


Pavel Hrubík – Katarína Ražná – Jana Konôpková  

HODNOTENIE VYBRANÝCH 

METEOROLOGICKÝCH A KLIMATICKÝCH CHARAKTERISTÍK 

A ICH VPLYV NA PROCES AKLIMATIZÁCIE 

A INTRODUKCIE  DREVÍN  PESTOVANÝCH 

V ARBORÉTE  MLYŇANY SAV 

Nitra, 2022 



Názov: Hodnotenie vybraných meteorologických a klimatických charakteristík  
a ich vplyv na proces aklimatizácie a introdukcie  drevín  pestovaných  
v Arboréte  Mlyňany SAV 

Autori: prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. (1,25 AH) 
bývalý vysokoškolský učiteľ, aktuálne dôchodca  
Ústav krajinnej architektúry, FZKI SPU v Nitre 

prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (1,50 AH) 
Ústav rastlinných a environmentálnych vied 
FAPZ SPU v Nitre 

Ing. Jana Konôpková, PhD. (0,5 AH) 
Arborétum Mlyňany SAV 

Recenzenti: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. 
Ústav krajinného inžinierstva 
FZKI SPU v Nitre 

doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. 
Lesnícka fakulta 
Technická univerzita vo Zvolene 

Schválila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 30. 5. 2022 
ako online vedeckú monografiu. 

ISBN 978-80-552-2492-3 

Táto publikácia je publikovaná pod licenciou Creative Commons Attribution 
NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0). 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


3 

Abstrakt 

Významnou súčasťou komplexného hodnotenia drevín v dlhodobom procese aklimatizácie 

a introdukcie boli základné meteorologické prvky (teplota vzduchu, úhrn atmosférických zrážok, 

relatívna vlhkosť vzduchu, prípadná extrémna rýchlosť vzduchu). Za uplynulé obdobie (1971 –

2021) sme hodnotili vplyv uvedených prvkov, vo vzťahu k poškodeniu drevín, ktoré boli priebežne 

publikované. Denné, mesačné a ročné hodnoty sme získali z Meteorologického observatória 

Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, pôsobiaceho na území Arboréta Mlyňany SAV. 

Za najvhodnejšiu formu spracovania dlhodobých meteorologických záznamov považujeme 

prehľadné tabuľkové spracovanie, ktoré umožňuje bezprostredné porovnanie získaných výsledkov. 

Dôležitým poznatkom bolo stanovenie nového dlhodobého priemeru za 30-ročné obdobie (1971 –

2000), ktoré poukázalo na výraznú klimatickú zmenu vo forme vyššej priemernej teploty vzduchu 

a nižšieho úhrnu atmosférických zrážok. Od roku 2001 sme viackrát zaznamenali takýto trend, 

ktorý sa negatívne prejavil na pestovaných  introdukovaných drevinách. Od roku 2010 evidujeme 

výrazný deficit atmosférických zrážok: minimálnych (0,0 – bez zrážok; 5,0 mm; do 10,0 mm), 

a maximálne teploty vzduchu, dosahujúce hranicu 30 °C, vrátane extrémnych teplôt nad 30 °C. 

Kľúčové slová: klimatické charakteristiky; klimatická zmena; introdukované dreviny; Arborétum 

Mlyňany SAV, dlhodobý normál (priemer) – teplota vzduchu, atmosférické zrážky 
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Abstract 

Basic meteorological elements (air temperature, atmospheric precipitation, relative humidity, 

possible extreme air velocity) were an important part of the comprehensive assessment of woody 

plants in the long-term acclimatization and introduction process. For the past period (1971 – 2021) 

we evaluated the influence of the above elements, in relation to tree damage, which have been 

continuously published. Daily, monthly and annual values were obtained from the Meteorological 

Observatory of the Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences, located on the 

territory of the Mlyňany Arboretum of the Slovak Academy of Sciences. We consider the most 

suitable form of processing of long-term meteorological records to be a clear tabular processing, 

which allows immediate comparison of the obtained results. An important finding was the 

determination of a new long-term average for a 30-year period (1971 – 2000), which showed 

a significant climatic change in the form of higher average air temperature and lower atmospheric 

precipitation. Since 2001, we have observed this trend several times, which has had a negative 

impact on the introduced tree species grown. Since 2010, we have recorded a significant deficit in 

atmospheric precipitation: minimum (0.0 - no precipitation; 5.0 mm; up to 10.0 mm) and maximum 

air temperatures reaching the 30 °C mark, including extreme temperatures above 30 °C. 

Keywords: climatic characteristics; climate change; introduced tree species; Arborétum Mlyňany 

SAS, long-term normal (average) - air temperature, atmospheric precipitation 
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Predslov 

Dlhodobé záznamy Meteorologického observatória (pracovisko Geofyzikálneho ústavu 

SAV v Bratislave) lokalizovaného v Arboréte Mlyňany SAV, sa v rokoch 1971 – 1993, 

získavali priamo od technikov – meteorológov (Blesák, Solčiansky, Morvay, Boháček, 

Stojkovič), neskôr 1994 – 2021, sa na zasielaní podkladov na ďalšie spracovanie na Fakultu 

záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, podieľali zamestnanci Arboréta Mlyňany 

SAV (Ing. Peter Hoťka, PhD.; Ing. Katarína Fogadová Sládečková; Sylvia Straková; 

Ing. Daniela Holečková; Marián  Berta; Ing. Zuzana Švecová), medzitým observatórium prešlo 

do správy Arboréta Mlyňany SAV, neskôr detašované do Ústavu ekológie lesa SAV 

vo Zvolene a od roku 2014 pôsobí ako Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, 

so sídlom vo Vieske nad Žitavou. 

Preto naša vďaka patrí menovaným pracovníkom za významný podiel pri získavaní 

meteorologických údajov a ich pravidelné zasielanie na podrobnejšie spracovanie! 

Výsledky tohto dlhodobého výskumu, boli v uplynulých 50. rokoch priebežne 

publikované, ako to dokumentuje zoznam literatúry. Záverečné spracovanie získaných 

poznatkov, formou vedeckej publikácie, završuje úsilie autorského kolektívu, vydať  

vo Vydavateľstve Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pre Ústav ekológie lesa 

SAV vo Zvolene a jeho Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany SAV, so sídlom 

vo Vieske nad Žitavou. 

Publikácia „Hodnotenie vybraných meteorologických a klimatických charakteristík  

a ich vplyv na proces aklimatizácie a introdukcie drevín pestovaných v Arboréte Mlyňany  

SAV, bola vydaná v roku 2022, pri príležitosti 130. výročia založenia Arboréta Mlyňany, v roku 

1892. 

Autori ďakujú recenzentom prof. Ing. Dušanovi Igazovi, PhD. a doc. Ing. Ivanovi 

Lukáčikovi, CSc. za ochotu, čas a cenné pripomienky. Autori vyjadrujú srdečné poďakovanie 

svojim rodinám. 
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Úvod 

Teplotné pomery krajiny sú jedným zo základných faktorov komplexného hodnotenia 

územia. Teplota vzduchu limituje životné podmienky organizmov. Podmieňuje a ovplyvňuje 

také základné životné funkcie rastlín, ako sú príjem živín, transpirácia, fotosyntéza, dýchanie, 

v komplexe účinkov podmieňuje fenologické prejavy rastlín a živočíchov. 

Veľké vegetačné obdobie je definované priemernou dennou teplotou vzduchu T = 

5 °C, hlavné vegetačné obdobie T = 10 °C , vegetačné leto T = 15 °C. Trvanie bezmrazového 

obdobia možno odvodiť od nástupu a ukončenia T = °C. Extrémne teploty vzduchu ovplyvňujú 

dynamiku fyziologických procesov rastlín a tieto údaje sú preto jednými 

zo základných vstupov k modelovaniu produkčných procesov. 

Prízemná  minimálna teplota vzduchu (T min. 0,5 °C) je významným parametrom 

ovplyvňujúcim produkčný proces. V období vegetačného pokoja určuje podmienky 

prezimovania, na jej základe sa tiež vyhodnocuje výskyt prízemných mrazov, ktoré počas 

vegetačného obdobia vplývajú na rozvoj vegetácie. 

Atmosférické zrážky v našich zemepisných šírkach hlavnú príjmovú zložku vodnej 

bilancie na aktívnom povrchu. Podliehajú značným výkyvom počas roka a preto sú uvedené 

nielen priemerné úhrny, ale aj ich klimatická bezpečnosť (kz) na úrovni kz = 10 % a 90 %. 

Rozdelenie zrážok počas roka, okrem úhrnov charakterizuje aj počet zrážok s definovanou 

hodnotou. Mesačné úhrny atmosférických zrážok v porovnaní s normálnym obdobím umožňuje 

hodnotiť podľa percentuálnych rozdielov vlhkostné pomery mesiaca v konkrétnom roku (Šiška, 

Čimo, 2006; Špánik, Repa, Šiška, 2002). 

V procese introdukcie drevín je výskum odolnosti proti mrazu (tolerancie proti nízkym 

teplotám) a odolnosti  proti suchu  (tolerancie proti vysokým teplotám a deficitu atmosférických 

zrážok) veľmi dôležitý, ako významný abiotický škodlivý faktor pre introdukované dreviny 

v našich klimatických podmienkach. 

Klimatické podmienky Arboréta Mlyňany SAV vo vzťahu k introdukovaným drevinám 

sa podrobnejšie spracovali pre účely výskumu grantového projektu VEGA v roku 2006 

(Hrubík, Tomaško, Hoťka, Kuba, 2006), preto sa v tejto publikácii zameriavame 

na charakteristiku dlhodobých výsledkov merania teploty vzduchu, atmosférických zrážok, ako 

aj klimatických charakteristík jednotlivých ročných období, z hľadiska očakávanej, resp. už 

aktuálnej a reálnej klimatickej zmeny, zasahujúcej územie Slovenska v ostatných rokoch. 

Teplotné pomery krajiny sú jedným zo základných faktorov komplexného hodnotenia 

územia. Teplota vzduchu limituje životné podmienky organizmov. Podmieňuje a ovplyvňuje 
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také základné životné funkcie rastlín ako sú príjem živín, transpirácia, fotosyntéza, dýchanie, 

v komplexe účinkov podmieňuje fenologické prejavy rastlín a živočíchov. 

Veľké vegetačné obdobie je definované priemernou dennou teplotou vzduchu T (viac 

alebo = ) 5 °C, hlavné vegetačné obdobie T (viac alebo =) 10 °C, vegetačné leto T (viac alebo 

=) 15 °C. Trvanie bezmrazového obdobia možno odvodiť od nástupu a ukončenia T (viac alebo 

=) 0 °C. Extrémne teploty vzduchu ovplyvňujú dynamiku fyziologických procesov rastlín 

a tieto údaje sú preto jednými zo základných vstupov k modelovaniu produkčných procesov. 

Prízemná minimálna teplota vzduchu (T min. 0,5 °C), je významným parametrom, 

ovplyvňujúcim produkčný proces. V období vegetačného kľudu určuje podmienky 

prezimovania, na jej základe sa tiež vyhodnocuje výskyt prízemných mrazov, ktoré najmä počas 

vegetačného obdobia vplývajú na rozvoj vegetácie. 

Atmosférické zrážky predstavujú v našich zemepisných šírkach hlavnú príjmovú zložku 

vodnej bilancie na aktívnom povrchu. Podliehajú značným výkyvom počas roka a preto sú 

uvedené nielen priemerné úhrny, ale aj ich klimatická zabezpečenosť (kz) na úrovni  – 10 % 

a 60 %. Rozdelenie zrážok počas roka okrem úhrnov charakterizuje aj počet zrážok 

s definovanou hodnotou. Mesačné úhrny atmosférických zrážok v porovnaní s normálnym 

obdobím umožňuje hodnotiť podľa percentuálnych odchýlok vlhkostné pomery mesiaca 

v konkrétnom roku. 

V procese introdukcie drevín je výskum mrazuvzdornosti (tolerancie proti nízkym 

teplotám) a suchovzdornosti (tolerancie proti vysokým teplotám a deficitu atmosférických 

zrážok) veľmi dôležitý, ako významný abiotický škodlivý faktor pre introdukované dreviny 

v našich klimatických podmienkach. 

Klimatické podmienky Arboréta Mlyňany SAV vo vzťahu k introdukovaným drevinám 

sme podrobnejšie spracovali pre účely výskumu grantového projektu  VEGA v roku 2006 

(Hrubík, Tomaško, Hoťka, Kuba, 2006), preto sa aj v tejto vedeckej monografii zameriavame 

na charakteristiku dlhodobých výsledkov merania teploty vzduchu, atmosférických zrážok, ako 

aj klimatickú charakteristiku jednotlivých ročných období, z hľadiska očakávaných, resp. už 

aktuálnych a reálnych klimatických zmien, zasahujúce územie Slovenska v ostatných rokoch. 

Pravidelné sledovanie základných klimatických charakteristík na území svetoznámeho 

dendrologického objektu – Arboréta Mlyňany SAV, je už dlhodobo samozrejmosťou.  

Od roku 1971 sa tejto problematike, vo vzťahu k introdukovaným drevinám venujeme 

podrobnejšie. Publikovaných bolo viacero komplexnejších i stručnejších príspevkov a všetky 

s cieľom poukázať na význam a opodstatnenosť merania lokálnych klimatických charakteristík, 

na území 70 ha parkového objektu. 
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Pri reálnych klimatických zmenách, ktoré aj v nedávnych rokoch a v súčasnosti 

nepriaznivo vplývajú na celé územie Slovenska a v našom konkrétnom prípade aj na dlhoveké 

rastliny – dreviny, domáce i cudzokrajné pestované (už viac ako 250 rokov) v našich 

podmienkach. 

Od začiatku dlhodobého sledovania základných klimatických faktorov (teplota 

vzduchu, atmosférické zrážky, relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra, celkové hodnotenie 

jednotlivých ročných období) v roku 1971, sa vždy hodnotili ako významný ekologický faktor 

v celkovom procese aklimatizácie a introdukcie drevín, najmä v súvislosti s extrémnymi 

teplotami (poškodenie mrazom, suchom), ako aj poškodenia krupobitím, snehové a vetrové 

polomy a kalamity. Klimatické podmienky považujeme za jeden z dôležitých ekologických 

faktorov pre introdukované dreviny v našich podmienkach (tolerancia proti nízkym teplotám 

vzduchu – výskum mrazuvzdornosti; tolerancia proti vysokým teplotám a deficit 

atmosférických zrážok – výskum tolerancie proti suchu). 

Z uvedenej problematiky sa publikovalo viacej prác, evidovaných v personálnej 

bibliografii prof. Ing. Pavla Hrubíka, DrSc.: Bellérová, Bugárová, Wolczová, (2011), ako napr. 

práce; Hrubík, Tomaško, Hoťka, Kuba, (2006), Hrubík, Hoťka, (2007),Hrubík, Kollár, (2008), 

Hrubík, Hoťka, Kollár, (2009), Hrubík, Hoťka, Kuba, Fogadová, (2010, 2011) a mnohé ďalšie 

publikácie, súvisiace s touto konkrétnou témou. 

Na základe dlhodobých sledovaní a hodnotení klímy za obdobie 50 rokov (1971 – 

2021), v súčasnosti akceptujeme ako podklad pre ďalší výskum v Arboréte Mlyňany SAV, nový 

dlhodobý normál za obdobie 30 rokov (1971 – 2000): priemerná teplota vzduchu 

10,6 °C a ročný úhrn zrážok 541 mm. Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období 

za obdobie 1975 – 2021, považujeme za dôležitý údaj pre hodnotenie konkrétneho vegetačného 

obdobia, ako aj jeho vplyvu na pestované dreviny. 

Hodnotenie získaných meteorologických údajov na Meteorologickej stanici Arboréta 

Mlyňany SAV, za obdobie 2016 – 2018, nadväzuje na skoršie  publikované výsledky (2001 – 

2015), (Hrubík, Holečková, 2016) a hodnotí nepriaznivé následky silnej zimy 2016/2017 

a suchej jari a leta 2017, na cudzokrajné dreviny, rastúce v tomto dendrologickom objekte. 

Podrobnejšie sú potom charakterizované klimatické podmienky jesene a zimy 2017 

a nasledujúci rok 2018 (mesiace január až august). 

Globálna klimatická zmena je faktom a prijímanou realitou, ktorú už málokto 

spochybňuje. Problémy ekonomík štátov spojené s dlhotrvajúcimi extrémnymi teplotami, 

suchom a ničivými požiarmi, silnejúcimi hurikánmi a povodňami ničiacimi infraštruktúru, 

silnými mrazmi a snehovými víchricami pozorujeme vo viacerých oblastiach. Dopady týchto 
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katastrofických udalostí sa ľudstvo snaží predvídať a robiť opatrenia na elimináciu škôd. 

Globálna zmena klímy sa prejavuje rekordne vysokými teplotami, ktorých účinky  sa dajú 

zmierňovať. zmierňovať. 

Pri podrobnejšej analýze meteorologických záznamov nameraných na území Arboréta 

Mlyňany SAV (okres Zlaté Moravce, Nitriansky samosprávny kraj) za obdobie desiatich rokov 

(2011 – 2020), zisťujeme viaceré extrémne meteorologické udalosti, dokazujúce, pokračujúcu 

klimatickú zmenu, aj na príklade tohto malého územia v rámci Slovenskej republiky (ide 

o významný historický vždyzelený park „Sempervireo“, založený koncom 19. storočia

(r. 1892). V súčasnosti (v roku 2022) si pripomína Arborétum Mlyňany SAV

130 rokov svojho založenia a rozprestiera sa na ploche takmer 70 ha.

Meteorologické údaje hodnotíme nepretržite od roku 1971, a vždy vo vzťahu  

k pestovaným autochtónnym a allochtónnym drevinám (poškodenie mrazom – nízkymi 

teplotami vzduchu; poškodenie suchom – deficit atmosférických zrážok; extrémne teploty 

vzduchu: maximálne, minimálne a priemerné hodnoty; ako aj silu vetra (podľa Beaufortovej 

stupnice). 

Viaceré výsledky boli v predchádzajúcich rokoch publikované (podrobnejšie 

v zozname literatúry), či už v rámci existencie vedeckého pracoviska SAV na tomto území 

(1953 – 1993), alebo ďalších jeho organizačných štruktúrach v rámci Detašovaného pracoviska 

Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Aktívna spolupráca s Arborétom Mlyňany SAV 

a akademickými a univerzitnými pracoviskami v Nitre (Pobočka biológie drevín, Ústavu 

ekológie lesa SAV; FZKI SPU v Nitre) až do roku 2009 a po odchode jedného z kolektívu 

autorov publikácie do dôchodku, spolupráca pokračovala prostredníctvom elektronického 

zasielania meteorologických záznamov, prebieha až doteraz. (rok 2022). 

Nazdávame sa, že obdobie týchto nadchádzajúcich jubilejných rokov, bude vhodnou 

príležitosťou na komplexnejšie zhodnotenie dlhodobých meteorologických záznamov, 

nameraných na území Arboréta Mlyňany SAV (od roku 1971 do roku 2021, súvislé 50-ročné 

obdobie). Pri všetkej skromnosti, predpokladáme, že aj zanietený a odborne  fundovaný 

autorský kolektív, môže v tomto období pomôcť k spracovaniu takejto vedeckej publikácie, aká 

v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV, doteraz nebola napísaná.  
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Materiál a metodika práce 

Dlhodobé záznamy Meteorologického observatória, v roku 2006 v správe Arboréta 

Mlyňany SAV (predtým pracovisko Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave), umožňovali 

permanentné sledovanie základných klimatických charakteristík (teplota vzduchu, 

atmosférické zrážky, vietor), vo vzťahu k pestovanému sortimentu introdukovaných 

(a autochtónnych) drevín na území 70 ha parku. 

Na základe dlhodobých výsledkov za 35 rokov (1971 – 2006) môžeme pre správnejšie 

charakterizovanie klimatických podmienok Arboréta Mlyňany SAV, akceptovať nový 

dlhodobý normál za uplynulých 30 rokov (1971 – 2000). Priemerná teplota vzduchu dosiahla 

10,6 °C a ročný úhrn zrážok 541 mm  (Tabuľka 1, 2). Klimatické charakteristiky jednotlivých 

ročných období 1974 – 2006 a výsledky merania za rok 2007 prezentuje Tabuľka 3. 

Pre účely introdukcie a aklimatizácie drevín, ktoré sa využívajú vo výsadbách 

v samotnom arboréte  a ako sadbový materiál v parkovej a záhradnej tvorbe, je potrebné 

zamerať pozornosť na pestovanie sortimentu suchomilných a teplomilných druhov, najmä 

z oblasti Stredozemného mora. Nesmierne cenný genofond drevín pestovaný v Arboréte 

Mlyňany SAV, ako aj v ďalších významných historických parkoch a záhradách, už vyše 

150 rokov, poskytuje dostatok materiálu pre meniace sa klimatické podmienky. Nevyhnutnou 

podmienkou pre pestovanie rastlín bude budovanie a výstavba vodných nádrží, na zachytenie 

a čo najdlhšie udržanie vody v krajine, osobitne vo všetkých parkových a dendrologických 

objektoch, arborétach, botanických záhradách. Dôležitá požiadavka pri pestovaní rastlín bude 

dostatok úžitkovej vody. Nedostatok vody ostáva limitujúcim faktorom biotechnických 

opatrení pri pestovaní okrasných rastlín aj na Slovensku. 

Základným predpokladom pre náš dlhodobý výskum boli pravidelné záznamy 

Meteorologického observatória (predtým pracovisko Geofyzikálneho ústavu SAV 

v Bratislave), v súčasnosti v správe Arboréta Mlyňany SAV, vo Vieske nad Žitavou, ktoré boli 

cenným zdrojom podrobných denných záznamov o biometeorologických prvkoch (teplota 

vzduchu, atmosférické zrážky, vrátane snehu, záznamy o sile vetra), vždy vo  vzťahu  

k bohatému sortimentu introdukovaných (a autochtónnych) drevín, rastúcich na území 

dendrologického objektu, s rozlohou takmer  70 ha, svetového významu a úctyhodného veku 

(rok založenia 1892). 

Získané meteorologické údaje podrobnejšie analyzujeme v mesačných a ročných 

intervaloch.. Pre účely vedeckého výskumu sme stanovili nový dlhodobý normál 

za uplynulých 30 rokov (1971 – 2000): priemerná ročná teplota vzduchu 10,6 °C a ročný úhrn 

zrážok 541 mm. Vypracovali sme súhrnné tabuľkové prehľady pre teplotu vzduchu 
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(Tabuľka 1), atmosférické zrážky (Tabuľka 2) a klimatické charakteristiky jednotlivých 

ročných období za roky 2005 – 2015, ktoré sa potom v ďalšom texte podrobnejšie analyzujú. 

Základné podklady boli získané z dlhodobých záznamov Meteorologického 

observatória, umiestneného priamo na území Arboréta Mlyňany SAV. Uvedené hodnoty 

meteorologických prvkov – denných teplôt vzduchu (minimálna, maximálna a priemerná); 

denný a mesačný úhrn atmosférických zrážok; relatívna vlhkosť vzduchu; rýchlosť vetra 

(maximálna a priemerná); sa využívali pre výpočet priemerných mesačných hodnôt 

za jednotlivé mesiace roka; ročné priemery teploty vzduchu, ročné úhrny zrážok, ako aj 

pri hodnotení klimatických podmienok za jednotlivé ročné obdobia (jar – leto – jeseň – zima). 

Keďže sa problematike pravidelného hodnotenia meteorologických záznamov 

v Arboréte Mlyňany SAV, venuje už dlhodobo zvýšená pozornosť(od roku 1971), získal sa 

komplexný prehľad o lokálnych klimatických podmienkach, stanovil sa aj nový dlhodobý 

normál (1971 – 2000), platný pre územie Arboréta Mlyňany SAV, vo Vieske nad Žitavou, okres 

Zlaté Moravce. Predtým sa používali namerané hodnoty so vzdialenejšej zrážkomernej stanice 

v Novom Tekove (1931 – 1960): priemerná teplota vzduchu 9,1 °C; ročný úhrn atmosférických 

zrážok 605 mm. 

Súhrnné výsledky práce boli pravidelne publikované a osobitne cenné sú tie, ktoré 

zároveň hodnotia vplyv extrémnych klimatických podmienok na pestované cudzokrajné 

dreviny. 

Pre účely tejto publikácie využijeme rozsiahle poznatky, ktoré boli spracované 

v prechádzajúcich rokoch nášho výskumu. Vhodným podkladovým materiálom je aj práca 

spoluautorov (Hrubík, Hoťka, 2007), hodnotiaca obdobie rokov 1971 – 2007. 

V nasledujúcej kapitole tejto publikácie sú podrobnejšie interpretované a hodnotené 

meteorologické údaje za obdobie rokov 2016 – 2018  s tabuľkovými prílohami. 

Z mimoriadne bohatého sortimentu dendroflóry, rastúcej na území Arboréta Mlyňany 

SAV sa vybralo celkove 30 taxónov (prevažne druhov), z toho 10 listnatých, 10 ihličnatých  

a 10 vždyzelených – sempervirentných druhov, rozmiestnených po celom parkovom objekte. 

Zber materiálu vo forme asimilačných orgánov (listy a ihlice) sa zabezpečoval počas celého 

vegetačného obdobia (jar-leto-jeseň). Výsledky analýz tohto materiálu budú súčasťou 

ďalšieho plánovaného výstupu.
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Výsledky a diskusia 

Výrazný vlahový deficit sa v Arboréte Mlyňany SAV prejavil už v jeseni 2006, kedy 

za celé ročné obdobie napršalo len 61 mm, pričom to bola najteplejšia jeseň od roku 1975 

s priemernou teplotou 10,1 °C. Keďže výdatnejšie zrážky neprichádzali ani v nasledujúcich 

mesiacoch (október 27 mm, november 28 mm, december 7 mm), deficit vlahy sa výraznejšie 

prejavoval. 

Zimu 2006/2007 môžeme z klimatického hľadiska charakterizovať ako výrazne 

teplotne a zrážkovo extrémnu. Od 22. 12. do 20. 3. 2007, dosiahla priemerná teplota ročného 

obdobia 3,8 °C (najteplejšia zima od roku 1974), s najvyššou maximálnou teplotou vzduchu 

7,7 °C. Zrážkový extrém bol zaznamenaný v januári 2007. kedy pri občasných výdatnejších 

zrážkach do 10,0 mm, bola väčšina dní v mesiaci bez zrážok, alebo s minimálnymi zrážkami. 

Výdatnejšie zrážky (28 mm) nasledovali až v druhej polovici mesiaca január. 

Úhrn atmosférických zrážok za ročné obdobie zima 2006/2007 dosiahol síce až 

170 mm, čo bol druhý najvyšší úhrn od roku 1974 (v roku 1976 napršalo 206,6 mm), ale 

nedostatok vlahy a stúpajúce priemerné denné (ale aj maximálne denné teploty) dosahovali 

výrazne extrémne hodnoty (júl 29,0 °C, jún 27,3 °C, máj 23,0 °C, apríl 19,8 °C). Maximálne 

denné teploty vzduchu presahovali 30,0 °C v máji 4 krát, v júni 7 krát  v júli 13 krát (!) a nad 

25,0 °C 9 krát (v mesiaci júl 2007 bolo 22 dní extrémne horúcich). Absolútne najvyššia teplota 

vzduchu v Arboréte Mlyňany SAV bola zaznamenaná dňa 20. 7. 2007, 38,3 °C 

(T min. 20,6 °C; T priem. 29,6 °C). Najvyššia priemerná denná teplota vzduchu 29,9 °C bola 

zaznamenaná 18. 7. 2007 (T max. 38,2 °C, T min. 17,8 °C) pri 45 % vlhkosti vzduchu a 13,2 

slnečnom svite. 

Následky extrémnych teplôt vzduchu za uplynulé mesiace jari a polovice leta 2007. 

ovplyvnené výrazným deficitom atmosférických zrážok aj na jar (celkový úhrn za toto ročné 

obdobie bol 12O mm, čo je siedmy najnižší údaj od roku 1974), hlavne spôsobený 

nerovnomerným rozložením zrážok počas mesiaca, sa určite negatívne prejavili 

na fyziologickom stave, vitalite ako aj celkovom zdravotnom stave drevín (stromov, krov, lián) 

a iných rastlín v Arboréte Mlyňany SAV. 

Po zrážkovej stránke bol aj mesiac február deficitný a extrémny tým, že výdatnejšie 

zrážky nad 5,0 mm sa vyskytli len počas 4 dní mesiaca, pričom 13 dní nepršalo vôbec a 11 dní 

bolo zrážky minimálne do 5,0 mm. Celkový mesačný úhrn zrážok 51 mm nenahradil 

pretrvávajúci deficit vlahy aj v roku 2007. Obdobne aj nasledujúci mesiac, bol zrážkovo 

deficitný, ešte extrémnejší intenzitou a rozložením zrážok (mesačný úhrn 50 mm), pričom bolo 
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18 dní bez zrážok a ďalšie dni boli zrážky minimálne, alebo výrazne podnormálne. Výdatnejšie 

zrážky sa vyskytli počas troch dní, koncom mesiaca marca v roku 2007. 

Mimoriadne zrážkovo extrémny bol jarný mesiac apríl, kedy vegetácia potrebuje najviac 

vlahy na začiatku vegetačného obdobia. V Arboréte Mlyňany  SAV sa nezaznamenali žiadne 

atmosférické zrážky, čo bol prvý extrémny záznam od roku 1971 pre mesiac apríl. 

Od uvedeného roku evidujeme viaceré prípady výskytu minimálnych mesačných úhrnov 

atmosférických zrážok vo februári (9,0 mm) a októbri (2,0 mm) v roku 1971; v decembri 

(8,0 mm) v roku 1972; v marci (6,0 mm) a máji (4,0 mm) v roku 1973; v marci (5,0 mm) 

v roku 1974; vo februári (0,8 mm) 1975; vo februári (4,0 mm) v roku 1976; vo februári 

(4,0 mm) a v apríli (8,0 mm) v roku 1982; v októbri (10,0 mm) v roku 1987; v januári 

(6,0 mm) v roku 1989; v januári (6,0 mm) v roku 1990; v januári (3,0 mm) v roku 1991; 

v januári (10,0 mm) v roku 1992; vo februári (7,0 mm) v roku 1994; v júli (7,0 mm) 

a v októbri (2,0 mm) v roku 1995; v januári (0,0 mm) a februári (0,0 mm) v roku 1997; 

v januári (8,0 mm), februári (0,2 mm) a decembri (4,0 mm) v roku 1998; v septembri 

(7,0 mm) v roku 1999; vo februári (5,0 mm) a v marci (1,0 mm) v roku 2003; v marci 

(6,0 mm) v roku 2005; v decembri (7,0 mm) v roku 2006. (Celkove bolo evidovaných 29 

mesiacov za obdobie 20 rokov). 

Obdobný nedostatok zrážok nasledoval aj v priebehu mája, júna  a júla 2007, hoci sa 

mesačný úhrn zrážok výrazne neodlišoval od dlhodobého normálu, deficit zrážok sa 

nepriaznivo prejavoval na pestovaných drevinách. Výdatnejšie zrážky nasledovali až v druhej 

polovici leta (august, 105 mm, september 82 mm) a priemerná teplota vzduchu v júli 

a auguste presahovala 20 °C). Pri celkovom bilancovaní klimatického roka 2007, môžeme 

uvedený rok považovať za teplotne a zrážkovo nadnormálny (11,2 °C; resp. 625 mm, t. j. 103,3 

% dlhodobého normálu).  

Vzhľadom k tomu, že od roku 1971 do roku 2000 evidujeme samostatné dlhodobé 

pozorovania, sme na základe výpočtov stanovili „nový dlhodobý normál“ za uvedené časové 

obdobie, pre územie parkového objektu Arborétum Mlyňany SAV, vo Vieske nad Žitavou 

(okres Zlaté Moravce), s nasledujúcimi hodnotami: 10,6 °C – priemerná teplota vzduchu; 

541 mm – dlhodobý úhrn atmosférických zrážok. Predchádzajúce údaje boli nasledovné: 1931 

– 1960;  9,1 °C teplota vzduchu; 605 mm úhrn zrážok. Odporúčame preto pri ďalších prácach,

hodnotiacich klimatické podmienky v Arboréte Mlyňany SAV vychádzať z uvedených údajov

(prehľadnejšie uvedených v tabuľkových prílohách tejto publikácie, Tabuľka 1, 2, 3).

Získané výsledky umožňujú zaradiť medzi extrémne roky, z hľadiska atmosférických 

zrážok: 2003 – 404 mm; 1978 – 406 mm; 1971 – 434 mm; 1991 – 444 mm; 1992 – 446 mm; 
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1983 – 455 mm; 1998 – 462 mm; suché roky s deficitom zrážok v rozpätí 74,7 – 85,4 %. 

Najvyšší úhrn atmosférických zrážok sa nameral v rokoch: 2005 – 769 mm; 1994 – 728 mm; 

1972 – 724 mm; 1979 – 705 mm (116,5 % až 127,1 % dlhodobého normálu – výrazne 

nadnormálne zrážky); 2002 – 694 mm; 1977 – 652 mm; 1985 – 647 mm; 1974 – 634 mm; 1973 

– 631 mm; 1976, 2007 – 625 mm; 1996 – 617 mm; 2004 – 616 mm; 1980 – 604 mm (99,8 %

až 114,7 % dlhodobého normálu – nadnormálne zrážky); 2001 – 597 mm; 1984 – 593 mm;

1988 – 581 mm; 2006 – 580 mm; 1995 – 578 mm; 1981 – 561 mm; 1975 – 538 mm; 1987 –

529 mm; 2000 – 523 mm;1993 – 521 mm; 1982 – 505 mm; 1986 – 502 mm (83,0 % – 98,7 %

– normálne a mierne podnormálne zrážky). Dlhodobý normál dosiahol hodnotu

541 mm.

Okrem atmosférických zrážok je pre živé organizmy (vrátane okrasných drevín), veľmi 

dôležitá aj teplota vzduchu, ktorá je v niektorých extrémnych prípadoch rozhodujúca (škody 

spôsobené nízkymi teplotami). Ak z tohto hľadiska rozdelíme  obdobie rokov 1971 – 2007 

na viaceré skupiny podľa teplotného dlhodobého priemeru (10,6 °C) k najchladnejším rokom 

patrili: 1980 – 8,3 °C; 1985 – 8,4 °C; , 1996 – 8,5 °C; 1978 – 8,8 °C; 1987 – 8,9 °C, k chladným 

rokom zaraďujeme: 1986, 1991 – 9,1 °C; 1984 – 9,2 °C; 1973 – 9,3 °C; 2005 – 9,5 °C; 1972, 

1974, 1976, 1979 – 9,6°C; 1977 1978 – 9,7 °C; 1971, 1982, 1993, 2004 – 

9,8 °C; 1995, 2001 – 9,9 °C. Medzi roky mierne podnormálne zaraďujeme: 1989 – 10,0 °C; 

1975, 1990, 2006 -10,1 °C; 1998 – 10,2 °C; 1999 – 10,3 °C; 1983,2003 – 10,4 °C; 1992 – 

10,5 °C. K najteplejším a nadnormálnym rokom patrili: 2002 – 10,7 °C; 1994 – 10,9 °C. 

K rekordným v uvedenom časovom obrobí (1971 – 2007), patrili roky 2007 – 11,2 °C a 2000 

(11,5 °C) (?). 

Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období boli pre hodnotenie výsledkov 

introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany SAV osobitne dôležité s ohľadom na minimálnu teplotu 

vzduchu v zimnom období, atmosférické zrážky a maximálne teploty vzduchu počas 

vegetačného obdobia. Na základe dlhodobých výsledkov, považujeme za najchladnejšiu zimu 

(obdobie 22. 12. – 20. 3.) v roku 1986/1987, s priemernou teplotou vzduchu -4,2 °C (T max. 

0,8 °C, T min. -8,1 °C). Od roku 1977 sme zaznamenali výraznejšie oteplenie, s miernymi 

a teplými zimami, až po zimu 2006/2007 s priemernou teplotou vzduchu 3,8 °C, čo bola 

najteplejšia zima za uplynulých 33 rokov. Počas vegetačného obdobia mal rozhodujúci význam 

priebeh jarného počasia (21. 3. – 21. 6.), pokiaľ ide o neskoré mrazy a dostatok atmosférických 

zrážok (optimálne vlahové podmienky). Teplota vzduchu sa v rokoch 1998 – 2077 pohybovala 

v rozpätí 12,1 °C až 15,0 °C (teplá jar – 14,8 °C v roku 2007). Úhrn zrážok bol značne variabilný 

(82 mm v roku 2003 až 241 mm v roku 2022, na jar 2077 – 120 mm. Letné obdobie bolo 
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charakterizované vysokými priemernými (18,8 °C – 20,4 °C), ale najmä maximálnymi 

teplotami vzduchu (23,7 °C až 25,8 °C). Úhrn atmosférických zrážok sa pohyboval v rozpätí 

137 – 296 mm (v roku 2001). Ale ich priebeh bol značne nevyrovnaný, 

s prevládajúcim búrkami v horúcom lete. Priebeh jesenného počasia (23. 9. – 21. 12.), sme 

charakterizovali ako klimaticky vyrovnaný s priemernými teplotami vzduchu 5,8 °C až 

10,1 °C, s úhrnom zrážok 85 – 169 mm (Tabuľka 3). 

Výrazný vlahový deficit sa v Arboréte Mlyňany SAV prejavil už v jeseni 2006. Kedy 

za celé ročné obdobie napršalo len 61 mm, pričom to bola najteplejšia jeseň od roku 1975, 

s priemernou ročnou teplotou vzduchu 10,1 °C (rovnako ako v roku 2000). Keďže  výdatnejšie 

zrážky neprichádzali ani v nasledujúcich mesiacoch (október 27 mm, november 28 mm, 

december 7 mm); v novembri sme napr. zaznamenali výdatnejšie zrážky len začiatkom druhej 

dekády mesiaca (4,2 – 5,8 mm od 11. do 13. 9. 2006), 15 dní nepršalo a 7 dní boli len minimálne 

zrážky (do 0,9 mm. Deficit vlahy pokračoval aj v decembri s úhrnom zrážok 7 mm (20 dní bez 

zrážok, 10 dní minimálne zrážky do 0,5 mm) a v jeden deň napršalo 4,7 mm (9. 12. 2006). 

Zimu 2006/2007 môžeme z klimatického hľadiska charakterizovať ako výrazne 

teplotne a zrážkovo extrémnu. Od 22. 12. – 20. 3. 2007 dosiahla priemerná teplota vzduchu 

tohto ročného obdobia 3,8 °C (najteplejšia zima od roku 1974), s najvyššou maximálnou 

teplotou vzduchu 7,7 °C (minimálna 0,35 °C, pričom dovtedy len jedenkrát neklesla pod bod 

mrazu, 0,1 °C , v roku. 1993). Zrážkový extrém sme zasa zaznamenali v januári 2007, kedy pri 

občasných výdatnejších zrážkach do 120,0 mm (1. 1. – 7,3 mm, 18. 1. – 12,6 mm, 22. 1. 

9,3 mm) a väčšina dní v mesiaci bola bez zrážok (10 dní) alebo minimálnymi zrážkami 

(do 2,0 mm – 14 dní) sa 23. 1. 2007 vyskytli extrémne denné zrážky až 28,0 mm (78 mm 

mesačný úhrn zrážok). Vlaha bola pre rastliny isto prospešná a prenikala do nezamrznutej pôdy, 

hoci sa práve v nasledujúcich dňoch výrazne ochladilo (minimálne teploty vzduchu poklesli 

v rozpätí -1,0 až -7,0 °C, v dňoch 24. 1. – 28. 1. 2007). 

Úhrn zrážok za ročné obdobie zima 2006/2007 dosiahol síce až 170 mm, čo bol druhý 

najvyšší úhrn od roku 1974 (r. 1976 – 206,6 mm), ale nedostatok vlahy a stúpajúce priemerné 

denné (ale aj maximálne denné) teploty dosahovali výrazne extrémne hodnoty (júl 29,0 °C, jún 

27,3 °C, máj 23,0 °C, apríl 19,8 °C). Maximálne denné teploty vzduchu presahovali 

30,0 °C, v máji 4 krát, v júni 7 krát, v júli 13 krát (!) a nad 25,0 °C 9 krát (celkove 22 extrémne 

horúcich dní v mesiaci júl 2007). Absolútne najvyššia teplota vzduchu v Arboréte Mlyňany 

SAV bola zaznamenaná dňa 20. 7. 2007 38,3 °C (T min. 20,6 °C, T priem. 29,6 °C). Najvyššia 

priemerná denná teplota vzduchu 29.9 °C bola zaznamenaná 18. 7. 2007 (T max 38,2 °C, 

T min. 17,8 °C) pri 45 % vlhkosti vzduchu a 13,2 slnečnom svite.  
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Následky extrémnych teplôt vzduchu za uplynulé mesiace jari, ovplyvnené výrazným 

deficitom atmosférických zrážok (celkový úhrn za ročné obdobie bol 120 mm, siedmy najnižší 

od roku 1974), hlavne spôsobený nerovnomerným rozložením zrážok počas mesiaca, sa určite 

prejavili na fyziologickom stave, vitalite ako aj celkovom zdravotnom stave drevín (stromov, 

krov, lian) a iných rastlín v Arboréte Mlyňany SAV. 

Po zrážkovej stránke bol aj mesiac február deficitný a extrémny tým, že výdatnejšie 

zrážky nad 5,0 mm sa vyskytli len počas 4 dní mesiaca, pričom 13 dní nepršalo vôbec a 11 dní 

boli zrážky minimálne do 5,0 mm. Celkový mesačný úhrn zrážok 51 mm nenahradil 

pretrvávajúci deficit vlahy aj v roku 2007. Obdobne aj nasledujúci, už jarný mesiac marec, bol 

zrážkovo deficitný, ešte extrémnejší intenzitou a rozložením zrážok (mesačný úhrn 50 mm), 

pričom počet dní bez zrážok dosiahol 18, ďalšie dni boli zrážky minimálne (0,0 – 0,3 – za 5 

dní), alebo výrazne podnormálne, do 5,0 mm (5 dní), zostávajúce 3 dni mesiaca boli zrážky 

výdatnejšie (8,2 mm 9.3.; 10,1 mm 19. 3. a 9,5 mm 23. 3. 2007). 

Mimoriadne zrážkovo extrémny bol jarný mesiac apríl, kedy vegetácia potrebuje najviac 

vlahy a vody na začiatku vegetačného obdobia, neboli v Arboréte Mlyňany SAV zaznamenané 

žiadne atmosférické zrážky (0,0 mm 24. 4. 2007), čo bol prvý extrémny záznam od roku 1971 

pre mesiac apríl. Z dostupných extrémnych záznamov spomenieme, pre zaujímavosť, aspoň 

niektoré (do 10,0 mm mesačného úhrnu zrážok). V roku 1971 február 9,0 mm a október 

2,0 mm; v roku 1972 december 8,0 mm; v roku 1973 marec 6,0 mm, máj 4,0 mm; v roku 1974 

marec 5,0 mm; v roku 1975 0,8 mm vo februári; v roku 1976 február 4,0 mm; v roku 1982 

február 4,0 mm, apríl 8,0 mm; v roku 1987 október 10,0 mm; v roku 1989 január 6,0 mm; 

v roku 1990 január 6,0 mm; v roku 1991 január 3,0 mm; v roku 1992 január 10,0 mm; v roku 

1994 február 7,0 mm; v roku 1995 júl 7,0 mm, október 2,0 mm; v roku 1997 január, február 

0,0 mm; v roku 1998 január 8,0 mm, február 0,2 mm, december 4,0 mm; v roku 1999 september 

7,0 mm; v roku 2003 február 5,0 mm, marec 1,0 mm; v roku 2005 marec 6,0 mm; v roku 2006 

december 7,0 mm. Počas uvedených 20. rokov sme zaznamenali 29 mesiacov so zrážkami 

10,0 mm a menej, priemerne 1,45 mm. 

Obdobný nedostatok atmosférických zrážok môžeme konštatovať aj v nasledujúcich 

mesiacoch (máj, jún, júl) v roku 2007. Napriek tomu, že sa mesačný úhrn zrážok výrazne 

odlišuje od dlhodobého normálu, nedostatok zrážok sa prejavuje deficitne a mimoriadne 

negatívne vplýva na rastliny, osobitne viacročné a dlhoveké stromy a kry. Ak sme v máji 2007 

zaznamenali 18 dní bez zrážok a 8 dní s minimálnymi zrážkami do 5,0 mm, zostávajúcich 5 dní 

s výdatnejšími zrážkami (4. 5. – 10,3 mm; 5. 5. – 13,3 mm; 15. 5. – 6,4 mm; 31. 5. – 6,9 mm), 
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a extrémnymi zrážkami (28. 5. – 20,7 mm), nemôže to nahradiť alebo aspoň doplniť 

dlhotrvajúci deficit vlahy, najmä ak ide o občasné zrážky búrkového charakteru. 

Takmer rovnaký priebeh malo rozloženie zrážok aj počas mesiacov jún a júl 

(mimoriadne horúcich letných mesiacov). Mesačný úhrn v mesiac jún 53 mm takmer na 50 % 

zahrňuje búrkové zrážky zo dňa 21. 6. 2007, kedy napršalo 24,1 mm mesačného úhrnu. 

Nasledujúci deň 22. 6. 2007 pribudlo 9,4 mm zrážok. Výdatnejšie zrážky sa vyskytli ešte 

6. 6. 2007 12,0 mm. V ostatných dňoch boli zrážky minimálne do 1,8 mm (12 dní) a 15 dní

nepršalo vôbec.

Mimoriadne teplý bol mesiac júl s priemernou teplotou 22 °C, pričom priemer 

maximálnej dennej teploty dosiahol takmer 30 °C (29,0 °C) a opäť chudobný na zrážky 

(19 mm), ktoré nepresiahli denný úhrn 9,1 mm (9. 7. 2007). Počet dní bez zrážok bol 22 

a minimálne zrážky do 3,1 mm sa vyskytli počas 8 dní. 

Pri porovnaní dlhodobých ročných úhrnov zrážok za obdobie 1931 – 1960, 605 mm 

a novými údajmi, získanými za roky 1971 – 2000, podľa záznamov získaných priamo v objekte 

Arboréta Mlyňany SAV, s hodnotou 541 mm (t. j. 89,4 % prvého dlhodobého normálu), 

konštatujeme výrazné zníženie úhrnu atmosférických zrážok. Z tohto dôvodu považujeme toto 

meranie za presnejšie, akceptujúce klimatické a ekologické podmienky samotného 

dendrologického objektu, a preto odporúčame pri ďalších prácach hodnotiacich klimatické 

podmienky Arboréta Mlyňany SAV, vychádzať z týchto údajov (podrobnejšie v Tabuľkách 1, 

2, 3, uvedených v texte publikácie). 

Na základe uvedených výsledkov, môžeme za extrémne roky z hľadiska atmosférických 

zrážok, považovať nasledujúce roky: 2003 – 404 mm; 1978 – 406 mm; 1971 – 434 mm; 1991 

– 444 mm; 1992 – 446 mm; 1983 – 455 mm; 1998 – 462 mm (t. j. suchých rokov), s deficitom

zrážok v rozpätí  74,7 – 85,4 %.

Okrem atmosférických zrážok je pre živé organizmy (vrátane drevín) veľmi dôležitá aj 

teplota vzduchu, ktorá je v niektorých extrémnych prípadoch rozhodujúca (škody spôsobené 

mrazom – nízkymi teplotami). 

Pri analýze výsledkov merania teploty vzduchu za uplynulé obdobie, bola zaznamenaná 

hodnota 9,7 °C ročného priemeru (oproti predchádzajúcej hodnote 9,1 °C). Porovnanie 

priemerných mesačných a ročných hodnôt teploty vzduchu za obdobie 2001 – 2006, dosiahla 

hodnota ročného priemeru hodnotu 10,6 °C, čo opäť dokumentuje výrazný stupeň aridizácie 

klímy v podmienkach Slovenska.. Súhrnné výsledky boli uvedené v príspevku: Hrubík, Hoťka, 

Tomaško, Kuba (2006). 
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Rovnako zaujímavé a cenné boli výsledky klimatickej charakteristiky jednotlivých 

ročných období v rokoch 1974 – 2007 (Tabuľka 3). Pre hodnotenie výsledkov introdukcie 

drevín v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV sú najsmerodajnejšie údaje o priebehu 

minimálnych teplôt vzduchu, ako aj priemerných hodnôt za obdobie zimy (22. 12. – 20. 3.). 

Na základe dlhodobých výsledkov môžeme ako najchladnejšiu zimu považovať zimu 

1986/1987 s priemernou teplotou vzduchu -4,2 °C (T max 0,8 °C, T min -8,1 °C). Od roku 1997 

sme evidovali výrazné oteplenie, mierne a teplé zimy (3,4 °C), až po zimu 2006/2007 

s priemernou teplotou vzduchu 3,8 °C (T max 7,7 °C, T min 0,35 °C), čo bola najteplejšia zima 

za ostatných 33 rokov. Počas vegetačného obdobia má rozhodujúci význam priebeh jarného 

počasia (21. 3. – 21. 6.), pokiaľ ide o neskoré mrazy a dostatok atmosférických zrážok 

(optimálne vlahové podmienky). Teplota vzduchu sa v ostatných rokoch (1998 – 2007) 

pohybovala v rozpätí 12,1 °C – 15,0 °C (v roku 2007 14,8 °C , teplá jar). Úhrn zrážok bol 

značne variabilný (82 mm r. 2003 až 241 mm r. 2002) a jar 2007 120 mm. Letné obdobie 

(22. 6. – 23. 9.) bolo charakterizované vysokými teplotami (18,8 °C – 20,4 °C), ale najmä 

vysokými maximálnymi teplotami vzduchu (23,7 °C až 25,8 °C). Úhrn atmosférických zrážok 

sa pohyboval v rozpätí 137 – 296 mm (r. 2001), ale ich priebeh bol značne nevyrovnaný, 

s prevládajúcimi búrkami v horúcom lete. Priebeh jesenného počasia (23. 9. – 21. 12.) 

charakterizujeme ako klimaticky vyrovnaný s priemernými teplotami 5,8 °C až 10,1 °C, s úhrnom 

zrážok 85 – 169 mm (Tabuľka 3). 

Priemerná teplota vzduchu (t v °C) jednotlivých mesiacov v rokoch 2000 – 2010 

a ročné priemery (Tabuľka 1 b) sa pohybovali v rozpätí 9,45 °C (r. 2007) a 11.5 °C (r. 2000), 

pričom dlhodobý priemer za obdobie 2000 – 2009 bol 10,5 °C, čo bolo len o 0,1 °C nižšie ako 

dlhodobý normál 10,6 °C (1971 – 2000). Dlhodobý priemer teploty vzduchu v letných 

mesiacoch dosahoval v júni 19.2 °C (19,1 °C); v júni 21,0 °C (19,3 °C) a v auguste 20,5 °C 

(20,7 °C), pričom najvyššia priemerná teplota v uvedených mesiacoch bola: v júni r. 2003, 

21,7 °C; v júli r. 2006, 22,8 °C; a v auguste r. 2003, 22,3 °C. 

Priemerné a ročné úhrny atmosférických zrážok ( v mm) sa pohybovali v rozpätí 

404 mm (r. 2003) až 769 mm (r. 2005), pričom nad 600 mm dosahovali zrážky aj v rokoch 2002 

– 694 mm, 2004 – 616 mm, 2007 – 625 mm, 2009 – 637 mm, a dlhodobý priemer (2000 –

2010) 604 mm bol vyšší oproti dlhodobému priemeru (1971 – 2000), 541 mm. Nadpriemerné

mesačné úhrny zrážok sme zaznamenali v roku 2010: máj 126 mm, jún

131 mm, august 139 mm, čo bol rekordný úhrn zrážok za celé sledované 10 ročné obdobie

(absolútne maximum mesačných zrážok sme zaznamenali v júni 1999 – 158 mm).
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Z hľadiska atmosférických zrážok v priebehu vegetačného obdobia zaznamenávame 

dlhodobo nepravidelný a často až výrazný deficitný výskyt zrážok v jarných a letných 

mesiacoch, hoci aj jesenná vlaha, najmä pre vždyzelené dreviny (dominantné v Arboréte 

Mlyňany SAV) je veľmi potrebná. Extrémne suché roky, s úhrnom ročných zrážok na hranici 

400 mm boli v rokoch: 2003 – 404 mm; 1978 – 406 mm; 1971 – 434 mm; 1991, 1992 – 444 

a 446 mm a 1983 – 455 mm! 

Pre Arborétum Mlyňany SAV, lokalizované na členitom svahovitom území na ľavom 

brehu stredného toku rieky Žitava, je nevyhnutné zabezpečiť trvalý zdroj vody na závlahu 

výsadieb drevín a trávnych porastov a dekoratívnych trávnikov na terasách pri kaštieli. 

Od roku 1985 je k dispozícii čiastočne funkčný zavlažovací systém, čerpajúci vodu 

z rieky Žitava do zásobných jazier v Ambrózyho parku (2 jazerá čiastočne napájané 

z prírodného prameňa), 2 jazier na ploche Severoamerickej dendroflóry (napájané z hydrantu 

na vodopáde v „Skalistých horách“), 4 jazerá na ploche Východoázijskej dendroflóry 

(prepojené podzemnými a nadzemnými kanálmi, od expozície Kaukazu, cez Japonsko, strednú 

Čínu až po južnú Čínu („prebytočná“ voda by mohla pretekať ľavým prícestným kanálom, pod 

cestou a medzi záhradami do rieky Žitava, to sa stalo doteraz len jedenkrát v roku 1965 pri 

mimoriadnej povodni, ktorá zasiahla územie Slovenska). Okrem toho sa na území arboréta – 

v Ambrózyho parku, nachádza prírodné jazierko pod dominantným sekvojovcom, čiastočne 

s pretekajúcou vodou do Ambrózyko skalky. Uvedené vodné plochy síce zlepšujú 

mikroklimatické podmienky pre rastliny v blízkom okolí, ale nenahradia výrazný deficit vlahy 

počas celého vegetačného obdobia (s výnimkou občasných výdatnejších zrážok a dažďov ani 

v zimnom období).  

Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období (2000 – 2010) sa 

najčastejšie nahrádzajú priemernými (alebo maximálnymi a minimálnymi) hodnotami 

príslušných mesiacov, spadajúcich do astronomického obdobia (jar – leto – jeseň – zima). 

Považujeme preto za správnejšie akceptovať toto zaužívané rozdelenie kalendárneho roka. 

V hodnotenom období boli priemerné teploty vzduchu a úhrny zrážok nasledovné: Jar 

– priemerná teplota vzduchu 13,4 °C (max. 19,4 ;C a min. 7,5 °C) a úhrn zrážok 143 mm; Leto

– priemerná teplota 19,4 °C (max, 25,4 °C a min. 14,2 °C) a úhrn zrážok 194 mm; Jeseň –

priemerná teplota 7,8 °C (max. 12,0 °C a min. 4,2 °C) a úhrn zrážok 123 mm; Zima – priemerná

teplota 1,5 °C (max. 4,3 ; C a min. 2,6 °C) a úhrn zrážok 127 mm. V roku 2010 sme zaznamenali

takmer o 1 °C (0,7 °C) teplejšiu a výrazne vlhkejšiu jar (úhrn zrážok 340 mm, oproti

dlhodobému normálu 143 mm). Výrazné atmosférické zrážky v letných mesiacoch (jún –
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131 mm, júl 81 mm, august 139 mm), predpokladali, že aj leto 2010 bude patriť k zrážkovo 

nadpriemerným. 

Pri porovnaní dlhodobých priemerov teploty vzduchu a úhrnov zrážok za obdobie 

merania v rokoch 1974 – 2009, zaznamenávame zvýšenie teplôt vzduchu na jar (12,3 °C na 

13,4 °C); v lete (18,3 °C na 19,4 °C); na jeseň (7,0 °C na 7,8 °C); a v zime (0,8 °C na 1,5 °C) 

a pokles úhrnu zrážok na jar (161,0 mm na 143 mm) a na jeseň (138,9 mm na 123,0 mm) 

a zvýšenie úhrnov zrážok v lete (158,1 mm na 194,0 mm) a v zime (90,9 mm na 127,0 mm). 

Priemerná teplota vzduchu v roku 2010, po predchádzajúcich štyroch teplejších rokoch 

s priemernými ročnými teplotami nad 10,0 °C, mierne poklesla na 9,8 °C (pričinením 

mínusových priemerov v januári (-2,6 °C) a v decembri (-2,1 °C).  

V septembri 2010 sme zaznamenali výraznejší pokles priemernej mesačnej teploty 

vzduchu (13,8 °C), ako aj mesačný úhrn zrážok (87 mm), hoci v tretej dekáde mesiaca 

prevládalo príjemné jesenné počasie, trvajúce až do polovice októbra (12. – 15. 10. 2010). 

Mesačné úhrny zrážok v roku 2010 poukazovali na určité extrémnosti nerovnomerného 

výskytu počas mesiaca a dominanciu búrkových zrážok a výdatnejších dažďov v trvaní 1 – 2 

až 3 dni. Úhrn zrážok za 8 mesiacov dosiahol až 660 mm s porovnaním s dlhodobým úhrnom 

(2000 – 2009) za rovnaké obdobie, dosiahol len 412 mm. Úhrny zrážok letných mesiacov 

dosahovali nasledovné hodnoty: mesiac jún s úhrnom 131 mm patril k rekordným za 

uplynulých desať rokov (dovtedajšie maximum 93 mm v roku 2004) a výdatnejšie zrážky prišli 

1. 6. – 65,2 mm; 3. 6. – 18,4 mm a 16. 6. – 17,0 mm. V mesiaci júl sa zaznamenal výraznejší

pokles zrážok na 81 mm (maximum 116 mm v roku 2008), výdatnejšie zrážky – 30,7 mm –

29. 7. a 16,3 mm sa zaznamenali len dvakrát v mesiaci. Mesiac august 2010 bol úhrnom zrážok

139 mm rekordným za obdobie hodnotenia od roku 1971, pričom absolútny rekord patril úhrnu

zrážok za mesiac jún v roku 1999 s hodnotou 158 mm. V uplynulých hodnotených rokoch bol

najvyšší úhrn zrážok – 106 mm v auguste 2006. Jar 2010 bola 4. najteplejšia (14,1 °C), ale

vôbec najvlhkejšia (340 mm) za hodnotených 10 rokov, ale zároveň aj za uplynulých 37 rokov

(1974 – 2010). Rovnako aj pri hodnotení letného obdobia v roku 2010, konštatujeme

nadnormálny úhrn zrážok –276.5 mm, čo je druhý najvyšší úhrn zrážok sa desať rokov (iba leto

roku 2001 bolo bohatšie na atmosférické zrážky – napršalo 296 mm). Vzhľadom k tomu, že

výdatnejšie mesačné zrážky (87 mm v septembri; 96 mm v novembri a 53 mm v decembri)  bol

rok 2010 s ročným úhrnom atmosférických zrážok – 918 mm, za celé roky hodnotenia

meteorologických prvkov (1971 – 2020)  rekordným!

Klimatické podmienky sa neustále menia a dôsledky týchto zmien sa prejavujú 

a bezprostredne vplývajú aj na dlhoveké organizmy, ako rastliny (dlhoveké dreviny). V tejto 



Pavel Hrubík – Katarína Ražná – Jana Konôpková 

23 

časti publikácie sa zaoberáme podrobnejšou analýzou klimatických podmienok za obdobie 

rokov (2001 – 2015), vo vzťahu k celkovým ekologickým podmienkam, ktoré na uvedenom 

území Arboréta Mlyňany SAV, majú vplyv na pestované cudzokrajné dreviny. 

Výrazný nedostatok prístupných živín v pôdnych typoch dendrologického objektu, 

ktoré sú zväčša fyzikálne, chemicky a biologicky degradované pri súčasnej dlhodobej absencii 

výživy (formou organických, či minerálnych hnojív, prípadne kompostov) a celkové 

skvalitnenie pôdnych podmienok, deficit až výrazný nedostatok pôdnej vlahy, extrémne 

a dlhotrvajúce horúčavy, mierne zimy s nedostatkom snehu, zanedbanie pestovateľských  

a výchovných opatrení parkových porastov, obmedzujúcich aj výsadby nových, mladých 

drevín, vo veľkej miere ovplyvňujú alebo znemožňujú obnovu prestarnutých porastov stromov 

a krov pre dominantné cudzokrajné, v našich podmienkach introdukované dreviny. 

Pre účely tejto publikácie (ako sme už uviedli) sme podrobnejšie charakterizovali 

základné klimatické podmienky (teplota vzduchu, atmosférické zrážky, ako aj ich hodnotenie 

podľa jednotlivých ročných období), za obdobie 15 rokov (2001 – 2015), v Arboréte Mlyňany 

SAV vo Vieske nad Žitavou. 

Pri zohľadnení aktuálneho dlhodobého normálu (1971 – 2000), s priemernou teplotou 

vzduchu 10,6 °C, a úhrnom atmosférických zrážok 541 mm, môžeme hodnotené obdobie 

považovať po teplotnej stránke za zhodné (10,6 °C) a pri porovnaní atmosférických zrážok 

za mierne nadnormálne (596 mm). V konkrétnom období sa iba štyrikrát vyskytli roky 

s priemernou ročnou teplotou vzduchu nižšou ako 10 °C (9,5 °C v r. 2005; 9,8 °C v r. 2004, 

2010; 9,9 °C v r. 2001). Na druhej strane sa zaznamenali  aj priemerné teploty vzduchu vyššie 

ako 11 °C (11,7 °C v r. 2014; 11,2 °C v r. 2007 a 2015; 11,1 °C v r. 2008). Priemerné ročné 

teploty vzduchu zhodné s dlhodobým normálom (10,6 °C), alebo pohybujúce  sa v blízkosti 

tohto priemeru sme zaznamenali sedemkrát (10,1 °C v roku 2006; 10,4 °C v roku 2003; 

10,5 °C v r. 2011; 10,6 °C v r. 2013; 10,7 °C v r. 2002; 10,9 °C v r. 2009 a 2012). 

Pri porovnaní priemerných mesačných teplôt vzduchu boli najteplejšie mesiace jún, júl 

a august (19,1 °C – 21,4 °C) v hodnotenom 15 ročnom období. Extrémne mesačné teploty boli 

zaznamenané v júli 2006 (22,8 °C), v júli 2010 (22,2 °C), v auguste 2003 (22,3 °C), v júli 2012 

(22,1 °C). Mesačné teploty vzduchu, klesajúce pod bod mrazu sa vyskytovali prevažne 

v januári (- 4,0 °C v r. 2006; -3,4 °C v r. 2004+ -2,6 °C v r. 2010) a v mesiaci december, 

s minimom – 5,8 °C v r. 2001; -2,1 °C v r. 2010; -1,4 °C v r. 2012. Reálne prebiehajúcu globálnu 

zmenu, charakteristickú výskytom meteorologických prvkov v extrémnych hodnotách, 

potvrdzujú zaznamenané údaje o priemernej ročnej teplote vzduchu, presahujúce dlhodobý 
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normál (10,6 °C) , ale najmä hodnoty na hranici 11,0 °C (maximum 11,7 °C v r. 2014). 

Podrobnejšie údaje obsahuje Tabuľka 1. 

Podrobnejšia analýza atmosférických zrážok (v mm), za hodnotené obdobie (2001 – 

2015), poukazuje na výrazný deficit atmosférických zrážok počas rokov 2003 (404 mm), 2011 

(439 mm) a 2012 (447 mm). Na druhej strane sa však vyskytujú roky s výrazne nadnormálnym 

ročným úhrnom atmosférických zrážok: 918 mm v r. 2010; 769 mm v r. 2005; 694 mm 

v r. 2002; 637 mm v r. 2009; 625 mm v r. 2007; 616 mm v r. 2004. Pri hodnotení mesačných 

úhrnov atmosférických zrážok, absolútne maximum bolo zaznamenané v mesiaci august 

v r. 2015 – 166 mm; 139 mm v auguste 2010; 131 mm v júni 2010. Stomilimetrové mesačné 

úhrny atmosférických zrážok sa v hodnotenom období vyskytli až 15 krát. Naopak, minimálne 

mesačné úhrny atmosférických zrážok boli zaznamenané v novembri 2011 a v apríli 2007 

(0,0 mm), v marci 2003 a 2012 (1,0 mm), v auguste 2012 (3,0 mm). Uplynulé 15-ročné obdobie 

sa dá na základe získaných údajov v Arboréte Mlyňany SAV charakterizovať ako mierne 

nadnormálne (596 mm, oproti dlhodobému normálu 541 mm. Osobitne  rok 2015,  bol aj 

v celoslovenskom meradle považovaný za extrémny vo viacerých ukazovateľoch. V prípade 

celkového deficitu  atmosférických zrážok to platí, ale s výnimkou mesiaca august, kedy bol 

zaznamenaný, rekordný mesačný úhrn atmosférických zrážok a to v celkovej sume 166 mm, 

pričom rok 2015 patrí celkovo v tomto smere k mierne podnormálnym (521 mm v porovnaní 

s dlhodobým normálom 541 mm). 

Treba zdôrazniť, že v rokoch (2011 – 2015), bol zaznamenaný dlhodobý deficit 

atmosférických zrážok v mesačných úhrnoch. Výrazne prevládali dni v roku bez zrážok 

(0,0 mm) v rozsahu 69,6 % v r. 2015; až 63,3 % v r. 2013, s počtom dní 231 – 254 dní za rok. 

Počet dní s úhrnom zrážok do 5,0 mm bol najvyšší v r. 2013 (97 dní, t. j. 26,6 %; 96 dní 

a 26,3 % v r. 2014). Mesačný úhrn zrážok do 10,0 mm sa zaznamenal počas 23 dní, t. j. 6,3 % 

v r. 2013; 4,7 % v r. 2014. Atmosférické zrážky nad 10,0 mm, sme zaznamenali len ojedinele 

(11 – 15 dní do roka), pričom išlo o prívalové jednodenné alebo v jednom prípade štvordňové 

atmosférické zrážky (august 2015), čo predstavuje 3,0 až 4,1 %. Podrobnejšie údaje sú uvedené 

v Tabuľke 2. 

Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období (maximálna, minimálna 

a priemerná teplota vzduchu v °C; úhrn atmosférických zrážok za ročné obdobie v mm) sme 

v dlhodobom normále za obdobie 1975 – 2004 (30 rokov), spracované v skorších 

publikovaných prácach a pre účely tejto monografie analyzujeme obdobie ostatných 11 rokov 

(2005 – 2015). Podľa priemernej teploty vzduchu v jednotlivých ročných obdobiach, bola 

najteplejšia jar v r. 2007 (14,8 °C) a v r. 2011 (14,5 °C). Najchladnejšia jar bola zasa v r. 2013 
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(11,8 °C) a v r. 2006 (12,8 °C). Z hľadiska atmosférických zrážok, patrí k extrémne vlhkým jar 

r. 2000 (340 mm) a v r. 2006 (190 mm), 2013 (189 mm).

Pri posudzovaní letného obdobia, hodnotíme ako najteplejšie ročné obdobie, leto 

v r. 2012 (20,5 °C), 2015 (20,4 °C) a r. 2008 (20,3 °C), s maximálnymi mesačnými teplotami 

za toto ročné obdobie, v hodnotách 27,4 °C v r. 2012 a 26,9 °C v r. 2015. Z hľadiska úhrnu 

atmosférických zrážok, sa najbohatšie javí leto r. 2014 (297 mm) a v r. 2010 (276 mm). Naopak 

najsuchšie letné obdobie prebiehalo v r. 2013 (123 mm) a v r. 2012 (156 mm). 

Maximálne teploty vzduchu  za jesenné ročné obdobie sa pohybovali v rozmedzí 

10,9 °C (v r. 2010), až 14,9 °C (v r. 2006). Priemerná teplota vzduchu v jesennom ročnom 

období dosiahla maximum 10,1 °C (v r. 2006) a minimum 7,0 °C (v r. 2007). Najvýraznejšie 

atmosférické zrážky boli v jeseni r. 2009 (192 mm) a v r. 2010 (181 mm). Extrémne suchou 

bola  jeseň v r. 2011 a r. 2014 (48 mm), ako aj jeseň v r. 2006 (61 mm). 

Zimné obdobia v predhorí Karpát sú charakterizované dňami, kedy prevládajú teploty 

vzduchu pod bodom mrazu. Za najchladnejšiu zimu považujeme v sledovanom roku zimu 

r. 2004/2005 ( -4,4 °C, s priemerom – 1,7 °C za zimné ročné obdobie). Mínusové zimné teploty

vzduchu sme ešte zaznamenali v r. 2009/2010 ( - 3,4 °C) a v r. 2010/2011 ( - 2,8 °C). Priemerné

teploty vzduchu za zimné obdobie boli najnižšie v zime r. 2007/2008 (0,3 °C)

a v r. 2009/2010 (0,4 °C). Najbohatšia na atmosférické zrážky bola zasa zima v r. 2011/2012

(185 mm) a v r. 2005/2006 (170 mm). Naproti tomu najsuchšia bola zima v r. 2013/2014

(73 mm), v r. 2009/2010 (79 mm) a v r. 2012/2014 (79 mm).

Pri celkovom hodnotení 15 – ročného obdobia, uvádzame priemerné údaje za príslušné 

ročné obdobie: maximálna teplota na jar 19,5 °C; minimálna teplota 7,6 °C; priemer za ročné 

obdobie 13,6 °C; 153 mm priemerný úhrn zrážok. V letnom ročnom období boli zistené hodnoty 

nasledovné: 25,4 °C; 13,5 °C; 19,5 °C priemer za ročné obdobie+ ; 213 mm priemerný úhrn 

zrážok. V jesennom ročnom období: 12,4 °C; 4,3 °C; 8,2 °C priemer za ročné obdobie; 117 mm 

priemerný úhrn zrážok za ročné obdobie. Pre zimné ročné obdobie boli zistené hodnoty 

nasledovné: 4,9 °C; 1,9 °C; 2,0 °C priemer za ročné obdobie; 121 mm priemerný úhrn zrážok 

za zimné ročné obdobie. Podrobnejšie údaje sú uvedené v Tabuľke 3.  

V čase analyzovaného obdobia vyšla publikácia autorov Peter Hoťka – Marek Barta: 

Dreviny Arboréta Mlyňany SAV, VEDA, Bratislava, Arborétum Mlyňany SAV, 2012, 132 s., 

Aktuálny zoznam evidovaných drevín (celkove 1993 taxónov) bol v porovnaní s publikáciou 

z roku 1992 (celkove 2183 taxónov) o 250 taxónov nižší, čo je za uplynulých 20 rokov 

opodstatnené. Uvádzaný úbytok pestovaného sortimentu bol, okrem iných okolností, 

zapríčinený aj spresnením evidencie prírastku a úbytku taxónov v jednotlivých rokoch; výrazná 
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fluktuácia na vedúcich pracovných pozíciách a odchod vedeckých, výskumných 

a odborných pracovníkov; absencia výsadieb nových drevín, nedostatok údržby, ale 

predovšetkým reálne klimatické zmeny (extrémne teploty vzduchu a minimálne atmosférické 

zrážky) a následné usychanie a odumieranie hodnotených drevín. Pre účely publikácie sa síce 

nepoužil nový dlhodobý normál za obdobie 1971 – 2000, s priemernou teplotou vzduchu 

10,6 °C a úhrnom atmosférických zrážok 541 mm, ale určitá „modifikácia“ (1971 – 2011), 

s priemernou teplotou vzduchu 9,8 °C a úhrnom atmosférických zrážok 578 mm (Hoťka, Barta, 

2012). 

Pri hodnotení meteorologických prvkov v roku 2016, sa v mesiaci január zaznamenali 

minimálne teploty vzduchu pod bodom mrazu (- 0,0 °C), počas 28 dní (pričom do – 5,0 °C – 

15 dní; do -10,0 °C – 7 dní; nad -10,0 °C – 6 dní). Absolútne minimum v tomto mesiaci 

-12,5 °C sme zaznamenali dňa 22. 1. 2016. Priemerná denná teplota vzduchu pod bodom mrazu

sa vyskytovala počas 19 dní.

Vo februári 2016 sa priemerná denná teplota vzduchu pod bodom mrazu vyskytla len 

jedenkrát (-1,1 °C – 27. 2. 2016) a tento mesiac bol zrážkovo nadnormálny (80,2 mm). 

V marci 2016 sa už priemerné denné teploty vzduchu pod bodom mrazu nevyskytli, pričom 

zrážky boli podnormálne (19,0 mm). Zrážkovo normálne boli mesiace máj (66,2 mm), jún (88,0 

mm); nadnormálne zrážky sa vyskytli v júni (144,6 mm), s denným maximom 44,0 mm (28. 7. 

2016) a 28,2 mm (31. 7. 2016). Mierne nadnormálne zrážky boli ešte v auguste 2016 (73,2 mm) 

a v októbri 2016 (60,0 mm).  

Hodnoty minimálnej teploty vzduchu  pod bodom mrazu sa vyskytli v novembri 2016 

(13 x), ale výrazné ochladenie vzduchu prišlo až v decembri 2016. Po teplotnej stránke bol rok 

2016 normálny (9,95 °C), hoci z hľadiska dlhodobého normálu ide o rok teplotne podnormálny. 

Rok 2016 sa z hľadiska ročného úhrnu atmosférických zrážok 662,6 mm môže 

považovať za rok zrážkovo nadnormálny, hoci počet dní bez zrážok (0,0 mm) dosiahol 226 dní; 

minimálne zrážky (5,0 mm) sa vyskytli počas 100 dní a zrážky do 10,0 mm sa vyskytli počas 

20 dní. Ojedinele sa v roku 2016 vyskytli aj dni s prívalovými zrážkami (19 dní), 

s maximom v mesiacoch júl (5 dní) a v júni (3 dni). V ďalších mesiacoch sa zrážky 

s intenzitou viac ako 10,0 mm, vyskytli ešte v mesiacoch február, máj, august, september 

(po 2 x), a 1 x v mesiacoch marec, október a november. V mesiaci december 2016 bol mesačný 

úhrn zrážok tiež minimálny (7,0 mm). Z celkového počtu 365 dní, bolo bez zrážok 226 dní, 

t. j. 61,9 %, so zrážkami 5,0 mm 100 dní, t. j. 27,74 %. Spolu 89,6 % dní s minimálnymi

zrážkami (do 5,0 mm).
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Zima 2016/2017 bola z hľadiska počasia mimoriadna, s dlhotrvajúcimi nízkymi 

teplotami, čo sa prejavilo aj na mesačnom priemere v decembri 2016 (- 1,10 °C), ale 

mimoriadne studený bol január 2017 (- 7,30 °C ,celomesačný priemer), ale aj minimálne denné 

teploty vzduchu sa počas celého mesiaca – 31 dní, pohybovali v rozpätí -2,5 °C 

do – 22,5 °C, 8. 1. 2017; priemerné denné teploty vzduchu presahovali v tomto mesiaci hodnotu 

-10,0 stupňov C, a opakovane aj vo viacdňových intervaloch; prípadne aj február 2017, ktorý

bol výrazne chladnejší (1,82 °C) od rovnakého mesiaca v predchádzajúcom roku (4,19 °C).

Ako sme už spomenuli, priemerná mesačná teplota vzduchu za mesiac január 2017 dosiahla

hodnotu -7,3 °C, čo je najnižšia nameraná priemerná teplota vzduchu za mesiac január od roku

1971, trvajúca počas 30 dní mesiaca. Atmosférické zrážky boli pritom minimálne už v mesiaci

december 2016 (7 mm) a v tomto trende pokračovali aj v januári, februári a marci 2017 (po 18

mm) ako výrazne podnormálne. Preto považujeme toto obdobie v Arboréte Mlyňany SAV

za mimoriadne kritické pre riziko poškodenia širokého sortimentu predovšetkým chúlostivých

druhov drevín (osobitne vždyzelených drevín) pestovaných v tomto  dendrologickom objekte.

V roku 2017 (január – marec, máj, jún a august, dosahovali zrážky 11 – 18 a 29 – 

31 mm) bolo zaznamenaný 107 dní bez zrážok a 40 dní s minimálnymi zrážkami 5,0 mm, 

(za obdobie január – máj 2017), pričom aj mesačné úhrny zrážok boli v roku 2017 podnormálne. 

Bolo zaujímavé, že jarné teploty vzduchu boli v rámci Slovenska nadpriemerné 

Dokladom postupnej výraznej klimatickej zmeny bolo aj výrazné zvýšenie denných 

a mesačných priemerných teplôt vzduchu pri súčasnom deficite atmosférických zrážok, 

spôsobujúcich zmeny ako v mikroklíme porastov drevín, tak aj v pôdnych procesoch, najmä 

však v režime hospodárenia pôdy s prístupnou vlahou. Neobvyklý bol pokles hladiny vodných 

tokov (napr. Žitava), ale aj vodných plôch – jazier v samotnom Arboréte Mlyňany SAV (pokles 

hladiny vody o 1 – 2 m). Na drevinách sa prejavuje nepriaznivý vplyv sucha, predčasné žltnutie 

a vädnutie listov, viacročných ihlíc, ale aj 1 – 2 ročných výhonkov na ihličnatých drevinách. 

Suchá a rozpraskaná pôda pod korunami stromov, vädnú celé skupiny rododendronov, azaliek, 

aukuba japonská, skimia japonská. Príznaky poškodenia suchom sa prejavili na početných 

druhov jedlí, borovíc, cypruštekov, tují a iných drevín. 

V klimatickom roku 2017 dosiahla priemerná ročná teplota vzduchu 9,93 °C (čo je 

nižšia teplota v zrovnaní s dlhodobým normálom 10,6 °C), a ročný úhrn zrážok dosiahol len 

410 mm (v zrovnaní s dlhodobým normálom je to 541 mm. Pre doplnenie ešte uvádzame, že 

počet dní bez zrážok (0,0 mm) bol zaznamenaný počas 247 dní a počet dní s minimálnymi 

zrážkami (5,0 mm), dosiahol 97 dní, čo je dôkazom zvyšujúceho sa deficitu atmosférických 

zrážok na území Arboréta Mlyňany SAV (celkom 344 dní, t. j. 94,2 % minimálnych zrážok). 
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Mimoriadne silný vietor, v nedeľu 29. 10. 2017, spôsobil na celom Slovensku veľké 

škody na stromoch a majetku (v mestách, obciach a voľnej krajine (120 – 180 km/h, bola 

rýchlosť vetra). Preto sme pri porovnaní meteorologických záznamov za rok 2017 na území 

Arboréta Mlyňany SAV, uviedli dni, počas ktorých sila vetra presahovala 8 stupňov 

Booufordovej stupnice: 8,9 – 5. 7. 2017; 12. 7. 2017; 8,4 – 13. 1. 2017; 8,2 – 4. 3. 2017; 10. 8. 

2017 a 7 stupňov: 7,9 – 25. 4. 2017; 7,7 – 11. 8. 2017; 7,6 – 4. 5. 2017; 14. 9. 2017; 

7,5 – 31. 1. 2017. Pričom sila vetra 29. 10. 2017 dosiahla v Arboréte Mlyňany SAV, 9,0 stupňov 

(priemer 3.9) Bf., s úhrnom zrážok 13,4 mm. V novembri bola dosiahnutá sila vetra 8,9 Bf – 5. 

11. 2017; 8,6 – 25. 11. 2017; 8.5 – 10. 12. 2017; 8,6 – 11. 12. 2017; 8,1 – 12. 12. 2017.

V lokálnych podmienkach Arboréta Mlyňany SAV na Meteorologickej stanici 

vo Vieske nad Žitavou, k takejto klimatickej anomálii prišlo a v dňoch 24. 2. 2018 (resp. 

od 27. 2. do 2. 3., ako uvádza SHMÚ) do 5. 3. 2018, sa zaznamenali teploty vzduchu pod bodom 

mrazu (- 0,7 až po - 8,6 °C), celkove 10 dní (resp. 4 dni v hodnotenom období 

za územie Slovenska), pričom na sledovanej lokalite sa namerala denná priemerná teplota 

vzduchu v rozmedzí - 5,3 až - 8,6 °C. 

Na začiatku astronomickej jari nastupovali maximálne denné teploty vzduchu od 5,1 do 

12,4 °C, hoci minimálne teploty klesali počas 20 dní na mínusové hodnoty. Celkove však 

nasledoval rýchly priebeh jari už v nasledujúcom mesiaci apríl, pričom celkový ráz počasia 

charakterizoval skôr začiatok leta. Maximálne denné teploty nad 20 °C trvali počas 19 dní 

a nad 25 °C 7 dní s  maximom 27,1 °C dňa 29. 4. 2018. Mesačná priemerná teplota vzduchu 

dosiahla 14,9 °C, čo je najvyššia priemerná teplota mesiaca za obdobie 2001 – 2018 a 2,9 °C 

nad dlhodobý normál (12,0 °C). Atmosférické zrážky boli minimálne (20,0 mm), čo bolo 

25,0 mm pod dlhodobý normál, pričom bez zrážok bolo 22 dní a s minimálnymi zrážkami (5,0 

mm) bolo 5 dní. Výrazné oteplenie sa zaznamenalo aj v mesiaci máj 2018 (priemerná teplota

za mesiac bola 18,0 °C). Maximálne teploty vzduchu, výrazne presahovali 20,0 °C, počas 28

dní a nad 25,0 °C počas 15 dní, pričom v závere mesiaca mája (od 26. 5. do 31. 5. 2018)

dosahovali 26,0 až 29,5 °C, a priemerné teploty vzduchu nad 20,0 °C trvali od 27. 5. do 31. 5.

2018. Atmosférické zrážky boli dvakrát prívalového charakteru: 14,0 mm – 15. 5. a 27.0 mm –

25. 5. 2018, pričom 28 dní bolo bez zrážkových alebo s minimálnymi zrážkami do 3,4 mm.

Mimoriadne horúci bol mesiac jún 2018, kedy mesačný priemer maximálnych teplôt vzduchu

dosiahol 25,6 °C, priemer minimálnych teplôt 14,2 °C a priemerná mesačná teplota dosiahla

hodnotu 19,7 °C. Pre úplnosť uvedieme aj maximálnu teplotu vzduchu v priebehu mesiaca júna

2018: teplota do 20 °C – 4 krát; nad 20 °C – 5 krát;  nad 25 °C – 18 krát a nad 30 °C – 2 krát.
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Dva nasledujúce letné mesiace roku 2018 (júl – august) zachovali trend extrémnych 

maximálnych teplôt vzduchu (v rozmedzí 28 – 33 °C – celkove 20 dní), s mesačnou priemernou 

teplotou 20,9 °C, v júli; a v auguste dosiahla táto teplota 22,31 °C (s počtom dní 

s maximálnymi teplotami celkove 28 dní). Deficit vlahy sa aj naďalej prehlboval: mesačný úhrn 

atmosférických zrážok za mesiac júl dosiahol 44 mm a za mesiac august 48 mm, pričom  

za tieto dva mesiace sa vyskytlo 37 dní (20; 17) bez zrážok; 17 dní (7; 10) s minimálnymi 

zrážkami do 5,0 mm. Výdatnejšie zrážky nad 10,0 mm, ako prívalové dažde búrkového 

charakteru sa vyskytli len štyrikrát. 

Pri porovnaní nameraných hodnôt základných meteorologických prvkov v Arboréte 

Mlyňany SAV, na automatickej meteorologickej stanici vo Vieske nad Žitavou, za obdobie 

január – august v roku 2018, s dlhodobým priemerom (1971 – 2000), konštatujeme výraznejšie 

zvýšenie priemernej mesačnej teploty vzduchu o 7,6 °C a zníženie mesačných úhrnov 

atmosférických zrážok o 76 mm. Pri celoročných hodnotách dosahuje súčet mesačných úhrnov 

zrážok 53,2 % dlhodobého normálu; pri priemerných mesačných teplotách vzduchu je to 

73,0 % . 79,0 %, t. j. o 6,0 % zvýšenie hodnôt; a pri úhrne zrážok boli hodnoty nasledovné: 

364 mm : 288 mm, t. j. za osem mesiacov dosiahli atmosférické zrážky 53,2 % hodnotu 

dlhodobého normálu. Podrobnejšie v tabuľke 1, 2. 

Z hľadiska dlhodobého hodnotenia meteorologických záznamov je dôležité porovnanie 

jednotlivých klimatických charakteristík podľa ročných období. Za hodnotené roky 2016 – 

2018, ako príklad uvedieme uplynulé zimné ročné obdobie (22. 12. 2017 – 19. 3. 2018) 

s nasledovnými hodnotami: teplota vzduchu maximálna 4,7 °C; teplota vzduchu minimálna, 

mínus 1,6 °C; teplota vzduchu priemerná 1,6 °C; úhrn atmosférických zrážok za ročné obdobie 

dosiahol 80 mm. 

Počas jarného ročného obdobia (20. 3. 2018 – 21. 6. 2018), boli hodnoty nasledovné: 

teplota vzduchu maximálna 20,4 °C; teplota vzduchu minimálna 8,9 °C; teplota vzduchu 

priemerná 14,6 °C; úhrn atmosférických zrážok za ročné obdobie dosiahol 127 mm. 

Nepriaznivé následky mimoriadne teplého (možno až tropického) priebehu počasia, 

vysoké maximálne a priemerné teploty vzduchu v roku 2018, mali za následok celkové zníženie 

fyziologickej aktivity a vitality drevín (osobitne cudzokrajných druhov), pestovaných 

v podmienkach urbanizovanej krajiny, miest a obcí Slovenska. Pravdepodobne  najviac utrpeli 

mladé stromy vysádzané a pestované pre tieto účely v ostatných piatich rokoch (pokiaľ  

po výsadbe regeneruje a rastie koreňový systém), pri nedostatku pôdnej a vzdušnej vlahy. 

Následky sa prejavovali aj na starších a starých stromoch, infikovaných viacerými 

tracheomykóznymi a drevo poškodzujúcimi hubami, ako aj sekundárnymi hmyzími škodcami, 
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inými biotickými a abiotickými faktormi. Okrem toho sme na mnohých miestach Slovenska 

zaznamenali zvýšenú plodnosť (fruktifikácia) ihličnatých a listnatých drevín (väčšinou 

nadmerná úroda šišiek jedlí, smrekov, tují, cypruštekov, javorov, jaseňov, hrabov a iných 

drevín. Z uvedených príčin sa pôsobením uvedených činiteľov, znižuje aj celková estetická 

hodnota a fyziologická aktivita drevín (predčasné žltnutie, hnednutie a opadávanie listov, ihlíc 

ihličnatých drevín, prípadne aj listov vždyzelených okrasných drevín.  

V nasledujúcej časti tejto publikácie nadväzujeme na vlastné publikované výsledky 

z predchádzajúcich rokov (2011 – 2020). Podstatná časť výsledkov je obsiahnutá v tabuľkách 

(1  -3; a 4 a, b, c, d, e), ku ktorým uvádzame komentár: Atmosférické zrážky (v mm), namerané 

na území Arboréta Mlyňany SAV v roku 2011, dosiahli ročný úhrn zrážok 441,3 mm. Z toho 

sa minimálne zrážky (0,0 mm), vyskytovali počas 240 dní; 5,0 mm, počas 94 dní; 10,0 mm, 

počas 30 dní. Ak zoberieme do úvahy počet dní bez zrážok, tak rok 2011 môžeme zaradiť  

k rokom mimoriadne, až k extrémne suchým rokom. V hodnotenom období rokov 2011 – 2020, 

sa takéto obdobia vyskytovali v rokoch: 2012, 2015, 2017, 2018, s dosiahnutým extrémom 

v roku 2015 (254 dní bez zrážok). Najvyšší ročný úhrn celkových zrážok sme zaznamenali 

v roku 2016 (662,6 mm), 2013 (580,6 mm) a v roku 2015 (521,8 mm). V porovnaní s novým 

dlhodobým normálom (1971 – 2000) s hodnotou 541,0 mm, patrí rok 2011, k rokom 

podnormálnym. Výdatnejšie zrážky (viac ako 10,0 mm) sme zaznamenali len počas 2 – 3 dní 

v mesiaci (tzv. prívalové dažde, nad 15 – 20 mm), napr. v roku 2011, 36,0 mm, 15. 8. 2011; 

29,2 mm, 19. 7. 2011; 19,0 mm, 20. 7. 2011. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol v mesiaci júl 

2011, 116,5 mm. Zaujímavosťou dlhodobého hodnotenia meteorologických záznamov na 

území Arboréta Mlyňany SAV bolo, že sa počas celého roka, v mesiaci november, za celých 

30 dní nevyskytli, žiadne atmosférické zrážky. 

V roku 2012 sa zaznamenali celkový ročný úhrn atmosférických zrážok 447,4 mm, 

pričom sa vyskytovalo 248 dní bez zrážok; 90 dní s minimálnymi zrážkami (5,0 mm) a 28 dní 

so zrážkami 10,0 mm. Výdatnejšie zrážky sa zaznamenal len ojedinele: 29,2 mm, 27. 10. 2012; 

21,2 mm, 29. 7. 2012; 20,6 mm, 25. 7. 2012. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol 

v mesiaci júl 2012, 93,2 mm. Celkove bol rok 2012 zrážkovo podnormálny (447,4 mm). 

Pri hodnotení roku 2013 zaznamenávame výraznejšie nadnormálny celkový ročný úhrn 

atmosférických zrážok (580,6 mm). a mesačný úhrn zrážok bol najvyšší už v marci (100,8 mm), 

a rekordné zrážky sa vyskytli aj koncom tohto mesiaca (28,2 mm, 31. 3. 2013; 24,4 mm, 29. 3. 

2013). Druhý najvyšší denný úhrn zrážok sa zaznamenal ešte v septembri (25,6 mm, 17. 9. 

2013) a v júni (19,2 mm, 24. 6. 2013). Ani výdatnejšie prívalové zrážky v tomto mesiaci, 
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neznížili dlhodobý výrazný deficit  vlahy a jeho negatívny vplyv na dlhoveké stromy a kry 

v Arboréte Mlyňany SAV. 

Nasledujúci rok 2014 hodnotíme zo zrážkovej stránky za rok mierne podnormálny, 

ročným úhrnom atmosférických zrážok 517,4 mm, pričom celkové mesačné úhrny zrážok boli 

najvyššie v mesiaci august (98,5 mm) a september (90,2 mm). Počet dní bez zrážok, 239 dní, 

s minimálnymi zrážkami (5,0 mm), 96 dní a do 10,0 mm, 30 dní. Extrémne denné zrážky sa 

zaznamenali v auguste, 42,6 mm, 13. 8. 2014; a v septembri, 40,2 mm, 12. 9. 2014. 

Rovnako aj rok 2015 zaraďujeme podľa zistených údajov o atmosférických zrážkach, 

521,8 mm, k rokom zrážkovo mierne podnormálnym, s extrémne vysokým mesačným úhrnom 

165,8 mm zrážok v mesiaci august, čo zvýraznili aj extrémne denné úhrny zrážok: 44,0 mm, 

3. 8. 2015; 37,0 mm, 16. 8. 2015. Pritom rok 2015 patrí k rokom s najvyšším počtom dní bez

zrážok (254 dní), za celé hodnotené obdobie (2011 – 2020). Aj počet dní s minimálnymi

zrážkami (5,0 mm) dosiahol 83 dní, a so zrážkami 10,0 mm, 28 dní.

Druhú polovicu 10-ročného hodnoteného obdobia prezentuje rok 2016, 

s nasledovnými údajmi: celkový ročný úhrn atmosférických zrážok, rekordných 662,6 mm, 

vysoko presahujúci nový dlhodobý normál (za obdobie 1971 – 2000), dosahujúci 541,0 mm, 

o viac ako 120 mm, a môžeme ho charakterizovať ako rok výrazne (až extrémne) zrážkovo

nadnormálny. Hoci je počet dní bez zrážok najnižší za hodnotené obdobie (226 dní), počet dní

s minimálnymi zrážkami (5,0 m), patrí k rekordným (100 dní, spolu s rokom 2019). Rovnako

početnejší bol aj výskyt intenzívnych e extrémnych denných zrážok v jednotlivých mesiacoch

roka: napr. február 16,2 mm, 10. 2. 2016; 14,8 mm, 19. 2. 2016; marec, 15,0 mm, 1. 3. 2016;

máj, 19,0 mm, 13. 5. 2016; 14,4 mm, 3. 5. 2016; jún, 43.4 mm, 4. 6. 2016; 16,2 mm, 10. 6.

2016; júl, 44,0 mm, 28. 7. 2016; 28,2 mm, 31. 7. 2016; august, 17,2 mm, 21. 8. 2016;

23,6 mm, 18. 8. 2016; september, 15,0 mm, 17. 9. 2016 14,8 mm, 5. 9. 2016 a október,

26,8 mm, 20. 10. 2016.

Rok 2017 bol rokom zrážkovo výrazne podnormálnym (až extrémnym), s ročným 

úhrnom atmosférických zrážok, 408,4 mm. Počet dní bez zrážok dosiahol počet 247 dní; počet 

dní s minimálnymi zrážkami, 96 a so zrážkami do 10,0 mm, 22 dní (najnižší 

za hodnotené obdobie).Výdatnejšie denné atmosférické zrážky sa zaznamenali v týchto 

mesiacoch a dňoch: mesiac apríl, 17,2 mm, 28. 4. 2017; máj, 14,0 mm, 20. 5. 2017; jún 

11,4 mm, 4. 6. 2017; júl, 14,5 mm, 24. 7. 2017; september, 31,8 mm, 17. 9. 2017; november, 

18,4 mm, 30. 11. 2017. 

Obdobne aj rok 2018 zaraďujeme k rokom zrážkovo výrazne podnormálnym 

(až extrémnym), s hodnotou 417,0 mm. Ani mesačné úhrny zrážok nedosiahli viac ako 57,0 mm. 
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Počet dní bez zrážok dosiahol 241 dní, s minimálnymi zrážkami (5,0 mm), 96 dní 

a zrážkami do 10,0 mm, 28 dní. V priebehu roka 2018 boli aj výdatnejšie zrážky zriedkavejšie 

a nepresiahli 27,0 mm. Toto maximum bolo zaznamenané v mesiaci máj, 25. 5. 2018; potom 

v septembri (3. 9. 2018) boli zaznamenané výdatnejšie atmosférické zrážky, a v auguste 

(14,4 mm), 10. 8. 2018. 

K hodnote dlhodobého nového normálu (541,0 mm) sa približuje ročný úhrn zrážok 

v roku 2019 (479,4 mm). Počet dní bez zrážok dosiahol 235 dní, a minimálne zrážky 

(5,0 mm) sa zaznamenal počas 100 dní; zrážky do 10,0 mm, 30 dní. Rok 2019 môžeme teda 

súhrnne charakterizovať ako zrážkovo mierne podnormálny. V ročnom súhrne atmosférických 

zrážok boli najvýdatnejšie mesiace máj (97,8 mm), november (83,8 mm) a júl (40,2 mm). 

Extrémne zrážky vo forme prívalových dažďov sa vyskytovali ojedinele a nepresahovali 

hodnotu 25,6 mm (5. 11. 2019 a 29,2 mm (9. 9. 2019). 

Rok 2020 posudzujeme z hľadiska hodnotenia meteorologických prvkov, s dôrazom 

na atmosférické zrážky a priemernú teplotu vzduchu, priebežne, ako získavame uvedené 

záznamy. Za uplynulé štyri mesiace (január-apríl), evidujeme výrazné podnormálne mesačné 

úhrny zrážok (január 7,0 mm; apríl 3,8 mm) a pri porovnaní s dlhodobým normálom za mesiac 

február, 25,0 mm a reálny údaj 37,4 mm; mesiac marec 29.0 m; reálny údaj 44,2 mm. 

Súčasťou klimatickej zmeny boli okrem výrazného a dlhodobého deficitu 

atmosférických zrážok, zvyšujúce sa teploty vzduchu, extrémne a opäť dlhodobo pôsobiace 

nielen na území Slovenska, ale aj v európskom alebo i celosvetovom priestore!  

Ak nám ako príklad poslúžili dlhodobé klimatické údaje a meteorologické záznamy 

získané na území svetoznámeho dendrologického objektu – Arboréta Mlyňany SAV, môžeme 

nadviazať na predchádzajúce publikované výsledky (podrobnejšie zoznam použitej literatúry). 

Podľa historických záznamov sledovania meteorologických údajov, sa na území 

Arboréta Mlyňany SAV, ako dlhodobý normál používali merania z obdobia rokov 1931 – 1960 

z najbližšej zrážkomernej stanice Novy Tekov. Dlhodobý normál za uvedené 30-ročné obdobie 

sa pri teplote vzduchu stanovil v hodnote 9,1 °C. 

Vzhľadom na dostupnosť meteorologických záznamov evidovaných na 

Meteorologickom observatóriu, vybudovaného na území Arboréta Mlyňany SAV, sa z údajov 

meraných od roku 1971 – 2000, stanovil nový dlhodobý normál teploty vzduchu v hodnote 

10,6 °C, ktorý sme prakticky používali pri publikovaní doterajších výsledkov. 

Ako sme už v predchádzajúcom texte uviedli, v roku 2012 bola publikovaná knižná 

práca autorov: Hoťka, Barta (2012), ktorá využíva čiastočne modifikované meteorologické 
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záznamy, ale nakoniec sa tiež prikláňa k dlhodobému normálu za obdobie 1971 – 2011, 

s hodnotou 10,6 °C. 

Pre účely tejto vedeckej publikácie sa zobrali do úvahy namerané hodnoty teploty 

vzduchu za obdobie rokov 2011 – 2020 a za toto 10-ročné obdobie, konštatujeme, že nový 

dlhodobý normál 10,6  °C bol zaznamenaný v roku 2013 a vyššie hodnoty dosiahol v rokoch 

2012 (10,9 °C), 2014 (11,7 °C), 2015 (11,2 °C), 2018 (11,7 °C), 2019 (11,1 °C), a nižšie 

hodnoty sme zaznamenali v rokoch 2011 (10,5 °C), 2016 (9,95 °C), 2017 (9,93°C). Priemerné 

ročné teploty vzduchu logicky ovplyvňujú mesačné priemerné teploty, ale v tomto prípade sa 

výraznejšie prejavujú priemerné denné a extrémne denné teploty vzduchu. 

Zvýšenie priemernej ročnej teploty vzduchu na maximálne hodnoty (11,7 °C v roku 

2018 a 11,1 °C v roku 2019), jasne dokumentuje trend klimatickej zmeny v ostatných 15 rokoch 

(od roku 2006). 

Obdobné zvyšujúce sa priemerné hodnoty teploty vzduchu, a znižujúce sa hodnoty 

atmosférických zrážok, zaznamenávame aj pri hodnotení jednotlivých ročných období: jar – 

leto – jeseň – zima. Pritom hodnotíme maximálnu, minimálnu a priemernú teplotu vzduchu 

v °C; úhrn atmosférických zrážok za ročné obdobie v mm. 

Najlepší prehľad o hodnotení vybraných klimatických faktorov poskytujú súborné 

tabuľky: Tabuľka 4 – Teplota vzduchu v °C, priemerné mesačné a ročné priemery; Tabuľka 5 

– Atmosférické zrážky v mm, priemerné mesačné a ročné úhrny; a Tabuľka 6 – Klimatické

charakteristiky jednotlivých ročných období, dlhodobý normál za ročné obdobie.

Celkové výsledky zahrňujú obdobie 20 rokov (2001 – 2020). Priemerná teplota vzduchu 

dosiahla za uvedené obdobie 10,4 °C, čo je hodnota takmer rovnaká s novým dlhodobým 

normálom, s hodnotou 10,6 °C. Maximálna ročná teplota vzduchu 11,7 °C, bola zaznamenaná 

v rokoch 2014 a 2018, pričom teploty vzduchu nad 11,0 °C sa zaznamenali šesťkrát (v rokoch 

2007, 2008, 2014, 2015, 2018, 2019), a nad 10,5 °C päťkrát (v rokoch 2002, 2009, 2011, 2012, 

2013). 

Rovnako aj teplota vzduchu v desaťročných intervaloch dosahovala hodnotu 10,3 °C 

(2001 – 2010) a 10,6 °C (2011 – 2020). Približne v tomto rozpätí boli aj priemerné teploty 

vzduchu v päťročných intervaloch: 10,7 °C (2001 – 2005); 10,3 °C (2006 – 2010); 10,6 °C 

za obdobie 15 rokov (2001 – 2015) a 10,6 °C za dvadsaťročné obdobie (2001 – 2020). 

Pri porovnaní dlhodobého normálu, s teplotou vzduchu 10,6 °C, sa za ostatných dvadsať 

rokov výraznejšie zvýšila (maximálne o 1,1 °C) priemerná ročná teplota vzduchu, čo 

dokumentuje reálnu klimatickú zmenu na tomto dlhodobo hodnotenom území Slovenska. 

Súčasťou toho bol aj častejší výskyt tropických dní a dní s extrémnymi priemernými dennými 
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teplotami, pri ktorých si už pestované dreviny, najmä mladé výsadby (do 1 – 5 rokov) vyžadujú 

lokálne zalievanie a mechanickú závlahu dostupnými prostriedkami. 

Parkové objekty a historické parky (na Slovensku sme v minulosti evidovali 

a sporadicky aj hodnotili, vyše 400 takýchto objektov). Výsledky nášho dlhoročného výskumu 

boli spracované vo viacerých publikáciách (bibliografia zamestnancov Arboréta Mlyňany SAV 

to podrobnejšie dokumentuje). Niektoré z nich, ktoré nemali v samotnom objekte alebo v jeho 

blízkosti zdroj vody, v podobe pretekajúceho potoka, prípadne jazier a rybníkov, utrpeli 

nedostatkom atmosférických zrážok a iných zdrojov vody vhodnej na závlahu výsadieb, najmä 

vzácnych introdukovaných drevín. 

Arborétum Mlyňany SAV sa touto problematikou v minulosti zaoberalo viackrát. 

Vybudoval sa rozsiahly a finančne nákladný zavlažovací systém na území rozsiahleho arboréta 

(plocha dosahuje v súčasnosti takmer 70 ha), s čerpacou stanicou pri neďalekej riečke Žitava. 

Voda sa prečerpávala do pôvodných, ale aj novovybudovaných jazier a vodných plôch 

a dostupnosťou z jednotlivých hydrantov. Ako sa v priebehu uplynulých rokov zavedenia 

regulovanej závlahy pomocou elektromotorových čerpadiel, ktorý bol dimenzovaný širším 

priemerom hlavného potrubia po hydranty rozmiestnené po celom arboréte, ukázalo, takýto 

spôsob prevádzky zavlažovacieho systému mal viacej nevýhod (zvýšili sa ceny elektrickej 

energie; silný tlak vody zo zavlažovacích hydrantov a príslušného potrubia, bol mimoriadne 

silný) a tak silný tlak vody poškodzoval listy a konáre krovitých výsadieb, prípadne aj 

nadmernú eróziu pôdy v okolí výsadieb. Nakoniec sa tento spôsob polievania a čerpania vody 

prestal používať (okrem občasného napĺňania jazier a iných vodných plôch (celkove 8 jazier 

a nádrží). 

Deficit zrážkovej vody bol aj v rokoch (koncom 20. a začiatkom 21. storočia)  

a negatívne pôsobil na pestované autochtónne a allochtónne dreviny. Bilancia atmosférických 

zrážok na území historického parku zostáva výrazne nepriaznivá a vyžaduje si nevyhnutné 

opatrenia, pre zachovanie optimálneho pestovania vzácneho sortimentu introdukovaných 

drevín. 

Z hľadiska komplexnejšieho zhodnotenia atmosférických zrážok, považujeme ako 

základné pre územie Arboréta Mlyňany SAV, namerané hodnoty, vzdialeného 

meteorologického observatória v Novom Tekove (lokalizovaného v povodí rieky Hron 

v okrese Levice), ako uvádzajú autori, Peterka, Šamaj (1958). Dlhodobý normál za obdobie 

1931 – 1960, dosiahol hodnoty: úhrn atmosférických zrážok 605 mm a priemerná teplota 

vzduchu bola 9,1 °C. Obdobie začiatkov merania meteorologických prvkov na území Arboréta 

Mlyňany SAV, vo Vieske nad Žitavou sa datuje do rokov 1960 – 1965, po výstavbe 
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samostatného Meteorologického observatória Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, ako 

jeho nové detašované pracovisko (na okraji ovocného sadu a vinohradov susediaceho 

Poľnohospodárskej družstva, so sídlom v Tesárskych Mlyňanoch). 

Výsledky pravidelného meteorologického merania sa v rámci dlhodobej spolupráce, 

využívali pre účely výskumu aklimatizácie a introdukcie drevín (napr. vždyzelené dreviny: 

vavrínovec lekársky, cezmína ostrolistá, rododendrony, bambusy a iné). Neskôr (od roku 1965) 

sa rozvinula spolupráca v rámci komplexného výskumu škodlivých činiteľov (hmyzí 

škodcovia, hubové choroby, drevo poškodzujúce huby), biotických a postupne aj abiotických 

(atmosférické zrážky, priemerné teploty vzduchu; relatívna vlhkosť vzduchu; intenzita a smer 

vzdušných prúdov, a pod., ako aj nepriaznivý vplyv  extrémnych klimatických faktorov 

na pestované introdukované dreviny. 

Na základe dlhodobého a pravidelného hodnotenia základných meteorologických 

prvkov, vo vzťahu k pestovaným drevinám v tomto dendrologickom objekte, sa vo viacerých 

publikáciách, referátoch a príspevkoch na vedeckých konferenciách, prezentovali aktuálne 

výsledky vedeckého výskumu (podrobnejšie uvedených v záverečnom zozname literatúry 

s problematikou súvisiacou s uvedenou témou. 

Nový dlhodobý normál sme stanovili na základe dlhodobých výsledkov za 30-ročné 

obdobie (1971 – 2000), merania a hodnotenia meteorologických záznamov v Arboréte Mlyňany 

SAV, a dosahoval nasledovné hodnoty: priemerná ročná teplota vzduchu 10,6 °C; 

a ročný úhrn atmosférických zrážok 541 mm. 

Cieľom monografickej  publikácie, zameranej na zhodnotenie dlhodobých výsledkov 

a dosiahnutých poznatkov, za uplynulých 50 rokov, bolo podrobnejšie dokumentovať zvyšujúci 

sa deficit atmosférických zrážok v jednotlivých rokoch meteorologického pozorovania (1971 – 

2021), na území Arboréta Mlyňany SAV. Minimálna hodnota ročného úhrnu atmosférických 

zrážok, ale aj ich extrémne hodnoty v niektorých rokoch ukazujú na vysokú rôznorodosť týchto 

dôležitých údajov. Poukazujú na vplyv a neskôr aj následky extrémnych prívalových zrážok 

(trvajúcich obvykle jeden až dva dni v priebehu príslušného mesiaca alebo roka). Väčšia časť 

prívalových dažďov stráca užitočný vplyv na pestované dreviny (ako rýchlo spadne, tak rýchlo 

z plôch, rôznej expozície a výškového sklonu, rýchlejšie odteká). Ideálne podmienky by 

vytvorili terénne úpravy alebo zásobné jazerá, ktoré by významnou mierou prispeli k zlepšeniu 

vlahových pomerov v takýchto vzácnych dendrologických objektoch. Niektoré z podobných 

návrhov sa prezentovali v publikácii (Hrubík, Konôpková,  Hoťka, 2018). 

Ročné úhrny atmosférických zrážok, v uplynulých 20. rokoch (2001 – 2021) sa 

pohybovali v rozpätí okolo 400 mm, konkrétne 404 mm, čo je výrazný až extrémny deficit 
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zaznamenaný v roku 2003. Približné hodnoty: 410 mm (2017), 418 mm (2018), 433 mm (2011), 

447 mm (2012), 479 mm (2019), do tejto kategórie zaraďujeme. Do druhej skupiny, môžeme 

zasa zaradiť extrémne úhrny zrážok: 625 mm (2007), 637 mm (2009), 663 mm (2016), 694 mm 

(2002), 769 mm (2005) a doteraz namerané maximum: 918 mm v roku 2010!! 

Pri hodnotení päťročných a desaťročných intervalov ročného úhrnu atmosférických 

zrážok, boli najvyššie hodnoty dosiahnuté v rokoch 2006 – 2010, 670 mm; 636 mm v rokoch 

2001 – 2010 a 615 mm v rokoch 2001 – 2005. Najsuchšie obdobie sme zaznamenali 

v časovom intervale 2001 – 2020, 498 mm a 496 mm v rokoch 2016 – 2020. 

V rokoch 2011 – 2021, sme k výsledkom hodnotenia klimatickej zmeny v podmienkach 

Arboréta Mlyňany SAV, priradili aj tabuľkové prehľady (Tabuľka 7 a, b, c, d, e), ktoré 

dokumentujú konkrétnejšie údaje o výskyte bez zrážkových a minimálnych  atmosférických 

zrážok, podľa jednotlivých mesiacov v roku, ako aj ročných úhrnov zrážok. Evidovali sme 

pritom hodnoty zrážok: 0,0 mm; 5,0 mm a 10,0 mm; výdatnejšie zrážky sme v tabuľkách uviedli 

s konkrétnymi údajmi a označením dátumu v príslušnom mesiaci. V závere každej tabuľky sú 

výsledky vyjadrené v %- hodnotách. 

Záverečné hodnotenie dosiahnutých výsledkov nášho dlhodobého výskumu, umožňuje 

objektívnejšie posúdiť vplyv základných meteorologických a klimatických charakteristík a ich 

vplyv na proces aklimatizácie a introdukcie drevín pestovaných v Arboréte Mlyňany SAV, 

konkrétneho územia Slovenska, v procese reálnej klimatickej zmeny. 

Výrazne sa prejavuje negatívny vplyv atmosférických zrážok v dlhodobom procese, ale 

aj extrémy v jednotlivých rokoch. Mesačné a ročné úhrny zrážok sú značne premenlivé, ale 

majú klesajúcu tendenciu. Na základe hodnotených dlhodobých záznamov za obdobie rokov 

2001 – 2021, konštatujeme výrazný vlahový deficit, občasné a premenlivé prívalové dažde 

(najčastejšie jednodňové, s výskytom 1 – 2 krát za mesiac). 

Okrem toho aj maximálne teploty vzduchu, najmä v letnom období, presahujú obvyklé 

hodnoty a v niektorých rokoch dosahujú 25 až 30 °C. Pri zvyšujúcich sa teplotách vzduchu, 

primerane klesá aj relatívna vlhkosť a zvyšuje sa výpar vody s asimilačných orgánov drevín. 

Prejavujú sa aj občasné následky zvýšeného prúdenia vzduchu, čo na niektorých lokalitách 

spôsobujú silné  vetry, miestami až víchrice. 

Z hľadiska výsledkov dlhodobého hodnotenia meteorologických prvkov 

a nasledujúcich zmien klimatických podmienok, na konkrétnom území, nadobúdajú väčší 

význam Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období (jar – leto – jeseň – zima), 

ktoré hodnotíme od roku 2005 (Tabuľka 3, Tabuľka 6). Dôležité sú atmosférické zrážky 
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za ročné obdobie, ako aj priemerná teplota vzduchu za rovnaké obdobie (v tabuľke sú označené 

výrazným písmom). 

Špecifické mikroklimatické a ekologické podmienky a spôsoby pestovania 

introdukovaných drevín, terénne, pôdne a kompozičné faktory, čiastočne eliminujú nepriaznivé 

klimatické podmienky a umožňujú znižovať alebo čiastočne oddialiť výrazný deficit 

extrémnych klimatických podmienok! Jedno je však isté, že nijaká rastlina, dreviny, či iný 

rastlinný a živočíšny organizmus sa bez potrebnej pôdnej a vzdušnej vlhkosti, 

a minimálnej dostupnosti vody pre svoj optimálny život na tejto Zemi nezaobídu!! Preto nám 

zvýšené pestovanie teplo znášajúcich rastlín a plodín, alebo suchomilných a na vlahu 

nenáročných druhov nezaobídu! 

         Vzhľadom k tomu, že sa spracovanie publikácie presunulo až na rok 2022, 

zahrnuli sme výsledky hodnotenia meteorologických prvkov, vrátane klimatického roka 2021 

(Tab 1, 2, 3). 
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Tabuľka 1 Priemerná teplota vzduchu (v °C) jednotlivých mesiacov v rokoch 1971 –
2007 a dlhodobé priemery za roky 1971 – 2006 a dlhodobý normál za roky 1931 – 1960. 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
(priemer) 

1971 1,9 1,5 2,5 10,7 16,7 16,2 19,8 20,7 12,9 8,4 4,2 2,5 9,8 
1972 -1,2 3,8 7,0 10,4 14,0 18,5 20,2 17,7 11,9 7,8 4,0 0,8 9,6 
1973 -1,0 1,7 5,2 8,4 15,5 17,8 19,3 20,3 15,8 8,2 1,9 -0,9 9,3 
1974 0,9 4,9 2,6 9,7 13,4 15,8 18,6 21,0 14,9 6,5 4,9 2,1 9,6 
1975 2,1 0,3 7,0 9,4 16,6 17,7 19,9 19,4 17,4 9,3 3,0 -0.8 10,1 
1976 0,5 -0,1 1,7 10,9 14,5 18,2 21,2 17,0 13,8 11,1 6,3 -0,2 9,6 
1977 -0,4 2,7 7,9 8,4 15,1 18,5 18,8 18,0 12,8 10,9 4,7 -1,2 9,7 
1978 0,0 -0,1 5,6 8,8 12,9 17,2 17,9 17,5 13,3 10,2 1,8 0,3 8,8 
1979 -4,0 1,1 6,3 8,8 16,0 20,3 16,9 18,9 15,3 8,7 4,4 3,0 9,6 
1980 -3,8 0,4 4,0 7,3 12,7 16,7 17,6 18,2 13,6 9,2 2,3 -0,9 8,3 
1981 -3,8 0,5 7,7 9,4 15,1 18,7 19,0 19,0 16,0 10,6 3,7 -1,3 9,6 
1982 -5,1 -1,1 5,0 7,9 15,2 18,4 20,1 20,1 18,5 11,4 5,4 2,2 9,8 
1983 2,8 -1,0 5,8 11,8 16,3 18,2 22,4 20,1 15,8 11,7 1,5 -0,3 10,4 
1984 -0,5 0,2 4,0 9,9 14,3 15,9 17,1 18,8 14,7 10,8 5,4 -0,4 9,2 
1985 -6,5 -4,6 4,5 9,8 15,5 15,0 19,8 19,1 14,2 9,0 2,5 2,9 8,4 
1986 -0,9 -4,0 3,3 11,8 17,1 17,8 19,1 19,7 14,2 9,1 4,6 -2,1 9,1 
1987 -5,8 0,5 -0,4 9,9 12,7 18,0 21,4 17,0 16,7 11,2 5,2 0,9 8,9 
1988 2,2 2,3 3,1 9,7 15,8 17,4 21,0 19,7 15,1 9,5 -0,7 1,2 9,7 
1989 -1,0 2,6 7,2 11,7 14,8 16,8 19,8 19,1 15,8 10,5 2,8 -0,1 10,0 
1990 -0,8 4,4 7,7 8,9 15,5 17,2 18,7 20,5 12,5 10,2 5,1 -0,4 10,1 
1991 -0,9 -2,7 7,0 8,3 11,7 17,1 21,4 19,4 16,5 8,6 4,8 -2,3 9,1 
1992 -0,0 2,4 4,9 10,5 15,7 19,1 21,0 24,7 15,4 8,4 4,0 -0,6 10,5 
1993 -4,3 2,7 3,5 10,6 18,2 18,4 18,8 20,3 14,9 11,5 1,6 1,4 9,8 
1994 2,5 1,3 7,0 10,4 14,5 18,4 22,9 21,2 16,9 8,1 5,7 1,4 10,9 
1995 -1,3 4,4 4,1 10,3 14,4 17,5 22,8 19,6 13,8 10,9 2,2 -0,1 9,9 
1996 -7,2 -2,9 1,8 11,1 16,2 18,8 18,0 19,2 11,7 10,5 7,1 -2,1 8,5 
1997 -2,4 1,9 4,5 7,0 15,8 18,0 18,1 19,8 15,0 7,3 5,5 2,4 9,4 
1998 2,0 4,6 3,6 11,6 14,6 19,5 20,9 20,5 14,9 10,5 1,8 -2,3 10,2 
1999 -0,4 -0,2 7,0 11,7 15,6 18,5 21,0 18,7 18,4 9,9 3,6 -0,1 10,3 
2000 -2,5 2,5 5,0 14,0 17,7 20,4 18,8 22,0 15,2 13,5 8,6 2,3 11,5 
2001 1,0 2,2 6,2 9,9 16,9 17,1 20,9 21,5 13,5 12,7 3,0 -5,8 9,9 
2002 -1,5 4,1 6,9 10,3 17,4 19,3 21,9 20,4 14,2 8,9 7,7 -1,1 10,7 
2003 -2,3 -2,2 5,2 10,0 18,0 21,7 21,3 22,3 16,0 7,2 6,8 0,9 10,4 
2004 -3,4 1,0 4,5 11,4 13,5 17,5 19,8 20,2 15,2 11,7 5,5 0,7 9,8 
2005 -0,2 -2,8 2,4 11,2 15,4 18,0 20,3 18,5 16,4 10,6 3,7 0,0 9,5 
2006 -4,0 -1,8 3,1 11,9 14,3 19,0 22,8 17,4 17,1 12,0 7,3 2,6 10,1 
2007 3,9 4,3 8,4 12,4 17,0 20,4 22,0     21,0  13,2   9,5  3,3 -1,0   11,2 

1931 
1960 

-2,6 -0,7 3,7 9,6 14,6 17,7 19,6 18,7 14,8 9,2 4,4 0,1 9,1 

1971 
2000 

-1,9 1,7 4,9 12,0 16,4 19,1 19,3 20,7 15,0 11,6 6,2 1,3 10,6 
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Tabuľka 2 Priemerné mesačné úhrny a ročný úhrn atmosférických zrážok (v mm) 
za obdobie 1971 – 2005; 1971 – 2000 a dlhodobý normál za obdobie 1931 – 1960. 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Úhrn 
za rok % 

1971 29 9 25 26 75 105 40 40 29 2 42 12 434 72 
1972 37 10 15 96 99 96 146 113 47 15 37 8 724 120 
1973 51 32 6 56 4 102 101 74 93 27 51 34 631 104 
1974 25 36 5 32 62 42 43 88 47 147 33 74 634 105 
1975 13 0,8 57 23 107 87 43 51 33 50 37 35 538 89 
1976 72 4 11 43 26 45 69 47 101 58 50 99 625 103 
1977 68 31 77 52 42 46 76 66 48 38 45 14 652 108 
1978 23 21 36 67 45 31 33 36 24 25 20 45 406 67 
1979 51 31 41 93 22 99 98 70 24 11 111 54 705 116,5 
1980 16 34 24 52 32 92 83 43 32 77 95 24 604 99,8 
1981 36 19 46 23 41 81 65 34 92 23 33 68 561 92,4 
1982 47 4 21 8 53 65 116 24 19 56 19 73 505 83,4 
1983 53 45 44 24 71 52 13 34 16 35 39 29 455 75,2 
1984 45 39 36 26 144 55 20 38 70 32 70 18 593 98 
1985 12 37 38 22 134 78 56 83 19 11 98 59 647 107 
1986 59 31 20 28 48 75 18 79 13 57 15 59 502 83 
1987 56 32 28 47 97 54 32 52 26 10 57 38 529 87,4 
1988 41 69 62 13 81 37 12 110 53 13 20 70 581 96 
1989 6 22 23 70 30 130 56 60 14 20 41 11 483 79,8 
1990 6 46 17 60 35 59 56 14 53 65 70 46 527 87,1 
1991 3 17 18 26 60 52 57 16 27 20 107 41 444 73,4 
1992 10 16 70 43 21 65 23 02 26 70 31 71 446 73,8 
1993 17 17 12 19 14 36 39 64 45 112 56 90 521 86,1 
1994 44 7 22 108 97 28 14 112 112 122 31 31 728 120,3 
1995 45 45 52 60 90 69 7 58 68 2 31 51 578 95 
1996 50 27 12 69 97 71 75 66 56 27 41 26 617 102 
1997 0 0 15 42 60 59 115 17 15 33 110 17 483 79,8 
1998 8 0,2 15 51 34 29 41 40 118 90 32 4 462 76,4 
1999 15 15 26 55 28 158 145 59 7 39 40 22 609 100,7 
2000 31 28 94 34 30 20 62 11 50 26 91 46 523 86,4 
2001 36 23 49 30 59 19 89 101 110 12 42 27 597 98,7 
2002 19 45 26 43 122 74 49 82 72 65 51 46 694 114,7 
2003 45 5 1 22 43 17 108 22 24 63 26 28 404 66,8 
2004 61 45 53 40 82 93 45 21 41 37 56 40 616 101,8 
2005 54 82 6 83 52 44 95 100 57 19 47 130 769 127,1 
2006 50 43 38 38 101 88 39 106 15 27 28 7 580 95,9 
2007 78 51 50 0 68 53 19     105  82     32     58     29    625   103,3 
1931 
1960 40 38 36 37 62 73 64 58 39 51 59 48 605 100 

1971 
2000 31 25 29 45 58 67 56 53 44 43 49 41 541 89,4 

1971 
2005 34 28 32 45 61 65 61 55 48 43 51 44 567 104,8 
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Tabuľka 3 Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období za roky1974 – 2000. 

Rok JAR 
21. 3.-21. 6.

92,8 dní

LETO 
22. 6.-23. 9.

93,7 dní

JESEŇ 
23. 9.-21. 12.

89,7 dní

ZIMA 
22. 12.-20. 3.

89,0 dní

Priemerná 
teplota v oC 

Úhrn 
zrážok 

Priemerná 
teplota v oC 

Úhrn 
zrážok 

Priemerná 
teplota v oC 

Úhrn 
zrážok 

Priemerná 
teplota v oC 

Úhrn 
zrážok 

max. min. Ø v mm max. min. Ø v mm max. min. Ø v mm max. min. Ø v mm 

1974 - - - - - - - - - - - - 7,6 -0,4 3,35 66,2 

1975 16,7 6,8 11,6 190,5 25,3 13,3 19,1 183,7 11,8 3,7 7,8 116,6 3,6 -3,2 0,4 89,4 

1976 17,4 5,0 11,6 100,8 24,7 11,8 18,5 216,6 11,4 4,9 8,2 195,2 2,7 -2,3 1,3 206,6 

1977 18,3 7,1 12,9 164,3 22,9 11,6 17,2 189,8 10,1 1,5 5,6 84,2 4,8 -0,8 1,6 77,2 

1978 16,6 5,5 11,3 148,5 22,4 9,8 16,3 93,1 9,97 2,3 5,9 81,0 4,7 -2,5 1,4 117,.1 

1979 18,7 7,0 13,1 222,3 24,4 12,0 18,7 201,0 11,7 3,3 7,2 157,8 3,8 -2,7 0,6 84,5 

1980 16,4 5,4 11,0 147,4 22,3 10,8 16,3 190,5 9,8 0,5 5,1 199,8 5,2 -2,3 1,3 84,2 

1981 19.7 7,7 13,5 105,1 24,6 11,7 18,1 189,4 10,1 2,9 6,2 189,9 3,4 -3,7 -0,6 84,6 

1982 18,9 5,7 12,2 92,5 26,4 13,3 19,5 198,3 13,1 5,2 8,9 119,4 5,8 -1,2 2,1 130,1 

1983 19,7 7,0 13,2 181,2 26,5 12,5 19,5 69,7 11,3 4,7 7,1 93,7 5,8 -1,5 1,6 111,0 

1984 17,4 6,3 11,3 232,4 23,2 10,7 16,7 129,6 11,0 4,2 6,8 117,6 1,6 -5,9 -2,6 87,6 

1985 18,1 6,3 11,8 215,7 24,1 11,2 17,2 185,1 11,8 3,4 7,0 151,9 2,9 -3,0 -0,5 114,5 

1986 19,1 7,3 12,9 176,1 24,8 11,3 18,0 115,3 11,0 1,2 6,0 98,0 0,8 -8,1 -4,2 133,5 

1987 17,8 5,4 11,5 212,0 25,1 12,7 19,1 100,0 11,1 3,0 7,0 115,0 5,5 -1,2 2,4 140,0 

1988 16,9 6,3 12,3 160,0 24,6 12,7 18,3 179,0 11,1 2,0 6,6 98,0 5,9 -0,5 2,5 49,0 

1989 19,0 7,4 12,8 161,0 24,1 12,6 18,5 215,0 12,3 2,6 7,0 71,0 6,9 -1,3 2,8 60,0 

1990 19,6 6,1 12,5 165,0 25,0 11,0 18,1 114,0 11,0 2,3 6,5 177,0 4,0 -3,2 0,4 37,0 

1991 16,7 6,1 11,2 131,0 25,5 11,7 18,8 104,0 11,3 2,9 7,0 171,0 5,5 -2,2 1,6 54,0 

1992 17,9 7,3 12,6 184,0 27,2 13,2 20,3 46,0 11,2 4,7 7,6 173,0 2,4 -5,5 -1,9 43,0 

1993 19,3 7,3 13,4 52,0 23,8 12,0 17,7 146,0 10,7 3,7 6,9 220,0 6,1 0,1 2,9 124,0 

1994 17,4 9,5 12,3 233,0 27,3 15,0 20,9 238,0 12,1 5,5 8,1 275,0 5,2 -0,3 2,3 149,0 

1995 16,4 6,9 11,4 225,0 24,5 13,6 18,7 122,0 10,2 3,2 6,2 81,0 1,6 -4,1 -1,3 95,0 

1996 18,3 7,7 12,5 201,0 21,8 11,9 16,3 238,0 10,9 4,5 8,3 87,0 2,9 -4,9 -1,0 128,0 

1997 15,9 5,1 10,9 150,0 25,0 13,3 18,6 61,0 10,5 3,2 6,7 156,0 7,5 -0,1 3,4 27,0 

1998 18,1 6,5 12,1 109,0 24,6 14,6 19,2 188,0 9,8 3,1 6,4 142,0 3,6 -2,2 0,3 52,0 

1999 19,4 8,4 12,8 215,0 24,9 12,9 18,8 240,0 12,3 4,8 8,3 101,0 3,5 -3,7 0,2 19,0 

2000 20,9 8,4 15,0 12,0 24,9 12,2 18,8 130 13,9 6,6 10,1 127 6,0 -0,8 2,4 115 

2001 17,4 6,8 12,2 132 24,6 13,2 18,8 296 9,9 2,4 5,8 85,3 5,4 -2,6 1,3 98,6 

2002 19,1 7,5 13,3 241 25,8 13,6 19,5 184 9,9 2,8 6,2 173 3,2 -4,4 -0,8 70 

2003 23,1 7,6 14,5 82 27,2 12,8 20,4 137 11,9 3,6 7,3 128 3,9 -2,9 0,2 131 

2004 17,3 7,3 12,2 239 24,8 12,0 18,4 117 11,5 4,3 7,4 105 3,2 -3,8 -0,5 168 

2005 18,2 7,4 12,9 179 25,6 13,6 19,2 237 11,8 3,9 7,3 169 1,6 -4,4 -1,7 158 

2006 18,6 7,4 12,8 190 23,7 12,7 20,1 215 14,9 6,6 10,1 61 7,7 0,35 3,8 170 

2007 21,2 8,6 14,8 120    24,4    15,7   18,1  239     11,5    3,5    7,0  128  4,4 -1,8    1,1  108 

1974 

2000 
- - 12,3 161,0 - - 18,3 158,1 - - 7,0 138,9 - - 0,8 90,9 
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Tabuľka 4 Teplota vzduchu (v °C), priemerné mesačné, ročné (a dlhodobý normál 
za roky 1931 – 1960; 1971 – 2000) a hodnoty za obdobie rokov 2001 – 2015; 2016 – 2020, 
vrátane roku 2021. 

Zdroj: Dlhodobé záznamy Meteorologického observatória (predtým pracovisko 
Geofyzikálneho ústavu v Bratislave SAV), v súčasnosti v správe Arboréta Mlyňany SAV, 
Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, Zvolen. 

Dlhodobý normál: 1931–1960 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
-2,6 -

0,7 
3,7 9,6 14,6 17,7 19,6 18,7 14,8 9,2 4,4 0,1 9,1 

Dlhodobý normál: 1971–2000 
-1,9 1,7 4,9 12,0 16,4 19,1 19,3 20,7 15,0 11,6 6,2 1,3 10,6 

Dlhodobý normál: 1971-2011 (Hoťka, Barta, 2012) 
-1,2 0,9 5,0 10,4 14,7 18,2 20,1 19,8 15,1 9,9 4,4 0,2 10,6 

Aktuálne obdobie za ostatných 15 rokov (2001–2015) 
2001   1,0  2,2 6,2   9,9 16,9 17,1 20,9 21,5 13,5 12,7 3,0 -5,8   9,9 
2002 -1,5  4,1 6,9 10,3 17,4 19,3 21,9 20,4 14,2   8,9 7,7 -1,1 10,7 
2003  -2,3 -

2,2 
5,2 10,0 18,0 21,7 21,3 22,3 16,0   7.2 6,8   0,9 10,4 

2004 -3,4  1,0 4,5 11,4 13,5 17,5 19,8 20,2 15,2 11,7 5,5   0,7   9,8 
2005  -0,2 -

2,8 
2,4 11,2 15,4 18,0 20,3 18,5 16,4 10,6 3,7   0,0   9,5 

2006 -4,0 -
1.8 

3,1 11,9 14,3 19,0 22,8 17,4 17,1 12,0 7,3   2,6 10,1 

2007   3,9  4,3 8,4 12,4 17,0 20,4 22,0 21,0 13,2   9,5 3,3 -1,0 11,2 
2008   1,6  2,9 5,2 11,1 16,2 20,3 20,1 19,9 14,8 11,4 7,0   2,9 11,1 
2009 -2,3  0,8 5,1 14,8 16,0 17,9 21,7 21,4 17,8   9,8 6,4   1,0 10,9 
2010 -2,6  0,6 5,3 10,7 15,1 19,4 22,2 19,1 13,8   8,0 7,8 -2,1   9,8 
2011  -0,7 -

0,5 
6,3 13,5 16,4 19,1 19,1 20,8 17,8   9,9 3,1   1,7 10,5 

2012   0,8 -
2,9 

6,9 11,5 16,8 19,9 22,1 21,6 17,3 10,6 7,5  -1,4 10,9 

2013 -1,2  1,3 2,8 11,7 15,3 18,7 21,8 21,6 14,1 12,0 6,7   2,1 10,6 
2014   2,7  4,5 9,0 12,0 15,0 18,8 21,6 18,4 16,4 11,8 8,0   2,8 11,7 
2015   1,3  1,4 5,9 10,2 15,0 19,3 23,2 23,2 16,8 10,1 6,0   2,3 11,2 
Priemer -0,5 0,9  5,6 11,5 15,9 19,1 21,4 20,5 15,6 10,4 6,0 0,4 10,6 
2016 -1,8 4,2 5,5 10,6 14,6 19,0 20,2 18,5 16,8 8,7 4,2 -1,1 9,95 
2017 -7,3 1,8 7,8 9,0 15,6 20,1 20,5 21,7 14,1 10,2 4,7 0,94 9,93 
2018 2,2 -

1,0 
2,8 14,9 18,0 19,7 20,9 22,31 16,5 12,7 6,9 0,36 11,7 

2019 -1,8 2,9 7,1 12,1 12,3 21,6 20,5 21,4 15,3 11,9 8,1 2,20 11,1 
2020 -1,2 4,3 5,7 10,6 10,8 18,0 20,4 20,9 16,1 10,4 3,8 3,00 10,2 
Priemer -2,0 2,4 5,8 11,4   14,3 19,7 20,5 21,0 15,8 10,8 5,5 1,1 10,6 
2021 0,1 1,3 4,1 7,3 12,4 20,9 21,8 18,1 15,6 9,3 8,7 0,5 10,1 
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Tabuľka 5 Atmosférické zrážky (v mm), priemerné mesačné – ročné (a dlhodobý normál 
za roky 1931 – 1960; 1971 – 2000) a hodnoty za obdobie 2001 – 2015; 2016 – 2020; vrátane 
roku 2021. 

Zdroj: Dlhodobé záznamy Meteorologického observatória (predtým pracovisko 
Geofyzikálneho ústavu v Bratislave SAV), v súčasnosti v správe Arboréta Mlyňany SAV, 
Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, Zvolen. 

Dlhodobý normál: 1931–1960 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

40  38  36   37  62  73   64   58   39  51   59   48  605 
Dlhodobý normál: 1971–2000 

 31  25  29   45  58  67   56   53   44  43   49   41  541 
Dlhodobý normál: 1971–2011 (Hoťka, Barta, 2012) 

36  29  34   43  63  68  62   59   47  42   50   45  578 
Aktuálne obdobie za ostatných 15 rokov (2001–2015) 

2001     36  23  49   30   59   19   89  101  110  12   42   27  597 
2002     19  45  26   43 122   74   49   82   72  65   51   46  694 
2003     45    5    1   22   43   17 108   22   24  63   26   28  404 
2004     61  45  53   40   82   93   45   21   41  37   56   40  616 
2005     54  82   6   83   52   44   95  100   57  19   47 130  769 
2006     50  43  38   38  101   88   39  106   15  27   28     7  580 
2007     78  51  50     0   68   53   19  105   82  32   58   29  625 
2008     37  22  66   25   55   80 116    25   34  31   39   61  591 
2009     42  42  67     6   49   57   49    60   18  87   56 104  637 
2010     44  36  30   73 126 131   81  139   87  22   96   53  918 
2011     19   8  38   15   36   90 116    49   18  21     0   29  439 
2012     53  23    1   23   19   60   93     3   44  70   17   41  447 
2013     67  72 101   18   78   49     2    42   57  18   61   15  580 
2014     25  40   18   34   51   39   71    99   90    5   16   29  517 
2015     52  13   37   15   71   18   18  166   47   44   33     7  521 
Priemer 45 37   39 31 67 61 66 75 53 37 42 43 596 
2016     32 80  19 24 66 88 145 73 37 60 32 7 663 
2017     18 18  18 42 31 29 45 11 92 30 44 32 410 
2018     18 19  34 20 57 48 44 48 50 16 17 47 418 
2019     42 16  19 16 98 34 40 40 36 18 84 36 479 
2020      7 37  44   4 34 68 37 86 68 74 13 38 510 
Priemer 23 34 27 21 57 53 62 52 57 40 38 32 496 
2021     28 25 4 20 82 13 60 100 19 16 26 35 428 
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Tabuľka 6 Klimatické charakteristiky jednotlivých ročných období (priemerná teplota vzduchu; 
úhrn atmosférických zrážok); dlhodobý normál za obdobie rokov 1975 – 2004
(30 rokov); a hodnotené obdobie 2011 – 2020 (10 rokov), vrátane roku 2021. 

Obdobie JAR (21. 3.–21. 6.) LETO (22. 6.–22. 9.) JESEŇ (23. 9.–21. 12) ZIMA (22. 12–20. 3) 

Rok 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2005 18,2 7,4 12,9 179 25,6 13,6 19,2 237 11,8 3,9 7,3 169 1,6 -4,4 -1,7 158 

2006 18,6 7,4 12,8 190 23,7 12,7 20,1 215 14,9 6,6 10,1 61 7,7 0,4 3,8 170 

2007 21,2 8,6 14,8 120 24,4 15,7 18,1 239 11,5 3,5 7,0 128 4,4 -1,8 1,1 108 

2008 19,1 7,0 12,9 126 26,0 13,0 20,3 224 12,4 4,3 9,0 130 3,7 -2,6 0,3 124 

2009 19,3 7,3 13,6 106 26,7 13,5 20,1 161 12,4 3,9 8,0 192 3,8 -2,2 3,5 154 

2010 19,4 8,9 14,1 340 24,1 13,6 18,7 276 10,9 3,2 7,8 181 4,1 -3,4 1,4 79 

2011 20,7 7,1 14,5 124 24,5 13,1 19,2 210 12,9 3,2 7,8 48 4,9 -2,8 2,4 80 

2012 21,4 7,8 14,4 82 27,4 13,7 20,5 156 12,3 4,3 8,3 123 4,2 -2,3 0,8 185 

2013 16,9 6,8 11,8 189 25,2 12,5 18,8 123 12,0 4,7 7,9 89 8,5 1,6 5,1 79 

2014 20,6 7,9 14,1 97 25,0 13,2 18,9 297 13,4 5,8 9,3 48 6,0 -1,9 4,1 73 

2015 19,2 7,0 13,2 133 26,9 14,0 20,4 201 12,1 4,4 8,2 117 5,4 -1,3 2,0 131 

2016 18,3 6,3 12,3 178 25,9 13,6 19,8 255 10,7 2,1 6,2 95 4,1 -3,9 0,2 57 

2017 19,9 6,9 13,5 100 26,3 13,6 20,0 150 11,2 3,2 6,6 82 4,7 -1,6 1,6 80 

2018 20,4 8,9 14,6 127 26,3 13,2 19,6 149 11,8 2,8 7,2 64 11,6 -1,2 2,6 98 

2019 19,6 7,3 13,4 136 26,4 13,4 19,8 126 13,7 5,4 9,3 129 10,1 -2,8 2,9 93 

2020 19,1 4,5 11,3 111 26,2 13,3 19,6 169 10,7 4,8 7,5 118 5,8 -2,1 1,8 86 

2021 17,8 4,6 11,4 114 26,1 13,6 19,8 169 11,7 3,6 7,6 72 

Vysvetlivky: 1 – maximálna teplota v °C, 2 – minimálna teplota v °C, 3 – priemerná teplota 
v °C, 4 – úhrn zrážok v mm 

Dlhodobý normál: 1975 – 2004 
Jar (21. 3. – 21. 6.): priemerná teplota vzduchu 12,4 °C, úhrn zrážok: 162,7 mm 
Leto (22. 6. – 22. 9.): priemerná teplota vzduchu 18,5 °C, úhrn zrážok: 160,6 mm 
Jeseň (23. 9. – 21. 12.): priemerná teplota vzduchu 7,0 °C, úhrn zrážok:  36,4 mm 
Zima (22. 12. – 20. 3.): priemerná teplota vzduchu 1,0 °C, úhrn zrážok: 96,0 mm 

Zdroj: Dlhodobé záznamy Meteorologického observatória (predtým pracovisko 
Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave), v súčasnosti v správe Arboréta Mlyňany SAV, 
Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. 
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Tabuľka 7a Atmosférické zrážky (v mm) na území Arboréta Mlyňany SAV v rokoch 2020 –
2018. 

Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2020 
I. 7,0 25 6 - 3,0 31.1. 
II. 37,4 16 11 2 13,0 4.2. 6,4 2.2. 
III. 44,2 24 2 5 14,0 2.3. 9,0 3.3. 
IV. 3,8 26 4 - 15,6 28.4. 14,7 13.4. 
V. 34,0 22 8 1 18,2 15.5. 
VI. 68,4 16 8 6 23,4 14.6. 11,2 5.6. 10,4 
VII. 37,4 22 6 3 12,4 2.7. 11,0 18.7. 5,2 
VIII. 85,8 20 5 5 26,6 5.8. 23,2 10.8. 17,2 
IX. 67,6 20 5 5 19,8 7.9. 17,2 1.9. 6,8 
X. 74,0 15 13 1 26,8 4.10. 21,4 12.10. 
XI. 12,6 23 7 - 4,8 4.11. 4,4 1.11. 
XII. 37,6 20 8 3 8,8 29.12. 8,6 30.12. 
= 365 509,8 249 83 28 68,2 % 22,7 % 7,7 % 
Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2019 
I. 41,8 15 13 5 
II. 16,4 21 6 1 
III. 19,0 24 6 1 
IV. 15,8 19 10 1 
V. 97,8 11 12 8 16,6 22. 5. 18, 8 30. 5.
VI. 33,8 22 6 2 17,0 17. 6.
VII. 40,2 23 6 2 10,2 26. 7. 21,2 27. 7.
VIII. 39,8 16 12 3 11,4 14. 8.
IX. 36,4 23 6 1 29,2 9. 9.
X. 18,2 25 5 1 12,6 5. 10.
XI. 83,8 15 11 4 11,0 4. 11. 25,6 5. 11.
XII. 36,4 21 7 3 12,2 2. 12. 5,6 22. 12.
= 365 479,4 235 100 30 64,4 % 27,4 % 8,3 % 
Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2018 
I. 17,8 19 12 - 3,8 3.1. 
II. 19,0 17 10 1 3,6 13.2. 
III. 34,0 23 6 2 13,0 31.3. 11,2 16.3 
IV. 20,0 22 6 2 6,8 1.4. 5,4 13.4. 
V. 57,0 22 6 3 27,0 25.5. 14.0 15.5. 
VI. 47,6 16 11 3 9,0 8.6. 8,2 9.6. 
VII. 43,8 20 7 4 13,4 21.7. 9,4 6.7. 
VIII. 48,0 17 10 4 14,4 10.8. 12,7 24.8. 
IX. 50,4 22 4 4 20,4 3.9. 12,6 2.9. 
X. 15,8 23 8   - 
XI. 16.8 24 5 1 5,4 25.11. 
XII. 46,8 16 11 4 11,8 24.12. 5,6 4.12. 
= 365 417,0 241 96 28 66,0% 26,3 % 7,7 % 
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Tabuľka 7b Atmosférické zrážky (v mm) na území Arboréta Mlyňany SAV v rokoch 2017 – 
2015. 

Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2017 
I. 17,8 26 4 1 9,6 4.1. 
II. 17,6 21 6 1 7,8 21.2. 
III. 17,6 22 9 - 
IV. 42,0  17 12 1 17,2 28.4. 
V. 31,2 21 9 1 14,0 20.5. 
VI. 28,6 22 5 3 11,4 4.6 7,4 6.6. 
VII. 45,0 19 10 2 14,6 24.7. 12,0 12.7. 
VIII.  10,6 25 6 - 
IX. 92,2 15 10 5 31,8 17.9. 15,2 11.9. 
X. 30,0 21 8 2 13,4 29.10. 9,6 23.10. 
XI. 43,6 18 9 3 18,4 30.11. 6,8 29.11. 
XII. 32,2 20 8 3 11,8 28.12. 6,0 31.12. 
= 365 408,4 247 96 22 67,7 % 26,3 % 6,0 % 
Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2016 
I. 31,8 14 15 2 8,8 11.1.    8,6  10.1. 
II. 80,2 11 11 6 16,2 10.2. 14,8 19.2. 
III. 19,2 25 5 1 15,0 1.3. 
IV. 24,0 24 4 2 8,6 8.4.    6,6 27.4. 
V. 66,2 13 14 4 19,0 13.5. 14,4 3.5. 
VI. 88,0 20 6 4 43,4 4.6. 16,2 10.6. 
VII. 144,6 18 6 7 44,0 28.7. 28,2 31.7. 
VIII. 73,2 19 6 6 17,2 21.8. 13,6 18.8. 
IX. 36,8 23 4 3 15,0 17.9. 14,8 5.9. 
X. 60,0 17 11 3 26,8 20.10. 9,2 11.10. 
XI. 31,6 18 11 1 9,0 19.11. 
XII. 7,0 24 7 - 
= 365 662,6 226 100 39 61,9 % 27,4 % 10,7 % 
Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2015 
I. 52,4 13 15 3 24,4 30.1. 7,8 10.1. 
II. 13,4 19 9 - 
III. 36,8 20 8 3 15,6 31.3. 5,8 27.3. 
IV. 15,4 25 3 2 7,6 2.4. 6,8 28.4. 
V. 70,8 15 12 4 22,2 20.5. 15,0 26.5. 
VI. 17,6 24 5 1 0,4 9.6. 
VII. 18,4 27 2 2 6,8 8.7. 6,0 29.7. 
VIII. 165,8 22 4 5 44,0 3.8. 37,0 16.8. 
IX. 46,8 22 6 2 31,2 25.9. 7,8 19.9. 
X. 44,4 19 8 4 11,8 16.10. 8,4 19.10. 
XI. 32,8 21 7 2 6,0 15.11. 9,2 20.11. 
XII. 7,2 27 4 - 
=365 521,8 254 83 28 69,6 % 22,7 % 7,7 % 
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Tabuľka 7c Atmosférické zrážky (v mm) na území Arboréta Mlyňany SAV v rokoch 2014 –
2012. 

Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2014 
I. 25,4 22 7 2 8,0 5.1. 5,8 15.1. 
II. 39,8 15  10 3  10,8 11.2. 9.8 12.2. 
III.    18,2   27   3   1 5,2 24.3. 
IV.  34,2  18    9 3     9,8 22.4. 8,8    23.4. 
V.    51,0 19 9  3      22,2 11.5 6,8 13.5. 
VI.    39,4     24   4  2      20,0   29.6. 16,6 30.6. 
VII. 71,0 17     8  6 21,6  31.7.   10,6 2.7. 
VIII. 98,6  15 12 4      42,6   13.8.  15,4     1.8. 
IX. 90,2   15    12    3 40,2 12.9. 24,0    2.9. 
X.    5,2 28    3 - 
XI. 15,8 22    7    1     6,6    18.11 
XII. 28,6 17    12    2     13,8    1.12 5,2    6.12 
=365  517,4 239 96 30  65,5% 26,3% 8,2 % 
Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2013 
I. 67,0   14   13    4 17,0    14.1.   17,0   21.1. 
II.   72,2   10    12   6    12,6   23.2.   9,6    24.2. 
III.   100,8   15    11   5    28,2   31.3.   24,4   29.3.   
IV. 18,2   24   4    2    7,8   3.4.   7,0   12.4. 
V.    78,2   15    11    5    13,8   2.5.   13,2   3.5.   
VI.   48,6   19    9    2     19,2   24.6. 11,6   11.6.   
VII.   2,4   28    3    - 
VIII.   42,2   19    9    3    11,4   9.8.   10,0   28.8. 
IX.   56,8   20    7    3    25,6   17.9. 11,8   11.9.   
X.    18,4   25    5    1   12,6   11.10 
XI.    60.6    16    10    4   14,2   5.11 12,2   20.11 
XII.   15,2   26    4   1   5,2   27.12 
=365 580,6 231 98 36  63,3% 26,8% 9,9% 
Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2012 
I. 53,4   16    10    5 11,4   22.1.   10,2   21.1. 
II.   23,4   24   4   1   13,8   15.2. 
III.   1,0   29    2    -      
IV.   22,6   21    8    1    8,4    6.4. 
V. 19,2 24   6    1    13,4    4.5. 
VI. 60,0   17   10    3    16,0    22.6. 11,8   10.6. 
VII.   93,2   15    10    6    21,2   29.7. 20,6 25.7. 
VIII.   2,6   27    4    - 
IX.   44,2    18    10    2    17,6    12.9. 5,0   13.9. 
X. 70,0 19    8    4    29,2   27.10.  15,2 16.10. 
XI. 17,0   21    7    2    6,4   1.11. 5,4 5.11. 
XII.    40,8   17     11      3     13,4 15.12. 6,4 23.12. 
=365 447,4 248 90 28  67,9% 24,7% 7,7% 
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Tabuľka 7d Atmosférické zrážky (v mm) na území  Arboréta Mlyňany SAV v roku 2011. 

Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2011 
I. 19,5 15 13 2 5,9 13.1. 5,5 25.1. 
II. 8,3 21 7 - 
III. 37,8 23 6 2 14,4 17.3. 5,8 27.3. 
IV. 15,4 23 6 1 9,4 30.4. 
V. 35,8 21 8 2 15,2 3.5. 8,7 15.5. 
VI. 90,2 12 10 8 18,8 8.6. 14,8 23.6. 
VII. 116,5 12 10 9 29,2 19.7. 19,0 20.7. 
VIII. 49,0 24 5 2 36,0 15.8. 7,2 7.8. 
IX. 18,0 22 7 1 8,0 16.9. 
X. 21,4 23 6 2 8,8 7.10. 8,8 25.10 
XI. 0,0 30 
XII. 29,4 14 16 1 11,8 16.12. 
 = 364 441,3 240 94 30 68,9 % 25,8 % 8,2 % 

Tabuľka 7e Atmosférické zrážky (v mm) na území Arboréta Mlyňany SAV za rok 2021. 

Mesiac Úhrn 0,0 5,0 10,0 Extrémne zrážky/dátum 2021 
I. 27,6 18 13 - 
II. 25,2 20 3 5 
III. 3,8 28 3 - 
IV. 20,0 20 9 1 
V. 81,6 15 11 5 25,4 18. 5. 15,8 13. 5.
VI. 12,8 28 1 1 12,4 12. 6.
VII. 59,6 21 5 5 24,4 11. 7. 10,4 12. 7.
VIII. 99,8 22 6 3 36,6 1. 8. 31,0 23. 8.
IX. 19,0 24 4 2 8,4 27. 9. 7,2 17. 9.
X. 16,2 27 3 1 13,8 6. 10.
XI. 26,0 24 4 2 8,0 30. 11. 7,8 26. 11.
XII. 34,6 20 9 2 13,0 9. 12. 7,0 25. 12.
 = 365 426,2 267 71 27 73,1 % 19,4 % 74,4 % 
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Tabuľka: 7f Atmosférické zrážky (v mm) na území Arboréta Mlyňany SAV v rokoch 2011 –
2021. 

Rok Úhrn 0,0 5,0 10,0 % % % 2011-
2020 

2011 441,3 240 94 30 65,9 % 25,8 8,2 364 
2012 447,4 248 90 28 67,9 24,7 7,7 365 
2013 580,6 231 98 36 63,3 26,8 9,9 365 
2014 517,4 239 96 30 65,5 26,3 8,2 365 
2015 521,8 254 83 28 69,6 22,7 7,7 365 
2016 662,6 226 100 39 61,9 27,4 10,7 365 
2017 408,4 247 96 22 67,7 26,3 6,0 364 
2018 417,0 241 96 28 66,0 26,3 7,7 365 
2019 479,4 235 100 30 66,4 27,4 8,3 365 
2020 509,8 249 83 28 68,2 22,7 7,7 365 
2021 426,2 267 71 27 73,1 19,4 7,4 365 
Priemer  66,9 25,3 8,1 365 

     Teplota vzduchu v roku 2021 sa v jednotlivých mesiacoch roku 2021, pohybovala 
na úrovni nového dlhodobého normálu (10,6 °C), pri plusových hodnotách aj v zimných 
mesiacoch roka (január, december) a celoročným priemerom 10,1 °C patrí k podnormálnym 
rokom. 

     Úhrn atmosférických zrážok v mesačných hodnotách len trikrát prevýšil priemerné teploty 
( v máji – 82,0 mm; v júli – 59,6 mm a v auguste – 99,8 mm), pričom ročná úhrn zrážok 
dosiahol 426 mm, čím sa rok 2021 zaradil k výrazne podnormálnym rokom a ovplyvnil 
dlhodobý deficit vlahy na území Arboréta Mlyňany SAV. 

     Pri klimatickej charakteristike jednotlivých ročných období (jar – leto – jeseň – zima), bol 
rok 2021 takmer rovnaký ako predchádzajúci rok 2020. 
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Záver 

Klimatická zmena sa v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV prejavuje výrazným 

oteplením (zvyšujú sa priemerné ročné teploty vzduchu v porovnaní s dlhodobým normálom) 

z 9,1 °C na 10,6 °C.  Zároveň sa prejavuje výrazný deficit atmosférických zrážok zo 605 mm 

na 541 mm. Preto bude nevyhnutnou podmienkou pre zlepšenie klimatických podmienok, 

vybudovanie, resp. rozšírenie zavlažovacieho systému, rozšírenie vodných plôch a jazier, 

prípadne prichádza do úvahy aj starší návrh na vybudovanie nového zdroja vody (zásobnej 

studne) na najvyššom bode územia arboréta (pri kosodrevine, v blízkosti „Vozokanskej brány“, 

217 m n. m.). 

Na základe výsledkov komplexnejšieho pedologického prieskumu, vytvoriť metodické 

postupy na prihnojovanie a meliorovanie pôdy v porastoch a výsadbách introdukovaných 

drevín.  

Osobitný dôraz je treba položiť na preventívne, ale aj represívne protipožiarne opatrenia 

v rozsiahlom parku (vrátane nákupu potrebnej techniky). 

Na základe výsledkov hodnotenia dlhodobých meteorologických záznamov v Arboréte 

Mlyňany SAV, opätovne konštatujeme reálne a aktuálne klimatické zmeny, prejavujúce sa 

dlhodobým zvyšovaním maximálnych a priemerných teplôt vzduchu počas vegetačného 

obdobia, so súčasným výrazným deficitom atmosférických zrážok. Pri hodnotení 

atmosférických zrážok za obdobie (2011 – 2015) sme zistili až 69,6 % dní počas roka, kedy sa 

nevyskytli žiadne atmosférické zrážky (napr. v r. 2015 to bolo 254 dní, t. j. 69,6 %). 

V prípade, že denné úhrny atmosférických zrážok o intenzite 5,0 mm, považujeme pre dlhoveké 

rastliny (stromy) za minimálne, narastie nám percento dní so zanedbateľnými zrážkami 

o 26,6  % (97 dní v r. 2013).

Následky sa prejavujú sekundárnou aktivizáciou hubových chorôb a živočíšnych 

škodcov, dlhodobým oslabením drevín, predčasným žltnutím, vädnutím a usychaním listov 

a ihlíc, v čase kvitnutia aj rýchlym odkvitaním, prípadne nadmerným plodením ihličnatých  

a listnatých drevín. Pokračuje celkové znižovanie odolnosti a estetickej hodnoty, ročných 

prírastkov drevín, ako aj zníženie vitality drevín, domácich a introdukovaných  v parkových 

objektoch, arborétach, ale najmä v extrémnych podmienkach urbanizovaného prostredia 

na Slovensku. 

Osobitne pre podmienky Arboréta Mlyňany SAV, odporúčame aj vzhľadom  

na optimálny vek pestovaných cudzokrajných drevín (vo viacerých konkrétnych prípadoch ide 

skôr o maximálny vek stromov), postupne zlepšovať aj pôdne podmienky, pretože dlhodobo 

absentuje hnojenie pôdy (či už organickými, minerálnymi hnojivami, prípadne kvalitným 
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kompostom) pod parkovými porastmi, skupinovými alebo solitérnymi výsadbami stromov 

a krov. 

Nevyhnutnou podmienkou pre pestovanie okrasných rastlín bude výstavba rezervných 

vodných nádrží a iných zdrojov vody na polievanie a zavlažovanie vysadených drevín 

v parkových a dendrologických objektoch, arborétach, botanických záhradách. Dôležitá 

požiadavka pri pestovaní rastlín (najmä drevín) v zmenených klimatických podmienkach, bude 

zabezpečenie dostatku úžitkovej vody. Nedostatok vody zostáva limitujúcim faktorom 

biotechnických opatrení pri pestovaní okrasných rastlín aj na Slovensku. 

Na základe dlhodobého hodnotenia základných meteorologických záznamov (1971 –

2021), na území nášho najvýznamnejšieho dendrologického objektu Arboréta Mlyňany SAV 

(v roku 2022) dovŕšilo 130 rokov od svojho založenia), sme získali súbor poznatkov o vplyve 

klimatických faktorov na cudzokrajné dreviny pestované v našich podmienkach. Viaceré boli 

priebežne publikované a prezentované na vedeckých a odborných konferenciách, či už 

na samotnom vedeckom pracovisku, alebo na iných konferenciách. Klimatické podmienky 

a ich vplyv na pestované dreviny považujeme okrem pôdnych, za druhý najvýznamnejší faktor 

komplexného dendrologického a ekologického výskumu chráneného územia. 

Z hľadiska prehĺbenia uvedeného  výskumu, by bolo prospešné pravidelné (každoročné) 

hodnotenie následkov a prejavov zmenených klimatických podmienok na jednotlivé dreviny, 

prípadne skupiny drevín, ako to bolo v minulých rokoch. Proces aklimatizácie a naturalizácie 

cudzokrajných drevín je dlhoročný, ale v Arboréte Mlyňany SAV, sú preto vytvorené optimálne 

podmienky, ako to dokumentujú aj doterajšie výsledky a získané poznatky. 
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