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Hydrogeológovia
vo v Krásnohors

hajú
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Krasové podzemné vody sú vermi zaujímavou, vzácnou a zároveň dóležitou
súčasťou vodného bohatstva Slovenska_ Napriek tomu, že krasovatejúce horniny
(vápence a dolomity) sa nachádzajú na menej ako 5% územia našej kraji ny, práve
krasové podzemné vody predstavujú vyše SO% z celkovej spotreby pitnej vody_
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KRASCAVE
Sp«ifickos( g~oIogického prostredia, v ktorom sa zásob)' kra·
s01lých vôd 1''Oria, spôsobuje, te
ostávajú stále trochu záhadným
médiom, klOrého obehové charakteristiky sa významn.IW3 od
podzemných "ôd v in}-ch horni ·
nách. Prítomnosť priepasti. po'
norm'. puklin a inrch krasových
útvarov podporuje rýchlu in ·
filtráciu znUkových a povrcho·
vých vôd. Pot.. svojho rýchle ·
ho ,'Stupu do p<)dumia nemajú

tieto vody doslatotny čaS ..otis·
tit- sa. Znetistenie prítomné
na po,'rchu (nelegálne skládky.
aplikácia poI"nohospodárskych
chemikálii, ",stné infraštruk·
tury a i.) sa tak ""rmi rýchlo
môže ocitnMvpodzemnej ,'Ode_
Ochrana kvality kras01lých vôd
si preto vyZaduje významnu po'
zornos(.

SR motnosť rea);zovať projekt
zameraný na ochranu jedného
konkrétneho zdroja krasm'ých
p<.xhemn)-ch vôd - krasového
prame~a Buzg6. a tak aj celého
podzemného hydrologického
systému Krásnohorskej jasky.
ne. Projekt s ná~om z.,,,,,denie
trvalo udriatdntho využívania
podzemnej vody v podu",nom
kraso""", S)'lt"me Krásnohorskej
jaskyne je ZO série európsk}"ch

Chrania krasový prameň
Buzgo
H)-drogeoI6gmia Slátneho goologického ustavu Dionýu. Slúra
(SGÚ DS) a obČianskeho združe·
nia Envi SI01Iakia dostali s p<)d .
porou Európskej komisie. M2p
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projektov LlFE+ (lIFEI ! ENV!
SKfOOI023). Jeho cidom je zníti( ritiko em"ironmentálneho
znehodnotenia tohto krehkého
ekosystému
prostredníct'"Om
ino"..Čn}"Ch a monitorovacieh
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rámci projektu LlFE +
KRASCAVE boli do podum.
ných ,"Ôd jask)'nného systému
Krásnohorskej jaskyne, ako aj
na tri prame". v jej okoli inštalované kontinualne morače vy.
brat),ch kvantilativn)-ch ahali ·
1ativnych parametrov. ZMo"en
boli priebeine odoberané vzorky
podzemnej ,'Ody na stanmwie
lYzi ká Ino· chemick)-ch. ale aj
mikrobiologkk)ch paranlftrov
v laboratóriách_ Výsledky ukáza ·
h, 1" v)'Soké prietok}" na prameni
Iluzgó SÚ sprevádzané ~yšenými
koncentráciami bakt ..... ii vo ,'Odo.

Zberná oblasť vôd Krásnohor·
skej jaskyne a jej "),,,eru Buzg6
bola už v minulosti zisťo,.. nä
stopovacími sl"i~kami v stred·
nej časti Silickej planiny. V rám·
ci projektu boli dosiar v)'konané
Jallie d,~ série indikačn}-ch skú '
šok s aplikáciou environment.íJ·
n}ch stop<>'>'3ČOV na vybratých
závrtoch a priepastiach Silickej
planiny. V jaskynných priesto·
roch boli umiestn~né pristroje
na detekciu t)'Chto stopovač01l,
na základe čoho vieme mod ·
nofiť prepojenie jednotlivých
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Monitoring podzemných vôd
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riadiacu odberovú
jednotku a umožni
okamžitú blokáCiu
odberu v pripade ne ·
bezpe""nstva _ teJa
t\'ýtenej
turbidity
,"Ody. ale aj mom·
nia ďalších kvalitatívnych parametrov
- a ochranu ro,,'Od ·
nej siete pr~d jej zne ·
hodnocm'aním.
Vytýčenie".hot
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Na základe udajov
~
ziskaných pri moni .
toro'Olní hahl)' ,"Ody
.... _"",,,<0001
a vyhodnotenim sto•
p<>'>.. cích skušok su
..... ·vo ... ~ .....
h'" _ . , ' .... "", .. _ _
V)'tyČo,.. né
mieSIa
_ ._,. " _
' oo - . . ... _ _
na povl"thu krasowj
planiny. odkiar by
mohlo rahko dôjsľ
lokalit na povrchu s jaskynn)'m k znehodnoteniu podzemného
systémom, a ted. aj vytýčiť envi · hydrologického systému - .hOl
spots". V nich bude potrebné
ronm~ntálne ..,nziti""e lokality
(.hot spots"), l ktor)-ch hroli m'da dôslednej~ie pristupo'Olť
k ochrann)'m opatreniam a po .
bezprostredné nebezpečie
krehký jaskynný ekosystém.
wme strážiť spôsob ich vyu·
ži'.. nia_ V celej zbernej oblasti
Modelovanie
pod~emného
h)-drologického
Na základe ziskaných vslupných systému Krásnohorskej jasky·
údajm' boli vyt\'orené mode· ne bude treba na,'rhnUť zmeny
ly vj'voj. chemického zloženia " I
hospodárskej čin .
''Od)' v interakcii s horninov)'Ill
prostr~dim a interaktÍ\'ny zráž'
kovo-odtokmi' model štruktu·
ry, inak pm'edané model preme·
ny lrážok na podumnú ,"Odu .
Podľa t)chto modelov budeme
"edid predpm'edať motný aleoo
pra,'dcpodobný vývoj rózn)'ch
""nM01I v oblasti .
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Prototyp zariadenia
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Z hradiska v)'sk)'tu podumn)'ch
"M je okolie Krásnuhorskej jas·
kyne, Silická planina, ako i celé
uumie SI01Ienského krasu u nás
ojwinelým prírodným komple·
xom, jednou z m<lla krasových
plošin - plató. v hlbke ktorého
sa akumuluju podzen"," ,'ody_
Zlohlo dÔ\"Odu je tasť národ·
ného parku a jeho ochranného
pásma vyhlásená za chránenú
oblast' prirodu!"ej akumulácie
",Id Prúdenie podzemných ,"Ôd
v kraSO\'om masíve je charak·
terizo'.. né rýchl)'mi ZIt1enami
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aktivít, ale aj spájaním laickej
a odbornej v",ejnosti, aby sa
uchoval pre ď.lšie generácie_
Záro"en tak projekt na miest ·
nej uromi prispieva k splneniu
požiadaviek rámcovej smemiee
2000!60/ES O,·ode.

"
.
...._'='=

§

•

, ' ,

smeru. lnfiltrm.né vody si naj·
prv uchm..ju vertikáln)' smer,
klOry Sa neskôr prudko ZIt1e ·
ni na horizontálne prúdenie.
Zvláštnosľou je sifonál"e pr';.
denie _ poh)'b podzemnej "od)'
,. naplno zapla\"en)-ch chodbách
a jeho striedanie s tokom votvorených korytách. Významnou
hydrogoologickou charakteristi .
kou je prá"e rýchlosť prúdenia
krasových vôd, kedže zdrianie
vôd v podumi od vstupu až po
Odlok čaSlo nedosahuje ani 50
dní. Mnohé kru""i pramene
(V)'vieračk)'l plytkého obehu sa
nachádzajú na upatí planín a vy.
značuj,; sa pomerne \"e!kými
zmenami výdatnoS1~ od tisícok
litrov za sekundu po prudkých
daMoch at po úplné vyschnutie
v dlhších such)ch obdobiach.
Casí krasových podzemných
vôd sa však nachád13 vo ,,,,!kých
podzemní'ch bazénoch a ich
hlbši obeh vytvára zábezpeku
stál)'ch a výdatn}"Ch vÝ"erov.

Jedn)Tn l hla,'ných cidov pro·
jektu llFE+ KRASCAVE je
"ytmrenie prototypu zariade·
nia, ktoré by ,~delo zabezpečit"
ochranu vodárenského zdroja
s parametrami typickými pre
zdroje krasových ,'Ód. Turbidi·
ty sú najčaSlejšim sprie,"Odní1l1
znakom mikrobiologickej kon·
taminácie, okrem toho samy
spôsobuju znehodnotenie hali .
tatí'llych vlastnosti ,'ôd a zaná·
šanie vodárenského ro~odm-é·
ho systému. Vyvijaný prototyp.
ktor )' je " sutasnosti v skúšob·
nej pre"ádzke, ma výstup na

4

ob)'V"tdov okolitých obd o ich
užitočnosti_

Praca s mejnost'ou
Na zlepšenie informm'anosti
laickej a odoornej ..erejnosti sú
v rámci projektu '"o 'ia<:er)'ch
c)'kloch organizo,.né popula·
rizačn" prwná!ky. V roku 2(1]7
bolo dokonca" materských ško·
Uch v Krásnohorskej Dlhej Lúke
a " Ražňaw pre deti odohrané
poutné divadelné predsta,,,,nie
O suchej ,'Ode. Odborná ,~rej ·
nosť mala možnosť angažo,.. ť Sa
polas odborného h)'drogoolo·
gického seminára v októbri roku
2015. Vobci Krásnohorská DI há
luka boli osadené informačné
tabule, boli "ydané informaČ·
né letáky a populárno·náuČné
príručky o problematike kra ·
smi'ch podumných "ód. o ich
zranitel'nosti voči mečisteniu
a o spôsobe ich ochrany. Zdro·
jom priná!ajúcim najaktuálnej·
šie informácie - okrem iného
aj s online prenosom aktuálne
meraných dát l prototypu za ·
riadenia - je webová stránka
projektu hnp,f{www_geo!ogy_skJ
krasca,~/.
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