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ABSTRACT
In connection with changes in the atmosphere, the periodicity of the occurrence of extreme hydrological situations has

been increasing in recent years. In the natural conditions of Slovakia, periods without rain are lengthening and the

incidence of precipitation of extreme intensity and abundance is increasing. Hydrological extremes are generally

manifested in the form of floods and droughts. The increased incidence of drought is a new phenomenon in our latitudes.

Drought basically means a lack of water in the soil, plants and in the atmosphere. Uniform criteria for quantitative

definitions of drought do not exist with regard to the diverse approaches – meteorological, hydrological, agricultural,

bioclimatic and a number of others. Soil drought is a phenomenon of the soil aeration zone, which is a source of water for

the biosphere. From a systemic point of view, the atmosphere – plant cover – soil aeration zone – groundwater level (AT–

PC–SAZ–GWL) is part of the system. Thus, all hydrological processes take place between the groundwater at its lower

limit and the plant cover and atmosphere at the upper limit of the aeration zone. With its large retention capacity and

hydrophysical properties, it is crucial for the water cycle, and its transformational effects decisively affect the speed and

direction of water movement in the system. It follows from the above that the moisture condition of the soil in the aeration

zone is the result of interaction processes of the aeration zone with the surrounding subsystems, while the intensity of

these interactions depends on the hydrophysical properties of the soil. The East Slovakian Lowland is characterized by

heavy, clayey and loamy soils. The growing season of 2022 ranks among the driest seasons. The article contains an

analysis of the moisture regime in the unsaturated zone of the soil environment during the 2022 growing season.

ZÁVER

V príspevku boli kvantifikované rozdielne výsledky monitoringu objemovej vlhkosti a zásoby vody do hĺbky 1,00 m v rôznych 

pôdnych druhoch. Pre prezentáciu rozdielov boli vybrané výsledky monitoringu v troch lokalitách na VSN v extrémne suchom 

vegetačnom  období roku 2022. Najťažšie pôdy, s najväčším obsahom ílovitých častíc boli v lokalite Senné, ľahšie v lokalite 

Milhostov a najľahšie v lokalite Vysoká nad Uhom. 

Výsledky monitoringu potvrdili, že čím je pôdny profil ľahší, tým je variabilita zásob vody väčšia. Ľahšie pôdy sú po vertikále

rovnomerne presušované po celom skúmanom profile. Po vertikále pôdneho profilu bol numericky a graficky identifikovaný významný

posun priebehov vlhkostí, ich obalových kriviek a priemerných hodnôt na vlhkostnej osi. Prírastok ílovitej zložky v textúre posúva

priebehy vlhkostí k vyšším hodnotám.

Bola vypracovaná grafická analýza so zobrazením chronoizoplet. Tá v lokalite Senné preukázala, že vysušovanie pôdneho profilu

sa postupne prejavilo v celom pôdnom profile. V lokalitách Milhostov bolo vysušovanie rovnomerné v celom skúmanom profile do

hĺbky 1,00 m. Pôdny profil Vysoká nad Uhom sa nachádza v pririečnej zóne rieky Uh. Jeho vlhkostný režim v spodných pôdnych

horizontoch je pravdepodobne ovplyvnený vodným režimom rieky. Aj tu sa však prejavilo vysušovanie pôdneho profilu. Počas

septembrových výdatných zrážok sa všetky pôdne profily dosýtili.

Pre zistenie dostupnosti vody pre rastlinný kryt v čase a priestore boli chronoizoplety určené hydrolimitami FWC, TP a WP.

Výsledky názorne ilustrovali rozdiely v dostupnosti vody pre rastliny v skúmaných lokalitách. V lokalite Senné boli povrchové vrstvy

pôdneho prostredia približne 2,5 mesiaca pod bodom vädnutia. Porast na povrchu bol suchý.

Uvedené výsledky sú využiteľné pri návrhoch hospodárenia s vodou v krajine a návrhoch adaptačných opatrení pre elimináciu

pôdneho sucha.

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

ÚVOD

Sucho v podstate znamená nedostatok vody v pôde, rastlinách a v atmosfére. Jednotné kritériá pre kvantitatívne vymedzenia sucha

neexistujú. Tie sú určené rozmanitými prístupovými hľadiskami – meteorologickými, hydrologickými, poľnohospodárskymi, bioklimatickými a

celým radom ďalších. Pôdne sucho je fenoménom zóny aerácie pôdy, ktorá je zdrojom vody pre biosféru. Zo systémového hľadiska je

súčasťou systému atmosféra – rastlinný kryt – zóna aerácie pôdy – hladina podzemnej vody (AT–RK–ZAP–HPV).

Autori príspevku vychádzajú z predpokladu, že retenčná kapacita pôdy a dostupnosť pôdnej vody pre rastliny je v rôznych pôdnych

druhoch rôzna. Pre posúdenie zásoby vody dostupnej pre rastlinný kryt sa používajú charakteristické body vlhkostnej retenčnej krivky.

Bežne je to bod vädnutia (WP) predstavujúci hodnotu pF = 4,18, bod zníženej dostupnosti (TP) predstavujúci hodnotu pF = 3,3 a poľná vodná

kapacita (FWC) predstavujúca hodnotu pF = 2,0 až 2,7. Vlhkosť pôdy na úrovni FWC je tvorená vodou, ktorá v pôde ostane po odtečení

gravitačnej vody. Bod zníženej dostupnosti je charakterizovaný vlhkosťou, pri ktorej pôdna voda začína byť pre rastlinný kryt nedostupná.

Biologická aktivita rastlín sa znižuje a je orientovaná na prežitie. Pri bode vädnutia sú rastliny nedostatočne zásobované vodou a hynú. Tieto

skutočnosti sa odrážajú aj na výsledkoch monitoringu vlhkostného režimu. Sú signifikantné pri štatistickej a grafickej interpretácii výsledkov.

Cieľom príspevku je kvantifikovať rozdielne výsledky monitoringu objemovej vlhkosti a zásob vody v rôznych pôdnych druhoch v

extrémne suchom vegetačnom období roku 2022. V rámci tejto kvantifikácie boli analyzované zásoby pôdnej vody, rozloženie objemovej

vlhkosti po vertikále pôdneho profilu, časové a priestorové zmeny vlhkostného režimu a dostupnosť pôdnej vody pre rastlinný kryt vztiahnutá k

hydrolimitom.

Izočiary priebehov objemovej vlhkosti.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

V tabuľkách sú uvedené priemerné retenčné charakteristiky odberných

profilov a charakteristiky popisnej štatistiky zásob vody v jednotlivých

profiloch do hĺbky 1,0 m.

Zobrazenia priebehov meraní objemovej vlhkosti po vertikále pôdneho

profilu (obrázky vľavo) výstižne ukazujú variabilitu vlhkosti v čase a priestore

v rôznych pôdnych prostrediach. Na ich okrajoch boli zostrojené obalové

krivky, ktoré po vertikále pôdneho profilu udávajú variačné rozpätie

objemovej vlhkosti. Stredom zobrazenia prechádza hrubá čiarkovaná čiara

zobrazujúca priemerné hodnoty objemovej vlhkosti.

Veľmi efektívnou zobrazovacou metódou je zobrazenie monitorovaných

veličín pomocou izočiar. Izočiara je z fyzikálneho hľadiska definovaná ako

čiara, pozdĺž ktorej má zvolená skalárna fyzikálna veličina rovnakú hodnotu.

Názov izočiary závisí od toho, akú veličinu zobrazuje. Izočiary, pozdĺž ktorých

je v pôdnom profile v rôznych časoch rovnaká vlhkosť, sa nazývajú

chronoizoplety. Formou chronoizoplet je získaný obraz o časovom vývoji

vlhkosti v pôdnom profile.

Touto metódou sú na obrázkoch vľavo dole zobrazené priebehy objemovej

vlhkosti v skúmaných profiloch počas vegetačného obdobia roku 2022.

Jednotlivé vlhkostné úrovne sú rozlíšené aj farebne. Z uvedených zobrazení

je zrejmý odlišný vlhkostný režim v rôznych pôdnych prostrediach.

Informačná hodnota uvedeného zobrazenia sa zvýši, ak sú hranice

vlhkostných intervalov medzi chronoizopletami dané hydrolimitami. Tým

sa získa aj predstava o dostupnosti vody pre rastlinný kryt. Na obrázkoch

vpravo dole sú chronoizoplety určené hydrolimitami FWC, TP a WP z hornej

tabuľky.

Ďalšie hydrofyzikálne prejavy pôdneho sucha v podmienkach ťažkých

pôd sa vizuálne prejavujú vo forme puklín. Ich tvorba je dôsledkom

objemových zmien v horizontálnej rovine. Vo vertikálnom smere sa objemové

zmeny prejavujú vertikálnym pohybom povrchu pôdy.

METODIKA

Pre prezentáciu rozdielov boli vybrané výsledky monitoringu objemových vlhkostí v troch lokalitách Východoslovenskej nížiny – Senné, Milhostov a Vysoká nad Uhom.

Monitoring bol realizovaný do hĺbky 1,0 m po vrstvách 0,1 m. Odbery pôdnych vzoriek vo všetkých lokalitách boli realizované v ten istý deň. Pre prezentáciu výsledkov monitoringu bolo

vybrané vegetačné obdobie (apríl až september) roku 2022. Vegetačné obdobie roku 2022 sa radí k absolútne najsuchším od roku 1970. V tomto vegetačnom období bol v lokalite

Milhostov zrážkový úhrn 295,4 mm z toho 47,5 % (140,2 mm) celovegetačného úhrnu zrážok vypadlo na konci vegetačnej sezóny v mesiaci september. Z pôdneho hľadiska v lokalite

Senné prevládajú ílovité pôdy, v Milhostove prachovito-ílovito-hlinité pôdy a v lokalite Vysoká nad Uhom prachovito hlinité pôdy. Vlhkosti boli stanovené gravimetrickou metódou. V ďalšom

postupe prác boli získané výsledky spracované metódami popisnej štatistiky a grafickými metódami vo forme chronoizoplet, a čiarových grafov.

Priebeh objemovej vlhkosti po vertikále pôdnych profilov do 1,0 m po vrstvách 0,1 m – v lokalitách Senné, Milhostov a Vysoká nad Uhom.

Situovanie skúmaných lokalít.    / Identifikačné trojuholníky pôd podľa USDA. 

Chronoizoplety vymedzené hydrolimitami.

locality
Hydrolimits [mm]

WP TP FWC

Senné 320 480 520

Milhostov 230 310 420

Vysoká n/U. 240 310 380

Štatistické charakteristiky Senné Milhostov Vysoká n/U.

Mean 472,4 304,7 358,2

Standard Error 11,8 10,6 9,0

Median 481,6 286,5 366,6

Standard Deviation 57,9 51,8 43,2

Sample Variance 3347,8 2683,9 1867,4

Kurtosis -1,3 -1,6 0,1

Skewness -0,2 0,3 -0,8

Range 169,8 142,6 155,7

Minimum 380,0 240,0 264,0

Maximum 549,8 382,6 419,7

Sum 11338,7 7313,3 8239,6

Count 24 24 23

Confidence Level (95,0 %) 24,4 21,9 18,7
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Milhostov – 2022

Pukliny.


