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PÔVOD SÍRANOV V PODZEMNOM HYDROLOGICKOM SYSTÉME
KRÁSNOHORSKEJ JASKYNE
ORIGIN OF SULPHATES IN THE KRÁSNOHORSKÁ JASKYŇA CAVE UNDERGROUND
HYDROLOGIC SYSTEM
Juraj M icha lko , Pet er Ma lík , Pet er Bajto š, Renáta Fľaková, Ba rbora Gav u liaková ,
Dag mar Hav ia rová, Zlat ica Ženišová
ABSTRACT
Sulphate anions represent a substantial part of groundwater chemical composition in the underground
hydrologic system of the Krásnohorská jaskyňa Cave and its surroundings. Basic sulphate component,
as defined here (SO42- of ~20.7 mg∙L-1, δ34SSO4 ~6.24 ‰ and δ18OSO4 of ~4.08 ‰), is possibly formed
by sulphates of bacterial origin on the ground surface and snow cover. Basic sulphate component is
present in groundwater elsewhere around the area in all groundwater sources. In its “pure form”,
without presence of sulphates from other sources, it was detected in several groundwater sources.
Quantitative majority of sulphates dissolved in water of the underground hydrologic system of the
Krásnohorská jaskyňa Cave is probably bound to Lower to Middle Triassic sediments (probably Szin
Member), where the supposed original δ34S value is about ~28.86 ‰. In the cave, this was the
especially case of the tributary from the Helictite Dome. At various places, in various ratios depending
on the water stage, this is then mixed with groundwater containing only basic sulphate component. Still,
the water properties of the Pri kaplnke spring are so similar to that of the Buzgó spring / outflow from
the cave that bifurcation of its underground flow should be considered. Other springs in broader
neighbourhood with dissolved sulphates above ~20 mg∙L-1 and δ34SSO4 above ~7 ‰ can be more
probably linked to Permian / Lower Triassic sediments of Perkupa Formation with δ34S of 10 ‰ to
12 ‰. To recognize this, two-component mixing curve with basic sulphate component and geogenic
sulphate endmembers should be plotted in the background of specific analysis.
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ÚVOD
Kvantitatívnymi i kvalitatívnymi vlastnosťami podzemnej vody, vrátane chemického a izotopového zloženia, v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne sa v poslednom období zaoberalo
viacero autorov, napríklad P. Malík et al. (2011),

D. Haviarová et al. (2012), P. Malík et al. (2014a,
2014b), B. Gavuliaková et al. (2015), B. Gavuliaková
(2016), P. Bajtoš et al. (2017). Občasnú zvýšenú
konduktivitu ľavostranného prítoku hlavného podzemného toku jaskyne pritekajúceho z Heliktitového dómu
obecne pripisovali zvýšenej prítomnosti síranov,
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ktorých jediný zdroj v danej oblasti podľa geologickej
mapy Slovenského krasu v mierke 1 : 50 000 a vysvetliviek k nej (Mello et al., 1996; 1997) logicky predstavujú spodnotriasové sinské vrstvy. P. Bajtoš et al.
(2017) na základe modelovania vývoja chemického
zloženia podzemnej vody identifikovali, ale aj
kvantifikovali chemické procesy, ktoré v hlavnej miere
vplývajú na chemické zloženie prítokov do jaskyne
a následne aj na výsledné chemické zloženie vody
prameňa Buzgó. Za rozhodujúci považujú vplyv oxidu
uhličitého prítomného v atmosfére krasového masívu,
naopak, vplyv teploty a zloženia zrážok hodnotia ako
zanedbateľný. Za zdroj síranov modelovaním určili
sulfátogénnu zložku daného prítoku, ktorá sa v rôznom
pomere zmiešava s jeho karbonátogénnou zložkou, a tak
formuje výsledné zloženie vody tohto prítoku. Obsah
síranov v podzemnej vode prítoku je nepriamo úmerný
jej prietoku. Od podielu tejto zložky sa potom
analogicky odvíja koncentrácia síranov v toku pod
týmto prítokom, vo výtoku z jaskyne – prameni Buzgó,
a pravdepodobne tiež v blízkom prameni Pri kaplnke.
Izotopicky (δ34S, δ18O) bola prítomnosť obohatených
síranov pochádzajúcich zo sedimentov spodno- až
strednotriasového oceánu doložená B. Gavuliakovou
et al. (2015) a B. Gavuliakovou (2016), autorka zároveň
doložila prítomnosť izotopicky ľahších síranov
morského pôvodu (vrchný trias) a tiež prítomnosť tzv.
„síranov pozadia“. B. Gavuliaková (2016) aplikáciou
zmiešavacieho modelu v zmysle P. Malík et al. (1996)
vysvetlila prítomnosť síranov s hodnotami δ34S nižšími
ako cca 25 ‰ a vyššími ako cca 5 ‰ jednak ako
dôsledok zmiešavania medzi vodami s týmito zložkami,
druhú vetvu zmiešavaním medzi vodou s ochudobnenou
síranovou zložkou (základná síranová zložka) a síranmi
odvodenými z morských sedimentov vrchného triasu
(keuper) s δ34S ~14 ‰ až ~16 ‰, ktoré je charakteristické pre niektoré dokumentované krasové pramene
v širšom okolí. Poukazuje tiež na pravdepodobný vplyv
antropogénneho znečistenia na výsledné zloženie vody
prameňa I13 ktorý vystupuje v blízkosti cesty na
Soroške.
Sírany rozpustené vo vodách pochádzajú zo zrážok.
Ak sú sírany prítomné v hornine, v dôsledku reakcie
(plyn) – voda – hornina podstatným spôsobom ovplyvňujú obsah a izotopové zloženie síranu v podzemnej
vode. Izotopové zloženie síranu je pre jednotlivé
potenciálne zdroje (zrážky, pôda, sedimentárne
evapority permského, spodno a vrchnotriasového veku)
charakteristické. Pre správnu interpretáciu je nevyhnutné zohľadniť i procesy, ktoré prebiehajú počas obehu
v podzemnej vode samotnej; v prípade systému Krásnohorskej jaskyne sa predpokladá rozhodujúca úloha
zmiešavania.
Zámerom práce je overiť princípy odvodené pre
tento proces pre obeh vody v horninovom prostredí
tatrika a fatrika (Malík et al. 1993, 1996) v pod-
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mienkach prostredia silicika a turnaika. To predpokladá
redefinovanie zloženia koncových členov zmiešavacej
rovnice na základe dostupných údajov o chemickom
i izotopovom zložení lokálnych zdrojov podzemnej
vody a evaporitov. Na tomto základe potom prehodnotiť
predpoklady o pôvode síranov vo vode konkrétnych
zdrojov, zhodnotiť vplyv zmien vo výdatnosti (prietoku)
a koncentrácii síranov na ich izotopové zloženie
a následne určiť ich zdrojové prostredie. Zároveň overiť
výsledky chemického modelovania z izotopového
hľadiska. Takto pripraviť predpoklady pre lepší odhad
priebehu a funkcie obehových ciest v študovanom
hydrologickom systéme.
VSTUPNÉ DÁTA A METODIKA ICH
SPRACOVANIA
Krasový prameň Buzgó, privádzajúci na povrch
vody podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne, je oproti väčšine iných podobných
prameňov v Slovenskom krase charakteristický
zaujímavo zvýšeným obsahom vo vode rozpustených
síranov. Jedným z pozorovaných parametrov vo vode
vybraných zdrojov bolo preto aj izotopové zloženie
síranov (δ34SSO4 a δ18OSO4). Údaje uvádzame podľa
dizertačnej práce B. Gavuliakovej (2016). Údaje
o izotopovom zložení sú uvádzané v klasickej δ-notácii
v ‰ voči medzinárodným štandardom, a to δ34SSO4 voči
CDT a δ18OSO4 voči VSMOW.
Z hľadiska izotopového zloženia síranov boli v tejto
práci charakterizované jednotlivé vzorkované miesta
v Krásnohorskej jaskyni, a to výtok z Marikinho jazera
(v niektorých tabuľkách, obrázkoch a grafoch skrátene
označovaný ako „Marika“), ľavostranný prítok pod
Veľkou sieňou, niekedy tiež označovaný ako
ľavostranný prítok od Heliktitového dómu (v tabuľkách
a obrázkoch označené ako „Heliktit“) a pravostranný
prítok v Abonyiho dóme („Abonyi“). Poloha všetkých
v tomto článku diskutovaných zdrojov − odberných
miest podzemných vôd vnútri Krásnohorskej jaskyne
a v jej okolí − je spolu s polohou Krásnohorskej jaskyne
na území Slovenska znázornená na obr. 1. K týmto
odberným miestam charakterizujúcim jednotlivé prítoky
vnútri Krásnohorskej jaskyne môžeme následne priradiť
aj krasový prameň Buzgó, ktorý predstavuje vlastný
výtok z jaskyne. V blízkosti vchodu do jaskyne
a prameňa Buzgó potom vystupujú pramene Pri kaplnke
(cca 100 m západne, spod sakrálneho miesta) a Pod
kameňolomom (cca 200 m východným smerom).
Bezprostredne pri vstupe do jaskyne sa nachádza vrt
RHV-4 (Orvan, Vrábľová, 1986), ktorý v súčasnosti
slúži ako vodárenský zdroj. Jeho poloha na
lokalizačných mapách splýva s polohou prameňa Buzgó
a z tohto dôvodu nie je v mape zvlášť zakreslený.
Podkladov pre charakterizáciu obsahu vo vode
rozpustených síranov je viacero. V období marec až
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Obr. 1 Poloha Krásnohorskej jaskyne na území Slovenska a lokalizácia zdrojov / odberných miest podzemných vôd vnútri
Krásnohorskej jaskyne a v jej okolí: 1 – krasový prameň Buzgó; 2 – ľavostranný prítok pod Veľkou sieňou / od Heliktitového
dómu; 3 – odtok z Marikinho jazera; 4 – pravostranný prítok v Abonyiho dóme; 5 – prameň Pod kameňolomom; 6 – prameň Pri
kaplnke; 7 – prameň Eveteš; 8 – prameň Matejova studňa; 9 – prameň I 13 pod Soroškou; 10 – prameň E 64 pri mlyne
v Krásnohorskej Dlhej Lúke
Fig. 1 Location of the Krásnohorská jaskyňa Cave on the territory of the Slovak Republic and location of sampled groundwater
sources inside the cave and in its vicinity: 1 – Buzgó karstic spring; 2 – left tributary under the Veľká sieň / from the Helictite
Dome; 3 – outflow from the Marika lake; 4 – right tributary in the Abonyi Dome; 5 – Pod kameňolomom spring; 6 – Pri kaplnke
spring; 7 – Eveteš spring; 8 – Matejova studňa spring; 9 – I 13 spring under the Soroška pass; 10 – E 64 spring by the mill in the
Krásnohorská Dlhá Lúka
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dóme vnútri Krásnohorskej jaskyne. Podobne boli
ovzorkované tri zdroje vnútri Krásnohorskej jaskyne aj
dňa 13. 10. 2015. Vzorky vôd pre stanovenie izotopového zloženia síranov vo vodách krasových prameňov
Buzgó, Pod kameňolomom a Pri kaplnke boli odobraté
taktiež 20. apríla 2015. V apríli 2015 (21. 04. 2015) boli
na analýzu izotopového zloženia síranov taktiež
odobraté vzorky vody aj z niekoľkých prirodzených
výverov podzemnej vody v širšom okolí Krásnohorskej
jaskyne: krasového prameňa Eveteš nad obcou Hrušov,
prameňa I13 pod zákrutou cesty I. triedy severne od
motorestu Soroška, prameňa Matejova studňa nad
obcou Krásnohorská Dlhá Lúka a prameňa E64 pod
úpätím Silickej planiny v tej istej obci. Všetky vzorky
boli odoberané spolu so vzorkami určenými na rozbor
chemického zloženia vody. O izotopovom zložení
síranov vody z týchto zdrojov je tak z obdobia máj 2014
až október 2015 k dispozícii po jednom až troch
údajoch, celkovo 16 údajov (tab. 2). Všetky preparácie
a vlastné merania izotopového zloženia síry a kyslíka
síranov boli vykonané v Laboratóriu izotopovej
geológie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
(ŠGÚDŠ) podľa štandardných postupov (Michalko
et al., 2017). Pri vyhodnocovaní časových vzťahov
izotopového zloženia a koncentrácie síranov sú
v grafoch (obr. 4) zaradené medzi údaje o koncentrácii
síranov získaných z podrobného monitoringu chemického zloženia príslušné údaje získané analyticky spolu
s údajmi o izotopovom zložení.
Pri hodnotení širších súvislostí genézy síranovej
zložky chemického zloženia vôd v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne boli využité
aj ďalšie údaje z hydrogeologických prieskumných
a výskumných prác realizovaných v širšom okolí
v predchádzajúcich obdobiach. V rámci riešenia ochranného pásma zdrojov v Tornali (Bergerová et al., 1999)

november 2015 (24. 03. 2015 až 09. 11. 2015) v rámci
projektu LIFE+ KRASCAVE P. Bajtoš et al. (2017)
realizovali so zhruba mesačným krokom 8 po sebe
nasledujúcich sérií vzorkovaní pre podrobné stanovenie
chemického zloženia vody na zdrojoch v Krásnohorskej
jaskyni – odtok z Marikinho jazera, ľavostranný prítok
pod Veľkou sieňou, pravostranný prítok v Abonyiho
dóme, krasových prameňov v oblasti obce Krásnohorská Dlhá Lúka – Buzgó, Pod kameňolomom, Pri
kaplnke a prameňa E64 (320 m n. m.) pod úpätím
Silickej planiny v bližšom okolí Krásnohorskej jaskyne,
z prameňa Matejova studňa nachádzajúceho sa nad
lesnou cestou tesne pod hranou Silickej planiny nad
obcou Krásnohorská Dlhá Lúka (460 m n. m.), prameňa
I13 ktorý vyviera v nadmorskej výške 550 m pod
zákrutou cesty I. triedy severne od motorestu Soroška,
a krasového prameňa Eveteš (260 m n. m) nad obcou
Hrušov (Bajtoš et al., 2017). Celkove bolo takto v rámci
projektu LIFE+ KRASCAVE pre podrobné stanovenie
chemického zloženia vody odobratých 80 vzoriek – po 8
z uvedených 10 zdrojov. Vzorky boli postupne
odoberané 24. 03. 2015, 20. 04. 2015, 08. 06. 2015,
06. 07. 2015, 10. 08. 2015, 07. 09. 2015, 13. 10. 2015
a 09. 11. 2015. Základné údaje o obsahu síranov (podľa
Bajtoš et al., 2017) vo vode sledovaných zdrojov
zhŕňame v tab. 1.
Vzorky vôd pre stanovenie izotopového zloženia vo
vode rozpustených síranov z jednotlivých zdrojov boli
odoberané vo viacerých fázach výskumu, v rôznom
počte pre jednotlivé zdroje v rámci projektu
VEGA č. 1/0636/15 "Štúdium krasových vôd metódami
izotopovej hydrogeológie". V máji 2014 bola odobratá
jedna vzorka vody odtoku z Marikinho jazera
(Gavuliaková, 2016), 20. apríla 2015 potom vzorky vôd
zo zdrojov odtok z Marikinho jazera, ľavostranný prítok
pod Veľkou sieňou, pravostranný prítok v Abonyiho

Tab. 1 Základné charakteristiky obsahu síranových aniónov v podzemnej vode Krásnohorskej jaskyne podľa P. Bajtoša et al.
(2017), resp. údajov získaných v projekte LIFE+ KRASCAVE z prameňov zo širšieho okolia jaskyne, monitorované obdobie
23. 03. 2015 – 09. 11. 2015
Tab. 1 Basic characteristics of sulphate anions content in groundwater of the Krásnohorská jaskyňa Cave, according to P. Bajtoš
et al. (2017), resp. data acquired within LIFE+ KRASCAVE project, monitored period 23. 03. 2015 – 09. 11. 2015
číslo v mape – zdroj, krátka charakteristika
1 – prameň Buzgó
2 – ľavostranný prítok pod Veľkou sieňou
3 – odtok z Marikinho jazera
4 – ľavostranný prítok v Abonyiho dóme
5 – prameň Pod kameňolomom
6 – prameň Pri kaplnke
7 – prameň Eveteš
8 – prameň Matejova studňa
9 – prameň I13 pod cestou na Sorošku
10 – prameň E64 pri mlyne v Krásnohorskej Dlhej Lúke

n
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Koncentrácia síranov vo vode
(mg·l-1)
min
max
priemer
medián
29,7
77,3
50,9
47,2
93,6
379,0
211,8
191,5
18,9
20,3
19,7
19,9
18,2
21,2
20,4
20,7
19,5
24,2
22,9
23,4
27,8
78,0
49,4
45,0
18,7
25,6
21,5
21,3
28,7
31,7
30,7
31,3
18,1
27,0
23,0
24,0
34,4
35,7
35,0
34,9
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Tab. 2 Výsledky analýz izotopového zloženia a monitorovania koncentrácie síranov rozpustených vo vode vybraných zdrojov
(projekt VEGA č. 1/0636/15 a projekt LIFE+ KRASCAVE). Do základných štatistických charakteristík obsahu rozpustených
síranov sú zaradené i údaje z projektu VEGA č. 1/0636/15 (Gavuliaková, 2016)
Tab. 2 Results of isotope analyses and dissolved sulphate content monitoring in groundwater of selected sources (project
VEGA č. 1/0636/15 and LIFE+ KRASCAVE project). Basic statistic data of dissolved sulphate content contain also data by project
VEGA č. 1/0636/15 (Gavuliaková, 2016)
číslo v mape –
zdroj, krátka
charakteristika

dátum
odberu

SO42(mg·l-1)

δ34SSO4
CDT
(‰)

δ18OSO4
VSMOW
Monitorované
(‰)
obdobie

project VEGA č. 1/0636/15 (Gavuliaková, 2016)
19,8

5,64

3,28

19,9

6,33

3,05

19,6

6,37

3,96

2 – prítok
z Heliktitového
dómu
jaskyňa

07.05.2014

143,6

25,19

14,05

20.04.2015

131,0

24,81

18,75

13.10.2015

379,0

27,42

18,51

4 – prítok
z Abonyiho dómu
jaskyňa

20.04.2015

21,2

6,83

4,07

13.10.2015

20,3

5,69

3,51

20.04.2015

36,2

15,75

12,10

13.10.2015

77,3

22,59

15,38

20.04.2015

22,9

6,52

4,87

20.04.2015

33,9

15,16

10,89

5 – Pod
kameňolomom
prameň
6 – Pri kaplnke
prameň
RHV-4
vrt, vodárenský zdroj
7 – Eveteš
prameň, Hrušov
8 – Matejova studňa
prameň
Krásnohorská Dlhá
Lúka
9 – I 13
prameň, Soroška
10 – E 64
prameň
Krásnohorská Dlhá
Lúka

n

min

max

priemer medián

Projekt LIFE+ KRASCAVE

07.05.2014
3 – Marikino jazero
20.04.2015
jaskyňa, hlavný tok
13.10.2015

1 – Buzgó
prameň
výtok z jaskyne

Koncentrácia síranov
(mg·l-1)

21.04.2015

21,8

5,73

3,41

21.04.2015

31,3

5,16

3,69

21.04.2015

20,4

6,83

6,47

21.04.2015

34,8

9,40

6,03

30.05.2015
až
30.06.2016

43

48,7

379,0

169,2

164,0

30.05.2015
až
30.06.2016

44

18,4

24,2

21,1

21,1

115

19,9

84,3

42,4

40,5

156

15,4

28,5

22,5

22,5

110

22,1

89,1

41,7

40,1

108

68,6

110,0

88,1

87,8

30.05.2015
až
30.06.2016
30.05.2015 až
30.06.2016
a
16.03.2017 až
03.07.2017
30.05.2015 až
30.06.2016
30.05.2015 až
30.06.2016

Vysvetlivky: CDT (Canyon Diablo Troilit) - izotopový štandard pre síru, VSMOW (Vienna Standard Mean Oceanic Water) – izotopový štandard
pre H a O.
Notice: CDT (Canyon Diablo Troilite) – sulphur isotope standard, VSMOW (Vienna Standard Mean Oceanic Water) – H and O isotope standard.

boli získané údaje o izotopovom zložení vody vrátane
síranov i z krasového prameňa Buzgó v Bohúňove – pre
rozlíšenie od prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej
Lúke označený ako Buzgó B (tab. 3). Prvé systematické
údaje o izotopovom zložení síranov z vody vybraných
prameňov Slovenského krasu boli získané v rámci

projektu ENWAT (2007), tab. 3. Vzorky vody na
chemické analýzy a stanovenie izotopového zloženia
z tejto série neboli odoberané v rovnakom termíne,
preto u zdrojov kde sa koncentrácia síranov (prípadne
i izotopové zloženie) v čase mení, treba mať túto
skutočnosť na pamäti.
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Tab. 3 Izotopové zloženie síranov zdrojov podzemných vôd v širšom okolí Krásnohorskej jaskyne – podľa H. Bergerová
et al. (1999), projekt ENWAT (Malík et al., 2008)
Tab. 3 Isotope composition of dissolved sulphates in groundwater, broader area of the Krásnohorská jaskyňa Cave –
according to H. Bergerová et al. (1999), ENWAT project (Malík et al., 2008)
Lokalita

Dátum
odberu

Zdroj

SO42(mg·l-1)

δ34SSO4
CDT
(‰)

δ18OSO4
VSMOW
(‰)

Bergerová et al. (1999)
Bohúňovo

Buzgó B

26.02.1999

43,0

9,52

7,76

Gemerská Panica

R-3

26.02.1999

340,4

22,11

16,87

ENWAT (Malík et al., 2008)
Bohúňovo

Buzgó B

26.02.2007

32,6

9,34

-

Gemerská Hôrka

Päťročnica

26.02. 2007

50,5

4,06

-

Slavec

Čierna vyvieračka

26.02. 2007

34,1

8,93

-

Lúčka

Pri cintoríne

28.02. 2007

86,2

10,51

11,29

Krásnohorská Dlhá Lúka

Buzgó

28.02. 2007

42,0

19,31

12,10

Kunova Teplica

Teplica

28.02. 2007

30,0

7,84

-

Vysvetlivky: CDT (Canyon Diablo Troilit) - izotopový štandard pre síru, VSMOW (Vienna Standard Mean Oceanic Water) – izotopový
štandard pre H a O.
Notice: CDT (Canyon Diablo Troilite) – sulphur isotope standard, VSMOW (Vienna Standard Mean Oceanic Water) – H and O isotope
standard.

DISKUSIA
Rozpustené sírany prítomné v podzemnej vode
môžu pochádzať z viacerých zdrojov. Základným
zdrojom je voda zrážok. Izotopové zloženie síry
v zrážkovej vode na Slovensku je doložené (Malík
et al., 1997; Malík et al., 2000) na 17 vzorkách celých
profilov snehu z marca 1996. Po vylúčení antropogénne
ovplyvnených vzoriek (Bratislava spaľovňa odpadu
Slovnaft, Ružomberok a Košice) pri priemernej
koncentrácii 4,5 mg·l-1 síranov je priemerné δ34S =
5,5 ‰, pričom podiel morskej zložky odhadnutý na
základe koncentrácie chloridov predstavuje cca 5,1 %.
Pre vzorky situované najbližšie k skúmanej lokalite sú
tieto parametre nasledovné: Košice 9,9 mg·l-1, -2,9 ‰
a 6,9 %, Rochovce 5,5 mg·l-1, 4,6 ‰ a 4,0 %, Zádielska
dolina 3,6 mg·l-1, 5,7 ‰ a 8,7 %. Sírany sú z rozhodujúcej časti bakteriálneho pôvodu (Malík et al., 1997;
Malík et al., 2000).
Takéto izotopové zloženie (δ34S ~ 5 ‰) je charakteristické pre sírany v podzemných vodách s ich nízkou
koncentráciou - od cca 10 mg·l-1 po cca 20 mg·l-1. Pre
krasovo-puklinové vody krížňanského príkrovu Veľkej
Fatry ich doložili P. Malík et al. (1993), ale takéto
sírany sú prítomné aj v podzemných vodách viazaných
na rôzne horninové prostredie (Michalko, 1998). Jeho
zloženie (najčastejšie v zmysle prírastku ľahkých
izotopov) môže ovplyvniť prestup cez pôdnu vrstvu.
Zvýšená prítomnosť síranov v podzemnej vode
(koncentrácie > cca 20 mg·l-1) je obvykle dôsledkom
interakcie vody s okolitým horninovým prostredím.

Izotopové zloženie síranov potom závisí od izotopového
zloženia zdroja síry (síran, sulfid, antropogénne zdroje).
Výsledné zloženie môžu ovplyvniť procesy prebiehajúce vo vode (zmiešavanie, oxidačno-redukčné procesy,
metabolizmus mikroorganizmov). Zvýšená prítomnosť
ľahkých izotopov síry je charakteristická pre síru
odvodenú od sulfidov prítomných v zrudnení, rozptýlený (syn)sedimentárny pyrit, a tiež pre vulkanické
horniny a antropogénne materiály − δ34S býva blízke
0 ‰, ale nadobúda aj záporné hodnoty (Michalko
2004). Naopak, zdrojom sulfátu obohateného o ťažšie
izotopy sú obvykle evapority (sadrovce a anhydrity)
morského pôvodu, ale uplatňuje sa aj sedimentárny
baryt a sírany prítomné v karbonátových sedimentoch
(CAS: carbon associated sulphate). Izotopové zloženie
síranov morskej vody je v danom geologickom období
v celom objeme oceánu homogénne (δ34S i δ18O)
a v mineráloch (v našom prípade ide najmä o evapority)
príslušného veku sa zachováva. V jednotlivých
geologických obdobiach sa však mení. Od mladšieho
paleozoika do súčasnosti (obdobie s najväčším významom pre hydrogeológiu Západných Karpát) sa δ34S
pohybuje v rozsahu od cca +7 ‰ (perm vo svetovom
meradle, najčastejšie okolo 10 ‰ až 12 ‰) až do
+29 ‰ (ekvivalenty rötu) – G.E. Claypool et al. (1980),
W. Balderer in F.J. Pearson Jr. et al. (1991), A. Paytan
et al. (2011), A. Paytan and E.T. Grey (in Gradstein
et al. eds. 2012).
V pozorovaných zdrojoch podzemnej vody môžeme
na základe primárnych izotopových charakteristík
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rozpustených síranov (δ34SSO4, δ18OSO4) vyčleniť 3 až 4
„síranové skupiny“ (obr. 2a), podobne i vo vzťahu δ34S
voči koncentrácii (obr. 2b). Skupinu zdrojov so
základnou síranovou zložkou (nízka koncentrácia
síranov ochudobneného o ťažké izotopy) zastupujú
v Krásnohorskej jaskyni zdroje odtok z Marikinho
jazera, prítok v Abonyiho dóme a pramene Pod
kameňolomom neďaleko vstupu do jaskyne, Eveteš
v Hrušove a I13 na Soroške. Priemerné hodnoty
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základných charakteristík predstavujú hodnoty SO42- =
20,7 mg·l-1, δ34S = 6,24 ‰ a δ18O = 4,08 ‰. Tieto boli
použité ako východiskové charakteristiky pre jeden
z koncových členov v dvojzložkovom zmiešavaní
(obr. 3), tzv. základnú síranovú zložku.
Izotopicky obohatené sírany, s vyššou koncentráciou
ktorá sa v čase mení, sú prítomné vo vode zdrojov
ľavostranného prítoku pod Veľkou sieňou (od
Heliktitového dómu), prameňa Buzgó (výtok z jaskyne)

a)

b)
Obr. 2 Základné charakteristiky síranov zobrazené v závislosti: a) δ18O / δ34S a b) δ34S / koncentrácia síranov. Priemerné
hodnoty základnej síranovej zložky sú v danej lokalite pri koncentrácii 20,7 mg∙l-1 δ34S = 6,24 ‰ a δ18O = 4,08 ‰
Fig. 2 Basic characteristics of sulphates shown in relation of: a) δ18O / δ34S and b) δ34S / sulphate concentration. Basic sulphate
component average values in the particular region are of 20.7 mg∙L-1 concentration and δ34S = 6.24 ‰ and δ18O = 4.08 ‰
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Obr. 3 Dvojzložkové zmiešavanie v semilogaritmickom zobrazení závislosti δ34SSO4 na koncentrácii síranov. Koncové
členy sú: sírany základnej zložky (20,7 mg∙l-1; δ34S = 6,24 ‰), ľahké morské sírany (2000 mg∙l-1 δ34S = 14,0 ‰) a ťažké
morské sírany (2000 mg·l-1 δ34S = 28,6 ‰)
Fig. 3 Two-component mixing in semilogarithmic scale showing δ34SSO4 dependency on sulphate concentration.
Endmembers are: sulphates of the basic sulphate component (20.7 mg∙L-1; δ34S = 6.24 ‰), light oceanic sulphates (2000
mg∙L-1 δ34S = 14.0 ‰) and heavy oceanic sulphates (2000 mg∙L-1 δ34S = 28.6 ‰)

a prameňa Pri kaplnke. Najvyššími koncentráciami (131
mg·l-1 až 379 mg·l-1) izotopicky najviac obohatených
síranov (δ34S od 24,81 ‰ do 27,42 ‰) sa vyznačuje
voda prítoku od Heliktitového dómu, podobné, ale
s nižšími hodnotami koncentrácie a δ34S sú charakteristiky pre sírany z oboch odberov z výtoku z jaskyne
(prameň Buzgó) a blízkeho prameňa Pri kaplnke.
Mierne zvýšenou koncentráciou síranov (31,3 mg·l-1)
s mierne vyšším zastúpením ťažkých izotopov síry (δ34S
= 9,40 ‰) voči skupine vôd so základnou síranovou
zložkou („základnej síranovej skupine“) sa vyznačuje
voda prameňa E64 v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
Podobne mierne zvýšená koncentrácia (34,8 mg·l-1), ale
izotopicky ľahšie sírany sú prítomné vo vode prameňa
Matejova studňa.
Zvýšenú prítomnosť síranov s vysokým zastúpením
ťažkých izotopov síry súhlasne s B. Gavuliakovou
(2016) odvodzujeme od síranov morského pôvodu,
zrejme spodno- až strednotriasového veku (ekvivalenty
rötu). Konkrétne hodnoty sú zrejme dôsledkom
miešania vody interagujúcej s bohatým zdrojom
izotopicky ťažkých síranov s vodou so základnou
síranovou zložkou. Pre skupinu vôd s výlučnou
prítomnosťou základnej síranovej zložky je typický
veľmi stály obsah síranov v čase: takéto vody sú
doložené v odtoku z Marikinho jazera – hlavnom zdroji
prietokového množstva vody v Krásnohorskej jaskyni,
a tiež v prítoku v Abonyiho dóme, kde sa stretáme
s obdobnými charakteristikami.

Veľmi ťažké sírany sú do priestoru jaskyne
prinášané prítokom od Heliktitového dómu, pričom
zloženie a koncentrácia síranov vo vode prítoku sa
v čase mení. Zastúpenie týchto dvoch zložiek (sírany
základnej zložky i obohatené sírany) sa prejavuje aj na
výslednom charaktere izotopového zloženia síranov
vo vode prameňa Buzgó (vo výtoku z Krásnohorskej
jaskyne), a rovnako vo vode prameňa Pri kaplnke. Pre
ťažké sírany treba predpokladať východiskovú hodnotu
δ34S až okolo 28,5 ‰, na obr. 3 je použitá hodnota
28,6 ‰ (krivka „ťažký“).
Pôvod síranov vo vode prameňa E64 je zrejme
možné odvodzovať od zmiešavania vody obsahujúcej
len sírany základnej zložky s vodou reagujúcou so
zdrojom síranov s δ34S cca 14,0 ‰ (obr. 3). Takéto
zloženie predstavuje hraničné hodnoty pre nealterované
evapority vrchnotriasového oceánu, charakteristické je
aj pre evapority vznikajúce v oceáne v období permuspodného triasu, štandardne sa však δ34S takýchto
evaporitov pohybuje okolo hodnoty 8 ‰ až 12 ‰.
Prítomnosť sadrovcov a anhydritov s takýmto zložením
(oba koncové členy) je doložená vo vrtoch v širšom
okolí: DRŽ-1 v Držkovciach (Repčok, Ďurkovičová,
1994), Š-38 a VŠ-1 v Šankovciach (Kantor, Ďurkovičová, 1977; Kantor, 1980), s vrtu Mel-1 v Meliate
(Straka et al., 1984).
Dynamiku zmien v obsahu síranov a ich izotopového zloženia (obr. 4) potvrdzujú i staršie údaje
(Bergerová et al., 1999 a údaje z roku 2007 z projektu
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ENWAT, obr. 5). Parametre pre sírany vo výtoku vody
z jaskyne (prameň Buzgó) potvrdzujú svoj pôvod −
rovnako ako u neskorších odberov sú dôsledkom
zmiešavania ťažkých síranov so základnou síranovou
zložkou za meniacich sa podmienok. Voda prameňov
Teplica v Kunovej Teplici, Buzgó v Bohúňove (Buzgó
B) pre obe vzorky odobraté z rozpätím 8 rokov, Čierna
vyvieračka pri Slavci, Pri cintoríne v Lúčke okrem
základnej síranovej zložky obsahuje postupne čoraz
vyšší podiel izotopicky obohatených síranov s pôvodným zložením δ34S zrejme nie 14,0 ‰ ale ~ 12,0 ‰;
táto hodnota lepšie vystihuje ľahšiu z izotopicky
obohatených zložiek, hoci možné sú obe alternatívy.
Sadrovec z haldy bane Fortuna v Gemerskej Hôrke má
charakteristické zloženie δ34S = 12,0 ‰ (archív Malík).
Sírany vo vode prameňa Päťročnica v Gemerskej
Hôrke pravdepodobne patria k rovnakému vývojovému
trendu ako sírany vo vode prameňa Matejova studňa
(obr. 5).
Zo zdroja RHV-4 nie sú k dispozícii údaje o izoto-
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povom zložení síranov, len podrobný monitoring jeho
obsahu vo vode (obr. 5). Možno predpokladať zvýšený
podiel ťažkých izotopov síry i kyslíka.
Rôzne zložky jaskynného hydrologického systému
sú priamo charakterizované nasledovnými zdrojmi:
odtok z Marikinho jazera (kvantitatívne najvýznamnejší
tok), prítok od Heliktitového dómu, prítok v Abonyiho
dóme. Záverečný bod podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne reprezentuje výtok z jaskyne – krasový prameň Buzgó. K týmto zdrojom môžeme
zaradiť i pramene Pri kaplnke a Pod kameňolomom,
ktoré vystupujú na povrch neďaleko prameňa Buzgó.
Tieto zdroje boli podrobne sledované z hľadiska
chemického zloženia, údaje o výdatnosti sú však
k dispozícii len pre prameň Buzgó.
Podobne pomerne zriedkavé údaje o izotopovom
zložení síranov sa len čiastočne prekrývajú s podrobným monitoringom ich koncentrácie, resp. chemického
zloženia vody. Na základe získaných údajov však

a)

b)
Obr. 4 Zmeny koncentrácie síranov vo vode vybraných zdrojov v čase s vyznačením príslušných hodnôt δ34SSO4 a)
a detailný pohľad na obdobie rokov 2015 – 2016 b)
Fig. 4 Sulphate concentration changes in time for selected sources with marking of the δ34SSO4 values in a) and
detailed view to 2015–2016 period in b)
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a)

b)

c)

Obr. 5 Izotopové charakteristiky
síranov vody vybraných zdrojov
s doplnením vzoriek z roku 1999
(Bergerová et al., 1999) a vzoriek
odobratých v roku 2007 v rámci
projektu ENWAT (Malík et al., 2008)
Fig. 5 Sulphate isotope characteristics
in selected groundwater sources with
supplemented samples taken in 1999
(Bergerová et al., 1999) and samples
taken in 2007 in the framework of
ENWAT project (Malík et al., 2008)
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možno urobiť pomerne podrobné závery o pôvode vo
vode prítomných rozpustených síranov.
Dynamika zmien v koncentrácii i izotopovom
zložení síranov vo vodách krasového prameňa Buzgó je
pomerne výrazná a obsah síranov v jeho vodách je
nepriamo závislý na jeho výdatnosti, o čom sa zmieňujú
i P. Bajtoš et al. (2017) a ako jasne dokladá aj obr. 6. Aj
malé zvýšenie výdatnosti prameňa Buzgó jednoznačne
sprevádza príslušný pokles v koncentrácii, a ako je
zrejmé z obr. 4, i v podiele ťažkých izotopov síranov.
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S klesajúcim množstvom vody koncentrácia síranov
(i zastúpenie ťažkých izotopov v sírane) naopak stúpa.
Výsledné zloženie a koncentrácia síranov v prameni
Buzgó tak závisí na množstve a izotopovom zložení
síranu prinášanom prítokom od Heliktitového dómu (ide
o dvojzložkový systém, čím vyšší prietok, tým relatívne
nižšie δ34S, obr. 7) a na jeho pomere k zloženiu
a množstvu síranu v hlavnom toku (prítok od Marikinho
jazera) v ktorom množstvo základného síranu závisí
hlavne od prietoku.

a)

b)

Obr. 6 a) časový priebeh zmien
koncentrácie síranov vo vode krasového
prameňa Buzgó v porovnaní s časovým
priebehom jeho výdatnosti: červená – celý
rozsah, žltá – detail do 80 l·s-1; b) závislosť
koncentrácie síranov vo vode krasového
prameňa Buzgó na jeho výdatnosti
Fig. 6 a) time dependency of sulphate
concentration changes in Buzgó karstic
spring in comparison with time
dependency of its discharge: red line – the
whole discharge scale, yellow line –
detailed discharge scale up to 80 L·s-1; b)
dependency of sulphate concentration on
Buzgó spring discharge

94

PODZEMNÁ VODA, 24(1), 2018, 83 – 99

Obr. 7 Dynamika kvantitatívnych (koncentrácia) i kvalitatívnych (δ34S) charakteristík síranov vo vode ľavostranného
prítoku od Heliktitového dómu spolu s jeho výdatnosťou (Q), uvádzanej v práci P. Bajtoš et al. (2017). Pre porovnanie sú
znázornené aj zmeny koncentrácie síranov v prameni Buzgó
Fig. 7 Dynamics of sulphate quantitative (concentration) and qualitative (δ34S) characteristics in water of the left tributary
from the Helictite Dome of the Krásnohorská jaskyňa Cave shown with its discharge (Heliktit Q), as published by
P. Bajtoš et al. (2017). For comparison, changes of sulphate concentration in the Buzgó spring are shown as well

Na základe monitorovania koncentrácie síranov
môžeme zdroje vôd v Krásnohorskej jaskyni a jej okolí
rozdeliť na zdroje so stálou koncentráciou a zdroje
s premenlivou koncentráciou síranov.
Pre zdroje so stálou koncentráciou síranových
aniónov sú charakteristické jej nízke hodnoty: vo vode
pravostranného prítoku v Abonyiho dóme (44 údajov)
sa hodnoty SO42- pohybujú v úzkom rozsahu od 18,4
mg·l-1 do 24,2 mg·l-1 s priemerom 21,1 mg·l-1 a identickou hodnotou mediánu, vo vode prameňa Pod
kameňolomom (156 údajov) nachádzame analogické
hodnoty 15,4 mg·l-1 až 28,5 mg·l-1, 22,5 mg·l-1 a 22,5
mg·l-1 (tab. 2). B. Gavuliaková (2016) udáva pre prítok
v Abonyiho dóme hodnoty δ34S / δ18O o veľkosti 6,83 /
4,07 ‰ a 5,69 / 3,51 ‰ pri koncentráciách síranov 21,2
mg·l-1 a 20,3 mg·l-1. Pre prameň Pod kameňolomom sú
potom tieto hodnoty 6,52 ‰ / 4,87 ‰ pri koncentrácii
síranov 22,9 mg·l-1. Napriek zaradeniu do skupiny so
stálou koncentráciou síranov môžeme aj u týchto
zdrojov pozorovať mierne reakcie na zmeny pozorované
v ľavostrannom prítoku od Heliktitového dómu. Na
odtoku z Marikinho jazera nebol realizovaný podrobný
monitoring chemického zloženia, ale na základe
dostupných údajov ho taktiež môžeme jednoznačne
zaradiť medzi zdroje so stálou koncentráciou (obr. 4,
tab. 1 a tab. 2). Podľa B. Gavuliakovej (2016) a P.
Bajtoša et al. (2017) tu bolo pri koncentráciách 19,8
mg·l-1, 19,9 mg·l-1 a 19,6 mg·l-1 izotopové zloženie
síranov δ34S / δ18O o veľkostiach 5,64 / 3,28 ‰; 6,33 /
3,05 ‰ a 6,37 / 3,96 ‰.
Medzi zdroje s kolísavou koncentráciou patria
pramene Buzgó a Pri kaplnke, ktoré sa zároveň

vyznačujú prakticky identickým priebehom zmien
v čase i amplitúde obsahu síranov a tiež jeho takmer
identickým izotopovým zložením. V príslušnej aktivite
projektu LIFE+ KRASCAVE bol pri 115 údajoch
pozorovaný obsah síranov vo vode prameňa Buzgó
v rozsahu 19,9 mg·l-1 až 84,3 mg·l-1 s priemernou
hodnotou 42,4 mg·l-1, pre prameň Pri kaplnke adekvátne
hodnoty sú 22,1 mg·l-1 až 89,1 mg·l-1 a 41,7 mg·l-1.
Najvýraznejšie zmeny v kvantitatívnych i kvalitatívnych charakteristikách síranov sa prejavujú vo vode
ľavostranného prítoku pod Veľkou sieňou / od Heliktitového dómu. Počas monitoringu (43 vzoriek) sa tu
koncentrácia síranov pohybovala od 48,7 mg·l-1 po 379
mg·l-1, s priemernou hodnotou 169,2 mg·l-1 a mediánom
164,0 mg·l-1. Podľa údajov B. Gavuliakovej (2016)
prítomnosť ťažkých izotopov síry v síranových
aniónoch stúpa s ich rastúcim obsahom; δ34S dosahuje
postupne 24,81 ‰ pri 131,0 mg·l-1, 25,19 ‰ pri 143
mg·l-1 a 27,42 ‰ pri 379 mg·l-1 (obr. 4, tabuľka 2).
Podobne ako v prípade prameňa Buzgó, aj v tomto
prítoku sú oba parametre nepriamo závislé na
prietokovom množstve (obr. 7), aj keď pre mimoriadnu
zložitosť merania tu bola výdatnosť zdroja odhadovaná
(Bajtoš et al., 2017) a prepočítavaná na základe obsahu
síranov a modelovania, údaje sú však v dobrej zhode
s kvalifikovaným expertným odhadom. P. Bajtoš et al.
(2017) na základe modelovania doložili, že voda
v prítoku od Heliktitového dómu predstavuje zmes
tvorenú dvoma nezávislými zložkami - vodami rozdielneho typu. Pri maximálnom obsahu síranov (379 mg·l-1)
sa predpokladá 95 % podiel sulfátogénnej a 5 % podiel
karbonátogénnej zložky. Východiskový zdroj síranov by
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tak bol podľa nášho prepočtu charakterizovaný sírou
s δ34S = 28,86 ‰, čo je v dobrej zhode s nami odhadovaným izotopovým zložením 28,5 ‰.
Prítomnosť uvedených dvoch zložiek doložených vo
vode ľavostranného prítoku pod Veľkou sieňou / od
Heliktitového dómu predpokladá infiltráciu zrážkovej
vody, ktorá je následne obohacovaná sulfátogénnou
zložkou v priestore, kde sinské vrstvy ako predpokladaný zdroj sulfátov vystupujú na povrch terénu,
resp. infiltrujúca voda by nemala reagovať
s horninovým prostredím iného typu. Táto voda by
potom následne mala niesť aj ďalšie špecifické znaky
charakteristické pre podzemnú vodu interagujúcu
s horninami tohto typu.
Medzi zdroje s kolísavou koncentráciou síranov
patrí aj vodárenský zdroj RHV-4, hoci sa tu dynamické
zmeny neprejavujú tak výrazne ako v prítoku od
Heliktitového dómu. Hodnoty obsahu síranov (108
vzoriek) kolíšu medzi 68,6 mg·l-1 až 110 mg·l-1
s priemerom a mediánom 88,1 mg·l-1 a 87,8 mg·l-1.
Zvýšený obsah síranov svedčí o prítomnosti izotopicky
ťažkého síranu morského pôvodu, hoci nie je doložený
izotopicky.
ZÁVER
Na chemickom zložení podzemnej vody prítomnej
v hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne a vo
vybraných prameňoch bezprostredného i vzdialenejšieho okolia jaskyne sa podieľajú sírany rôzneho
pôvodu.
Primárnu časť tvoria tzv. „sírany pozadia“ (Malík
et al., 1996), v tejto práci zavádzame pojem „základná
síranová zložka“, resp. „skupina vôd so základnou
síranovou zložkou“. Základná síranová zložka svojím
izotopovým zložením odpovedá síranu najmä bakteriálneho pôvodu prítomnému v snehovej pokrývke
s charakteristickým ochudobnením na ťažké izotopy
síry. Jeho koncentrácia v podzemnej vode je nízka.
V danom priestore na základe konkrétnych údajov
o izotopovom zložení a obsahu síranov v podzemnej
vode používame jeho – oproti pôvodnému modelu
P. Malíka et al. (1996) – mierne redefinované zloženie:
SO42- = 20,7 mg∙l-1, δ34SSO4 = 6,24 ‰ a δ18OSO4 =
4,08 ‰. Toto zloženie lepšie vyhovuje konkrétnym
prírodným podmienkam v oblasti Slovenského krasu.
Základná síranová zložka je prítomná v každom zo
sledovaných zdrojov. V „čistej forme“, bez prítomnosti
iných síranov, bola doložená vo vodách odtoku
z Marikinho jazera a v prítoku v Abonyiho dóme
v Krásnohorskej jaskyni, ako aj v jej užšom a širšom
okolí v prameňoch Pod kameňolomom, Eveteš
a pravdepodobne aj v prameni I 13 pod Soroškou.
Kvantitatívne podstatnú časť obsahu síranov
prítomných v podzemnej vode študovanej oblasti
podzemného hydrologického systému Krásnohorskej
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jaskyne však tvoria sírany pochádzajúce z morských
sedimentov. Tieto sírany sú obohatené o ťažké izotopy
síry a kyslíka, a ich izotopové zloženie býva pre
jednotlivé geologické časové obdobia typické a charakteristické. V skúmanej oblasti sú potenciálne prítomné
takéto sírany pochádzajúce zo sedimentov triasu, a to
jednak sírany prítomné v ekvivalentoch rötu (sinské
vrstvy), a pri podrobnom geologickom mapovaní
v mierke 1 : 5000 pre projekt LIFE+ KRASCAVE
(Kronome, Boorová, 2016) sa dokumentovala aj
prítomnosť vrchnotriasových sedimentov. Významný
výskyt evaporitov s charakteristickým izotopovým zložením je ale doložený aj v sedimentoch permu (prípadne
najspodnejšieho triasu – taký nachádzame v širšom
okolí v perkupskej evaporitovej formácii veku najvyšší
perm až spodný trias v jednotke silicika i turnaika).
V podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne z hľadiska vo vode rozpustených
síranov tvoria dominantnú zložku obohatené sírany
sedimentov spodno- až strednotriasového mora
(pravdepodobne sinských vrstiev), kde sa predpokladaná primárna hodnota δ34S blíži k hodnote 28,86 ‰.
V Krásnohorskej jaskyni tvoria tieto sírany takmer celú
sulfátogénnu zložku vody ľavostranného prítoku
pod Veľkou sieňou / od Heliktitového dómu. Voda
primárneho zdroja prechádzajúca sinskými vrstvami
má zrejme minimálny prietok a už na svojej ceste
k zaústeniu do hlavného toku v Krásnohorskej jaskyni je
dodatočne narieďovaná karbonátogénnou zložkou (obe
zložky na základe modelu chemicky definovali
P. Bajtoš et al., 2017). Na toto poukazuje jednak obsah
síranov (a celkové chemické zloženie vody), ako aj
izotopové zloženie síranov (δ34S 24,81‰ a 25,19 ‰).
Uvedený názor vyplýva aj zo skutočnosti, že obsah
síranov a ťažkých izotopov síry klesá so stúpajúcim
prietokom. Prítok od Heliktitového dómu následne
kvalitatívne ovplyvňuje situáciu ďalej pozdĺž jaskynného toku až po výtok z jaskyne – prameň Buzgó,
ktorého vody v obsahu a zložení síranov s podstatne
menšou amplitúdou kopírujú zmeny registrované
na prítoku od Heliktitového dómu. Je to dôsledok
primiešavania vody so zvýšeným podielom so
základnou síranovou zložkou. Pri maximálnych
výdatnostiach prameňa Buzgó je totiž kvalitatívny
účinok prítoku od Heliktitového dómu potlačený,
výsledná koncentrácia síranov na prameni klesá až na
hodnoty charakteristické pre základnú síranovú zložku.
Jeho prítomnosť v takomto období vysokých stavov
však nateraz nie je doložená izotopicky. O takomto
mechanizme tvorby síranového obsahu vôd podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne
a prameňa Buzgó však svedčia aj údaje zistené na
prameni Buzgó v roku 2007 (odbery v rámci projektu
ENWAT – Malík et al., 2008).
Voda prameňa Pri kaplnke prakticky kopíruje
(v hodnotách, ich amplitúde a i izotopovom zložení)
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pomery v prameni Buzgó. Možno tu preto predpokladať
sekundárne ovplyvnenie (vodami prameňa Buzgó
presakujúcimi cez teleso penovcov alebo sutiny na úpätí
svahu) alebo aj samostatné ovplyvnenie (bifurkácia –
odpojenie sa časti vôd priamo z hlavného toku
v Krásnohorskej jaskyni).
V období prejavov maximálnych hodnôt obsahu
síranov v ľavostrannom prítoku od Heliktitového dómu
možno pozorovať aj mierne zvyšovanie koncentrácie
síranov vo vode pravostranného prítoku v Abonyiho
dóme, ale aj prameni Pod kameňolomom. To by mohlo
svedčiť o primárnom prieniku vody interagujúcej
s izotopicky nabohatenými evaporitmi do všetkých častí
podzemného hydrologického systému (v prípade uvedených zdrojov však v podstatne menšom množstve),
alebo aj o zmene koncentrácie základnej síranovej
zložky v období nízkych prietokov. K pozorovanému
miernemu zvyšovaniu koncentrácie síranov vo vodách
uvedených zdrojov totiž dochádzalo v suchom období
na sklonku leta a začiatku jesene. Tento jav možno
vysvetliť aj tak, že za nízkych stavov koncentrácie látok
rozpustených vo vode všeobecne stúpajú, a nárast
koncentrácie síranov tak nemusia spôsobovať sírany
inej ako základnej zložky. Zvlášť, pokiaľ aj tie najvyššie
koncetrácie zodpovedajú koncentráciám síranov v ďalších jaskynných systémoch Slovenského krasu (napr.
v jaskyni Domica), kde sa takýto vplyv nepredpokladá.
Poznatky o izotopovom zložení síranu prítomného vo
vode jaskynných systémov predstavujú vhodný nástroj
na riešenie tohto problému.
Zvýšená koncentrácia síranov vo vode hydrogeologického vrtu RHV-4, v súčasnosti využívaného
ako vodárenský zdroj, je zrejme dôsledkom zvýšeného
podielu geogénnych evaporitových síranov na jej
genéze, ich pôvod však nie je doložený po izotopovej
stránke. Časový priebeh zmien v koncentrácii síranov je
podobný ako u ostatných zdrojov, pôvod vody vo vrte
RHV-4 však neodvodzujeme primiešavaním vôd
pochádzajúcich z prítoku od Heliktitového dómu.
Pravdepodobnejšie je, že vody vrtu RHV-4 primárne
vznikajú v analogickom horninovom prostredí a zmeny
obsahu síranov nastávajú pod vplyvom hydrologickej
situácie.
V širšom okolí Krásnohorskej jaskyne možno potom
zvýšený obsah síranov nad 20 mg∙l-1 (s vyšším δ34SSO4)
vo vode prameňa E 64 v Krásnohorskej Dlhej Lúke
odvodzovať od prítomnosti morských evaporitov
vrchnotriasového veku s δ34S 14 ‰ až 16 ‰
(Gavuliaková, 2016). Podľa starších údajov získaných
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odberom vzoriek vôd z prameňov Teplica v Kunovej
Teplici, Čierna vyvieračka v Gombaseku a Buzgó
v Bohúňove (Malík et al., 2008 v rámci projektu
ENWAT a Bergerová et al., 1999) sa v súčasnosti
možno pravdepodobnejším však javí vplyv evaporitov
permského až spodnotriasového veku, s δ34S = 10 ‰ až
12 ‰. Je totiž skôr možné, že v horninovom prostredí
obehu vôd týchto prameňov vystupujú aj sedimenty
permu perkupskej formácie, ktorá je predmetom
dobývania sadrovcov v bani Fortuna pri Gemerskej
Hôrke.
Špecifický trend, ktorý ovplyvňuje koncentráciu
a izotopové zloženie síranov vo vode prameňov
Päťročnica v Gemerskej Hôrke, Matejova studňa nad
Krásnohorskou Dlhou Lúkou a snáď aj prameňa I 13
pod priesmykom Soroška, nie je celkom jasný. Možno
tu uvažovať s antropogénnym vplyvom, možný je aj
dôsledok prítomnosti redukčných procesov pri prechode
cez pôdny pokryv.
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SUMMARY
Sulphate anions represent a substantial part of groundwater chemical composition in the underground hydrologic
system of the Krásnohorská jaskyňa Cave and its surroundings. Background sulphate content is defined here as “basic
sulphate component”, resp. “group of waters with basic sulphate component”. Basic sulphate component by its
isotope composition is formed by sulphates of bacterial origin present mainly in the snow cover with its characteristic
depletion in heavy sulphur isotopes. Here, sulphate concentration is low – in the area of Slovenský Kras Mts.,
following composition properties are considered: SO42- = 20.7 mg∙L-1, δ34SSO4 = 6.24 ‰ and δ18OSO4 = 4.08 ‰. This
basic sulphate component is present in groundwater elsewhere around the area in all groundwater sources. In its ”pure
form“, without presence of sulphates from other sources, it was detected in groundwater outflowing from the
Marikino jazero lake and in the tributary in Abonyi Dome inside the Krásnohorská jaskyňa Cave, but also in the
springs Pod kameňolomom, Eveteš in its surroundings, and perhaps also in the spring I 13 “pod Soroškou”.
Sulphates of oceanic origin present in Mesozoic and Palaeozoic oceanic sediments represent the substantial part of
sulphate content from the quantitative point of view. These sulphates are usually enriched in heavy sulphur and
oxygen isotopes; their isotope composition use to be typical for different geological periods. Triassic sediments with
sulphate content in Röt equivalents of Szin Member (upper parts of Lower Triassic), and also Upper Triassic
sediments found recently in the Krásnohorská jaskyňa Cave surroundings may represent a source of geogenic
sulphates here. Important source of geogenic sulphates is bound to Permian to Lower Triassic evaporitic sediments –
these are found in the Perkupa Formation both in Turnaicum and Silicum tectonic units in broader neighbourhood.
Quantitative majority of sulphates dissolved in water of the underground hydrologic system of the Krásnohorská
jaskyňa Cave is probably bound to Lower to Middle Triassic sediments (probably Szin Member), where the supposed
original δ34S value is about 28.86 ‰. In the Krásnohorská jaskyňa Cave, these sulphates represent nearly the whole
sulphate content in the left tributary from the Helictite Dome. Sulphatic water from the primary source in Szin
Member is probably of very small discharge and is already diluted by carbonatogenic mineralization during its way to
the sampled tributary. This is documented by sulphate content and overall water chemical composition, but also by
isotopic composition of sulphur in sulphates (δ34S of 24.81‰ and 25.19 ‰). Sulphate content was observed to be
lower with raising discharge. Tributary from the Helictite Dome then influences the whole underground stream in the
cave until it reaches its orifice as the Buzgó karstic spring. Here, its sulphate content copies the changes recorded in
the tributary from the Helictite Dome, but with substantially lower amplitude as a result of admixture of large
quantities of waters with basic sulphate component. During high flow events, sulphate content of the Buzgó spring
nearly reaches values typical for basic sulphate component (~20 mg∙L-1), while its isotopic characteristic was not
proven yet.
Water properties of the Pri kaplnke spring practically copy (in sulphate content values, their amplitude and also
isotope composition) that of the Buzgó spring. We can estimate secondary influence (the Buzgó spring waters
seepage through debris sediments or travertine masses on the foot of the slope, another possibility is bifurcation of
karstic channels inside the cave).
Higher concentration of sulphates in the hydrogeological borehole RHV-4, recently serving as drinking water source,
is very probably also influenced by geogenic sulphates in its flow routes, but this is not proven by isotope analysis.
Time changes of sulphate content here are similar to other sources with geogenic sulphates, but we do not suppose
this to be influenced by tributary from the Helictite Dome in this case. It is more probable that RHV-4 borehole
waters are formed in the similar geological environment and sulphate content is influenced by hydrologic conditions.
Increased content of sulphates (above 20 mg∙L-1; with higher δ34SSO4 above 7 ‰) in the broader neighbourhood of the
Krásnohorská jaskyňa Cave was supposed to be influenced by oceanic evaporites of the Upper Triassic sediments in
the case of the E 64 spring in the Krásnohorská Dlhá Lúka municipality, where original δ34S in sulphates is probably
between 14 ‰ and 16 ‰. Recently, after its comparison with other data from previous investigations – sampling of
the Buzgó spring in Bohúňovo (not the same Buzgó!), Teplica spring in Kunova Teplica municipality and Čierna
vyvieračka spring in Gombasek (data by Bergerová et al., 1999 and Malík et al., 2008 within ENWAT project) we
consider more the influence of Permian (and also Lower Triassic) sediments with δ34S of 10 ‰ to 12 ‰. Such
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sediments are more probably to be found in the groundwater flow routes, as the Perkupa Formation is already
abstracted for gypsum and anhydrite in the Fortuna mine near the Gemerská Hôrka municipality (and δ34S of 12 ‰
was directly measured here).
Specific trend, influencing sulphate concentration and sulphate isotopic composition in groundwater of Päťročnica
spring in Gemerská Hôrka, Matejova studňa spring above the Krásnohorská Dlhá Lúka municipality and perhaps I 13
spring beyond the Soroška pass remains unclear to us. Anthropogenic influence may represent one possible
explanation, reduction processes in the soil cover during water infiltration are another possible reason of the
anomalous values in these samples.

