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The study focuses on the comparison of soil moisture obtained from a new, experimental version of the satellite product ASCAT with soil moisture measured in the mountain basin of
the Jalovecký Creek (Western Tatra mountains). For the comparison, measured soil moisture data from the research area Červenec (1500 m a.s.l., measurements in the open area at a
depth of 20 cm) and from a nearby forest (1420 m a.s.l., measurements at a depth of 40 cm) for the period 2012 – 2019 were used. These data were compared with data obtained from
an experimental version of the satellite product ASCAT. In this study, we focused on the comparison of water content in the lower layer of soil. The comparison showed greater
variability in the measured data compared to the satellite data. Higher correlations between measured and satellite soil moisture in individual months were achieved for the open area,
compared to the forest. The correlations in the summer months were better than in the winter months. In some years (2017, 2018, 2019) low correlation coefficients were achieved in
the summer months (June, July, August), which may be related to greater variability in climate indicators.

ABSTRACT1

METÓDY3SKÚMANÉ ÚZEMIE A ÚDAJE2

Meraná vs satelitná vlhkosť pôdy

• Obr. 5, 6 zobrazujú priebehy meranej a satelitnej vlhkosti pôdy a klimatických
ukazovateľov pre tie roky (2017, 2018, 2019) v ktorých, v letných mesiacoch (jún, júl,
august) nebola zistená žiadna korelácia (r okolo 0) medzi meranou a satelitnou
vlhkosťou pôdy. Možným dôvodom týchto zistení môže byť rozdielna dynamika v
klimatických ukazovateľoch. Taktiež bude potrebné detailnejšie overiť kvalitu
satelitných údajov, ktoré nereagovali na režim zrážok v priebehu sezóny.

VÝSLEDKY4

Výsledky ukázali, že vlhkostný index zo satelitných snímok je systematicky vyšší, ako meraná vlhkosť pôdy a ani jeho sezónna
variabilita počas teplej časti roka (v niektorých rokoch) nezodpovedá meraným údajom a režimu zrážok. V budúcich štúdiách
by sme chceli overiť závery z tejto štúdie (t.j., hodnotu satelitného produktu ASCAT) v hydrologickommodelovaní.

ZÁVERY5

• Oproti meraniam (14 – 42% objemovej vlhkosti pre voľnú plochu, 19 – 47% objemovej
vlhkosti pre les), satelitné údaje dávajú vyššie hodnoty vlhkosti (pre voľnú plochu, aj les
v rozsahu 33 – 67%). Hodnoty satelitnej vlhkosti sú zoškálované (medzi min. a max.),
preto rozsahy nemusia korešpondovať s meraniami.

• Najvyššia vlhkosť pôdy (42%) na lokalite Červenec – voľná plocha bola nameraná
27.3.2015. Satelit v tento deň zaznamenal vlhkosť 49%. Najvyššia vlhkosť pôdy (47%) na
lokalite Červenec – les bola nameraná 16.5.2014 (satelit zaznamenal vlhkosť 54%).

• Získané korelačné koeficienty sú pre obidve lokality dosť podobné, v prípade lokality
Červenec – voľná plocha o niečo vyššie. Vyššie korelácie boli dosiahnuté v letných
mesiacoch, v porovnaní zo zimou. V zimných mesiacoch môže byť povrch zamrznutý,
resp. pokrytý snehom, čo môže viesť k nepresným satelitnýmmeraniam.

Obr. 1: Povodie Jaloveckého potoka. Červené
body reprezentujú lokality na ktorých sa
vykonávajú merania vlhkosti pôdy (C1500 –
Červenec voľná plocha, C1420 – Červenec les).

Povodie Jaloveckého potoka • V štúdii porovnávame hodnoty ASCAT vlhkostného
indexu pre vrstvu koreňovej zóny (SW_100) s meraniami
na dvoch lokalitách (Červenec – voľná plocha, Červenec –
les) pre povodie Jaloveckého potoka za obdobie 1.1.2012
– 31.12.2019.

• Štúdia je zameraná na povodie Jaloveckého
potoka v Západných Tatrách (obr. 1). Plocha
povodia je 22,2 km2. Rozsah nadmorských
výšok je v intervale od 816 do 2178 m n.m.,
pričom priemerná výška je 1500 m n.m.
Priemerný sklon svahov v povodí je 30°.
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TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability

Meraná vllhkosť pôdy

• Na lokalite Červenec – voľná plocha (1500 m.n.m.) sa
nachádza kompletná automatická meteorologická stanica.
Merania sa vykonávajú v troch hĺbkach: 5, 10 a 20 cm,
senzormi Theta Probe ML2x-UM-1.21 (Delta-T Devices).

• Na lokalite Červenec – les (1420 m.n.m.) sa merania
vykonávajú v dvoch hĺbkach: 10 a 40, senzormi SM300-UM-
1.1 (Delta-T Devices).

• Pre potreby tejto práce sme sa zamerali na porovnanie
vlhkosti pôdy v spodných hĺbkach (t.j., 20 a 40 cm).

Obr. 2: Satelitná mapa (ASCAT)
vlhkostného indexu pre vrstvu
koreňovej zóny (SW_100) pre jeden
deň (12.1.2015). Červené body
reprezentujú lokality na ktorých sa
vykonávajú merania vlhkosti pôdy
(C1500 – Červenec voľná plocha,
C1420 – Červenec les).

Obr. 3: Porovnanie priebehu meranej a satelitnej
vlhkosti pôdy a klimatických ukazovateľov (úhrn
zrážok, teplota vzduchu) pre lokalitu Červenec –
voľná plocha a Červenec – les.

Obr. 4: Porovnanie korelácií medzi satelitnou vlhkosťou
pôdy ASCAT a meraniami na lokalite Červenec – voľná
plocha (C1500, hĺbka merania 20 cm) a v neďalekom lese
(C1420, hĺbkamerania 40 cm).

Obr. 5: Priebeh meranej a satelitnej vlhkosti pôdy
a klimatických ukazovateľov pre roky 2017, 2018,
2019 pre lokalitu Červenec – voľná plocha.

Obr. 6: Priebeh meranej a satelitnej vlhkosti pôdy
a klimatických ukazovateľov pre roky 2017, 2018,
2019 pre lokalitu Červenec – les.

• Z NetCDF (Network Common
Data Form) súborov boli v
softvérovom prostredí R (R
Core Team, 2020)
extrahované denné mapy
vlhkostného indexu pôdy
(SW_100) a z nich časové
rady pre body meraní
(Červenec – voľná plocha,
Červenec – les) v skúmanom
povodí. Ako príklad, je na
obr. 2 zobrazená extrahovaná
mapa vlhkostného indexu
pre jeden deň (12.1.2015).

Satelitná vllhkosť pôdy

• Satelitný produkt ASCAT poskytuje údaje o pôdnej vlhkosti
pre hornú a dolnú (koreňovú zónu) vrstvu pôdy
reprezentovanú indexom pôdnej vody (Soil Water Index
SWI), ktorý je určený exponenciálnym filtrom.

• Satelitný produkt použitý v našej štúdii obsahuje údaje za
obdobie 2012-2019 pre pôdnu vodu vo vrstve koreňovej
zóny (SW_100).


