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Vzhľadom na nerovnomernú distribúciu zrážok a narastajúce evapotranspiračné požiadavky sú bukové ekosystémy v nižších nadmorských výškach výrazne ovplyvnené suchom. V prípade, že evapotranspiračné požiadavky
na pôdnu vodu nie sú naplnené, intenzita transpirácie klesá a rastlina trpí suchom, čo sa prejaví narušením fyziologických procesov a znížením produkcie aj vitality. V predkladanom príspevku sme hodnotili riziko sucha v
bukovom ekosystéme v Bienskej doline z dvoch rôznych pohľadov počas vegetačného obdobia v rokoch 2017 a 2018 (III-IX). Na hodnotenie sucha z klimatologického hľadiska sme použili klimatický ukazovateľ zavlaženia,
ktorý vyjadruje nakoľko sú evapotranspiračné požiadavky pokryté zrážkami. Sucho sme následne hodnotili aj na základe indexu REW (relative extractable water) vypočítaného z modelovania dynamiky pôdnej vlhkosti v
programe GLOBAL. Cieľom práce bolo identifikovať epizódy sucha a ich trvanie v ekosystéme ako aj porovnať hodnotenie sucha z klimatologického hľadiska (KUZ) a z pohľadu dostupnosti pôdnej vody (index REW).

A, CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNEJ LOKALITY

Bienska dolina sa nachádza v juhovýchodnej časti Kremnických vrchov v nadmorskej výške 450 m n. m. Geologické
podložie je tvorené andezitmi neogénnych stratovulkánov. Lokalita patrí do mierne vlhkého, mierne teplého
pahorkatinového až vrchovinového klimatického okrsku. Ročnú úhrn zrážok dosahuje 720 mm a priemerná ročná
teplota je 7,3°C. Z pohľadu fytogeograficko – vegetačného členenia patrí lokalita do bukovej oblasti sopečnej. V
súčasnosti sa tu vyskytuje bukový les vo veku 60-65 rokov s výškou 27-35 m. Podrast je chudobný (zmladenie buka,
C. cava, D. bulbifera, A. filix-femina...). Pôdny typ bol stanovený ako kambizem modálna a profil bol vykopaný do
hĺbky 70 cm. Vyčlenili sme 4 horizonty, pričom hlavná koreňová zóna bola ukončená v hĺbke 22-25 cm (Tab. č. 1).

Tab. č.1: Opis pôdneho profilu v lokalite Bienska dolina (Kremnické vrchy).

B, ODBER PÔDNYCH VZORIEK A ICH LABORATÓRNE SPRACOVANIE

Stanovenie hydrofyzikálnych parametrov - vlhkostnej retenčnej krivky a nasýtenej hydraulickej vodivosti bolo kľúčové
pre správne nastavenie modelu. Po vykopaní pôdnej sondy na reprezentatívnej ploche a vyčlenení horizontov sme z
každého odobrali 3 vzorky do Kopeckého valčekov (100 cm3).V laboratóriu sme určili hydraulickú vodivosť metódou
premenlivého hydraulického sklonu a následne sme vzorky analyzovali v tlakovom prístroji TLAKON NTE 5 za
účelom stanovenia retenčnej krivky pôdy. V Tab.č. 2 uvádzame priemerné hodnoty z troch vzoriek. Následne sme
vypočítali hodnoty hydrolimitov poľná vodná kapacita (FC) a bod vädnutia (BV), ktoré sme neskôr použili pri výpočte
indexu REW.

Tab. č.2: Parametre vlhkostnej retenčnej krivky podľa vanGenuchtena (θs,θr,α,n), nasýtená hydraulická vodivosť (Ks)
a vypočítané hodnoty pôdnej vlhkosti zodpovedajúcej hydrolimitom poľná vodná kapacita (θFC) a bod vädnutia (θWP)
stanovené pre jednotlivé horizonty pôdneho profile v lokalite Bienska dolina.

C, MODELOVANIE V PROGRAME GLOBAL

GLOBAL je jedno dimenzionálny simulačný model pohybu vody v zóne aerácie pôdy. Bol využitý vo viacerých
vedeckých štúdiách zameraných na determináciu hydrologického režimu. Základom modelu je riešenie Richardsovej
rovnice opisujúcej prúdenie vody vo vodou nenasýtenom prostredí. Pre jej riešenie je potrebné stanoviť vlhkostnú
retenčnú krivku a nasýtenú hydraulickú vodivosť. Retenčná krivka je vyjadrená rovnicou vanGenuchtena.

Vstupné údaje zahŕňajú systém interakcií medzi vegetáciou, pôdou a atmosférou (Tab. č.3). Pred začatím
modelovania sa určuje počiatočný vlhkostný profil a dolná okrajová podmienka (v našom prípade voľná drenáž).
Počiatočná vlhkosť bola stanovená gravimetricky analýzou odobratých vzoriek, pre horizont A 0,383 cm3.cm-3, pre
horizont B 0,397 cm3.cm-3, pre horizont B/C1 0,390 cm3.cm-3 a pre horizont B/C2 0,382 cm3.cm-3.

HORIZONT HĹBKA VLASTNOSTI

A 0-4 cm
farba hnedo–čierna, pôda kyprá, čerstvo vlhká, hrudkovitá, ílovito–hlinitá, skelet

do 2% (štrk), silné prekorenenie, výrazný prechod do B

B 5-22 cm
farba hnedá, pôda mierne uľahnutá, čerstvo vlhká, hrudkovitá, skelet do 10%

(štrk a kamene), silné prekorenenie, pozvoľný prechod do B/C1

B/C1 23-40 cm
farba sivo–hnedá (po zvetranom andezite), pôda uľahnutá, mierne vlhká,

hrudkovitá, hlinito–piesčitá, skelet do 30% (štrk a kamene), slabé prekorenenie

B/C2 40-66 cm
farba sivohnedá, pôda uľahnutá, mierne vlhká, piesčitá, obsah skeletu do 60%,

korene sporadicky, prechod do materskej horniny

HORIZONT θs θr  n θFC θWP Ks

A 0,574 0,093 0,007 1,523 0,383 0,134 25,6

B 0,547 0,098 0,009 1,471 0,356 0,142 37,8

B/C1 0,569 0,099 0,016 1,355 0,356 0,166 56,8

B/C2 0,556 0,097 0,010 1,375 0,357 0,152 62,4

Redukcia odberu vody koreňmi rastlín z nedostatočne zásobenej pôdy je opísaná modelom vodného
stresu podľa Feddesa. Hodnoty pre buk boli prevzaté z publikácie Šípek et al. (2020). Definovali sme
hodnotu vodného potenciálu pôdy, kedy sa začína odber vody koreňmi rastlín (P0 = -10 cm), hodnotu
kedy začína maximálny odber vody koreňmi rastlín (P1 = -10 cm), hodnotu potenciálu, kedy odber
vody koreňmi rastlín začína klesať (P2 = -800 cm). Hodnotu vodného potenciálu, kedy sa odber vody
koreňmi rastlín zastavuje sme určili na úrovni bodu vädnutia (P3 = -15 000 cm). Hĺbka koreňovej zóny
sa nemenila (26 cm). Na základe zistení v teréne a po zohľadnení koreňového systému buka sme
stanovili faktor potenciálneho odberu vody koreňmi rastlín vo vrchných 20 cm na hodnotu 1
(maximum) a následne lineárne klesal po hodnotu 0 v hĺbke 26 cm, kde bola koreňová zóna ukončená.

Tab.č.3: Vstupné veličiny programu GLOBAL charakterizujúce systém pôda–rastlina–atmosféra.

Index listovej plochy bol určený pre bukový porast na základe meraní prístrojom LI-COR (Licor,
Biosciences, USA). Počas vegetačnej sezóny 2019 bolo vykonaných 20 meraní (Tab. č.4). Denné
hodnoty boli dopočítané po zohľadnení schémy sezónnych zmien porastu (Allen et al., 1998).
Albedo a drsnosť vyparujúceho povrchu boli určené z hodnôt LAI metodikou podľa Nováka (2011).

Tab. č.4: Hodnoty indexu listovej plochy (LAI [m2.m2]) merané pomocou prístroja LI–COR 2200
v bukovom poraste v Bienskej doline (uvedené so smerodajnou odchýlkou).

D, SPRACOVANIE VÝSLEDKOV MERANÍ A MODELOVANIA

Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť riziko sucha z klimatického pohľadu a následne z pohľadu
pôdneho prostredia v interakcii s vegetáciou. Meteorologické veličiny boli merané automatickou
meteorologickou stanicou od EMS Brno. V prvom kroku sme využili klimatický ukazovateľ zavlaženia
(KUZ), ktorý je definovaný ako rozdiel medzi potenciálnou evapotranspiráciou a zrážkami. Kladné
hodnoty prezentujú mieru deficitu v ekosystéme a záporné hodnoty znamenajú dostatočné zásobenie
s prebytkom, teda optimálny stav. Následne sme hodnotili sucho z pohľadu pôdy použitím indexu REW
(relative extractable water) definovaného ako: REW= (θ-θWP)/(θFC-θWP), kde θ je aktuálna vlhkosť, θFC

je vlhkosť zodpovedajúca hydrolimitu poľná kapacita a θWP je vlhkosť zodpovedajúca hydrolimitu bod
vädnutia. REW vyjadruje množstvo využiteľnej vody v pôde pre potreby vegetácie, pričom ako
hraničná hodnota nástupu sucha sa považuje REW=0,4.

METEOROLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY

(denné hodnoty)

zrážky [mm] priemerná teplota vzduchu [°C]

slnečný svit [hod] tlak vodných pár [hPa]

rýchlosť vetra [m.s-1]

PARAMETRE VEGETÁCIE

index listovej plochy LAI [m2.m2]

albedo, drsnosť vyparujúceho povrchu

hĺbka koreňovej zóny [cm]

faktor potenciálneho odberu vody koreňmi [0,1]

parametre Feddesovho modelu vodného stresu [P0, P1, P2,

P3]

HYDROFYZIKÁLNE PARAMETRE

(pre každý horizont)

𝜃𝑟 reziduálna vlhkosť [cm3.cm-3]                           

𝜃𝑠 saturovaná vlhkosť [cm3.cm-3]                         

Ks nasýtená hydraulická vodivosť [cm.deň-1]     

, n vanGenuchtenove parametre retenčnej krivky pôdy

POČIATOČNÁ PODMIENKA počiatočná vlhkosť v jednotlivých horizontoch [cm3.cm-3]

DOLNÁ OKRAJOVÁ PODMIENKA voľná drenáž

Dátum LAI Dátum LAI Dátum LAI Dátum LAI

12.03.2019 1.027±0.07 13.04.2019 1.461±0.04 29.04.2019 4.526±0.08 01.08.2019 5.920±0.08

20.03.2019 1.821±0.04 15.04.2019 1.780±0.03 06.05.2019 5.393±0.08 01.09.2019 4.540±0.08

01.04.2019 1.787±0.02 17.04.2019 2.097±0.05 15.05.2019 5.693±0.09 01.10.2019 3.900±0.08

08.04.2019 1.658±0.15 21.04.2019 2.745±0.04 21.06.2019 5.931±0.07 23.10.2019 3.757±0.07

09.04.2019 1.649±0.08 25.04.2019 3.950±0.08 01.07.2019 6.100±0.08 30.10.2019 3.142±0.10

VEGETAČNÁ SEZÓNA 2017 VEGETAČNÁ SEZÓNA 2018
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Obr. č.1: Klimatický ukazovateľ zavlaženia počas vegetačnej sezóny 2017 (denné hodnoty)

počet dní s rizikom sucha

2017 III IV V VI VII VIII IX SPOLU

KUZ 24 20 29 25 21 27 20 166

REW A 5 8 17 27 0 7 4 68

REW B 0 26 17 29 3 18 8 101

REW B/C1 0 17 31 30 31 31 23 163

KUZ bilancia

KUZ deficit 25,3 -17 105 76,5 16,6 71,3 45,6 322,8
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Klimatický ukazovateľ zavlaženia vyhodnotil za najkritic–

kejšie mesiace máj a jún s celkovým deficitom 181,5 mm

zrážok. Významný nedostatok bo aj počas augusta, kedy

deficit dosiahol 71,3 mm, no nepriaznivé obdobia boli

prerušované zrážkami (Tab.č.5). Hodnoty REW klesli počas

vegetačnej sezóny pod kritickú hranicu 0,4 počas

niekoľkých období. Prvý pokles nastal v dôsledku minima

zrážok v horizonte A už koncom marca, no trval tu len 9 dní,

následne sa pôda nasýtila. Ďalší výraznejší pokles nastal

15 mája a trval až 45 dní (do 28.6.). Táto epizóda bola v

horizonte A najextrémnejšia počas celej vegetačnej sezóny

a vlhkosť sa zvyšok obdobia držala až na výnimku

niekoľkých dní v auguste nad kritickou hodnotou 0,4. Iný

priebeh vlhkosti bol v hlbších horizontoch. Na jar došlo k

poklesu vlhkosti až neskôr, s odstupom 5-8 dní od vrchného

horizontu. Posun však nastal aj v návrate do priaznivého

stavu. Jarná prvá epizóda sucha v horizonte B začala až v

apríli, no trvala takmer celý mesiac (26 dní REW pod 0,4).

Druhá dlhotrvajúca epizóda sucha nastala v polovici júna a

trvala 46 dní. V horizonte B/C1 bol priebeh vlhkosti oveľa

menej dynamický ako vo vrchnejších vrstvách. Po prvom

poklese REW pod kritickú hodnotu, ktorý nastal 14 apríla,

12 dní neskôr ako v B horizonte, trval tento nepriaznivý stav

až do druhej polovice septembra, spolu 163 dní (Obr.č.2).

Obr. č.3: Klimatický ukazovateľ zavlaženia počas vegetačnej sezóny 2018 (denné hodnoty)

počet dní s rizikom sucha

2018 III IV V VI VII VIII IX SPOLU

KUZ 23 25 24 23 27 25 25 172

REW A 0 10 20 4 25 12 19 90

REW B 0 4 31 14 25 18 10 102

REW B/C1 0 0 31 30 31 31 30 153

KUZ bilancia

KUZ deficit -23 74 73,5 31 108 53 57 372,7
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Počas vegetačnej sezóny 2018 KUZ za najkritickejšie

mesiace označil apríl, máj a júl. Obdobia sucha neboli tak

dlhotrvajúce ako v r. 2017, no vyskytovali sa častejšie,

podľa KUZ 172 dní (v 2017 166 dní) (Obr. č.3). Celkový

deficit na základe KUZ dosiahol 372 mm chýbajúcich zrážok

(Tab. č.6). Prvé obdobie sucha podľa REW nastalo v

horizonte A druhej polovici apríla a trvalo 10 dní. Ďalšie

výrazné epizódy sucha boli zaznamenané v tomto horizonte

v máji (20 dní REW pod 0,4) a v júli (25 dní). Ostatné

epizódy sucha netrvali viac ako 19 dní (Obr. č.4A). Pokles

vlhkosti v horizonte B pod kritickú hodnotu 0,4 nastal

koncom apríla, 8 dní po A horizonte. Nepriaznivé obdobie tu

trvalo 49 dní a bolo najdlhšie počas celej VS 2018. Ďalšie

dve epizódy sucha v júli a v auguste trvali 27 (júl) a 16 dní

(august) (Obr. č. 4B). Horizont B/C1 sa správal podobne

ako v predchádzajúcej sezóne. Po prvotnom poklese

vlhkosti pod kritickú hodnotu, ktorý nastal o 13 dní neskôr

ako v A horizonte a o 5 dní neskôr ako B horizonte, trval

nepriaznivý stav celú vegetačnú sezónu. K nárastu vlhkosti

nedošlo ani vplyvom zrážok a poklesu evapotranspiračných

požiadaviek v septembri a posledná hodnota REW pre

horizont B/C1 bola pomerne extrémna na úrovni 0,11 (Obr.

č.4c). REW v tomto horizonte pretrval pod hodnotou 0,4 po

dobu 153 dní (Tab. č.6).

Tab.č.5: Celková bilancia sucha na základe KUZ (PET>Z) a REW (<0,4) 
a mesačné hodnoty deficitu zrážok (mm) počas vegetačnej sezóny 2017.

Tab.č.6: Celková bilancia sucha na základe KUZ (PET>Z) a REW (<0,4) 
a mesačné hodnoty deficitu zrážok (mm) počas vegetačnej sezóny 2017.

Obr.č.2: Denný priebeh indexu REW počas vegetačnej 
sezóny 2017 v horizonte A (A), v horizonte B (B) 
a v horizonte B/C1 (C). 

Obr.č.4: Denný priebeh indexu REW počas vegetačnej 
sezóny 2018 v horizonte A (A), v horizonte B (B) 
a v horizonte B/C1 (C). 

Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť riziko sucha z klimatologického hľadiska a následne na základe dostupnosti pôdnej vody. KUZ spoľahlivo odhalil nástup sucha a jednoduchú bilanciu nedostatku zrážok. Počas

oboch rokov chýbalo viac ako 320 mm zrážok, čo naznačuje posun tejto oblasti k južnejším xerofilnejším ekosystémom. REW nám ukázal časové trvanie suchých období a dynamiku v jednotlivých horizontoch.

Horizont A (0-4 cm) sa vyznačoval výraznou dynamikou, rýchlym poklesom vlhkosti pri absencii zrážok, no na druhej strane aj rýchlym opätovným nasýtením po obnove zrážkovej činnosti. V horizonte B dochádzalo k

poklesu neskôr, no sucho tu trvalo výrazne dlhšie. Tento horizont bol nositeľom väčšiny koreňov, takže na hodnotenie sucha z pôdno-vegetačného hľadiska bol najvhodnejší. Horizont B/C1 bol postihnutý suchom

najviac, obe vegetačné sezóny boli pomerne extrémne. Treba však podotknúť, že v tejto hĺbke (23-40 cm) sa korene vyskytovali len sporadicky. Pre buk je tento fenomén netypický, keďže má hlboký koreňový

systém, no môže ísť o dlhodobú adaptáciu na nepriaznivé hydrické podmienky a nízku retenciu vody v týchto hĺbkach, keďže vitalita porastu je vo výskumnej lokalite priaznivá.

Tento príspevok vznikol vďaka projektom VEGA 1/0370/18, APVV-16-325 a APVV-18-390. Tiež ďakujeme Ing. Petrovi Fleischerovi, PhD. za poskytnutie LAI dát. 


