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Erózia
Erózia pôdy je prirodzený proces, ktorého výsledkom je odstránenie (premiestnenie) častíc
pôdnej hmoty mechanickým pôsobením exogénnych činiteľov vyznačujúcich sa určitou
kinetickou energiou ako sú dážď, prúdiaca voda (povrchový odtok) a vietor, zriedkavejšie
ľad, topiaci sa sneh a živočíchy (Fulajtár, Janský, 2001). Tento prírodný proces má v
prirodzených podmienkach (pôvodný lesný ekosystém) nízku intenzitu a je potrebným
„omladzovacím“ procesom – stará pôda sa nahrádza novou. Intenzita takejto erózie je nižšia
alebo rovnaká ako intenzita tvorby novej pôdy. Naopak erózia s vyššou intenzitou ako je
intenzita tvorby novej pôdy škodlivá. Dochádza pri nej k degradácii fyzikálnych, chemických
a biologických vlastností pôdy, k odnosu biologicky a hydrologicky najhodnotnejších
povrchových vrstiev, k znižovaniu celkovej hĺbky pôdy, odnosu živín, úbytkom organickej
hmoty, atď. (Bielek, 1996, Fulajtár, Janský, 2001). V prírodných podmienkach dochádza
k erózii s vyššou intenzitou ako je intenzita tvorby pôdy len výnimočne, pri extrémnych
udalostiach. Naopak, k zvýšeniu (akcelerovaniu) prirodzenej erózie často dochádza ľudskou
činnosťou (ako napr.: zmena vegetačnej pokrývky, obrábanie, výstavba a pod.) jej
nadmerným či nevhodným využívaním, pričom erózia môže nadobudnúť až katastrofálnu
intenzitu. V tejto súvislosti rozlišujeme potom prirodzenú a urýchlenú (akcelerovanú) eróziu
pôdy. Neustály nárast obyvateľstva a zvyšujúci sa tlak na pôdu spôsobili, že eróziou pôdy sú
ohrozené rozsiahle územia (najmä poľnohospodársky využívané). Erózia je najzávažnejším
degradačným procesom pôdy, ktorý často vedie k úplnému odnosu jemnozeme, a tým
k úplnému zániku pôdy. Žiadny iný proces nepôsobí tak dlhodobo a veľkoplošne a žiaden
neviedol doteraz k úplnému znehodnoteniu takej veľkej rozlohy pôdy, aký spôsobila erózia
v mnohých oblastiach sveta (Fulajtár, Janský, 2001). Jej pôsobenie zvyčajne spočiatku vôbec
nemusí byť vidieť. Odnos pár milimetrov ročne sa môže zdať na prvý pohľad malý až
zanedbateľný. Je potrebné si však uvedomiť, že v podmienkach Slovenska sa ročne vytvorí
len niekoľko stotín (nanajvýš desatín) milimetra novej pôdy (Šály, 1996), pričom za niekoľko
desiatok rokov môže takto erózia úplne znehodnotiť pôdu. Práve pre túto „neviditeľnú“
hrozbu zahrňuje Midriak (1993) eróziu medzi prírodné hazardy, aj keď sa medzi ne zvyčajne
zahrňujú len rýchle procesy s (okamžitými) katastrofálnymi dôsledkami.
Samotný erózny proces zahrňuje čiastkové subprocesy, ktorými je pôdny materiál uvoľnený
(dezintegrácia pôdneho povrchu), transportovaný (po pôdnom povrchu) a sedimentovaný (v
svahových depresiách). Podľa činiteľa, ktorý eróziu spôsobuje ju delíme na (podľa Fulajtár,
Janský, 2001):
a) Vodná erózia
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b) Kryogénna – snehová (niválna), ľadovcová
c) Veterná erózia
d) Biologická erózia (zošliapavanie stádom veľkých zvierat, vyhrabávanie potravy,
a pod.)
e) antropogénna
V našich pôdno-klimatických podmienkach sa najčastejšie vyskytuje vodná erózia pôdy
(www.vupop.sk), najmä erózia zapríčinená povrchovo odtekajúcou vodou, modelovaniu
ktorej sa venujeme aj v tomto texte.

Modelovanie erózie spôsobenej povrchovo odtekajúcou vodou
Škodlivosť akcelerovanej erózie podmienila rozsiahly výskum mechanizmov erózie, faktorov,
ktoré ovplyvňujú jej intenzitu, čo vyústilo až do jej modelovania. Najmä v posledných rokoch
s rozvojom výpočtovej techniky vzniklo viacero modelov, ako sú CREAMS, ANSWERS,
AGNPS, WEPP, SMODERP, atď. (Fulajtár, Janský, 2001), ktoré sú však často náročné na
vstupné údaje. V tomto texte si ukážeme modelovanie veľkosti erózie pôdy povrchovo
odtekajúcou vodou, na základe všeobecnej rovnice zmyvu pôdy (známou aj pod skratkou
USLE), ktorú publikovali Wischmeier a Smith (1978) a v praxi sa stala najpoužívanejším
modelom pre výpočet veľkosti erózie pôdy povrchovo odtekajúcou vodou. K modelovaniu
použijeme softvér ArcGIS 10 a SAGA.
Všeobecná rovnica odnosu pôdy povrchovo odtekajúcou vodou (USLE):
E = R . K . S . L . C . P [t. ha-1. rok-1]
E = strata pôdy v tonách na ha za rok
R = faktor eróznej účinnosti prívalového dažďa
K = faktor náchylnosti pôdy na eróziu
L = faktor dĺžky svahu
S = faktor sklonu svahu
C = faktor ochranného vplyvu vegetácie
P = faktor účinnosti protieróznych opatrení

Postup výpočtu
Faktor eróznej účinnosti dažďa - R
Pod týmto pojmom sa rozumie súčin celkovej kinetickej energie prívalového dažďa a jeho
maximálnej 30-minútovej intenzity (Janeček a kol., 2012):
R = E . i30
I30 – maximálna 30 min. intenzita dažďa [cm . h-1]
E – celková kinetická energia dažďa [J . m-2], kde
E = (206 + 87 . log i) . Z
Z – zrážkový úhrn
i – intenzita dažďa [cm . h-1]
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Zjednodušene povedané, uvedený faktor vyjadruje pravdepodobnosť výskytu dažďa s určitou
energiou (schopnou erodovať pôdu) v hodnotenom území. Postup vyhodnotenia tohto faktora
je náročný, keďže na jeho stanovenie je potrebné vychádzať a spracovať hodnoty
z dlhodobých klimatických meraní (najlepšie za posledných 50 rokov). Podrobnejší
metodický postup výpočtu uvádza napr. Janeček a kol., (2012). Pre naše potreby použijeme už
vypočítané hodnoty Malíškom (1992) pre 86 ombrografických staníc (obr. 1), ktoré sú
uvedené v práci Ilavská, B., Jambor, P.,
Lazúr, R., 2005: Identifikácia ohrozenia
kvality pôdy vodnou a veternou eróziou
a návrhy

opatrení

(http://www.vupop.sk/rozne.php).

Obr.1:
Hodnoty
R-faktora
pre
vybrané
ombrografické stanice, vypočítané Malíškom (1992)
Zdroj:http://www.vupop.sk/rozne.php

Na vytvorenie rastrovej vrstvy R – faktora použijeme metódu
interpolácie v prostredí ArcGIS.
1. V prvom kroku je potrebné v hodnotenom území a jeho okolí
nájsť aspoň tri (lepšie viac) ombrografické stanice (tak aby
stanice boli pokiaľ je to možné rovnomerne rozmiestnené okolo
územia), pre ktoré boli Malíškom (1992) vypočítané hodnoty
faktora R. Zoznam a polohu všetkých obrografických staníc na
Slovensku
nájdeme
na
stránkach
Slovenského
hydrometeorologického ústavu (http://www.shmu.sk) pod
záložkou Produkty SHMÚ / Klimatológia / Staničná sieť / Obr. 2: Príklad vhodného
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rozmiestnenia
ombrografických
staníc
v okolí hodnoteného územia
(schematické znázornenie)

Zrážkomerná sieť (obr. 2). Presunutím kurzoru myši nad bod na mape (ombrografickú
stanicu) sa nám zobrazí názov príslušnej stanice. Pod mapou nájdeme odkaz „Zoznam
zrážkomerných staníc". Kliknutím v zobrazenej mape môžeme zobraziť mapku staníc len
vybraného kraja. Na mape vyhľadáme aspoň tri ombrografické stanice nachádzajúce sa čo
najbližšie k hodnotenému územiu, avšak také, pre ktoré boli vypočítané hodnoty R
(nachádzajú sa v tabuľke na obr. 1).
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A)

B)

C)

Obr.4: Informácie o ombrografických staniciach na stránkach SHMU. A) Mapa obrografických staníc SR
B) mapa ombrografických staníc vybraného kraja C) Zoznam ombrografických staníc na Slovensku s ich
zemepisnými súradnicami a nadmorskou výškou

2. Následne je potrebné zobraziť vybrané ombrografické stanice v prostredí ArcGIS. V
ArcCatalogu vytvoríme novú bodovú vektorovú (shapefilovú) vrstvu v súradnicovom
systéme S-JTSK_Krovak_East_North (obr. 5).
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Obr. 5: Vytvorenie novej
bodovej vrstvy v programe
ArcCatalog

3. V programe ArcMap otvoríme prázdnu tabuľku novej bodovej vrstvy a vytvoríme v nej dva
nové stĺpce (obr. 6) – "Nazov_stan" (Type:Text) a "R_faktor" (Type: Double). Tým
pripravíme vrstvu na zadávanie atribútov pri následnej vektorizácii

Obr. 6: Vytvorenie nového stĺpca v tabuľke
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4. Následne spustíme vrstvu v editovacom režime. V nástrojovej lište Editor klikneme na
"Editor/Start Editing" (obr. 7). V pravej časti sa zobrazí panel s názvom editovanej vrstvy
a nástrojmi na jej editáciu. My však na vektorizáciu bodov nepoužijeme nástroje z

Obr. 7: Spustenie editovacieho režimu a spustenie nástroja "Absolute X, Y" na vytvorenie bodu zadaním
súradníc

editovacieho panela, ale body vytvoríme zadávaním ich súradníc.Vo zobrazovacom okne
klikneme pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberieme "Absolute X, Y" (obr.
7). Zobrazí sa dialóg, do ktorého môžeme vložiť súradnice bodu, ktorý chceme vytvoriť.
Kliknutím na šípku v pravom hornom rohu dialógu, môžeme zvoliť formát, v ktorom
budeme zadávať súradnice (obr. 8). Keďže súradnice ombrografických staníc na stránke
SHMÚ (obr. 3 C) sú vo formáte "stupne, minúty, sekundy",
zvolíme pre zadávanie súradníc bodov tento formát (obr. 8). B)
Následne vpíšeme súradnice vybranej ombrografickej stanice
do dialógu a stlačíme tlačidlo "Enter". Vytvorí sa bod,
ktorému musíme ešte priradiť atribúty - názov stanice a
hodnotu R. Atribúty pridáme kliknutím na nástroj Attributes
v nástrojovej lište Editor. Následne sa zobrazí panel
Attributes, v ktorom vyplníme prázdne políčka v riadkoch pre
názov stanice a R faktor. Opakovaním vyššie popísaných
krokov
vytvoríme
všetky stanice v okolí
hodnoteného územia
(aspoň tri) a priradíme
A)
im hodnoty R faktora.

Obr. 8: A) Nastavenie formátu pre vytvorenie bodu zadávaním súradníc B)
okno "Attributes" pre zadávanie atribútov vytvorenému objektu (bodu)
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5. Teraz môžeme vytvoriť výslednú rastrovú vrstvu R – faktora pomocou interpolácie
bodových hodnôt. Spustíme panel nástrojov ArcToolbox
a vyhľadáme priečinok
„Spatial Analyst Tools/ Interpolation“. Tu sa nachádza viacero interpolačných metód.
Vyberieme si niektorú z najjednoduchších, napr. metódu prirodzeného suseda (Natural
Neighbor). Interpolačnú funkciu spustíme dvojklikom na jej názov. Otvorí sa dialóg (obr.
9), v ktorom do prvého riadka Input point features vložíme našu bodovú vrstvu
ombrografických
staníc,
v druhom riadku Z value
field nastavíme názov stĺpca
s hodnotami
R
faktora,
v treťom
riadku
Output
raster zadáme umiestnenie
a názov vytvoreného rastra
(napr. R_fakt) a v poslednom
riadku Output cell size
nastavíme veľkosť bunky
vytvoreného
rastra.
Veľkosť bunky vytváraného rastra môžeme zadať buď priamo vpísaním hodnoty, alebo
kliknutím na žltú obálku v poslednom riadkuzadáme už existujúci raster, z ktorého sa
prevezme veľkosť bunky. Na záver klikneme na OK.
Obr. 9: vľavo - dialóg interpolačnej funkcie Natural Neighbor, vpravo –
pre výsledky analýz je lepšie, ak používané rastrové vrstvy (napr. DMR)
pokrývajú väčšiu plochu ako hodnotené územie

6. Parametre vytváraného rastra, okrem už zadaných, môžeme ešte definovať kliknutím na
tlačidlo Enviroments v spodnej časti dialógu Natural Neighbor (obr. 9). Môžeme tam
definovať napr. hranice
vytváraného
rastra.
Predvoleným
nastavením
je,
že
interpolovaný
raster
pokryje celé územie
medzi
spojnicami
interpolovaných bodov
(obr. 10), avšak ako
vidieť aj na obr. 9,
ostatné
rastre,
pokrývajú
menšie
územie. V nastaveniach
Enviroments môžeme nastaviť hranice vytváraného rastra tak, aby sa zhodoval s už
existujúcimi rastrami (obr. 10). Klikneme na tlačidlo Enviroments. V otvorenom okne (obr.
11) klikneme na položku Processing Extent a v riadku Extent nastavíme názov rastra (obr.
11), na rozsah ktorého chceme vytváranú vrstvu „orezať“. Následne už len klikneme na
tlačidlo OK a pustíme interpoláciu.
Obr. 10: vľavo – výsledok interpolácie pri predvolenom nastavení rozsahu
interpolácie, vpravo – výsledok interpolácie „orezaný“ nastavením v okne
Enviroments
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Obr. 11: Nastavenie rozsahu (hranice) interpolovaného povrchu na základe už existujúcej rastrovej vrstvy v
oknenastaveníEnvironmentSettings

Faktor náchylnosti pôdy na eróziu - K
O náchylnosti pôdy na eróziu spôsobenú povrchovo odtekajúcou vodou rozhodujú infiltračné
vlastnosti pôdy a odolnosť pôdnych agregátov pri dopade dažďových kvapiek a transportu
povrchovo odtekajúcou vodou. O týchto vlastnostiach rozhoduje najmä zrnitosť pôdy,
štruktúra pôdy, obsah humusu, a pod. Faktor erodovateľnosti je možné stanoviť výpočtom
podľa odvodeného vzťahu, nomogramom zostrojeným na základe uvedeného vzťahu, alebo
menej presne interpretáciou Bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), či zrnitosti.
Pri stanovení na základe rovnice či nomogramov je potrebné mať analýzy vzoriek
z hodnoteného územia (stanovenie zrnitosti, obsahu humusu, priepustnosť). Podrobnejší
postup výpočtu možno nájsť v prácach Janeček a kol. (2012). My použijeme postup, ktorý je
menej presný, ale údaje preň sú relatívne ľahko dostupné.
1. Najskôr si je potrebné vytvoriť mapu pôdy hodnoteného územia. Zvyčajne časť územia
bude patriť lesnej a časť poľnohospodárskej pôde. Pre lesnú pôdu získame údaje
(vektorovú vrstvu pôd) na základe žiadosti na Národné lesnícke centrum (www.nlcsk.sk)
a pre poľnohospodárske pôdy zo stránky Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy (http://www.vupop.sk), kde získame údaje o BPEJ (potrebné stiahnuť „scan“ stránky,
georeferencovať a vektorizovať). Keďže obe mapy obsahujú údaje len o „svojom“ pôdnom
fonde, teda v mape lesných pôd sú údaje o pôdach len na lesnej pôde a plochy v území,
ktoré nepatrí lesu sú biele a pri mape BPEJ sú údaje len o poľnohospodárskej pôde, je
nutné obe vektorové vrstvy spojiť funkciou Union. Údaje o pôdach obcí a miest nie sú
bežne dostupné, preto sa zvyčajne z hodnotenia vynechávajú.
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2.
Otvoríme
tabuľku
vytvorenej
vrstvy. Nachádzajú sa tu stĺpce z oboch
spájaných vrstiev. Pridáme nový číselný
stĺpec, ktorý pomenujeme K_faktor.
Následne pomocou nástroja pre atribútový
výber
(Select by Attributes)
vyberieme všetky polygóny s rovnakým
dvojčíslom na 3. a 4. mieste (označenie
hlavnej pôdnej jednotky HPJ) v 7 –
miestnom kóde BPEJ. Týmto vybraným
polygónom následne vložíme do stĺpca
K_faktor pomocou stĺpcovej kalkulačky (
Field Calculator
) hodnotu K faktora
podľa tabuľky na obr. 12. Napr. najskôr
vyberieme všetky polygóny, ktoré majú
v stĺpci s kódmi BPEJ na treťom a štvrtom
mieste číslice 01(samozrejme ak sa také
polygóny v našom území vyskytujú) a
priradíme im hodnotu K faktora 0,20.
Potom vyberieme všetky polygóny, ktoré
majú na treťom a štvrtom mieste číslice 02
(samozrejme, ak sa také polygóny v
Obr.12: Orientačné hodnoty K faktora pre hlavné pôdne
jednotky (číslice na 3. a 4. mieste sedemmiestneho kódu
BPEJ). Prevzaté z Ilavská, B., Jambor, P., Lazúr, R., 2005

našom území vyskytujú) a priradíme im
hodnotu K faktora 0,31. Tak pokračujeme,
kým nepridáme hodnoty K faktora
všetkým
polygónom
na

poľnohospodárskej pôde.
3. Pre časť územia nachádzajúceho sa na lesnej pôde informáciu o BPEJ samozrejme
nemáme (v stĺpci s kódmi BPEJ spojenej vrstvy sú políčka pre polygóny na lesnej pôde
prázdne). Preto využijeme informáciu o zrnitosti lesných pôd, ktorá sa nachádza v stĺpci
spojenej vrstvy prevzatom z "lesníckej mapy" (v tomto stĺpci sú zasa políčka pre polygóny
na poľnohospodárskej pôde prázdne). Znova pomocou nástroja pre atribútový výber
(Select by Attributes) vyberieme všetky polygóny s rovnakou zrnitosťou a do stĺpca
K_faktor im priradíme hodnotu K faktora na základe tabuľky na obr. 13.
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Obr.13:Približné hodnoty K faktora pre kategórie zrnitosti

Keďže v tabuľke sa pre príslušnú kategóriu zrnitosti nachádza interval hodnôt K faktora a
nie sú nám dostupné podrobnejšie informácie o zrnitosti, štruktúre pôdy a obsahu humusu,
odčítame z daného intervalu strednú hodnotu, a tú vložíme do tabuľky. Takto pokračujeme,
kým nepridáme hodnoty K faktora všetkým polygónom na lesnej pôde.
4. Výsledkom predchádzajúcich krokov by mal byť stĺpec v tabuľke spojenej vrstvy s
hodnotami K faktora pre všetky polygóny (riadky v tabuľke) v území, tak na lesnej ako aj
na poľnohospodárskej pôde. Na záver je potrebné ešte vytvoriť z týchto hodnôt rastrovú
vrstvu, keďže výsledný výpočet v rastrovom formáte. V ArcToolboxe
klikneme na
nástroj Polygon to Raster (ArcToolbox / Conversion Tools / To Raster / Polygon to Raster,
obr. 14). Ako vstupnú vrstvu
(Input Features) nastavíme názov
spojenej vektorovej vrstvy pôdy.
V druhom riadku (Value Field)
nastavíme názov stĺpca, v ktorom
sú hodnoty K faktora (K_faktor),
v riadku výsledný raster (Ouput
Raster Dataset) nastavíme názov
a umiestnenie rastra K faktora.
Nasledujúce dva riadky, Cell
assignmet type a Priority field,
nemusíme nastavovať. Dôležité je
však nastaviť parametre výsledného rastra tak, aby sa geometrické parametre rastrov
jednotlivých faktorov, ktoré budeme na záver násobiť, zhodovali. To dosiahneme jednak
nastavením veľkosti bunky rastra v poslednom riadku (Cell size) a jednak nastavením
veľkosti územia kliknutím na tlačidlo Enviroments (Enviroments/ Processing Extent/
Extent). Oba parametre je dobré prebrať z už existujúceho rastra, ktorý má zodpovedajúce
parametre, rovnakým postupom, ktorý sme opísali v kapitole o stanovení R faktora
v bodoch 5. a 6. a na obr. 9 a obr. 11. Po nastavení parametrov výsledného rastra klikneme
na tlačidlo OK. Výsledkom je raster K fakrora.

Obr. 14: Okno nástroja transformácie vektorovej polygónovej
vrstvy na vrstvu rastrovú

Faktor dĺžky svahu a sklonu - LS
Vplyv sklonu svahu a jeho dĺžky na veľkosť erózie spôsobenou povrchovo odtekajúcou
vodou je zrejmý – čím väčší sklon, tým väčší odtok, a tým väčšia erózia pôdy. Podobne so
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zväčšujúcou sa dĺžkou svahu sa zvyšuje množstvo odtekajúcej vody, a tým sa zvyšuje erózia
pôdy. Faktor sklonu svahu S vyjadruje pomer straty pôdy na jednotku plochy
záujmovéhocelku k strate pôdy na štandardnej porovnávacej ploche so sklonom s = 9%.
Výpočet S pre priamy svah je: S

, kde s je sklon svahu v %. Faktor

dĺžky svahu L vyjadruje pomer straty pôdy na jednotku plochy záujmového celku, k strate
pôdy na štandardnej porovnávacej ploche dlhej 22,13 m. Vypočítame ho na základe vzťahu:
, kde d je neprerušená dĺžka svahu, p vyjadruje náchylnosť svahu na ryhovú
eróziu, kde pre sklon do 3% je hodnota p = 0,3, pre sklon 3% - 5% je hodnota p = 0,4 a pre
sklon nad 5% je hodnota p = 0,5 (Janeček a kol. 2012). S rozvojom GIS sa však výpočet
týchto faktorov upravil, pričom sa dĺžka svahu nahradila tzv. veľkosťou prispievajúcej plochy
(Miklós, Izakovičová, 1997, Burrough, McDonnell, 1998, Šúri et al., 1997). Táto modifikácia
pôvodnej metodiky (USLE) sa označuje ako prehodnotená, revidovaná (Revised) a je známa
pod skratkou RUSLE. Pod prispievajúcou plochou rozumieme územie, z ktorého všetka voda
priteká do daného bodu, teda veľkosť povodia tohto bodu. Veľkosti prispievajúcich plôch
odvodíme z DMR v prostredí GIS. Výsledkom je rastrová vrstva, kde každá bunka rastra
obsahuje hodnotu počtu buniek, cez ktoré voda musela pretiecť, kým sa dostala do danej
bunky. Presnejšie povedané: každá bunka obsahuje plochu takto prepojených buniek (počet
buniek x rozloha bunky rastra). Následne sa nevyjadrujú (v metodike RUSLE) faktory S a L
samostatne, ale ako spoločný LS faktor:

A – veľkosť prispievajúcej plochy
Β – sklon v stupňoch (°)
m, n – koeficienty závislé od typu modelovanej erózie. Pri plošnom odtoku sa obe
rovnajú 1, pri
Raster faktora LS je možné vytvoriť aj v programe ArcGIS, my však použijeme voľne
šíriteľný program SAGA, ktorý už v sebe obsahuje konkrétny nástroj pre vytvorenie rastra LS
faktora.
Inštalácia programu SAGA
SAGA je voľne stiahnuteľný plnohodnotný GIS program, ktorý si môžeme stiahnuť zo
stránky http://www.saga-gis.org/en/index.html. Kde v záložke Downloads klikneme na odkaz
s najnovšou verziou programu (v čase písania príručky SAGA 2.1 / SAGA 2.1.2). Otvorí sa
zoznam inštalačných súborov pre rôzne verzie operačných systémov. Súbory, ktoré majú
príponu exe sú inštalačné, saga_2.1.2_win32_setup.exe pre 32 bitovú verziu Windows a
saga_2.1.2_x64_setup.exe pre 64 bitovú verziu. Možno ešte lepšia alternatíva je používať
súbor, ktorý nie je potrebné na počítač inštalovať. Tieto súbory sú „zozipované“ saga_2.1.2_win32.zip pre 32 bitovú verziu Windows a saga_2.1.2_x64.zip pre 64 bitovú
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verziu. Tieto súbory stačí stiahnuť, uložiť na niektorý z diskov (napr. C) a rozbaliť. Vytvorí sa
adresár, v ktorom vyhľadáme ikonku programu
(výhodné je si vytvoriť zástupcu ikonky na plochu).

a dvojklikom spustíme program

Export rastra z ArcGIS do SAGA GIS
Program SAGA má svoj vlastný formát súborov pre vektorové i rastrové vrstvy. Vektorové
vrstvy ArcGIS (*.shp) je schopný otvoriť bez problémov, avšak rastrový formát
ArcGIS(Grid) nie.
1. Rastre je nutné v programe ArcGIS najprv previesť do formátu ASCII (*.asc alebo
*.TXT), čo urobíme pomocou nástroja Raster to ASCII, ktorý nájdeme v sade nástrojov
ArcToolbox (ArcToolbox/ Conversion Tools/ From Raster/ Raster to ASCII). Do dialógu,
ktorý sa zobrazí po dvojkliku na tento nástroj zadáme len názov rastra, ktorý chceme
previesť a názov a umiestnenie nového rastra.
2. Následne otvoríme program SAGA. Na úvod je dobré zavrieť okno tipov nápovede („Tips
of the Day“) a prepnúť sa na záložku Data (obr. 15), aby sme videli zoznam pridávaných
vrstiev, a nie zoznam existujúcich nástrojov, ako v prípade záložky Tools, ktorý sa nám
zobrazí po spusteníprogramu.

Obr. 15: Program SAGA po otvorení. Červená šípka ukazuje na záložku „Data“, na ktorú sa je dobré prepnúť,
aby sme videli zoznam vrstiev, ktoré budeme pridávať, či následne vytvárať.
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3. Pre pridanie ASCII rastra do programu klikneme na záložku Geoprocesing na hornej lište
okne programu (obr. 15). V zobrazenej ponuke prejdeme na File/ Grid/ Import
a v zobrazenom zozname klikneme na Import ESRI Arc/InfoGrid (obr. 16).

Obr. 16: Spustenie
nástroja na pridanie
(Import) ASCII vrstvy
do programu

4. V otvorenom okne je potrebné do riadku s názvom „File“ zadať ASCII vrstvu, ktorú
chceme importovať do programu. Dvojklikom do pravej časti riadku „File“ otvoríme
vyhľadávací dialóg, pomocou ktorého vyhľadáme príslušnú vrstvu na disku (obr. 17).
Ostatné nastavenia necháme bez zmeny a klikneme na „Okay“ pre import vrstvy.

Obr. 17: Okno Importu ASCII súborov do programu. Šípka označuje miesto dvojkliku, ktorým sa otvorí dialóg
pre vyhľadanie príslušného ASCII súboru.

5. Po chvíli sa nám názov importovanej vrstvy zobrazí v ľavom hornom okne (v záložke
„Data“). Vrstvu zobrazíme dvojklikom na názov vrstvy. Vrstva je zatiaľ uložená
v dočasnom adresári Windows (v „Tempe“). Ak ju chceme uložiť klikneme pravým
tlačidlom na názov vrstvy a zo zobrazenej ponuky, vyberieme „Save as“. Pre ďalšiu prácu
s vrstvou to však nie je nevyhnutné.
Vytvorenie rastra LS faktora v prostredí programu SAGA
1. Pre odvodenie faktora LS potrebujeme ako vstupnú vrstvu DMR, ktorú sme importovali
z programu ArcGIS. Z tejto vrstvy odvodíme raster sklonu a raster prispievajúcich plôch.
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2. Raster sklonu vytvoríme kliknutím na záložku Geoprocessing z hornej lišty, kde
v otvorenom zozname vyhľadáme Terrain Analysis / Morphometry / Slope, Aspect,
Curvature (obr. 18).
Obr. 18: Spustenie
nástroja pre vytvorenie
sklonu (a tiež expozície
a krivostí reliéfu)

3. V otvorenom dialógu je nutné nastaviť len dve položky, „Grid system“ a názov DMR.
„Grid system“ je vlastne údaj o parametroch rastra – veľkosti bunky rastra a jeho polohy
v priestore (súradnice x, y). Tento údaj vidíme zobrazený nad názvom vrstvy v ľavom
hornom okne (obr. 19) a v dialógu nástroja Slope, Aspect, Curvature ho nastavíme
kliknutím v pravej časti riadku Grid system (obr. 19).

- 15 -

Obr. 19: Okno nástroja Slope, Aspect, Curvature. Nastavenie Grid systému DMR vrstvy

Podobne nastavíme v riadku Elevation (kliknutím v pravej časti riadka) názov DMR. Ďalej
už nemusíme meniť nič. V riadkoch Slope (sklon svahu) a Aspect (expozícia svahu) máme
zobrazené <create> (vytvor), čo znamená, že sa z DMR odvodí raster sklonu a expozície.
To je predvolené nastavenie, teda raster expozície sa nám vytvorí automaticky, aj keď ho v
tomto prípade nepotrebujeme. Ak by sme chceli vytvoriť aj niektorú z ďalších vrstiev, stačí
v príslušnom riadku kliknúť v jeho pravej časti a namiesto "not set" nastaviť "create". Tiež
si môžeme všimnúť, že sme nikde nenastavovali názov a miesto uloženia vytváraných
rastrov. Program najprv vždy vytvorí vrstvu s prevoleným názvom (napr. Slope) a uloží ju
v dočasnom adresári Windows (v Tempe). Ak chceme vrstvu trvalo uložiť a premenovať
ju, je potrebné kliknúť pravým tlačidlom myši na názov vrstvy v ľavom hornom okne
(záložka Data) a z otvorenej ponuky vybrať Save as. Ak vrstvu neuložíme, môžeme s ňou
vykonávať ďalšie operácie, ale ak ju neuložíme ani pri zatváraní programu (program sa nás
opýta, či vrstvy chceme uložiť), vymaže sa z pamäte počítača.
Nástroj spustíme kliknutím na tlačidlo „Okay“.
4. Okrem sklonu potrebujeme aj raster prispievajúcich plôch môžeme vytvoriť pomocou
viacerých nástrojov, medzi najjednoduchšie patrí použitie nástroja Catchment Area
(Recursive), ktorý vyhľadáme v záložke Geoprocessing, kde vyhľadáme Terrain Analysis /
Hydrology / Catchment Area / Catchment Area (Recursive) (obr. 20).
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Obr.20: Umiestnenie nástroja na tvorbu rastra prispievajúcich plôch v programe SAGA

5. V otvorenom dialógu (obr. 21) je nutné nastaviť len Grid system a DMR, rovnako, ako sme
to uviedli v prechádzajúcom bode. Kliknutím na tlačidlo „Okay“ vytvoríme vrstvu
prispievajúcich plôch.
Obr.21: Okno nástroja
Catchment Area
(Recursive) na
vytváranie
prispievajúcich plôch
v programe SAGA

6. Následne môžeme pristúpiť k vytvoreniu rastra LS faktora. Nástroj
vyvoláme kliknutím na záložku Geoprocessing, kde v zobrazenej ponuke vyberieme
Terrain Analysis / Hydrology / Topographic Indices / LS factor (obr. 22).

Obr.22: Umiestnenie nástroja na vytvorenie rastra LS faktora v programe SAGA
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7. V otvorenom okne (obr. 23) nastavíme Grid system a v riadkoch Slope a Catchment Area
nastavíme názvy vytvorených vrstiev sklonu a prispievajúcich plôch (ak sme nemenili
názvy vytváraných vrstiev v predchádzajúcich krokoch, tak majú rovnaké pomenovanie
ako názvy príslušných riadkov - Slope a Catchment Area). Pre spustenie nástroja klikneme
na tlačidlo „Okay“.
Obr. 23: Okno nástroja
LS Factor programu
SAGA

Poznámka: kliknutím v pravej časti riadku „Method (LS)“ si môžeme vybrať z viacerých
metód výpočtu faktora LS. Popis ich rozdielov je mimo zamerania tohto textu a prípadných
záujemcov odkazujeme na literatúru, ktorá je pri týchto metódach uvedená. Podobne si
môžeme všimnúť okrem uvádzanej metódy stanovenia LS, program ponúka i nástroj „LS –
faktor, FieldBased“, v ktorom je možné zohľadniť aj hranice jednotlivých honov
(pozemkov) v území. Aj v tomto prípade odkazujeme na manuál a web – stránky programu
SAGA.
Export vytvorenej vrstvy z programu SAGA do ArcGIS
Vytvorený raster LS faktora je potrebné exportovať do programu ArcGIS, kde máme ostatné
vrstvy. Podobne, ako SAGA nebola schopná priamo pracovať s rastrovou vrstvou ArcGISu,
nie je schopný pracovať ArcGIS s rastrom z programu SAGA. Preto musíme vyexportovať
vytvorený raster do formátu ASCII, a ten otvoriť v programe ArcGIS.
1. Klikneme na záložku Geoprocessing, kde v zobrazenej ponuke vyberieme File/ Grid/
Export / Export ESRI Arc/InfoGrid (obr. 24).
Obr. 24:
Umiestnenie
nástroja pre export
rastrových vrstiev
programu SAGA
do formátu ASCII
ArcGIS

- 18 -

2. V otvorenom okne nástroja (obr. 25) nastavíme „Grid system“ a v riadku Grid nastavíme
názov rastra LS faktora. Názov a umiestnenie vytvoreného ASCII súboru LS faktora
nastavím v riadku File. Ostatné nastavenia ponecháme bez zmeny. Pre vyexportovanie
rastra klikneme na „Okay“.
Obr. 25: Okno nástroja
pre export rastrových
vrstiev programu
SAGA do formátu
ASCII ArcGIS

Prevod ASCII rastra do formátu ArcGIS GRID
V programe ArcMap spustíme panel nástrojov ArcToolbox
a vyhľadáme nástroj
Conversion Tools / To raster / ASCII to Raster a dvojklikom ho spustíme. V otvorenom okne
nástroja (obr. 26) do riadku Input ASCII raster file vložíme (kliknutím na žltú obálku
a následným vyhľadaním súboru na disku) ASCII raster LS faktora. V riadku Output raster
nastavíme umiestnenie a názov vytvoreného rastra LS faktora vo formáte ArcGIS GRID.
Dôležité je nezabudnúť na nastavenie v treťom riadku (Output data type), kde kliknutím na
čiernu šípku nastavíme, či hodnoty vo vytváranom rastri budú celočíselné (Integer) alebo aj
s desatinnými hodnotami (Float). Keďže hodnoty LS faktora majú aj desatinné hodnoty, je
potrebné nastaviť Output data type na Float. Na záver klikneme na tlačidlo OK.
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Obr. 26: Okno nástroja prevodu ASCII rastra na raster programu ArcGIS

Faktor ochranného vplyvu vegetácie - C
Ochranný vplyv vegetácie spočíva v jej ochrane povrchu pred dopadajúcimi dažďovými
kvapkami (čím väčší zápoj, tým vyššia ochrana), v spomaľovaní povrchového odtoku,
zvyšovaní infiltrácie, zlepšovaní štruktúry pôdy, spevňovaní pôdy, atď. Ochranný vplyv
vegetácie je priamo úmerný pokryvnosti a hustote porastu. Preto z poľnohospodárskych
plodín najlepšiu ochranu poskytujú trávne porasty či porasty ďateliny. Naopak,
širokoriadkové plodiny, ako kukurica, zemiaky, vinice a sady (bez trávneho podrastu) chránia
pôdu nedostatočne (Janeček a kol., 2012). Najdokonalejšou ochranou je samozrejme les.
Hodnoty faktora C podľa Malíška (1992) uvádzame v tabuľke na obr. 27. Faktor vyjadruje
pomer erózie na pozemku s pestovanou plodinou oproti pozemku ponechanom ako úhor.
1. Podkladovou vrstvou, ktorú budeme potrebovať je vektorová vrstva využívania zeme,
v ktorej si v tabuľke vytvoríme nový číselný stĺpec s názvom C_faktor.
2. Následne pomocou nástroja pre atribútový výber
(Select by Attributes) vyberieme v
všetky polygóny, v ktorých je využívanie zeme pestovanie zemiakov (samozrejme, ak taký
typ využívania sa v našom území
vyskytuje) a priradíme im hodnotu
(vložíme do stĺpca C_faktor) 0,6. Následne
vyberieme všetky plochy, v ktorých je
využívanie zeme kukurica na siláž
(samozrejme, ak sa taký typ využívania
v našom území vyskytuje) a do stĺpca
C_faktor vložíme hodnotu 0,49. Týmto
spôsobom pokračujeme, kým nepriradíme
hodnotu C faktora všetkým formám
využívania zeme v hodnotenom území. Obr. 27: Hodnoty C faktora pre rôzne formy
využívania zeme podľa Malíška (1992). Prevzaté
zwww.vupop.sk
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Plochám využívaným ako les priradíme hodnotu C faktora 0,001. Hodnoty C faktora pre
ďalšie plodiny i v závislosti od rôzneho spôsobu obhospodarovania možno nájsť v práci
Janeček a kol. (2012), či ďalších vyššie citovaných prácach.
3. Výslednú rastrovú vrstvu C faktora získame transformáciou vektorovej vrstvy na raster,
podobne ako pri vytváraní rastra faktora K.V ArcToolboxe klikneme na nástroj Polygon
to Raster (ArcToolbox / Conversion Tools / To Raster / Polygon to Raster, obr. 14). Ako
vstupnú vrstvu (Input Features) nastavíme názov vektorovej vrstvy využívania zeme.
V druhom riadku (Value Field) nastavíme názov stĺpca, v ktorom sú hodnoty C faktora
(C_faktor), v riadku výsledný raster (Ouput Raster Dataset) nastavíme názov
a umiestnenie rastra C faktora. Nasledujúce dva riadky, Cell assignmet type a Priority
field, nemusíme nastavovať. Dôležité je však nastaviť parametre výsledného rastra tak, aby
sa geometrické parametre rastrov jednotlivých faktorov, ktoré budeme na záver násobiť,
zhodovali. To dosiahneme jednak nastavením veľkosti bunky rastra v poslednom riadku
(Cellsize)
a jednak
nastavením
veľkosti
územia
kliknutím
na
tlačidloEnviroments(Enviroments/Processing Extent/ Extent). Oba parametre je dobré
prebrať z už existujúceho rastra, ktorý má zodpovedajúce parametre, rovnakým postupom,
ktorý sme opísali v kapitole o stanovení R faktora v bodoch 5. a 6. a na obr. 9 a obr. 11. Po
nastavení parametrov výsledného rastra klikneme na tlačidlo OK. Výsledkom je raster
C fakrora.
Faktor účinnosti protieróznych opatrení - P
Vyjadruje vplyv spôsobu obhospodarovania pôdy a iných technických riešení na zníženie
erózneho odnosu. Hodnoty P faktora pre rôzne spôsoby využívania pôdy a obhospodarovania
podľa www.vupop.sk uvádzame na obr. 28.
Postup vytvorenia rastrovej vrstvy P
faktora je obdobný ako pri vytvorení
rastra faktora C. Taktiež vychádzame
z vektorovej vrstvy využívania zeme,
kde vytvoríme nový číselný stĺpec
s názvom P_faktor, do ktorého vložíme
hodnoty z tabuľky na obr. 28 podľa
spôsobu
využívania,
prípadne
existujúcich
technických
opatrení
v území (hrádzky, terasy, zasakovacie
pásy a pod.). Následne vytvoríme
rastrovú vrstvu faktora P. Dbáme pritom, aby raster mal rovnaké parametre (veľkosť bunky
a veľkosť rastra - „extent“) boli zhodné s rastrami ostatných faktorov.

Obr. 28: Hodnoty faktora P pre rôzny
obhospodarovania. Prevzaté z www.vupop.sk

spôsob
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Stanovenie potenciálnej erózie
Pod potenciálnou eróziou rozumieme eróziu, ktorá by sa na danej ploche vyskytovala, keby
na nej nerástla žiadna vegetácia a neboli by na nej vykonané žiadne technické ani biotické
protierózne opatrenia (Midriak 1993). Je to vlastne maximálne možná erózia pôdy, ku ktorej
na danej ploche môže dochádzať. Vypočítame ju vynásobením len prvých štyroch, resp.
troch, (abiotických) koeficientov:
Epot = R . K . LS
E = strata pôdy v tonách na ha za rok
R = faktor eróznej účinnosti prívalového dažďa
K = faktor náchylnosti pôdy na eróziu
LS = spoločný faktor veľkosti prispievajúcej plochy a sklonu svahu
1. Výpočet prevedieme pomocou nástroja Raster Calculator programu ArcMap, ktorý
nájdeme medzi nástrojmi ArcToolbox
2. Spustíme panel nástrojov ArcToolbox
, vyhľadáme a dvojklikom spustíme nástroj
Spatial Analyst Tools / Map Algebra / Raster Calculator
3. V otvorenom okne nástroja vidíme v ľavom hornom panely zoznam rastrov, ktoré máme v
programe ArcMap, v našom prípade je to zoznam rastrov jednotlivých faktorov. Do
stredného panela (označený ako B na obr. 29) zadávame výraz (vzorec), ktorý chceme
vypočítať. Vzorec zadávame tak, že dvojklikom na názov rastra pridávame do vzorca
faktory a jedným kliknutím vkladáme do vzorca matematický operátor (v našom prípade
násobenie) až kým nenapíšeme celý výraz (obr. 29)
4. V riadku "Output raster" kliknutím na žltú obálku nastavíme umiestnenie a názov
výsledného rastra potenciálnej erózie.
5. Na záver klikneme na tlačidlo OK. Výsledkom je raster potenciálnej erózie v tonách na
hektár za rok (t/ha/rok).

- 22 -

A

B

Obr. 29: Okno nástroja Raster Calculator. A - panel so zoznamom rastrových vrstiev v ArcMape. B - panel pre
vkladanie výrazu (vzorca), ktorý chceme vypočítať

Stanovenie reálnej erózie
Reálna (nazývaná tiež aktuálna) erózia predstavuje model skutočnej erózie, ku ktorej na
hodnotenej ploche (území) dochádza. Postup výpočtu je totožný ako pri výpočte potenciálnej
erózie, len s tým rozdielom, že v rastrovej kalkulačke (Raster Calculator) namiesto súčinu
troch faktorov vypočítame súčin všetkých piatich, teda:
Ereal = R . K . LS . C . P

(t/ha/rok)

E = strata pôdy v tonách na ha za rok
R = faktor eróznej účinnosti prívalového dažďa
K = faktor náchylnosti pôdy na eróziu
LS = spoločný faktor veľkosti prispievajúcej plochy a sklonu svahu
C = faktor ochranného vplyvu vegetácie
P = faktor účinnosti protieróznych opatrení
Výsledkom vynásobenia rastrových vrstiev piatich faktorov je raster reálnej erózie pôdy
v tonách na hektár za rok (t/ha/rok).
Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov
Vypočítané hodnoty je potrebné interpretovať. Je vypočítaná erózia veľká, malá? Je pod
alebo nad kritickou hranicou? Môžeme pokračovať v súčasnom využívaní alebo je nutné
vykonať protierózne opatrenia, či úplne súčasné využívanie zmeniť.
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Potenciálnu eróziu môžeme interpretovať, ako ohrozenie eróziou a interpretovať podľa
stupnice, ktorú uvádzajú Šúri a kol. (2002):
do 7,5 t/ha/rok
7,6 – 22,5 t/ha/rok
22,6 – 75,0 t/ha/rok
75,1 – 300,0 t/ha/rok
300,1 – 900,0 t/ha/rok
Nad 900,1 t/ha/rok

– žiadne až nízke erózne ohrozenie plošnou vodnou eróziou
– stredné
– vysoké
– veľmi vysoké
– extrémne vysoké
 katastrofické

Reálnu (aktuálnu) eróziu je potrebné interpretovať najmä vo vzťahu k tzv. prípustnej erózii
pôdy, ktorá je definovaná ako maximálny odnos pôdy, ktorý dovoľuje trvale a ekonomicky
udržiavať úrodnosť pôdy (Ilavská, Jambor, Lazúr, 2005). Ak hodnota aktuálnej erózie
v závislosti od hĺbky pôdy prekračuje hodnoty prípustnej erózie pôdy stanovenej zákonom č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (tab. 1), tak využívanie
pozemku nezabezpečuje dostatočnú ochranu pôdy pred eróziou a je potrebné začať
s protieróznymi opatreniami, prípadne využívanie úplne zmeniť.
Tab. 1: Hodnoty prípustnej erózie pôdy v závislosti od hĺbky pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Hĺbka pôdy
Plytké pôdy (do 30 cm)
Stredne hlboké pôdy (30 – 60 cm)
Hlboké pôdy (60 – 90 cm_
Veľmi hlboké pôdy (nad 90 cm)

Hodnota prípustnej erózie (t/ha/rok)
4
10
30
40
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