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To evaluate the water regime of soils, it is necessary to identify the development of basic meteorological elements. Climate change has prompted the scientific community to quantify its possible impact on the

hydrological cycle. Precipitation, temperature and evaporation are among the crucial balance characteristics of hydrological processes in the system Atmosphere - Plant cover - Unsaturated zone – Groundwater level.

In this article, evaporation is characterized by its potential evapotranspiration which includes the environment energy balance and the conditions of water vapor transmission into the atmosphere. The paper deals with

the comparison of the trend development of air temperature, atmospheric precipitation and potential evapotranspiration in three selected localities of the East Slovakian Lowland (ESL) with their trend development in

standard periods. In the evaluation, the period of 1961 – 2020 in the localities of Michalovce, Milhostov and Somotor were considered. By comparison, the standard periods of 1961 – 1990 and the most recent

standard period of 1991 – 2020 were used.

ZÁVER

V príspevku bola hodnotená trendová analýza základných meteorologických prvkov, ktoré sú najviac ovplyvnené klimatickými zmenami - trendová analýza teplôt vzduchu, trendová analýza zrážkových úhrnov a trendová analýza potenciálnej

evapotranspirácie v období 1961 – 2020 v troch lokalitách na Východoslovenskej nížine a to v Michalovciach, Milhostove a v Somotore a porovnávaná s trendovým vývojom v normálových obdobiach 1961 – 1990 a 1991 – 2020.

Trendové čiary priemerných ročných teplôt vzduchu majú výrazne stúpajúci trend vo všetkých lokalitách. Z hodnotenia odchýlok priemerných ročných teplôt vzduchu za hodnotené obdobie v jednotlivých lokalitách od dlhodobých normálov

1961 – 1990 a 1991 – 2020 vyplynulo, že odchýlky priemerných ročných teplôt vzduchu v porovnaní s normálom 1961 – 1990 sú od roku 1998 vo všetkých lokalitách kladné a teploty majú výrazne stúpajúci trend, hlavne v druhej polovici

hodnoteného obdobia. V porovnaní s druhým normálovým obdobím 1991 – 2020 sú zase až do roku 1994 všetky odchýlky záporné a teda pod dlhodobým normálom a nad normálom sú až od roku 2007 vo všetkých lokalitách. Trendové

čiary sú stúpajúce, najviac v lokalite Michalovce. Vyplýva to z teplotného rozdielu v medzi jednotlivými normálovými obdobiami. Dlhodobá priemerná ročná teplota sa v NO 1991 – 2020 zvýšila oproti NO 1961 – 1991 o 0,8°C v Somotore,

1,1°C v Milhostove a o 1,2°C v Michalovciach.

Trendová analýza zrážkových úhrnov nie je taká výrazná, no trendové čiary dlhodobých ročných zrážkových úhrnov, zrážkových úhrnov vo vegetačných obdobiach a zrážkových úhrnov mimo vegetačných období v rokoch 1961 – 2020

hodnotených lokalitách sú stúpajúce. V Michalovciach je stúpajúci trend najvýraznejší vo všetkých hodnotených prípadoch. V Milhostove len v prípade ročných a počas VO. V Somotore je vo všetkých prípadoch trend nevýznamný.

V Somotore je dlhodobý priemerný ročný zrážkový úhrn za hodnotené obdobie na úrovni priemeru za NO 1961 – 1990 a tiež NO 1991 – 2020. V Michalovciach a Milhostove sú dlhodobé priemerné ročné úhrny zrážok za hodnotené obdobie

vyššie ako priemer za NO 1961 – 1990 ale nižšie ako priemer za NO 1991 – 2020.

Z porovnania dlhodobých priemerných mesačných úhrnov zrážok za hodnotené obdobia je vidieť, že dlhodobo boli vo vegetačných obdobiach od mája do augusta úhrny zrážok nad obidvoma normálmi, ročnými aj mesačnými. V mimo

vegetačnom období boli rovnako nad normálmi, ročnými aj mesačnými, úhrny zrážok v októbri, novembri a decembri. V ostatných mesiacoch boli dlhodobé mesačné úhrny zrážok pod dlhodobými ročnými normálmi, ale v porovnaní

s mesačnými normálmi to bolo skoro vyrovnané.

Stúpajúci trend je vo všetkých hodnotených lokalitách za celé obdobie 1961 – 2020 aj pri trendovej analýze ročných kumulovaných hodnôt potenciálnej evapotranspirácie. Potenciálna evapotranspirácia je vo väčšine rokov vyššia než úhrn

zrážok. Z porovnania dlhodobej priemernej mesačnej kumulovanej potenciálnej evapotranspirácie za hodnotené obdobie 1961 – 2020 a za normálové obdobia 1961 – 1990 a 1991 – 2020 vyplýva, že ETpot za celé hodnotené obdobie bola

vo väčšine mesiacov vyššia než ETpot v NO 1961 – 1990 a zároveň nižšia než ETpot v NO 1991 – 2020.

Táto práca bola podporovaná grantovou agentúrou VEGA 2/0044/20.

Medzi základné meteorologické prvky ovplyvňujúce hydrologické procesy v

systéme atmosféra – rastlinný kryt – nenasýtená zóna – podzemná voda, na ktoré

vplývajú klimatické zmeny patria zrážky, teploty a výpar. V posledných desaťročiach

bol zaznamenaný vzostup priemernej teploty vzduchu takmer na celej Zemi.

Atmosférické zrážky sú neoddeliteľným činiteľom ovplyvňujúcim počasie a klímu

územia, vodný režim nenasýtenej zóne pôdy a dostupnosť vody v tomto prostredí.

V súvislosti so zmenami v atmosfére sa v posledných rokoch zvyšuje periodicita

výskytu extrémnych hydrologických situácií. Výpar je v tomto príspevku

charakterizovaný cez potenciálnu evapotranspiráciu.

Cieľom príspevku je porovnanie trendového vývoja teploty vzduchu, atmosférických

zrážok a potenciálnej evapotranspirácie v troch vybraných lokalitách

Východoslovenskej nížiny (VSN) s ich trendovým vývojom v normálových

obdobiach.

Porovnanie dlhodobých priemerných mesačných teplôt vzduchu za obdobie 1961 – 2020 od normálových období 1961 – 1990 a 1991 – 2020 

v hodnotených staniciach Michalovce, Milhostov, Somotor. Teplotný rozdiel medzi normálovým obdobím 1961 – 1990 a 1991 – 2020.

Trendová analýza ročných kumulovaných 

hodnôt potenciálnej evapotranspirácie

v Michalovciach, Milhostove a v Somotore v 

období 1961 – 2019.

Pre hodnotenie boli vybrané tri lokality na

Východoslovenskej nížine a to klimatické

stanice Michalovce, Milhostov a Somotor,

vyznačené na mape.

Pre trendovú analýzu boli použité denné

klimatické údaje z SHMÚ Košice za

obdobie rokov 1961 – 2020 a to údaje

o teplote vzduchu, atmosférických

zrážkach, dĺžke slnečného svitu, tlaku

vodných pár a rýchlosti vetra.

Boli hodnotené priemerné ročné a

mesačné teploty vzduchu za sledované

obdobie 1961 – 2020 a ich odchýlky od

normálových období (NO). V tomto

príspevku boli na porovnanie použité údaje

za normálové obdobie 1961 – 1990 a

najnovšie normálové obdobie 1991 – 2020.

Bola robená trendová analýza

kumulovaných hodnôt potenciálnej

evapotranspirácie za obdobie 1961 – 2020.

Bola hodnotená trendová analýza ročných zrážkových úhrnov za hodnotené obdobie 1961 – 2020, trendová analýza zrážkových úhrnov za vegetačné obdobia (teplé

mesiace) a mimo vegetačné obdobia (studené mesiace) v hodnotenom období a porovnaná s dlhodobými ročnými zrážkovými úhrnmi v uvedených normálových

obdobiach.

Dlhodobé priemerné mesačné úhrny atmosférických zrážok a  dlhodobé priemerné úhrny atmosférických zrážok za VO a mimo VO za hodnotené obdobie 1961 – 2020 

a normálové obdobia 1961 – 1990 a 1991 – 2020 v staniciach Michalovce, Milhostov, Somotor.

Trendová analýza dlhodobých ročných zrážkových úhrnov, zrážkových úhrnov vo VO a zrážkových úhrnov mimo VO v hodnotenom období 1961 – 2020  

v Michalovciach, v Milhostove, v Somotore.

Odchýlky priemerných ročných teplôt vzduchu od normálových období 1961-1990 a 1991-2020 v hodnotených staniciach Michalovce, Milhostov, Somotor.


