mieste možno realizovať aj niekoľko
činností, ale ich intenzita sa navzájom podmieňuje (lesné hospodárstvo - ochrana prírody - rekreácia)

Výber jednotlivých identifikačných vlastností a hodnotiacich kritérií závisí od typu hodnoteného potenciálu,
charakteru územia, mierky spracovania a účelu, pre ktorý sa proces hodnotenia uskutočňuje.

Príklad výberu kritérií parciálnych potenciálov



➢ stanovenie schopnosti krajiny poskytnúť predpoklady pre určité využívanie

➢ stanovenie citlivosti krajiny

➢ zistenie zdrojov vplyvov

➢ výskum zmien potenciálov

Kroky v hodnotení krajinných potenciálov pre účely krajinného plánovania



Potenciál krajiny je účelová vlastnosť krajiny, z ktorej sa odvodzuje ekologická únosnosť krajiny, resp. jej možné
optimálne využitie alebo zaťažiteľnosť jednotlivými aktivitami človeka. Pre každú ľudskú aktivitu môžeme určiť
v krajine potenciál.

Poľana

Potenciál krajiny pre využitie



Poľana

Potenciál krajiny pre využitie - Návrh využitia krajiny



Podľa Zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, je únosné zaťaženie územia také zaťaženie ľudskou
činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, najmä jeho zložiek, funkcií
ekosystémov alebo ekologickej stability.

➢ Účelová vlastnosť, má význam v kontexte so spoločenskými potrebami, vzťahujúcimi sa na zdroje krajiny.

➢ Vyplýva zo vzťahu človeka ku krajine. Je relevantná pre riešenie úžitkových funkcií krajiny.

➢ Krajina môže byť využitá, alebo zaťažená len do určitej miery, v prípade prekročenia určitej hranice sa znížia, 
alebo až zastavia, stabilizačné, regeneračné procesy aj produkčná funkcia.

Krajina môže byť využitá, alebo zaťažená len do určitej miery, v prípade prekročenia určitej hranice sa zníži,
alebo až zastavia stabilizačné, regeneračné procesy aj produkčná funkcia.

Únosnosť krajiny



Prírodná únosnosť – schopnosť prírodného prostredia uniesť takú úroveň využívania, aby v jeho štruktúre
nedošlo k nepriaznivým zmenám. Treba určiť kritický prah, za ktorým sa neprijateľne menia abiotické a biotické
prvky prírodného prostredia vplyvom ľudských aktivít.

Sociálna únosnosť – označuje úroveň uspokojenia návštevníka vo vzťahu k hustote ľudí v určitom území a čase
k stavu prírodného prostredia

Environmentálna únosnosť – je chápaná ako schopnosť jedného, alebo kombinácie prírodných
a socioekonomických prvkov uniesť špecifickú úroveň biologických populácií vrátane ľudských bytostí

Kultúrna únosnosť – pod kultúrnou únosnosťou sa rozumie schopnosť sídla a jeho obyvateľstva uniesť
turisticko-civilizačný rozvoj bez toho, aby sa narušili jeho tradičné architektonické a kultúrne hodnoty (Drdoš,
1999).

Druhy únosnosti krajiny

http://www.foliageographica.sk/public/media/26622/16%C3%9Anosnos%C5%A5%20%20metodika%20na%20stanovenie%20limitov%20vyu%C5%BE%C3%ADvania%20krajiny.pdf



Mieru prípustného využívania krajiny môžeme stanoviť podľa účelovej vlastnosti krajiny ekologickej únosnosti

krajiny.

Ekologická únosnosť krajiny (EÚK)

Je účelová vlastnosť krajiny, ktorá vyjadruje, akú antropickú záťaž unesie krajina bez toho, aby sa zmenili až
narušili jej prirodzené vlastnosti a procesy, ako aj kvalita životného prostredia

Ekologická únosnosť krajiny vyjadruje mieru možného (prípustného) zaťaženia krajiny antropickými aktivitami
(slúži ako regulátor znižovania alebo zvyšovania antropického tlaku na krajinu).

Pri zostavovaní metodiky hodnotenia EÚK sa hodnotí hlavne:

✓ zraniteľnosť prírodného prostredia rušivými vplyvmi, ktoré negatívne ovplyvňujú existenciu spoločenských
aktivít

✓ ekologická významnosť krajiny

✓ súčasné zaťaženie prírodného prostredia

Únosnosť krajiny



Pojem „únosnosť krajiny“ je identický s pojmom „zaťažiteľnosť krajiny“ antropogénnymi aktivitami.

Vyjadruje schopnosť krajiny uniesť určité zaťaženie bez toho, aby sa narušila stabilita krajinnej štruktúry 

(pevnosť jej štrukturálnych väzieb). 

Zaťažiteľnosť: hodnotenie zaťažiteľnosti sa používa v súvislosti  s navrhovaním nových aktivít, tiež koľko a ktoré 

aktivity je ešte možné umiestniť v krajine. Je ale treba zhodnotiť súčasné – reálne zaťaženie krajiny.

Zaťaženie krajiny je súbor :

• diel:    komunikácie, stavby, priehrady, ...

• látok:    pesticídy, odpady, hluk, imisie, ...

• aktivít:   rekreácia, pastva, kosba, orba, meliorácie, odlesňovanie ... v krajine v určitom čase.

Zaťažiteľnosť krajiny



Stavy krajiny

Potenciál krajiny je jej komplexný predpoklad plniť funkcie, ktoré od nej človek vyžaduje.

Únosnosť je jeho zložkou, ktorá určuje mieru intenzity využívania krajiny



Zraniteľnosť – je účelová vlastnosť krajiny ktorou vyjadrujeme predpokladanú reakciu krajiny na vonkajšie
faktory. Hodnotíme na základe výberu analytických prvkov krajiny a ich vlastností a výberu vonkajších
faktorov, ktoré negatívne menia vlastnosti prvkov.

Pre hodnotenie sa vyberú tie vlastnosti, ktoré sa môžu najčastejšie vyskytovať a sú rozhodujúce pre ciele
riešenej úlohy

(napr. znečistenie ovzdušia, chemické-mechanické narušenie povrchu, vodohospodárske zmeny a pod.)

Stavy krajiny

Zraniteľnosť (citlivosť) má 2 typy: zraniteľnosť voči environmentálnemu impaktu

zraniteľnosť voči formám využívania zeme

Stupne zraniteľnosti: prvok slabo zraniteľný,

stredne zraniteľný

silne zraniteľný

Zraniteľnosť nevstupuje do procesu LANDEP priamo, ale je kritériom pri tvorbe limitov.



Limit je najvyššia možná prípustná hodnota, pri ktorej nie sú pozorované významné nepriaznivé zmeny
v krajine.

Ekologické limity vyjadrujú súbor ešte vhodných podmienok a javov, ktoré tvoria ešte vyhovujúce predpoklady
pre aktivity a život bez výrazného narušenia, ohrozenia javov a procesov v krajine.

Limitné hodnoty sú hraničné (prahové, medzné) hodnoty ukazovateľov vlastností krajiny pre dané aktivity,
ktoré by sa, z ekologického hľadiska, nemali prekročiť.

0 - vylúčené aktivity
2 - nevhodné aktivity

2 - menej vhodné aktivity
1 - vhodné aktivity
+ - veľmi vhodné aktivity

LIMIT

Nadlimitné hodnoty 

Podlimitné hodnoty 

Stavy krajiny



Stres

Je komplexná situácia, v ktorej záťažový činiteľ vyvoláva odpoveď organizmu

je neprirodzený stav, do ktorého sa ekosystém dostane vplyvom pôsobenia nepriaznivých faktorov, t.j.
stresorov

Stresor je podnet, ktorý spôsobuje stres. Stresory vyvolávajú v krajinnom systéme negatívne, často nezvratné
zmeny.

Stres a organizmus

Reakciu organizmu na pôsobenie stresora ovplyvňujú napr. tieto faktory:

✓ druh stresora , t.j. aký stresový faktor pôsobí

✓ dĺžka pôsobenia stresora, t.j. časový rozsah pôsobenia

✓ intenzita pôsobenia stresora, t.j. ako silno účinkuje

✓ stav organizmu v čase záťaže



Stres a krajina

Negatívny faktor, ktorý v rôznom časovom horizonte vyvolá v krajinnom ekosystéme stres, tzn. zapríčiní
negatívne, často nezvratné, zmeny ekosystémov krajiny.

Stresové faktory pôsobia v krajine kumulatívne a synergicky.

http://www.markiza.sk/spravy/domace/1863461_giganticke-odkalisko-pri-ziari-nad-hrohom-by-ste-dnes-nespoznalihttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168111-v-niektorych-odkaliskach-tika-casovana-bomba/



Stres a krajina

Negatívny faktor, ktorý v rôznom časovom horizonte vyvolá v krajinnom ekosystéme stres, tzn. zapríčiní
negatívne, často nezvratné, zmeny ekosystémov krajiny.

Stresové faktory pôsobia v krajine kumulatívne a synergicky.

http://www.markiza.sk/spravy/domace/1863461_giganticke-odkalisko-pri-ziari-nad-hrohom-by-ste-dnes-nespoznalihttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168111-v-niektorych-odkaliskach-tika-casovana-bomba/



➢ po prudkých dažďoch sa pretrhla hrádza odkaliska červeného kalu (červený kal je zásaditá chemická zlúčenina, ktorá je odpadom pri produkcii oxidu hlinitého)

➢ viac ako 700 tisíc m3 toxického bahna sa dostalo do okolitej krajiny (zničilo desiatky domov, zasiahlo 7 obcí a miest)

➢ katastrofa si vyžiadala 10 obetí a vyše 150 zranených

➢ vzorky vody a pôdy odobraté po havárii na rozbor ukázali hladinu pH 13 (na úrovni žieraviny)

➢ zničený bol ekosystém blízkej rieky Marcal (znečistenie sa ďalej šírilo do rieky Rába a následne do Mošonského Dunaja)

Maďarsko     4.10.2010   Ajka



Klasifikácia stresových faktorov

➢ prirodzené

➢ antropogénne

Prirodzené stresové faktory

➢ endogénne

procesy prebiehajúce pod povrchom zemskej kôry ako zemetrasenie, vulkanizmus

➢ exogénne

procesy prebiehajúce na zemskom povrchu - zvetrávanie, erózia, svahová modelácia (zosuvy, soliflukcia,
snehové lavíny, skalné strže), záplavy...

Prejavy sú alebo postupné, alebo dôjde k náhlej zmene prirodzených vlastností ekosystémov.



Antropogénne stresové faktory

Negatívne faktory spôsobené človekom. Sú to hmotné aj nehmotné prejavy ľudských aktivít, ktoré nepriaznivo 
ovplyvňujú vývoj ekosystémov. Pôsobia ako primárne alebo sekundárne stresové faktory.

➢ primárne stresové faktory 

prejavujú sa plošným záberom prírodných ekosystémov (priemyselné objekty, poľnohospodárske objekty, 
dopravné plochy a línie, sídelné a rekreačné areály)



➢ sekundárne stresové faktory

negatívne sprievodné javy realizácie ľudských aktivít v krajine (ich pôsobenie sa prejavuje ohrozením
prirodzeného vývoja ekosystémov)

Dôsledky:

➢ kontaminácia horninového prostredia

➢ znečistenie ovzdušia cudzorodými látkami

➢ zaťaženie prostredia hlukom

➢ zaťaženie prostredia pachom, žiarením teplom a p.

➢ poškodenie vývoja vegetácie

➢ znečistenie povrchových a podzemných vôd

➢ degradácia pôdy

Antropogénne stresové faktory



Antropogénne stresové faktory (príklady)

Primárne stresové faktory

➢ vo forme plošných záberov  prírodných ekosystémov každoročne narastajú v dôsledku výstavby priemyselných 
parkov, obchodných reťazcov, komunikácií, občianskej výstavby...

V období rokov 1999 – 2006  sa medziročne zvyšovali úbytky poľnohospodárskej pôdy, v roku 2006 dosiahli 1380 ha. 
Platí to aj dnes: www.enviroportal.sk

Sekundárne stresové faktory

➢ spôsobujú poruchy a následky vo fungovaní ekosystémov a devastáciu až deteriorizáciu zložiek krajiny.

Antropogénne stresové faktory



➢ Jadrové – sopky, krátery, znečistené vodné plochy, odkaliská, skládky odpadov ...

➢ Líniové – erózne ryhy, výmole, umelé kanály, znečistené toky, produktovody, diaľnice ...

➢ Veľkoplošné – zóny zasiahnuté lavínami, požiarom, intenzívnym poľnohospodárstvom, ťažbou, zóny so
znečisteným ovzduším

✓ Identifikovateľné vizuálne

✓ Identifikovateľné meraniami

Klasifikácia stresových faktorov (podľa charakteru)



Príklady základných foriem stresorov zaťažujúcich ekosystémy 

Forma 
vstupného

signálu

Príklady stresorov v ekosystémoch

suchozemských                                     vodných

jednorazový

➢ požiar

➢ jednorazová aplikácia pesticídov

➢ katastrofálna povodeň

➢ holorub, vetrová kalamita

➢ havarijný únik odpadových vôd

➢ katastrofálna povodeň

➢ jednorazová otrava hydrobiocenóz

trvalý

➢ odvodnenie zamokrených lokalít

➢ všetky typy extrémnej degradácie 
pôdy

➢ náhle zvýšená záťaž znečistením z nového 
zdroja (odpadové vody, teplo ...)

stúpajúci

➢ intenzifikácia pastvy

➢ zvyšovanie stavu bylinožravcov

➢ eutrofizácia postupnou výstavbou 
odvodňovacích systémov a intenzifikáciou 
poľnohosp. výroby v povodí

cyklický

➢ trvalé sezónne kolísanie (napr.      
priem. emisií) 

➢ sezónne kolísanie so stúpajúcim 
trendom (dávky hnojív, CO2...)

➢ kampaňové znečistenie vôd

➢ stúpajúce vypúšťanie odpadových vôd v 
rámci sezónnej cyklickosti

(podľa Busch a kol 1983 in Míchal, I. 1992)



Stresové faktory a environmentálne problémy krajiny

➢ problémy ohrozenia priestorovej stability krajiny (vplyv na ekostabilizačné prvky krajiny)

➢ problémy ohrozenia prírodných a kultúrno – historických zdrojov krajiny (záber na zástavbu, lavíny,
poškodenie imisiami)

➢ problémy ohrozenia životného prostredia a ľudského zdravia



Matica stretov záujmov v krajine

Ohrozujúce
/ohrozené

javy

Industrial.
ťažba,

doprava
Urbanizácia Poľnohosp.

Lesné a
vodné

hospodár.
Rekreácia

Typ
problému

chránené a
ostné ekolog.

stabilné ú.

úbytok
zelene, 

hospodárenie v 
CHÚ

ohrozenie
ekolog.
stability

Lesné
zdroje

premena
lesov na

poľnohosp.
pôdu

ohrozenie
prírodných 

zdrojov

Vodné
zdroje

ohrozenie
chemizáciou
melioráciou

zavlažovaním

Pôdne
zdroje

záber pôdy
kontaminácia

devastácia
záber pôd

erózia
zhutňovanie

zmena režimu
pôd

podmáčanie
resp. vysušenie,

doprava cez
polia, budov.  
vod. nádrží

devastácia
pôd,

odpadky,
zošľapávanie

Zdroje
zdravia a
rekreácie

pach, prach,
hluk, alergie,
nákazy, estet. ohrozenie

životného
prostredia

Zdroje
ľudských

síl

estetické
stresy, pach,

alergie, ...



Typy stability ekosystémov

Rezistencia (odolnosť)

Je schopnosť zabrániť zmene počas pôsobenia rušivého faktora. Odolný systém dokonale uchováva svoju
štruktúru voči rušivým vplyvom a podnetom až po určitú hranicu, ale po jej prekročené sa rýchlo zrúti a
rozpadá. (prirodzené lesy najrôznejších typov)

Resiliencia (pružnosť)

Je jeho schopnosť vrátiť sa po skončení pôsobenia rušivého faktora do „normálneho“ stavu aj napriek tomu, že
sa mení už pri nízkej intenzite rušivého podnetu.

Príklady pružnosti rôznych typov ekosystémov:

✓ vysoko resilientný: napr. lúka, rybník

✓ stredne resilientný: napr. opadavý les

✓ extrémne nízka resiliencia: napr. tundra, ochranné lesy



Ekologická kríza

Je situácia, v ktorej sa adaptačné schopnosti živého systému približujú k svojej hranici. Vzniká pri prekročení
homeostatického poľa pod vplyvom stresového faktora resp. faktorov takej intenzity, že sa systém v štádiu
rezistencie (odolnosti) blíži ku štádiu vyčerpania (Míchal, 1992)

Environmentálna kríza

Je jav, pri ktorom dochádza k degradácii životného prostredia až k jeho devastácii v určitom rozsahu.
Environmentálna kríza môže vznikať postupne neriešením environmentálnych problémov alebo náhle, vplyvom
environmentálnej havárie, pohromy (Klinda, 2002)

Stresové faktory a environmentálne problémy krajiny



Ekologická kríza ekosystému

Je situácia, v ktorej sa adaptačné schopnosti živého systému približujú k dosažiteľným medziam. Vzniká pri
prekročení homeostatického poľa pod vplyvom stresového faktora (faktorov) takej intenzity, že sa systém v
štádiu rezistencie blíži ku štádiu vyčerpania.

Ekologická kríza krajiny

Je situácia, v ktorej sa spoločensky definované ekologické potreby približujú spoločensky akceptovanej dolnej
hranici uspokojenia alebo klesajú pod túto hranicu.

Stavy a vlastnosti krajiny



Ekologická katastrofa ekosystému

Situácia, v ktorej nie sú splnené elementárne potreby živého systému a jeho ekologická valencia je prekročená 
do tej miery, že podmienky biologickej reprodukcie systému zanikajú.

Ekologická katastrofa krajiny

Je situácia, v ktorej nie sú splnené elementárne ekologické potreby miestnej ľudskej populácie

Stavy a vlastnosti krajiny



➢ Pravek: výrub lesov

➢ Starovek: zmena „úrodného polmesiaca“ na púšť a polopúšť, vyčerpanie pôdy

➢ Antika: ničenie lesov okolo Stredozemného mora na výrobu lodí, stavieb, vyčerpanie pôdy, erózia pôdy,
degradácia pôdy

➢ Stredovek: sťahovanie národov, vojny, následná devastácia niektorých častí Európy, Ázie, Afriky

➢ Novovek: priemyselná revolúcia, likvidácia lesov, „drancovanie“ surovín, rozmach aglomerácií, vojnové
konflikty, odpad, znečisťovanie ovzdušia, vôd ...

Človek a jeho vplyv na prírodné prostredie – podmienenie vzniku environmentálnych 
kríz v historickom kontexte



Hlavné environmentálne problémy, ktoré môžu spôsobiť environmentálnu krízu

Primárne

➢ zhoršovanie kvality ovzdušia

➢ narušenie ozónovej vrstvy Zeme

➢ znečistenie vôd a ich nadmerné čerpanie

➢ pokles výmery a zhoršovanie zdravotného stavu lesov

➢ pokles výmery a zhoršovanie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy

➢ neracionálne čerpanie prírodných zdrojov a vplyv ťažby na krajinu

➢ ohrozenie biodiverzity



Sekundárne

➢ klimatické zmeny

➢ narušenie ochranných vlastností atmosféry

➢ kontaminácia potravných reťazcov

➢ kumulácia cudzorodých látok v životnom prostredí

➢ narúšanie hydrologického režimu v biosfére

➢ desertifikácia

➢ narúšanie ekosystémov a pokles ich produkčných schopností

Hlavné environmentálne problémy, ktoré môžu spôsobiť environmentálnu krízu



Terciérne (súhrnne)

➢ stres a zhoršovanie stavu biosféry

➢ narušenie rovnováhy v prírode

➢ redukcia diverzity krajiny a zánik jej estetických hodnôt

➢ znižovanie biodiverzity na všetkých úrovniach

➢ narúšanie resp. zánik prirodzených ekosystémov

➢ zrýchľovanie čerpania a vyčerpanie neobnoviteľných prírodných zdrojov

➢ nedostatočná reprodukcia obnoviteľných prírodných zdrojov

Hlavné environmentálne problémy, ktoré môžu spôsobiť environmentálnu krízu



Príklady 
Ekologická katastrofa



https://www.eea.europa.eu/publications/mapping-the-impacts-of-natural

Európska environmentálna agentúra

poskytuje spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí tým, ktorí sa podieľajú na vývoji, prijímaní,
implementácii a hodnotení environmentálnej politiky, ako aj širokej verejnosti. V úzkej spolupráci s Európskou
environmentálnou informačnou a monitorovacou sieťou (Eionet) a jej 32 členskými krajinami EEA zhromažďuje
údaje a vytvára hodnotenia týkajúce sa širokého spektra tém týkajúcich sa životného prostredia.

https://www.eea.europa.eu/sk



Bumerangový efekt

Chrček poľný (Cricetus cricetus) 

Je často považovaný za poľnohospodárskeho škodcu a pre svoju kožušinu bol lovený. V celom areáli

rozšírenia je považovaný za najmenej ohrozený druh ale vo viacerých krajinách je kriticky ohrozený.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C4%8Dek_po%C4%BEn%C3%BD



Bumerangový efekt

Premnoženie chrčkov (Cricetus cricetus) v dolnom toku Hornádu v rokoch 1971 - 1972

Gravidita trvá 20 dní. Počet mláďat 4 – 12, dva až tri krát do roka.

Pári sa už v prvok roku života. Dĺžka života 8 – 10 rokov.

Potrava hlavne semená a obilie (zimná zásoba 5 – 15 kg zrna), teritórium zberu 50 – 90 ha.

Chrčok (škrečok) – ekológia druhu

Biologický tlak na krajinu



✓ líška, kuna, dravce (myšiak hôrny, sokol myšiar, jastrab krahulec ..)

✓ vyplavovanie nor pri záplavách

odvodnenie územia, nástup ťažkej mechanizácie, obmedzenie povodní vysokými hrádzami, veľkoplošná
poľnohospodárska výroba, pokles stavov šeliem a dravcov

vylepšenie životných podmienok chrčka (nevyplavovanie nor, dostatok potravy, hrádze – veľmi vhodný priestor na
budovanie nor, absencia predátorov

neregulované množenie

Predátori

Antropogénne zmeny v krajine



✓ Odhadovaný počet chrčkov 300 – 500 jedincov na hektár, 35 miliónov na 200 tisíc hektárov.

✓ Nory na každom bežnom metri hrádze. Na ploche jeden hektár 1 000 až 1 500 východov.

✓ Na ceste Michalovce – Trebišov 5 – 12 usmrtených kusov na každom metri.

Ekologická katastrofa



✓ Expanzia do stohov, senníkov, silážnych jám, neskôr stajní,  šôp, pivníc, obytných miestností (postihnutých bolo 
192 obcí, výskyt aj v Michalovciach a Trebišove).

✓ Znehodnotenie pitnej vody a vody na napájanie (topenie jedincov v studniach a žľaboch).

✓ „Prevŕtanie“ 184 kilometrov protipovodňových hrádzí.

✓ Šírenie nákazy (Leptospira grippotyphosa) – horúčky, postihnutie centrálnej nervovej sústavy, pečene, ľadvín, tiež 

tularémie a besnoty.

✓ Do likvidácie bolo zapojených 2 600 osôb, náklady na akciu vyčíslili na 10 miliónov korún československých.

V uvedenom období bolo vo východoslovenskom kraji vykúpených viac ako 1 milión kusov koží chrčka (na Ukrajine sa v 
normálnom roku vykúpilo cca 40 tisíc koží)

Dôsledok

...Zaujímavosť ...

V minulosti boli povolené prípravky na báze fosfidu
hlinitého na ničenie chrčkov. V súčasnosti nie sú
povolené žiadne rodenticídy ani na výnimku.



Jazero leží na hranici Kazachstanu a Uzbekistanu, v Turanskej nížine, vyplnenej púšťami Karakum a Kyzylkum. Do jazera
privádzajú vodu rieky Amudarija a Syrdarija z pohoria Pamír a Ťanšan. Do polovice 20 storočia štvrté najväčšie jazero na
svete.

V roku 1954 začiatok realizácie monštruózneho projektu premeny púšte na poľnohospodársku pôdu za účelom
pestovania bavlny – veľmi žiadaného vývozného artiklu. Bolo vybudovaných niekoľko tisíc kilometrov zavlažovacích
kanálov, ktorými sa z riek Amudarija a Syrdarija odoberá až 90 % vody.

Antropogénne zmeny v krajine a ich vplyv na Aralské jazero

„Ako sa štvrté najväčšie jazero na svete zmenilo na púšť“

Príbeh Aralského jazera 



Pestovanie bavlny

je veľmi náročné. Vyžaduje si intenzívne zavlažovanie a chemické ošetrovanie tak semien pred výsevom ako aj
rastlín (herbicídy, fungicídy, insekticídy, defolianty). Pôda vyčerpaná každoročným pestovaním bavlny si
vyžaduje intenzívne hnojenie. Pesticídy sa musia aplikovať 10 – 20 krát ročne (niekedy aj častejšie).

Bavlna sa na svete pestuje na 4 percentách obrábanej poľnohospodárskej pôdy. Podľa zverejnených
štatistických údajov sa tu ale aplikuje viac ako 10 percent svetovej spotreby herbicídov a 25 percent svetovej
spotreby insekticídov. 9 najpoužívanejších pesticídov sú prudké jedy, 5 z nich je karcinogénnych. Semená z
bavlny ošetrené toxickými chemickými prípravkami sa spracúvajú na krmivo pre zvieratá a na olej využívaný v
potravinárstve. Často sa využíva letecké práškovanie, ktoré zasahuje aj okolité obytné plochy, zvieratá, ľudí. Viac
ako 25 miliónov ľudí ročne utrpí otravu pesticídmi a okolo 20 tisíc na tieto otravy zomrie.



Vplyv odberu vody na Aralské jazero

Od 60-tych rokov 20. storočia sa negatívny dopad zmien v krajine

na jazero znásobuje. Dokumentujú to aj tieto údaje:

rok 1960 1990 2003

Rozloha jazera (km2) 68 900 36 800 18 240

Objem vody v jazere (km3) 1 083 323 113

Pokles prietoku riek (km3/rok) 63 12,5 3,2

Nadmorská výška hladiny jazera (m) 53,4 38,2 31

Do roku 2003 jazero stratilo 80 % objemu, dve tretiny rozlohy a 22 metrov 
nadmorskej výšky.   



➢ Aralské jazero je jazerom slaným. V dôsledku minimálneho prítoku sladkej vody a zmenšovania objemu vody v jazere
dochádza k zvyšovaniu koncentrácie soli vo vode (je 8 krát vyššia ako v oceáne), čo spôsobilo úhyn väčšiny druhov rýb.

➢ Pobrežie ustúpilo v priemere o 80 km. Bývalé významné prístavne mesto na brehu jazera Mojnak leží v súčasnosti 150
km od jazera. V súvislosti s vysychaním jazera bolo odkryté 45 000 km2 dna jazera a vytvorila sa soľná púšť. Z jej
povrchu je každoročne odviate 100 Mt (megatona = 1 milión ton resp. 109 kg) slaného prachu, ktorý ničí priľahlé
bavlníkové plantáže a zhoršuje životné prostredie obyvateľov.

➢ Kvalita povrchových a podzemných vôd v oblasti je veľmi zlá. Vody sú kontaminované pesticídmi, syntetickými
hnojivami, odpadom.

➢ V území je vysoký výskyt onkologických ochorení, anémie, tuberkulózy, ochorenia pečene, defektov plodu. V tkanive
rýb sa zistilo vysoké percento pesticídov, silné karcinogény boli zistené napríklad v ryži, pšenici a ďalších plodinách a
následne v potravinách. Problém zasahuje 35 miliónov ľudí.

➢ Úplne bol zničený, predtým dominantný, rybársky priemysel.

Podľa štatistických údajov patril Uzbekistan medzi najväčších producentov bavlny (v roku 2000 to bolo 1,01 milióna ton). V
súčasnosti (2017) je 8. najväčším producentom bavlny na svete (1.Čína, 2. India, 3.USA)

Dôsledky



Satelitné obrázky Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA, USA) dokumentujúce postupný rapídny úbytok jazera Aral

Série obrysov a satelitných snímkou Aralského jazera z rokoch 1977–2014. Snímka NASA – MODIS.



Aralské jazero do roku 2011: pokles jeho hladiny o 27 metrov, plocha sa zmenšila o 88 % a 
slanosť vody vzrástla 20-násobne.

Cesta naprieč trávou porasteným niekdajším dnom Aralského jazera.



Výška hladiny (m)
Rok

Malý Aral





Černobyl (Ukrajina)

26. apríla 1986 – havária v atómovej elektrárni v Černobyle.

(v priebehu testu nového bezpečnostného systému došlo k prehriatiu a následne požiaru a explózii jadrového reaktora).
Do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak (reaktor v čase havárie obsahoval asi 190 ton oxidu uraničitého a produktov
jadrovej reakcie; odhad množstva uniknutého materiálu bol medzi 13 – 30 %). Jadrová udalosť bola hodnotená stupňom 7
INES (Internacional Nuclear Event Scale) z 8 možných (úroveň 7: veľmi vážna havária s účinkami na okolie).

Počas havárie v Černobyle došlo k uvoľneniu celého „koktailu“ rádioaktívnych látok. Z hľadiska rizikovosti sa najviac
pozornosti venuje rádioaktívnemu céziu, jódu, plutóniu, ale aj stronciu.



203 ľudí okamžite hospitalizovali, z nich 31 zomrelo (z toho 28 na akútnu chorobu z ožiarenia). 135 tisíc ľudí bolo z oblasti 
evakuovaných (z blízkeho mesta Pripjať 50 tisíc).

Rádioaktívnym spádom bolo silne kontaminované územie o rozloha 200 tisíc km2, z čoho 65 % zasiahlo 3 najpostihnutejšie 
krajiny (Bielorusko, Ukrajina, Ruská federácia). 28 tisíc km2 bolo kontaminovaných 137Cs s úrovňou vyššou ako 185 kBq/m2. 

V tejto oblasti žilo približne 830 tisíc ľudí. Asi 10 500 km2 bolo kontaminovaných 137Cs s úrovňou vyššou ako 555 kBq/m2. Z 
tejto plochy približne 7 tisíc km2 leží v Bielorusku, 2 tisíc km2 v Ruskej federácii a 1 500 km2 na Ukrajine.

V tejto oblasti žilo asi 250 tisíc ľudí. Z oblasti Černobyľu boli obyvatelia evakuovaný do 36 hodín po havárii. Do mesiaca 
všetci, čo žili v okruhu 30 km okolo elektrárne (asi 116 tisíc ľudí). 

Okamžité následky



Bequerel a miliSievert

Bequerel je jednotkou rádioaktivity látok.

Jeden Bq sa rovná jednému rádioaktívnemu rozpadu za sekundu. Keď je človek kontaminovaný rádioaktívnou látkou, 
prijíma dávku radiácie. Táto dávka radiácie sa meria v miliSievertoch.

Čas rozpadu

Cézium je rádioaktívna látka. Nuklid cézia vo forme 137Cs stráca polovicu svojej rádioaktivity za 30 rokov. Po 300 rokoch 
táto látka viac – menej zanikne.

U určitých druhov rádioaktívneho jódu je polčas rozpadu 8 dní čo značí, že táto látka je nebezpečná po 3 mesiace.

Plutónium má polčas rozpadu až 24 tisíc rokov.



Bezprostredne po havárii bol najväčším zdravotným rizikom rádioaktívny jód s polčasom rozpadu 8 dní. Aj 33 rokov po 
havárii najväčšie obavy vzbudzuje kontaminácia pôdy izotopmi stroncia 90Sr a cézia 137Cs, ktoré majú polčas rozpadu okolo 
30 rokov.

Najväčšie koncentrácie 137Cs boli nájdené v povrchových vrstvách pôdy, kde sú absorbované rastlinami, hmyzom, hubami. 
Testy (v roku 1997, 10 rokov po havárii) ukázali, že v kontaminovaných oblastiach množstvo 137Cs v stromoch stále narastá. 
Existujú dôkazy, že sa kontaminácia presúva do podzemných vôd a uzatvorených vodných nádrží (jazerá, rybníky)

Následky žiarenia na ľudský organizmus:

šedý zákal, 

štítna žľaza, žalúdok, 

rozmnožovací systém,

kostná dreň, 

rakovina prsníkov, pľúc, kože, krvného systému

Dlhodobé dopady



V území sa prejavila zvýšená mortalita bezstavovcov ale tiež cicavcov. V evakuovanej zóne (30 km okolo elektrárne) je
možné pozorovať genetické deformácie a poruchy reprodukcie zveri.

Z drevín sa ukázali ako odolnejšie brezy, ktoré obsadzujú opustené miesta. Naopak, borovicové lesy odumreli
následkom zvýšenej absorpcie rádioaktívneho žiarenia po katastrofe (zostal tzv. červený les). Územie ktoré pokrývali
zostáva jedným z najviac kontaminovaných miest na svete.

Dlhodobé dopady

Oblasť, z ktorej bolo po havárii evakuované obyvateľstvo, je rozdelená na 2 zóny.

V prvej žije asi 600 starších ľudí, ktorí sa do oblasti vrátili dobrovoľne (dostávajú od štátu finančný príspevok, dováža sa 
im voda a potraviny).

Do druhej, tzv. mŕtvej zóny, majú prístup len vedci a za prísne stanovených podmienok turisti.

V roku 2012 sa začal budovať nad havarovaným reaktorom nový sarkofág.

Súčasná situácia



https://www.youtube.com/watch?v=ufFpHO7tOYs

https://www.bbc.com/news/science-environment-47227767



Premnoženie chrčkov (Cricetus cricetus)

Problémy Aralského jazera

Černobyl



Rok 1987

Praktická časť záujmového územia :

➢Vytvorenie DMR z podkladovej mapy vrstevníc

➢Z DMR : expozícia, hypsometria, sklon, 

geológia, pôda, abiokomplex

➢Tvorba DKŠ z roku 1987 a súčasnej DKŠ 

a ich porovnanie

➢Zakreslenie prvkov terciárnej štruktúry krajiny

http://ves.uniag.sk/files/pdf/s27vl18ssh56nf3vlkq39cluoeuekg.pdf



Expozícia

Hypsometria



Sklon

Geologické podložie



Pôdny typ

Abiokomplex – podkladová mapa pôdneho typu



Druhotná krajina štruktúra z roku 1987



Druhotná krajina štruktúra z roku 2010 v dobe výskumu to bola súčasná krajina štruktúra



Druhotná krajinná štruktúra 1987 Druhotná krajinná štruktúra 2010



Terciálna krajina štruktúra z roku 2000



1. Identifikácia pozitívnych a negatívnych prvkov:

a) pozitívne dominanty: 



d) negatívne pôsobiace plochy:

Návrhy na zlepšenie krajinného obrazu:

- odstránenie starého priemyselného objektu

- odstránenie vyradených elektrických stĺpov

- usmernenie dopravných trás pre poľnohospodársku techniku

- podpora extenzívneho obhospodarovania (pastva)



Ďakujem za pozornosť


