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Uplatnenie výsledkov projektu 

Polder Beša je nepravidelne zaplavované územie a v roku 2010 bol opätovne napustený. 
Terénnym prieskumom vykonaným v rokoch 2012 – 2015 sa získali originálne údaje o 
pôdnych vlastnostiach, agroekosystémoch a krajinnej štruktúre v suchom poldri Beša, ktoré 
nadviazali na výsledky projektu z rokov 2007 – 2009. Determinácia zmien vybraných pôdnych 
vlastností (fyzikálnych, chemických a biologických) po napustení poldra je prínosom k 
známym informáciám o pôdnej úrodnosti a jej zmenách vo vzťahu k produkčnému využívaniu 
pôdy. Na základe kvantifikácie agroekosystémov a analýzy zmien krajinnej štruktúry sa zistili 
zmeny daného územia a možnosti jeho produkčného i mimoprodukčného využívania. 
Výsledky riešenia tohto projektu sú významným rozšírením poznatkovej databázy nielen na 
regionálnej a celoštátnej úrovni, ale aj v medzinárodnom meradle a umožnia zovšeobecnenie 
získaných výsledkov pre podobné územia v rámci Slovenska, prípadne aj v medzinárodnom 
meradle. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

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

Riešenie projektu sa zameralo na: analýzu vlastností pôdneho prostredia po zaplavení poldra 
kvantifikáciou fyzikálnych, chemických a biologických indikátorov pôdy; impakt zaplavenia 
územia na zásobu vody v pôde a predikciu možného zaplavenia územia matematickou 
simuláciou; determináciu vplyvu zaplavenia územia na zloženie trávnych ekosystémov a 
spôsob ich využívania a na analýzu súčasného využívania záujmového územia a predikciu 
ďalšieho vývoja územia v kontexte s jeho nepravidelným zaplavovaním. Napustenie poldra v 
roku 2010 sa odrazilo v negatívnej zmene fyzikálnych vlastností pôd, ktoré sa v nasledujúcich 
rokoch zlepšovali. Chemické vlastnosti pôd boli ovplyvnené mierne. Negatívnejšie zmeny 
vybraných parametrov pôdy boli zistené  na  ťažších pôdach, a tak každé napustenie poldra 
môže vyústiť do zhoršenia úrodnosti pôdy v danej oblasti. Z hodnotenia diverzity pôdnych 
mikroorganizmov vyplýva nízka až stredná rozmanitosť organizmov na sledovaných 
ekosystémoch s nevýznamnými rozdielmi medzi systémami. Zmena klímy podľa 
matematických modelov by nemala spôsobiť dramatické zmeny vodného režimu poldra v 
hodnotených časových horizontoch oproti referenčným obdobiam. Produkčné parametre 
trvalých trávnych porastov zodpovedali extenzite ich pestovania a využívania. Podiel tráv sa v 
rokoch po zaplavení poldra znižoval na úkor zvýšenia podielu bôbovitých a bylín. Zarastanie 
lúk a pasienkov, vysychanie materiálových jám a šírenie inváznych druhov rastlín ohrozuje 
unikátnu biologickú, krajinnú aj funkčnú biodiverzitu poldra. Extenzívne využívanie územia 
poldra medzi jeho zaplavením je priaznivé pre zachovanie jeho prírodných, ochranárskych a 
krajinno-estetických hodnôt. Najdôležitejším výsledkom riešenia projektu je detailná analýza 
zmien základných pôdnych indikátorov, agroekosystémov, zásoby vody v pôde, krajinných 
prvkov a scenáre predikujúce ďalší možný vývoj územia poldra Beša. 

 

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

The project solution was aimed on: analysis of soil environment properties after polder 
overflowed by quantification of physical, chemical and biological indicators of soil; impact of 
area overflowing on water storage in soil and prediction of eventual area overflowing by 
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mathematical simulation; determination of overflowing area effect on grass-ecosystems 
composition and process their using and analysis of actual using of service area and 
prediction further its development in the context of its non-regularly overflowing. The polder 
saturation in year 2010 resulted to negative change of physical soil properties and these in 
next years were better. Chemical soil properties were influenced moderately. More negative 
changes of soil parameters were determined for heavier soils, and so each overflowing of 
polder may cause worsening of soil fertility. From evaluation of soil micro-organisms diversity 
result their low till middle diversity for observed ecosystems with no-significant differences. 
Climate change, by mathematical models, should not significant changes of hydrological 
regime of polder for evaluated time horizons in comparing to reference period. Production 
parameters of perennial grass stands corresponded to extensity of its cultivation and using. In 
years after polder overflowing   share of grasses decreased and share of fabaceous and other 
herbs was increased. Meadows overgrowing and pastures and spreading of invasion plant 
sorts threaten rare biological, landscape and function polder biodiversity. Extensive using of 
polder area between its overflowing is favourable for maintenance his natural, protectionist 
and landscape aesthetic values. The most important result of project solution is detailed 
analyses of changes of basic soil indicators, agro-ecosystems, soil water storage, landscape 
elements and scenarios predicting of further possible of development of polder Beša area. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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