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ÚVOD

Územný systém ekologickej stability je v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. celopriestorová

štruktúra  navzájom  prepojených  ekosystémov,  ktoré  zabezpečujú  rozmanitosť  podmienok  a

foriem života v krajine.  Táto je tvorená biocentrami,  biokoridormi a interakčnými prvkami v

hierarchických úrovniach: nadregionálnej – biosférickej a provincionálnej, regionálnej a miestnej

(lokálnej) úrovni. 

Územný systém ekologickej  stability (ďalej  ÚSES)  je  najvýznamnejším prienikom  krajinno-

ekologických princípov do reálnej ekologickej politiky a do priestorovej plánovacej praxe.  Je

súčasťou  legislatívy,  je  všeobecným ekologickým regulatívom  rôznych plánov a  projektov  a

stáva   sa  celkom obvyklou  súčasťou  rozhodovacích  procesov,  ba  v  súčasnej  etape  územno-

plánovacích postupov veľkých územných celkov je ich rozhodujúcou súčasťou.

Dokumenty  miestneho  ÚSES  (lokálneho  ÚSES)  sa  spracovávajú  pre  menšie  územné  celky

(katastre,  časti  katastrov,  zóny)  v mierke  1  :  10  000,  prípadne  1  :  5  000.  Vychádza  sa  aj

z príslušného  regionálneho  ÚSES,  ktorého  závery  sa  prehodnocujú  a upresňujú.  Obsah

dokumentov  MÚSES,  podobne  ako  pre  RÚSES  určujú  platné  Metodické  pokyny MŽP  pre

vypracovanie  dokumentov  ÚSES  (MŽP  SR,  1993),  Manuál  k metodickým  pokynom  pre

spracovanie dokumentácií  RÚSES (JANČURA  et al.,  1994) a Vyhláška MŽP SR č. 24/2003,

ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Metodický

postup  a Manuál  uvádzajú  identický  postup  pri  spracovaní  miestnej  úrovne  ÚSES  ako  pri

regionálnej úrovni,  len podrobnosť pri  kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení  jednotlivých

javov je vyššia a obsah niektorých výstupov je detailnejší.

V roku 2000 boli  vypracované nové metodické pokyny pre vypracovanie  dokumentov ÚSES

(IZAKOVIČOVÁ et al., 2000). Hlavné zmeny v nových metodických pokynoch sú nasledovné:

- je zaradené zhodnotenie reprezentatívnych geoekosystémov, ktoré sú potrebné najmä pre

návrh nových prvkov ÚSES,

- sú  doplnené  čiastkové  klasifikácie,  ktoré  dávajú  podrobnejší  obraz  o stabilite

krajinnotvorných zložiek,

- je  inovované  hodnotenie  –  vypracovanie  problémovej  mapy,  t.j.  mapy  problémov

vyplývajúcich zo stretov pozitívnych a negatívnych prvkov,

- komplexnejšie sú spracované návrhy,

- je doplnené vypracovanie pasportov ako základnej informačnej databázy,
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- je doplnené spracovanie krajinnoekologických regulatívov, ktoré vytvárajú premostenie

medzi dokumentáciou ÚSES a ostatnými územno-plánovacími dokumentáciami.

Základom  pre  analýzy,  syntézy,  hodnotenia  a návrhy je  podrobné  poznanie  súčasného  stavu

v území,  zmapovanie  súčasnej  krajinnej  štruktúry  a ekologicky  významných  segmentov

v riešenom území, preto sa vyžaduje podrobný terénny prieskum. 

MÚSES  má  napriek  menším  plošným  nárokom  v celom  systéme  špecifické,  z funkčného

hľadiska  kľúčové  postavenie.  Prostredníctvom  miestnych  biocentier  a biokoridorov

a interakčných prvkov sa plní stabilizačná funkcia územného systému a jeho priaznivé pôsobenie

na okolité, menej stabilné ekosystémy. Hlavne na miestnej úrovni sa počíta s tvorbou nových,

chýbajúcich prvkov ÚSES.

MÚSES nie je samostatne fungujúci systém z hľadiska zachovania genofondu, ale je súčasťou

vyšších  hierarchických  úrovní.  Miestne  biocentrá  a biokoridory  dopĺňajú  sieť  regionálnych

a nadregionálnych biocentier a sú súčasťou biokoridorov vyššieho významu.

1. VYMEDZENIE A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Ohraničenie územia

Záujmové územie sa rozprestiera  v okrese Trebišov,  v Košickom kraji.  Katastrálne územie je

súčasťou  obce  Nový  Ruskov.  Malý  Ruskov  leží  severozápadne  od  Trebišova.  Záujmovým

územím pre MÚSES bolo územie s plochou 511,5 ha, v projekte pozemkových úprav je územie

s plochou  396  ha.  Intravilán  Malého  Ruskova  nie  je  súčasťou  riešeného  územia  v projekte

pozemkových úprav, podobne teleso vodnej nádrže Malý Ruskov. Záujmovým územím je teda

len extravilánová časť katastrálneho územia. 

Charakteristika fyzicko-geografických podmienok
Z hľadiska  geomorfologického členenia  patrí  záujmové  územie  do  oblasti  Východoslovenská

nížina, do celku Východoslovenská rovina, do podcelku Trebišovská tabuľa (Mazúr, Lukniš, In:

MAZÚR et al. 1980).

Nadmorská výška územia sa pohybuje od 120 m n.m. (minimálna) na východnej hranici územia,

pri  výtoku  Drahňanského  potoka  do  159  m  n.m.  (maximálna)  na  severovýchodnej  hranici

územia. Vertikálna disekcia územia teda predstavuje 39 m.
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Z geomorfologického  hľadiska  je  to  sprašová  tabuľa,  na  území  mladých  poklesávajúcich

negatívnych  morfoštruktúr  s agradáciou.  Georeliéf  má  charakter  erózno-denudačný,  je  to

monotónna krajina nevýrazne horizontálne a vertikálne rozčlenených sprašových rovín (Foto 1). 
Takmer  celé  územie  možno  z hľadiska  morfograficko-genetických  typov  foriem  georeliéfu

charakterizovať  ako  plochú  až  mierne  zvlnenú  tabuľu.  V rámci  nej  sú  badateľné  nevýrazné

úvaliny a úvalinové doliny, oddeľujúce nevýrazné ploché chrbty. Sklonitosť reliéfu sa v území

pohybuje prevažne v intervaloch do 3. Plošne nevýznamné je zastúpenie vyšších sklonitostných

kategórií (nad 3°), ktoré sa viažu na niektoré výraznejšie svahy.  

Z geometrických foriem georeliéfu, ktoré sú definované kombináciou normálovej a horizontálnej

krivosti georeliéfu, sa striedajú konkávne tvary s konvexnými, časté sú lineárne (nezakryvené)

tvary.  Elevačné  formy  sa  vyznačujú  konvexnosťou,  ktorá  podmieňuje  rozptyľovanie

a zrýchľovanie  pohybu vody a materiálu.  Naopak  úvalinové  formy majú  konkávny charakter

(koncentrujú a spomaľujú odtok). 

Foto 1: Územie Malého Ruskova – typická krajina charakteru sprašovej tabule

Záujmové  územie  je  budované  geologickými  jednotkami  kvartérneho  (pleistocénneho  a

holocénneho) veku, a to  sedimentmi  prevažne eolickej  a fluviálnej  genézy. Z eolických sú to
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spraše  až  sprašové  hliny.  Fluviálne  sedimenty  predstavujú  karbonatické  prevažne  hlinité

a ílovito-hlinité litotypy.   

V podloží  týchto jednotiek sú  neogénne (panón) vápnité  pestré íly, piesky, štrky až zlepence

(sečovské  a martinské  súvrstvie,  sekulské  vrstvy)(Biely et  al..  In:  HRNČIAROVÁ, MIKLÓS

(eds.), 2002).

Z hľadiska klimatického územie, vzhľadom na malú rozlohu, nevykazuje rozdiely v klimatických

charakteristikách  a možno  konštatovať,  že  sa  vyznačuje  rovnakými  mezoklimatickými

charakteristikami. Územie patrí do teplej klimatickej oblasti (s priemerne 50 a viac letných dní za

rok – s denným maximom teploty vzduchu 25°C a viac), okrsok teplý, suchý, s chladnou zimou

(január menej alebo rovno ako -3°C) (Lapin et al. In: HRNČIAROVÁ, MIKLÓS (eds.), 2002).

Podľa klimageografických typov (Tarábek in: MAZÚR et al., 1980) je to územie prevažne teplej

nížinnej suchej až mierne suchej klímy s miernou inverziou teplôt. Teplota v januári sa pohybuje

od –1,5 do –4°C a v júli od 18,5 do 19,5°C. Ročná amplitúda priemerných mesačných teplôt

vzduchu kolíše od 21,5 do 24°C. Ročné zrážky predstavujú 650 – 700 mm. Trvanie slnečného

svitu vo vegetačnom období je nad 1 500 hod. Prevládajúcim smerom prúdenia vzdušných más

je S prúdenie, toto prúdenie dosahuje aj najväčšie rýchlosti. 

Územie patrí  do povodia Bodrogu. Preteká ním jeden malý vodný tok s upraveným korytom

s názvom  Drieňovec  (Drahňan),  ktorý  napája  vodnú  nádrž  Malý  Ruskov.  Táto  leží  na

juhovýchodnej hranici územia. Spomínaný vodný tok odvodňuje celé záujmové územie a preteká

od západu na východ, pričom priberá jeden stály, jeden občasný a jeden kanálový po ľavej strane

toku a   dva občasné pravostranné prítoky.  Podľa typov režimu odtoku patrí územie do oblasti

vrchovinno-nížinnej s dažďovo-snehovým typom odtoku, pre ktorý je typická najvyššia vodnosť

vodných tokov v jarných mesiacoch (február až apríl), najnižšia v septembri (Šimo, Zaťko In:

MAZÚR et al., 1980).

Podzemné vody majú,  vzhľadom na vlastnosti  geologicko-substrátového komplexu,  charakter

kapilárno-pórovej  až  kapilárnej  vody  (PORUBSKÝ,  1982).  Sú  dopĺňané  viacej  ako  70%

podzemnými  vodami  zo  susedných  pohorí  a menej  ako  30%  zo  zrážok  (PORUBSKÝ  In:

MAZÚR et al., 1980). Z hľadiska výskytu horúcich vôd  je to oblasť málo perspektívna. 

Fluviálne  sedimenty,  ktoré  v území  prevládajú,  patria  k významnejším  z hľadiska  zásob

podzemnej  vody.  Spraše  a sprašové  hliny  sú  z hľadiska  zásobnosti  podzemnou  vodou  málo

významné.  V podloží  kvartérnych  sedimentov  sú  staršie  neogénne  sedimenty,  ktoré  ak  sú
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panvovito prehnuté a striedajú sa v nich priepustné a nepriepustné vrstvy, vytvárajú priaznivé

podmienky pre vznik podzemnej vody s napätou hladinou – artézske vody. 

Čo  sa  týka  mineralizácie,  sú  to  vody  nemineralizované  (podľa  celkového  obsahu  solí),

s celkovou mineralizáciou 200 – 600 mg/l. Nemajú ani charakter termálnych vôd (podľa teploty

vody). 

Substrátovo-hyhrologická, klimatická a georeliéfová diferenciácia sa odráža aj na pôdnom kryte.

Územie pokrývajú typické pôdne typy rozsiahlych nížinných rovín – černozeme a čiernice (lužné

pôdy). Z černozemí majú najvýraznejšie zastúpenie subtypy modálne karbonátové,  čiernicové

a hnedozemné.  Černozeme  sa  viažu  na  kvartérno-geologický  podklad  tvorený  sprašami

a sprašovými  hlinami.  Čiernice  sú  prevažne  modálne  karbonátové  a  černozemné,  sprievodne

glejové. Tieto pôdy pokrývajú depresnejšie polohy na dnách nív, úvalinových dolín a úvalín, kde

sa na formovaní pôd podieľal vplyv podzemnej vody.
Čo sa týka druhov pôd, uvedené subtypy sú prevažne pôdy ťažké hlinito-ílovité alebo ílovito-

hlinité, na najvyššie ploché vrcholy a chrbty sa viažu pôdy s výraznejším zastúpením hlinitej

frakcie. Všetky uvedené pôdy sa vyznačujú relatívne malou priepustnosťou a veľkou retenčnou

schopnosťou, pričom táto skutočnosť rastie s podielom ílovitej frakcie.

Podľa  fytogeograficko-vegetačného  členenia  (Plesník  In:  HRNČIAROVÁ,  MIKLÓS  (EDS.),

2002) patrí územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti,  Trebišovskej tabule,

trebišovského podokresu.

Potenciálnu  prirodzenú  vegetáciu  predstavujú  v mapovanom  území  nasledovné  typy

spoločenstiev: lužné lesy nížinné (Ulmenion), dubovo-hrabové lesy panónske (Querco robori-

Carpinenion betuli), dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli), dubové

xerotermofilné lesy ponticko-panónske (Aceri-Quercion)
Podľa  zoogeografického  členenia  Slovenska  patrí  sledované  územie  do  Provincie  stepí,

Panónskeho úseku ( Jedlička, Kalivodová In: HRNČIAROVÁ, MIKLÓS (EDS.), 20022002).
Charakteristika súčasného využívania a socio-ekonomických podmienok 
Záujmové územie má charakter otvorenej poľnohospodárskej krajiny (Foto 2), v ktorej najväčšiu

rozlohu zaberá veľkobloková orná pôda. Viac-menej popri každej poľnej ceste, popri kanáloch sa

nachádza buď súvislá alebo nesúvislá líniová nelesná drevinová vegetácia. Z dopravných prvkov

majú prevahu hlavne poľné cesty s nespevneným povrchom.

Ekologická stabilita územia 

Riešené územie spadá z hľadiska klasifikácie ekologickej stability (RUŽIČKA, HRNČIAROVÁ 2002)

do IV. a V. stupňa,  čo je  územie s nízkou až  veľmi  nízkou ekologickou stabilitou.  Jedná sa

o územie  s rôznou  antropickou  záťažou,  bez  chránených  území  alebo  s malých  výskytom
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ochranných pásiem.  Prevládajú  poľnohospodárske  monokultúry a a tiež  sa  vyskytujú krajinné

prvky s vegetáciou synantropného charakteru, s prevažne umelo vysadenou vegetáciou alebo bez

vegetácie, s malou alebo veľmi malou biodiverzitou.
Relatívne vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov sekundárnej krajinnej štruktúry (LIŠKA,

2002) zaraďuje záujmové územie medzi územia ekologicky nestabilné. 

Foto 2a,b: Typická otvorená poľnohospodárska krajina
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2. ANALÝZY A SYNTÉZY PRVOTNEJ ŠTRUKTÚRY KRAJINY

Za primárnu štruktúru krajiny (PKŠ) považujeme súbor tých prvkov krajiny, ktoré predstavujú

prvotné podmienky vývoja a zákonitostí fungovania geosystému, a ktoré človek zatiaľ najmenej

pozmenil,  sú to predovšetkým prvky abiotického komplexu - georeliéf, geologický podklad a

substrát, pôda, vodstvo, ovzdušie (IZAKOVIČOVÁ, MIKLÓS, 1997). 

Územné systémy ekologickej stability sú založené na báze syntetického spracovania základných

dostupných informácií o území. 

Metodický postup spočíval v nasledujúcich krokoch:

1.  sústredenie a homogenizácia dostupných podkladov,

2.  overenie, prehodnotenie a doplnenie podkladov na základe vlastného terénneho prieskumu,

spojeného s podrobným mapovaním,

3.  syntetické spracovanie informačných vstupov,

4.  interpretácie a vyhodnotenie získaných údajov,

5.  vypracovanie návrhov pre ÚSES.

Informácie  o primárnej  krajinnej  štruktúre  sa  týkajú  georeliéfu,  geologicko-substrátového

komplexu, pôd, podzemnej vody a potenciálnej prirodzenej vegetácie.

Georeliéf  bol  charakterizovaný  predovšetkým  na  základe  tzv.  morfograficko-geneticko-

polohových typov foriem georeliéfu. Tieto boli vytvorené počítačom podporovanou vizuálnou

interpretáciou vrstevnicového poľa v digitálnom prostredí ArcView a ArcGIS a následne overené

a doplnené terénnym prieskumom na jeseň 2005. Ostatné relevantné georeliéfne charakteristiky

boli  vygenerované  v digitálnom prostredí  Grass  z digitálneho  modelu  reliéfu  (DMR) v rámci

predchádzajúcej etapy projektu pozemkových úprav - „Účelové mapovanie výškopisu v obvode

projektu pozemkových úprav“. Relevantnými pre spracovanie Územného systému ekologickej

stability  boli  informácie  o vybraných  morfometrických  charakteristikách  (sklonitosť  svahov,

expozícia  georeliéfu  voči  svetovým  stranám,  normálová  krivosť,  horizontálna  krivosť  a

odvodená  charakteristika  oslnenie  georeliéfu,  dostupnosť  územia  a  mikropovodia).  Uvedené

prebrané reliéfne charakteristiky boli pre účely projektu MÚSES účelovo upravené. 

Pre  hodnotenie  geologicko-substrátového  komplexu  sme  využili  ako  podklad  Regionálne

geologické mapy Východoslovenská nížina,  severná časť (BEŇACKÝ et al.,  1988) a Slánske

vrchy a Košická kotlina, južná časť (KALIČIAK et al., 1996). 
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Údaje  o pôdnom  kryte,  ako  aj  o hĺbke  podzemnej  vody  boli  získané  na  základe  vlastného

terénneho prieskumu na  pôdnych sondách (štandardné  vŕtané  pôdne sondy s využitím vrtáka

holandského  typu s hĺbkou  1,20  m)(Foto  3),  ako  aj  na  vhĺbených lokalitách  (riečne  koryto,

depresie, rigoly). Využívali sme tiež digitálnu mapu pôd Slovenska (Interný materiál ŠGÚDŠ).

Foto 3: Terénny výskum – určovanie pôd z vlastných vŕtaných sond

Údaje o potenciálnej prirodzenej vegetácii boli prevzaté z originálnej terénnej pracovnej mapy

1:50 000 (MICHALKO et al., 1986). 

Prehodnotené, upravené a na základe terénneho prieskumu doplnené informácie sme synteticky

spracovali  metódou  viacstupňovej  typologickej  regionalizácie,  pričom  sme  využili  metódu

postupnej superpozície za súčasného využitia metódy vedúceho prvku (georeliéf), ako aj metódy

analógie a metódy poznania základných zákonitých vzťahov medzi prvkami geokomplexu. 
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Takto bola vytvorená mapa abiokomplexov.  Priradením informácie o potenciálnej prirodzenej

vegetácii vznikli geoekologické typy.

Georeliéf 

Vlastnostiam  a interpretáciam  vlastností  georeliéfu  je  v krajinno-ekologických  hodnoteniach

pripisovaná  mimoriadna  dôležitosť,  pretože  georeliéf  je  hlavným  diferenciačným  faktorom

všetkých krajinno-ekologických procesov, oproti ostatným abiotickým prvkom krajiny je veľmi

presne  zachytený  v topografických  mapách  aj  veľkej  (detailnej)  mierky,  je  jednoducho

mapovateľný,  či  overiteľný  v teréne,  na  analýzu  reliéfu  sú  vypracované  presné  metódy,  či

analógové alebo digitálne.

Kvôli  uvedenému  je  analýza  georeliéfu  kľúčovým  krokom  krajinno-ekologických  analýz.

Georeliéf  je  spravidla  tiež  uvažovaný  ako  vedúci  prvok  (faktor)  pri  tvorbe  komplexných

krajinno-ekologických máp (pri použití metódy superpozície). 

Pre  krajinno-ekologické  hodnotenia,  územné  systémy ekologickej  stability  nevynímajúc,  má

veľmi  veľkú  dôležitosť  poznanie  predovšetkým  morfometrických  vlastností  georeliéfu.

K najpoužívanejším  patria  nadmorská  výška,  sklonitosť,  normálová  a horizontálna  krivosť

(určujú geometrické formy georeliéfu), orientácia voči svetovým stranám. 

V rámci spracovania predkladaného MÚSES sme uvažovali morfograficko-geneticko-polohové

typy foriem  georeliéfu,  sklonitosť  georeliéfu,  geometrický  typ  formy georeliéfu,  definovaný

normálovou  (spádnicovou)  a horizontálnou  (vrstevnicovou)  krivosťou.  Morfometrické

ukazovatele  georeliéfu  boli  pre  spracovanie  MÚSES  využité  z účelových  máp  výškopisu

projektu pozemkových úprav. 

Morfograficko-geneticko-polohové typy foriem georeliéfu

V Metodických  pokynoch  (IZAKOVIČOVÁ  et  al.,  2000)  sa  odporúča  identifikovať  tzv.

morfograficko-polohové typy elementárnej  formy georeliéfu. Takéto jednotky zahŕňajú v sebe

atribút  tvaru  a atribút  polohy  v zmysle  iniciálne,  transportné,  koncové  a špeciálne  formy.

Metodickými pokynmi odporúčané atribúty sme doplnili o atribút morfogenetický, ktorý v sebe

zahŕňa informáciu o vzniku forme georeliéfu. 
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Výsledné  jednotky  sú  teda  morfograficko-geneticko-polohové  typy  foriem  georeliéfu.  Boli

základnou priestorovou pracovnou databázou, do ktorej boli vkladané všetky ostatné informácie

o krajine. Sú to morfograficky, geneticky a polohovo homogénne jednotky. 

Tvorili hranice abiotických komplexov aj fyzicko-geografických komplexov.

V území  boli  identifikované  nasledovné  morfograficko-geneticko-polohové  typy  foriem

georeliéfu:

Iniciálne formy:

I1 – plochý chrbát

I2 – plochý vrchol

Transportné až koncové formy:

T1 – svah (nerozlíšený)

T2 – svahová plošina

T3 – úvalina a lebo úvalinová dolina vcelku

Koncové formy:

K1 – niva

Špeciálne formy (antropogénne):

S1 – zárez odvodňovacieho kanála a cesty

Územie je typickou sprašovou tabuľovou krajinou, ktorá sa vyznačuje horizontálne a vertikálne

rozčleneným rovinatým alebo slabo zvlneným reliéfom bez výraznejších vertikálnych disekcií.

Prevažnú  časť  územia  zaberajú  svahy (geneticky bližšie  neurčené).  Elevačnými  formami  sú

ploché  vrcholy  a ploché  chrbty,  depresné  polohy  predstavujú  úvaliny  a úvalinové  doliny.

Najnižšiu časť zaberá plošne nevýrazná akumulačná niva. Z antropogénnych foriem georeliéfu sa

vyskytuje len zárez melioračného kanála a paralelnej poľnej cesty.

Tento ukazovateľ je v Tabuľke č. 1 označený 1. miestom kódu FGK (x1-x2-X3-x4-x5-x6-x7-x8).

Sklonitosť georeliéfu

Sklonitosť  georeliéfu  je  jednou  zo  základných  topických  morfometrických  ukazovateľov

georeliéfu. 

Uvažovali sme nasledovné kategórie sklonitosti svahov:

1. ( 0 - 1°>
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2. ( 1° - 3°>

3. ( 3° - 7°>

Tento ukazovateľ je v Tabuľke č. 1 označený 2. miestom kódu FGK (x1-x2-X3-x4-x5-x6-x7-x8).

Geometrický typ formy georeliéfu 

Geometrická  forma  georeliéfu  je  charakteristika  georeliéfu,  ktorá  v  rozhodujúcej  miere

ovplyvňuje svahové procesy. Je priestorovou syntézou normálovej (spádnicovej) a horizontálnej

(vrstevnicovej) krivosti georeliéfu. 

Horizontálna  krivosť  je  rozhodujúcim  ukazovateľom  na  určenie  smerov  a  spôsobov  odtoku

(rozptyľovanie  a  koncentrovanie)  a  normálová  krivosť  na  určenie  tendencie  odtoku

(zrýchľovanie a spomaľovanie)(HRNČIAROVÁ, MIKLÓS, 1991). 

Uvažovali sme nasledovné kategórie krivostí geometrických foriem georeliéfu:

1. X (konvexná)

2. K (konkávna)

3. L (lineárna - nezakrivená)

Informácia o geometrickej forme je v Tabuľke č.1 (3. a 4. miesto kódu FGK: x1-X2-x3-x4-x5-

x6-x7-x8, 3. miesto normálová a 4. miesto horizontálna krivosť).

*

V území opísaného charakteru prebiehajú špecifické súčasné exogénne geomorfologické procesy.

Z nich dominuje veterná erózia pôdy. Prejavuje sa viac-menej celoplošne, ale predovšetkým na

vrcholoch a chrbátoch  (exponovaných polohách)  využívaných ako orná  pôda  a predovšetkým

v období roka bez vegetácie a súčasne so silným vzdušným prúdením (zimné mesiace).

V koryte  vodného  toku  Drahňan  prebieha  fluviálna  činnosť  s typickými  eróznymi

a akumulačnými  korytovými  procesmi  (podľa  konkrétneho  miesta  na  toku  –  na  niektorých

úsekoch prebieha podomieľanie brehov – bočná erózia, na iných dominuje akumulácia z toku).

Povodňové procesy mimo koryta vodného toku nepredpokladáme, ani pri najvyšších vodných

stavoch.

V území  možno  predpokladať  aj  pôsobenie  sufózie,  pri  ktorej  dochádza  k odstraňovaniu

jemnozeme  (pelických,  aleurických  a jemnopsamických  častíc)  podpovrchovou  vodou  zo
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substrátu, a tým k prehlbovaniu depresií. Sufóziu často sprevádza aj chemické rozpúšťanie, ktoré

zoslabuje súdržnosť zŕn v sedimentoch a spôsobuje úbytok materiálu o rozpustné zložky.   

Predovšetkým v úvalinách  a úvalinových dolinách  prebieha  soliflukcia,  čo  je  stekanie  vodou

nasýtenej kašovitej zeminy.

Uvedené  charakteristiky  georeliéfu  sú  priestorovo  zdokumentované  v  mape  abiokomplexov

(Mapa č.2), vysvetlivky kódovania zachytávajú uvedené miesta v kóde abiokomplexov (Tabuľka

č. 1).

Geologicko-substrátový komplex 

Pôdotvorný substrát  je  najvrchnejšia,  relatívne  tenká,  časť  geologického  podkladu,  spravidla

kvartérneho veku. Sú to prevažne rôzne typy pokryvov (sedimentov) a zvetralín (elúvií a delúvií

- svahovín).   Pre praktické krajinno-ekologické výskumy je  najvýznamnejšou práve táto časť

geologického podkladu – je podložím pre rôzne javy a procesy v krajine, dáva charakter pôdam,

ovplyvňuje využívanie územia a pod. (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997).

Pre  hodnotenie  bolo  relevantné  poznať  charakter  týchto  útvarov  podľa  genézy,  ako  aj  ich

vlastnosti (litologický typ - litotyp).

Genetické a     litologické typy foriem georeliéfu  

Riešené územie je budované nasledovnými kvartérno-geologickými jednotkami:

Fluviálne sedimenty (holocén)

1   hliny, piesky, íly 

2   hliny  

Eolické sedimenty (pleistocén – würm)

3   spraše a sprašové hliny

Z ostatných  vlastností  geologicko-substrátového  komplexu  sú  relevantnými  informácia

o mocnosti (hrúbke) a chemizme. 

Geologicko-substrátový komplex má v celom území mocnosť (hrúbku) viac ako 2 m. Čo sa týka

chemizmu, charakterizovaného obsahom karbonátov, je celé územie budované karbonatickými

horninami.  Územie je  teda z hľadiska uvedených atribútov homogénne,  preto nevstúpili  tieto

charakteristiky do hodnotenia. 
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Charakteristika geologicko-substrátového komplexu je  súčasťou mapy abiokomplexov (Mapa

č.2), vysvetlivky kódovania zachytáva  Tabuľka č.1, kde informácia o geologicko-substrátovom

komplexe je na 5. mieste kódu ABK (x1-x2-x3-x4-x5-x6-x7-x8).

Vodstvo

Vodu  v krajinno-ekologických  výskumoch  hodnotíme  takmer  vždy  vo  vzťahu  k ostatným

zložkám krajiny. Medzi  najvýznamnejšie hydrologické analýzy patrí  analýza podzemnej vody

a pôdnej vody, t.j. vodných más v kvartérnych sedimentoch a v pôde.

Informácia o vodstve je teda spravidla zredukovaná na podzemnú vodu, ako súčasť geologicko-

substrátovo-pôdneho komplexu.

Povrchové  vodstvo  (vodné  toky a vodné  plochy)  je  vyjadrené  ako  prvok  súčasnej  krajinnej

štruktúry, v rámci tried krajinnej pokrývky, využitia zeme či biotopov.

Podzemná  voda je  tá  časť  podpovrchových vôd,  ktorá  zaplňuje  vodonosné  priestory v pôde,

pôdotvornom  substráte,  zvetralinách  a sedimentoch.  Podzemná  voda  priamo  ovplyvňuje

charakter  a stav  pôdy  a substrátu,  pôdnu  vodu,  charakter  vegetácie,  spôsob  využívania

(MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997). 

Najčastejším vyjadrením je hĺbka hladiny pod povrchom (terénom). Hĺbka hladiny podzemnej

vody sa  v území  pohybuje  od  0  cm  pod  povrchom  (t.j.  na  povrchu)  až  po  viac  ako  2  m.

Uvažovali sme 2 kategórie hĺbky hladiny podzemnej vody: 1. 0 – 100 cm a 2. nad 100 cm.

Táto informácia je súčasťou mapy abiokomplexov (Mapa č.2), vysvetlivky kódovania zachytáva

Tabuľka č. 1, kde informácia o hĺbke hladiny podzemnej vody je na 6. mieste kódu ABK (x1-x2-

x3-x4-x5-x6-x7-x8).

Ovzdušie

Ovzdušie  býva  v krajinno-ekologických  hodnoteniach  vyjadrené  na  základe  základných

klimatických  charakteristík  (makroklíma),  ktoré  v malých  územiach  spravidla  nevykazujú

priestorové rozdiely, nakoľko sú výsledkom meraní na meteorologických staniciach,  údaj má

teda bodové vyjadrenie a býva vzťahovaný na plochu celého územia ako konštanta. V prípade

existencie klimatických meraní z viacerých lokalít sú údaje extrapolované do územia. 
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Pôda 

Pôda sa chápe ako zložitý otvorený systém vo vzťahu k ostatným prvkom krajiny, je výsledkom

vzťahov v geosystéme (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997).

Pôdy  najčastejšie  charakterizujeme  podľa  syntetických  priestorových  subsystémov  vo  forme

pôdnych typov, či subtypov a pôdnych druhov (zrnitosti pôd). 

Pre krajinno-ekologické hodnotenia majú veľký význam ďalšie relevantné stavové veličiny pôd  -

predovšetkým hĺbka, skeletnatosť a chemizmus pôdy.

Čo sa týka hĺbky pôdy, na celom území sú pôdy hlboké (nad 61 cm), čiernice majú hĺbku vyše

metra. 

Podľa  obsahu (% podielu)  skeletu  sú  pôdy celého územia  bez  až  slabo skeletnaté  (do  25%

obsahu skeletu s veľkosťou viac ako 2mm).

Podľa chemizmu sú to pôdy vápenaté, sú produktom karbonatických substrátov.

Vo vlastnostiach uvedených charakteristík sa neprejavuje priestorová diferenciácia, preto neboli

pri hodnotení uvažované. 

Vytvorená  vlastná  mapa  pôd  bola  vypracovaná  predovšetkým z vlastných dát  (vŕtané  pôdne

sondy), ale aj zohľadnením výsledkov výskumov prieskumu poľnohospodárskych pôd, nejasnosti

boli riešené konzultáciami s odborníkmi, ako aj s využitím tradičných poznatkov geoekológie o

zákonitých vzťahoch medzi jednotlivými krajinnými prvkami.

Pôdny subtyp

Pôdne subtypy predstavujú výsledok pôsobenia komplexu pôdotvorných procesov na pôdotvorný

substrát. 

Použité  názvoslovie  zodpovedá  najnovšiemu  morfogenetickému  klasifikačnému systému pôd

(KOLEKTÍV, 2000). 

V území boli identifikované nasledovné pôdne subtypy:

1 čiernica modálna karbonátová

2 čiernica černozemná

3 čiernica glejová

4 černozem čiernicová 

5 černozem modálna karbonátová
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6 černozem hnedozemná

Pôdny  subtyp  komplexu  pôda  vyjadruje  7.  miesto  kódu  ABK  (x1-x2-x3-x4-x5-x6-x7-x8)

(Tabuľka č.1). Priestorové vyjadrenie predstavuje mapa abiokomplexov (Mapa č. 2).

Pôdny druh

Je vyjadrený triedami zrnitosti.  Uvažovali  sme kategórie  zrnitosti  pôdy (v zmysle Novákovej

(NOVÁK, 1952) klasifikácie podľa % obsahu ílovej frakcie <0,01mm). V území sa vyskytujú

ťažké  pôdne druhy – prevažne  ílovito-hlinité  až  hlinito-ílovité,  lokálne  až  ílovité  (1),  menej

hlinité až ílovito-hlinité pôdy (2).

Zrnitosť pôdneho komplexu vyjadruje 8. miesto kódu ABK (x1-x2-x3-x4-x5-x6-x7-x8)(Tabuľka

č. 1). Priestorové vyjadrenie predstavuje mapa abiokomplexov Mapa č. 2.

Potenciálna prirodzená vegetácia

K primárnej  krajinnej  štruktúre  sa  (podľa  pôvodnosti)  pričleňuje  aj  potenciálna  prirodzená

vegetácia. 

Potenciálna prirodzená vegetácia je teoretická vegetácia,  ktorá by sa za daných klimatických,

substrátových,  pôdnych  a hydrologických  pomerov  vyvinula  na  určitom  mieste,  keby  vplyv

ľudskej spoločnosti ihneď prestal. 

V území boli uvažované nasledovné typy spoločenstiev potenciálnej prirodzenej vegetácie:

Typy spoločenstiev potenciálnej prirodzenej vegetácie:

1  lužné lesy nížinné (Ulmenion)
2  dubovo-hrabové lesy panónske (Querco robori-Carpinenion betuli)
3  dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli)
4  dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (Aceri-Quercion)

Floristická charakteristika spoločenstiev potenciálnej prirodzenej vegetácie:

Lužné lesy nížinné (Ulmenion)

Do tejto jednotky sú zahrnuté vlhkomilné a čiastočne mezohydrofilné lesy rastúce na alúviách

naplavenín pozdĺž vodných tokov alebo v blízkosti prirodzených vodných nádrží. Zväčša sú to

spoločenstvá  jaseňovo-brestových  a dubovo-brestových  lesov,  klasifikačne  patriacich  po
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podzväzu Ulmenion. Sú rozšírené na alúviách väčších riek, avšak viažu sa na vyššie a relatívne

suchšie polohy údolných nív (agradačné valy, riečne terasy, náplavové kužele) najmä v nížinách

a v teplejších  oblastiach  pahorkatín  (do  300  m n.m.),  kde  ich  zriedkavejšie  a časovo  kratšie

ovplyvňujú  periodicky sa  opakujúce  povrchové  záplavy alebo  kolísajúca  hladina  podzemnej

vody. Na ich vznik, vývoj a štruktúru vplýva veľa ekologických faktorov, z ktorých rozhodujúci

význam  má  vodný  režim  úzko  spojený  s reliéfom  a zloženie  pôdotvorného  (aluviálneho)

materiálu (zrnitostné zloženie, fyzikálne a chemické vlastnosti). 

V minulosti pokrývali tieto lesy prevažnú väčšinu veľkých nížin Slovenska, ale neskôr, v období

prechodu  na  poľnohospodársky  spôsob  života,  nastali  veľké  zmeny  v zložení  a rozlohe

vegetačného krytu, lebo človek podstatnú časť nížinných lesov vyrúbal a bývalé lesné plochy

premenil na lúky a pasienky.

Na základe rozdielneho druhového zloženia drevín, bylinného podrastu a odlišných ekologických

podmienok sa nížinné lužné lesy na Slovensku rozlišujú a zaraďujú do dvoch asociácií: Carici-

Farxinetum angustifoliae a Fraxino pannonicae-Ulmetum.

Zloženie  hornej  etáže  nemá jednotný ráz.  Na  mezofilných,  čerstvo  vlhkých stanovištiach  so

stredne  ťažkými  pôdami  sú  najviac  zastúpené  jasene  a bresty  a na  relatívne  suchších

stanovištiach s ľahšími hlinitými a piesčito-hlinitými pôdami prevláda dub letný.

V stromovej vrstve sa uplatňujú najmä tvrdé lužné dreviny: jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus

angustifolia danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly

(Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), medzi ktoré bývajú hojne zastúpené dreviny

mäkkých lužných lesov.  Významnými edifikátormi sú jaseň panónsky a dub letný, lokálne aj

brest hrabolistý. 
Na Východoslovenskej  nížine v drevinovom zložení  –  okrem spomínaných edifikátorov – sú

prítomné  aj  niektoré  ďalšie  dreviny,  ktoré  sa  inde  v lužných  lesoch  nevyskytujú,  alebo  sú

zriedkavé, napr. javor tatársky (Acer tataricum), trnka obyčajná chlpatá (Prunus spinosa  subs.

Dasyphyla),  svíb  južný (Swida  australis)  a vŕba  päťtyčinková  (Salix  pentandra).  Floristická

osobitosť sa prejavuje aj v bylinnom poschodí.
Krovinné poschodie je zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa vysokou pokryvnosťou. Bežnými

druhmi bývajú Padus racemosa, Swida sanquinea, Ligustrum vulgare, Euonymus europea, Acer

campestre, Crataegus sp., Coryllus avellana, Acer tataricum. 

Bylinný podrast  je  podstatne  bohatší  a druhovo  pestrejší  ako  vo  vŕbovo-topoľových  lesoch.

Optimálne  podmienky  tu  má  mnoho  eutrofných  a mezotrofných  druhov,  pretože  pôdy  je

dostatočne zásobená nielen vodou, ale aj základnými minerálnymi živinami.

V suchších jaseňovo-dubovo-brestových porastoch na  piesočnato-hlinitých a  hlinitých pôdach

bohatých  na  karbonáty  postupne  ubúdajú  druhy s vlhkomilnou  tendenciou  a viac  pristupujú
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elementy suchomilné a vápnomilné, napr. dráč obyčajný  (Berberis vulgaris), plamienok rovný

(Clematis  recta),  merulka  obyčajná  (Clinopodium  vulgare),  drieň   (Cornus  mas),  kamienka

modropurpurová (Buglossoides purpurocaerulea), dominantná konvalinka voňavá (Convalaria

majalis) atď.

Odlesnené  plochy sa  intenzívne  využívajú  na  poľnohospodárske  účely.  Na  ľahších  a stredne

ťažších  pôdach sa  pestujú  kukurica  a obilniny,  na  ťažších  a na  živiny bohatých pôdach zase

cukrová repa, zemiaky, zelenina.

Dubovo-hrabové lesy panónske (Querco robori-Carpinenion betuli)
Vyvíjajú  sa  na  sprašových  pahorkatinách  a v kotlinách  južného  Slovenska,  v južnej  časti

Považského podolia, ale najmä na Východoslovenskej pahorkatine. Sú to spoločenstvá dubovo-

hrabových lesov v najteplejších oblastiach Slovenska alebo v teplejších kotlinách a v dolinách,

kde má klíma zvýšenú kontinentalitu. Podmieňujú ich predovšetkým piesočnaté a štrkovité terasy

treťohorné alebo štvrtohorné pokryté sprašovými hlinami alebo náplavové kužele. Osobitné je

spoločenstvo  na  Východoslovenskej  nížine  a v nížinách  južného  Slovenska,  a to  v stupni

vyložene nížinných lesov (podzväz Ulmenion).
Stromovú  etáž  tvoria  najmä  dominantný  dub  letný  (Quercus  robur), dub  sivastý (Quercus

pedunculiflora), iba na prechode do chladnejších polôh pristupuje dub zimný (Quercus petraea),

javory (Acer campestre, Acer platanoides),  bresty (Ulmus minor,  na vlhších miestach Ulmus

laevis),  lipa  malolistá  (Tilia  cordata),  hrab  (Carpinus  betulus),  jasene  (Fraxinus  excelsior,

Fraxinus angustifolia) a pod. Krovinné a bylinné poschodie sú taktiež bohaté.
Väčšina plôch po lesoch tohto typu je premenená na veľmi úrodné polia, na ktorých sa pestujú

najnáročnejšie kultúry (kukurica, pšenica, tabak, vinič a i.). Náhradné trávinné spoločenstvá sa

zachovali  iba  lokálne  a patria  k spoločenstvám  zväzov  Arrhenatherion  elatioris  alebo

Mesobromion.
V južne a nízko položených kotlinách, na Záhorskej nížine a v južnej časti Východoslovenskej

pahorkatiny, ktoré majú  luvizeme alebo pseudogleje na sprašových hlinách, vyvíja sa krušinový

dubovo-hrabový  les  (Frangulo  alnae-Carpinetum).  Ako  typ  s kyslejšími  pôdami  je

charakterizovaný v stromovej a krovinnej vrstve účasťou duba letného (Quercus robur), hraba

(Carpinus betulus), na východe javora tatárskeho (Acer tataricum), kaliny (Viburnum opulus),

krušiny  jelšovej  (Frangula  alnus),  v bylinnej  vrstve  niektorými  druhmi  radu  Fagetalia

a kyslomilnými  druhmi,  napr.  Luzula  luzuloides,  Luzula  pilosa a i.  Miestami  pristupujú  lipa

(Tilia cordata) a lieska (Corylus avellane).
Na  rovinách  (najmä  na  Východoslovenskej)  je  známa  asociácia  Querco  robori-Carpinetum

s dvomi subasociáciami (brometosum benekenii a fraxinetosum). Na východoslovenskej nížine
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sa  viažu  na  staré  agradačné  valy  a vyvýšené  plochy  pieskových  dún.  Tvoria  prechody  do

podhorských polôh, kde sa už nachádzajú druhy asociácie Coronillo latifoliae-Carpinetum. 

Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli)
Mezofilné  zmiešané listnaté  lesy sú  na území  Slovenska  najrozšírenejšou lesnou klimaticko-

zonálnou  formáciou  v dubovom  stupni.  Rozpadávajú  sa  na  tri  skupiny (Carici  pilosae-

Carpinenion  betuli,  Tilio  cordatae-Carpinenion  betuli  a Querco  robori-Carpinenion),

v riešenom  území  sa  vyskytuje  Carici  pilosae-Carpinenion  betuli.  Zo  všetkých  podzväzov

dobovo-hrabových  lesov  práve  spomínaný Carici  pilosae-Carpinenion  betuli má  vo  väčšine

spoločenstiev  účasť  buka.  V tomto  prípade  je  aj  účasť  hraba  najvýraznejšia.  Z význačných

zväzových druhov dominujú:  Carpinus betulus, Tilia cordata,Quercus petraea, Cerasus avium,

bylinnej  etáži  prevládajú  Carex  pilosa,  Ranunculus  sp.,  Stellaria  holostea,  Vinca  minor,

Coronilla sp., Polygonatum sp. atď. 

Vyhovujú im rôznorodé podložia, napr. vyvrelé hlbinné horniny, vulkanické horniny, rozličné

vápence, dolomity, pieskovce a flyše vôbec, sprašové hliny, rozmanité náplavy a pod. Pôdy sú

prevažne typu kambizemí, rendzín, luvizemí, hnedozemí, čiernic.

Náhradné spoločenstvá lúk a pasienkov sa premenili na polia a iné kultúry.

Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (Aceri-Quercion)

V rámci  skupiny  xerotermofilných  dubových  lesov  boli  zmapované  tri  skupiny  lesných

spoločenstiev  na sprašových pahorkatinách južného  Slovenska  (černozeme,  hnedozeme alebo

černozeme na sprašiach), na starých terasách Podunajskej nížiny a sčasti aj Východoslovenskej

nížiny a na  pieskových dunách (menšieho rozsahu)  v Podunajskej  a Východoslovenkej  nížine

(pôdy na pieskoch bohatých na vápnik).

Na sprašových pahorkatinách juhozápadného Slovenska a na sprašových príkrovoch Podunajskej

a Východoslovenskej  nížiny,  ktoré  v súčasnosti  majú  lesnú  pokrývku  odstránenú  a na  ich

miestach sú najbohatšie poľnohospodárske pôdy, zachovali sa zvyšky menších lesov a lesíkov,

ktoré dovoľujú vytvoriť obraz o ich prirodzenom alebo jemu blízkom zložení. 

Floristicky  sú  veľmi  bohaté  a pestré  s druhmi  lesostepného  chrarakteru  a submediteránnymi

druhmi.  Prevládajú  dub  sivozelený  (Quercus  pedunculiflora),  dub  jadranský  (Quercus

virgiliana),  dub cer  (Quercus cerris),  dub letný (Quercus robur), brest menší (Ulmus minor),

javor  poľný  (Acer  campestre),  javor  tatársky  (Acer  tataricum),  oskoruša  domáca  (Sorbus

domestica),  ruža  (Rosa sp.),  trnka obyčajná (Prunus spinisa),  rešetliak prečisťujúci (Rhamnus

catharticus),  drieň (Cornus  mas), zemolez  obyčajný (Lonicera  xylosteum), kalina  obyčajná
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(Viburnum  lantana)  a  i. Bohatý  je  tiež  bylinný  podrast  s výskytom  mnohých  chránených

a ohrozených druhov.

Na území nezostali ani zvyšky spomínaných prirodzených potenciálnych spoločensktiev, územie

je v plnom rozsahu antropogenizované, poľnohopodársky využívané.

Informáciu  o  type  spoločenstva  potenciálnej  prirodzenej  vegetácie  vyjadruje  6.  miesto  kódu

geoekologických  typov  (x1-x2-x3-x4-x5-x6)(Tabuľka  č.2).  Priestorový  priemet  neuvádzame,

mapa bola vypracovaná v pracovnej podobe.

Potenciálna prirodzená vegetácia bola  identifikovaná jednak kvôli  úplnosti  prvotnej  štruktúry

krajiny, ale predovšetkým ako vstupná informácia do určenia reprezentatívnych potenciálnych

geoekosystémov. 

***

Syntéza spočíva  v  tvorbe,  charakteristike  a klasifikácii  homogénnych areálov  rôznych rádov

s presne  určeným súborom analytických vlastností  a rozčlenenie  záujmového  územia  na tieto

areály (DRDOŠ, KOZOVÁ, URBÁNEK, 1995). 

Homogénny obsah  takýchto  areálov  predurčuje  v základných  rysoch ich  rovnakú  reakciu  na

zásahy človeka.

Podľa charakteru krajinných prvkov, ktoré takéto homogénne areály tvoria, rozlišujeme rôzne

typy homogénnych komplexných priestorových jednotiek (geosystémov): 

 

Abiotické komplexy

Aj v podmienkach antropogénne pretvorenej krajiny sa homogénne priestorové krajinné jednotky

ohraničujú  abstrahujúc  od  súčasného  stavu  krajinného  pokryvu,  na  základe  prirodzených

abiotických charakteristík.  Takýmto jednotkám hovoríme abiotické komplexy (abiokomplexy,

ABK).

Abiotický komplex je chápaný ako zložitý, časovo-priestorový, látkovo-energeticko-informačný,

priestorovo  ohraničený  geosystém,  skladajúci  sa  z krajinných  prvkov  abiotickej  povahy

(georeliéf, geologický podklad a substrát,  pôda, vodstvo, ovzdušie) zjednotených vzájomnými

väzbami. Tento vytvára existenčné podmienky pre rastlinstvo, živočíšstvo, ľudskú spoločnosť,
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jej  socio-ekonomické  aktivity  a  produkty,  s ktorými  vstupuje  do  intenzívnej  interakcie

(IZAKOVIČOVÁ, MIKLÓS, 1997).

Abiokomplexy sú vytvárané metódou priestorovej superpozície jednotlivých analytických máp

pri  súčasnom  využívaní  metódy  vedúceho  prvku,  ktorým je,  vzhľadom  na  vyššie  popísané

vlastnosti, georeliéf. 

Priestorovým  vyjadrením  abiokomplexov  je  Mapa  č.  2.  Vysvetlenie  kódovania  je  v už

niekoľkokrát spomínanej Tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Typy abiotických komplexov 

Por.
číslo

Kód
abiokomplexu

1 I1-2-K-X-3-2-6-2
2 I1-2-L-X-3-2-5-1
3 I1-2-X-X-3-2-6-2
4 I1-3-L-X-3-2-5-1
5 I1-3-X-X-3-2-5-1
6 I1-3-X-X-3-2-6-2
7 I2-2-L-X-3-2-5-1
8 I2-2-L-X-3-2-6-2
9 K1-1-K-K-1-1-1-1
10 K1-1-K-K-2-1-1-1
11 K1-2-K-K-1-1-1-1
12 K1-2-K-K-2-1-1-1
13 K1-2-L-K-2-1-1-1
14 S1-3-L-K-3-2-5-1
15 T1-2-K-K-3-2-5-1
16 T1-2-K-L-3-2-5-1
17 T1-2-K-X-3-2-5-1
18 T1-2-L-K-3-2-5-1
19 T1-2-L-L-3-2-5-1
20 T1-2-L-X-3-2-5-1
21 T1-2-X-X-3-2-5-1
22 T1-3-K-K-3-2-5-1
23 T1-3-K-K-3-2-5-1
24 T1-3-K-L-3-2-5-1
25 T1-3-K-L-3-2-5-1
26 T1-3-K-X-3-2-5-1
27 T1-3-K-X-3-2-6-2
28 T1-3-L-K-3-2-4-1
29 T1-3-L-K-3-2-5-1
30 T1-3-L-L-3-2-5-1
31 T1-3-L-L-3-2-6-2
32 T1-3-L-X-3-2-5-1
33 T1-3-X-K-3-2-5-1
34 T1-3-X-L-3-2-5-1
35 T1-3-X-X-3-2-5-1
36 T2-2-X-X-3-2-5-1
37 T2-3-X-X-3-2-5-1
38 T3-2-K-K-1-2-3-1
39 T3-2-K-K-3-2-2-1
40 T3-2-K-K-3-2-4-1
41 T3-2-K-K-3-2-5-1
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42 T3-2-L-K-3-2-4-1
43 T3-2-L-K-3-2-5-1

pričom kód abiokomplexu X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 znamená:
X1 – morfograficko-genetický typ formy georeliéfu
X2 – sklonitosť georeliéfu
X3 – normálová krivosť georeliéfu
X4 – horizontálny krivosť georeliéfu
X5 – genéza a litotyp geologicko-substrátového komplexu
X6 – hĺbka hladiny podzemnej vody 
X7 – pôdny subtyp
X8 – pôdny druh

Abiotické komplexy sa stali podkladom pre vypracovanie komplexných fyzicko-geografických

(geoekologických) jednotiek (fyzicko-geografických komplexov). 

Na základe vlastností abiokomplexov boli vyhodnotené potenciálne ohrozenia územia veternou

eróziou, zamokrením a sprostredkovane aj kontamináciou podzemných vôd z agrochemikáliami.

Takisto  slúžili  ako  komplexná  priestorová  databáza  pre  riešenie  optimalizácie  priestorovej

štruktúry a využívania územia a pre následný návrh ekostabilizačných opatrení.

Geoekologické typy krajiny

Pre  potreby  identifikácie  tzv.  reprezentatívnych  potenciálnych  geoekosystémov  boli

konštruované tzv. geoekologické krajinné typy.

Sú  to  komplexné  geoekologické  jednotky  (geosystémy),  ktoré  obsahujú  účelovú  vertikálne

prierezovú informáciu o vybraných vlastnostiach fyzicko-geografickej krajiny. Sú tvorené 

prvkami  abiotického  komplexu  (georeliéf,  geologicko-substrátový komplex,  podzemná  voda,

pôda) a potenciálnou prirodzenou vegetáciou.

Podobne  ako  abiokomplexy  sú  vytvárané  metódou  priestorovej  superpozície  jednotlivých

analytických máp pri súčasnom využívaní metódy vedúceho prvku, ktorým je takisto georeliéf. 

Priestorové vyjadrenie týchto jednotiek neuvádzame. Zoznam geoekologických krajinných typov

zachytáva  Tabuľka č. 2,  vysvetlenie kódovania je v príslušných legendách jednotlivých prvkov

geoekologických typov.

Tabuľka č. 2: Tabuľka geoekologických typov 

Poradové
číslo

Kód geoekologického typu

1 I1-2-K-X-3-2-6-2-3
2 I1-2-L-X-3-2-5-1-2
3 I1-2-L-X-3-2-5-1-3
4 I1-2-X-X-3-2-6-2-3
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5 I1-2-X-X-3-2-6-2-4
6 I1-2-X-X-3-2-6-2-3
7 I1-3-L-X-3-2-5-1-3
8 I1-3-X-X-3-2-5-1-2
9 I1-3-X-X-3-2-6-2-3

10 I2-2-L-X-3-2-5-1-3
11 I2-2-L-X-3-2-6-2-4
12 K1-1-K-K-1-1-1-1-1
13 K1-1-K-K-2-1-1-1-1
14 K1-2-K-K-1-1-1-1-1
15 K1-2-K-K-2-1-1-1-1
16 K1-2-L-K-1-1-1-1-1
17 S1-3-L-K-3-2-5-1-3
18 T1-2-K-K-3-2-5-1-2
19 T1-2-K-L-3-2-5-1-2
20 T1-2-K-L-3-2-5-1-3
21 T1-2-K-X-3-2-5-1-3
22 T1-2-K-X-3-2-5-1-2
23 T1-2-K-X-3-2-5-1-3
24 T1-2-L-K-3-2-5-1-2
25 T1-2-L-L-3-2-5-1-2
26 T1-2-L-L-3-2-5-1-3
27 T1-2-L-X-3-2-5-1-2
28 T1-2-L-X-3-2-5-1-3
29 T1-2-X-X-3-2-5-1-2
30 T1-3-K-K-3-2-5-1-2
31 T1-3-K-K-3-2-5-1-3
32 T1-3-K-L-3-2-5-1-2
33 T1-3-K-L-3-2-5-1-3
34 T1-3-K-X-3-2-5-1-3
35 T1-3-K-X-3-2-5-1-2
36 T1-3-K-X-3-2-5-1-3
37 T1-3-K-X-3-2-6-2-3
38 T1-3-L-K-3-2-4-1-3
39 T1-3-L-K-3-2-5-1-3
40 T1-3-L-K-3-2-5-1-2
41 T1-3-L-L-3-2-5-1-3
42 T1-3-L-L-3-2-5-1-2
43 T1-3-L-L-3-2-5-1-3
44 T1-3-L-L-3-2-6-2-3
45 T1-3-L-X-3-2-5-1-3
46 T1-3-L-X-3-2-5-1-2
47 T1-3-X-K-3-2-5-1-2
48 T1-3-X-L-3-2-5-1-2
49 T1-3-X-X-3-2-5-1-2
50 T2-2-X-X-3-2-5-1-2
51 T2-2-X-X-3-2-5-1-3
52 T2-3-X-X-3-2-5-1-2
53 T2-3-X-X-3-2-5-1-3
54 T3-2-K-K-1-2-3-1-2
55 T3-2-K-K-3-2-2-1-2
56 T3-2-K-K-3-2-4-1-2
57 T3-2-K-K-3-2-5-1-2
58 T3-2-L-K-3-2-4-1-2
59 T3-2-L-K-3-2-5-1-2

pričom kód geoekologického typu X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 znamená:

X1 – morfograficko-genetický typ formy georeliéfu
X2 – sklonitosť georeliéfu
X3 – normálová krivosť georeliéfu
X4 – horizontálny krivosť georeliéfu
X5 – genéza a litotyp geologicko-substrátového komplexu
X6 – hĺbka hladiny podzemnej vody 
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X7 – pôdny subtyp
X8 – pôdny druh
X9 – spoločenstvo potenciálnej prirodzenej vegetácie

Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy

Východiskovým  krokom  stratégie  zachovania  diverzity  podmienok  a foriem  života  je

identifikácia a definícia tých geoekosystémov, ktoré chceme zachovať (BAILEY, 1995, BUNCE

et al., 1996).  Takéto geoekosystémy nazývame reprezentatívne geoekosystémy (REPGESy). 

Sú to geoekosystémy, v danej konkrétnej krajine na danej hierarchickej úrovni považujeme za

zachovania-hodné a zachovania-potrebné (MIKLÓS, KOČICKÁ, KOČICKÝ, 2001).

Pre zachovanie biologickej diverzity sú dôležité aj geoekosystémy, ktoré sú vzdialené od stavu

určeného  potenciálnou  vegetáciou.  Pre  zachovanie  čo  najviac  variantov  typov  REPGES  je

potrebné  identifikovať  aj  „nepôvodné“  reprezentatívne  geoekosystémy,  predovšetkým

v poľnohospodárskej krajine je takýto prístup nesmierne dôležitý. 

Identifikácia  a charakteristika  typov  REPGES  slúži  pre  plán  zachovania  reprezentatívnych

podmienok a foriem života, čo z praktického hľadiska znamená základ pre navrhovanie nových

chránených území, ako aj pre navrhovanie biocentier.

Reprezentatívne  potenciálne  geoekosystémy  (REPGESy)  sú  na  nadregionálnej  a regionálnej

úrovni výsledkom naloženia mapy geobotanického členenia (potenciálna prirodzená vegetácia)

(MICHALKO et al.,  1986) a mapy regionálneho geomorfologického členenia územia (Mazúr,

Lukniš, In: Mazúr et al, 1980). 

Takéto vyčlenenie je pre veľko-mierkové spracovanie na úrovni miestnych územných systémov

ekologickej stability iba rámcové, je vhodné vychádzať z podrobnejšej informácie o charaktere

reliéfu, ako aj o vlastnostiach ďalších prvkov krajiny – o geologicko-substrátovom komplexe,

pôdach  a samozrejme  potenciálnej  prirodzenej  vegetácii.  Takýto  postup  navrhuje  už  práca

ŠVECOVÁ,  KOČICKÝ  (1997),  takýto  postup  predpokladá  aj  práca  MIKLÓS,  KOČICKÁ,

KOČICKÝ (2001) a je preferovaný aj  v rámci zostavovanej novej koncepcie ochrany prírody

a krajiny a novej  metodiky územných systémov ekologickej  stability (IZAKOVIČOVÁ et  al.,

2000).
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Podľa  mapy  „Reprezentatívne  potenciálne  geoekosystémy“  1:500  000  (Miklós,  Kočická,

Kočický,  In:  HRNČIAROVÁ,  MIKLÓS (eds.),  2002)  patrí  územie  do  geoekologického

subregiónu Trebišovská tabuľa (v rámci  Východoslovenskej  roviny), pričom typ REPGES je

podľa  abiotických podmienok charakterizovaný ako  sprašová  tabuľa  a zonálne  bioklimatické

podmienky predstavujú dubovo-hrabové lesy. 

Východiskovým podkladom pre identifikáciu reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov

je výsledok analýzy fyzicko-geografických (geoekologických) podmienok územia. Relevantná je

informácia o kvartérno-geologickom podklade, georeliéfe, pôdach a spoločenstvách potenciálnej

prirodzenej vegetácie – pracovná mapa geoekologických typov.

Pre riešené územie boli na takejto báze identifikované nasledovné potenciálne geoekosystémy:
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  plochých  chrbtoch  s priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými hlinami, s hlinitými až ílovito-hlinitými černozemami hnedozemnými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

na  plochých  chrbtoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských (Carici pilosae-Carpinenion betuli)na

plochých chrbtoch s priemerným sklonom 1˚-3˚, budovaných sprašami, resp. sprašovými

hlinami, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými černozemami modálnymi karbonátovými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  plochých  chrbtoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými hlinami, s hlinitými až ílovito-hlinitými černozemami hnedozemnými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá  dubových xerotermofilných lesov  ponticko-panónskych (Aceri-Quercion)

na  plochých  chrbtoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými hlinami, s hlinitými až ílovito-hlinitými černozemami hnedozemnými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  plochých  chrbtoch  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
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 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

na  plochých  chrbtoch  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  plochých  chrbtoch  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými hlinami, s hlinitými až ílovito-hlinitými černozemami hnedozemnými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  plochých  vrcholoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá  dubových xerotermofilných lesov  ponticko-panónskych (Aceri-Quercion)

na  plochých  vrcholoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými hlinami, s hlinitými až ílovito-hlinitými černozemami hnedozemnými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm, 
 spoločenstvá lužných lesov nížinných  (Ulmenion) na nivách s priemerným sklonom do

1˚, budovaných fluviálnymi holocénnymi hlinami, pieskami a ílmi, s ílovito-hlinitými až

hlinito-ílovitými čiernicami modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke do

100 cm,
 spoločenstvá lužných lesov nížinných  (Ulmenion) na nivách s priemerným sklonom do

1˚, budovaných fluviálnymi holocénnymi hlinami, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými

čiernicami modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke do 100 cm,
 spoločenstvá lužných lesov nížinných (Ulmenion) na nivách s priemerným sklonom 1˚-

3˚, budovaných fluviálnymi holocénnymi hlinami, pieskami a ílmi, s ílovito-hlinitými až

hlinito-ílovitými čiernicami modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke do

100 cm,
 spoločenstvá lužných lesov nížinných (Ulmenion) na nivách s priemerným sklonom 1˚-

3˚, budovaných fluviálnymi holocénnymi hlinami, pieskami a ílmi, s ílovito-hlinitými až

hlinito-ílovitými čiernicami modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke do

100 cm,
 spoločenstvá lužných lesov nížinných (Ulmenion) na nivách s priemerným sklonom 1˚-

3˚, budovaných fluviálnymi holocénnymi hlinami, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými

čiernicami modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke do 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

v záreze  kanála  a  cesty  s  priemerným  sklonom  3˚-  7˚,  budovaných  sprašami,  resp.
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sprašovými  hlinami,  s  ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami  modálnymi

karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

na  svahoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,  resp. sprašovými

hlinami, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými černozemami modálnymi karbonátovými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  svahoch  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,  resp. sprašovými

hlinami, s  ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými černozemami modálnymi karbonátovými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

na  svahoch  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,  resp. sprašovými

hlinami, s  ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými černozemami modálnymi karbonátovými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  svahoch  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,  resp. sprašovými

hlinami, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými černozemami modálnymi karbonátovými,

s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  svahoch  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,  resp. sprašovými

hlinami, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými černozemami čiernicovými, s podzemnou

vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

na  svahových  plošinách  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  svahových  plošinách  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

na  svahových  plošinách  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov karpatských  (Carici  pilosae-Carpinenion betuli)

na  svahových  plošinách  s  priemerným  sklonom  3˚-7˚,  budovaných  sprašami,

tento projekt je spolufinancovaný ES 31



resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

v úvalinách  a úvalinových  dolinách  s  priemerným  sklonom  1˚-3˚,  budovaných

fluviálnymi holocénnymi hlinami, pieskami a ílmi, s ílovito-hlinitými až hlinito-ílovitými

čiernicami glejovými, s podzemnou vodou v hĺbke do 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

v úvalinách a úvalinových dolinách s priemerným sklonom 1˚-3˚, budovaných sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  čiernicami

černozemnými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

v úvalinách a úvalinových dolinách s priemerným sklonom 1˚-3˚, budovaných sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

čiernicovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm,
 spoločenstvá dubovo-hrabových lesov panónskych  (Querco robori-Carpinenion betuli)

v úvalinách a úvalinových dolinách s priemerným sklonom 1˚-3˚, budovaných sprašami,

resp. sprašovými  hlinami,  s ílovito-hlinitými  až  hlinito-ílovitými  černozemami

modálnymi karbonátovými, s podzemnou vodou v hĺbke nad 100 cm.

3. SEKUNDÁRNA ŠTRUKTÚRA KRAJINY K.Ú. MALÝ RUSKOV

Sekundárna krajinná štruktúra (SKŠ) je rozmanitý súbor hmotných prvkov, ktoré v súčasnosti

zapĺňajú zemský povrch.  Tvoria  ju  súbory človekom ovplyvnených prirodzených a človekom

čiastočne alebo úplne pozmenených dynamických systémov, ako aj novovytvorené umelé prvky.

SKŠ  má  výnimočné  postavenie  v krajinnom  systéme,  je  to  jeho  viditeľná  povrchová  časť,

tvoriaca  bezprostredné  hmotné  prvky  prostredia  života  človeka,  aj  veľkého  množstva

organizmov. Preto je to sféra, o ktorú má človek najbezprostrednejší záujem. Je hlavným cieľom
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zmien  štruktúry  krajinného  prostredia  človeka,  jej  prvky  sú  zároveň  hlavnými  prvkami

krajinných plánov a výsledkom krajinných plánov je predovšetkým návrh na čo najoptimálnejšie

usporiadanie druhotnej štruktúry krajiny. 

SKŠ  vznikla  modifikáciou  prírodnej  štruktúry  krajiny  vplyvom  človeka  a vyjadruje  súčasné

využitie zeme a priestorovú štruktúru jednotlivých prvkov, ktoré vznikli interakciou prírodných

(abiotických a biotických), sociálno-biotických, ekonomických a politických faktorov.

SKŠ je vyjadrená komplexnou mapou, poskytujúcou prehľad o aktuálnom stave prvkov prírodnej

a antropogénnej povahy.

Predkladané hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry je výsledkom prác, ktoré možno zaradiť do

4 etáp:  

1.etapa – zoznámenie sa s mapovaným územím na základe ortofotomáp, účelových máp

polohopisu a výškopisu PPÚ Malý Ruskov. Pred terénnym mapovaním bola vytvorená predbežná

legenda.
2.etapa – terénnym mapovanim prvkov súčasnej krajinnej štruktúry bola overovaná

existencia  a správnosť  priebehu  hraníc  jednotlivých  krajinných  prvkov  zo  spomínaných

podkladov.  Keďže  sme v predchádzajúcich  etapách PPÚ Malý Ruskov  mali  zmapované  celé

záujmové územie, využili sme tieto účelové mapy ( hybridné rastrovo vektorové mapy ).
Terénne mapovanie dopĺňalo  bližšie charakterizovanie vlastností niektorých prvkov, ako napr.

stálosti,  resp.  nestálosti  vodných tokov,  ich  priemernej  šírky,  či  sa  jedná  o prirodzené  alebo

umelo vytvorené koryto. Významnou je informácia o nelesnej stromovej a krovinnej vegetácii,

a to jej druhové zloženie. Tieto doplňujúce informácie nie sú zachytené v mape, ale sú uvedené

v texte.
3.etapa –  spracovanie údajov získaných terénnym prieskumom, konfrontácia údajov

z ďalších zdrojov a ich prehodnocovanie. Príprava podkladovej mapy k digitalizácii.
4.etapa  –  finalizácia,  ktorá  spočívala  v digitalizácii  jednotlivých  máp  a v následnej

úprave, v odstraňovaní chýb, v tvorbe výslednej legendy a v spracovaní textovej charakteristiky

jednotlivých kategórií a podkategórií (krajinných prvkov). 

Popis územia

Sledované územie má charakter otvorenej poľnohospodárskej krajiny, v ktorej najviac ha zaberá

veľkobloková orná pôda. Viac-menej popri každej poľnej ceste, popri kanáloch sa nachádza buď
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súvislá alebo nesúvislá líniová nelesná drevinová vegetácia. Z dopravných prvkov majú prevahu

hlavne poľné cesty s nespevneným povrchom.

V záujmovom území bolo identifikovaných 18 typov areálov (prvkov SKŠ), ktoré boli logicky

zatriedené do 10 tried (tab.3):

Tabuľka č.3:  Prvky sekundárnej krajinnej štruktúry

Trieda SKŠ Prvok SKŠ

A. Nelesná drevinová vegetácia (NDV) 1. Súvislá líniová NDV

2. Nesúvislá líniová NDV

3. Skupinová NDV

B. Trvalé trávne porasty 4. Lúka 

C. Orná pôda, trvalé kultúry 5. Veľkobloková orná pôda

D. Mozaikovité štruktúry 6. Mozaika lúk s 50% podielom NDV

7. Mozaika lúk s 10 % podielom NDV

E. Vodné toky a plochy 8. Vodný tok prirodzený

9. Kanál 

10. Vodná nádrž - rybník

F. Energovody a produktovody 11.Elektrické vedenie

G. Dopravné prvky 12. Cesta III. triedy

13. Nespevnená poľná cesta

14. Hrádza

H. Obytné areály 15. Intravilán

I. Ostatné plochy 16. Neúžitok 

17. Skládka odpadu

J. Ojedinelé budovy 18. Včelín

Trieda: Nelesná drevinová vegetácia

Stromová  a krovinná  vegetácia  mimo  lesných  pozemkov  a mimo  intravilánov  sídel  býva

spravidla označovaná ako nelesná drevinová vegetácia (NDV). O rozdelení do kategórií rozhodol

predovšetkým morfologický charakter týchto skupín. Podľa toho bola táto vegetácia označená
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ako skupinová alebo líniová. Pri líniovej vegetácii sme rozlišovali sprievodnú vegetáciu popri

cestných komunikáciách, brehovú popri potokoch a kanáloch a tiež vegetáciu v otvorenej krajine

(vetrolam).  Pri  líniovej  vegetácii  bola  zisťovaná  aj  kompaktnosť,  respektíve  súvislosť  alebo

nesúvislosť. 

Líniová vegetácia komunikácií

Drevinné  formácie  -  stromoradia,  zvyčajne  husté  línie  pozdĺž  nespevnených  poľných  ciest

tvorené  hlavne  porastami  kriačin.  Tento  typ  formácie  NDV  je  v záujmovom  území  tvorený

prevažne  tŕnistými  a  malolistými  druhy (slivka  trnková,  ruža  šípová,  svíb  krvavý, vtáčí  zob

jednosemenný),  z  bylín  dominujú  druhy ruderálnych  spoločenstiev  (palina  obyčajná  žihlava

dvojdomá). Z drevín sa ojedinele vyskytuje agát, orech, hruška, jabloň.

Celkovo výška, šírka a kompaktnosť vegetácia je značne premenlivá. Súvislá vegetácia sa často

strieda s nesúvislou, resp. je prerušovaná dlhšími alebo kratšími úsekmi bez vegetácie alebo má

charakter solitérov s väčšími rozostupmi. 

Líniová brehová vegetácia

Je  to  prevažne  súvislá  vegetácia  pozdĺž  vodného  toku  Drienovec,  nesúvislá  vegetácia  okolo

kanálov tvorené hlavne vŕbami a vegetácia okolo vodnej nádrže Malý Ruskov, s dominantnými

vŕbami a jelšami (Foto 4).
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Foto 4: Sprievodná brehová vegetácia popri melioračných kanáloch

Líniová vegetácia v otvorenej krajine

Nejedná sa ani o brehovú vegetáciu, ani o sprievodnú vegetáciu komunikácií. Jedná sa o líniovú

vegetáciu  na  poľných  medziach,  zarastených  korýt  bývalých  melioračných  kanálov

alebo vetrolamy.  V minulosti  pravdepodobne  táto  formácia  oddeľovala  pozemky  rôznych

majiteľov alebo plní funkciu protieróznu. Preto bola považovaná za samostatnú kategóriu. 
Jedinými  výraznejšími  líniami  tohto  typu  sú  dva  súvislé  pásy:  v severnej  časti  územia

s miestnym  názvom  Povrazy  sa  vyskytuje  línia  s dominantných  agátom  bielym  (Robinia

pseudoacacia) a s hustým krovinným podrastom a v južnej časti s názvom Tarnoky je vysadený

topoľový vetrolam (Foto 5).
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Foto 5: Vetrolam v južnej časti územia

Skupinová vegetácia

Ďalším vylíšeným prvkom bola skupinová nelesná vegetácia, ktorá nepatrí k lesných pozemkov.

Vyskytuje sa v juhozápadnej časti územia (židovský cintorín), obkolesená veľkoblokovou ornou

pôdou. 

Ďalej na juh od vodnej nádrže Malý Ruskov sa vyskytuje malá skupina jelše lepkavej (Alnus

glutinosa), ktorá prechádza do mozaikovitej štruktúry lúk  a nelesnej drevinovej vegetácie.

Trieda: Orná pôda

Najväčšie plochy v sledovanom území zaberá orná pôda. Jedná sa o veľkoblokovú ornú pôdu

s príslušnými poľnohospodárskymi kultúrami, hlavne kukuricou, slnečnicou a i.  Takéto areály

majú charakter  rozsiahlych lánov polí,  prerušovaných riedkou sieťou poľných ciest,  ktoré sú

lemované  líniovou  sprievodnou  vegetáciou,  buď  súvislou  alebo  nesúvislou.  Nachádzajú  sa

v podstate na celej ploche sledovaného územia. 

Trieda: Mozaikovité štruktúry
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Triedu  mozaikovité  štruktúry tvoria  dva  prvky:  mozaikovité  štruktúry lúk  s 50  % podielom

nelesnej drevinovej vegetácia a mozaikovité štruktúry lúk s 10 % podielom nelesnej drevinovej

vegetácie.

V riešenom  území  sa  vyskytujú  dva  spomínané  prvky  súčanej  krajinnej  štruktúry,  ktoré  sú

situované v juhovýchodnej  časti  územia,  tesne  pod vodnou nádržou  Malý Ruskov,  v lokalite

s miestnym názvom Za záhradami.

Trieda: Vodné toky a plochy

Táto trieda zahŕňa tri prvky: vodné toky prirodzené, kanále a rybník.

Jediným vodným tokom s prirodzeným charakterom, ktorý preteká riešeným územím je vodný

tok Drienovec. Jeho šírka je približne 2-3 m. 

Vodný  tok  je  sprevádzaný  líniovou  brehovou  vegetáciou,  ktorej  charakter  je  podrobnejšie

popísaný v časti reálna vegetácia a biotopy. 

Celé územie katastra Malý Ruskov je popretkávané sieťou periodických kanálov, odvádzajúcich
(resp. privádzajúcich) vodu z poľnohospodárskych pozemkov. Sprievodná vegetácia kanálov je
podrobne opísaná v časti reálna vegetácia a biotopy.  Rybník Malý Ruskov (Foto 6) je vyňatý z 
projektu pozemkových úprav.

Foto 6: Rybník Malý Ruskov
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Trieda: Energovody a produktovody

V tejto triede boli vyčlenené elektrické vedenia stredného a nízkeho napätia.

Trieda: Dopravné prvky

Riešené  územie  je  popretkávané  poľnými cestami  s nespevneným povrchom.  Niektoré  úseky

ciest sú lemované líniovou sprievodnou vegetáciou komunikácií, prevažne nesúvislou. 

Územím vedie cesta III. triedy z Trebišova do Plechotíc, ktorá je vyňatá z obvodu pozemkových

úprav.

Trieda: Obytné areály

Intravilán obce Malý Ruskov je vyňatý z projektu pozemkových úprav

Trieda: Ostatné plochy

V rámci tejto triedy sme uvažovali o troch prvkoch – skládky odpadu, neúžitky a včelín. Väčšie

skládky  odpadu  boli  zaevidované  v severnej  časti  riešeného  územia  s miestnym  názvom

Povrazy , v agátovej línii, s hustým krovinným podrastom.

V riešenom území bolo vymapovaných niekoľko plôch bez akéhokoľvej využitia, tzv. neúžitky,

na ktorých sa vyskytovali zväčša ruderálne rastlinné spoločenstvá.

Trieda: Ojedinelé budovy

V rámci tejto triedy sa v území vyskytoval jeden prvok – včelín, ktorý sa nachádzal v blízkosti

intravilánu obce Malý Ruskov, na jeho juhovýchodnom okraji.

Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií SKŠ dokumentuje aj Graf č. 1.
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kde 1 – orná pôda, 2 – intravilán (vyňatý z projektu pozemkových úprav), 3 – NDV, 4 – trvalé trávne porasty, 5 –
vodná nádrž Malý Ruskov (vyňatý z projektu pozemkových úprav), 6 – ostatné prvky

4. ANALÝZY BIOTICKÝCH PRVKOV

Fytogeografické členenie

Podľa  fytogeograficko-vegetačného  členenia  (Plesník  In:  HRNČIAROVÁ,  MIKLÓS  (EDS.),

2002) patrí územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti,  Trebišovskej tabule,

trebišovského podokresu.

4.1 Reálna vegetácia a biotopy

Biotop je najmenšia  priestorová jednotka určitého zákonitého zoskupenia bioty. Biotopy boli

mapované formou prehľadného mapovania (RUŽIČKOVÁ et al. 1996) v septembri 2005. Vzhľadom

na  obdobie  spracovania  projektu  MÚSES  k.ú.  Malý  Ruskov  nebolo  možné  vykonať

inventarizáciu  druhov  bylinnej  vrstvy,  preto  sa  jednotlivé  rastlinné  taxóny  v opise  biotopov

nevyskytujú.

Kriačiny

Skupina  biotopov,  ktorá  zahŕňa  všetky  krovinné  formácie  v otvorenej  kultúrnej  krajine,  na

poľných  širokých  medziach,  svahoch  terás,  úvozoch,  pozdĺž  poľných  ciest,  na  opustených

neobrábateľných  miestach,  na  hraniciach  lúk,  pasienkov,  na  rumoviskách,  ruderalizovaných

plochách, opustených lomoch a i. Jedná sa o husté, skupinové alebo maloplošné zárasty, ktoré sa

prirodzeným  spôsobom  vyvíjajú  na  antropicky  podmienených  miestach  a často  bývajú  aj
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pravidelne  vytínané.  Vo  väčších  kriačinových systémov sa  niekedy zmladzujú  stromy,  ktoré

často vyčnievajú z nízkych krovinných zárastov. 

Tieto typy biotopov majú všetranný význam, plnia v krajine množstvo ekologických (biotických,

abiotických)  aj  environmentálnych  funkcií  (sociálnych)  funkcií,  napr.  pôdoochranné,

mikroklimatické,  melioračné,  zdravotno-hygienické,  refugiálne,  estetické,  krajinnotvorné,

protipožiarne a i. Takmer pre všetky živočíšne skupiny poskytujú existenčné podmienky (životné

podmienky, potravné bázy, rozmnožovacie miesta, ochranné skrýše a pod.). Podľa abiotických

podmienok, pôdnych, reliéfových, geologických aj klimatických sa vyvinuli v dvoch vegetačných

podskupinách: floristicky bohaté a druhovo chudobnejšie.

Medzi floristicky pestré kriačiny, ktoré vznikli spontánne v relatívne priaznivejších podmienkach

poľnohospodárskej  krajiny,  bez  väčších  rušivých  abiotických  a biotických  vplyvov,  patria  aj

v riešenom území vyskytujúce sa trnkové kriačiny.

Trnkové kriačiny (Ligustro-Prunetum)

V typickej forme sú to husté, 2-4 m široké pásy mezofilných kriačin, výraznej fyziognómie, na

širších plochách miestami s prerastajúcimi stromami so šťavnatými plodmi (hrušky a jablone).

Tvoria líniu v okolí nespevnených poľných ciest, ktorými je popretkávané záujmové územie. 

Porasty kriačin tvoria  prevažne dominantné tŕnisté a malolisté  druhy: slivka trnková (Prunus

spinosa),  ruža  šípová  (Rosa  canina),  svíb  krvavý  (Swida  sanguinea),  hloh  jednosemenný

(Crataegus monogyna), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza

chabzda  (Sambucus  ebulus),  čremcha  strapcovitá  (Padus  avium),  ostružina  ožinová  (Rubus

caesius),  bršlen  európsky (Euonymus  europaea)  a i.  Z drevín  sa  sporadicky vyskytujú  orech

kráľovský  (Juglans  regia),  hruška  (Pyrus  sp.),  jabloň  (Malus sp.),  z bylín  hlavne  žihľava

dvojdomá  (Urtica  dioica), palina  obyčajná  (Artemisia  vulgaris),  kuklík  mestský  (Geum

urbanum), pakost smradľavý (Geranium robertianum) a i. Z bylín dominujú druhy ruderálnych

spoločenstiev: palina obyčajná (Artemisia vulgaris), žihlava dvojdomá (Urtica doica) skorocel

veľký  (Plantago  major),  myší  chvost  obyčajný  (Achillea  millefolium),  čakanka  obyčajná

(Cichorium intybus),  lopúch menší  (Arctium minus),  tiež  niektoré  druhy z  čeľade mrkvovité

(Daucaceae).

V rámci týchto typov biotopov sa spravidla nevyskytujú žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín,

dôležitejšie sú živočíšne druhy. 
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Antropogénne biotopy

Sú to človekom vytvorené alebo ovplyvňované biotopy v kultúrnej krajine. Porasty prirodzenej

vegetácie sú niekedy úplne nahradené synantropnou vegetáciou ako výsledok poľnohospodárskej

činnosti, urbanizácie a pod.

V extraviláne obce Malý Ruskov sa vyskytujú nasledovné typy antropogénnych biotopov: polia,

medze, vetrolamy a mnoho ďalších, ktoré sa nemapovali,  pretože sa nepovažovali  za dôležité

z hľadiska ÚSES.

Polia na černozemiach

Biotopy s jednoročnými (bylinnými) poľnými kultúrami. Každá plodina vytvára iné podmienky

pre  rast  burín  a existenciu  živočíšnych  druhov,  predovšetkým dĺžkou  vegetačného  obdobia,

rýchlosťou  rastu,  výškou  a pod.  Obvykle  sa  rozlišujú  dve  skupiny  biotopov  –  biotopy

s obilninami  a biotopy s okopaninami  a dve  skupiny  burinových  (segetálnych)  spoločenstiev,

zaraďované do dvoch spoločenstiev Secalietea a Polygono-Chenopodietea.
Sú najrozšírenejším biotopom v záujmovom území. Na poliach sa pestuje prevažne slnečnica

a kukurica.

Medza

Neobrábaný pás s bylinnou vegetáciou medzi poliami. Na medziach a okrajoch polí sa vyskytujú

mnohé,  niektoré  aj  vzácne druhy burín,  iné  segetálne  druhy sa  premnožujú  a vznikajú  rôzne

pestrofarebné lemy. Medze majú charakter ekotonu medzi poľom a susediacim biotopom.

Vetrolamy

Predstavujú určitý typ živého plota, vysádzaný s určitým cieľom – obmedzenie veternej erózie

území. Je to širší pás, má svoje vlastné prostredie a zložitejšiu priestorovú štruktúru. 

Trojradový topoľový vetrolam sa vyskytuje v južnej časti územia s miestnym názvom Tarnoky.

V stromovej etáži dominuje topoľ čierny (Populus nigra), v krovinnom podraste sa vyskytujú:

svíb  krvavý  (Swida  sanguinea),  hloh  jednosemenný  (Crataegus  monogyna),  zob  vtáčí

(Ligustrum  vulgare),  slivka  trnková  (Prunus  spinosa),  ruža  šípová  (Rosa  canina),  ostružina

ožinová (Rubus caesius), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), bršlen európsky (Euonymus europaea)

a i.
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Biotopy tečúcich vôd

Nížinný potok

Tento typ biotopu je opisovaný pomalý mezo až eutrofný tok s dnom piesčitoskeletovitým až

ílovitým, plytký, vždy užší ako 10m. 

Územím preteká jeden nížinný potok Drienovec, ktorý napája vodnú nádrž Ruskov a neskôr sa

vlieva do Trnávky. Z hľadiska botanickej charakteristiky biotopu tento tok nezodpovedá presne

opisu v zmysle RUŽIČKOVÁ et al. (1996). Jednotlivé úseky toku sa líšia najmä zložením brehových

porastov, ktoré následne ovplyvňujú aj charakter vodnej vegetácie toku. Striedajú sa úseky úplne

zatienené s úsekmi sprevádzanými nesúvislou brehovou vegetáciou a úsekmi úplne otvorenými.

Zloženie bentických spoločenstiev však Drienovec radí k typu nížinný tok. Pri terénnom

prieskume boli zistené nasledujúce taxóny: 

máloštetinavce (Oligochaeta indet.), ploskuľa biela (Dendrocoelum lacteum), hltanovka škvrnitá

(Erpobdella  octoculata),  klepsina  dvojoká  (Helobdella  stagnalis),  klepsina  vodniaková

(Glossiphonia complanata), bitynia bahenná (Bythynia tentaculata), vodniak premenlivý (Radix

peregra),  žižavica  vodná  (Asselus  aquaticus),  potočníky  (Hydropsyche  angustipenis,

Limnephilus sp.), podenky Caenis sp., Baetis buceratus, pakomáre (Chironomidae indet.)

Kanál

Umelý vodný tok, slúžiaci na prevod vody. Kanály sú budované pri hydromeliorizačných prácach

vyhĺbením nových korýt. 

V území  sa  vyskytuje  5  kanálov,  v  častiach  s miestnymi  názvami  Mokriny,  Za  záhradami,

Kukuričianky, Povrazy a Široké. Je treba poznamenať, že v tomto konkrétnom prípade sa jedná

o kanály  periodické,  ktorých  jednotlivé  úseky  v určitých  častiach  roka  vysychajú.  V čase

terénneho  prieskumu  bolo  zisťované  zloženie  bentických  organizmov  v úsekoch  kanálov

v častiach  Za  záhradami  a Mokriny.  Charakteristickými  taxónmi  sledovaných  kanálov  sú

máloštetinavce (Oligochaeta indet.), hltanovka škvrnitá (Erpobdella octoculata), bitynia bahenná

(Bythynia tentaculata), vodniak premenlivý (Radix peregra), žižavica vodná (Asselus aquaticus),

potočníky  (Hydropsyche  angustipenis,  Limnephilus sp.,  Phryganea sp.),  podenky  Baetis

buceratus,  Caenis sp.

Biotopy stojatých vôd

Rybník

Tento typ biotopu je charakterizovaný ako umelo vytvorená vodná nádrž napúšťaná povrchovou

vodou. V katastrálnom území Malý Ruskov sa nachádza jeden rybník (vodná nádrž Ruskov).
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Pri  terénnom  prieskume  boli  sledované  litorálne  spoločenstvá  bentických  organizmov.

Charakteristickými druhmi sú máloštetinavce (Oligochaeta indet.), klepsina dvojoká (Helobdella

stagnalis),  klepsina  vodniaková  (Glossiphonia  complanata),  bitynia  bahenná  (Bythynia

tentaculata),  vodniak  premenlivý (Radix  peregra),  štípavka  obyčajná  (Illyocoris  cimicoides),

ihlica vodná (Ranatra linearis), splošťuľa bahenná (Nepa cinerea), potočníky (Limnephilus sp.,

Athripsodes sp.),  šidielko  väčšie  (Ischnura  elegans),  klinovka  obyčajná  (Gomphus

vulgatissimus),  Detailný  výskum  planktonických  a bentických  spoločenstiev  bol  realizovaný

koncom minulého storočia (TEREK, BRÁZDA 1981).

Spolu so sprievodnými brehovými porastami a zárastami trste je  rybník v katastrálnom území

mimoriadne  dôležitým  prvkom  z hľadiska  zachovania  diverzity  fauny.  Na  tento  biotop  je

viazaných viacero druhov vtákov, je významný z hľadiska životného priestoru pre obojživelníky

a plazy. V neposlednom rade plní aj mikroklimatickú funkciu v danom území.  

Trsťové porasty stojatých vôd a močiarov

Vysokosteblové  husté  porasty  vynorené  nad  vodnú  hladinu.  Dominantnými  druhmi  sú:  trsť

obyčajná  (Phragmites  communis),  pálka  úzkolistá  (Typha  angustifolia)  a pálka  širokolistá

(Typha  latifolia).  Tento  typ  biotopu  sa  v území  vyskytuje  v okolí  vodnej  nádrže  Malý

Ruskov.Druhy z rodu pálka (Typha sp.)(Foto 6) dominujú prevažne v každom koryte kanála.
Foto 6:  Pálka širokolistá (Typha latifolia L.)
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Brehy vôd

Nížinné krovinné vrbiny

Pôvodné  pionierske  spoločenstvá  krovitých  vŕb  s charakteristickým  tvarom  rôznej  veľkosti,

nápadnej žltozelenej farby, ktoré lemujú brehy prirodzených a umelých vodných tokov. V hornej

etáži dominujú vŕby. Jedná sa o floristicky bohatý biotop.

Tento  typ  biotopov  v záujmovom  území  nesúvisle  lemuje  hlavne  vodný  tok  Drienovec.

Vyskytuje sa tiež v okolí  kanálov, ako súvislá alebo nesúvislá línia.  Je  tvorená hlavne vŕbou

bielou  (Salix  alba),  vŕbou  krehkou  (Salix  fragilis),  vŕbou  rakytovou  (Salix  caprea),  jelšou

lepkavou (Alnus glutinosa), ojedinele sa vyskytuje orech kráľovský (Juglans regia). V spodnej

etáži  sa  vyskytujú:  slivka  trnková (Prunus spinosa),  ruža  šípová (Rosa canina),  svíb  krvavý

(Swida sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), zob vtáčí (Ligustrum vulgare),

ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza chabzda (Sambucus ebulus), čremcha strapcovitá (Padus

avium),  ostružina  ožinová  (Rubus  caesius),  bršlen  európsky  (Euonymus  europaea),  z bylín

hlavne  žihľava  dvojdomá  (Urtica  dioica), palina  obyčajná  (Artemisia  vulgaris),  plamienok

plotný (Clematis vitalba) a i.
Porast  s  prevahou jelše  lepkavej  (Alnus glutinosa)  pokrýva juhozápadný breh  vodnej  nádrže

Malý Ruskov. Okrem jelši je primiešaná vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba

rakytová (Salix caprea), agát biely (Robinia pseudoacacia), v podraste prevládajú husté kroviny

a vlhkomilné byliny, ktoré prechádzajú do biotopu trsťové porasty stojatých vôd a močiarov.

4.2 Živočíšstvo

Pri  spracovávaní  ÚSES  je  zvyčajne  živočíšna  zložka  do  značnej  miery  zanedbávaná,

významnosť  jednotlivých  segmentov  dotknutých  území  je  v  prevažnej  miere  hodnotená  na

základe SKŠ. V projektoch maloplošných ÚSES sú zvyčajne zohľadňované len populácie resp.

druhové  zastúpenie  vtákov,  makromamálií,  prípadne  iných skupín,  ktoré  boli  na  dotknutom

území študované. V súčasnosti je pripravovaný návrh na zhodnotenie významu mapovania fauny

v rámci projektov ÚSES (DIVIAKOVÁ, KOČICKÁ in verb.).

Podkladom  pre  spracovanie  kapitoly  bol  vlastný  terénny prieskum  uskutočnený v septembri

2005, excerpcia z dostupných publikovaných prác a ústne informácie pracovníkov Správy CHKO

Latorica. 

Podľa  zoogeografického  členenia  Slovenska  patrí  sledované  územie  do  Provincie  stepí,

Panónskeho úseku (JEDLIČKA, KALIVODOVÁ, 2002).
Predmetné  územie  je  tvorené  v prevažnej  miere  intenzívne  obhospodarovanou

poľnohospodárskou  pôdou  (tab.  4).  Aj  z tohto  dôvodu  nie  je  veľmi  zaujímavé  z hľadiska

zoologického výskumu.  Jediný publikovaný údaj  z tohto  územia  pochádza  z konca  minulého
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storočia (TEREK, BRÁZDA 1987). V širšom okolí boli  intenzívne študované mikromamália, tieto

práce sa však nezaoberali konkrétne daným územím (cf. DUDICH, STOLLMANN 1983, STANKO 1994a,

1994b, STANKO, MIKLISOV 1995).

V takomto type územia sú z hľadiska faunistického najvýznamnejšie a najzaujímavejšie biotopy

NDV.

NDV vo forme remízok,  vetrolamov, zasakovacích ochranných pásov, sprievodných porastov

pozdĺž  cestných  komunikácií,  brehových  porastov  a  v  neposlednom  rade  ekotónových

spoločenstiev,  predstavuje  zaujímavé  biotopy,  ktoré  sú  významnými  refúgiami  pre  viaceré

živočíšne skupiny. Štruktúra ekosystémov NDV do istej miery imituje ekotónový efekt prechodu

les – nelesné ekosystémy, čím viaže na seba spoločenstvá obidvoch typov ekosystémov a zvyšuje

tak celkovú biodoverzitu spoločenstiev (MAGURA et al. 2001). Biotopy NDV môžu tiež slúžiť ako

biokoridory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení a migrácii niektorých živočíšnych druhov,

resp. umožňujú prenos genetických informácií medzi lokálnymi populáciami.
Vplyvy NDV sa dajú odvodiť najmä zvýšenou komplexnosťou habitatu,  na základe ktorej sa

odvíja  výhodnejšia  potravná  a  úkrytová  ponuka  prostredia  (LASSAU et  al.  2005).  Taktiež

ekologické pôsobenie drevín v rámci komplexu NDV podstatne zmierňuje extrémne klimatické a

hydrické podmienky stanovišťa čím NDV poskytuje pre živočíchy významné refúgium. 

Pri vlastnom terénnom prieskume sme sa zamerali práve na formácie NDV. Bezstavovce boli

zaznamenávané  individuálnym zberom,  v prípade  vodných  organizmov  aj  zberom  pomocou

hydrobiologickej sieťky. Výskyt stavovcov bol hodnotený vizuálne.

Na sledovanom území neboli  zaznamenané žiadne mimoriadne ohrozené alebo vzácne druhy

bezstavovcov.

Detailne boli sledované vybrané skupiny edafónu (Araneae, Opiliones, Diplopoda, Chilopoda)

ako  významné  zložky  biotopov  NDV  a možné  bioindikačné  prvky  z hľadiska  hodnotenia

funkčnej  účinnosti  NDV (STAŠIOV in  verb.).  Prehľad zistených taxónov  je  uvedený v prílohe.

V rámci týchto skupín sa jedná v prevažnej väčšine o bežné druhy charakteristické pre sledovaný

typ biotopov.

Pri sledovaní zloženia bentických organizmov osídľujúcich dno melioračných kanálov, potoka

Drienovec a litorálu vodnej  nádrže  boli  zaznamenané taxóny typické pre takýto typy biotopu

(máloštetinavce  (Oligochaeta  indet.), ploskuľa  biela  (Dendrocoelum  lacteum),  hltanovka

škvrnitá (Erpobdella octoculata), klepsina dvojoká (Helobdella stagnalis), klepsina vodniaková

(Glossiphonia complanata), bitynia bahenná (Bythynia tentaculata), vodniak premenlivý (Radix

peregra), žižavica vodná (Asselus aquaticus),  štípavka obyčajná (Illyocoris cimicoides), ihlica

vodná  (Ranatra  linearis),  splošťuľa  bahenná  (Nepa  cinerea),  potočníky  (Hydropsyche
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angustipenis, Limnephilus sp.), podenka Caenis sp., šidielko väčšie (Ischnura elegans), klinovka

obyčajná (Gomphus vulgatissimus), pakomáre (Chironomidae indet.).
Z plazov a obojživelníkov boli zaznamenané užovka obojková (Natrix natrix),  ropucha zelená

(Bufo viridis), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris).

V spoločenstvách vtákov prevládajú druhy typické pre poľnohospodársku krajinu s pásmi zelene.

Z hľadiska  zloženia  avifauny  sledovaného  územia  je  významným  fenoménom  vodná  nádrž

Ruskov, ktorá poskytuje podmienky na hniezdenie viacerým druhom vodného vtáctva (Balla in

verb.) Na sledovanom území boli zaznamenané tieto druhy hniezdičov: 

bučiačik  močiarny  (Ixobrychus  minutus),  trsteniarik  vodný  (Acrocephalus  paludicola),

kúdelnička lužná (Remiz pendulinus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), sokol lastovičiar

(Falco  subbuteo), myšiak  hôrny (Buteo  buteo),  drozd  čvíkotavý  (Turdus  pilaris),  škovránok

poľný  (Alauda  arvensis),  pipíška  chochlatá  (Galerida  cristata),  kaňa  močiarna  (Circus

aeruginosus),  sliepočka  vodná  (Gallinula  chloropus),  svrčiak  slávikovitý  (Locustella

luscinoides),  strakoš  červenochrbtý (Lanius  collurio),  penica  čiernohlavá  (Sylvia  atricapilla),

stehlík  obyčajný (Carduelis  carduelis),  stehlík zelienka (Carduelis  chloris),  kanárik záhradný

(Serinus serinus), sokol myšiar (Falco tinnunculus), straka čiernozobá (Pica pica), havran poľný

(Corvus frugilegus), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), jarabica poľná (Perdix perdix). 
Vyskytujú sa tu aj bocian biely (Ciconia ciconia), čajka smejivá (Larus ridibundus), čajka sivá

(Larus canis), sokol kobec (Falco columbarius), orol kráľovský (Aquila heliaca) (BALLA in verb.)
Intenzívne  obhospodarované  územie  s prvkami  NDV  je  typickým  miestom  výskytu

hmyzožravcov a hlodavcov krt  podzemný (Talpa  europaea),  jež  bledý (Erinaceus  concolor),

piskor lesný (Sorex araneus), piskor malý (Sorex minutus), dulovnica vodná (Neomys fodiens),

bielozúbka bielobruchá (Crocidura leucodon), myš domová (Mus musculus), ryšavka tmavopása

(Apodemus  agrarius),  ryšavka  krovinná  (Apodemus  sylvaticus),  potkan  hnedý  (Rattus

norvegicus),  škrečok  poľný (Cricetus  cricetus),  hraboš  poľný (Microtus  arvalis).  Z cicavcov

označovaných ako poľovná zver na dotknutom území žije zajac poľný (Lepus europaeus), srnec

lesný (Capreolus capreolus), líška hrdzavá (Vulpes vulpes).
Z hľadiska  ochrany prírody je  zrejme  najdôležitejším  faktom zahrnutie  katastrálneho  územia

obce Malý Ruskov. do návrhu vyhlášky, ktorou sa predpokladá ustanovenie Chráneného vtáčieho

územia  Východoslovenská  rovina.  Účelom  vyhlásenia  tehto  územia  je  zachovanie  biotopov

druhov vtákov európskeho významu. Niektoré z nich sa vyskytujú aj v katastrálnom území M.

Ruskov. Z tohto dôvodu a takisto aj z dôvodu výskytu chránených druhov živočíchov (Natrix

natrix, obojživelníky, niektoré druhy vtákov) sú z faunistického hľadiska najcennejšími časťami

katastrálneho  územia  brehové  porasty  prítokov  vodnej  nádrže  Ruskov,  potoka  Drienovec,
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brehové porasty samotnej nádrže a rôzne formácie (v tomto prípade najmä líniového charakteru)

NDV.

5. ANALÝZY A SYNTÉZY SOCIOEKONOMICKÝCH JAVOV

Analýzy  socioekonomických  javov  možno  rozdeliť  do  dvoch  základných  skupín:  analýzy

ohrozených javov a analýzy ohrozujúcich javov.

5.1 Ohrozené (pozitívne) javy

Javy  vyplývajúce  z ochrany  prírody,  prírodných  zdrojov.  V riešenom  území  sa  nevyskytujú

žiadne  legislatívne  chránené  prvky,  nezasahuje  sem  žiadne  biocentrum  alebo  biokoridor

regionálneho  ani  nadregionálneho  významu.  Analýza  pozitívnych  faktorov  bola  teda

vypracovaná  len  na  základe  mapy  sekundárnej  štruktúry  krajiny  a reálnej  bioty,  odkiaľ  bol

vybratý  súbor  prvkov  s pozitívnym  až  neutrálnym  pôsobením  na  krajinu.  Tieto  prvky

zabezpečujú zachovanie prírodných zdrojov, ekologickú stabilitu, prírodnú rozmanitosť krajiny

a pod., t.j. plnia v krajine rôzne funkcie. Pokrývajú iba určitú časť zemského povrchu. V území

boli identifikované nasledovné pozitívne prvky: líniová nelesná drevinová vegetácia súvislá aj

nesúvislá – brehové porasty v okolí kanálov,  prirodzených vodných tokov a rybníka, stromoradia

popri  nespevnených poľných cestách, vetrolamy, vegetácia poľných medzí, skupinová nelesná

drevinová vegetácia, trvalé trávne porasty, mozaikovité štruktúry lúk a NDV (mozaika lúk s 50

% podielom NDV a mozaika  lúk  s 10  % podielom NDV),  prirodzené  vodné  toky a plochy.

Melioračné kanále ako technické prvky (umelovytvorené) sa zvyčajne v krajinnoekologických

projektoch radia medzi ohrozujúce, t.j. negatívne prvky z hľadiska ÚSES. V tomto prípade však

vzhľadom na fádny charakter územia sa periodické kanále zaradili medzi ohrozené t.j. pozitívne

prvky.

Priestorová  syntéza  pozitívnych  prvkov  bola  vytvorená  superpozíciou  mapy  SKŠ  a mapy

klasifikácie územia na báze SKŠ, čím boli vyčlenené ekologicky významných segmenty krajiny,

z ktorých sa budú neskôr vyberať prvky do kostry ÚSES (Mapa č.3).

5.2 Stresové (negatívne) javy

Stresové javy majú charakter primárnych (prvotní pôvodcovia stresu) aj sekundárnych (negatívne

sprievodné  javy  realizácie  ľudských  aktivít)  socio-ekonomických  javov.  Tieto  predstavujú

potenciálne bariéry, ohrozujúce prvky ÚSES. K primárnym stresovým faktorom všetky hmotné

poloprirodzené a umelé antropogénne prvky. Charakteristickým znakom týchto stresorov je ich
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jednoznačné  plošné  vymedzenie  v krajine. V riešenom území  boli  identifikované  nasledovné

negatívne  prvky: veľkobloková orná  pôda,  elektrické  vedenia,  dopravné prvky – nespevnené

poľné  cesty  a cesta  III.triedy,  hrádza,  skládky  odpadov,  neúžitky,  ojedinelé  budovy  mimo

intravilánu – včelín, tiež intravilán obce Malý Ruskov.

Samostatnú skupinu nehmotných stresorov tvoria ochranné pásma (OP) technických objektov,

ktoré sa vymedzujú za účelom ochrany okolitého prostredia pred ich nepriaznivými účinkami.

V rámci riešeného územia boli vyčlenené : OP poľnohospodárskeho areálu (300 – 1000 m), a to

za účelom ochrany prostredia prachom, pachom a hlukom, OP ciest III. triedy (ochranné pásy od

15-100 m podľa šírky cesty), OP elektrických vedení (15 m pri vedeniach nízkeho napätia).

Sekundárne  stresové  faktory nie  sú  vždy priestorovo  jednoznačne  ohraničené.  Ich  negatívne

pôsobenie sa prejavuje ohrozením, resp. narušením prirodzeného vývoja ekosystémov. Súborne

ich možno označiť aj ako deteriorizačné (degradačné) stresory. V riešenom území boli vyčlenené

na základe vyhodnotenia potenciálneho ohrozenia územia veternou eróziou (tiež akumuláciou) a

potenciálneho ohrozenia územia kontamináciou podzemných vôd agrochemikáliami. 

 „Prírodná  hrozba“  („hazard“)  je  fyzikálny prejav  pôsobenia  iniciálneho  prírodného  procesu

v krajine.  Za prírodnú hrozbu možno považovať ľubovoľný prírodný proces rôzneho prejavu,

intenzity a rýchlosti. Je to výsledok pôsobenia iniciálneho prírodného procesu v prírodnej krajine

(s  fyzikálnym prejavom  tohto  procesu),  ktorý  negatívne  vplýva  (môže  vplývať)  na  záujmy

ľudskej spoločnosti (MINÁR, TREMBOŠ, 1994a). 

V súvislosti  s hodnotením  hrozieb  (hazardov)  sa  objavuje  termín  „riziko“.  Riziko  vyjadruje

vplyv  hrozby  (hazardu)  na  záujmy  spoločnosti,  ktorý  možno  vyjadriť  v sociálnych,  či

ekonomických kategóriách (straty na životoch, ujma na zdraví, ujma na výške životnej  úrovne,

materiálne, ekonomické straty a pod.). Z existujúcej environmentálnej hrozby vyplýva pre ľudskú

spoločnosť určité riziko -  určitý prírodný alebo antropogénny proces je hrozba, ktorá spôsobuje,

že využitie takto postihnutého územia sa stáva rizikom. Takéto chápanie približujú napr. práce

MINÁR, TREMBOŠ (1994a), TRIZNA (1998).   

Z negatívnych  prírodných,  či  antropogénne  podmienených  (urýchľovaných)  procesov  je

záujmové územie,  čo sa týka návrhov územných systémov ekologickej stability (potenciálne)

ohrozované a pôsobením urýchlenej veternej erózie, zamokrením a kontamináciou podzemných

vôd agrochemikáliami. 
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Hrozba zamokrenia

Hodnotenie tejto hrozby má značný význam najmä v poľnohospodárstve (ako podklad pre návrh

hydromelioračných  opatrení,  spôsob  vykonávania  agrotechnických  úkonov,  výber  osevných

postupov, plodín, agrochemických opatrení), v stavebníctve (ako podklad pre lokalizáciu stavieb

budov, infraštruktúrnych sietí), v ochrane a tvorbe životného prostredia (zamokrené miesta môžu

predstavovať  semenisko  choroboplodných  zárodkov,  komárov,  zároveň  však  môžu  byť  aj

náleziskom  vzácnych  rastlinných  a živočíšnych  druhov  a prirodzenou  zásobárňou  vody

v krajine). 

Z hľadiska územných systémov ekologickej stability sú to teda lokality zaujímavé a spravidla aj

vzácne.  Sú  to  miesta,  kde  prevyšuje  záujem  ochrany  prírody  a krajiny  nad  záujmom

hospodárskym.

Hrozba  zamokrenia  je  zložitá  funkcia  veľkého  počtu  premenných.  Pri  jej  hodnotení  sme

vychádzali z práce MIKLÓS, KOZOVÁ, RUŽIČKA et al. (1986):

Z = (A + B + C + D) . E

kde jednotlivým parametrom A až E boli priraďované nasledovné balové hodnoty:

Parameter A – morfograficko-geneticko-polohový typ foriem georeliéfu:

- plochý chrbát 0
- plochý vrchol 0
- svah (nerozlíšený) 0
- svahová plošina 0
- úvalina a lebo úvalinová dolina vcelku 2
- niva 4
- koryto vodného toku 6
- zárez odvodňovacieho kanála a cesty                                    6

Parameter B – poloha voči prirodzenému povrchovému pohybu vody:
- predpolia bariér pre prirodzený povrchový pohyb vody po svahu 1
- iné polohy 0

Parameter C – dodatočný príjem povrchovej vody (podľa normálovej aj horizontálnej krivosti):
- veľký – konkávno-konkávne (KK) formy                    2
- stredný – ostatné geometrické formy                        1
- malý až žiadny – konvexno-konvexné (XX) formy                       0
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Parameter D – infiltračná schopnosť pôdy:

- malá (ťažké pôdy – IH-HI)             1
- stredná (stredne ťažké pôdy – H-IH) 0

Parameter  E  –  melioračné  opatrenia  (odvodňovanie)  bola  uvažovaný  koeficient  1  pre  celé

územie,  nakoľko  melioračné  opatrenia  boli  vykonané  na  celom  záujmovom  území

a predpokladáme, že s rovnakou účinnosťou. Faktor E bol teda chápaný ako konštanta, ktorá pri

vložení do algoritmu (prenásobení) nemala ovplyvniť výsledok výpočtu hrozby zamokrenia.

Pre  jednotlivé  typy  abiotických  komplexov  bola  podľa  uvedených  hodnôt  jednotlivých

parametrov,  stanovených  pre  jednotlivé  relevantné  vlastnosti  krajiny,  vypočítaná  relatívna

hodnota hrozby zamokrenia. Stanovenie týchto hodnôt je súčasťou pripojenej databázy.

Relatívne hodnoty hrozby zamokrenia boli stanovené v rozmedzí 0 - 9, pričom tieto hodnoty boli

zaradené do 5 intervalov nasledovne:

z1 – žiadna hrozba zamokrenia
z2 – slabá hrozba zamokrenia
z3 – stredná hrozba zamokrenia
z4 – silná hrozba zamokrenia
z5 – veľmi silná hrozba zamokrenia

Poznanie intenzity hrozby zamokrenia, ako aj časovej a priestorovej diferenciácie, predstavuje

významnú informáciu pre priestorové plánovanie a racionálny manažment krajiny, vstúpila do

návrhu ekostabilizačných opatrení, ako jeden z limitujúcich činiteľov využívania územia (Mapa

č. 6).

*

Hrozba kontaminácie podzemných vôd agrochemikáliami je priestorovo identická s lokalitami

označenými ako najviac ohrozené z hľadiska potenciálneho zamokrenia. 

Táto hrozba predstavuje obmedzenie z hľadiska rozvoja prvkov územného systému ekologickej

stability – ako negatívny jav. 

Výsledok hodnotenie hrozby kontaminácie podzemných vôd agrochemikáliami bol prenesený do

stanovenia stupňov ekologickej stability (Mapa č. 5). 

*
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Veterná erózia je odnos povrchových jemných častíc pôdy vetrom, pričom sa dlhodobo znižuje

kvalita (úrodnosť) pôdy a zvyšujú náklady poľnohospodárskej výroby. 

Veterná  erózia  sa  prejavuje  hlavne  v mesiacoch  bez  vegetačného  krytu  (zimné  mesiace)

a predovšetkým  na  elevačných  tvaroch  georeliéfu,  ktoré  sú  vystavené  veternému  prúdeniu,

kopírujúcemu povrch terénu.

Veľkosť veternej  erózie  závisí  od mnohých činiteľov,  ale k najdôležitejším patria  sila a smer

veterného  prúdenia,  tvar  a poloha  (morfograficko-geneticko-polohový  typ  formy)  georeliéfu,

zrnitosť pôdy, vlhkosť pôdy a krajinná pokrývka. 

 Pre  odhad veľkosti  hrozby veternej  erózie  (potenciálna veterná erózia)  sme použili  rovnicu

(MINÁR, TREMBOŠ, 1994a):

E = (T + R + S + O + B) . P . V . U

kde:

E je relatívna hodnota hrozby urýchlenej veternej erózie,

T je faktor polohy,

R je faktor relatívnej výšky a hĺbky,

S je faktor sklonu,  

O je faktor orientácie georeliéfu voči prevládajúcim eróznym vetrom,  

B je faktor bariérneho efektu prekážok orientovaných kolmo na smer prevažujúceho erózneho

vetra, za a pred bariérou,

P faktor erodovateľnosti pôdy podľa pôdnej zrnitosti,

V je faktor nadmernej vlhkosti, 

U je faktor využitia zeme.

Prevládajúcim smerom prúdenia vzdušných más je S prúdenie.

Z uvedených parametrov nebol uvažovaný faktor R - faktor relatívnej výšky a hĺbky, nakoľko

relatívne prevýšenie dvoch susediacich komplexných jednotiek (ABK) nikde v riešenom území

nepredstavuje  viacej  ako  30  m  (vertkálna  disekcia  územia  predstavuje  39  m).  Taktiež  sme

neuvažovali faktor B - bariérneho efektu prekážok orientovaných kolmo na smer prevažujúceho

erózneho  vetra  (v zmysle  práce  PASÁK  et  al.  (1983)),  nakoľko  v území  je  len  takéhoto

charakteru  len  časť  vetrolamu,  lokalizovaného v južnej  časti  územia, časť  brehového porastu
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západne  od  intravilánu  a sprievodná  vegetácia  poľnej  cesty  na  severnom  okraji  intravilánu.

Uvažovať s faktorom B pre  celé územie kvôli  uvedeným prvkom nebolo  relevantné.  Navyše

bariérový účinok sa prejavuje maximálne do vzdialenosti 30m.

Potenciálna veterná erózia bola stanovená na základe nasledovných parametrov:

-  faktor  T  –  poloha,  bola  v  zmysle  práce  MINÁR,  TREMBOŠ  (1994a)  interpretovaná

nasledovne:

- iniciálne formy 3
- transportné a špeciálne formy 2
- koncové formy 1

- faktor S – sklonitosti svahov sa berie do úvahy len pre svahové a chrbtové polohy (MINÁR,

TREMBOŠ,  1994a).  Hodnoty  faktora  S boli  určené  v zmysle  práce  MIKLÓS,  MATEČNÝ,

KOZOVÁ (1991) nasledovne:

- sklon do 3˚ 0
- sklon nad 3˚           -1

- faktor O – orientácie voči prevládajúcim eróznym vetrom, je viazaný na faktor polohy T. Pre

hodnotenie bol stanovený podľa práce MINÁR, TREMBOŠ (1994a) nasledovne:

- T faktor 3, priečna orientácia 0
- T faktor 3, pozdĺžna orientácia           -1
- T faktor 2, náveterná orientácia 0
- T faktor 2, šikmá orientácia           -1
- T faktor 2, záveterná orientácia           -2
- T faktor 1, pozdĺžna orientácia 0
- ostatné orientácie                                   -2

-  faktor  P  –  erodovateľnosti  pôdy podľa  zrnitosti  bol  v zmysle  práce  MINÁR,  TREMBOŠ

(1994a) stanovený nasledovne:

hlinité až ílovito-hlinité pôdy 1
ílovito-hlinité až hlinito-ílovité pôdy               0,5

- faktor V – nadmerná vlhkosť – pre stupne hrozby zamokrenia, ktoré boli  vypočítané podľa

vyššie uvedeného postupu. Tieto boli, v zmysle práce MINÁR, TREMBOŠ (1994a) ohodnotené

nasledovne:

žiadna hrozba zamokrenia 1
slabá hrozba zamokrenia             0,9
stredná hrozba zamokrenia 0,8
silná hrozba zamokrenia 0,7
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veľmi silná hrozba zamokrenia 0,6

      

- faktor U -  faktor využitia zeme – podľa práce MINÁR, TREMBOŠ (1994a) bol stanovený

nasledovne:

orná pôda 1
ostatné kategórie 0

Stanovené hodnoty uvedených parametrov boli vsadené do modifikovaného vyššie uvedeného

algoritmu, ktorý mal tvar:

E = (T + S + O) . P . V . U

Výpočet potenciálnej veternej erózie podľa uvedeného vzťahu zachytáva pripojená databáza. 

V území  bolo  na  základe  uvedeného  vzorca  z vypočítaných  relatívnych  hodnôt  určených  5

stupňov hrozby potenciálnej veternej erózie:

e1 – takmer žiadna až malá
e2 - malá
e3 – stredná
e3 – veľká
e4 – veľmi veľká hrozba potenciálnej veternej erózie.

Najvyššie  hodnoty hrozby potenciálnej  veternej  erózie  sa  viažu  na  elevačné  tvary –  ploché

vrcholy a chrbty a na svahy, exponované voči prevládajúcemu (severnému) prúdeniu vzdušných

más.

Na opačnej  strane  erózie  stojí  zvýšená  akumulácia  materiálu  (a),  ktorá  môže  predstavovať

takisto ohrozenie hospodárskeho využívania.

V prípade  akumulačného  režimu  je  suma  T  +  R  +  S  +  O  +  B  záporná,  relatívna  veľkosť

akumulácie potom závisí od hodnôt P, V a U . 

Podľa  uvedeného  algoritmu  boli  určené  aj  lokality  s akumulačným režimom,  bez  rozlíšenia

stupňa hrozby potenciálnej akumulácie.  

Ku zvýšenej akumulácii materiálu z veternej erózie môže dochádzať na miestach odvrátených od

smeru prevládajúceho prúdenia vzdušných más.   
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Hrozbu  zvýšenej  akumulácie  má  význam  posudzovať  pri  rozvojových  možnostiach

poľnohospodárstva, stavebníctva, predovšetkým pri projektovaní komunikačných trás, pre ktoré

môže byť obmedzujúcim faktorom. 

*

Hrozba  potenciálnej  kontaminácie  podzemných  vôd  agrochemikáliami  a hrozba  potenciálnej

veternej erózie vstúpili do stanovenia ekologickej stability krajiny ako negatívne javy (Mapa č.

4).

Hodnotené  hrozby  boli  taktiež  jedným  z podkladov  o rozhodovaní  o optimálnom  využívaní

územia – vystupovali ako obmedzenia (limity) rozvoja uvažovaných aktivít, čo sa odrazilo pri

návrhu ekostabilizačných opatrení Mapy č.6. 

Vodná erózia:

K urýchlenej  vodnej erózii dochádza už pri minimálnych hodnotách sklonov svahov. Brázdová

erózia (v brázdach) bola pozorovaná už pri sklone 1˚, stružková erózia pri sklone 2-4˚, avšak pri

orbe po svahu (po spádnici). Pri orbe po vrstevnici k erózii dochádza až pri vyšších hodnotách

sklonov, k plošnej na svahoch so sklonom nad 7˚. Závisí to od mnohých faktorov, od zrážkovej

činnosti,  predovšetkým  priebehu  intenzívnych  zrážok,  od  subtypu  a zrnitosti  pôdy,  od

spomínaného  sklonu,  tzv.  príspevkovej  plochy (je  vhodné  uvažovať  tento  parameter  miesto

zaužívanej dĺžky svahov), vegetačnej pokrývky, spôsobu využívania, obhospodarovania a pod. 

Nepredpokladáme (a terénne mapovanie nám predpoklad potvrdilo),  že by v riešenom území

bola  vodná  erózia  limitujúcim  činiteľom  pre  obhospodarovanie  územia,  ani  že  by  bola

podmieňujúcim  faktorom  pre  rozmiestnenie  nelesnej  drevinovej  či  trávo-bylinnej  vegetácie.

Z uvedených dôvodov sme pre účely predkladaného MÚSES vodnú eróziu nehodnotili, mala by

však byť vyhodnotená v rámci „Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode

projektu pozemkových úprav“ ako jeden z podkladov pre optimalizáciu priestorovej organizácie

a využívania  územia,  pre  návrh  odporúčaných  agrotechnických  postupov  a návrh

ekostabilizačných opatrení. 

*

Priestorová syntéza stresových faktorov bola vytvorené superpozíciou jednotlivých analytických,

resp. čiastkovo-syntetických máp stresových faktorov. 
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6. KLASIFIKÁCIA PRIESTOROVEJ EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA

Je  jednou z kľúčových avšak najproblematickejších častí  spracovania dokumentov ÚSES.  Jej

cieľom je vyčlenenie plôch s približne rovnakým stupňom ekologickej stability.

Stabilitu je pre tento účel vhodné chápať ako schopnosť krajiny vyrovnávať rušivé vplyvy bez

trvalého narušenia jej funkčných mechanizmov (LÖW ET AL., 1984). Stupeň ekologickej stability

krajiny v riešenom území závisí hlavne od kvality jej prvkov – ekosystémov a od podmienok pre

udržanie  horizontálnych  ekologických  vzťahov  medzi  jednotlivými  ekosystémami.  Preto  sa

ekologická  stability  krajiny,  na  rozdiel  od  ekologickej  stability  jej  prvkov  označuje  ako

priestorová stabilita.

Tento  krok  sa  realizuje  rôznym  spôsobom.  Vzhľadom  na  charakter  územia  sme  použili

komplexnejší spôsob, založený na porovnávaní prírodných podmienok a spôsobu využitia zeme.

Jednalo sa o čiastkovú klasifikáciu stability územia založenú na:

- klasifikácii územia na báze abiotických komplexov – vyjadruje náchylnosť geosystémov

k prirodzeným stresovým faktorom, v našom prípade k potenciálnej veternej erózii (tiež

akumulácii), ktorá vychádza z vlastností abiokomplexov,

- klasifikáciu  na  báze  prvkov  SKŠ  –  určuje  sa  vnútorná  ekologická  stabilita  prvkov

krajinnej štruktúry,

- klasifikáciu na báze antropogénnych stresových faktorov – určuje sa stupeň ohrozenia

ekosystémov  podľa  intenzity  pôsobenia  antropogénnych  stresov,  v našom  prípade  sa

jednalo o hrozbu kontaminácie podzemných vôd agrochemikáliami,

- klasifikácia  na  báze  celkovej  priestorovej  stability  územia  –  vyjadruje  sa  celková

priestorová stabilita komplexov.

6.1 Klasifikácia na báze abiokomplexov

Geoekosystémy,  v  tomto  prípade  abiokomplexy,  charakterizované  súborom  jednotlivých

vlastností,  sú  na  základe  konkrétnej  kombinácie  týchto  vlastností  viac  či  menej  náchylné  či

ohrozené  niektorými  potenciálnymi  negatívnymi  javmi  –  hrozbami,  prírodného  alebo

antropogénneho charakteru.

Pre každý abiokomplex bola stanovená priemerná hodnota miery ich potenciálnej náchylnosti na

aktuálne prírodné hrozby. V riešenom území bola takouto hrozba potenciálnej veternej erózie (a

akumulácie). 
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Relatívny stupeň ekologickej stability (balová 5-stupňová škála) na základe uvedenej hrozby bol

stanovený nasledovne:

1 – najviac ohrozené  abiokomplexy uvažovanými hrozbami  (najväčší  stupeň hrozby veternej

erózie pôdy)

2 – veľmi ohrozené abiokomplexy uvažovanými hrozbami (štvrtý stupeň hrozby veternej erózie

pôdy)

3 – stredne ohrozené abiokomplexy uvažovanými hrozbami (tretí stupeň hrozby veternej erózie

pôdy)

4 – málo ohrozené abiokomplexy uvažovanými hrozbami (druhý stupeň hrozby veternej erózie)

5 – najstabilnejšie lokality - najmenej ohrozené abiokomplexy uvažovanými hrozbami (najmenší

stupeň hrozby veternej erózie pôdy, akumulácia).

6.2 Klasifikácia územia na základe SKŠ 

Klasifikácia  územia  predstavuje  diferenciáciu  územia  podľa  vybraných  kritérií.  Základom

klasifikácie SKŠ je stanovenie stupňa ekologickej  stability (krajinnoekologickej významnosti)

jednotlivých prvkov SKŠ.

Cieľom  je  determinácia  existujúceho  základu  –  kostry  ÚSES  –  vymedzenie  ekologicky

významných a hodnotných prírodných prvkov, tých ktorých stupeň ekologickej stability je 5, 4

alebo 3.

Stupeň ekologickej stability bolo možné stanoviť len relatívne. Vzhľadom na charakter územia

a výskyt nestabilných ekosystémov sme pre stanovenie stupňa ekologickej stability prvkov SKŠ

použili značne modifikovanú 5-stupňovú stupnicu (LÖW et al.,1995):

1 – bez významu sú napr. zastavané plochy a komunikácie (cetsa III. triedy a nespevnené poľné

cesty), nevyužívané plochy, skládky, energovody a pod.,

2 –  malý stupeň majú napr. veľkoblokové polia,

3  –  stredný  význam  z hľadiska  cieľov  ÚSES  sa  pripisuje  sprievodnej  líniovej  vegetácii

nespevnených poľných ciest,

4 – veľký význam majú napr. líniová nelesná vegetácia súvislá aj nesúvislá (vetrolam v južnej

časti katastra a línia v severnej časti) a tiež melioračné kanále, ktorými je popretkávané riešené

územie,

5 – veľmi veľký význam majú predovšetkým prirodzené vodné toky a plochy, skupinová nelesná

vegetácia, líniová nelesná drevinová vegetácia súvislá – brehové porasty nádrže Malý Ruskov,

brehové porasty potoka Drienovec.
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Uvedené  hodnoty  boli  priradené  so  zohľadnením  čiastkovej  klasifikácie  územia  z hľadiska

významu pre faunu, na základe ktorej bolo územie rozdelené do 5 kategórií  (5 – faunisticky

najvýznamnejšie časti, 1 – faunisticky najmenej významné časti) nasledovne:

5 – brehové porasty nádrže Ruskov, brehové porasty potoka Drienovec v mieste ústia do nádrže,

brehové porasty prítoku a prítok nádrže Ruskov – štrukturálne pestré biotopy vodného vtáctva,

refúgia obojživelníkov a plazov

4 – líniová NDV  (vetrolam) v južnej časti katastra, líniová NDV v severnej časti katastra (Z –

V smer)  –  z hľadiska  plošného  najširšia  forma  NDV  (s  výnimkou  brehových  porastov)

v sledovanom území – hniezdne možnosti pre vtáky, refúgium a biokoridor cicavcov

3 – líniové porasty sprevádzajúce nespevnené komunikácie v rámci poľnohospodárskej pôdy

2 – veľkobloky ornej pôdy

1 – spevnené a nespevnené komunikácie.

Prehľad o výsledku uvedenej klasifikácie podáva Tabuľka č. 5.

Tabuľka č. 4 : Hodnotenie SKŠ z hľadiska ekologickej stability

Stupeň

stability

Prvky SKŠ

5 Súvislá  líniová  nelesná  drevinová  vegetácia  (prirodzená)  -  brehové  porasty

vodnej nádrže Ruskov a potoka Drienovec, prirodzený vodný tok Drienovec
4 Nesúvislá a súvislá líniová nelesná drevinová vegetácia  – sprievodná vegetácia

melioračných kanálov, mozaika lúk s 10 % podielom NDV, mozaika lúk s 50 %

podielom NDV, rybník, vetrolam
3 Sprievodná nelesná drevinová vegetácia nespevnených poľných ciest  v  rámci

poľnohospodárskej pôdy, lúka, melioračné kanále
2 Veľkobloková orná pôda
1 Spevnené  a  nespevnené  komunikácie,  neúžitky,  skládky  odpadu,  hrádza,

elektrické vedenie, včelín, intravilán obce

Ekologická stabilita prvkov SKŠ bola premietnutá do mapového pracovného podkladu, ktorý

potom spolu s klasifikáciou abiokomplexov voči náchylnosti k veternej erózii (tiež akumulácii)

a k hrozbe znečistenia  podzemných vôd agrochemikáliami  vstupoval  do celkovej  priestorovej

klasifikácie ekologickej stability riešeného územia (Mapa č.5).

6.3 Klasifikácia na báze antropogénnych stresových faktorov
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Za antropogénny stresový faktor bola považovaná hrozba potenciálnej kontaminácie podzemných

vôd agrochemikáliami. Bola vyhodnotená prostredníctvom hrozby zamokrenia vyššie uvedeným

postupom.

Pre každý abiokomplex bola stanovená priemerná hodnota miery ich potenciálnej náchylnosti na

hrozbu kontaminácie podzemných vôd agrochemikáliami. 

Relatívny stupeň ekologickej stability (balová 5-stupňová škála) na základe uvedenej hrozby bol

stanovený nasledovne:

1  –  najviac  ohrozené  abiokomplexy  uvažovanými  hrozbami  (najväčší  stupeň  hrozby

kontaminácie agrochemikáliami)

2  –  veľmi  ohrozené  abiokomplexy  uvažovanými  hrozbami  (druhý  najväčší  stupeň  hrozby

kontaminácie agrochemikáliami)

3  –  stredne  ohrozené  abiokomplexy  uvažovanými  hrozbami  (stredný  (3.)  stupeň  hrozby

kontaminácie agrochemikáliami)

4  –  málo  ohrozené  abiokomplexy  uvažovanými  hrozbami  (2.  stupeň  hrozby  kontaminácie

agrochemikáliami)

5 – najstabilnejšie lokality - najmenej ohrozené abiokomplexy uvažovanými hrozbami (najmenší

stupeň hrozby kontaminácie agrochemikáliami).

6.4 Celková klasifikácia priestorovej ekologickej stability územia

Cieľom klasifikácie územia bolo rozčlenenie územia do kategórií,  ktoré vyjadrujú ekologickú

stabilitu územia (Mapa č. 5). Vytvorila sa syntézou čiastkových klasifikácií: klasifikácia na báze

abiotických faktorov, klasifikácia na báze prvkov SKŠ, klasifikácia na báze stresových faktorov.

Najvhodnejšou  metódou pre riešené  územie  bola  metóda dvojstupňovej  priestorovej  syntézy,

a to:

- syntéza klasifikácie na báze abiotických prvkov a  prvkov SKŠ  - výsledkom bolo stanovenie

priestorovej stability územia  na báze prírodných faktorov (Tabuľka č.6 - klasifikácia I)

- druhostupňová syntéza založená na základe výslednej stability z predchádzajúceho kroku so

zaťažením územia (Tabuľka č. 7 - klasifikácia II)

Priestorové syntézy pre klasifikácie možno urobiť formou maticového hodnotenia.
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Tabuľka č. 5: Klasifikácia I.
Náchylnosť

ABK  k veternej

erózii (akumul.)

Stupeň ekologickej stability prvkov SKŠ
1. 2. 3. 4. 5.

1. kategória 1 1 2 3 4
2. kategória 1 2 3 4 4
3. kategória 1 2 3 4 5
4. kategória 2 3 4 5 5
5. kategória 2 3 4 5 5

Tabuľka č. 6: Klasifikácia II.

Klasikácia I.

Ohrozenie podzemných vôd agrochemikáliami
I. II. III. IV. V.

1 1 1 2 3 4
2 1 2 3 4 4
3 1 2 3 4 5
4 2 3 4 5 5
5 2 3 4 5 5

Výsledkom celkovej klasifikácie územia bolo vyčlenenie jednotlivých typov areálov ohrozenia

ich ekologickej stability (Tabuľka č. 8).

Priestorovým priemetom celkovej klasifikácie územia je Mapa č. 5.

Tabuľka č. 7: Celková klasifikácia územia
Stupeň celkovej ekologickej stability územia

(klasifikácia II.)

Typ územia

5 územia s veľmi vysokou ekolog. stabilitou
4 územia s vysokou ekologickou stabilitou
3 územia so strednou ekologickou stabilitou
2 územia s nízkou ekologickou stabilitou
1 územia s veľmi nízkou ekologickou stabilitou
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7. NÁVRHY

Podkladom  pre  vypracovanie  návrhov  územného  systému  ekologickej  stability  boli  syntézy,

hodnotenie a klasifikácia uvedené v predchádzajúcich kapitolách.

Cieľom návrhov je vytvorenie funkčného územného systému ekologickej stability. Pozostávajú

z návrhu  kostry  ÚSES,  návrhu  ekostabilizačných  opatrení,  návrhu  ochrany prírody a krajiny

a návrhu na elimináciu stresových faktorov. 

Vzhľadom  na  charakter  riešeného  územia  boli  vypracované  návrhy  tvorby  kostry  ÚSES

(biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov na miestnej úrovni) a návrhy ekostabilizačných

opatrení.

7.1 Návrhy zamerané na tvorbu kostry ÚSES

Sú jadrom spracovania  dokumentov územných systémov ekologickej  stability.  Ich cieľom je

vyčlenenie a charakteristika biocentier a biokoridorov.

Pozostávajú z:

- vyhraničenia  plôch biocentier,  biokoridorov a interakčných prvkov – základom výberu

bola  mapa  SKŠ  a jej  krajinnoekologická  interpretácia  –  zhodnotenie  prvkov  SKŠ  na

základe ich ekologickej hodnoty. Pri  výbere prvkov ÚSES sme sa zamerali na prvky,

ktoré  majú  reálne  vyjadrenie  v SKŠ,  teda  ide  o prvky s vysokou krajinnoekologickou

hodnotou.

- návrhu  potenciálnych  biocentier,  biokoridorov  a interakčných  prvkov,  t.j.  návrh  na

vybudovanie  a dotvorenie  nových  prvkov  ÚSES.  Základom  tohto  kroku  bolo

prehodnotenie mapy geoekologických typov krajiny a mapy súčasnej krajinnej štruktúry.

Vytypovali  sa  miesta,  kde  sú  priestorovo  lokalizované  reprezentatívne  potenciálne

geoekosystémy,  ale  nemajú  reálny  základ  v SKŠ.  Na  dobudovanie  prvkov  krajinnej

štruktúry bola navrhnutá výsadba vegetácie.

- návrhu na rekonštrukciu  a revitalizáciu  reálnych prvkov ÚSES – dosadenie vegetácie,

plošné rozšírenie, zmena druhovej skladby a pod.

Biocentrum

- ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktorá poskytuje trvalé podmienky na rozmnožovanie,

úkryt a výživu živých organizmov  a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. 

tento projekt je spolufinancovaný ES 61



Biokoridor

- priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu

genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú

interakčné prvky 

Na  základe  poznatkov  o primárnej  aj sekundárnej  krajinnej  štruktúre,  živočíšstve,  rastlinstve

a pod.  sme  v hodnotenom  území  vytypovali  ekologicky  významné  segmenty  krajiny.  Tieto

z biologického  aj ekologického  hľadiska  zahŕňajú  v sebe  najvýznamnejšie  časti  prírody

sledovaného územia. Kedže sa jedná o poľnohospodársky typ krajiny, v ktorej  väčšinu plochy

zaberá veľkobloková orná pôda, za reálne prvky ÚSES boli vybraté viac-menej všetky „zelené“

plochy,  ktorých  stupeň  ekologickej  stability  je  5,  4  a 3  podľa  stupnice  ekologickej  stability

značne prispôsobenej danému územiu. Pri návrhu potenciálnych biokoridorov sa prihliadalo na

migračné  cesty  poľovnej  zveri  a  tiež reprezentatívne  potenciálne  geosystémy,  ktoré  nemajú

v území reálne zastúpenie. Miestne prvky ÚSES by mali okrem kvalitatívnych kritérií spĺňať aj

určité  priestorové  parametre  (minimálna  veľkosť  biocentier,  minimálna  dĺžka  a šírka

biokoridorov), na ktoré však v tomto prípade tiež neprihliadalo. Toto kritérium bolo zabezpečené

návrhom doplnenej výsadby vegetácie v území.

Na  základe  hore  uvedeného  bolo  v  riešenom území  navrhnutých  6  biokoridorov  miestneho

významu  (MBk)  ,  ktoré  majú  reálne  zastúpenie  a potenciálne  je  navrhnutá  súvislá  brehová

vegetácia  v ich  okolí,  1  biocentrum  (MBc)  miestneho  významu.  Biocentrá,  biokoridory

a interakčné prvky vyššej hierarchickej úrovne sa v riešenom území nevyskytujú.

Návrh biocentier a biokoridorov je uvedený v tabuľkách č. 8 a 9.

Tabuľka č.8: Vymedzené biocentrá

Biocentrum

existujúce

Názov Charakteristika Stav Rozloha (ha)

MBc 1 Vodná  nádrž
Malý  Ruskov
a okolité
krajinné prvky

Rybník,  brehové
porasty,
mozaikovité
štruktúry  v okolí
rybníka

Prevažne
vyhovujúci

27,3

Tabuľka č.9: Vymedzené biokoridory
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Biokoridor

existujúce

Názov Typ Dĺžka (m)

MBk 1 Drienovec

kanál

Hydrický –

brehový porast

3430

MBk 2 Poľná cesta Sprievodná

vegetácia

2500

MBk 3 Kanál Hydrický –

brehový porast

1875

MBk 4 Kanál Hydrický –

brehový porast

980

MBk 5 Kanál Hydrický –

brehový porast

700

MBK 6 Kanál Hydrický-

brehový porast

270

Charakteristika prvkov ÚSES – miestneho biocentra a miestnych biokoridorov

Číslo a názov: MBc 1,  Vodná nádrž Malý Ruskov a okolité biotopy
Rozloha: 27,3 ha
Ekologická funkcia: miestne biocentrum
Aktuálny stav: prevažne vyhovujúci
Charakteristika: kombinácia  rôznych  typov  biotopov:   biotopov  stojatých  vôd  -  rybníka,

tečúcich vod,  brehových porastov okolo stojatých a tečúcich vôd, trvalých trávnych porastov

a mozaikovitých štruktúr – trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie s rôznym

percentuálnym zastúpením.
Brehy vodnej plochy, vodného toku a kanálov predstavujú prevažne nížinné krovinné vrbiny. Sú

tvorené hlavne vŕbou bielou (Salix alba), vŕbou krehkou (Salix fragilis), vŕbou rakytovou (Salix

caprea),  jelšou  lepkavou (Alnus glutinosa),  ojedinele  sa  vyskytuje orech kráľovský (Juglans

regia). V spodnej etáži sa vyskytujú: slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina),

svíb  krvavý  (Swida  sanguinea),  hloh  jednosemenný  (Crataegus  monogyna),  zob  vtáčí

(Ligustrum  vulgare),  ako  sprievodné  druhy  sa  vyskytujú  baza  chabzda  (Sambucus  ebulus),

čremcha  strapcovitá  (Padus  avium),  ostružina  ožinová  (Rubus  caesius),  bršlen  európsky

(Euonymus  europaea),  z bylín  hlavne  žihľava  dvojdomá  (Urtica  dioica), palina  obyčajná

(Artemisia vulgaris), plamienok plotný (Clematis vitalba) a i.
Porast  s  prevahou jelše  lepkavej  (Alnus glutinosa)  pokrýva juhozápadný breh  vodnej  nádrže

Malý Ruskov. Okrem jelši je primiešaná vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba
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rakytová (Salix caprea), agát biely (Robinia pseudoacacia), v podraste prevládajú husté kroviny

a vlhkomilné byliny, ktoré prechádzajú do biotopu trsťové porasty stojatých vôd a močiarov.
Negatívne faktory: občasná nesúvislosť brehovej vegetácie okolo rybníka

Návrh opatrení:

 doplnenie, rozšírenie a revitalizácia nesúvislej brehovej vegetácie rybníka a vodného toku

Drienovec autochtónnymi drevinami (min. 5 m po oboch stranách toku + 5 m ekoton),

 v rámci  mozaikovitých  štruktúr  trvalých  trávnych  porastov  a NDV  pravidelné

odstraňovanie krovín na lúkach,

 obnova lúk na miestach likvidácie krovín - možnosť rekreačného využitia.

Číslo a názov: MBk 1,  vodný tok Drienovec
Dĺžka v k.ú.: 3430 m
Šírka: min. 10 m brehová vegetácia (5 m  po oboch stranách vodného toku) + min. 5 m ekoton -

trvalé trávne porasty
Ekologická funkcia: miestny biokoridor, hydrický – brehový porast
Charakteristika: zložením bentických spoločenstiev sa  Drienovec  radí  k  nížinnému potoku,

ktorý napája vodnú nádrž Ruskov a neskôr sa vlieva do Trnávky. Jednotlivé úseky toku sa líšia

najmä zložením brehových porastov, ktoré následne ovplyvňujú aj charakter vodnej vegetácie

toku.  Striedajú  sa  úseky  úplne  zatienené  s úsekmi  sprevádzanými  nesúvislou  brehovou

vegetáciou  a úsekmi  úplne  otvorenými.  Brehy  tvoria  prevažne  nížinné  krovinné  vrbiny

s dominantnými druhmi rodu vŕba (Salix sp.), bližšie charakterizované v kap. 5. V koryte toku sa

vyskytujú vlhkomilné druhy rastlín s prevahou pálky (Typha sp.).
Negatívne faktory: občasné prerušenie kontinuity brehových porastov 

Návrh opatrení:

 rozšírenie  a  revitalizácia  brehovej  vegetácie  vodného  toku  a  doplnenie  jej  občasnej

nesúvislosti stanovištne vhodnými autochtónnymi druhmi (min. 5 m po oboch stranách

toku),

 doplnenie  ekotonového  spoločenstva  –  prechod  medzi  líniou  sprievodnej  vegetácie

vodného toku a otvorenou poľnohospodársky využívanou krajinou, tvorené hlavne pásom

trvalých trávnych porastov a krovín (min. 5 m).

Číslo a názov: MBk 2, existujúca poľná cesta nespevnená so sprievodnou vegetáciou
Dĺžka v k.ú.: 2500 m
Šírka: min. 6 m (3 m  po oboch stranách cesty) + min. 2 m ekoton
Ekologická funkcia: miestny biokoridor
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Charakteristika: Ide o   nespevnenú poľnú  cestu,  v okolí  ktorej  sa  vyskytuje  nesúvislá línia

sprievodnej  vegetácie  –  trnkové kriačiny.  Porasty kriačin  tvoria  prevažne dominantné  tŕnisté

a malolisté  druhy:  slivka  trnková  (Prunus  spinosa),  ruža  šípová  (Rosa  canina),  svíb  krvavý

(Swida sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), zob vtáčí (Ligustrum vulgare),

ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza chabzda (Sambucus ebulus), čremcha strapcovitá (Padus

avium), ostružina ožinová (Rubus caesius), bršlen európsky (Euonymus europaea) a i. Z drevín

sa sporadicky vyskytujú orech kráľovský (Juglans regia), hruška (Pyrus sp.), jabloň (Malus sp.),

z bylín hlavne žihľava dvojdomá (Urtica dioica), palina obyčajná (Artemisia vulgaris), kuklík

mestský (Geum urbanum),  pakost  smradľavý (Geranium robertianum)  a i.  Z bylín  dominujú

druhy  ruderálnych  spoločenstiev:  palina  obyčajná  (Artemisia  vulgaris),  žihlava  dvojdomá

(Urtica doica) skorocel veľký (Plantago major), myší chvost obyčajný (Achillea millefolium),

čakanka obyčajná (Cichorium intybus),  lopúch menší  (Arctium minus),  tiež  niektoré  druhy z

čeľade mrkvovité (Daucaceae).

Negatívne faktory: občasné prerušenie kontinuity aleje v okolí poľnej cesty 

Návrh opatrení:

 doplnenie  a  rozšírenie  nesúvislej  línie  sprievodnej  vegetácie  poľných ciest  krovinami

a tiež drevinami (hlavne ovocnými – jabloň, hruška, slivka, orech a pod.),

 doplnenie ekotonového spoločenstva – prechod medzi líniou sprievodnej vegetácie ciest

a otvorenou poľnohospodársky využívanou krajinou, tvorené hlavne hustými krovinami

s prechodom do trvalých trávnych porastov (cca 2-3m).

Číslo a názov: MBk 3,  kanál
Dĺžka v k.ú.: 1875 m
Šírka: min. 6 m (3 m  po oboch stranách kanála) + min. 2 m ekoton
Ekologická funkcia: miestny biokoridor, hydrický – brehový porast
Charakteristika: jedná sa o periodický kanál,  prevažne suchý kanál,  hlboký cca 1m.  V jeho

okolí, nad ústiím kanála do vodného toku Drienovec sa vyskytuje súvislý brehový porast, tvorený

dominantnými  vŕbami  (Salix  sp.),  ojedinele  bol  zaznamenaný  výskyt  orecha  kráľovského

(Juglans regia). Podrast je tvorený prevažne: slivkou trnkovou (Prunus spinosa), ružou šípovou

(Rosa  canina),  svíbom  krvavým  (Swida  sanguinea),  hlohom  jednosemenným  (Crataegus

monogyna), zobom vtáčím (Ligustrum vulgare), ako sprievodné druhy sa vyskytujú baza chabzda

(Sambucus  ebulus),  čremcha  strapcovitá  (Padus  avium),  ostružina  ožinová  (Rubus  caesius),
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bršlen európsky (Euonymus europaea), z bylín hlavne žihľava dvojdomá (Urtica dioica), palina

obyčajná (Artemisia vulgaris), plamienok plotný (Clematis vitalba) a i.
Negatívne faktory: väčšina úseku navrhnutého biokoridoru bez vegetácie

Návrh opatrení:

 doplnenie  vegetácie  v okolí  kanála  stanovištne  vhodnými  autochtónnymi  drevinami

a krovinami (min. 3 m po oboch stranách kanála),

 doplnenie  ekotonového  spoločenstva  –  prechod  medzi  líniou  sprievodnej  vegetácie

kanála  a otvorenou  poľnohospodársky  využívanou  krajinou,  tvorené  hlavne  pásom

trvalých trávnych porastov (min. 2m).

Číslo a názov: MBk 4,  kanál
Dĺžka v k.ú.: 980 m
Šírka: min. 6 m (3 m  po oboch stranách kanála) + min. 2 m ekoton
Ekologická funkcia: miestny biokoridor, hydrický – brehový porast
Charakteristika: jedná sa o periodický kanál. V úseku od cesty III. triedy po ústie do vodného

toku Drienovec sa ojedinele vyskytuje vŕba (Salix sp.) a v koryte kanála vlhkomilné spoločenstvá

pálky (Typha sp.). Na juh od cesty je kanál bez akejkoľvek líniovej vegetácie.
Negatívne faktory: väčšia časť úseku navrhnutého biokoridoru bez vegetácie

Návrh opatrení:

 doplnenie vegetácie v okolí kanála stanovištne vhodnými druhmi drevín a krovín (min. 3

m po oboch stranách kanála),

 doplnenie  ekotonového  spoločenstva  –  prechod  medzi  líniou  sprievodnej  vegetácie

kanála  a otvorenou  poľnohospodársky  využívanou  krajinou,  tvorené  hlavne  pásom

trvalých trávnych porastov (min. 2 m).

Číslo a názov: MBk 5,  kanál
Dĺžka v k.ú.: 700 m
Šírka: min. 6 m (3 m  po oboch stranách kanála) + min. 2 m ekoton
Ekologická funkcia: miestny biokoridor, hydrický - brehový porast
Charakteristika: jedná  sa  o  melioračný kanál,  ktorý  v juhovýchodnej  časti  územia  ústí  do

vodnej nádrže Malý Ruskov. Jeho brehy sprevádza nesúvislá línia brehovej vegetácie, tvorená

prevažne vŕbou (Salix sp.).
Negatívne faktory: nezapojenosť brehovej vegetácie 

Návrh opatrení:

tento projekt je spolufinancovaný ES 66



 doplnenie  nesúvislej  línie  brehovej  vegetácie  v okolí  kanála  stanovištne  vhodnými

autochtónnymi drevinami a krovinami (min. 3 m po oboch stranách kanála),

 doplnenie  ekotonového  spoločenstva  –  prechod  medzi  líniou  sprievodnej  vegetácie

kanála  a otvorenou  poľnohospodársky  využívanou  krajinou,  tvorené  hlavne  pásom

trvalých trávnych porastov (min. 2 m).

Číslo a názov: MBk 6,  kanál
Dĺžka v k.ú.: 270 m
Šírka: min. 6 m (3 m  po oboch stranách kanála) + min. 2 m ekoton
Ekologická funkcia: miestny biokoridor, hydrický - brehový porast
Charakteristika: jedná sa o melioračný kanál pri južnej časti intravilánu
Negatívne faktory: nezapojenosť brehovej vegetácie 

Návrh opatrení:

 doplnenie  nesúvislej  línie  brehovej  vegetácie  v okolí  kanála  stanovištne  vhodnými

autochtónnymi drevinami a krovinami (min. 3 m po oboch stranách kanála),

 doplnenie  ekotonového  spoločenstva  –  prechod  medzi  líniou  sprievodnej  vegetácie

kanála  a otvorenou  poľnohospodársky  využívanou  krajinou,  tvorené  hlavne  pásom

trvalých trávnych porastov (min. 2 m).

Navrhnuté  biokoridory  majú  všestranný  úžitkový  i  ochranný  význam  a  výrazne  posilňujú

ekologickú  stabilitu  poľnohospodárskej  krajiny.  Majú  výraznú  brehoochrannú  funkciu  a  tiež

bránia  prenikaniu  agrochemikálii  do  povrchových  vodných  tokov  a  plôch.  Sú  miestom

hniezdenia viacerých druhov vtákov, ktoré zalietajú za potravou do otvorenej krajiny, čo platí

tiež o viacerých druhoch cicavcov a hmyzu.

Ich ekotonové spoločenstvá poskytujú vhodné úkryty pre viaceré druhy opeľovačov a spravidla

sa  vyznačujú  aj  vyššou  rozmanitosťou  rastlinstva  ako  obklopujúca  intenzívnejšie  využívaná

pôda. Následne poskytujú útočište pre viaceré ohrozené poľné druhy rastlín a živočíchov.

7.2 Návrhy ekostabilizačných opatrení

Tieto návrhy vychádzajú zo špecifikácie zásad ekologicky a sociálne únosného a hospodársky

akceptovateľného spôsobu využitia  a ochrany krajiny v súlade s trvalo udržateľným rozvojom

a spočívajú v návrhoch optimálnej priestorovej štruktúry a využitia zeme.

Návrhy ekostabilizačných opatrení spočívajú v nasledovných čiastkových návrhoch:

a. návrh lokalizácie nových ekostabilizačných prvkov – skupiny a pásy NDV
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b. návrh ekologicky optimálneho využívania krajiny (pozri všeobecné zásady) 

c. návrh hydroekologických opatrení

A. Návrh lokalizácie nových ekostabilizačných prvkov 

Jedná sa predovšetkým o návrh lokalizácie nelesnej drevinovej vegetácie, ktorý by mal v krajine

zabezpečiť najmä:

- ekologicky optimálnu priestorovú organizáciu  pozemkov (vegetácia  by mala  tvoriť  aj

hranice pozemkov),

- zabránenie nežiadúcej veternej erózii a akumulačným procesom,

- zadržiavanie vlahy a živín v pôde,

- zabezpečiť kladný vplyv na tepelný režim okolitých plôch,

- napomáhanie filtrácii povrchovej a podpovrchovej vody, 

- ochranu brehov vodných tokov,

- napomáhanie  tvorby  priaznivej  mikroklímy  (zlepšenie  akosti  vzduchu,  kladný  vplyv

vegetácie na vlhkosť ovzdušia),

- zabezpečiť  viaceré  priaznivé  biologicko-ekologické  funkcie  (refúgiá,  genofondové

plochy, potravinové zdroje pre živočíchov, miesto úkrytu a rozmnožovania a pod.),

- esteticko-krajinnotvornú funkciu.

 Časť návrhov v rámci prvkov MÚSES je opísaná v kapitole 7.1.  Jedná sa hlavne o:

- zachovanie kontinuity tokov

- zachovanie súčasnej rozlohy

- doplnenie a revitalizáciu brehových porastov autochtónnymi drevinami.

 Pre zvýšenie ekologickej stability riešeného územia budú ďalej navrhnuté: 

- výsadba  vegetácie  okolo  celého  intravilánu  sídla  (min.  3  m), s rozšírením  okolo

poľnohospodárskeho družstva,  lokalizovaného v severozápadnej  časti  intravilánu (min.

5),   ktorá  by  plnila  hlavne  funkciu  izolačnú,  hygienickú,  biologickú  aj  esteticko-

krajinnotvornú. 

- ďalej  rozšírenie,  predĺženie  a revitalizácia  topoľového  vetrolamu,  lokalizovaného

v južnej časti územia, minimálne o dva rady rýchlorastúcich drevín (topoľov). Jedná sa o

návrh  polopriepustného,  aerodynamicky homogénneho  pásu  širokého  max.  25  m,  po

oboch  stranách  s  5  m širokým ekotonovým spoločenstvom.  Hroná  etáž  vetrolamu  je

tvorená topoľmi a  40 % plochy by mala pokrývať hustá prízemná vrstva krovín. Táto
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dominantná  línia  v poľnohospodárskej  využívanej  krajine  má  plniť  v riešenom území

okrem protiveternej a ostatných ekologických funkcií aj kvázi funkciu biokoridoru.

- výsadba,  na niektorých miestach doplnenie sprievodnej  líniovej vegetácie pozdĺž ciest

(poľných nespevnených a cesty III. triedy), tzv. alejí alebo stromoradí. Šírka týchto línií

by mala byť min. 1 – 5 m po oboch stranách cesty (viď mapa návrhov), v závislosti od

druhu ciest a ich susediacich krajinných prvkov. 

V okolí  nespevnených poľných ciest  sa  navrhujú dve línie:  1-3 m po oboch stranách,

s prevažne ovocnými druhmi drevín (Prunus sp., Pyrus sp., Juglans sp., Malus sp.) a línia

min.  2  m  ekotonového  spoločenstva,  prevažne  TTP  –  prechodu  z línie  sprievodnej

vegetácie ciest k ornej pôde. Okolo cesty III. triedy, vedúcej z Trebišova 
do Plechotíc je návrh 5 m línie sprievodnej vegetácie  a min 2 m línie ekotonu (TTP) po

oboch stranách cesty. Mali by opäť prevládať druhy ovocných drevín (Prunus domestica,

Cerasus avium a pod.) alebo orech kráľovský (Junglans regia).

Kvitnúca čerešňa

Navrhnutá  vegetácia  by  mala  plniť  v krajine  funkciu  izolačnú,  hygienickú,  biologickú

a v neposlednom rade aj esteticko-krajinnotvornú. 

- výsadba líniovej vegetácie poľných medzí, stanovištne vhodnými autochtónnymi druhmi

drevín a krovín.  Tieto  by mali  vhodne dopĺňať navrhnutú ekologickú sieť  prepojením
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jednotlivých  miestnych  biokoridorov.  Okrem  uvedenej  funkcie  interakčných  prvkov,

spĺňajú čiastočne aj funkciu protieróznu, hygienickú, biologickú a tiež izolačnú.

- zmena  neúžitkov  na  skupinovú  drevinovú  vegetáciu,  tvorenú  stanovištne  vhodnými

druhmi drevín (viď mapa návrhov).

- likvidácia nelegálnych skládok odpadu.

B. Návrh ekologicky optimálneho využívania krajiny

Návrh  ekologicky  optimálneho  usporiadania  bude  podrobne  spracovaný  vo  všeobecných

zásadách funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Malý Ruskov.

C. Návrh hydroekologických opatrení

Prevažná časť hydroekologických opatrení je opísaná v kap. 7.1., v rámci charakteristiky prvkov

ÚSES. Jedná sa o nasledovné návrhy: 

- návrh tvorby ochranných pásiem pozdĺž vodných ekosystémov – ide predovšetkým toky

prirodzeného charakteru (Drienovec) s cieľom ich ochrany pred nepriaznivými vplyvmi

okolia.  Toto  opatrenie  je  zvlášť  dôležité  u  vodných  tokoch  lokalizovaných

v poľnohospodárskej krajine. V literatúre sa uvádza minimálne potrebná šírka takéhoto

pásu 10 – 15 m.  Najjednoduchšie je vytvorenie takéhoto pásu zatrávnením a ponechaním

územia sukcesii. 

- návrh revitalizácie vodných tokov – návrhy sú zamerané na zlepšenie ekologickej kvality

vodných ekosystémov, a to najmä u ekosystémoch ohrozených a narušených (regulované

vodné toky, nevyhovujúca štruktúra brehových porastov a pod.). 
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ZÁVER

Ekologické opatrenia v rámci projektu miestneho územného systému ekologickej stability k.ú.

Malý  Ruskov  boli  navrhnuté  na  základe  vyhodnotenia  všetkých  dostupných  podkladov

a skutočností zistených v rámci katastrálneho územia,doplnené terénnym prieskumom.

Cieľom  ekologických  opatrení  bolo  zlepšenie  celkovej  priestorovej  ekologickej  stability

poľnohospodársky  využívanej  krajiny,  vytvorenie  ekologickej  siete,  ktorá  tvorí  základný

predpoklad trvalo udržateľného rozvoja.
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Zoznam živočíšnych taxónov:

Araneae
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)
Ero furcata (Villers, 1789)
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Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)
Achaearanea lunata (Clerck, 1757)
Achaearanea riparia (Blackwall, 1834)
Enoplognatha ovata (Cleck, 1757)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)
Robertus lividus (Blackwal, 1836)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
Theridion impressum L. Koch, 1881
Theridion varians Hahn, 1833
Theridion sisyphium (Clerck, 1757)
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)
Diplocephalus cristatus (Blackwal, 1833)
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
Entelecera acuminata (Wider, 1834)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

Opiliones
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 
Phalangium opilio Linnaeus, 1761 
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 
Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799) 
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 
Chilopoda
Geophilus flavus (De Geer, 1778)             
Strigamia acuminata (Leach, 1814)                       
Cryptops parisi Brolemann, 1920                         
Lithobius calcaratus C. L. Koch, 1844         
Lithobius forficatus (Linné, 1758)          
Lithobius mutabilis L. Koch, 1862            
Lithobius muticus C. L. Koch, 1847            
Lithobius pusilus Latzel, 1880              
Diplopoda
Glomeris hexasticha Brandt, 1833 
Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) 
Unciger foetidus (C. L. Koch, 1838) 
Oxidus gracilis (C. L. Koch, 1847) 
Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) 
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) 

2.  Overenie  ucelenej  časti  projektu  pozemkových  úprav  Malý
Ruskov 1/e – Miestny územný systém ekologickej stability v obvode
projektu pozemkových úprav
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Overenie  zodpovedným  projektantom  oprávneným  na  vykonávanie

pozemkových úprav podľa vyhl. č. 155/1992 Zb. ( zodpovedný projektant ) :

Dňa:

Meno: Ing. Dušan Biž

                 pečiatka a podpis
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