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Uplatnenie výsledkov projektu 

 

Výsledky sú priamo uplatniteľné pre plánovanie a tvorbu koncepcií vo vodnom hospodárstve 
pre využívanie a ochranu vodných zdrojov, v protipovodňovej ochrane a pri tvorbe 
adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na vodné zdroje a 
hydrologický režim v horských povodiach na Slovensku. Výsledky sú využiteľné aj v lesnom 
hospodárstve pri tvorbe koncepcií na zabezpečenie ekologickej stability lesných porastov 
v zmenených klimatických podmienkach. V neposlednom rade sú výsledky využiteľné vo 
výučbe predmetov vodného a lesného hospodárstva, hydrológie, klimatológie a ďalších 
predmetov zabezpečovaných riešiteľskými vysokými školami.    

 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Boli posúdené dôsledky zmien klímy na ekologické, bioklimatické podmienky hlavných 
lesných drevín, vegetačných stupňov a vývoj lesných pôd; určenie zmeny hydrologickej 
vodnej bilancie vo vzťahu k drevinovému zloženiu, produkčným schopnostiam lesných drevín 
a vývoja škodlivých činiteľov.  

Bol urobený výber globálnych cirkulačných a regionálnych klimatických modelov (GCM a 
RCM) vhodných na regionálnu a lokálnu modifikáciu pre horské oblasti Slovenska a ich 
štatistický a dynamický downscaling do zvolených staníc pre základné klimatologické prvky.   

Bol vyvinutý a parametrizovaný systém koncepčných a distribuovaných zrážkovo-odtokových 
hydrologických modelov s mesačným a denným časovým krokom s rešpektovaním spätných 
a krížových väzieb na očakávané zmeny v biosfére, pedosfére a hydrosfére horských oblastí 
SR. Bola urobená systematizácia modelovacieho systému na predikciu a zhodnotenie 
budúceho hydrologického režimu horských povodí SR s dôrazom na hodnotenie tvorby 
extrémneho odtoku. Bolo urobené modelovanie zmien v snehových pomeroch a vodnej 
bilancie horských lesných ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny a ich potenciálne 
dôsledky na bioklimatické podmienky hlavných stredoeurópskych drevín 

Regionálne scenáre v novom systéme parametrizovaných modelov boli využité na tvorbu 
hydrologických scenárov vývoja hydrologického režimu horských povodí na Slovensku. Z 
hydrologických scenárov vyplýva predpoklad prehĺbenia extrémov a zmeny vnútro-ročného 
rozdelenia odtoku v jednotlivých testovaných povodia – nárast zimných a jarných priemerných 
mesačných prietokov a pokles priemerných mesačných prietokov v letnom období.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The impacts of climate change have been evaluated due to the ecological and bioclimatic 
conditions of the chief forest trees, vegetation stages, and development of forest soils. An 
assessment of the water balance in relation to woody species, the potential production of 
forest trees and the development of harmful factors was studied too. A selection of the global 
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and regional circulation climatic models was provided. The GCM and RCM models proved to 
be suitable for modelling the regional and local modifications in the mountainous areas of 
Slovakia, and their outputs were used for statistical and dynamic downscaling into selected 
stations as basic climatic elements. A parametrized system of conceptual and distributed 
rainfall-runoff hydrological models was developed in monthly and daily time steps, with 
respect to the cross or feedback relations of the expected changes in the biosphere, 
pedosphere and hydrosphere of the mountainous areas in Slovakia. A systematization of the 
modeling methods was realized within the frame of the prediction and evaluation of the future 
hydrological regime with a focus on the formation of extreme runoff. Modeling of the snow 
conditions and changes in the water balance of the mountain forest ecosystems in the 
conditions of climate change was done, and their potential impacts on the bioclimatic 
conditions of selected Central European tree species was evaluated. The selected regional 
scenarios in the new system of parametrized models have been applied by the development 
of hydrological regime scenarios for the selected basins in Slovakia. From the results of the 
hydrologic scenarios it mainly follows the supposition of a change in runoff distribution during 
the year - an increase in the winter and spring runoff and a decrease in the summer runoff.  
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