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1. Úvod a problematika
V nadväznosti na ukončenie riešenia projektu APVV-

0591-07 Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska 
(ďalej len „projekt“, vedúci projektu R. Midriak – Uni-
verzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a v súvislosti 
s výsledkami Národnej inventarizácie a monitoringu le-
sov (NIML) SR v rokoch 2005 – 2006, uvádzame v prí-
spevku detailnejšie informácie o „bielych plochách“. 

V rámci NIML sa inventarizovali všetky pozemky 
porastené lesom na celom území SR, t. j. les na lesných 

pozemkoch, ktoré sú takto vedené v katastri nehnuteľ-
ností i les na nelesných (poľnohospodárskych a iných) 
pozemkoch (označovaný ako tzv. „biele plochy“). Pri-
tom za „les“ sa pokladala plocha, ktorá spĺňala nasle-
dovné kritériá: bola porastená lesnými drevinami, mala 
výmeru väčšiu ako 0,5 ha, minimálnu šírku 20 m, po-
kryvnosť – zápoj stromov väčší ako 20 % a potenciál-
nu výšku drevín viac ako 5 m (s výnimkou kosodrevi-
ny). Prvýkrát v histórii slovenského lesníctva sa zis-
til skutočný stav všetkých lesov na území štátu k jed-
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nému časovému obdobiu (ŠMELKO et al., 2008). Treba 
však uviesť, že nešlo o celoplošné zisťovanie, ale uplat-
nila sa výberová matematicko-štatistická reprezenta-
tívna metóda s použitím výberových plôch (v sieti 4 × 
4 km na celom území Slovenska). Výsledok vždy repre-
zentuje stredná hodnota a výberová chyba (miera pres-
nosti zistenia), čo je treba náležite interpretovať. Stred-
nou hodnotou je obyčajne priemer kvantitatívnej veliči-
ny alebo podiel kvalitatívneho znaku a výberová chyba 
udáva rámec, v ktorom sa skutočná chyba výberového 
výsledku vyskytuje (so 68 %-nou pravdepodobnosťou). 
Veľkosť chyby závisí priamo od variability zisťovaných 
veličín a nepriamo od hustoty zvolenej inventarizačnej 
siete (počtu inventarizačných plôch), pre celé územie je 
chyba postačujúca, ale pre menšie časti (kategórie) lesa 
sa zákonite zväčšuje a to tým viac, čím je podiel tých-
to častí menší. Sieť NIML bola kalkulovaná na zákla-
de disponibilných nákladov a požadovanej presnosti (so 
zameraním na výmeru lesa a zásoby dreva), pričom je 
jej použitie pre nižšie kategórie obmedzené presnosťou 
výsledkov. Výmera lesov na nelesných pozemkoch do-
siahla podľa NIML 273 tisíc ± 10 tisíc ha. Z výmery ce-
lej SR 4 903 tisíc ha to predstavuje zvýšenie lesnatosti 
o 5,5 %. Údaje reprezentujúce podstatné charakteristiky 
lesa (lesné vegetačné stupne, priestorová výstavba, hos-
podársky tvar, potenciálna funkcia lesa, drevinové zlo-
ženie, zásoby dreva, veková štruktúra, druhová diverzi-
ta, obnova lesa a stanovištné pomery) na nelesných po-
zemkoch v SR a v jednotlivých krajoch podrobne spra-
covali ŠMELKO, ŠEBEŇ (2009). 

Les predstavuje v kultúrnej (človekom využíva-
nej) poľnohospodárskej krajine jeden z typov (foriem) 
jej pustnutia (ZAUŠKOVÁ, 2009). Po spoločensko-ekono-
micko-politických zmenách na Slovensku po roku 1989 sa 
v krajine objavil nový fenomén – problém pustnutia kul-
túrnej poľnohospodárskej krajiny (ZAUŠKOVÁ, MIDRIAK, 
2008), čo znamená, že dochádza k samovoľnému zaras-
taniu lúk a pasienkov nelesnou stromovou a krovinovou 
vegetáciou, jej rozličnými sukcesnými štádiami. Pustnu-
tie krajiny je spôsobené zanechaním hospodárskeho vy-
užívania (tradičného, doterajšieho, predchádzajúceho), 
nevyužívaním zeme, neobrábaním, keď sa zem pone-
chá ležať ladom (ELIÁŠ, 2010). Marginalizácia a opúš-
ťanie pôdy môžu prispieť k zhoršeniu stavu biodiverzi-
ty, a určite zhoršujú zachovávanie kultúrneho dedičstva. 
Ďalšie utlmovanie poľnohospodárskych aktivít by viedlo 
postupne nielen k strate kultúrneho charakteru vidieckej 
krajiny, ale aj k prehlbovaniu sociálnych, ekonomických 
a demografických problémov jednotlivých regiónov. 

V prípade pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej kra-
jiny Slovenska môžeme konštatovať, že ide o problém 
nevyužívania krajiny veľkého rozsahu, približne na plo-
che 17,5 % (424 tisíc ha – SVIČEK, 2009), resp. 18,6 % 
(452 tisíc ha – ZAUŠKOVÁ, MIDRIAK, 2009) z výmery poľ-
nohospodárskej pôdy Slovenska podľa stavu katastra 
v roku 2009 (2 423 478 ha). 

V rámci projektu APVV – jeho časti venovanej pust-
nutiu krajiny Slovenska sa hodnotili kvantitatívne a kva-
litatívne zmeny vo využívaní krajiny z hľadiska mierky 
na dvoch úrovniach (MIDRIAK et al., 2011). Na úrovni 
Slovenska, ako hodnotenie zmien vo výmerách jednotli-
vých kategórií pôdneho fondu na základe štatistických 
údajov v kontexte spoločensko-ekonomických a politic-
kých zmien v období od vzniku prvej Československej 
republiky (od r. 1918) až po rok 2009 a podľa údajov z 
Corine Land Cover (CLC) z rokov 1990 a 2006. Dru-
há úroveň hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych 
zmien bola spracovaná v rámci modelových území (ka-
tastrálnych území, výrezov krajiny a pod., ZAUŠKOVÁ et 
al., 2011a, b). Zmeny sa spracovali s využitím geografic-
kých informačných systémov. Hodnotili sa úbytky a prí-
rastky v jednotlivých kategóriách využívania pôdy, resp. 
krajiny (lesy, orná pôda, trvalé trávne porasty a pod.). 
Pritom sa hodnotilo aj zastúpenie novej kategórie – tr-
valé trávne porasty s percentuálnym zastúpením záras-
tov s využitím hexagonálnej siete (GALLAYOVÁ, 2008). 

Taktiež, kvôli získaniu obrazu o sukcesných (záras-
tových) procesoch na Slovensku sa hodnotilo celé úze-
mie Slovenska v mierke 1 : 100 000 na základe údajov 
z Corine Land Cover (EEA 2010). Základom boli vrstvy 
Corine Land Cover za roky 1990, 2000 a 2006, z kto-
rých sme stanovili plochy zmenené za obdobie rokov 
1990 až 2006. Hodnotila sa aj závislosť výskytu pust-
núcich plôch vo vzťahu k prírodným podmienkam a ku 
vzdialenosti od sídla.

Cieľom príspevku je charakterizovať tzv. „biele plo-
chy“ na základe vybraných charakteristík poľnohospo-
dárskej pôdy a porovnať tieto výsledky s výsledkami 
postupov uplatnených v rámci spomínaného projektu, 
ako aj upozorniť na nezrovnalosti vo vymedzení lesné-
ho a poľnohospodárskeho fondu.

2. Materiál a metódy
Pri identifikácii a lokalizácii plôch pustnutia kul-

túrnej poľnohospodárskej krajiny sa aplikovali metó-
dy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), ktoré sa úspeš-
ne využívajú a modifikujú tak v rámci poľnohospodár-
stva, ako aj lesníctva, s následnou verifikáciou v teré-
ne. V projekte sa vychádzalo pri lokalizácii a identifi-
kácii plôch pustnutia kultúrnej krajiny z reálneho pred-
pokladu, že sa budú vyskytovať najmä na tzv. ostatnom 
poľnohospodárskom fonde, čiže na plochách, ktoré nie 
sú registrované v LPIS (register poľnohospodárskych 
produkčných blokov), ale patria do poľnohospodárske-
ho pôdneho fondu (ZAUŠKOVÁ, 2009a). Ďalej sa pri lo-
kalizácii a identifikácii plôch pustnutia kultúrnej kra-
jiny vychádzalo z predpokladu, že sa budú vyskytovať 
v tzv. poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach 
SR – LFA. Znevýhodnené oblasti sú súvislé územné 
celky, v ktorých vplyvom nadmorskej výšky, svahovi-
tosti a nízkej úrodnosti pôdy ako aj iných nepriaznivých 
prírodných podmienok, prípadne v spojení s osobitný-
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mi miestnymi hospodárskymi a sociálnymi podmienka-
mi sú náklady na jednotku výroby v poľnohospodárskej 
činnosti trvalo nadpriemerné (zákon č. 240/1998 Z. z.). 
Takmer 50 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku 
tvoria tzv. znevýhodnené oblasti (CHRASTINOVÁ, KUBÁN-
KOVÁ, 2006). Vizuálne sme identifikovali vybrané typy 
(formy) pustnúcej krajiny Slovenska (les, riedky les, ve-
getácia v tvare pásov a línií, fragmentovaný výskyt ne-
lesnej stromovej a krovinovej vegetácie, pustnúce his-
torické prvky a mozaiky, sukcesné procesy na LPIS-o-
vých pôdach) v rámci pôdneho portálu Výskumného 
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy – VÚPOP v Bra-
tislave zaradené do ostatného pôdneho fondu a záro-
veň v rámci poľnohospodársky znevýhodnených oblas-
tí SR – LFA zaradených najmä do tzv. horských oblas-
tí (minimálnym kritériom pre zaradenie je nadmorská 
výška nad 500 m n. m. a sklon nad 15 %; nie sú teda 
zhodné s horskými oblasťami Slovenska podľa publiká-
cie MIDRIAK, 2005a). Ide o najrozsiahlejšiu kategóriu 
v rámci LFA, zaberajúcu až 40 % zo znevýhodnených 
oblastí (CHRASTINOVÁ, KUBÁNKOVÁ, 2006), vyskytujúcu 
sa najmä v strednej, severnej, severozápadnej a severo-
východnej časti Slovenska.

Výsledky riešenia projektu zamerané na identifiká-
ciu pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny na ce-
loslovenskej úrovni tak z lesníckeho, ako aj z poľnohos-
podárskeho hľadiska dopĺňajú výstupy NIML a niekto-
ré výstupy z VÚPOP. 

Na zisťovanie podrobnejších údajov (vybrané cha-
rakteristiky poľnohospodárskej pôdy) o „bielych plo-
chách“ bola využitá sieť inventarizačných plôch v rám-
ci NIML (2005 – 2006). Bližšie informácie o metodi-
ke NIML a o spracovaní získaných údajov možno nájsť 
v publikáciách ŠMELKO et al. (2006), ŠMELKO, MERGANIČ 
(2008), ŠMELKO et al. (2008). Taktiež boli použité ma-
pové vrstvy spracované v GIS, ktoré poskytol pre ana-
lýzu VÚPOP. Išlo o vrstvu typologicko-produkčných 
kategórií poľnohospodárskych pôd, ktorá je význam-
nou interpretovanou kategóriou vo vzťahu k hodnoteniu 
ekologickej únosnosti krajiny (EÚK), t. j. k posúdeniu 
vhodnosti využívania kultúrnej poľnohospodárskej kra-
jiny. Typologicko-produkčné kategórie poľnohospodár-
skych pôd reprezentujú z pohľadu hodnotenia EÚK po-
tenciálne vhodné, resp. únosné využívanie kultúrnej poľ-
nohospodárskej krajiny a pokladáme ich za jedno z vý-
chodísk pre uplatnenie multifunkčnosti poľnohospodár-
stva (ZAUŠKOVÁ, MIDRIAK, 2008). Je to podobná kategó-
ria, akou je pre lesníkov funkčný typ lesa.

Ďalšou použitou vrstvou bola mapa potenciálnej mie-
ry rentability rastlinnej výroby, ktorá úzko súvisí s pred-
chádzajúcou vrstvou. Produkčný potenciál rastlinnej vý-
roby sa odráža aj na rentabilite pestovania poľnohospo-
dárskych plodín. Heterogenita pôdnych pomerov na Slo-
vensku produkčne i ekonomicky diferencuje aj úroveň 
rastlinnej výroby a táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje 
rozvojové možnosti jednotlivých regiónov. 

Posledná analyzovaná vrstva podávala informáciu 
o priestorovom zastúpení primárneho, sekundárneho 
a ostatného poľnohospodárskeho fondu. Ide o podklad 
pre multifunkčné využívanie poľnohospodárskej pôdy. 
Ide o podobnú informáciu, akou je pre lesníkov katego-
rizácia lesov. Z hľadiska typologicko-produkčných kate-
górií pôd celá kategória potenciálne orných pôd a pod-
kategória striedavých polí OT1 sa zaraďuje do primár-
neho poľnohospodárskeho fondu (primárna poľnohos-
podárska pôda), ktorý je zo strategického účelu potrebné 
ponechať na priame poľnohospodárske využitie, t. j. pre 
takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá ne-
ohrozí potravovú sebestačnosť obyvateľstva. Sekundárny 
poľnohospodársky   fond (sekundárna poľnohospodár-
ska pôda) je za predpokladu záujmu spoločnosti možné 
dočasne použiť na iné ako potravové účely, pričom ta-
kýmto využívaním nedôjde k jeho znehodnoteniu (cha-
rakter i vlastnosti ostávajú prakticky nezmenené). Cha-
rakteristika ostatného pôdneho fondu je uvedená vyššie.

Vo výstupoch sa uvádzajú podiely jednotlivých kate-
górií. IP NIML sa v prostredí ArcView prekryli s poly-
gonálnymi vrstvami dodanými z VÚPOP a k ostatným 
znakom zisťovaným v rámci NIML sa pričlenili infor-
mácie o príslušnosti k typologicko-produkčnej kategórii 
poľnohospodárskych pôd, k potenciálnej miere rentabili-
ty rastlinnej výroby a primárnemu, sekundárnemu alebo 
ostatnému pôdnemu fondu. Číselné výstupy sa doplnili 
v prostredí ArcView prehľadnými mapovými výstupmi, 
ktoré znázorňujú priestorové rozmiestnenie jednotlivých 
IP. Výstupy z jednotlivých inventarizačných plôch (ktoré 
spĺňali definíciu lesa a neležali na lesných pozemkoch) 
sa spracovali štatistickými metódami, ktoré boli špeci-
álne vypracované pre výberový dizajn NIML (ŠMELKO 
et al., 2008; ŠMELKO, MERGANIČ, 2008). 

3. Výsledky

3.1. Charakteristika „bielych plôch“ na základe 
vybraných charakteristík poľnohospodárskej 
pôdy

Les mimo lesných pozemkov sa identifikoval spolu 
na 209 inventarizačných plochách (IP). Z nich 120 sa 
vôbec nedelilo na subplochy, 64 sa delilo subplochou 
na „neles“ (ležali na okraji lesa na nelesných pozem-
koch a nelesnej pôdy – ornej pôdy, lúky a pod.), 20 sa 
dotýkalo ďalšou subplochou lesných pozemkov (ležali 
na okraji lesa na lesných pozemkoch), 3 sa delili na sub-
plochy lesa na nelesných pozemkoch z dôvodu nehomo-
genity (dreviny, vek) a 1 susedila s bezlesím na neles-
ných pozemkoch (vodný tok užší ako 4 m). Najviac IP 
sa nachádzalo v Prešovskom (60 IP, 30,1 ± 3,4 %), Ban-
skobystrickom (45 IP, 20,9 ± 3,0 %) a Žilinskom kraji 
(42 IP, 19,8 ± 2,9 %).

Prekrytím vrstvy inventarizačných plôch NIML na 
nelesných pozemkoch s vrstvou typologicko-produkč-
ných kategórií poľnohospodárskych pôd sa zistilo, že asi 
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polovica (50,4 ± 3,9 %) týchto lesov rastie v kategórii T 
trvalé trávne porasty (t. j. na miestach, ktoré by mali byť 
potenciálne využívané ako lúky a pasienky), viac ako de-
satina (12,2 ± 2,4 %) na potenciálne ornej pôde (O), me-
nej ako desatina (8,9 ± 2,1 %) na nevhodných územiach 
pre agroekosystémy (N), 4,9 ± 1,6 % v kategórii strie-
davé polia (OT) a zvyšná štvrtina (23,6 ± 3,1 %) sa vô-
bec neprekryla s vrstvou poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu dodaného z VÚPOP, čiže de facto neleží vôbec na 
poľnohospodárskom fonde (biele body na obr. 1). Prie-
merný posúdený vek v týchto lesoch bol pomerne vy-
rovnaný a dosahoval rozpätie od 27 (orná pôda) až 33 
(nevhodné) rokov, čo je vcelku prekvapujúce.

Ďalej z analýzy vyplynulo, že 69,2 ± 4,1 % lesov na 
nelesných pozemkoch SR sa nachádza na potenciálne 
nerentabilných poľnohospodárskych pôdach, a tak ako 
v predchádzajúcom hodnotení asi 1/4 (23,6 ± 3,1 %) le-
sov na nelesných pozemkoch neleží na poľnohospodár-
skej pôde. Zvyšných asi 7 % leží v kategóriách v roz-
medzí od malej rentability až po veľmi vysoko rentabil-
nú pôdu (obr. 2). Táto je evidovaná na juhozápadnom 
Slovensku a na Východoslovenskej nížine. Výsledky sa 
dajú dostatočne presne interpretovať len pre najviac za-
stúpené nerentabilné pozemky. Vyplýva z nich, že vyš-
šie zásoby drevnej hmoty sa nachádzajú v lesoch na ne-
lesných pozemkoch v severných a východných krajoch.

Obr. 1. Výskyt inventarizačných plôch NIML lesov na nelesných pozemkoch v rámci typologicko-produkčných kategórií poľ-

nohospodárskych pôd Slovenska

Fig. 1. Frequency of NIML inventory plots (non-forest land) within the typological-productive categories of agricultural soils 
in Slovakia

Obr. 2. Výskyt inventarizačných plôch NIML lesov na nelesných pozemkoch v kategóriách potenciálnej úrovne miery renta-

bility pôd pri pestovaní poľnohospodárskych plodín

Fig. 2. Frequency of NIML inventory plots (non-forest land) within the categories of potential level of soil cost-effectivness 
at crops growing
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Z hľadiska rozmiestnenia IP v rámci primárneho, se-
kundárneho a ostatného poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu je zrejmé, že okolo 70 (71,1 ± 4,0) % lesov na ne-
lesných pozemkoch sa nachádza v rámci ostatného pôd-
neho fondu, približne 5 (5,0 ± 1,6) % na sekundárnom 
pôdnom fonde. Na primárnom pôdnom fonde sa nachá-
dza minimum lesov (podchytená iba jedna IP). Aj v tom-
to prípade takmer 1/4 (23,6 ± 3,1) % lesov na nelesných 
pozemkoch nie je vôbec evidovaná v poľnohospodár-
skom pôdnom fonde (biele body na obr. 3).

Podrobnejšie hodnotenie „bielych plôch“ (z hľadis-
ka lesných vegetačných stupňov, priestorovej výstavby, 
drevinového zloženia, zásoby, veku a sklonu) podľa kra-
jov vo vzťahu k predchádzajúcim charakteristikám poľ-
nohospodárskeho pôdneho fondu je kvôli malému poč-
tu inventarizačných plôch v uvedených triediacich ka-
tegóriách málo presné, preto ho ďalej nerozoberáme. 
Ak by bol záujem priniesť presné informácie aj pre tie-
to subkategórie lesov na nelesných pozemkoch, bolo by 
potrebné sieť v plánovanom druhom cykle NIML 2015 
– 2016 primerane zahustiť a znížiť výberovú chybu, čo 
by si však vyžiadalo značné finančné náklady (pre zní-
ženie chyby na 1/2 by bolo potrebné zahustiť výberovú 
sieť štvornásobne)

3.2. Nezrovnalosti v evidencii a využívaní 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Počas riešenia projektu APVV (vrátane predchádza-
júcej analýzy) sa zistili viaceré nezrovnalosti v infor-
mačných zdrojoch. Jednak išlo o nezrovnalosti v evi-
dencii a zároveň v reálnom využívaní poľnohospodár-
skeho pôdneho fondu, v poskytnutých a zverejnených 
informáciách tým istým správcom databázy, v mapo-
vých vrstvách spracovaných v GIS pre lesný pôdny fond 
a poľnohospodársky pôdny fond (bližšie MIDRIAK et al., 
2011). Vo vzťahu k tomuto príspevku chceme upozorniť 

najmä na nezrovnalosti vo vymedzení lesného a poľno-
hospodárskeho pôdneho fondu.

V rámci zisťovania ďalších charakteristík o lesoch na 
nelesných pozemkoch sa prekryvom inventarizačných 
plôch NIML s vrstvou lesného pôdneho fondu a tema-
tickými vrstvami z PPF zistilo, že: 
– v 69 prípadoch IP sa tieto vyskytujú aj na lesnom po-

zemku (podľa údajov z vrstvy lesných porastov doda-
nej z NLC) a zároveň sa vyskytujú aj na PPF (ostat-
ný poľnohospodársky fond, podľa vrstvy PPF doda-
nej z VÚPOP),

– 81 IP NIML sa nevyskytuje ani na lesnom pozemku 
(podľa vrstvy z NLC), a zároveň ani na vrstve PPF (VÚ-
POP); z toho bolo 53 IP posúdených ako les na neles-
ných pôdach (t. j. približne 1/4 % bielych plôch), 2 boli 
na hraniciach SR a 23 bolo posúdených ako „neles“. 
Znamená to teda, že podkladové vrstvy nie sú komple-
mentárne, existuje medzi nimi množstvo prekryvov ako 
aj prázdnych miest – medzier (tieto pozemky nie sú pri-
radené ani medzi poľnohospodárske, ani medzi lesné, 
zároveň to nie sú vodné plochy, ani zastavané územia). 
Na celoplošné zistenie nezrovnalosti v duplicitnom 

započítaní rovnakého pozemku do lesných aj poľnohos-
podárskych pozemkov sa prekryli vrstvy lesných po-
zemkov a PPF (zastúpeného len subkategóriou ostatný 
poľnohospodársky pôdny fond). Takto zistená výmera 
spoločných pozemkov na základe prekryvov poskytnu-
tých GIS-vrstiev je na území Slovenska 91 340 ha. Po-
dľa priestorovej distribúcie sa tieto „spoločné“ pozemky 
nachádzajú po území celej Slovenskej republiky. Taktiež 
neevidované pozemky v rámci LPF a PPF sa nachádza-
jú rozptýlene v rámci celého Slovenska.

4. Diskusia
V rámci riešenia projektu sa viacerými postupmi 

(bližšie MIDRIAK et al., 2011) zistilo pustnutie kultúrnej 

Obr. 3. Inventarizačné plochy NIML lesov na nelesných pozemkoch podľa druhu poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Fig. 3. Inventory plots of NIML (non-forest land) according to classes of agricultural soil fund
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krajiny, ako aj z hľadiska zvýšenia jej retenčnej kapaci-
ty a protieróznej ochrany pôdy i ochrany pred povodňa-
mi (bližšie MIDRIAK, ZAUŠKOVÁ, 2004; MIDRIAK, 2005a, 
2006; MIDRIAK, ZAUŠKOVÁ, 2011).

Výraznú časť zaberú „biele plochy“ v strednej a vo 
východnej časti Slovenska. Najviac sa ich nachádza 
v Prešovskom kraji, kde tvoria takmer 18 %-ný podiel 
z lesa (ŠMELKO, ŠEBEŇ, 2009). Uvedené koreluje s výsky-
tom ostatného pôdneho fondu ako reálneho predpokladu 
pre procesy pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej kra-
jiny. Jeho najväčší výskyt z výmery PPF je v Žilinskom 
kraji (25 %), Prešovskom kraji (23 %) a Banskobystric-
kom kraji (20 %; www.vupop.sk).

Takéto plochy, spĺňajúce kritérium lesa (v zmysle 
NIML), sa pomerne často vyskytujú okrem ostatného 
pôdneho fondu aj v rámci sekundárneho pôdneho fon-
du, najmä v rámci typologicko produkčnej kategórie T3 
(málo produkčné trvalé trávne porasty). Takúto lokali-
záciu lesa na poľnohospodárskom fonde mali aj skúma-
né IP v rámci tohto príspevku.

V rámci analýzy závislosti sukcesných procesov od 
prírodných podmienok (geologické podložie, pôdy, nad-
morská výška, základné typy reliéfu, výšková členitosť, 
sklon svahu, expozícia, klimatické oblasti) a vzdialenosti 
od sídla v projekte je možné s hodnotením IP porovnať 
najmä sklon terénu. Najväčší podiel sukcesných plôch 
sa nachádza pri priemernom sklone 30 %. Z hodnote-
nia IP podľa ŠMELKA, ŠEBEŇA (2009) až 83 % lesov na 
nelesných pozemkoch sa nachádza na svahoch do 40 %.

Vzhľadom na to, že „biele plochy“ sa identifikovali 
v rámci NIML v značnom rozsahu, bolo by najvhodnej-
šie z hľadiska manažmentu krajiny preradiť ich do kate-
górie les na lesných pozemkoch (ZAUŠKOVÁ, 2008; ŠMEL-
KO, ŠEBEŇ, 2009). Vyplýva to aj zo zákona č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, 

poľnohospodárskej krajiny na ploche 17,5 % (424 ti-
síc ha – SVIČEK, 2009), resp. 18 % alebo 18,6 % (452 ti-
síc ha – ZAUŠKOVÁ, MIDRIAK, 2009). „Biele plochy“ pod-
ľa výsledkov NIML zaberajú z tejto výmery významný 
podiel 273 tisíc ± 10 tisíc ha.

Pri identifikácii typov, resp. foriem pustnutia, bol les 
na poľnohospodárskej pôde zaradený ako jedna forma 
pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny za pred-
pokladu, že je vyvrcholením sekundárnej sukcesie v kra-
jine – vznikol prirodzenou obnovou bez vplyvu člove-
ka. To sa však nedalo jednoznačne potvrdiť danou ana-
lýzou na ortofotomapách. Terénnym prieskumom sa zis-
tilo, že miestami ide aj o les vzniknutý z umelej obno-
vy. Zrejme v daných prípadoch ide o nedokonalú deli-
mitáciu pôdneho fondu z rokov 1956 – 1960, kedy po 
roku 1961 sa začal realizovať Generálny plán zveľaďo-
vania poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodár-
stva (bližšie LALKOVIČ, 2009). Nasvedčuje tomu aj fakt, 
že takmer 70 % lesov na nelesných pozemkoch dosa-
huje podľa ŠMELKA, ŠEBEŇA (2009) vek maximálne 40 
rokov. Teda staršie lesy nie sú len dôsledkom stagnácie 
poľnohospodárstva po roku 1990, ale ide aj o problém 
evidencie pozemkov v rámci Úradu geodézie, kartogra-
fie a katastra ešte zo staršieho obdobia (bližšie MIDRIAK 
et al., 2011). Najmä ak ide o plochy lesa na poľnohos-
podárskom fonde, ktoré sú vizuálne na ortofotomapách 
vzhľadovo identické ako lesy na lesných pozemkoch. 
Väčšinou s nimi bezprostredne susedia, sú nimi obkole-
sené alebo do nich vklinené (obr. 4). Takže les na poľno-
hospodárskom pozemku, resp. „biele plochy“ nie v kaž-
dom prípade považujeme striktne za formu pustnutia kul-
túrnej poľnohospodárskej krajiny, ale môže ísť o ciele-
né vysádzanie nelesnej stromovej a krovinovej vegetá-
cie v krajine. To je významné tak z hľadiska zabezpeče-
nia priestorovej ekologickej stability poľnohospodárskej 

Obr. 4. Ukážka lokality nad Telgártom, ktorá spĺňa kritérium lesa, zároveň sa vyskytuje v rámci ostatného poľnohospodár-

skeho fondu a horskej znevýhodnenej oblasti (Zdroj: www.vupop.sk) 

Fig. 4. The sample of Telgart locality matching the criteria of the forest, which is at the same time within other agricultural 
fund as well as within mountainous disadvantaged area (Source: www.vupop.sk)
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ktorý ukladá vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi 
poľnohospodárskej pôdy povinnosť usporiadať poľno-
hospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ďalším výrazným typom pustnúcej poľnohospodár-
skej krajiny, ktorý sme identifikovali počas riešenia pro-
jektu je tzv. „riedky les“ (obr. 5 a 6). Táto kategória bola 
identifikovaná aj v rámci NIML SR, avšak nebola ob-
jektom podrobnejšieho skúmania. Ide o plochy, ktoré 
nadväzujú na súvislé lesné porasty, na miesta, kde bol 
spodný okraj lesa v minulosti umelo vytlačený z dôvo-
du zväčšovania produkčnej plochy. Z uvedeného dôvodu 
sa takéto lokality ťažiskovo vyskytujú v rámci sekundár-
neho poľnohospodárskeho fondu a čiastočne aj v rámci 
ostatného poľnohospodárskeho fondu. Výskyt takýchto 
plôch je potrebné posúdiť individuálne, kvôli špecific-
kým podmienkam lokality na úrovni gravitačného cel-
ku. Pritom sa musia brať do úvahy prírodné ohrozenia, 
ako je vodná a veterná erózia, sucho, ohrozenie povod-
ňami, takisto sa zohľadnia obmedzenia z platnej legisla-
tívy (Zákon o ochrane prírody, NATURA 2000, platné 
implementované európske smernice a pod.), ako aj po-
treby regionálneho rozvoja. Takýto integrovaný prístup 
sa najlepšie uplatní aplikáciou krajinnoekologickej me-
todiky, ktorá je zameraná na posúdenie vhodnosti vyu-
žívania územia (Metodika ekologickej únosnosti kraji-
ny – MIDRIAK, ZAUŠKOVÁ, 2008; ZAUŠKOVÁ, 2009b; ZAUŠ-
KOVÁ, RAČÁKOVÁ, 2010).

5. Záver
Problematika pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej 

krajiny je tak teoretickým, ako aj praktickým problé-
mom. Príspevok je venovaný prezentácii podrobnejších 
charakteristík „bielych plôch“, ktoré tvoria výrazný po-
diel v rámci pustnúcej krajiny Slovenska. Z príspevku 
vyplýva, že nie každá „biela plocha“, resp. les na poľno-
hospodárskej pôde je výsledkom pustnutia v striktnom 
slova zmysle. Na základe analýzy inventarizačných plôch 
z NIML (2005 – 2006) a vybraných charakteristík poľ-

nohospodárskej pôdy (typologicko-produkčné kategó-
rie poľnohospodárskej pôdy, potenciálna úroveň miery 
rentability pôd pri pestovaní poľnohospodárskych plo-
dín, primárny, sekundárny a ostatný poľnohospodársky 
pôdny fond) sa okrem výsledkov zistili nezrovnalosti vo 
vymedzení lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fon-
du. Problémom je to, že sieť NIML so súčasnou husto-
tou poskytuje pre vytvorené kategórie poľnohospodár-
skej pôdy na úrovni krajov menej presné výsledky. Pre 
zlepšenie presnosti výsledku je potrebné primerane za-
hustiť sieť IP NIML (napríklad v navrhovanom druhom 
cykle v rokoch 2015 – 2016). 

Príspevok je ukážkou nevyhnutnej vzájomnej koope-
rácie medzi environmentálnym smerom krajinnej ekoló-
gie a aplikačnými odbormi (lesníctvom a poľnohospo-
dárstvom) pri riešení aktuálnych problémov v krajine. 
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Summary 
Abandoning of agricultural landscape is both theoretical as well 

as practical issue. This paper presents additional characteristics of 

so-called white areas which share is substantive within the framework 

of Slovak abandoned landscape. However, on the basis of obtained 

results not every white area or forest on the agricultural soilmatch 

the criteria of the abandoning in the rigorous sense. 

According to an analysis of the NFI in Slovakia on (2005 – 2006) 

inventory plots as well as selected characteristics of agricultural soil 

(typological-productive categories of agricultural land, potential le-

vel of soil cost-effectivness at crops growing, primary, secondary 

and other agricultural soil funds) nearly half of white areas (50,4 

±3,9%) is located in the category (T) permanent grass stands (thus 

on the places which should be potentially exploited as meadows and 

grazing lands), above 10% on the potential arable land (O), less than 

10% on unsuitable lands for agroecosystems (N), around 5% in the 

category of alternate fields (OT). Furthermore 70 – 80% of Slovak 

white areas are situated on potential uneconomic agricultural soils, 

most of white areas (70%) is situated on the other agricultural soil 

fund and 25% of forests on non-forest land are not registered in the 

agricultural soil fund.

Besides above-mentioned results, there were discovered discre-

pancies in delimitation of forest and agricultural soil funds, as well 

as, that the NFI network on the purposes in detailed characteriza-

tion of the inventory plots by counties in the relations to the abo-

ve-mentioned characteristics of agricultural fund – was unaccurate. 

The paper is a sample of necessary co-operation between the en-

vironmental progress direction of landscape ecology and user-orien-

ted branches (the forestry and the agriculture) in solution of actual 

problems in the landscape. 
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