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O PROJEKTE
Základné informácie o projekte
Názov projektu:
Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody
v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne
Akronym:
KRASCAVE
Kódové označenie projektu:
LIFE11 ENV/SK/001023
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Slovensko / východné Slovensko
Trvanie projektu:
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Projektoví partneri:
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koordinujúci príjemca

Občianske združenie EnviSlovakia
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pridružený príjemca

Projektový manažér:
RNDr. Peter Malík, CSc.
Webová stránka projektu:
www.geology.sk/krascave
Motto:
Podrobný výskum lokality a zhodnotenie množstva environmentálno-geologických údajov umožňuje prijať
účinné opatrenia na zníženie rizika znehodnotenia krehkého ekosystému Krásnohorskej jaskyne, závislého od
množstva a kvality podzemnej vody v skrasovatenom horninovom masíve Silickej planiny. Vývoj funkčného
prototypu zariadenia neustále sledujúceho kľúčové parametre kvality vody poskytuje platformu na
bezprostrednú informovanosť správcov zdroja i laickej verejnosti, ale najmä na okamžité riešenia krízových
situácií. Ochrana cenného podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne by však nebola možná
bez náležitého zainteresovania verejnosti, najmä však miestnej komunity.

Vchod do Krásnohorskej jaskyne

Prehliadková trasa jaskyne
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O PROJEKTE
Krátky opis a ciele projektu
Projekt LIFE11 ENV/SK/001023 „Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom
krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“ (akronym: KRASCAVE) bol zameraný na zníženia rizika kontaminácie zdroja pitnej vody v krasovom podzemnom ekosystéme Krásnohorskej jaskyne prostredníctvom
realizácie inovačných aktivít. Zároveň pomáhal prispieť k splneniu požiadaviek rámcovej smernice o vode
(2000/60/ES) na miestnej úrovni. Navrhované opatrenia vyplývajúce z projektových poznatkov majú slúžiť
na zníženie rizika environmentálneho znehodnotenia krehkého ekosystému v oblasti Krásnohorskej jaskyne,
závislého od množstva a kvality podzemnej vody.
Aktivity projektu vychádzali najprv z podrobného
monitorovania kvality a množstva podzemnej vody,
prostredníctvom ktorých boli vyvinuté modely jestvujúcej
a predpokladanej interakcie biotických a abiotických zložiek
podzemného krasového ekosystému Krásnohorskej
jaskyne. Ako kľúčový projektový prvok bol vyhotovený
a otestovaný funkčný prototyp zariadenia na
zabezpečenie ochrany zdroja pitnej vody.
Prostredníctvom viacerých projektových aktivít,
spájajúcich miestnu komunitu, ale aj širšiu laickú
i odbornú verejnosť, sa Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra ako hlavný projektový partner
spolu s projektovými partnermi
z občianskeho združenia EnviSlovakia zároveň
snažili o zvýšené povedomie verejnosti
o potenciálnom ohrození podzemného
krasového ekosystému
a o potrebe starostlivosti o miestne
zdroje podzemnej vody.
Ciele projektu:
• znížiť riziko kontaminácie zdroja pitnej
vody v krasovom podzemnom ekosystéme
Krásnohorskej jaskyne prostredníctvom
realizácie inovačných aktivít,
• prispieť k splneniu požiadaviek rámcovej
smernice o vode (2000/60/ES)
na miestnej úrovni,
• navrhnúť opatrenia na zníženie rizika environmentálneho
znehodnotenia krehkého podzemného ekosystému Krásnohorskej
jaskyne, závislého od množstva a kvality podzemnej vody.

Penovcové kaskády pod jaskyňou

Výzdoba v jaskyni
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O PROJEKTE
Zoznam projektových aktivít
Prípravné aktivity:
• A.1: Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy, podrobná interdisciplinárna terénna rekognoskácia s cieľom
presného zistenia stavu ohrozenia podzemnej vody a ekosystémov
• A.2: Priestorová rekognoskácia a priestorový monitoring kvality podzemnej vody
• A.3: Odbery vzoriek vody a terénne merania v podzemnom hydrologickom systéme v dennom
časovom kroku
• A.4: Komplexné zhodnotenie jednotlivých zložiek podzemného krajinného systému a definovanie
interakcií medzi biotickými a abiotickými časťami podzemnej krajinnej štruktúry
• A.5: Prípravné aktivity na výrobu prototypu zariadenia – technické výkresy
• A.6: Získanie povolenia na inštaláciu prototypu
• A.7: Stretnutia s miestnymi obyvateľmi s cieľom objasnenia dôvodu realizácie projektu
a potenciálneho rizika ohrozenia zdroja pitnej vody pre obec
Implementačné aktivity:
• B.1: Vytvorenie modelov vývoja chemického zloženia vody v interakcii s horninovým prostredím
a vývoja zrážkovo-odtokových interakcií v horninovom prostredí
• B.2: Výroba a odskúšanie prototypu zariadenia ochraňujúceho zdroj pitnej vody na hromadné
zásobovanie obyvateľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka a jeho inštalácia do trvalej prevádzky
• B.3: Vytýčenie environmentálne senzitívnych lokalít („hot spots“) interakcie povrchových
antropogénnych aktivít s podzemným krajinným systémom
• B.4: Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu na ochranu pôvodných interakcií jednotlivých
systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne; návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu
• B.5: Realizácia navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a využívaní pozemkov v zbernej oblasti
podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne
Monitorovanie dosahu projektových aktivít:
• C.1: Monitorovanie kvality podzemnej vody po inštalácii prototypu a zavedení opatrení
• C.2: Monitorovanie prevádzky prototypu – sledovanie činnosti, kazovosť, odolnosť
• C.3: Monitorovanie dosahu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania obyvateľov
obce a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne
• C.4: Monitoring dosahu aktivít projektu na miestny územný rozvoj a zmenu využívania krajiny
na miestnej úrovni
Komunikačné aktivity a šírenie informácií o projekte:
• D.1: Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka s cieľom implementácie
navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní pozemkov
• D.2: Komunikačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny v rámci Slovenska s cieľom propagácie výsledkov
projektu – štátna správa, samospráva, odborná verejnosť, laická verejnosť, školy, speleológovia
• D.3: Webová stránka projektu
• D.4: Layman‘s report – laická správa projektu
• D.5: Mediálne aktivity – články, tlačové správy, rozhlasové vstupy
• D.6: Inštalácia informačných tabúľ
• D.7: Účasť na kick-off stretnutí
• D.8: Postprojektová komunikácia
Manažment projektu a monitorovanie priebehu projektu:
•
•
•
•

E.1: Manažment projektu
E.2: Monitoring progresu projektu
E.3: Audit projektu
E.4: Networking s inými LIFE projektmi v podobnej oblasti – na národnej aj medzinárodnej úrovni
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O PROJEKTE
Webová stránka projektu
Webovú stránku projektu KRASCAVE nájdete na adrese: www.geology.sk/krascave

Štruktúra webovej stránky:
• ÚVOD – stručný opis projektu a dáta z online monitoringu kvality vody
• NOVINKY – aktuálne informácie súvisiace s projektom
• O projekte – základné informácie o projekte
• Účastníci projektu – informácie o účastníkoch projektu
• Prehľad aktivít projektu – opis a stručné ciele aktivít projektu
• Výsledky projektu – súbory na stiahnutie, kategorizované podľa typu obsahu
• Fotogaléria – albumy fotografií
• Networking – dohody o spolupráci s inými projektmi programu LIFE
• KONTAKT – kontaktné informácie
Štatistika návštevnosti webovej stránky
Webová stránka využíva analytickú webovú službu Google Analytics, ktorá ponúka detailné štatistické
údaje o návštevnosti webových stránok. Na základe týchto údajov bolo v období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2018
zaznamenaných 28 187 návštev stránok (obr. 1). Najviac prístupov (59,2 %) bolo zo Slovenska, ale zastúpené
boli aj ďalšie štáty, napr. Francúzsko (16,11 %), Česko (4,15 %), Poľsko (2 %). Približne 16,7 % používateľov
navštívilo našu webovú stránku pomocou vyhľadávacích nástrojov, 24,4 % pomocou sprostredkujúcich odkazov,
1,8 % zo sociálnych sietí a 57,5 % priamym zadaním adresy do internetového prehliadača.
Služba Google
Analytics zbiera
anonymné
informácie
o návštevách,
osobné informácie
sa neukladajú,
dáta sú zbierané
výlučne na účely
štatistickej analýzy
návštevnosti
stránky.
Obr. 1. Štatistika návštevnosti.
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ČO ZNAMENÁ KRAS
Čo znamená kras v krajine
Pojmom kras označujeme taký typ krajiny, kde horniny vo veľkej miere podliehajú pomalému rozpúšťaniu a
prakticky sú odnášané v roztoku. Povedané odborne – horniny podliehajú procesom chemickej a mechanickej
korózie, teda procesom súhrnne označovaným ako krasovatenie. Prejavy krasovatenia môžeme vidieť tak na
povrchu, ako aj v podzemí.
Na povrchu krasového územia môžeme vidieť závrty, kolapsové depresie – zníženia povrchu po dávnych
zrúteniach jaskynných priestorov, krasové kaňony, ponory povrchových tokov, krasové pramene a škrapy – ryhy
na odkrytom skalnom povrchu. Priepasti, jednotlivé jaskyne či rozsiahle jaskynné systémy sú zas podzemné
prejavy krasovatenia. Tieto prejavy krasovatenia označujeme ako primárne. Medzi sekundárne krasové javy
zaraďujeme sintrové formy vznikajúce opätovným vyzrážaním rozpustených látok z vody. Sintrové formy majú
veľmi rôznorodú podobu: brčká a stalagtity rastúce od stropu jaskyne, stalagmity rastúce v smere od dna
jaskyne, stalagnáty (stĺpovité spojenia stalagmitu a stalaktitu), sintrové záclony, bubny, jaskynné perly, hrádzky
a množstvo ďalších excentrických foriem.
Pomaly postupujúcimi krasovými procesmi môžu v krasových oblastiach pri vhodných podmienkach vznikať
rozsiahle jaskynné systémy, ktoré tvorí prepojený systém chodieb, priepastí, sifónov a dómov. Väčšina
systémov vzniknutých týmto spôsobom ostáva dodnes neobjavených a nepreskúmaných pre ich náročnú
prístupnosť. Mnohé najvýznamnejšie jaskynné systémy sú však už dnes často vhodnou formou sprístupnené
verejnosti. Okrem opisu vzniku jaskyne tu zvedavý návštevník nájde aj čriepky z histórie jej objavu a prieskumu.
Každá jaskyňa má svoj jedinečný príbeh.

Krasové prepadlisko Nová krv

Bezmenná priepasť na Silickej planine

Škrapy

Hlivákova priepasť
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Skrasovatené vápence

ČO ZNAMENÁ KRAS
Čo znamená kras pre vodu
Kras vzniká vodou (rozpúšťaním hornín) a ako taký je dokonale prispôsobený na prijímanie vody, jej vedenie
a sústredenie do veľkých výverov. Časté a typické sú ponory povrchových tokov, kde dochádza k masívnemu
dopĺňaniu podzemnej vody a zároveň transportu množstva rozpustených i nerozpustených zložiek.
Aj krasové štruktúry na povrchu Silickej planiny sú ideálnym miestom na vsakovanie zrážok do podzemnej
vody, aj keď ponory sú tu iba malé a občasné. Odkryté vápencové horniny sú hneď zhora otvorené procesom
krasovatenia a dažďová voda či voda roztápaného snehu môže takmer bez zábran vstupovať do podzemia.
Zrážková voda je pre svoju nízku mineralizáciu a prítomnosť CO2 pre prostredie vápencových hornín dosť
agresívna. Stekajúc puklinami, sama si dokáže rozpúšťať okolité horniny, čo následne uľahčuje jej prenikanie do
hĺbky. Pre nás často slabo viditeľné prejavy krasových foriem na povrchu sa v podzemí prejavia sieťou menších
a väčších puklín či až jaskynných chodieb (obr. 2). Tento odvodňovací systém privádza z povrchu dažďovú vodu
alebo aj ponorené povrchové toky k miestam výveru.

4
3
2

4

1
5

1 – pôda
2 – jaskyňa
3 – povrchový tok
4 – závrt
5 – podzemné jazero

Obr. 2. Voda v krasových horninách.

Často ide o veľmi významné vodárenské zdroje, ktoré zabezpečujú dostatok osviežujúcej vody aj v tom
najhorúcejšom lete. No práve veľká rýchlosť prúdenia vody v komplikovanom krasovom systéme môže
byť príčinou jej nečakaného znečistenia. Rýchly obeh vody v krasovom systéme spôsobuje aj nestálosť
a vysychanie niektorých prameňov a vyvieračiek v suchom období. Ak sú však pramene viazané na
hlboké skrasovatené cesty, môžu byť stálou a spoľahlivou oporou zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Krásnohorská jaskyňa – výzdoba v jaskyni
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Vodný tok v krase

ČO ZNAMENÁ KRAS
Krasová voda na Slovensku
Na Slovensku sú krasovatejúce vápence a dolomity rozšírené len pomerne málo: zaberajú menej ako 1/20
plochy územia. Napriek tomu sa z týchto zvodnencov dokáže zabezpečiť viac ako polovica celkovej spotreby
pitnej vody u nás. Ani na ilustračnej mape (obr. 3) nenájdeme príliš veľa plochy vyplnenej modrou farbou
znázorňujúcou vápence a tmavofialovou dolomity. Je to preto, že ich celkový plošný rozsah je len 2 324 km2,
kým plocha Slovenskej republiky je niečo vyše 49 000 km2. Každú sekundu obyvatelia Slovenska spotrebujú
v priemere 10,72 m3 podzemnej vody, z toho až 5,80 m3 pritečie do ich vodovodných kohútikov z krasových
prameňov. Podiel krasovej podzemnej vody na zabezpečení našich súčasných zdrojov pitnej vody je teda
až 54 %.
Približná hodnota všetkého využiteľného množstva krasovej podzemnej vody však dosahuje až 19,7 m3/s.
Pri zachovaní súčasnej, prevažne veľmi dobrej kvality vody by sa z krasu dokázal pokryť dvojnásobok našej
súčasnej spotreby vody. Krasové zvodnence sú však veľmi citlivé na ľudské zásahy – pri nevhodnom konaní sa
voda ľahko stratí a ešte rýchlejšie znečistí!
Pri porovnaní celkového využiteľného množstva všetkej podzemnej vody na Slovensku (je to zhruba
76,5 m3/s) s krasovou (19,7 m3/s) vidíme, že z 1/20 plochy územia pochádza asi 1/4 všetkej podzemnej vody
u nás.

vápence

dolomity

Krásnohorská jaskyňa

Obr. 3. Rozšírenie krasovatejúcich vápencov a dolomitov na území Slovenskej republiky.

Thomsonov prepad prameňa Pod kameňolomom

Penovce pod prameňom Buzgó
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Občasná vyvieračka Pivničná diera

ČO ZNAMENÁ KRAS
Krasová voda na Slovensku
Krasové zvodnence päťnásobne prekračujú priemerné vlastnosti „bežných“ hornín sústrediť v sebe
podzemnú vodu. Je to dané tým, že vápence a dolomity sú schopné prijať takmer všetok objem nevyparených
zrážok a sústrediť prúdenie vody v podzemí do veľkých výverov v krasových prameňoch. Takým je aj prameň
Buzgó, ktorý odvádza vodu z Krásnohorskej jaskyne.
Porovnateľne veľké zdroje podzemnej vody existujú u nás len v niektorých častiach štrkopiesčitých náplavov
väčších riek. Tu je však potrebné vodu získavať čerpaním z vrtov. Výhodou využívania vody voľne vytekajúcej
z prameňov je teda aj ich energetická nenáročnosť: voda z krasového prameňa môže vlastnou tiažou potrubím
doraziť až do našich domácností.
Pri pohľade na mapu rôznych druhov vodárenských zdrojov (obr. 4) zisťujeme, že na juhu či východe Slovenska
sú územia bez väčších zdrojov – či už krasovej alebo nekrasovej podzemnej vody. Toto nerovnomerné rozdelenie
zdrojov by nás malo nútiť príslušne si ich vážiť. Dokážu to len obyvatelia regiónov s nedostatkom vody? Musíme
si uvedomiť aj to, že krasová voda sa aj v častiach územia zdanlivo bohatých na vodu neodborným zásahom
ľahko stane nepitnou alebo nedostatkovým tovarom!

využiteľné množstvo
vodárenského zdroja v l/s
> 100 l/s
50 až 100 l/s

vodárenské zdroje
z krasových zvodnencov
z nekrasových zvodnencov

20 až 50 l/s
10 až 20 l/s
5 až 10 l/s
2 až 5 l/s
< 2 l/s

Obr. 4. Významné vodárensky využiteľné zdroje podzemnej vody na Slovensku – rozlíšenie podľa ich pôvodu v krasových
a nekrasových zvodnencoch.

Pod lokalitou Babot kút

Biela vyvieračka pri Gombaseku
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ČO ZNAMENÁ KRAS
Prečo je krasová voda zvlášť ohrozená?
Voda je pre náš život nevyhnutná. Zásoby pitnej vody si preto musíme vážiť a chrániť – ich množstvo aj kvalitu.
Zvláštnu ochranu si vyžaduje voda v krasovom prostredí. Na rozdiel od prostredia pieskov a štrkov, kde voda
pomaly prúdi pomedzi jednotlivé zrná a očisťuje sa, v krase voda túto možnosť nemá.
Rýchle vsakovanie zrážkovej vody je typické pre všetky skrasovatené povrchy, v miestach závrtov, ponorov
a priepastí však zrážky, a už aj povrchová voda, prechádzajú do podzemia extrémnou rýchlosťou. V podzemí sa
táto voda ocitne v dvojakej pozícii: časť pomerne pomaly prechádza jemnými puklinkami v skalách, druhá časť
rýchlo napreduje ďalej podzemnými puklinami a jaskynnými priestormi až do miesta výveru – prameňa.
Znečistenie zrážkovej a povrchovej vody, ako aj znečistenie povrchu krasovej krajiny (skládky odpadu, chov
dobytka, ťažba lesov a iné) znamená ohrozenie kvality podzemnej vody v prameni. Preto je v krasovom prostredí
dôležitá ochrana kvality vody v celom úseku jej púte, pričom dôležité sú všetky miesta jej vsakovania v celej
zbernej oblasti prameňov – vodných zdrojov.
Aby sa zamedzilo ohrozeniu kvality vody a jej množstva, zaviedli sa ochranné pásma vodárenských
zdrojov s rôznym stupňom ochrany. Bezprostredne okolo využívaného zdroja sú ochranné pásma I. stupňa.
Bývajú oplotené a označené tabuľkou. Zvláštnosťou krasu však je, že I. stupňom ochrany sa musia zabezpečiť
aj ponory alebo závrty, bezprostredne prepojené na ochraňovaný vodárenský zdroj. V ochrannom pásme
II. stupňa by sa potom nemalo vykonávať nič, čo by mohlo ohroziť kvalitu vody alebo spôsobiť jej odvedenie
mimo zdroja.

Ochrana vodárenského zdroja Eveteš

Ochrana vodárenských zdrojov – ochranné pásma
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O KRÁSNOHORSKEJ JASKYNI
Zoznámte sa s Krásnohorskou jaskyňou
Keď sa v roku 1964 skupine rožňavských jaskyniarov napokon podarilo prekonať tesné skalné
chodby za oddávna známym krasovým prameňom Buzgó a vojsť (v prvých momentoch skôr
vplaziť sa) do podzemia Krásnohorskej jaskyne, ocitli sa v priestoroch, ktoré aj dnes vyvolávajú
obdiv jej návštevníkov. Krásnohorská jaskyňa prekvapí pestrosťou svojich krasových foriem.
Prechádzame tu úzkym, ale závratne vysokým podzemným kaňonom, preliezame zával
z ozrutných balvanov, prechádzame ponad podzemné jazero jedinou možnou suchou
cestou – rúčkovaním po lane, ktoré je nad ním natiahnuté. Vybudované lávky dnes turistom
umožňujú kráčať dlhú cestu tesne nad jaskynným vodným tokom. Zabudované rebríky
a reťaze uľahčia prekonávanie skalných stupňov. Posledné rebríky na návštevníckej trase
nás zavedú ku klenotu Slovenského krasu – dnes už pohodlne môžeme vystúpiť
k obrovitému stĺpu, ktorý vznikol len v dôsledku kvapkania vody – vyše tridsať metrov
vysokému Kvapľu rožňavských jaskyniarov. Ilúzii, že práve tento je najväčší na svete,
sa jeho objavitelia mohli tešiť dlhé roky. V rámci Strednej Európy nemal konkurenta.
Dodnes je však pozoruhodnejší fakt, že kvapeľ vyrástol na troskách svojho rovnako
veľkého predchodcu. Pohľad na tento majestát síce znamená skvelé zakončenie
návštevníckej trasy, tajomstvá Krásnohorskej jaskyne sa tu však rozhodne
nekončia.
Súčasní návštevníci jaskyne sa síce už nemusia pretláčať vodou
cez skalné rozsadliny a do jaskyne vchádzajú umelým tunelom,
vstup do jej zadných častí je však stále zakliaty, odkázaný
na plazenie uzučkými chodbami alebo potápanie
úzkou zaplavenou jaskynnou chodbou do
tridsaťmetrovej hĺbky. Až za týmito,
prírodou dobre stráženými
bariérami sa nachádzajú priestory,
kam doteraz nikto nedošiel,
a doteraz čakajú na objavenie.
Pre turistov predstavuje
Krásnohorská jaskyňa koncentrovaný
súbor prírodných krás, pre jaskyniarov
výzvu na ďalšie bádanie, no pre hydrogeológov je
akoby očami do podzemia. Jaskyňa je totiž aj dnes
zviazaná s podzemným vodným tokom, ktorý ju
pomáhal vytvoriť. V priamom prenose tak môžeme
sledovať súčinnosť vody a skalného masívu,
ktorým táto voda preteká – zblízka pozorovať
javy, ktoré inde môžeme len tušiť, že
existujú za mnohými veľkými krasovými prameňmi,
podobnými niekdajšiemu prameňu Buzgó.

Vchod do Krásnohorskej jaskyne

V roku 1963 by sme takúto smerovku ešte nenašli
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Stalagmit vo Veľkej sieni

O KRÁSNOHORSKEJ JASKYNI
O Veľkom kvapli (Kvapeľ rožňavských jaskyniarov)
S objavom Krásnohorskej jaskyne v júli 1964 bol spojený aj objav kolosálneho kvapľa. Prví návštevníci, ktorí
ho uvideli, vedeli, že podľa im dostupných informácií veľkosťou prekonáva najvyšší stalagmit sveta v neďalekej
maďarskej jaskyni Baradla v Jósvafő. Ten, pomenovaný Csillagvizsgáló/Hvezdáreň, mal 26 m, kým vtedy nový
objav v Sieni obrov Krásnohorskej jaskyne odhadovali na viac ako 30 m.
Dnes je jeho výška stanovená na 32,6 m a hmotnosť sa odhaduje na zhruba 2 000 ton. Bolo obdobie, keď sa
v Guinnessovej knihe rekordov uvádzal ako najväčší kvapeľ na svete práve Kvapeľ rožňavských jaskyniarov.
Vek informatiky však prináša aj sklamania: dnes sa oveľa ľahšie dozvieme, že v tropickom pásme našej planéty sa
nachádza množstvo jaskýň oplývajúcich nielen mimoriadne veľkými priestormi, ale aj kvapľami niekoľkonásobne
väčších rozmerov.
Efektívnu súčinnosť teploty a vlhkosti humídnych trópov pri vytváraní veľkých sintrových akumulácií a ešte
väčších podzemných dutín sa u nás sotva podarí prekonať. Jednako však tento stále gigantický skalný útvar
vzbudzuje pozornosť. Prečo je najmenej desať- až stonásobne väčší než iné veľké kvaple v ostatných jaskyniach
široko-ďaleko? Prečo sa práve tento kvapeľ dokáže reprodukovať?
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov leží totiž na troskách svojho predchodcu, možno aj predchodcov. Predchádzajúci kvapeľ sa zrútil pravdepodobne v dôsledku vlastnej vysokej hmotnosti a nestabilného podložia,
hoci poslednou kvapkou do tejto nestability mohlo byť zemetrasenie. Zaujímavejšie však je, že materiál
na „výstavbu“ nových následníckych gigantov je do týchto priestorov nepretržite dodávaný celé tisícročia
či desaťtisícročia. Voda sem v priemere každé 3 až 4 minúty prinesie jeden gram kameňa, ktorý tu potom
ostáva. Dnešný kvapeľ vznikol postupným spojením viacerých, súčasne rastúcich stĺpov a dnes je už
pevne spojený sintrovým premostením so stropom – je to teda stalagnát. Práve v týchto miestach existujú
unikátne podmienky, aké inde v podzemí a v jeho spojení s povrchom Silickej planiny nenájdeme. Aby sa vápenec
na povrchu začal rozpúšťať v dostatočnom množstve, musí byť pokrytý pôdou, kde je pôdny vzduch dostatočne
bohatý na CO2. Aby mohol byť rozpustený vápenec prenesený vždy na to isté miesto v podzemí, musí existovať
veľmi stála cesta, ktorou voda preniká z povrchu až do Siene obrov.
Neopatrný ľudský zásah na povrchu Silickej planiny však môže veľmi ľahko tento tisícročia ustálený kolobeh
narušiť.

Kvapeľ rožňavských jaskyniarov
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VODA
V KRÁSNOHORSKEJ JASKYNI
Chodby Krásnohorskej jaskyne sa nepochybne vyvíjali v súčinnosti gravitácie a prúdiacej vody. Známa dĺžka
chodieb jaskyne je dnes okolo 1 550 m, podzemný vodný tok však nachádzame len pozdĺž úseku najnižšie
položených chodieb dlhého asi 400 m.
Celý zberný systém jaskynnej vody nazývame podzemný hydrologický systém Krásnohorskej jaskyne. Pôvod
jeho vody treba jednoznačne hľadať na povrchu severných svahov Silickej planiny. Do podzemia vstupuje
nevyparená časť zrážok – najčastejšie pri jarnom topení snehu, ale aj po veľkých regionálnych alebo miestnych
prívalových dažďoch. V podzemí Krásnohorskej jaskyne je najhlavnejším zdrojom prítok vody do Marikinho
jazera. Speleopotápači však v Jazernom dóme za ním objavili aj ďalšie jazero, spojené s Marikiným jazerom
sifónom hlbokým 28 m, a za ďalším sifónom potom ešte jedno v Suťovom dóme. Sem však voda doteká
z mohutného závalu a o vyšších prítokoch zatiaľ nevieme.
Vnútri jaskyne sú evidentné dva väčšie prítoky vody. Prvý z nich je ľavostranný a nachádza sa pod
Veľkou sieňou. Privádza vodu od Heliktitového dómu. Druhý väčší prítok sa nachádza v Abonyiho dóme a je
pravostranný. Oba prítoky sú si svojou veľkosťou približne podobné. V porovnaní s prietokom podzemného
toku vystupujúceho z Marikinho jazera je však výdatnosť oboch prítokov podstatne menšia: je to len asi
10 % celkového prietokového množstva vodného toku v jaskyni – zvyšných 90 % pochádza z Marikinho jazera,
resp. z priestorov za týmto jazerom.
V Chodbe perál, približne na polceste medzi ľavostranným prítokom pod Veľkou sieňou od Heliktitového
dómu a rebríkmi, ktorými sa dnes vystupuje ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, v žliabku na jej ľavej strane sa
nachádza veľmi malý, ťažko merateľný prítok s výdatnosťou 0,02 až 0,04 l/s. Ide tu o vodu, ktorá je „živiteľkou“
veľkého kvapľa, zásobuje ho rozpusteným vápencom a z jeho povrchu steká k hlavnému jaskynnému toku.
Kvalita každého z uvedených prítokov je rozdielna. Je zaujímavé, že najnižšiu mineralizáciu má práve voda,
ktorá steká po povrchu Kvapľa rožňavských jaskyniarov. V minulosti sa na podzemnom vodnom toku v jaskyni
vykonali podrobné merania elektrolytickej vodivosti a teploty vody, ktorých cieľom bolo zistiť ďalšie možné
skryté prítoky. Nijaké ďalšie prítoky sa však nepodarilo nájsť.

Marikino jazero

Kontrola detektora počas stopovacej skúšky
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Prítok v Abonyiho dóme

VODA V OKOLÍ
KRÁSNOHORSKEJ JASKYNE
Vývery v okolí Krásnohorskej jaskyne
V najnižšej dnes navštevovanej časti Krásnohorskej jaskyne sa jej podzemný tok stráca v skalnom masíve –
tu sa končí podzemný hydrologický systém jaskyne, aby sa po prekonaní niekoľkých desiatok metrov ťažko
prístupného podzemia voda ocitla na zemskom povrchu – tentoraz už ako krasový prameň Buzgó. Vyzerá ako
klasický výver podzemnej vody, aj keď mu dnes v posledných metroch pomáhajú betónové skruže.
Na päte severného svahu Silickej planiny však tento prameň nie je osamelý – asi 200 m východným smerom
sa nachádza menší krasový prameň Pod kameňolomom a asi 100 m západne okolo ešte menšieho výveru
Pri kaplnke je vybudované zaujímavé pútnické miesto. Po ďalších 500 m smerom na západ, už takmer na južnom
okraji Krásnohorskej Dlhej Lúky, by sme našli najmenší spomedzi krasových výverov – prameň Pri mlyne.
Poloha týchto krasových výverov nie je náhodná: severný okraj Silickej planiny pozostáva väčšinou
z nepriepustných bridlíc a len na krátkom úseku je tento takmer súvislý pás prerušený vápencami. Geologickú
stavbu tejto časti tvorí poklesnutý blok, ktorý otvára cestu krasovej vode viazanej na vápence až do toku potoka
Čremošná, obtekajúceho celý sever Silickej planiny. Každý z týchto krasových výverov je však iný ako jeho
susedia: preto sa v rámci projektu skúmali ich spoločné vlastnosti a rozdiely chemického zloženia.

Krasový prameň Buzgó

Prameň Pri mlyne

Prameň Pod kameňolomom

Thomsonov prepad pri prameni Pod kameňolomom
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Prameň Pri kaplnke

Prameň Žedem

VODA V OKOLÍ
KRÁSNOHORSKEJ JASKYNE
Tvorba vzácnych penovcových kaskád
Najzaujímavejším prejavom chemického zloženia vody prameňa Buzgó je tvorba penovcov: v jeho vode sa
okamžite po vystúpení z podzemia priamo vyzrážajú pórovité vápence, pričom na viac ako 150 m dlhom úseku
sa vytvára sieť nádherných vodných kaskád. Dá sa povedať, že ide o druhú fázu vytvárania nového kameňa:
najprv ide o gigantický kvapeľ v jaskyni a potom o „poschodový potok“ pod ňou.
Pod svahmi na opačnej, južnej strane Silickej planiny priamo nad obcou Hrušov a pod priesmykom Soroška
vyviera krasový prameň Eveteš. Aj pod ním môžeme nájsť stopy starých penovcov. V minulosti to tu
možno vyzeralo ako tok pod Krásnohorskou jaskyňou. Dnes je už prameň Eveteš odvedený do vodovodnej
siete. Tento prameň sa však s prameňmi pri Krásnohorskej Dlhej Lúke delí o vodu pochádzajúcu z vápencov
Silickej planiny – hranice ich zberných oblastí sa dajú určiť len veľmi približne.
Pretože sa v tej istej oblasti nachádzajú aj malé nekrasové pramene, museli sme zhodnotiť aj aspoň niektoré
z nich, aby sme dokázali určiť rozdiely medzi prípadnou plošnou kontamináciou v blízkej oblasti a znečistením,
ktoré sa dokáže zďaleka šíriť krasovými cestami v podzemí.

Penovce pod prameňom Buzgó

Krasový prameň Eveteš
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ENVIRONMENTÁLNE HROZBY
V OKOLÍ KRÁSNOHORSKEJ JASKYNE
Stav Krásnohorskej jaskyne ovplyvňujú ľudské aktivity nielen v bezprostrednej blízkosti jaskyne, ale aj
v širšom okolí Silickej planiny, odkiaľ do jaskyne priteká dažďová a povrchová voda so všetkým, čo na svojej ceste
stretne a dokáže rozpustiť.
Skládky odpadu, používanie agrochemikálií, chov dobytka, cestná doprava, ťažba dreva, ale v predstavách
ďalekej budúcnosti potenciálne raz aj vedenie produktovodov či vytváranie priemyselných zón – skrátka všetky
činnosti, ktoré môžu podzemnú vodu nejakým spôsobom ohroziť, by sa preto mali vykonávať a umiestňovať do
krajiny až po odbornom posúdení príslušnými povoľujúcimi autoritami. Okrem zreteľa na prevenciu znečistenia
vôd by sa nemala zanedbávať ani ochrana krasových útvarov.
V nedávnej minulosti, žiaľ, neboli na Silickej planine zriedkavé nelegálne skládky odpadu, ukryté v závrtoch
a priepastiach. Nezákonne deponovaný materiál, ktorý sa v nich nachádzal, bol bezprostredne v preferenčných
cestách infiltrácie vody do podzemia krasu a predstavoval tak najvyššie riziko jej kontaminácie.
Rýchly prestup vody z povrchu planiny cez skrasovatený vápencový masív až do jaskynných systémov
môže byť aspoň trocha spomalený prítomnosťou vegetácie a vyvinutého pôdneho horizontu. Tento krehký
systém sebaobrany prírody pred kontamináciou však človek často narušuje svojím necitlivým využívaním
prírodných zdrojov vo svoj prospech. Krása jaskynných chodieb a ich výzdoba, kvalita vody v krasovej vyvieračke
Buzgó či jedinečné penovcové kaskády pod touto vyvieračkou a ich vzácna mikrofauna sú bohatstvom,
ktoré nesmie byť ohrozené.
Ako sa budeme správať ku krasovej krajine, takú vodu si vypijeme.

Čistenie Zvonivej priepasti pri Silici

Čistenie priepasti Snežná

Znečistenie v sedimentoch – Dvojitá priepasť

Nelegálne skládky odpadu
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SÚČASNÉ FORMY OCHRANY
KRÁSNOHORSKEJ JASKYNE A JEJ OKOLIA
Oblasť Krásnohorskej jaskyne je v prvom rade chránená ako súčasť Národného parku Slovenský kras,
vyhláseného v roku 2002. Už od roku 1973 však bolo toto územie chránené ako chránená krajinná oblasť, od roku
1977 bolo ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu
UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere), v roku 1995 boli jaskyne Slovenského krasu a priľahlého
Aggtelekského krasu v Maďarsku zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Ako jedna z mála spomedzi viac ako 7 000 jaskýň na Slovensku má Krásnohorská jaskyňa vyhlásené ochranné
pásmo. Ochranné pásmo Národnej prírodnej pamiatky Krásnohorská jaskyňa stanovené vyhláškou 2/2007 má
výmeru 195,626 ha. Ak sa dnes rozhliadame po okolí Krásnohorskej jaskyne, zaiste nám neujde pocit, že ochrana
by mala byť viac zapísaná v srdciach a mysliach ľudí než na stránkach s paragrafmi...
Na území ochranného pásma Krásnohorskej jaskyne je zakázané:
•
•
•
•
•

vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkovej vody,
vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom,
skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty a iné materiály,
umiestniť stavbu,
vykonávať pozemnú a leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických
látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,
• ustajniť hospodárske zvieratá alebo umiestniť košiar,
• ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
• zakladať oheň mimo uzavretých stavieb.
V ochrannom pásme Krásnohorskej jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na:
• vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami,
v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného
systému,
• vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
• umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho správe vodného toku,
• likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,
• výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice,
• rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,
• táborenie, vykonávanie horolezeckých a skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu,
• vjazd a státie motorového vozidla alebo záprahového vozidla na pozemky za hranicami zastavaného územia
obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a parkoviska,
• organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného
spoločenského podujatia prístupného verejnosti.

Ochrana vodárenských zdrojov
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Hranica Národného parku Slovenský kras

ABY SME MOHLI EFEKTÍVNE CHRÁNIŤ, MUSÍME DÔKLADNE POZNAŤ
Geologická mapa
Z hornín nájdených geológmi pri detailných pochôdzkach po Silickej planine bolo odobraných množstvo
vzoriek, ktoré sme podrobili komplexným analýzam v paleontologických a mineralogických laboratóriách.

Na základe podrobného skúmania mikrofosílií, horninového zloženia, úložných pomerov a tektonického
porušenia masívu bola zostavená veľmi podrobná geologická mapa územia.
Zdanlivo jednoliata geológia planiny sa pred očami geológa rozvinie na zložitý systém rôznorodých hornín
usporiadaných do vrásových štruktúr a vzájomne rozčlenených systémom zlomov a príkrovov.
jaskyňa
kameňolom

prameň
Buzgó

k. Öregcsúr
(602,3)

LEGENDA:
1 – szinské a szinpetriské súvrstvie (spodný trias)
2 – gutensteinské súvrstvie (stredný trias – spodný anis) – 2a: vápence, 2b: dolomity
3 – steinalmské súvrstvie (stredný trias – vrchný anis) – 3a: dolomity, 3b: vápence
4 – wettersteinske vápence (stredný trias – ladin)

Geologická mapa odzrkadľuje komplexnosť tohto geologického prostredia, čo sa prejavuje aj v extrémnej
zložitosti podmienok na obeh podzemnej vody.

Škrapové vápence

Prevrásnené bridlice szinského súvrstvia
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Červené kalové vápence
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Geologická mapa
Geologická mapa okolia Krásnohorskej
jaskyne a priľahlej časti Silickej planiny

Fosiliferný horizont – szinpetriské súvrstvie

Skrasovatené wettersteinske vápence
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Dolomitická zóna
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Kvantitatívny monitoring vody
Pri ochrane kvality podzemnej vody je strategickým aspektom poznanie jej kvantitatívneho stavu, resp.
spôsobu, akým sa vytvára a akumuluje množstvo vody v podzemí. Kvantitatívny stav vody sme zaznamenávali
pomocou sústavných pozorovaní prietoku na odmerných bodoch vymedzených vo vodnom toku. V rámci
projektu KRASCAVE bolo vybudovaných 5 profilov (obr. 5), na ktorých sa kontinuálne zaznamenával stav
hladiny vo vodnom toku. Výška zaznamenávaného vodného stĺpca sa neskôr prepočítavala na hodnoty
celkového prietoku cez daný profil.
Vhodnou metódou na dobré poznanie tvorby vodného bohatstva bolo sledovanie
priebehu zmien v prietoku kontinuálne pozdĺž celého známeho priebehu toku
v jaskyni. Tieto merania sa však vykonávali nepriamymi metódami – meraním
zmien v teplote a mernej elektrickej vodivosti vody (obr. 6). Ich zmeny indikujú
neviditeľné skryté prestupy vody z okolitého horninového prostredia do toku.
Detailnými meraniami v Krásnohorskej jaskyni sa však existencia skrytých
vstupov vody do jej podzemného vodného toku nepotvrdila.

Obr. 5. Lokalizácia staníc na
kvantitatívny monitoring vody
v Krásnohorskej jaskyni a v jej okolí:
1.
2.
3.
4.
5.

za výtokom z Heliktitového dómu,
Heliktitový dóm,
výtok z Marikinho jazera,
prameň Pod kameňolomom,
prameň Pod kaplnkou.

*

jaskyňa – vstup
zariadenie bolo v roku 2016 premiestnené
do Heliktitového dómu (2)

Inštalácia monitorovacích zariadení v priestoroch Krásnohorskej jaskyne

Monitorovacie zariadenie
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Kvantitatívny monitoring vody
Série meraní v období viac ako troch rokov (2015 – 2018) umožnili získať predstavu o zmenách vodných stavov
v rámci hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne. Ide tu o typický krasový režim obehu vody s veľmi
rýchlym nárastom výdatnosti a prietoku ako okamžitou reakciou na prudké dažde alebo intenzívne topenie
snehu. Z jaskyne vtedy odteká aj viac ako 1 300 l/s (historické odhady hovoria o prietoku 2 000 až 4 000 l/s,
v tom čase však už bol merný objekt rozrušený a odnesený povodňovou vlnou). Vysoké vodné stavy však netrvajú dlho, ich pokles je tu takmer rovnako rýchly ako nárast. Obdobia sucha sú zas sprevádzané dlhotrvajúcou
mimoriadne nízkou výdatnosťou krasového prameňa Buzgó, keď sa dlhodobo zaznamenávajú stavy medzi
5 až 10 l/s.

výtok z Marikinho jazera

Údaje boli
zaznamenané
v 15-minútových
intervaloch,
v grafoch sú
zobrazené
priemerné denné
hodnoty.

Obr. 6. Výsledky z monitoringu vody – miesto merania: výtok z Marikinho jazera.

Stanica na odber zrážkovej vody na izotopové analýzy

Vodočetná lata na prameni
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Pozorovacie zariadenie SHMÚ pri prameni Buzgó
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Monitoring kvality vôd
Kvôli lepšiemu spoznaniu hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne bolo potrebné zistiť, do akej miery
je chemické zloženie jej vody stabilné v čase a či jej krasová voda obsahuje len látky, ktoré sa v krasovom
prostredí vyskytujú prirodzene, alebo aj tie, ktorých výskyt kriticky súvisí s činnosťou človeka. Preto sme
sledovali chemické zloženie nielen vody prameňa Buzgó, ale aj zloženie vody hlavných prítokov vnútri jaskyne
a prameňov nachádzajúcich sa na povrchu v okolí jaskyne.
Vzorky vody na podrobné analýzy jej chemického zloženia sme odoberali v priebehu roka 2015 spolu
z 10 výverov podzemnej vody v jaskyni a jej okolí. Okrem prameňa Buzgó to boli 3 hlavné
prítoky do jaskyne, 2 pramene v bezprostrednej blízkosti prameňa Buzgó a 4 v jeho
širšom okolí (obr. 7). Odber vzorky zo všetkých týchto zdrojov sme zopakovali
8-krát, s časovým odstupom približne 1 mesiac.

Obr. 7. Lokalizácia odberných miest
v Krásnohorskej jaskyni a v jej okolí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

krasový prameň Buzgó,
ľavostranný prítok pod Veľkou sieňou,
odtok z Marikinho jazera,
pravostranný prítok v Abonyiho dóme,
prameň Pod kameňolomom,
prameň Pri kaplnke,
prameň Eveteš,
prameň Matejova studňa,
prameň pod Soroškou,
prameň Pri mlyne.

Odber vzoriek a merania vlastností vody v Krásnohorskej jaskyni
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Monitoring kvality vôd
Zisťovala sa koncentrácia 35 chemických zložiek, 2 rádiologických ukazovateľov a prítomnosť organického,
mikrobiologického a biologického znečistenia z hľadiska kritérií platných pre pitnú vodu.
Výsledky tohto monitoringu ukázali, že krasová voda nemá zvýšenú koncentráciu látok súvisiacich s ľudskou
činnosťou. Jedinou výnimkou je obsah síranových aniónov SO42–. Ich medzná hodnota pre pitnú vodu 250 mg/l
bola prekročená v 3 vzorkách vody v jaskynnom prítoku z Heliktitového dómu. Zvýšený obsah síranov vo vode
prítoku z Heliktitového dómu má prirodzený pôvod z rozpúšťania sadrovca. Sadrovce sú častou prímesou
bridlíc spodného triasu, aké nachádzame aj v zbernej oblasti tohto prítoku. Zistilo sa aj to, že obsah SO42– sa
vo vode prameňa Buzgó mení v čase oveľa výraznejšie ako obsah vápnika Ca a hydrogenuhličitanového iónu
HCO3– (obr. 8). Možno teda povedať, že v chemickom zložení vody prameňa Buzgó je dominantne zastúpený
vápnik a hydrogenuhličitanový anión (Ca-HCO3 typ vody). Geochemickými modelovými výpočtami sme zistili,
že určujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledné chemické zloženie krasovej vody prameňa Buzgó aj ďalších
krasových prameňov v okolí, je obsah CO2 v podzemnej atmosfére pôdy a hlbšej podpovrchovej zóny Silickej
planiny.
Na rozdiel od anorganických a organických látok, ktoré vyhovujú kvalitatívnym požiadavkám na pitnú vodu,
sa naším monitoringom preukázalo mikrobiologické znečistenie v prameni Buzgó a všetkých troch prítokoch
vnútri jaskyne, ako aj na všetkých sledovaných prameňoch v okolí jaskyne. Príslušné medzné hodnoty pitnej vody
boli prekročené v prípade Escherichia coli, koliformných baktérií a enterokokov. Prítomnosť mikrobiologického
znečistenia je však v krasovom prostredí vcelku bežný jav a pri vodárenskom využívaní prameňov je ľahko
zvládnuteľné dezinfekciou vody.
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Obr. 8. Výsledky z monitoringu kvality vôd.

Odber vzoriek a merania vlastností vody v Krásnohorskej jaskyni
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Monitoring kvality vôd
V období medzi 31. májom 2015 a 30. júnom 2016 sme v približne týždňových intervaloch vzorkovali šesť
výverov podzemnej vody vnútri a v okolí Krásnohorskej jaskyne, ako aj zrážkovú vodu v priesmyku Soroška
(obr. 9). Vzorkovanými zdrojmi podzemnej vody boli krasové pramene Pod kameňolomom, Pri kaplnke a Buzgó,
ľavostranný bočný prítok pod Veľkou sieňou od Heliktitového dómu, pravostranný bočný prítok
v Abonyiho dóme v Krásnohorskej jaskyni a hydrogeologický vrt RHV-4 nachádzajúci sa tesne
pred vstupom do jaskyne. Celkove sa odobralo 600 vzoriek na stanovenie obsahu
HCO3–, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl–, NO3– a SO42– vo vode, skúmalo sa aj izotopové
zloženie vody (δ18O a δ2H) a prítomnosť trícia (3H) v 200 vzorkách.

Obr. 9. Lokalizácia odberných miest
v Krásnohorskej jaskyni a v jej okolí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

krasový prameň Buzgó,
ľavostranný prítok pod Veľkou sieňou,
pravostranný prítok v Abonyiho dóme,
prameň Pri kaplnke,
prameň Pod kameňolomom,
vrt RHV-4,
zrážková voda – Soroška.

Odber vzoriek a merania vlastností vody v Krásnohorskej jaskyni
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Monitoring kvality vôd
Na prvý pohľad ukázali výsledky veľkú stabilitu základného chemického zloženia vo všetkých zdrojoch
podzemnej vody z hľadiska obsahu väčšiny rozpustených katiónov aj aniónov. Ukázalo sa, že zložky, ktoré
nepochádzajú z rozpúšťania hornín (dusičnany – NO3–, chloridy – Cl–, sodík – Na+ a draslík – K+), sú vo všetkých
zdrojoch zastúpené rovnako a ich obsah sa príliš nemení ani počas vysokých vodných stavov. Jestvujúce malé
rozdiely medzi nimi sú zrejme spôsobené mierne odlišnou dĺžkou obehu vody pri jednotlivých zdrojoch.
Veľmi typický a zároveň premenlivý je však obsah rozpustených síranov (SO42–). Časový vývoj chemického
zloženia vody v jednotlivých zdrojoch ukázal, že jedna časť obehových ciest podzemnej vody v oblasti
Krásnohorskej jaskyne je silne ovplyvňovaná rozpúšťaním síranov, ktoré zvykneme nachádzať v bridliciach
tzv. szinských vrstiev. Geologickým mapovaním na povrchu krasovej planiny nad Krásnohorskou jaskyňou sa
však szinské vrstvy nezistili. Ich prítomnosť v blízkosti obehových ciest podzemnej vody v podzemí je však veľmi
citeľná a zároveň z nej dokážeme dešifrovať vzťahy medzi vzorkovanými zdrojmi. Prejavuje sa najmä vo vode
prítoku pod Veľkou sieňou a nižšie v prameňoch Buzgó a Pri kaplnke. Pri zohľadnení vodných stavov sa zdá,
že v prítoku pod Veľkou sieňou sa zmiešavajú dve zložky: stabilný, ale malý prítok s vysokou koncentráciou
rozpustených síranov, ktorý sa potom v rôznom pomere riedi menej koncentrovanou zložkou.
Hoci výsledky chemických analýz zdrojov Buzgó, Pri kaplnke a prítoku pod Veľkou sieňou nie sú nikdy
zhodné, jednoznačný spoločný trend vývoja ich chemického zloženia umožňuje konštatovať, že voda prameňa
Pri kaplnke je odvedená z vody prameňa Buzgó. Otázkou ostáva len to, či sa oddelila ešte v podzemí
Krásnohorskej jaskyne, alebo až po jej vynorení na povrch prestupom cez mohutné penovcové teleso medzi
jaskyňou a pútnickou kaplnkou. Vyšší, no stabilnejší obsah síranov sa zistil aj vo vode vrtu RHV-4, v ktorom boli
tiež navŕtané bridlice szinských vrstiev.
Naopak, voda pravostranného prítoku v Abonyiho dóme aj prameňa Pod kameňolomom má obsah síranov
nízky a veľmi podobný. Podobný je aj ich časový vývoj a oba zdroje majú zjavný spoločný pôvod, podobný vode
v Marikinom jazere. Táto „východná obehová vetva“ je výrazne odlišná od „síranových vôd západnej obehovej
vetvy“.

Odber vzoriek a merania vlastností vody v Krásnohorskej jaskyni

Počas trvania projektu sa odobralo 680 vzoriek vody na analýzy
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Izotopy síry pomáhajú určiť cesty podzemnej vody
Podrobným monitorovaním chemického zloženia podzemnej vody v Krásnohorskej jaskyni a jej okolí sme
zistili významnú prítomnosť síranových aniónov. Na určenie ich pôvodu sme využili poznatky o ich izotopovom
zložení.
Sírany rozpustené vo vode všetkých oceánov našej planéty majú prakticky totožné izotopové zloženie síry
(δ34S = 21,0 ‰) v celom svojom objeme. Toto zloženie síry ostáva aj v jej mineráloch, ktoré sa stávajú súčasťou
morských sedimentov vznikajúcich v súčasnosti. Počas miliónov rokov zemskej histórie sa však izotopové
zloženie síry v oceánoch postupne menilo. Príkladom môže byť obdobie pred 300 až 200 miliónmi rokov:
začalo sa ako tzv. permské minimum (hodnoty δ34S okolo 10 ‰), neskôr postupne začali pribúdať ťažké izotopy
síry. Najvyššie zastúpenie ťažkých izotopov síry s charakteristickými hodnotami δ34S 25 až 29 ‰ nastalo pred
asi 240 miliónmi rokov. Potom nastal v morských síranoch opäť úbytok ťažšieho izotopu síry, na hodnoty
δ34S zhruba 14 až 18 ‰ v sedimentoch z obdobia pred 230 až 200 miliónmi rokov.
V okolí Krásnohorskej jaskyne nachádzame však len potenciálne zdroje izotopicky „ľahkých“ síranov
v permských sedimentoch (δ34S ≈ 10 ‰) alebo „ťažkých“ síranov v bridliciach staršieho triasu (δ34S ≈ 28 ‰).
Permské sedimenty sú však niekde hlboko v podloží, triasové bridlice na severných svahoch Silickej planiny.
Ak je podzemná voda v kontakte s týmito horninami, obohacuje sa aj o rozpustené sírany s príslušným
izotopovým zložením. Takáto stopa vie napomôcť pri hľadaní smerov prúdenia podzemnej vody k jaskyni.
Jej dešifrovanie však nie je jednoduché, pretože sírany rozpustené vo vode môžu pochádzať aj zo zrážok
a povrchu pôdy (bakteriálneho pôvodu) a musíme rátať so zmiešavaním síranov z jednotlivých zdrojov.
Na základe poznatkov z iných oblastí Slovenska vieme, že sírany pochádzajúce len zo zrážkovej vody
prechádzajúcej pôdou sú v podzemnej vode obsiahnuté len do približne 20 mg/l a ich δ34S je zhruba 4 až 6 ‰.
Tie sú prítomné v každej vzorke vody, a preto ich nazývame základnou síranovou zložkou. Oblasť Krásnohorskej
jaskyne je bližšie špecifikovaná obsahom SO42– ~20,7 mg/l s priemernou hodnotou δ34SSO4 ~6,24 ‰.
Rozborom vzoriek sme zistili, že voda vytekajúca z Marikinho jazera, v prítoku v Abonyiho dóme a v prameni
Pod kameňolomom 200 m západne od vchodu do Krásnohorskej jaskyne (body 3, 4 a 5 na obr. 7) obsahuje len
základnú síranovú zložku, a to za každého vodného stavu.
Ak voda obsahuje viac síranov, tie pochádzajú z hornín alebo ľudskej činnosti a pomer jednotlivých zložiek
musíme hľadať zmiešavacou rovnicou (obr. 11). To bol prípad vody prítoku od Heliktitového dómu (bod 2),
hlavnej krasovej vyvieračky Buzgó (bod 1), menšieho prameňa Pod kaplnkou (bod 6) a vrtu RHV-4 pred vchodom
do Krásnohorskej jaskyne. Prítomnosť tejto druhej síranovej zložky v podzemnej vode tu narastá pri nižšom
prietoku a pravdepodobne pochádza z bridlíc staršieho triasu v okolí jaskyne – podľa našich výsledkov z oblasti
západne od Krásnohorskej jaskyne. V síranoch týchto sedimentov sa potom obsah δ34S približuje k hodnote
okolo 28,86 ‰.

Hmotnostný spektrometer na meranie izotopov
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Izotopy síry pomáhajú určiť cesty podzemnej vody
Najväčšou neznámou ostáva skrytá poloha týchto sedimentov v oblasti nad ľavostranným prítokom od
Heliktitového dómu pod Veľkou sieňou (bod 2), pre ktorý je charakteristický veľmi vysoký a silne kolísavý obsah
rozpustených síranov (obr. 10). V priestore nad jaskyňou sa totiž tieto horniny vôbec nezistili ani pri veľmi
podrobnom geologickom mapovaní, jednoznačne však musia byť prítomné aspoň v stavbe hlbších častí Silickej
planiny v týchto miestach. Tu však potom môžu zároveň predstavovať dôležitú nepriepustnú bariéru vnútri
podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne.

a)

b)

Obr. 10. Zmeny koncentrácie síranov vo vode vybraných zdrojov v čase s vyznačením príslušných hodnôt δ34SSO4 (a)
a detailný pohľad na obdobie rokov 2015 – 2016 (b).

Obr. 11. Dvojzložkové zmiešavanie v semilogaritmickom zobrazení závislosti δ34SSO4 od
koncentrácie síranov. Koncové členy sú: sírany základnej zložky (20,7 mg/l; δ34S = 6,24 ‰), ľahké
morské sírany (2000 mg/l; δ34S = 14,0 ‰) a ťažké morské sírany (2000 mg/l; δ34S = 28,6 ‰).

Meranie na hmotnostnom spektrometri
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Monitoring kvality vzduchu v jaskyni
Jednou z najdôležitejších zložiek, na ktorú sa naša pozornosť upriami, len čo vstúpime do podzemia, je
vzduch – bezpečne sa cítime, len ak sa môžeme zhlboka nadýchnuť. Kvalita vzduchu v jaskyniach však býva
výrazne iná, než je to v prípade otvorených priestorov: dominantne rozdielne sú tu teplota, vlhkosť a obsah oxidu
uhličitého (CO2). Stálosť teploty vzduchu a jeho vysokej vlhkosti je typická pre väčšinu jaskýň na Slovensku, ale
o dynamike aj ich zdanlivo nepostrehnuteľných zmenách v rámci času a priestoru v jaskynnom systéme vieme
len veľmi málo.
Ďalšou zaujímavosťou Krásnohorskej jaskyne je, že ide o tzv.
vetranú jaskyňu, aj keď doteraz nepoznáme jej druhý (vyšší) vchod.
V podmienkach nášho klimatického pásma sa prúdenie vzduchu
jaskyňou mení podľa teploty vzduchu. Ak je teplota vonkajšieho
vzduchu nižšia ako teplota vzduchu v jaskyni (zhruba 9 °C),
studenší, a preto hustejší vzduch je vtláčaný do jaskyne
a prúdenie smeruje od jej (nám známeho) spodného vchodu
dovnútra jaskyne a jej vnútorná atmosféra je vytláčaná
vyššími „vetracími“, dosiaľ neobjavenými otvormi. Pri vyššej
vonkajšej teplote vzduchu sa smer prúdenia otáča
a v letných mesiacoch na nás potom z jaskyne
zavanie chladivý vánok.

Obr. 12. Lokalizácia monitorovacích staníc na meranie
teploty vzduchu, vzdušnej vlhkosti a obsahu CO2
v Krásnohorskej jaskyni:
1.
2.
3.
4.
5.

Inštalácia monitorovacích zariadení v priestoroch Krásnohorskej jaskyne
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jaskyňa – vstup,
Veľký kaňon,
Sieň obrov (stalagmit),
pri výtoku z Heliktitového dómu,
Marikino jazero.

ABY SME MOHLI EFEKTÍVNE CHRÁNIŤ, MUSÍME DÔKLADNE POZNAŤ
Monitoring kvality vzduchu v jaskyni
Obsah oxidu uhličitého v atmosfére je kritickou zložkou nielen v prípade debát o svetovej klíme – v podzemí
od neho závisí intenzita krasovej korózie čiže rozpúšťania a odnosu stien puklín vo vápencoch a dolomitoch.
V jaskynnej atmosfére od zmien obsahu CO2 závisí prípadná tvorba jej kvapľovej výzdoby – jej zrážanie na
stenách nastáva len pri znížení prítomnosti CO2 v okolitom vzduchu.
Preto sme v Krásnohorskej jaskyni na piatich miestach (obr. 12) inštalovali zariadenia na kontinuálny
monitoring kvality vzduchu. Pomocou týchto zariadení sme kontinuálne monitorovali obsah CO2 vo vzduchu,
teplotu vzduchu a vlhkosť vzduchu (obr. 13).
Okrem vybudovania pozorovacích staníc sme vykonali niekoľko pozdĺžnych profilových meraní CO2, teploty
a vlhkosti vzduchu v Krásnohorskej jaskyni medzi jej vchodom a Marikiným jazerom. Cieľom bolo zmapovanie
priestorových variácií kvality vzduchu pozdĺž jaskynného systému pri rôznych klimaticko-hydrologických stavoch.

Údaje boli zaznamenané
v 15-minútových intervaloch,
v grafoch sú zobrazené
priemerné denné hodnoty.
Obr. 13. Výsledky z monitoringu vzduchu – miesto merania: Marikino jazero.

Monitorovacie zariadenia
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Meranie obsahu CO2 vo vzduchu

ABY SME MOHLI EFEKTÍVNE CHRÁNIŤ, MUSÍME DÔKLADNE POZNAŤ
Prečo tu narástol taký veľký kvapeľ?
Krásnohorská jaskyňa sa vytvorila krasovatením skalného masívu Silickej planiny, pri ktorom sa rozpúšťaním
vápenca a eróznym účinkom tečúcej vody zväčšujú podzemné pukliny a dutiny. Tento proces je taký pomalý,
že je veľmi problematické merať ho priamo. Intenzitu krasovatenia však možno vypočítať z monitorovaných
údajov o prietoku a chemickom zložení jaskynnej vody. Geochemické modelovanie hydrologického systému
Krásnohorskej jaskyne ukazuje, že sa v ňom objem otvorených puklín a dutín v priestore nad jaskyňou zväčšuje asi
o 120 m3 ročne. Samotná jaskyňa sa už nezväčšuje rozpúšťaním hornín, ale skôr (podobne ako potoky v horských
dolinách) mechanickou eróziou podzemným tokom v daždivých obdobiach. Časť vápenca, ktorý bol predtým
rozpustený v priestore nad jaskyňou, sa v samotnej jaskyni zráža z krasovej vody do rôznych foriem kvapľovej
výzdoby. Tá je lákadlom pre obdivovateľov nevšedných prírodných krás. Skoršie merania rastu stalagtitov
(kvapľov rastúcich zo stropu smerom dole) ukázali, že prírastok 1 gram dosiahnu za 17 rokov. Stalagmity rastú
(zospodu nahor) inou rýchlosťou. Z odhadovanej hmotnosti Kvapľa rožňavských jaskyniarov 2 000 t a jeho
predpokladaného veku 13 tisíc rokov vychádza priemerný prírastok 1 gram tohto obrieho stalagmitu za necelé
4 minúty. Extrémnu rýchlosť jeho rastu spôsobila šťastná kombinácia viacerých priaznivých faktorov.
Prvou šťastnou náhodou bolo, že optimálny prítok krasovej vody zo stropu jaskynného priestoru sa vyskytol
práve na mieste, kde je jaskyňa najvyššia – v Sieni obrov. Inde by totiž nemohol dosiahnuť svoju majestátnu
výšku 32,6 m. Aby mohol kvapeľ dorastať zrážaním sintra, voda tohto prítoku musela mať priaznivé chemické
zloženie – vysoký obsah vápnika a rozpusteného oxidu uhličitého a obsah CO2 v jaskynnom ovzduší musel
byť zároveň omnoho nižší ako v horninovom masíve nad jaskyňou. Takto sa po vniknutí vody do jaskyne
úroveň v nej rozpusteného CO2 vyrovnáva obsahu CO2 v jaskynnom ovzduší, v dôsledku čoho sa z nej môžu
zrážať mikrokryštály sintra. Sinter sa tvorí na staršom povrchu kvapľa (alebo pôvodnej steny jaskyne)
v nátekovom vodnom filme a postupne dorastá po tenkých vrstvičkách, ktoré možno vidieť v priečnom reze
kvapľom (obr. 14). Tie, podobne ako letokruhy stromov, indikujú zmenu vonkajších podmienok krasovatenia.

Obr. 14. Priečny rez kvapľom
pripomína letokruhy kmeňa stromu.
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Prečo tu narástol taký veľký kvapeľ?
Geochemickými modelovými výpočtami sme z laboratórnych analýz vody a merania obsahu CO2 v jaskynnej
atmosfére zistili, že z 1 litra krasovej vody stekajúcej na kvapeľ sa v súčasných podmienkach zráža 150 mg
kalcitu. Ak by tieto podmienky boli stabilné počas celej doby rastu kvapľa, na jeho vytvorenie by bol potrebný
priemerný prítok 0,033 l/s. Optimálna veľkosť prítoku je ďalšou šťastnou náhodou, vďaka ktorej kvapeľ dosiahol
takú veľkosť a tvar. Ak by bol nižší, logicky by kvapeľ bol menší. Napríklad, ak by šlo len o kvapkanie s intenzitou
1 kvapka za minútu, za 13 tisíc rokov rastu by vážil len asi 200 kg, pri jednej kvapke za sekundu však už asi 10,5
tony a pri prítoku 0,001 l/s až 61,5 tony (obr. 15). Pri vyššom prítoku, ako je ten optimálny, sa dá očakávať menšia
výška kvapľa a narastanie plochy jeho pôdorysu – mal by skôr tvar kopy ako stĺpa. Ak by bol prítok výrazne
vyšší, zrážanie sintra by nebolo sústredené na mieste jeho prítoku do jaskyne, ale na dlhšej trase jeho odtoku
a formovali by sa tu sintrové terasové jazierka alebo len nepravidelné ploché útvary pozdĺž odtokovej trasy.
Fakt, že kvapeľ mohol rásť nerušene taký dlhý čas, umožnili priaznivé klimatické a geologické podmienky.
Jeho rast mohol spomaliť výrazný úbytok zrážok na Silickej planine alebo prerušiť výskyt silného zemetrasenia
v súčinnosti s vnútornou deštrukciou vlastnou hmotnosťou kvapľa. Existencia trosiek staršieho obrovského
kvapľa v Sieni obrov ukazuje, že aspoň raz sa to v ďalekej minulosti už aj stalo. Kvapeľ mohla ohroziť aj
erózna činnosť inak smerovaného podzemného toku jaskyne alebo vzhľadom na jeho obrovskú hmotnosť aj
nedostatočná únosnosť podložia. Našťastie, k žiadnej takejto udalosti nedošlo a vďaka vzácnej súhre mnohých
okolností môžeme dnes v Krásnohorskej jaskyni obdivovať nevšedný prírodný skvost – Kvapeľ rožňavských
jaskyniarov.

Obr. 15. Modelový rast hmotnosti kvapľa v čase pri rôznej veľkosti prítoku – od
jednej kvapky za minútu do 0,033 l/s.
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Stopovacie skúšky v okolí jaskyne
Aby bolo možné lepšie chrániť podzemnú vodu krasového podzemného ekosystému Krásnohorskej jaskyne
pred prípadným znečistením, musíme najprv pochopiť jeho fungovanie (obr. 16) [1].
Je dôležité dôkladne preskúmať všetky
zásadné procesy zúčastnené pri pohybe
vody ako transportného média od miesta
jej vstupu do systému na povrchu pôdy
až po oblasť akumulácie a opätovného
vynorenia v podobe prameňov.

Obr. 16.

Na zistenie ciest vnútorných prepojení obehu vody v krasovom systéme, ale aj overenie schopnosti pôdy
a hornín zadržovať a prípadne utlmovať možné znečistenie vody z povrchu krasovej planiny sa vykonávajú
stopovacie skúšky s použitím environmentálne a zdravotne neškodných farbiacich látok.
Stopovacie látky boli aplikované na viacerých miestach krasovej planiny v okolí Krásnohorskej jaskyne,
v ktorých predpokladáme vstup dažďovej vody do podzemia. Boli to najmä dná krasových jám – závrtov –
a krasové priepasti.
[1] Goldscheider N., Klute M., Sturm S., Hötzl H. (2000): The PI method – a GIS-based approach to mapping groundwater vulnerability with special consideration
of karst aquifers. Z Angew Geol Hannover 46(2000)3: 157–166.

Prípravné práce pred stopovacími skúškami

Stopovacie látky boli aplikované na viacerých miestach
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Stopovacie skúšky v okolí jaskyne

Obr. 17.
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Voda s farbivami sa po
vstupe do horninového
prostredia vplyvom gravitácie
a prúdením zrážkovej vody
dostáva k hladine podzemnej
vody, ktorá tieto farbivá môže
ďalej prenášať (obr. 17) až do
jaskynného systému
a vyvieračiek.

?

Obr. 18.

Výsledky stopovacích
skúšok (obr. 18) odhaľujú
mieru prepojenia povrchových
krasových štruktúr s jaskynným
systémom a jeho stálym
podzemným tokom a tým aj
jeho zraniteľnosť prípadným
znečistením ľudskou činnosťou.
Na zistenie prítomnosti stopovačov boli v Krásnohorskej jaskyni a na prameňoch v jej okolí rozmiestnené
detektory, ktoré analyzovali podzemnú vodu nepretržite niekoľko mesiacov.

Rozmiestnené detektory, ktoré analyzovali podzemnú vodu
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AKÚ OBLASŤ BY SME MALI CHRÁNIŤ?
Vodná bilancia na určenie približného rozsahu vnútorného povodia jaskyne
Za každým prameňom, teda miestom, kde voda voľne vyteká z podzemia, sa nachádza územie, z ktorého je
prameň zásobovaný, kde voda vsakuje do hornín a cez ne pomaly priteká až do prameniska. Táto zberná oblasť
prameňa (v hydrogeológii sa nazýva infiltračná oblasť) je pri malých prameňoch malá, no pri veľkých prameňoch
sa v nej musí z neodparených zrážok a roztopeného snehu nazhromaždiť dostatočne veľké množstvo vody, aby
ich mohli počas celého roka zásobovať. Určenie hraníc tejto oblasti je v hydrogeológii jednou z najnáročnejších
úloh. Pomáhajú nám pri tom znalosti geologického podložia, stopovacie skúšky, matematické modely prúdenia
podzemnej vody, ale aj vodná bilancia. Práve vodná bilancia, ktorej princíp spočíva v porovnávaní množstva
nevyparených zrážok a odtekajúceho množstva vody, umožňuje stanoviť veľkosť plochy zbernej oblasti. Presný
priebeh jej hraníc sa však musí určiť inými metódami.
Pri vodnej bilancii je najťažšou úlohou určenie veľkosti výparu. Voda sa väčšinou odparuje z povrchu pôdy,
ale aj prostredníctvom rastlinných porastov. Háčik je v tom, že hoci by sa v niektorých obdobiach vyparovať
aj mohla, výpar nenastáva, pretože žiadna voda už nie je k dispozícii. Preto sa musí neustále zvažovať veľkosť
predchádzajúcich zrážok, jestvujúcich možností na výpar, ale najmä jej zásoby v pôde a množstvo vlhkosti, ktoré
si pôda dokáže udržať. Takýto výpočet je potrebné vykonať za dostatočne dlhé obdobie, pretože inak by bol
ovplyvnený vysokou premenlivosťou klimatických faktorov. Z jestvujúcich predchádzajúcich výpočtov vieme,
že v oblasti Silickej planiny v Slovenskom krase ostane neodparených priemerne len asi 105 až 190 mm zrážok
ročne. Priemerne tak môže odtiecť z plochy jedného štvorcového kilometra 3,3 až 6,0 l/s vody. Toto množstvo
sa, samozrejme, plynule mení, od prakticky nulového do niekoľko stoviek l/s, v závislosti od predchádzajúcich
meteorologických javov. Výpočtom bola z konkrétnej plochy Silickej planiny za roky 2001 až 2015 vypočítaná
priemerná veľkosť neodparených zrážok 160 mm, a teda z 1 km2 by malo priemerne odtekať asi 5,08 l/s
podzemnej vody. Na dotáciu priemernej výdatnosti prameňa Buzgó (55,96 l/s) je teda potrebná plocha zbernej
oblasti asi 11,0 km2. Ak by sme však brali do úvahy spoločnú výdatnosť všetkých troch pri sebe sa nachádzajúcich
výverov (Buzgó, Pri kaplnke, Pod kameňolomom; spolu okolo 66 l/s), tak na ich zásobovanie by bola potrebná
plocha infiltračnej oblasti asi 12,9 km2. Pri odhade konkrétneho ohraničenia tejto plochy (obr. 19) je potrebné
vychádzať z hraníc rozšírenia krasovatejúcich vápencov a dolomitov a z výsledkov farbiacich stopovacích skúšok,
pričom musíme mať na pamäti nutnosť zachovania veľkosti plochy.

Obr. 19. Odhad hraníc infiltračnej oblasti.
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AKÚ OBLASŤ BY SME MALI CHRÁNIŤ?
Vytýčenie environmentálne senzitívnych lokalít („hot spots“)
V prípade ochrany kvality podzemnej vody v krasovej krajine je potrebné zamerať sa najmä na ochranu oblastí
infiltrácie vody do horninového prostredia – celých zberných oblastí, pretože krasové podzemné prepojenia môžu
priviesť do využívaného zdroja kontaminovanú vodu zo vzdialenejšieho územia skôr ako z jeho bezprostrednej
blízkosti. Tieto prepojenia do veľkej miery ostávajú nepoznané a neoverené priamym experimentom. Môžu
sa však aspoň indikovať nepriamymi metódami hodnotenia skrasovatenia. Jedným z výstupov projektu je
priestorové vyčlenenie „hotspotov“ – území so zvýšeným rizikom kontaminácie podzemnej vody. Na tento
účel sme zostavili metodiku založenú na analýze priestorovej distribúcie a hustote (kernel density estimation)
krasových javov a ich nepriamych povrchových prejavov. V konečnom výstupe boli tieto výsledky zosumarizované
do podoby 2D gridu s odvodenými hodnotami priestorového indexu zraniteľnosti podzemnej vody (obr. 20).

Obr. 20. Priestorové vyčlenenie „hotspotov“.

Z výsledkov analýzy a identifikácie „hotspotov“ sme zistili, že v hodnotenom území Silickej planiny je najvyššia
miera zraniteľnosti podzemnej vody lokalizovaná v severozápadnej časti a po okrajoch skúmaného územia
približne v línii Gombasek – Silica, v oblasti Fabiánky a v oblasti Bukovca. Identifikované „hotspoty“ predstavujú
veľmi zraniteľné oblasti s veľkým rizikom rýchleho znečistenia podzemnej vody a rýchlym transportom
kontaminantu v tejto hydrogeologickej štruktúre s krasovo-puklinovým typom priepustnosti.

35

AKÚ OBLASŤ BY SME MALI CHRÁNIŤ?
Aké sú bezprostredné rizikové aktivity v okolí Krásnohorskej jaskyne?
Silická planina je obývaná, poľnohospodársky a turisticky využívaná oblasť. Prechádzajú ňou štyri značené
turistické cesty a tri cyklotrasy. Asfaltové cesty križujú planinu cez obec Silica, ale najmä v zimných mesiacoch
známym horským priechodom Soroška, kadiaľ vedie jedna z najfrekventovanejších ciest medzi Košicami
a Bratislavou. Popod priesmyk Soroška je v súčasnosti v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2 projektovaný
cestný tunel dlhý 4 280 m. Už od päťdesiatych rokov 20. storočia však popod Sorošku prechádza aj železničný
Jablonovský tunel, ktorý je súčasťou horskej železnice medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou a je dlhý 3 148 m.
Povrchom Silickej planiny vedie aj spevnená lesná cesta, ktorej trasa sa tiahne popri južnej hranici ochranného
pásma Krásnohorskej jaskyne.

NPP
Krásnohorská
jaskyňa

OP

NPP Krásnohorská jaskyňa – ochranné pásmo
úbytky lesa v období 2001 – 2014

Obr. 21. Ochranné pásmo jaskyne a ťažba dreva v okolí (mapový prehliadač ŠOP SR na stránke http://maps.sopsr.sk).

Ťažba dreva na Silickej planine

Horský priechod Soroška
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AKÚ OBLASŤ BY SME MALI CHRÁNIŤ?
Aké sú bezprostredné rizikové aktivity v okolí Krásnohorskej jaskyne?
Ochranné pásmo Krásnohorskej jaskyne tak, ako je v súčasnosti vytýčené, však ohraničuje len bezprostredné
nadložie jaskyne (obr. 21). Predpokladaná infiltračná oblasť krasových prameňov v katastri Krásnohorskej Dlhej
Lúky (najmä prameňa Buzgó) ako oblasť vysokej distribúcie a hustoty krasových javov s najvyššou mierou rizika
kontaminácie podzemnej vody („hotspots“) bola vytýčená na oveľa väčšom území smerom do centrálnej časti
Silickej planiny.
Na povrchu Silickej planiny sa nachádzajú prevažne lesné pozemky, ktoré sú jednotlivo zaradené do všetkých
troch kategórií lesa. Najväčšiu plochu tu zaberajú lesy s osobitným určením, nasledujú ochranné lesy a najmenšiu
časť tvoria hospodárske lesy. V posledných rokoch prebiehala intenzívna ťažba s použitím ťažkých mechanizmov
aj v územiach vzdialených len do 2 km od ochranného pásma jaskyne (obr. 21).
Pasienky sa nachádzajú v centrálnej časti planiny, najmä v okolí obce Silica. Súhlas na pasenie, napájania
a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách v Národnom parku Slovenský kras a jeho ochrannom
pásme vydáva Okresný úrad Rožňava po vyžiadaní odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR. Ide
väčšinou o polointenzívne alebo intenzívne spásané pasienky, miestami druhovo bohaté. Evidovaný výskyt
chránených druhov rastlín si vyžaduje na zabezpečenie priaznivého stavu práve kosenie alebo pasenie. Naopak,
v prípade vysokého zaťaženia pasienku klesá druhová rozmanitosť.
Keďže širšie okolie Krásnohorskej jaskyne, najmä zdrojová oblasť infiltrácie vody sa nachádza v Národnom
parku Slovenský kras, legislatívna ochrana krasového ekosystému Krásnohorskej jaskyne a s ním spojenej
krasovej podzemnej vody by mala byť dostatočná. Porušovanie pravidiel ochrany, zmena tradičného
obhospodarovania pozemkov či existencia nelegálnych skládok ukrytých v komínoch, závrtoch a priepastiach
krasovej planiny sú však naďalej hrozbou pre súčasnosť aj pre budúce generácie.

Silická planina

Odstraňovanie chemických látok zo Snežnej priepasti

Lokalita Zajačia brána
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TECHNOLÓGIE 21. STOROČIA V SLUŽBÁCH OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV
Prototyp sledujúci zmeny kvality vody
Špecifickým cieľom projektu KRASCAVE bola ochrana vodného zdroja zásobujúceho pitnou vodou obec
Krásnohorská Dlhá Lúka.
Na včasné varovanie pred prirodzeným zhoršením kvality vody bol zostrojený a testovaný prototyp
sofistikovaného zariadenia, ktoré nepretržite monitoruje celý súbor parametrov vody.
Zariadenie meria a zaznamenáva zákal vody, jej mernú elektrickú vodivosť, celkový obsah organického
uhlíka, chemickú spotrebu kyslíka, obsah dusičnanov rozpustených vo vode, ako aj množstvo suspendovaných
mikročastíc. Tento súbor parametrov bol vybraný tak, aby vystihol podstatu závažných zmien kvality vody
typických pre krasové pramene.
Prístroj pracuje v úplnom autonómnom režime, pričom je možné diaľkovo ovládať všetky jeho funkcie:

Cieľom projektu KRASCAVE bola ochrana vodného zdroja

Prameň Buzgó

Prototyp sofistikovaného zariadenia
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TECHNOLÓGIE 21. STOROČIA V SLUŽBÁCH OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV
Prototyp sledujúci zmeny kvality vody
Údaje zaznamenáva do pamäti, kontinuálne ich vyhodnocuje (obr. 22) a v prípade nepriaznivého trendu
v hodnotách vybraných veličín vyšle varovanie zodpovedným osobám.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teplota vody [°C]
merná elektrická vodivosť [µS/cm]
obsah chlorofylu vo vode [µg/l]
obsah modrých a zelených rias [µg/l]
turbidita vody [FNU]
obsah dusičnanov vo vode [mg/l]
chemická spotreba kyslíka vo vode [mg/l]
obsah dusitanov vo vode [mg/l]
obsah celkového organického uhlíka [mg/l]
UVT 254 [%]
počet suspendovaných častíc veľkosti
< 0,9; 0,9 – 1,5 a 1,5 – 2,5 µm vo vode [n]

Obr. 22. Automatické vyhodnocovanie nameraných údajov.

Prototyp zariadenia na ochranu vodného zdroja v Krásnohorskej Dlhej Lúke
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TECHNOLÓGIE 21. STOROČIA V SLUŽBÁCH OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV
Prototyp sledujúci zmeny kvality vody
Namerané údaje, ako aj stav ohrozenia kvality vody v zdroji je možné sledovať online na internetových
stránkach projektu:
[zobraziť viac...]

Prototyp zariadenia zaznamenáva údaje v 5-minútových
intervaloch, v grafoch sú zobrazené priemerné denné/
hodinové hodnoty a okamžité 5-minútové merania:

PREKROČENIA KVALITATÍVNYCH
PARAMETROV VODY
3 stupne ohrozenia kvality vody na prameni
Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke:

1
2
3

Prototyp zariadenia na ochranu vodného zdroja v Krásnohorskej Dlhej Lúke
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TECHNOLÓGIE 21. STOROČIA V SLUŽBÁCH OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV
Prototyp sledujúci zmeny kvality vody
Príklad varovného e-mailu v prípade nepriaznivého trendu v hodnotách vybraných veličín:

V prístroji sa nachádza aj automatické vzorkovacie zariadenie, ktoré v pravidelných intervaloch odoberá
malé množstvo vody prameňa a ukladá ho v klimatizovanom zásobníku na následné fyzikálno-chemické
analýzy.

Automatické vzorkovacie zariadenie

Prototyp zariadenia na ochranu vodného zdroja v Krásnohorskej Dlhej Lúke
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VEDIA V KRÁSNOHORSKEJ DLHEJ LÚKE O TOM,
ČO MÔŽE ZNIČIŤ ICH JASKYŇU?
Kvôli reálnej ochrane zdrojov podzemnej vody aj podzemného krasového ekosystému Krásnohorskej jaskyne
a priľahlej časti Silickej planiny je azda najdôležitejšia informovanosť a spolupráca s miestnymi obyvateľmi. Ich
aktivity a environmentálna ohľaduplnosť majú zásadný a nenahraditeľný vplyv. Tento vplyv verejnosti nie je
založený iba na základnom obmedzovaní vlastnej hospodárskej aktivity, ak by mohla poškodiť vzácne prírodné
hodnoty v ich okolí, ale aj na kontrole dodržiavania ochranných požiadaviek tretími stranami a pri budúcom
plánovaní aktivít v zraniteľnom území v rámci miestnej samosprávy.
V Krásnohorskej Dlhej Lúke, obci, ktorá je svojou bezprostrednou polohou z pohľadu ochrany Krásnohorskej
jaskyne a jej vody kľúčová, sme sa preto snažili vykonať čo najväčšie spektrum osvetových aktivít zameraných
na zlepšenie povedomia o riešenom projekte a ochrane podzemnej vody v krasových územiach. Aktivity boli
zamerané najmä na bezprostredný priamy kontakt s miestnymi obyvateľmi. Tieto stretnutia prebehli na
viacerých úrovniach – od miestnej samosprávy a odbornej verejnosti cez stretnutia na verejných zhromaždeniach
až po zážitkové aktivity pre deti v miestnej materskej a základnej škole a materských školách v okolí.

Projekt KRASCAVE v televíznych správach RTVS

Informačná tabuľa pri jaskyni

Informačná tabuľa v obci

Zážitkové aktivity pre deti
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VEDIA V KRÁSNOHORSKEJ DLHEJ LÚKE O TOM,
ČO MÔŽE ZNIČIŤ ICH JASKYŇU?
Miestni obyvatelia mohli okrem správ z celoštátnej televízie, informačných tabúľ a tlačených publikácií
získavať informácie na nasledujúcich akciách:
• verejné zhromaždenie občanov 4. 10. 2014 (objasnenie cieľov projektu, postupnosť krokov projektu
a predstavenie prínosu pre obyvateľov),
• zážitkové aktivity pre deti predškolského veku, ich súrodencov a rodičov 4. 10. 2014 (predstavenie
základných aspektov ochrany podzemnej a povrchovej vody zážitkovou a interaktívnou formou deťom
predškolského veku),
• sobotný výlet k jaskyni 4. 10. 2014 (komentovaná prechádzka po trase náučného chodníka až ku
Krásnohorskej jaskyni a neďalekému vodnému zdroju),
• stretnutie so starostom a poslancami MZ v Krásnohorskej Dlhej Lúke 3. 10. 2014 (objasnenie dôvodu
realizácie projektu, zisťovanie konfliktov záujmov),
• stretnutie so žiakmi Základnej školy v Krásnohorskej Dlhej Lúke 3. 10. 2014 (popularizačná prednáška
o Krásnohorskej jaskyni a jej spojení s vodou),
• detské divadelné predstavenia o suchej vode s environmentálnou tematikou 22. 3. 2017 pre deti
Evanjelickej cirkevnej materskej školy v Rožňave, 23. 3. 2017 pre deti Základnej školy s 1. – 4. ročníkom
(Alapiskola 1. – 4. évfolyam) a Materskej školy s výchovným jazykom maďarským (Magyar Oktatási Nyelvű
Óvoda) v Krásnohorskej Dlhej Lúke, 12. 10. 2018 pre deti materskej škôlky na Kyjevskej ulici v Rožňave,
13. 10. 2018 pre deti na Gastrofeste v Krásnohorskej Dlhej Lúke,
• stretnutie so širšou verejnosťou na regionálnom podujatí Gastrofest v Krásnohorskej Dlhej Lúke
7. 10. 2017, 28. 7. 2018 a 13. 10. 2018.

Stretnutia s miestnymi obyvateľmi

Informačné letáky o projekte KRASCAVE

Stretnutie s verejnosťou na regionálnom podujatí
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ČO MÔŽE NAPOMÔCŤ TOMU, ABY SME JASKYŇU MOHLI
OBDIVOVAŤ AJ O STO ROKOV A ABY VODY OSTALI PITNÉ?
Jedným z najväčších nedostatkov súčasného stavu územnej ochrany Krásnohorskej jaskyne a jej krehkého
podzemného ekosystému je skutočnosť, že pomerne veľká časť jej vodozbernej oblasti (infiltračnej oblasti
podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne) nachádzajúca sa na Silickej planine nie je
zahrnutá v ochrannom pásme jaskyne. Krásnohorská jaskyňa, resp. na ňu viazaný krasový prameň Buzgó,
odvodňuje približne 10 až 12 km2 plochy Silickej planiny. Hydrologická súvislosť s povrchom planiny sa potvrdila
stopovacími skúškami (1967, 1986, 2016, 2017, 2018).
Súčasťou projektu KRASCAVE preto bolo aj vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu ochrany
pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne s návrhom opatrení na
zlepšenie a udržanie stavu.
Návrh týchto opatrení bol vypracovaný na základe dokumentov, ktoré už v minulosti riešili územnú ochranu
Krásnohorskej jaskyne a jej širšieho okolia, nových projektových výsledkov (stopovacích skúšok, odberov vzoriek
podzemnej vody) a konzultácií s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku, závodu Povodie
Slanej Rimavská Sobota, závodu Povodie Hrona, závodu Rimavská Sobota, prevádzkového strediska Plešivec,
Urbárneho a pasienkového pozemkového spoločenstva Krásnohorská Dlhá Lúka, Lesov Slovenskej republiky,
š. p., odštepný závod Rožňava, Štátnej ochrany prírody, Správy národného parku Slovenský kras, so starostom
obce Krásnohorská Dlhá Lúka a zainteresovanými vlastníkmi a užívateľmi územia, ktoré sa uskutočnili v rokoch
2016 až 2018.

Stopovacie skúšky na overenie prepojenia povrchu planiny s vodou jaskyne

Stretnutie s miestnymi obyvateľmi

Stretnutia s užívateľmi pozemkov
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Detektor, ktorý analyzoval podzemnú vodu

ČO MÔŽE NAPOMÔCŤ TOMU, ABY SME JASKYŇU MOHLI
OBDIVOVAŤ AJ O STO ROKOV A ABY VODY OSTALI PITNÉ?
Hlavnou stratégiou ochrany a uchovania jaskynného systému Krásnohorskej jaskyne musí byť zabezpečenie
vhodného režimu a primeranej intenzity využívania okolitej krajiny. Môžeme to dosiahnuť dobrou informovanosťou obyvateľstva a správnym usmernením ľudských aktivít, a to vo vzťahu:
ku krasovému systému, kde je žiaduce:
• iniciovať zmenu hraníc ochranného pásma Krásnohorskej jaskyne,
• zabezpečiť kontinuálny monitoring kvality vody jaskynného systému,
• odstrániť existujúce nelegálne skládky odpadu;
k lúkam a pasienkom, kde je žiaduce:
• zabezpečiť výrub náletových drevín a odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
• podporovať pravidelné kosenie lúk,
• kontrolovať pasenie oviec a hovädzieho dobytka,
• na vybraných lúkach aplikovať primerané hnojenie vyzretým organickým hnojivom,
• obmedziť alebo úplne zastaviť používanie pesticídov;
k lesným porastom, kde je žiaduce:
• uplatniť výberkový spôsob hospodárenia s minimalizovaním ťažkej techniky,
• postupne znižovať nepôvodné druhy drevín a uprednostniť výsadbu pôvodných,
• obmedziť používanie chemickej ochrany;
k obyvateľom, kde je žiaduce:
• vzdelávať všetky generácie s dôrazom na najmladšiu nastupujúcu generáciu,
• informovať návštevníkov a turistov o ochrane územia a jej dôvodoch,
• kontrolovať hospodársky aktívne skupiny vo vzťahu k zraniteľnosti územia.

Stretnutia s užívateľmi pozemkov
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BUDÚCNOSŤ OBROVSKÉHO KVAPĽA
Budúcnosť obrovského kvapľa bude raz v rukách týchto malých detí
Budúcnosť je v rukách našich detí. V duchu tejto myšlienky sa niesla aj značná časť aktivít projektu LIFE+
KRASCAVE, ktoré boli venované práve našim najmenším. Výchovou a správnym nasmerovaním mladých
generácií je možné lepšie zabezpečiť ochranu významných krajinných zložiek vrátane Krásnohorskej jaskyne
a jej jedinečných krasových útvarov než súborom zložitých administratívnych opatrení. Ide predsa o obyvateľstvo
regiónu, ktoré ho bude v nasledujúcich desaťročiach obývať a spravovať. Deti sú veľmi zvedavé, potrebujú
poznať zmysel a porozumieť problému.
Cieľom aktivít projektu bolo deti motivovať, aby sa viac zaujímali o prírodu a jej ochranu, aby poznali jedinečné
prírodné pamiatky, ktoré sa nachádzajú len niekoľko kilometrov od dverí ich domu.
Počas piatich rokov trvania projektu dostávali deti množstvo informácií o prírode a spôsoboch, ako ju treba
chrániť. Mali možnosť vyskúšať si rôzne environmentálne aktivity priamo v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.
Jednou z nich bolo napríklad stavanie studne na pieskovisku materskej školy, napodobňovanie jej znečistenia
a následného samočistenia cez vzorku sutinového materiálu. Dôraz sa kládol na čistotu najbližšieho, deťom
známeho a srdcu blízkeho prostredia a ohrozenie bežných vecí, akým je čistota vody v domovej studni či
v blízkom prameni. S deťmi a ich rodičmi sme si na Krásnohorskom potoku púšťali papierové lodičky, aby sme
sledovali smer prúdenia vody, ale aj prenos prípadného znečistenia. Spoločne sme sa tešili z čistenia potoka
od odpadkov a pozornému oku detí neušlo ani kopenie bioodpadu vynášaného zo záhrad k brehu potoka.
Divadelný príbeh o suchej vode, ktorý herci pre deti nacvičili, mal škôlkarom z Krásnohorskej Dlhej Lúky
a Rožňavy, ale aj návštevníkom remeselného jarmoku pripomenúť, aký dôležitý a vzácny je pohár dobrej čistej
vody. Deti sa v rámci predstavenia naučili, že odpad nesmieme len hromadiť a skrývať v jaskyni či krasovej
pukline, ale musíme ho separovať a recyklovať. Len keď si deti budú vedieť prírodu vážiť a chrániť ju, dovolí im
príroda tešiť sa z jej krás.

Environmentálne aktivity pre deti

Divadlo pre najmenších o suchej vode od Igora Strinku

46

ÚČASTNÍCI PROJEKTU
Informácie o účastníkoch projektu KRASCAVE
PROJEKTOVÍ PARTNERI:
Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra
Bratislava (ŠGÚDŠ)
koordinujúci príjemca

Občianske združenie EnviSlovakia
Bratislava (OZ EnviSlovakia)
pridružený príjemca

Autori laickej správy (ŠGÚDŠ):

Peter Malík

Miloš Gregor

Natália Bahnová

Peter Bajtoš

Juraj Michalko

Jaromír Švasta

František Bottlik

Alexandra Vasilenková

Účastníci projektu:
ŠGÚDŠ:

Peter Malík
Natália Bahnová
Peter Bajtoš
Daniela Boorová
František Bottlik
Radovan Černák
Miloš Gregor
Zuzana Grolmusová
Jozef Kordík
Erika Kováčová

Balázs Kronome
Juraj Melicherčík
Juraj Michalko
Gabriela Suchá
Peter Šefčík
Jaromír Švasta
Katarína Tóthová
Alexandra Vasilenková
Martin Vlačiky
Irena Zajíčková

OZ EnviSlovakia:

Ostatní:

47

Juraj Macek
Ľudmila Rojkovičová
Pavol Takáč
Veronika Váji Nagyová
Angela Wernerová
Branislav Máša (HES – COMGEO s. r. o.)
Jaroslav Stankovič (Minotaurus/ŠGÚDŠ)
Jana Mičová (dobrovoľníčka)
Peter Urgela (dobrovoľník)
Valika Váji Nagy (dobrovoľníčka)

Projekt LIFE+ KRASCAVE – Laická správa
Vydal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 2018
Autori: RNDr. Peter Malík, CSc., Mgr. Natália Bahnová, Ing. Peter Bajtoš, PhD.,
Mgr. František Bottlik, RNDr. Miloš Gregor, PhD., RNDr. Juraj Michalko, CSc.,
Mgr. Jaromír Švasta, PhD., Mgr. Alexandra Vasilenková, PhD.
Grafický návrh a technické spracovanie: Mgr. František Bottlik
Jazyková úprava: Ing. Janka Hrtusová
Autori fotografií: Peter Malík, Natália Bahnová, Peter Bajtoš,
František Bottlik, Balázs Kronome, Jaromír Švasta, Alexandra Vasilenková,
Jaroslav Stankovič, Daniel Svoboda
Náklad: 200 ks

ISBN 978-80-8174-033-6

6
5
4

projekt LIFE+

7

KRASCAVE

8

Zavedenie trvaloudržateľného
využívania podzemnej vody
v podzemnom krasovom systéme
Krásnohorskej jaskyne

3
2
LIFE11 ENV/SK/001023

Projekt je podporovaný z finančného nástroja LIFE+ Európskej komisie a z príspevku
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

ISBN 978-80-8174-033-6

1
LAICKÁ SPRÁVA

