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Úvod Fenológia je odbor zvláštnej povahy, ako svojim zameraním, 
postavením, tak aj metodikou a svojim uplatnením, ktoré široko 

prekročilo jeho pôvodný cieľ.

Vďaka ľahkej identifikácii druhov a interpretovateľnosti zmien je 
v súčasnosti fenológii ako vede venovaná značná pozornosť, nielen 

zo strany odborníkov, ale aj zo strany verejnosti

„Neškodná zábava prírodovedcov“ - minulosť
„Vysoko hodnotná veda“ - súčasnosť

pochopenie cyklov 
=

pochopenie sveta 
okolo nás

=

prispôsobenie sa 
zmene klímy 

=

lepšie spravovanie 
prírodných zdrojov



Fenológia
„phaino “ – objaviť sa    „logos“ – veda

Veda, zaoberajúca sa periodicitou rastlín a živočíchov 
počas ich životného cyklu a ako sú tieto ovplyvnené

sezónnymi a medziročnými zmenami v klíme. 

rast rastlín + načasovanie fenologických fáz
=

primeranej teploty, svetla, vody, kyslíka, minerálne živiny

environmentálne faktory, meteorologické faktory , pôdne 
faktory, biotické faktory, vnútorná periodicita rastlín resp. 

jej genetické predispozície.



Problematika
Teplota vzduchu

• narastajúci počet štúdií prináša správy o tom, že rastlinstvo 
a živočíšstvo začína intenzívne reagovať najmä na vzrastajúcu 

teplotu

• pričom najzreteľnejšie zmeny sú viditeľné na jar

• najmä v tomto období nereagujú fenofázy na vplyv globálnej 
priemernej teploty, ale skôr na regionálne zmeny v zimných a 
jarných obdobiach, s vysokou hodnotou teplôt počas týždňov 

bezprostredne pred spustením fenologických



Problematika
Vodná bilancia

• voda vo forme zrážok je nevyhnutná pre rast rastlín, teda aj pre 
nástup jednotlivých fenologických fáz

• vo vodou limitovaných systémoch, kde rastliny vstupujú do 
dormantnej fázy, alebo zomierajú, keď je voda v pôde vyčerpaná, 

možno zmenou v rozložení zrážok očakávať aj zmenu ročného cyklu 
činnosti rastlín

• klimatická vodná bilancia je podstatne vhodnejší ukazovateľ ako 
úhrn zrážok

• získame tak názorný prehľad o výskyte suchých a vlhkých období
počas roka.



Metodika • obdobie rokov 2009–2010 

• fenologické pozorovania, meteorologické merania

• lieska obyčajná -- Corylus avellana L.
• hrab obyčajný -- Carpinus betulus L. 

• 3 lokality v Zvolenskej kotline (ZK) a južnej časti Kremnických 
vrchov (KV) s rozdielnou nadmorskou výškou a expozíciou. 

• fenologické pozorovania sme zaznamenávali podľa metodického 
postupu (Kolektív 1984)

Stanica Orogr. 
celok

Charakteristiky
nadm. výška 

(m. n. m)
expozícia O ročná

teplota 
vzduchu (°C)

O ročný
úhrn zrážok 

(mm)
Arborétum ZK 300 rovina 8,2 757
Bukovina KV 510 SV 7,3 720
Boky KV 530 J 7,5 720



•pučanie listových púčikov (PLP) – púčiky zväčšili objem a na okrajoch 
púčikových šupín sa objavilo bledozelené sfarbenie

•rozpuk listových púčikov (RLP) – v strede púčika sa objavili zelené
konce listov, obalové šupiny ostali v spodnej časti púčika

•zalistenie (ZAL) – úplne rozvitý list má normálny tvar čepele, ale nemá
normálnu veľkosť a sfarbenie.

Metodika



• meteorologické údaje - digitálne meteorologické stanice výrobcu 
EMS Brno

Pre výpočet dennej klimatickej vodnej bilancie (KVB) sme použili 
rozdiel kumulatívneho denného úhrnu zrážok P (za posledných 10 
dní) a kumulatívnej dennej potenciálnej evapotranspirácie PE (za 

posledných 10 dní), vypočítanej podľa Haudeho (1955)

k = Haudeho faktor, v závislosti od mesiaca a vyparovaného povrchu
es = tlak nasýtených pár o 14- tej hodine (hPa)

T = teplota vzduchu meraná o 14 – tej hodine (°C)
F = relatívna vlhkosť vzduchu o 14- tej hodine (%)

KVB10 = P (suma 10 dní) – PE (suma 10 dní)

Metodika
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Priebeh priemerných mesačných teplôt vzduchu v mesiacoch 
február-november 2009 a 2010 na skúmaných lokalitách

+ 10 °C

+ 4,5 °C

+ 2 °C



Vodná
bilancia Priebeh dennej vodnej bilancie v roku 2009 a 2010



Fenologické
pozorovania rok 2009 (C orylus  avellana  L .)
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B OK Y

B UK OVINA

A R B OR E TUM

P L P  10% P L P  50% P LP  100% R LP  10% R LP  50% R L P  100% ZA L 10% ZAL  50%

rok 2010 (C orylus  avellan a  L .)
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P LP  10% P L P  50% P L P  100% R L P  10% RL P  50% R LP  100% ZA L  10% ZA L  50%

Lieska obyčajná (Corylus avellana L.)

Nástup a priebeh jarných fenologických fáz na vegetatívnych 
orgánoch liesky obyčajnej (Corylus avellana L.) v roku 2009

Nástup a priebeh jarných fenologických fáz na vegetatívnych 
orgánoch liesky obyčajnej (Corylus avellana L.) v roku 2010

4 - 8 dní skôr (teplota-marec)

rýchly nárast teplôtpostupný nárast teploty

postupný nárast teploty



rok 2009 (C arpinus  betu lus  L .)
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AR B OR E TUM

P L P  10% P LP  50% P L P  100% R L P  10% R LP  50% R L P  100% ZA L 10% ZA L 100%

rok  2010 (C arpin us  betulus  L .)
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B OK Y

B UK OVINA

AR B OR E TUM

P L P  10% P LP  50% P L P  100% R L P  10% R LP  50% R L P  100% ZA L 10% ZA L 100%

Fenologické
pozorovania

Hrab obyčajný (Carpinus betulus L.)

Nástup a priebeh jarných fenologických fáz na vegetatívnych 
orgánoch hraba obyčajného (Carpinus betulus L.) v roku 2009

Nástup a priebeh jarných fenologických fáz na vegetatívnych 
orgánoch hraba obyčajného (Carpinus betulus L.) v roku 2010

rozdielna expozícia

rýchly nárast teplôtpostupný nárast teploty



Záver • priebeh teplôt vzduchu mal výrazný vplyv na nástup a dĺžku 
trvania fenologických fáz

• z priebehu vodnej bilancie a jej vplyvu na fenofázy nebola 
rozpoznaná žiadna závislosť pravdepodobne aj z dôvodu prezencie 
snehu zo začiatku jarných fenologických fáz, a tým z dostatočnej 

pôdnej vlhkosti, ktorá nástup fenofáz nelimituje

• vplyvom vyšších priemerných mesačných teplôt v marci 2010 
začala lieska obyčajná na všetkých lokalitách fenologickú aktivitu o 

4–8 dní skôr ako v roku 2009

• nárast priemerných mesačných teplôt vzduchu v apríli 2009 
spôsobil pri obidvoch drevinách rýchly nástup a skrátenie fenofáz 

rozpuku listových púčikov o 3–12 dní oproti roku 2010

• mikroklimatické a hlavne expozičné podmienky stanovíšť aj 
pri rovnakej nadmorskej výške spôsobili rozdielny 

začiatok nástupu fenofáz.



Ďakujem Vám za pozornosť!


