Hydrologické procesy a jejich dynamika v měnícím se
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ABSTRAKT
Změna klimatu představuje společně se změnami ve využívání a struktuře krajinného krytu (LULC)
klíčové faktory, ovlivňující změny v hydrologických procesech a jejich dynamice v povodí. Tato práce
se zaměřila na pochopení dopadu dlouhodobých změn klimatu i rychlých změn struktury krajiny,
vyvolané různými faktory, např. intenzifikací zemědělství nebo disturbancílesa. Tyto procesy jsou
zkoumány na různých prostorových a časových škálách a v odlišných přírodních prostředích.
Klíčovou výzkumnou otázkou, provazující jednotlivé případové studie je - “jaká je reakce odtoku a
souvisejí
cídynamiky hydrologických procesů na změny klimatu a změny LULC v povodí?“. Výzkum je
realizovaný ve dvou typech prostředí - na příkladu lesních horských povodí ve střední Evropě a dále
povodí v semiaridních oblastech Střední Asie.
Na prostorovéúrovni uceleného povodíje výzkum založen na dlouhodobých hydroklimatických datech,
využitých pro statistické analýzy a hydro-klimatické modelování. K pochopení příčin a dynamiky změn
hydrologických procesů v menších prostorových a časových měřítcích byly prováděny následující studie,
studující podrobně mechaniku hydrologickýách procesy v malých povodích: (i) na úrovni
experimentálního malého povodí byl proveden experiment, využívající detekci změn v chemickém
složení a dynamice generování odtoku po kůrovcové disturbanci pomocí hydrochemických stopovačů
(tracerů); (ii) byla studována dynamika procesů v půdním prostředí; (iii) byly provedeny simulace
evapotranspirace v experimentální povodí pomocí modelu Soil-Vegetation-Atmosphere-Transfer
(SVAT), které nabídly alternativu k lepšímu pochopení odpařování z půdy, transpirace a odpařování z
vegetace; a (iv) experiment efektu transpirace bukového lesa během vegetačního období pomocí
měřením intenzity mízního toku.
Případové studie v prostředí středoevropského horského lesního povodí, poukázaly na významnou
hydrologickou odezvu na oteplování klimatu, konkrétně na posuny v sezonalitě odtoku i frekvenci nebo
extremitě výskytu vysokých a nízkých vodních stavů. V prostředí Střední Asie byly v reakci na změny
prostředí zaznamenány poklesy odtoku, ale i významné změny v koncentracích dusíku. Detailní studie
procesů pak potvrdily, že jednotlivé složky hydrologických procesů, zahrnující povrchové a
podpovrchového proudění, geochemické podmínky nebo evapotranspiraci citlivě interagují na změny
klimatu a LULC. V experimentálních povodích střední Evropy, kde došlo k rozsáhlé disturbanci lesa po
kůrovcové kalamitě a působení změn klimatu, jsou geochemické změny, vyjádřené např. prostřednictvím
ukazatele elektrickékonduktivity (EC), rychlé, hlubokéa dlouho trvající. K výrazným změnám dochází
na úrovni dynamiky jednotlivých odtokových událostí, kdy se mění poměr mezi různými zdroji vodnosti
s odlišnými hydrochemickými vlastnostmi, konkrétně zásob staré vody v povodí, obsahující vysoké
koncentrace dusí
ku a uhlíku oproti vodě z aktuální srážkové události. Proměňující se geochemické
poměry v povodí se odrážejí na průběhu hysterezních smyček koncentrací EC při odtokových událostech.
Studie, využívající hydrochemické tracery vyžadují hluboké porozumění podpovrchovému proudění a
proto jsme zde studovali a navrhli metodu výpočtu rychlostních funkcí proudění.
V lesních povodích je klíčovým prvkem hydrologického cyklu evapotranspirace. Nově vyvinutý SVAT
model byl aplikován ve dvou odlišných prostředích - lesní a zemědělské plochy, pro které byly k
dispozici podrobné řady dat pro validaci modelu. Jako podstatný krok pro zpěřesnění modelování
evapotranspirace byl realizován instrumentální
ho monitoring mí
zní
ho toku. Na jeho základě byla
zpřesněna hodnota transpirace a její dynamiky v bukových porostech, nově se etablujících na plochách
postižených disturbancí po kůrovcové kalamitě horského lesa.
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