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Abstrakt 

Lyzimetre predstavujú ideálny nástroj na priame meranie komponentov vodného režimu v 

pôdnom profile. Precízny váhový systém lyzimetra umožňuje s dostatočnou presnosťou merať 

zmeny obsahu vody v pôdnom monolite – t.j. jeden zo základných členov vodnej bilancie 

pôdy. Tento príspevok sa zaoberá vývojom a v vzájomným porovnaním jednotlivých zložiek 

vodného režimu v dvoch rozdielnych pôdnych profilov z Východoslovenskej nížiny. V dvoch 

rovnakých lyzimetroch boli skúmané dva rôzne pôdne  profily: piesočnatý a prachovito-

hlinitý. V oboch pôdnych profiloch bola udržiavaná konštantná úroveň hladiny podzemnej 

vody na úrovni 1 m pod terénom. Pri rovnakých meteorologických podmienkach boli všetky 

rozdiely vo vývoji členov vodnej bilancie spôsobené jedine rozdielnosťou pôdnych profilov. 

Porovnávané boli aktuálna evapotranspirácia a toky vody na spodnej hranici pôdnych 

profilov. 

Kľúčové slová: evapotranspirácia, zrážky, lyzimetrický výskum 

Abstract 

Lysimeters are the ideal tool for direct measurement of water regime components in the soil 

profile. The precise lysimeter weighting system allows you to measure changes in water 

content in a soil monolith with sufficient precision. These changes are one of the basic 

members of the water balance. This paper deals with the development and mutual comparison 

of individual components of the water regime in two different soil profiles from the East 

Slovak Lowland. Two different soil profiles were examined in two identical lysimeters: sandy 

and silty-loam. A constant groundwater level of 1 m below ground was maintained in both 

soil profiles. Under the same meteorological conditions, all differences in the development of 

water balance members were caused only due to differences in soil profiles. The actual 

evapotranspiration and water flows at the bottom of the soil profiles were compared. 
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Úvod 

Moderné vážiteľné lyzimetre umožňujú presné meranie jednotlivých zložiek vodného režimu 

v pôdnom profile. Precízny váhový systém lyzimetra umožňuje s dostatočnou presnosťou 

merať zmeny obsahu vody v pôdnom monolite – t.j. jeden zo základných členov vodnej 

bilancie pôdy. Zmena obsahu vody (ΔW) v známom objeme pôdy za známy čas, je rovná 

tokom na jeho hornom a dolnom okraji. Všeobecne môže mať bilančná rovnica nasledovný 

tvar (Nolz, 2014; 2016): 

 

 ΔW = P + I – ETa– SW + CR                    (1) 

 

Na hornej hranici, medzi povrchom pôdy, rastlinným krytom a atmosférou, infiltruje voda zo 

zrážok (P - precipitation), prípadne aj zo závlahy (I - irrigation) a zároveň sa vyparuje do 

atmosféry v podobe aktuálnej evapotranspirácie (ETa). Na dolnej hranici sa vplyvom 

gravitácie voda dostáva do podzemnej vody (SW – seepage water), prípadne vplyvom 

kapilárnych síl vzlína z podzemnej vody smerom hore do nenasýtenej zóny (CR – capillary 

rise). 

Zásoby vody vo vymedzenom horizonte nenasýtenej zóny sú permanentne pod vplyvom 

tokov vody cez jeho vymedzené hranice. Ak berieme do úvahy celú mocnosť zóny aerácie 

pôdy, potom povrch pôdy je jej hornou a hladina podzemnej vody dolnou hranicou. Cez 

hornú hranicu sa toky vody v oboch smeroch realizujú procesom infiltrácie a 

evapotranspirácie. Cez dolnú hranicu, taktiež v oboch smeroch, a to kapilárnym výstupom do 

nenasýtenej zóny pôdy a penetráciou do nižšich horizontov, resp. do hladiny podzemnej vody.  

Reakciou nenasýtenej zóny  na toky vody cez jej hranice je meniaci  sa jej celkový  objem 

vody v čase, a to v takej miere, ako sú tieto toky intenzívne  a aká je variabilita ich smeru 

(Kandra, 2008; Mati, 2011; Šoltész, 2016). 

Cieľom tohto príspevku je pri rovnakých meteorologických podmienkach porovnať vývoj 

jednotlivých zložiek vodného režimu v dvoch rozdielnych pôdnych profilov z 

Východoslovenskej nížiny (VSN) (obr. 1). V dvoch rovnakých lyzimetroch boli skúmané dva 

rôzne pôdne  profily: piesočnatý a prachovito-hlinitý. V oboch pôdnych profiloch bola 

udržiavaná konštantná úroveň hladiny podzemnej vody na úrovni 1 m pod terénom. Pri 

rovnakých meteorologických podmienkach boli všetky rozdiely vo vývoji členov vodnej 

bilancie spôsobené jedine rozdielnosťou pôdnych profilov. Porovnávané boli zmeny obsahu 

vody v pôdnych profiloch, ako aj toky na ich hornej hranici (zrážky, evapotranspirácia) a toky 

na dolnej hranici (prítoky/odtoky vody na spodnom okraji lyzimetrov). 



 
 

 

Materiál a metódy 

Miesto a čas experimentu 

Skúmané lyzimetre sú súčasťou lyzimetrickej stanice v Petrovciach nad Laborcom, ktorá patrí 

Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied. Nachádza sa na VSN vo východnej časti 

územia Slovenska. (48° 47´ N, 21° 53´ E; 117 m n.m.), (obr. 1). Podľa Klimatického atlasu 

Slovenska (2015) je to oblasť teplá, mierne vlhká, s miernou zimou (priemerná ročná teplota 

vzduchu 10 °C; priemerný ročný úhrn zrážok 600 – 700 mm). Prevažná časť územia VSN je 

poľnohospodársky využívaná. 

Študované bolo kontinuálne obdobie od 19.05.2018 do 26.11.2018, čo predstavuje 192 dní. 

Oneskorený začiatok študovaného obdobia v májovom termíne bolo spôsobené generálnou 

údržbou lyzimetrickej stanice (jar 2018). Ukončenie skúmaných období korešpondovalo s 

ukončením vegetačnej aktivity trávového pokryvu lyzimetrov. Nástup mínusových teplôt, 

resp. výskyt snehovej pokrývky spôsobovalo zároveň aj problémy v meraní systému, najmä 

pokiaľ sa jedná o meranie zrážok. 

 

Obrázok 1. Lokalizácia lyzimetrickej stanice v Petrovciach nad Laborcom a miesto odberu 

pôdneho monolitu v skúmanom lyzimetri v obci Poľany. 



 
 

 

Charakteristiky lyzimetrickej stanice 

Lyzimetrická stanica (Umwelt-Geräte-Technik, GmbH., Germany) bola vybudovaná v roku 

2014 (obr. 2). Do plnej prevádzky bola uvedená v jari 2015. Pozostáva z piatich vážiteľných 

lyzimetrov, uložených v dvoch plastových kontajneroch, meteostanice, hydrologického vrtu a 

solárnych panelov, ktoré zabezpečujú energetický chod stanice. Lyzimetre obsahujú 

neporušené bloky pôdy, ktoré sú dovezené z piatich rozličných miest Východoslovenskej 

nížiny. Prvý skúmaný lyzimeter bol dovezený z lokality Poľany (duna). Lokalita sa nachádza 

na mieste pozostatku starej eolickej pieskovej duny. Druhý skúmaný lyzimeter pochádza 

z lokality Vysoká nad Uhom (obr. 1). Všetky lyzimetre sú cylindrické, s vnútorným 

priemerom = 1,128 m a výškou = 2,5 m (plocha povrchu = 1 m
2
, objem valca = 2.5 m

3
, 

celková hmotnosť ≈ 5300 kg). Na dne lyzimetrov sú inštalované trojstupňové pieskovo-

štrkové filtre o mocnosti 15 cm. Lyzimetre disponujú systémom regulácie podzemnej vody, 

ktorý je založený na princípe spojených nádob.  



 
 

 

 

Obrázok 2. Lyzimetrická stanica v Petrovciach nad Laborcom (pohľad zvonku aj z vnútra). 



 
 

 

Ako zdroj vody slúži vybudovaný hydrologický vrt. Do tohto vrtu sa zároveň aj odčerpáva 

prebytočná voda z lyzimetrov. Lyzimetre sú osadené na trojbodovom váhovom systéme, s 

citlivosťou váženia 10 g. Povrch lyzimetrov a ich okolia tvorí trávový porast, zastrihávaním 

udržiavaný na výšku ≈ 12 cm. Hladina podzemnej vody bola počas celého skúmaného 

obdobia udržiavaná na úrovni 1 m pod terénom. Závlaha nebola aplikovaná. 

 

Použité dáta z lyzimetrov 

Namerané dáta z lyzimetrickej stanice sú ukladané do datalogrov a odtiaľ sú bezdrôtovo raz 

denne prenášané na server. Všetky dáta z lyzimetrickej stanice sú spracované so štatistickým 

krokom 1 hod. Pre účely tejto štúdie boli použité nasledovné dáta: 

- W – hmotnosť lyzimetra [mm]. Keďže povrchová plocha lyzimetra je 1 m
2
, každá zmena 

hmotnosti lyzimetra o 1 kg, predstavuje zmenu obsahu vody (ΔW) o 1 mm. 

- BF – toky na spodnej hranici (bottom fluxes) [mm]. Sú to toky vody na spodnom okraji 

lyzimetra. V prípade, že voda prúdi do lyzimetra, majú kladnú hodnotu, pri výtoku z 

lyzimetra zápornú hodnotu. Keďže HPV bola udržiavaná na konštantnej úrovni, kladné BF 

predstavujú kompenzáciu kapilárnych strát a záporné BF predstavujú gravitačné toky do 

HPV.  

Surové hmotnostné dáta boli vyhladené použitím Savitzky-Golay filtra (Savitzky, 1964; Tall, 

2018). 

 

Bilančná rovnica 

Pre potreby bilancovania jednotlivých členov vodnej bilancie v lyzimetroch bola bilančná 

rovnica (1) upravená do nasledovného tvaru: 

 

 ΔW = Plys + D - ETa ± BF                  (2) 

 

kde: ΔW je zmena obsahu vody v lyzimetri (je totožná so zmenou hmotnosti lyzimetra), Plys je 

úhrn zrážok z lyzimetra, D (dew) je vyzrážaná rosa na povrchu, ETa je aktuálna 

evapotranspirácia a BF sú toky na spodnej hranici lyzimetra (kladné sú prítoky, záporné sú 

odtoky). Všetky členy rovnice sú vyjadrené v jednotkách dĺžky [mm]. 

Spracovanie bilančných tokov sa riadi nasledovným postupom: 

 

IF (ΔW ± BF) < 0 THEN ETa = ΔW AND Plys +D = 0 

IF (ΔW ± BF) > 0 THEN ETa = 0 AND Plys + D = ΔW            (3) 



 
 

 

Pokles hmotnosti lyzimetra ((ΔW ± BF) < 0) je spôsobený výparom (ETa) a nárast hmotnosti 

((ΔW ± BF) > 0) je spôsobený buď zrážkami (Plys), alebo rosou (D). Ak je pri náraste 

hmotnosti lyzimetra zaznamenaná zrážková udalosť na zrážkomeri, vtedy je nárast hmotnosti 

priradený zrážkam (Plys). V opačnom prípade je nárast hmotnosti prisúdený vyzrážanej vode 

na povrchu lyzimetra (rose) (D). 

 

Výpočet referenčnej evapotranspirácie 

Z nameraných hodnôt z meteostanice, ktorá je súčasťou lyzimetrickej stanice, boli vypočítané 

hodinové úhrny referenčnej evapotranspirácie (ETref). Postup výpočtu štandardizovanej 

referenčnej evapotranspirácie ETref je popísaný v práci (Allen, 2005). Rovnica má nasledovný 

tvar: 

𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 =
0.408 𝛥 (𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

𝐶𝑛
𝑇ℎ𝑟+273

 𝑢2 (𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝛥+𝛾 (1+𝐶𝑑 𝑢2)
                                                                                  (4) 

(𝑅𝑛 = radiačná bilancia povrchu plodiny [MJ 𝑚−2
 ℎ

−1
], G = tok tepla v pôde [MJ 𝑚−2

 ℎ
−1

], Thr 

= priemerná hodinová teplota vzduchu vo výške od 1,5 do 2,5 m [°C], 𝑢2 = priemerná 

hodinová rýchlosť vetra vo výške 2 m [m 𝑠−1
], es = tlak nasýtenej vodnej pary vo výške od 1,5 

do 2,5 m [kPa], ea = priemerný aktuálny tlak vodnej pary vo výške od 1,5 do 2,5 m [kPa], 𝛥 = 

derivácia tlaku nasýtenej vodnej pary pri teplote vzduchu Thr [kPa °𝐶−1
], 𝛾 = psychrometrická 

konštanta [kPa °𝐶−1
], Cn a Cd  sú konštanty ktoré sa menia podľa referenčného typu). 

Rovnica (4) bola použitá pre výpočet štandardizovanej referenčnej evapotranspirácie pre tzv. 

„nízku plodinu“, ktorá je podobná kosením udržiavanej tráve na výšku 12 cm. Hodnoty ETref 

boli počítané s hodinovým krokom. 

 

Pôdne charakteristiky 

Pôdne vzorky boli odobraté z jám, ktoré ostali po vybratí lyzimetrov pri výstavbe 

lyzimetrickej stanice. Odobraté boli porušené vzorky pôdy na stanovenie textúry pôdy 

(hustomerná metóda) a neporušené vzorky pôdy na stanovenie vlhkostných retenčných čiar 

(pretlaková metóda). Namerané body retenčných čiar boli preložené použitím funkcie van 

Genuchtena (van Genuchten, 1980). 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky zrnitostného rozboru sú uvedené na obr. 3. Znázornené sú pôdne horizonty do hĺbky 

1 m po intervaloch 10 cm. Pôdny profil z lokality Poľany (duna) je na povrchu tvorený 

piesčitou hlinou, ktorá smerom do hĺbky prechádza cez hlinitý piesok až na piesok. Pôdny 



 
 

 

profil z lokality Vysoká nad Uhom je z hľadiska zrnitosti relatívne homogénny a je tvorený 

prachovou hlinou. 

Na obr. 4 sú znázornené zmerané retenčné čiary skúmaných pôdnych profilov vo vybraných 

hĺbkach. 

 

Obrázok 3. Výsledky zrnitostných rozborov pôdnych profilov. 

 

 

Obrázok 4. Vlhkostné retenčné čiary vo vybraných hĺbkach (bodmi sú znázornené merania, 

čiary predstavujú vyjadrenie podľa van Genuchtena; WP – bod vädnutia, TP – bod zníženej 

dostupnosti, FC – poľná kapacita). 



 
 

 

Grafický vývoj vodnej bilancie oboch skúmaných pôdnych profilov je zhrnutý na obr. 5 a 6 

a v tab. 1. Zrážkovo bolo skúmané obdobie roku 2018 s výnimkou mesiaca jún výrazne 

podpriemerné. V porovnaní s dlhodobým priemerom spadlo za uvedené obdobie menej ako 

polovičné množstvo zrážok. Je zrejmé, že zrážky nemohli zďaleka pokryť potrebu výparu 

a voda preto musela byť dopĺňaná jednak prítokom z HPV, ako aj čerpaním zásoby vody 

z nenasýtenej zóny pôdneho profilu. Na začiatku roka boli obidva pôdne profily v relatívne 

nasýtenom stave po zimných a jarných mesiacoch. Takto nasýtené pôdne profily poskytovali 

spočiatku dostatočný prísun vody pre potreby výparu aj bez nutnosti prísun vody od HPV 

(mesiac máj). Od začiatku júna však dopyt po vode pre výpar musel byť kompenzovaný aj 

prítokmi od HPV. Koncom júna, vďaka výdatnejším zrážkam, boli pôdne profily čiastočne 

znovu doplnené vodou. S nástupom letných mesiacov, ktoré boli zrážkovo výrazne 

podhodnotené, už ani prítoky vody od HPV spolu s čerpaním zásob vody s pôdnych profilov 

nedokázali pokryť plnú potrebu výparu. V júli vznikol tzv. evapotranspiračný deficit (ETref-

ETa), ktorý dosiahol svoje maximum v auguste a trval do septembra (obr. 7). Ku koncu 

sledovaného obdobia, ktorý bol zrážkovo taktiež podpriemerný, stačili na udržanie 

konštantnej HPV omnoho nižšie prítoky BF, nakoľko spotreba vody na evapotranspiráciu už 

bola v jeseni značne nižšia ako v letných mesiacoch. Taktiež došlo k postupnej saturácii 

pôdnych profilov. V percentuálnom vyjadrení dosiahol za celé sledované obdobie 

evapotranspiračný deficit v pôdnom profile z Vysokej nad Uhom hodnotu 10,4 % a v pôdnom 

profile z lokality Poľany (duna) 3,4 %. 

Pri porovnaní oboch profilov je zrejmé, že pri rovnakých meteorologických podmienkach 

a pri konštantnej HPV bol na sucho o niečo viac náchylnejší pôdny profil z lokality Vysoká 

nad Uhom. Evapotranspiračný deficit tam bol za skúmané obdobie trikrát väčší. Piesčitý 

pôdny profil z lokality Poľany (duna) oveľa rýchlejšie reagoval na zrážky (resp. výpar). 

Vďaka vyššej hydraulickej vodivosti piesčitej pôdy oproti prachovito-hlinitej pôde bola 

odozva HPV na vonkajšie podnety omnoho rýchlejšia. Z tohto dôvodu bol na udržanie 

konštantnej HPV nevyhnutný vyšší prítok vody v piesčitom (347,3 mm) ako v prachovito-

hlinitom pôdnom profile (242,5 mm). Na druhej strane je však zjavné, že ak by nebola umelo 

udržiavaná konštantná HPV, tak vďaka rýchlejšiemu pohybu vody v piesčitom profile, by sa 

tento vlhkostne vyčerpal rýchlejšie a pôdne sucho by tam nastalo skôr. 

 



 
 

 

 

Obrázok 5. Vývoj členov vodnej bilancie pôdneho profilu z lokality Vysoká nad Uhom. 

 

 

Obrázok 6. Vývoj členov vodnej bilancie pôdneho profilu z lokality Poľany (duna). 



 
 

 

 

Obrázok 7. Vývoj evapotranspiračného deficitu v skúmaných pôdnych profiloch. 

 

Tabuľka 1. Mesačné sumy prvkov vodnej bilancie (v mm).  

Vysoká nad Uhom Ppriemer
** 

Plys BF W ETref ETa D ETref-ETa 

Máj
* 

60-80 12,4 4,2 -41,0 57,5 57,5 0,2 0,0 

Jún 60-80 63,6 40,6 -11,1 116,2 116,0 0,5 0,2 

Júl 80-100 11,9 58,5 -41,5 131,8 113,3 1,0 18,5 

Aug. 60-80 34,9 66,7 9,0 125,4 93,6 1,0 31,8 

September 60-80 25,1 37,7 3,0 75,4 61,7 2,0 13,6 

Október 40-60 30,9 24,8 23,8 36,0 38,1 6,3 -2,2 

November
* 

40-60 30,8 10,1 29,1 14,8 18,8 7,0 -4,0 

Ʃ 400-540 209,5 242,5 -28,8 557,1 499,2 17,9 57,9 

 
 

       

Poľany (duna) Ppriemer
** 

Plys BF W ETref ETa D ETref-ETa 

Máj
* 

60-80 12,3 18,2 -30,4 57,5 61,3 0,4 -3,8 

Jún 60-80 63,7 83,2 25,8 116,2 121,9 0,9 -5,7 

Júl 80-100 11,5 79,8 -29,5 131,8 123,1 1,4 8,7 

August 60-80 34,9 90,2 16,9 125,4 109,5 1,2 16,0 

September 60-80 24,5 41,0 2,0 75,4 66,6 3,1 8,7 

Október 40-60 30,0 25,5 21,6 36,0 38,6 4,8 -2,6 

November 40-60 29,3 9,4 23,6 14,8 17,2 3,1 -2,4 

Ʃ 400-540 206,3 347,3 30,0 557,1 538,2 14,9 18,8 

*
Máj od 19.05.; Október do 26.11.     

**
priem. úhrny za 30 rokov (Klimatický atlas Slovenska, 2015) 



 
 

 

Záver 

Pomocou vážiteľných lyzimetrov bol porovnávaný vývoj komponentov vodnej bilancie dvoch 

rôznych pôdnych profilov z Východoslovenskej nížiny: prachovito-hlinitého (z lokality 

Vysoká nad Uhom) a piesčitého (z lokality Poľany (duna)). Obidva pôdne profily sú súčasťou 

lyzimetrickej stanice v Petrovciach nad Laborcom. Skúmané bolo obdobie 192 dní (od 

19.05.2018 do 26.11.2018). V obidvoch lyzimetroch bola umelo udržiavaná úroveň HPV. Pri 

rovnakých meteorologických podmienkach boli všetky rozdiely vo vývoji členov vodnej 

bilancie spôsobené jedine rozdielnosťou pôdnych profilov. 

Skúmané obdobie bolo zrážkovo výrazne podpriemerné. U obidvoch pôdnych profiloch boli 

pre potreby výparu popri nedostatočných zrážkach potrebné aj prítoky vody smerom od HPV, 

ako aj čerpanie zásob vody z nenasýtených zón. Evapotranspiračný deficit bol väčší 

v prachovito-hlinitom pôdnom profile (10,4 % vs. 3,4 %). Väčšia hydraulická vodivosť 

v piesčitom pôdnom profile spôsobovala rýchlejšiu odozvu HPV na vonkajšie podnety. 
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Summary 

Modern weighing lysimeters allow accurate measurement of individual components of the 

water regime in the soil profile. The precise lysimeter weighting system allows you to 

measure changes in water content in a soil monolith with sufficient precision. These changes 

are one of the basic members of the water balance. Changing the water content in a known 

volume of soil at a known time is equal to the flow at its upper and lower edges. 

The aim of this paper is to compare the development of individual components of the water 

regime in two different soil profiles from the East Slovak Lowlands under the same 

meteorological conditions. Two different soil profiles were examined in two identical 

lysimeters: sandy and silty-loam. A constant groundwater level of 1 m below ground was 

maintained in both soil profiles. Under the same meteorological conditions, all differences in 

the development of water balance members were caused only due to differences in soil 

profiles. The changes in the water content of the soil profiles as well as the flows at their 

upper boundary (precipitation, evapotranspiration) and flows at the bottom boundary 

(inflows/outflows) were compared. 
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The examined lysimeters are part of the Lysimetric station in Petrovce nad Laborcom, which 

belongs to the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences. The study period 

was from 19.05.2018 to 26.11.2018, which is 192 days. The first examined lysimeter was 

imported from the Poľany (dune) site. The location is located on the site of the remains of an 

old eolian sand dune The second examined lysimeter comes from Vysoká nad Uhom. The 

surface of the lysimeters and their surroundings is made up of grass vegetation, trimmed to a 

height of ≈ 12 cm. Lysimeters are cylindrical, with internal diameter = 1,128 m and height = 

2,5 m (surface area = 1 m2, cylinder volume = 2,5 m3, total weight ≈ 5300 kg). The 

groundwater level was maintained at 1 m below the ground throughout the examined period. 

Irrigation was not applied. 

For the purposes of balancing individual members of the water balance in lysimeters, the 

following equation was used: ΔW = Plys + D - ETa ± BF, where: ΔW is the change in the 

water content of the lysimeter (it is identical to the weight change of the lysimeter); D is the 

dew on the surface, ETa is the actual evapotranspiration and BF are the flows at the lower 

boundary of the lysimeter (positive are inflows, negative are outflows). All members of the 

equation are expressed in units of length [mm]. 

From the precipitation amounts point of view, the examined period of 2018 was significantly 

below average (with the exception of June). Compared to the long-term average, less than half 

of the rainfall has fallen over the period. Obviously, the rainfall could not cover the need for 

evapotranspiration by far and therefore the water had to be replenished both by the 

groundwater table inflow and by the exhausting the unsaturated zone of the soil profile. 

At the beginning of the year, both soil profiles were in a relatively saturated state after the 

winter and spring months. Saturated soil profiles initially provided a sufficient supply of 

water for the needs of evapotranspiration without the need to feed water from groundwater 

table (during May). However, since the beginning of June, the demand for water for 

evapotranspiration had to be compensated by groundwater table inflows. At the end of June, 

thanks to the heavy rainfall, the soil profiles were partially refilled with water. With the 

advent of summer months, which were significantly poor by precipitation, even the water 

supply from groundwater table, along with the exhausting of water supplies of soil profiles, 

could not cover the full need for evapotranspiration. An evapotranspiration deficit (ETref-

ETa) was created in July, reaching its peak in August and lasting until September. By the end 

of the examined period, which was also poor by precipitation, much lower BF inflows were 

sufficient to maintain constant groundwaterlevel table, since water consumption for 

evapotranspiration was already significantly lower in autumn than in the summer months. Soil 



 
 

 

profiles were also gradually saturated. In percentage terms, the evapotranspiration deficit in 

the soil profile from Vysoká nad Uhom was 10,4 % and in the soil profile from Poľany (dune) 

was 3,4%. 

When comparing both profiles it is clear that under the same meteorological conditions and 

with constant groundwaterlevel table the soil profile from Vysoká nad Uhom was more prone 

to dryness (evapotranspiration deficit was three times greater). Sandy soil profile from Poľany 

(dune) reacted more quickly to precipitation (or evaporation). Due to the higher hydraulic 

conductivity of the sandy soil compared to the dusty-loamy soil, the groundwater level 

response to external stimuli was much faster. For this reason, a higher inflow of water (BF) in 

the sandy (347,3 mm) than in the dusty-loam soil profile (242,5 mm) was necessary to 

maintain a constant groundwater level table. On the other hand, it is clear that if the 

groundwater level table is not kept constant, due to the faster water movement in the sandy 

profile, the sandy soil water supply would be exhausted faster and the soil drought would 

occur earlier. 

 


