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Cieľom príspevku je kvantifikácia odnosu sedimentov pomocou fyzikálne založeného Erosion-3D modelu a pomocou 

empirického modelu USPED v povodí Svacenického jarku. Analýza bola uskutočnená pre obdobie od IX. 2015 do XI. 

2016, pričom vstupné údaje tvorili reálne namerané zrážkové udalosti, ktoré boli vyhodnotené ako erózne účinné v rámci 

zvoleného obdobia. Množstvo sedimentov určené fyzikálne založeným modelom a empirickým modelom bolo porovnané 

s nameranými údajmi získanými batymetriou dna v poldri, ktorý sa nachádza v povodí Svacenického jarku. Na základe 

výsledkov je zrejmé, že fyzikálne založený model predstavuje omnoho vhodnejší a presnejší prístup pre stanovenie množ-

stva erodovaného materiálu v povodí, než empirický model. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: fyzikálne založený model, modelovanie eróznych procesov, empirické modelovanie, vodná erózia, množstvo 

sedimentov, extrémna zrážková udalosť  

 

 

 

MODELLING OF SEDIMENT DELIVERY AMOUNTS BY A PHYSICALLY BASED EROSION-3D MODEL 

AND EMPIRICAL MODEL USPED IN THE SVACENICKY CREEK CATCHMENT. The aim of the paper is to 

quantify the amount of sediments using a physically based Erosion-3D model and empirical model USPED in 

the Svacenicky creek catchment. The analysis was carried out for the period from IX.2015 to XI.2016 with input data 

based on real measured rainfall events that have been determined as erosion effective within the selected period. 

The amount of sediments quantified by the physically based model and empirical model were compared with the measured 

data obtained by the bathymetry of the bottom in Svacenicky polder, which is located in the Svacenicky creek catchment. 

Based on the results it can be concluded that the physically based model represents more appropriate and accurate 

approach for determining the amount of eroded material in the catchment then an empirical one. 

 

KEY WORDS: physically based model, modelling of erosion processes, empirical modelling, water erosion, amount of sediments, 

extreme rainfall event  
 
 

 

 

Úvod 

 

Intenzita a rozsah degradačných procesov pôd nadobudla 

v posledných rokoch podstatný nárast v mnohých čas-

tiach sveta (Midriak, 1993; Rawat a kol., 2011). Spome-

dzi jednotlivých degradačných procesov má najzávaž-

nejšie postavenie vodná erózia pôdy, ktorá v mnohých 

prípadoch vedie k úplnému odnosu jemnozeme a tým 

k zániku pôdy. Doposiaľ jej dlhodobý a veľkoplošne 

pôsobiaci vplyv zapríčinil znehodnotenie veľkej rozlohy 

pôdy vo viacerých krajinách (Montgomery, 2007; Terra-

nova a kol., 2009). Z uvedeného vyplýva nielen nutnosť 

venovať pozornosť jej riešeniu, ale i výskumu a zavádza-

niu praktických opatrení určených na znižovanie jej in-

tenzity. Keďže väčšina štúdií zameraných na riešenie tej-

to problematiky bola uskutočňovaná pomocou empiric-

ky založených modelov, je žiaduce použiť na hodnotenie 

intenzity eróznych procesov inovatívnejšie a komplex-

nejšie metódy a spôsoby. Jeden z takýchto nástrojov 

predstavujú fyzikálne založené modely, ktoré sa javia 

ako efektívna metóda kvantifikácie a hodnotenia erózie 

pôdy (Bhattarai a Dutta, 2007). Na druhej strane nemož-

no označiť empirické modely za menej hodnotný prístup 

posudzovania eróznych procesov, len brať v úvahu mož-

nosť lepšej a komplexnejšej kvantifikácie vodnej erózie 

pôdy. Avšak výber správneho prístupu a kvantifikácie 



Honek, D. a kol.: Modelovanie odnosu sedimentov fyzikálne založeným EROSION-3D modelom… 

 95 

eróznych procesov je silne závislý od dostupnosti kvalit-

ných vstupných dát. 

V posledných rokoch počet štúdií venujúcich sa proble-

matike vodnej erózie pôdy dosiahol vysoké číslo a bolo 

vyvinutých mnoho metód hodnotenia intenzity vodnej 

erózie pôdy, avšak všeobecným  problémom zostáva 

validácia a verifikácia použitých metodík (Garcia-Ruiz 

a kol., 2015). Terénne meranie erózneho zmyvu je obme-

dzené nielen finančnou náročnosťou, ale tiež nedos-

tatkom vhodných lokalít. Jedným z riešení, ako zistiť 

mieru erózie v riešenom území, je meranie hrúbky sedi-

mentov v nádržiach (García-Ruiz a kol., 2015). Tejto 

problematike je venovaných množstvo prác (Erskine 

a kol., 2002; Boix-Fayos a kol., 2008; Boyle a kol., 2011; 

Bussi a kol., 2013; Hlavčová a kol., 2018). 

Cieľom príspevku je nielen porovnanie výsledkov kvan-

tifikácie objemu sedimentov vyššie opisovanými metó-

dami, ale rovnako aj konfrontácia modelových výsledkov 

s reálne nameraným množstvom sedimentov v poldri na 

Svacenickom jarku. 

 

Materiál a metódy  

 

V nasledujúcej časti sú stručne popísané modely použité 

pre výpočet množstva sedimentov v povodí Svacenic-

kého jarku. Ide o fyzikálne založený Erosion-3D model 

a empirický model USPED. Ďalej nasleduje opis baty-

metrie dna v Svacenickom poldri slúžiaci pre porovnanie 

modelových výsledkov s reálne nameranými dátami. 

 

Erosion-3D model 

 

EROSION-3D model predstavuje fyzikálne založený 

model, ktorý simuluje erózne a odtokové procesy na po-

vodiach s veľkosťou do 400 km2 (Schmidt a kol., 1999).  
Plocha povodia v modeli je delená pravidelnou štvor-

covou sieťou a umožňuje identifikáciu intenzity erózie 

a ukladanie erodovaného materiálu vo farebnej škále. 

Model umožňuje simulovať jednu epizódu, t.j. jednu 

zrážkovú udalosť, ale rovnako aj sekvenciu zrážkových 

udalostí a napodobniť tak dlhodobú zrážkovú radu a dl-

hodobú simuláciu. 

Ďalšou výhodou EROSION-3D modelu je výpočet zalo-

žený na rastroch, ktorý umožňuje podrobnú priestorovú 

analýzu eróznych procesov. Model je navrhnutý vhodne 

pre široký záber užívateľov, čoho dôkazom je malý počet 

vstupných parametrov (Michael, 1996). Napriek tomu 

obťažnosť získania niektorých pôdnych vstupných 

parametrov, tak aby predstavovali dostatočne reprezen-

tatívnu hodnotu, je vysoká. Drsnosť povrchu pôdy vstu-

puje do vzťahu pri výpočte rýchlosti povrchového odtoku 

pomocou Manningovej rovnice, ktorá ovplyvňuje celko-

vé množstvo povrchového odtoku (Schmidt, 1996). Drs-

nosť povrchu pôdy je počítaná upravenou Manningovou 

rovnicou nasledovným spôsobom (Michael, 1996): 

 

𝑛 =  𝑣𝑞
−5/3

∗  𝑞0
2/3

∗  𝑆1/2                 (1) 

 

kde 

n – drsnosť povrchu podľa Manning-Stricklera [s.m−1/3] 

(Michael, 1996), 

vq – rýchlosť odtoku [m.s-1], 

qo – priemerná rýchlosť odtoku [m2.s-1)], 

S    – sklon [m.m-1]. 

 

Empirický model USPED 

 

Model USPED (Unit Stream Power based Erosion/Depo-

sition model) je empirický model, vytvorený na koncepte 

modelu USLE v 90. rokoch (Mitáš a Mitášová, 1998; 

Mitášová a kol., 1996), ktorý sa používa k modelovaniu 

potenciálnej miery erózie a depozície pôdy na poľnohos-

podárskych plochách. Vstupnými parametrami do mo-

delu sú DEM a hodnoty faktora R (erózna účinnosť daž-

ďa), K (erodovateľnosť pôdy), C (ochranný vplyv vege-

tácie) a P (protierózne opatrenie). 

 

Opis povodia Svacenického jarku a batymetria dna 

 

Lokalizácia povodia Svacenického jarku je v oblasti My-

javskej pahorkatiny (obr. 1) v západnej časti Slovenskej 

republiky. Vďaka prírodným a socio-ekonomickým zme-

nám podlieha oblasť Myjavskej pahorkatiny rýchlemu 

odtoku, čoho dôsledkom sú bahenné povodne. Výsled-

kom takmer 600-ročného antropogénneho pretvárania 

prirodzene zalesnenej krajiny Myjavskej pahorkatiny, 

ktorá bola tvorená najmä dubovými a bukovými lesmi, je 

súčasná krajina povodia, kde orná pôda zastupuje 66 % 

plochy Myjavskej pahorkatiny. Zvyšok územia pokrýva-

jú mozaiky lesov (9 %), trávnaté porasty (9 %), vodné 

plochy (7 %), záhrady (6 %), zástavba (2 %) a kroviny 

(1%). Prevládajúci pôdny druh predstavujú luvizeme 

(68 %), nasleduje pararendzina (28 %) a najmenšie zas-

túpenie majú kambizeme (3,7 %). Vodný tok Svacenický 

jarok, predstavuje chrbtový tok územia a v spodnej časti 

sa vlieva do malej vodnej nádrže (poldra). Keďže mesto 

Myjava bolo v minulosti postihnuté častými povodňami 

(Bučko a Mazurová, 1958; Stankoviansky, 1999; Stanko-

viansky, 2003; Dotterweich, a kol., 2013) bola zrealizo-

vaná výstavba poldra Svacenického jarku ako súčasť 

protipovodňovej ochrany územia. Polder slúži predovšet-

kým na zníženie povodňových prietokov pravostranného 

prítoku toku Myjava – Svacenického jarku.  

Hydrografický prieskum a zber údajov v Svacenickom 

poldri bol vykonaný pomocou zariadenia AUV 

(Autonomous Underwater Vehicle) prístrojom Eco-

Mapper. Batymetria dna v poldri bola uskutočnená 

v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied v rokoch 

2015, 2016 a 2017. AUV Ecomapper je zariadenie, ktoré 

je schopné samostatne sa pohybovať na povrchu a pod 

povrchom vodnej hladiny v hĺbke od 1 do 100 metrov. 

Pre analýzy v rámci tohto príspevku bolo zvolené 

obdobie od IX.2015 – XI.2016.  

 

Vstupné údaje 

 

Vstupnými údajmi pre oba modely boli zrážkové údaje 

v minútovom kroku počas obdobia IX.2015-X.2016 na 
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meteorologickej stanici Myjava (v prípade modelu 

USPED boli stanovené mesačné a ročné úhrny zrážok). 

Modely boli validované na kontinuálnom rade namera-

ných zrážok. Obr. 2 zobrazuje vybrané zrážky počas 

zvoleného obdobia, tab. 1 uvádza charakteristiky jednot-

livých zrážkových udalostí; dátum výskytu zrážkovej 

udalosti, trvanie zrážkovej udalosti (min), množstvo 

zrážkovej udalosti (mm) ako aj intenzitu zrážkovej 

udalosti (mm.min-1). Ostatné zrážkové udalosti v tomto 

období neboli vhodné pre použitie v modelu EROSION-

3D (žiadna odozva modelu). 

Ďalším vstupným parametrom boli pôdne charakte-

ristiky, v prípade fyzikálne založeného EROSION-3D 

modelu ide o sedem pôdnych charakteristík (Michael 

a Schmidt, 1996). Ich podrobný prehľad s uvedením 

konkrétnych hodnôt uvádza tab. 2.  

V prípade modelu USPED sumarizáciu vstupných 

charakteristík obsahuje tab. 3. Hodnoty C a P faktoru boli 

stanovené na základe literatúry (Janeček a kol., 2012), 

faktory R a K boli vypočítané na základe reálne mera-

ných dát v povodí.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Intenzívne erózne procesy v povodí Svacenického jarku 

sú spojené s miestami výrazne naklonených povrchov 

(nad 10°). Tieto plochy sa v území nachádzajú v blízkosti 

vodných  tokov či eróznych rýh. V týchto  miestach  do- 

 

 

 
 

Obr. 1.  Mapa lokalizácie povodia Svacenického jarku a DTM, mapa využitia územia a mapa 

pôdnych typov WRB (FAO) a druhov. 

Fig. 1.  The map of the Svacenický jarok catchment, DEM, land use and soil conditions 

according to texture and WRB (FAO). 

 

 

 
 

Obr. 2.  Grafické zobrazenie vybraných zrážkových udalostí počas hodnoteného obdobia. 

Fig. 2. Chosen rainfall events during investigated time period. 
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Tabuľka 1. Charakteristiky vybraných zrážkových udalostí počas hodnoteného obdobia 

Table 1. Characteristics of chosen rainfall events during investigated time period 

Dátum  

zrážkovej udalosti 

Trvanie zrážkovej 

udalosti 

[min] 

Množstvo zrážkovej 

udalosti 

[mm] 

Intenzita zrážkovej 

udalosti 

[mm.min-1] 

25.-26.09.2015 1041 26,11 0,03 

03.05.2016 206 14,66 0,07 

12.-13.05.2016 260 9,92 0,04 

14.05.2016 15 2.38 0,16 

24.05.2016 161 15,22 0,09 

24.05.2016 46 3,07 0,07 

02.06.2016 64 5,15 0,08 

05.06.2016 39 2,69 0,07 

08.06.2016 1 0,57 0,57 

13.06.2016 22 2,23 0,1 

15.06.2016 67 4,5 0,07 

15.06.2016 58 5,5 0,09 

02.07.2016 8 4,18 0,52 

12.07.2016 28 3,64 0,13 

14.07.2016 241 10,71 0,04 

16.07.2016 336 5,74 0,02 

31.07.2016 122 2,2 0,02 

05.08.2016 81 2,3 0,03 

09.08.2016 48 3,32 0,07 

10.08.2016 333 6,4 0,02 

17.08.2016 50 3,38 0,07 

21.08.2016 79 13,8 0,18 

05.09.2016 141 4,71 0,03 

05.09.2016 56 6,75 0,12 

17.09.2016 31 6,66 0,22 

04.10.2016 252 8,11 0,03 

 

 

Tabuľka 2.  Sumarizácia pôdnych vstupných parametrov pre fyzikálne založený model 

EROSION-3D (Michael, Schmidt, 1996)  

Table 2. Summary of input soil parameters for physically based model EROSION-3D 

(Michael and Schmidt, 1996) 

Pôdne parametre  

Pšenica Kukurica 

Hlinitá pôda 
Prachovito-

hlinitá 

Prachovito-

ílovito-hlinitá 

Hlinitá 

pôda 

Prachovito-

hlinitá 

Prachovito-

ílovito-

hlinitá 

Objemová hmotnosť 

[kg.m-3] 
1497-1587 1432-1493 1479-1552 

1341-

1491 
1329-1479 1328-1458 

Počiatočná vlhkosť pôdy 

[%] 
30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 

Obsah organickej hmoty 

[%] 
1,473-1,502 

1,420-

1,480 
1,490-1,557 

1,350-

1,473 

1,650-

1,750 
1,465-1,557 

Erózna odolnosť  

[N.m-2] 

0,0049-

0,0081 

0,003-

0,023 
0,004-0,0053 

0,0008-

0,0047 

0,001-

0,002 

0,0007-

0,0033 

Drsnosť  

[s.m-1/3] 
0,020-0,043 

0,015-

0,023 
0,013-0,023 

0,015-

0,075 

0,015-

0,075 
0,015-0,075 

Pokrytie povrchu pôdy  

[%] 
0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

Opravný koeficient  

[-] 
0,08-1 0,08-1 0,08-1 0,08-1 0,08-1 0,08-1 
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chádza k depozícii erodovaného materiálu, ktorý sa hro-

madí na úpätí svahov. Všeobecne je však miera erózie 

v povodí mierna (do 5 t.ha-1rok-1). Z porovnania výsled-

kov modelovania pestovania úzko a širokoriadkových 

plodín jasne vyplýva, že širokoriadkové plodiny ako ku-

kurica predstavujú veľké nebezpečie, ktoré môže viesť 

k intenzívnej erózii a degradácii pôdy v území. Model 

EROSION 3D predpokladá približne dvojnásobne väčšiu 

mieru erózie pri kukurici ako pri pšenici (obr. 3). U mo-

delu USPED je rozdiel až 4-násobný (obr. 4).  

Výsledné hodnoty objemu erodovaného materiálu sú su-

marizované v tab. 4. Podľa batymetrického prieskumu sa 

vo zvolenom období v nádrži usadilo asi 301,5 m3 sedi-

mentov (pri uvažovanom zvodnení sedimentov 56,5 %). 

Výsledky z modelu EROSION-3D sa blížia k tejto refe-

renčnej hodnote a je zrejmé, že reálna hodnota sa pohy-

buje medzi zvolenými scenármi pestovaných plodín, kto-

ré tak dobre simulujú reálnu situáciu v povodí. Výsledky 

z modelu USPED nadhodnocujú množstvo sedimentov, 

ako bolo predpokladané (u kukurici na siláž je rozdiel až 

2 365 m3).  

Empirické modely ako USPED slúžia najmä pre sta-

novenie dlhodobej intenzity potenciálnej erózie či depo-

zície a pre potreby priestorovej lokalizácie miest ohroze-

ných vodnou eróziou, ako je vidieť na obr. 4. Presnosť 

výpočtu reálneho objemu erodovaného materiálu je zaťa-

žená nepresnosťou vlastných vstupných parametrov, kto-

ré len parametrizujú reálne prírodné podmienky (Wisch-

meier a Smith, 1978). K tomu taktiež prispieva možné 

nadhodnotenie vplyvu zrážkových úhrnov (aj napriek 

tomu, že výsledná hodnota R faktora 169,3 je relatívne 

nízka, pretože zvolené obdobie bolo zrážkovo pod-

priemerné), kde na rozdiel od epizódneho modelu 

EROSION-3D, ktorý berie v úvahu len vybrané erózne 

účinné dažde, empirické modely uvažujú vplyv celko-

vých ročných a mesačných úhrnov. To všetko vedie k zá-

veru, že pre potreby presného modelovania objemu 

erodovaného materiálu (čo je dôležité najmä pri výpočte 

 

 

Tabuľka 3.  Sumarizácia vstupných parametrov pre empirický model USPED  

Table 3. Summary of input parameters of model USPED 

Parametre 
R  

[MJ.mm.ha-1.h-1.yr-1] 

K  

[t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1] 

C  

[-] 

P  

[-] 

Hodnota 169,3 0,017 
0,72 (kukurica) 

1 
0,12 (pšenica) 

 

 

 

 
 

Obr. 3.  Množstvo sedimentov pre kukuricu na siláž a pšenicu ozimnú (Erosion-3D model).  

Fig.3. Sediment budget calculated for silage corn and winter wheat (EROSION-3D model). 
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Tabuľka 4. Porovnanie výstupov jednotlivých modelov a výsledkov získaných batymetriou dna 

Svacenického poldra 

Table 4. Comparison between models’ outputs and bathymetric measurement in the Svace-

nicky polder 

  
EROSION- 3D USPED 

MERANÉ 

SEDIMENTY 

Modelované druhy plodín Objem sedimentov [m3] 

Pšenica ozimná 270,0 712,9 
301,5 

Kukurica na siláž 658,0 2666,8 

 

 

 
 

Obr. 4  Množstvo sedimentov pre kukuricu na siláž a pšenicu ozimnú (model USPED). 

Fig. 4. Sediment budget calculated for silage corn and winter wheat (model USPED). 

 

 

životnosti vodných nádrží), predstavuje model 

EROSION-3D omnoho vhodnejší prístup.  

Podobnou problematikou sa zaoberal Kavka (2011), kto-

rý vo svojej práci validoval funkčnosť fyzikálne založe-

ného simulačného modelu SMODERP. Validácia mode-

lu bola uskutočnená na výsledkoch meraných na dažďo-

vom simulátore, ako aj na dátach nameraných na experi-

mentálnych eróznych plochách. Podľa Hasholta (1998) 

neexistuje univerzálny spôsob validácie modelov. 

Quinton (1994) vo svojej práci rozoberá validáciu 

epizódneho a fyzikálne založeného erózneho modelu 

EUROSEM a považuje za dôležité vykonávať validáciu 

modelu predovšetkým v súvislosti s hlavným účelom, 

pre ktorý bol model navrhnutý. Tak isto podrobne popi-

suje charakteristiky validácie fyzikálne založených mo-

delov; a to od základných krokov, ktoré je potrebné vy-

konať pred samotnou validáciou až po konečné hodno-

tenie úspešnosti validácie modelov. O jednotlivých as-

pektoch validácie modelov vypovedá práca od autorov 

Refsgaarda a Knudsena (1996), kde sú opísané teoretické 

princípy validácie troch modelov; fyzikálne založeného 

hydrologického modelu MIKE SHE, klimatického mo-

delu WatBal a koncepčného zrážkovo-odtokového mo-

delu NAM. 

 

Záver 

 

Cieľom príspevku bolo určenie množstva sedimentov 

fyzikálne založeným modelom EROSION-3D a empi-

rickým modelom USPED a porovnanie modelových výs-

ledkov s nameraným množstvom sedimentov v povodí 

Svacenického jarku. Výpočty boli uskutočnené pre dve 
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plodiny pestované v analyzovanom území; pšenicu 

ozimnú  a kukuricu na siláž. Z dosiahnutých modelových 

výstupov možno konštatovať, že empirický model 

USPED značne nadhodnocuje množstvo sedimentov 

v porovnaní s fyzikálne založeným modelom ERO-

SION-3D. Na druhej strane sa model USPED preukázal 

ako vhodný nástroj pre lokalizáciu miest, ktoré sú ná-

chylné na vodnú eróziu. Medzi jeho hlavnú nevýhodu 

patrí najmä nadhodnotenie vplyvu zrážkových úhrnov 

(vplyv celkových ročných a mesačných úhrnov), pričom 

EROSION-3D model pracuje iba s tzv. erózne účinnými 

zrážkami. V zmysle modelovaných plodín sa bližšie 

k nameraným dátam približuje pšenica ozimná a to v prí-

pade fyzikálne založeného EROSION-3D modelu ako aj 

empirického modelu USPED. Na základe uvedeného 

možno zhrnúť, že fyzikálne založený EROSION-3D mo-

del preukázal vyššiu presnosť modelových výstupov vo 

vzťahu k meraných dátam ako empirický model USPED. 
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MODELLING OF SEDIMENT AMOUNTS BY A PHYSICALLY BASED EROSION-3D MODEL  

AND EMPIRICAL MODEL USPED IN THE SVACENICKY CREEK CATCHMENT 
 

 

The study presents the determination of sediment 

amounts using two different kinds of methods; physically 

based models and empirical models in the agricultural 

catchment. The main goal of the article includes the 

quantification of sediment amounts using physically 

based model and empirical model and confrontation the 

modelled results with the real measured data. The 

measured data were obtained by the bathymetry 

measurement in the Svacenicky Jarok polder. The polder 

bathymetry measurement was performed using 

Autonomous Underwater Vehicles (EcoMapper) which 

represents a device able to move on the surface level in 

water with depth more than one meter. The hydro-

graphical survey and data mapping of the Svacenický 

polder were performed by Slovak Academy of Sciences 

in the year 2015 and 2016. 

The calculations were targeted at the 27 rainfall events 

which have been determined as the erosion effective 

during 2015-2016 and for two land cover types; silage 

corn and winter wheat. The selected crops reflect the real 

conditions in the catchment. One minute rainfall data 

were measured at the Myjava rain-gauge station during 

chosen period time.  

The study area is localized in the middle of the Myjava 

Hill Land situated in the western part of Slovakia. 

The area is strongly affected by quick runoff response 

and related muddy floods. It is thanks to ~600-year 

anthropogenic transformation of the naturally forested 

landscape, which was predominantly formed by oak and 

beech forests. Nowadays more than half of the territory 

is covered by arable land (66% of area), other parts of 

area consist of forests (9%), grassland (9%), water bodies 

(7%), gardens (6%) and shrubbery (1%).  

The results present differences between physically based 

EROSION-3D model and empirical model USPED and 

crop types selected. In general, erosion processes are 

moderate in the catchment (up to 5 tons per hectare/year).  

Considering the different types of crops, it is obvious that 

the effect of vegetation on runoff and sediment yields 

plays an important role in preventing runoff-erosion 

processes. According the results, it can be concluded that 

silage corn represents a major hazard causing the intense 

erosion and soil degradation in the area. The most 

intensive erosion processes were calculated for the silage 

corn using empirical model USPED. The results from 

the model USPED overestimated the amount of 

sediments in comparison with physically based 

EROSION-3D model. Empirical model USPED is more 

suitable for the spatial distribution of places endangered 

by water erosion. 

Based on the polder bathymetry measurement, there was 

deposited about 301.5 m3 amount of sediments. 

The results from the Erosion-3D model are closer to this 

value and it is clear that the measured value fluctuates 

between crops selected. Both models are suitable for 

evaluating the effects of changing management practices 

on the sediments volume quantification. However, 

the empirical model USPED overestimated the sediment 

volume in the catchment in comparison with EROSION-

3D model and that’s why physically based approach 

represents more relevant approach for the assessing 

runoff-erosion processes. 
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