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Krajinný systém nivy Moravy bol vďaka donedávna prísne stráženej pohraničnej oblasti a 
extenzívnemu hospodáreniu uchránený pred stále vzrastajúcim tlakom ľudskej spoločnosti, 
ktorá systematicky pohlcuje prírodnú krajina Vďaka tomu sa tu podarilo zachovať takmer 
nenarušený, jedinečný prírodný komplex.

Racionálne využívanie územia v budúcnosti predpokladá dokonalé poznanie vzá
jomných vzťahov jednotlivých prvkov krajinného systému. Cieľom predkladaného
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príspevku je príspieť k prehĺbeniu poznatkov, a to najmä o hydrologicko-hydrogeolo- 
gických vlastnostiach územia.

Našim záujmovým územímje časť nivy Moravy rozprestierajúca sa od ústia Rudavy po 
ústie Maliny. Študované územie je časťou Dolnomoravskej nivy, ktorá je ako podcelok 
Záhorskej nížiny súčasťou Viedenskej kotliny (Mazúr a Lukniš 1980).

GEOLOGICKOTEKTONICKY VÝVOJ ÚZEMIA

Záhorská nížina sa člení na jednothvé elevačné a depresné celky podľa hlavných 
zlomových línií (Buday et al. 1%7). Naše záujmové územie sa na základe spomínaného 
tektonického členenia čiastočne prekrýva s JZ okrajom zohorsko-marcheggskej depresie a 
s ústrednou prehĺbeninou.

Zoborská depresia tvorí severnú časť rozsiahlej priekopovej prepadliny, ktorá sa tiahne 
v dĺžke 106 km od Wiener Neustadtu (mittemdorfská depresia) cez Moravské pole (depresia 
Lasser Senke) do Záhorskej nížiny. Zoborská depresia netvorí jednotný celok. Pohyby 
pozdĺž priečnych zlomov SZ-JV smera ju rozčlenih na čiastkové depresie (sološnícka, 
pernecká a zohorsko-marcheggská) a elevácie (rohožnícka a lozomská). Sedimentačná 
výplň čiastkových depresií je pestrá, tvoria ju sedimenty rôznej mocnosti a genézy.

Tektoniké pohyby, dvíhanie Malých Karpát a poklesávarrie Záhorskej nížiny, determi
novali vývoj reliéfu. Intenzívne poklesávala najmä zoborská a kútska depresia. Zoborská 
depresia zostala mobilnou dodnes. Podľa presnej nivelácie (Kvitkovič a Vanko 1971) v 
súčasnosti najintenzívnejšie poklesáva zoborská a plavecká depresia, kde poklesy dosahujú 
2-3 mm za rok. Z hľadiska kvartérrry ch pohybov poklesla čiastková zohorsko-marcheggská 
depresia asi o 100 m (Baňacký a Sabol 1969).

Vaškovský (1977) udáva hĺbku poklesu počas kvartém v zohorsko-marcheggskej depre
sii asi 85 m. V mladších treťohorách a v kvartérí prevládah na poklesávajúcej nížine 
akumulačné procesy. Mladá kvartéma tektonika podmieňovala genézu a hrúbku eolických 
i fluviálnych sedimentov. V čiastkovej zohorsko-marcheggskej depresii boh napríklad 
vrtom K-8 potvrdené 85 m mocné zvodnené kvartéme sedimenty (Kulhnan 1966).

V ústrednej prehĺbenine dosahujú kvartéme sedimenty v priemere hrúbku 10-15 m 
(Kullman 1980). Najmenšia mocnosť kvartémych sedimentov nivy ( 5,2 m) bola zistená 
v okolí obce Záhorská Ves a S od Vysokej p. Morave (Smerný vodohospodársky plán SSR 
1976). Príčinou akumulácie riečnych sedimentov bola tendencia rieky vyrovnávať tekto- 
nickýrrú poltybmi ponršený reliéf.

Pravidelne sa opakujúce zmeny klímy v pleistocéne, striedanie glaciálov a štadiálov 
viedlo k cyklickej sedimentácii fluviálrrych nánosov. V zohorsko-marcheggskej depresii sa 
fluviálne nánosy uložili superpozične na staršie v normálnom stratigrafrckom slede. 
Vaškovská (1963) zistila v zohorsko-marcheggskej depresii 9 cyklov superpozične ulože
ných fluviálnych sedimentov rieky Moravy.
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GEOMORFOLOGICKÉ POMERY

Nivu Moravy tvorí niekoľko km široký, málo členitý pás s charakterom mierne zvlnenej 
roviny. Hranicu nivy Moravy sme stanovili s použitím existujúcich podkladov (Baňacký a 
Sabol 1973; Mazúr a Lukniš 1980; Plesník 1971).

V časti nivy Moravy, ktorú sme študovali, sa vyskytujú dva typy reliéfu, a to akumu
lačný a akumulačno-erózny. Sú výsledkom najmä akumulačnej, transportnej a eróznej 
čiimosti toku a vetra. Dominantným typom reliéfuje fluviálna a eolicko-fluviálna rovina.

Nivu Moravy lemuje pásmo erózitych zvyškov terasových stupňov. Zoradenie terás a 
ich výšková poloha svedčí o tom, že Morava v období pleistocénu prekladala svoje koryto 
od V na Z. Hrúbka terasových akumulácií nepresahuje spravidla 5 m (Kullman 1980). 
Holocérmym meandrováním Moravy boli štrkopiesčité sedimenty čiastočne rozrušené. Na 
nerozplavených zvyškoch, sporadicky sa vyskytujúcich pozdĺž Moravy, nachádzame viate 
piesky.

Sedimenty rieky Moravy boli podľa Vaškovského (1977) vo viacerých obdobiach 
kvartém hlavným zdrojom naviatych pieskov. Porovnávaním granirlometríckého a mine
ralogického zloženia, resp. stupňa opracovania eolických pieskov s pieskami neogénnymi 
a fluviálnymi dospela Vaškovská (1963) k názoru, že eolické piesky boli vy viate z 
fluviálnych nánosov rieky Moravy pri postupnom presúvarú jej koryta na západ. Boli 
vyviate z pleistocérmych terás Moravy koncom wúrmu a v holocéne.

Pri sedimentácii alúvia Moravy prevládalo pravdepodobne v čase i priestore vzhľadom 
na jej nížinrrý charakter ukladanie pieskových lavíc nad ukladaním hmbších frakcii. 
Vaškovská (1963) považuje i pochované piesky za eolické. Eolická čirmosť je známa aj v 
súčasnej dobe. V údolnej ruve Moravy jej podliehajú piesky holocénnych agradačných 
valov S od Záhorskej Vsi a pri Suchohrade. Pri navievaní pieskov prevládali SZ a Z smery 
vetra, čo sa prejavuje v zoskupení rôznych typov presypov a v ich morfológii. Návetemé 
strarry presypov sú rrúeme, závetemé svahy sú príkrej šie. Viate piesky majú charak
teristický vysoký obsah kremeňa - vyše 90 %, naproti tomu terciémo-neogérme piesky sú 
vápnité (Minaříková 1963).

KLIMATICKÉ POMERY

Základné klúnatické charakteristiky danej oblasti sme získali na základe nameraných 
hodnôt zo zrážkomemej starúce Záhorská Ves a meteorologickej stanici Malacky za 
obdobie 1931-1960.

Podľa klimatickogeografrckého členenia (Tarábek 1980) patrí naše záujmové územie 
do typu s nížinnou klímou. Pre skúmanú oblasť sú príznačné nasledujúce základné 
klimatické charakteristiky.

Priemerná teplota vzduchu za obdobie 1931-1960 (Malacky) je 9,7°C. Najvyššie teploty 
sa dostavujú v júli (20,3°C) a najnižšie v jartuárí (-1,7”C). Záhorskú nížinu začleňujeme 
medzi najteplejšie oblasti Slovenska.
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Priemerne mesačne úhrny zraxok v mm 
Záhorská Ves 1S31 -1960

Obr. 1. Priemerné mesačné úhrny zrážok v mm zo stanice Záhorská Ves v r. 1931-1960.

Priemerné dlhoročné úhrny zrážok zo stanice Záhorská Ves sú znázornené na obr. 1. V 
dlhoročnom priemere (1931-1960) spadne na tomto území 583 mm zrážok, z toho vo 
vegetačnom období 351 mm. V dlhoročnom priemere sa najvyššie úhrny zrážok dosahujú 
v máji až v auguste. Napriek tomu v letnom období pozomjeme veľký deficit vlahy. V tejto 
oblasti boli namerané i vysoké hodnoty výparu z povrchu pôdy. Priemerný ročný úhrn 
výparu z povrchu pôdy pre lokalitu Malacky za obdobie 1931-1960 dosahuje 503 nun 
(Tomlain 1980), z čoho na vegetačné obdobie pripadá až 416 mm.

Celkový deficit vlahy umocňuje i to, že koncom leta (august-september) sa vyskytujú 
minimálne vodné stavy na Morave, ako aj minimálne hladiny podzemných vôd.

HYDROLOGICKÉ POMERY

Územie Záhorskej nížiny odvodňuje rieka Morava. Na dolnom úseku (v záujmovom 
území) do nej ústia dva významnejšie prítoky - Rudava a Malina. Z pravostranných 
prítokov ústiacich do Moravy treba spomenúť Waiden Bach, Ollersdorfer Bach, Weiden
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Obr. 2. Priemerné úrovne hladiny Moravy v m n.m. zo stanice Záhorská Ves v r. 1981-1990.

Bach I. a Weiden Bach II. Riečna sieť tohto územia sa vyvíja a ešte i dnes podlieha 
významným zmenám. Podľa KuUmana (1980) formovanie a zmeny riečnej siete na území 
Záhorskej nížiny boli podmienené najmä mladou kvartémou tektonikou, klimatickými 
pomermi a intenzívnou eolickou činnosťou.

Pomerne vyrovnaný a malý sklon toku, od sútoku s Dyje po ústie do Diuiaja iba 0,2% 
(Smerný vodohospodársky plán 1976, Povincová a Zaťko 1981) spôsobil, že rieka silne 
meandrovala.

Dôkazom častej zmeny koryta sú mnohé opustené mŕtve ramená, ktoré sa nachádzajú 
po celej dĺžke toku. Pôvodné koryto Moravy bolo napriamené, umelými prepichmi bola 
skrátená dĺžka toku. Staré mŕtve ramená sú vyplnené bahnitými sedimentmi piesčitého a 
hlinitého charakíera s organickou prímesou. V súčasnosti je proces sedimentácie povodňo
vých kalov sústredený do úzkeho medzihrádzia. Malý sklon rieky podmienil vznik 
rozsiahlych zamokrených plôch, ktoré sú odvodňované sietou odvodňovacích kanálov. Z 
umelých kanálov je v našom území najvýznartmejší Zoborský kanál, ktorým sa za vysokých 
stavov odvádzajú vnútorné vody k čerpacej stanici Zohor.

Povodne na dolnej Morave sa najčastejšie vyskytujú v januári až apríli. Pre značrty 
rozdiel medzi dobou výskytu povodní na Morave a na Dunaji, kde sa dostavujú najväčšie
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povodne v lete, nehrozí nebezpečenstvo stretnutia sa povodní na oboch riekach. Vplyv 
Dunaja sa však prejavuje na dolnom toku Moravy. Najväčšie záplavy v tejto oblasti boh 
preto v čase výskytu najvyšších stavov na Dunaji. Každoročné inundácie boli obmedzené 
vodohospodárskymi úpravami do medzihrádzového priestom.

Na študovanom úseku rieky Moravy sú zriadené dve vodomemé stanice, z ktorých iba 
stanica Záhorská Ves má úplné pozorovacie rady vodných stavov.

Hydrologický režim Moravy sme charakterizovali na základe súbom údajov za obdobie 
1981-1990Z vodomemej stanice Záhorská Ves, ktorej nula vodočtu sa nachádza vo vý ške 
139,86 m am. Priemerné mesačné vodné stavy Moravy z vodomemej stanice Záhorská 
Ves sú zobrazené na obr.2.

V desaťročnom priemere (1981-1990) sa maximálne vodné stavy vyskytíi najčastejšie 
v marci a apríh. Najvyšší priemerný mesačrty vodrty stav mal hodnotu 408 cm (IV. 1987). 
Doteraz najvyšší nameraný vodný stav v Záhorskej Vsi bol 633 cm (12.111.1941). Najnižšie 
stavy sa dostavih najčastejšie v auguste až septembri. Najnižší priemerný mesačný vodný 
stav bol 46 cm (VIE. 1990). Priemerný vodný stav za obdobie 1981-1990 predstavuje 
hodnota 172 cm.

Pri štatistickom vyhodnotení vodných stavov Moravy sme okrem priemerr^ch, maxi- 
málrtycha minimálrtych hodnôt vypočítali aj smerodajnú odchýlku (STD) a rozptyl (VAR). 
Hodnoty rozptylu pre vodné stavy v jednothvých rokoch sa pohybovah v rozpätí 0,1-1. 
Potvrdila sa vysoká rozkohsanosť hladiny toku, najmä v rokoch 1983, 1987 a 1988. V 
priemere za sledované desaťročie bol rozptyl 0,5, pričom platí, že čím väčší je rozptyl, tým 
menšia je výpovedná schopnosť priemem (tab. L).

Morava (Záhorská Ves) - charakteristické úrovne hladiny toku v m n.m. za obdobie 1981-1990 
nula vodočtu = 139,86 m n.m.)

Rok Priemer Max. Min. STD. VAR.

1981 141,7 143,7 140,9 0,700 0,5

1982 141,9 143,3 140,7 0,761 0,6

1983 141,4 142,7 140,4 0,821 0,7

1984 141,1 142,2 140,5 0,436 0,2

1985 141,8 143,1 141,0 0,706 0,5

1986 141,9 142,8 140,9 0,714 0,5

1987 142,2 143,9 141,0 1,022 1,0

1988 141,6 143,9 140,7 0,813 0,7

1989 141,3 141,9 140,6 0,410 0,2

1990 140,9 141,6 140,3 0,352 0,1

Priemer 141,6 142,8 140,7 0,7 0,5

Dlhodobý priemerný prietok v Moravskom Jáne (1931-1%0) predstavuje 109 m^.s ‘. 
Najvyšší doteraz zistený prietok bol 1 508 m^.s'(13.111.1941) pri hladine 579 cm. Najnižší 
doteraz nameraný prietok bol 7,7 m^.s ' (2.VIII.1934).
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HYDROGEOLOGICKÉ POMERY

Územie nivy Moravy medzi ústím Rudavy a Maliny sa prekiýva s týmito hydrogeolo
gickými celkami; zohorsko-marcheggskou nádržou podzemných vôd a ústrednou prehĺbe
ninou (Kullman 1980).

Zohorsko-marcheggská nádrž podzemných vôd

Leží medzi okrajovými malokarpatskými zlomami a lábskym zlomovým pásmom. Jej 
priečne, ale neúplné ohraiúčenie tvorí na SV lozomská elevácia, naprieč ktorou prebieha 
úzka depresná oblasť vyplnená kvartémymi sedimentmi, ktorá umožňuje hydraulické 
spojeiúe s perneckou depresiou. Tento neogérmy prah je široký len asi 1 km. Nádrž je 
vyplnená kvartémymi sedimentmi veľkej hrúbky, ktorá narastá smerom do stredu depresie 
(vrt K-8, 85 m, Kullman 1980).

Podľa Kullmana (1966) a Šubovej et al. (1973) sú najvyššie koeficienty filtrácie v 
centrálnej častí nádrže, a to 5,7.10'^m.s ‘- 8,6.10"'m.s ‘.

Podzemné vody zohorsko-marcheggskej nádrže sú dopĺňané najmä infiltráciou vôd z 
Moravy, podzemným prítokom z perneckej nádrže, ako aj infiltráciou zrážok. Z perneckej 
nádrže pritekajú podzemné vody do zohorsko-marcheggskej nádrže podľa Šubovej et al. 
(1973) v rrmožstve 58,3 l.s ‘, podľa Kullmana (1966) 120 l.s '. Na základe štúdia smera 
prúdenia podzemných vôd za rôznych stavov sa potvrdilo (Šubová et al. 1973), že presmp 
podzemných vôd z perneckej do zohorsko-marcheggskej nádrže je nepretržitý. Potvrdih to 
tiež výsledky štúdia chemizmu podzemných vôd (Gazda 1980).

Ústredná prehlbenina

Pre toto územie je charakteristická malá a málo sa meniaca hrúbka kvartémych sedi
mentov, a to na celom úseku Moravy od kútskej depresie až po zohorsko-marcheggskú 
depresiu. Súvisí to s menej výraznými poklesmi tejto častí depresie v kvartéri. Mocnosť 
kvartémych sedimentov sa pohybuje od 10 do 15 m (Kullman 1980). Hydrogeologické 
pomeiy severnej častí dobre dokumentuje hydrogeologický vrt K-15, ktoiý sa nachádza asi 
3,5 km ZJZ od Gajár. V tejto oblastí boh potvrdené priaznivejšie hydrogeologické pomery 
kvartémych sedimentov, ktoré sú budované prevažne štrkopiesčitým, málo zahlineitym 
materiálom. Priemerný koeficient filtrácie v okolí vrtu bol stanovený na 1,9.10'^m.s''. V 
južnej častí boh potvrdené menej priaznivé hydrogeologické pomery kvartémych sedi
mentov, ktoré sú budované prevažne jemnozmriými až hmbozmnými pieskami, lokálne 
značne hlinitými. Priemerný koeficient filtrácie v okolí vrtu K-14, asi 1,5 km S od Vysokej 
pri Morave, je 6,12.10'^ms ‘(Kullman 1980). Hydrogeologické pomery južnej častí nivy 
Moravy sú zobrazené na priloženej mape, ktorá sme zostavili s použitím existujúcich 
podkladov (Baňacký a Sabol 1973, Kullman a Pospíšil 1973, Kullman 1974,).

Najrozšírenejšími kvartémymi hydrogeologickými komplexmi sú fluviálne a eolické 
sedimenty rôzneho veku, mocností a stupňa priepustností. Pleistocéime fluviálne sedi
menty, tvorené prevažne štrkmi a piesčitýim štrkmi, sú na prevažnej častí územia prekryté
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Obr.3.,4.,5. Priemerná úroveň hladiny podzemnej vody v m n.m. za obdobie 1981-1990 (^1981-1984).

holocénnymi povodňovými sedimentmi. Holocénne fluviálne sedimenty inundačného 
územia sú prevažne hlinité a piesčito-hlinité. Fluviálne sedimenty majú pórovú prie
pustnosť, prevažne s voľnou hladinou podzemnej vody, ležiacou v priemere do 2 m pod 
terénom. Eolické piesky sú nevápnité, s pórovou priepustnosťou a voľnou hladinou 
podzemnej vody. V eolických pieskoch akumulovaitych na fluviálitych náplavoch sa 
podzemná voda vyskytuje spravidla iba v obdobiach zrážok. Väčšinu roka sa nachádza v 
podložných fluviálnych sedimentoch.

Režim podzemných vôd

Režim hladiny podzemnej vody sme analyzovah na základe 10-ročných pozorovacích 
radov z 11 pozorovacích objektov základnej siete SHMÚ, ktoré sa nachádzali na študova
nom území, ako aj v jeho blízkom okolí. Sieť pozorovacích objektov je tu pomerne riedka, 
čo súvisí s donedávna prísne strážeitym pohraničným pásmom.

Zamerali sme sa najmä na režim hladiny podzemnej vody z časovo-priestorového 
aspektu.

Vo všeobecnosti platí, že dynamika hladiny podzemnej vocfy v ročnom i dlhoročnom 
cykle je zhodná s hydrologickým režimom Moravy. Pre hladinu podzemnej vody je



273

Obr. 4.

charakteristický presný ročný rytmus s výskytom maximáliiych úrovní najčastejšie v apríli 
a miiúmálnych v októbri.

Z chronologického aspektu sa nám územie južnej časti Dolnomoravskej nivy javí ako 
jednotné. Extrénme hodnoty sa dosahujú na celom území v tom istom období. Z priestoro
vého hľadiska je qavná odlišnosť medzi objektmi nachádzajúcimi sa v blízkosti toku a 
vzdialenejšími. V blízkosti rieky je vzťah hladiity podzemnej vody a hladiny povrchového 
toku intenzívnej ši. So vzrastajúcou vzdialenosťou od toku sa zmenšuje i amplitúda kolísania 
hladiny podzenmej vody.

Z čiar časového priebehu zmien hladiny toku Moravy a hladiny podzemnej vody je 
viditeľity mierny posun maximálnych hladín podzenmej vody za hladinou toku (obr. 
2.,3-,4.,5.). V dlhoročnom priemere dosahujú podzemné vody maximálnu úroveň v apríli, 
kým hladina Moravy kulminuje v marci. Minimálne stavy na Morave pripadajú v dlhodo
bom priemere na september, pri hladine podzemnej vody na október.

V našom záujmovom území sa priemerná hĺbka hladiny podzenmej vody za obdobie 
1981-1990 pohybovala l,3-2,9 m pod terénom Za maximálnych stavov sa hladina 
podzenmej vody nachádzala 1,1-2,5 m pod terénom Za minimálnych stavov poklesla 
hladina podzemnej vody do hĺbky l,6-3,2 m pod terénom
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Priemerná úroveň hladiny podzemnej vody) 
v m n.m. v r. 1981 -1090 (* 1081 -1984)
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Obr. 5.

V tab. 2. uvádzame okrem priemerných a extrémnych hodnôt i hodnoty smerodajnej 
odchýlky (STD) a rozptylu (VAR). Smerodajná odcltylka spresňuje predstavu o tom, ako 
sa skutočné hodnoty odchyľujú od priemeru v oboch smeroch. Je citlivým ukazovateľom 
rozkolísanosti hladiriy podzemnej vody v konkrétnom pozorovacom bode. Oba ukazovatele 
potvrdzujú nízku rozkolísanost’ hladiny podzemnej vody a vysokú výpovednú schopnosť 
priemem.

Obr. 6. Hydrogeológia južnej časti nivy Moravy. Autor: A. Grežková (s použitím podkladov: Baňacký a Sabol 
1973; Šubová et al. 1973). 1- holocénne fluviálne sedimenty, podzemné vody sú viazané prevažne na hlinité a 
piesčitohlinité sedimenty s pórovou priepustnosťou, 2- pleistocénne fluviálne sedimenty, podzemné vody sú 
prevažne viazané na štrky a piesčité štrky s pórovou priepustnosťou, 3- eolické sedimenty tvorené nevápnitým 
pieskom s pórovou priepustnosťou, 4- hranica nivy Moravy, 5- hranice hydrogeologických celkov, a) zohorsko- 
marcheggská depresia, b) ústredná prehlbenina, 6- hydroizohypsy (priemer za r. 1981- 1990), 7- obrysy sídiel, 8- 
pozorovacl objekt hladiny podzemnej vody, 9- hydrogeologický vrt, 10- vodomemá stanica, 11- smer prúdenia 
podzemných vôd.
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Tab. 2. Podzemné vody - charakteristické hodnoty úrovne hladiny podzemnej vody v m am za obdobie 
1981 - 1990 (*1981-1984)

c. obj. Terén PRIEM. MAX. MIN. STD VAR

21 148,69 147,45 147,59 147,34 0,079 0,006

23 148,82 145,47 145,66 145,32 0,103 0,011

24 145,38 142,47 142,83 142,20 0,210 0,044

30 143,79 141,59 141,75 141,46 0,106 0,011

31 144,68 138,11 138,38 137,85 0,143 0,020

37 142,28 139,65 140,02 139,37 0,207 0,043

90* 142,82 141,33 141,69 141,03 0,224 0,050

91 145,77 144,18 144,38 143,98 0,11 0,012

94* 140,33 138,73 138,99 138,45 0,175 0,030

95 147,55 146,19 146,45 145,98 0,144 0,021

97 143,87 141,33 141,56 141,13 0,142 0,020

Priama súvislosť toku s hladinou podzemnej vody sa zreteľne prejavuje iba v tesnej 
blízkosti rieky (Mišút 1960). Proces dopĺňania a dienovania podzemných vôd je tu v tesnej 
súvislosti so stavom hladiny v rieke. Vody Moravy infiltmjú do kvartémych sedimentov 
okohtého územia, najmä za vysokých vodných stavov a dopĺňajú zásoby podzemných vôd. 
Pri rozsiahlych záplavách v medzihrádzí vsakuje velké nmožstvo rozHatych povrchových 
vôd do pôdy. Pri nízkych stavoch dochádza k dtenovaniu podzemných vôd pozdĺž celého 
úseku rieky, najmä v oblasti Marcheggu.

Za priemerných stavov drenuje koryto Moravy výrazne severnú časť územia. Potvrdzuje 
nám to i smer prúdenia podzemných vôd (mapa). Pod Záhorskou Vsou sa situácia mení a 
južne od Vysokej pri Morave naznačuje stáčanie sa hydroizoltyps na miernu infiltráciu vôd 
Moravy.

EKOHYDROLOGICKE POMERY

Na území nivy Moravy prevládajú nivné a lužné procesy, ktoré súvisia predovšetkým 
s režimom záplav a režimom kolísania hladiny podzemnej vody. Dominantné zastúpenie 
majú lužné pôdy, pôvodne pokryté lužrtymi lesmi. Sama existencia lužných lesov závisí 
najmä od frekvencie a rozsahu záplav, od prínosu živín a od režimu hladirty podzenmej 
vody.

Širšie územie nivy Moravy býva zaplavované najmä v južnej časti, ktorá sa vyznačuje 
ešte i dnes systémom fungujúcich ramien, početnými mokraďami, výskytom vzácnych 
ekosystémov močiarov, vlhkých lúk, pasienkov a zvyškami botanicky hodnotných lužných 
lesov. Tieto ekosystémy sú prirodzeným stabilizačným prvkom krajiriy.

Niva Moravy predstavuje územie s pestrou mozaikovitou štruktúrou, kde sú susediace 
jednotky často ekologicky až diametrálne odhšné (Plesník 1971). Príkladom môžu byť 
vedľa seba ležiace pieskové duity a zamokrené depresie.
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Výrazným diferenciačným faktorom v krajinnom systéme nivy Moravy je fenomén 
vody. Spomínané vlastnosti spoluvytvárajú jedinečné ekohydrologické vlastnosti krajiny, 
ktoré chápeme v zmysle Pedroliho (Pedroli 1989a, 1989b).

ZAVER

Územie nivy Moravy bolo iba čiastočne naruSené činnosťou človeka. Časť nivy bola 
odlesnená a prerezaním riečnych meandrov bola skrátená pôvodná dĺžka toku. V niektorých 
miestach sa začalo s ťažbou štrku. Reálne existujúcim nebezpečenstvom sú najmä 
rozsiahlejšie vodohospodárske úpravy, ktoré zmenou Itydrologických podmienok môžu 
viesť k zmene ďalších, s nimi spojených procesov. V budúcnosti by sme chceli prehĺbiť 
získané poznatky a venovať sa rozpracovaniu ekohydrologického prístupu v našich 
podmienkach na územi nivy Moravy, t.j. aplikovať hydrologické poznatky v krajinno-eko- 
logickom výskume.

This woik was supported, in part, by Grant agency for science (grant No. 546).
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Anna Grešková

THE NATURAL SITUATION OF THE RIVER MORAVA FLOODPLAIN 
BETWEEN THE ESTUARY OF THE RUDAVA AND MALINA WľlH EMPHASIS 
ON THE HYDROLOGICAL STREAMS - HYDROGEOLOGICAL ATTRIBUTES OF

THE AREA

The landscape systém of the Southern part of the river Morava floodplain was due to until recently strictly 
guarded boundary region and extensive economy protected against ever growing pressure of the human society. 
The contribution characterizes in detail especially the hydrological-hydrogeological properties of the Southern 
part of the Morava floodplain. Hydrological regime of the Morava river and the ground water level was evaluated 
on the basis of data set in a year, as well as long-run cycle is connected with the hydrological regime of the 
Morava. The lines of the time course of the Morava’s water level changes and the level of the ground water show 
a moderate shift of the culmination of the ground water level beyond the level of the stream (Figs 2., 3., 4., 5.).

In a several years’ average the ground water reaches the maximum level in Apríl, while the Morava’s 
level culminates in March. The minimum stages of Morava correspond in a long run average to September, those 
ofthe ground water to October. The mean depth ofthe ground water level oscillates in the period of 1981-1990 
between 1.3-2.9 under the tarain.

The Morava floodplain represents an area with variegated mosaic structure, where the neighbouring units 
are often contrastingly different. A pronounced diffaentiative factor here is water.

Tab. L: Morava (Ž^orská Ves) - characteristic levels of the water level in m above sea level in the panod 
1981-1990.

Zero water gauge = 139.86 m as.l.
Tab. 2.: Ground waters - characteristic values of the ground water level in m as.l. for the period 

1981-1990 ('‘1981-1984).
Fig. 1. Mean monthly totals of precipitations in mm from station of Záhorská Ves in the years 1931-1960.
Fig. 2. Means levels of the Morava in m as.l. from the water gauge Záhorská Ves in the years 1981-1990.
Figs. 3., 4., 5. Average level of ground water in m a.s.l. for the periód 1981-1990 ('‘1981-1984).

Explanation notes to the map: hydrogeology ofthe Southern part of the Morava floodplain (sources: Baňacký 
and Sabol 1973, Šubová etal. 1973).

1 - the Holocene fluvial sediments, ground water are bound mostly to the clayey and sand-clayey sediments 
with porous permeability, 2 - the Pleistocene fluvial sediments, ground water are mostly bound to the gravels and 
sandy gravels with porous permeability, 3 - aeolian sediments formed by non-calcareous sand with porous 
permeability, 4- the bounds of the Morava floodplain, 5 - bounds of the hydrogeological units, a) the 
Zohor-Marchegg depression, b) centrál depression, 6- hydroisohypses (mean for the years 1981-1990), 7 - 
contours of the settlments, 8- observation object of the ground water level, 9 - hydrogeological próbe, 10 - water 
gauge station, 11 - direction of the ground water currents.

Translated by H. Contrerasová


