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Problematika ochrany podzemnej vody Žitného ostrova z hladiska 
súčasných hydrogeologických a hydrogeochemických poznatkov 

(1 obr. a 1 tab. v texte) 

STANISLAV GAZDA* — PAVEL POSPÍŠIL** 

La protection des eaux souterraines dans la region de Žitný ostrov au point de vue des 
connaissances hydrogéologiques et hydrogéochimiques contemporaines 

La region de Žitný ostrov — le reservoir unique ďeaux souterraines — est récemment 
de plus en plus menacée par les phénoménes négatifs de ľactivité humaine. Les produits 
antropogénes polluent les cours d'eau de surface lesquels rechargent les reserves ďeaux 
souterraines. Čes produits s'infiltrent directement dans les eaux souierraines, éventuelle
ment sous forme des effluents dans le voisinage des usines ou sous forme des eaux de 
precipitation. Les auteurs présentent leur pian de la protection rationelle des eaux de 
Žitný ostrov lequel est base sur revaluation complexe des conditions hydrogéologiques 
et hydrochimiques de cette region. lis recommandent de protéger les eaux souterraines 
surtout dans les lieux de la formation des reserves dynamiques. De cette maniere la partie 
prédominante de la region resterait réservée pour ('agriculture. 
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Žitný ostrov a k o súčasť dôležitej hydrogeologickej š t ruktúry — Podunajskej nížiny 
predstavuje v našich podmienkach jedinečnú zásobáreň podzemnej vody, z ktorej podľa 
posledných prác (A. P O R U B S K Ý — S. G A Z D A — M. K N É Z E K — T. R E P K A 1971) možno 
odoberať 14—18 m 3 / s vody. 

Podľa úvah vodohospodárov sa má voda z tejto zásobárne dopravovať skupinovými vo

dovodmi do oblasti Nitry , Nových Z á m k o v , Šiah, Poiplia a perspektívne až do oblasti 
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Lučenca. V celom území sa majú vybudovať zdroje s kapacitou až niekoľko m3/s vody. 
Časť z týchto zdrojov už vodu dodáva (Kalinkovo 850 l/s, Šamorín 600 l/s), časť je v štádiu 
podrobnejšieho prieskumu (Šamorín — zvýšenie až na 3,0 m3/s, Gabčíkovo 2—3 m3/s). 

Nedomyslené zásahy človeka tento z vodohospodárskeho hľadiska taký významný hydro
geologický celok značne ohrozovali a aj v súčasnosti ešte ohrozujú. Dôsledkom sú vážne 
straty ekonomického charakteru, nehovoriac už o tom, že sa strácajú zdroje, ktorých kapa
cita sa z hľadiska celkovej bilancie zásob podzemnej,,vody nedá nahradiť (II. vodný zdroj 
v Podunajských Biskupiciach). 

Doterajšie ochranné opatrenia sa zamerali prevažne na západnú časť územia, ktorá je 
bezprostredne ohrozená najmä ropnými produktmi. Ak sa má objektívne a komplexne 
riešiť ochrana podzemnej vody Žitného ostrova ako celku, treba vychádzať z poznania: 

a) základných hydrogeologických a hydrogeochemických zákonitostí formovania zdro
jov podzemnej vody, 

b) kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov pôsobiacich zdrojov sekundárneho 
znečisťovania a mechanizmov transportu ich produktov vo vodnom prostredí. 

Náčrt hydrogeologických pomerov 

Územie Žitného ostrova je súčasťou Podunajskej nížiny — jej okrajovej časti, ktorá je 
charakteristická veľkými akumuláciami klastických súvrství, sčasti kvartérnych, sčasti 
mladoneogénnych. Hranica medzi kvartérom a neogénom sa zatiaľ jednoznačne nezistila 
a nepotvrdila paleontologickými alebo inými dôkazmi. 

Z hľadiska formovania hydrogeologických pomerov zohrala podstatnú úlohu mladá tek
tonika a činnosť Dunaja. Tektonická aktivita mala poklesový charakter — diferencovala 
naše územie na čiastkové kryhy, ktorý majú centrum poklesávania v oblasti Gabčíkova 
(J. JANÁČEK 1967, L. JAKUBEC — A. PORUBSKÝ 1962). Celý klastický komplex bol pre
vŕtaný do hĺbky 400 m a podľa výsledkov geofyziky (J. MÁJOVSKÝ 1969) dosahuje jeho 
hrúbka až 600 m. Aj keď poklesávanie je do určitej miery postupné, predsa v pozdĺžnom 
smere vidieť markatný nárast hrúbky komplexu štrku a piesku v oblasti Hamuliakova až 
Šamorína, kde hrúbka dosahuje 100—130 m. V území medzi Hamuliakovom a Šamorí
nom nie je prechod do podložia jednoznačný, prvé vložky ílu sa vyskytujú v hĺbke okolo 
130 m a ďalej nasleduje súvrstvie striedajúceho sa ílu a drobného štrku. Podľa súčasných 
znalostí sleduje pozdĺžna os celej depresie približne spojnicu Šamorín — Rohovce — Šu
ľany — Topoľovec. V území v. od Gabčíkova dochádza k redukcii celého komplesu gab
číkovskými zlomami (J. JANÁČEK 1967) o 230—280 m na vzdialenosť asi 5 km. Zlomy majú 
smer SV—JZ a sú veľmi dôležitým prvkom aj z hydrogeologického hľadiska. Ďalej sa sú
vrstvie postupne redukuje až do oblasti Klížskej Nemej (vysoká kryha pri Klížskej Nemej), 
kde hrúbka štrkopiesku klesá až na asi 20 m, a ďalej do oblasti Komárna (až na 5 m). 

Naše poznatky o priečnom profile už nie sú také úplné. Je nesporné, že celá panvová 
štruktúra zasahuje aj územie po pravej strane Dunaja, kde v území medzi Rusovcami a 
Dunajom narastá hrúbka štrku a piesku z 30 na 62 m. Severné ohraničenie možno rov
nako klásť za Malý Dunaj, kde sa v oblasti sv. od Jelky zistila značná redukcia nápla
vov. V centre Žitného ostrova sú zatiaľ pomery málo známe. Nie je jasné, či v priečnom 
smere ide o jednotnú depresiu, alebo či sú tam aj čiastkové elevácie. 

Z hľadiska zrnitosti možno pozorovať postupné zjemňovanie od štrku až balvanitého 
charakteru pod Bratislavou cez hrubozrnný štrk (Šamorín) k drobnozrnnému štrku silne 
piesčitému (Gabčíkovo — Palkovičovo). Zmeny zrnitosti však nie sú jednotné a jednoznač
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né. Veľké zmeny sú aj na krátke vzdialenosti, v čom sa odrážajú charakteristické vlastnosti 
Dunaja, ako je častá a rýchla zmena vodnosti, a teda aj unášacej sily. Tieto prejavy výstiž
ne opisujú viaceré práce zo Žitného ostrova (L. JAKUBEC — A. PORUBSKÝ 1962). V ostatnom 
období bola táto vlastnosť náplavov charakterizovaná aj kvantitatívne v oblasti Šamorína, 
kde podľa údajov T. REPKU a I. MUCHU (1974) dosahuje anizotropia spôsobená vrstvovou 
heterogenitou hodnotu až vyše 50. 

Z morfologického hľadiska vytvára Dunaj po vstupe do Podunajskej nížiny náplavový 
kužeľ a približne jeho vrcholom dnes tečie. V minulosti sa jeho koryto pohybovalo po celom 
dnešnom území Žitného ostrova. 

Osobitné postavenie má Dunaj aj z hydrologického hľadiska. Zásobuje vodou územie, 
ktorým preteká — najmä v úseku Bratislava až Palkovičovo — prakticky pri každom vod
nom stave, a to vďaka tomu, že jeho koryto je uložené na spádnici naplavovaného kužeľa. 
V obdobiach po rýchlom poklese povodňového stavu na krátky čas nastáva drénovanie 
okolitého územia. Taký stav trvá vždy len krátke obdobie, ale opakuje sa viackrát do roka. 
Čiastočky vody tak predlžujú svoju dráhu v pórovitom prostredí a nepohybujú sa tak jedno
značne smerom, ktorý ukazujú hydroizohypsy. 

Podľa najnovších poznatkov sa zdá, že infiltrácia z Dunaja nie je rovnako intenzívna na 
obe strany. Dôležitú úlohu hrá asymetrická poloha koryta voči celej depresii, ktorá spôso
buje, že podzemná voda infiltrujúca do náplavov prúdi v smere menšieho odporu, t. j . do 
územia Žitného ostrova, kde sa jej prietočný profil relatívne viac zväčšuje ako po pravej 
strane koryta. Je pravdepodobné, že tu nastáva až isté nasávanie podzemnej vody, ktorá 
takto prúdi v prevažnej miere do lavostranných náplavov. Tento jav by mohol byť dôkazom, 
že zásoby podzemnej vody Žitného ostrova sú produktom infiltrácie z prevažnej časti koryta 
Dunaja, teda nielen z brehovej čiary, resp. ľavostrannej polovice koryta. Pohyb vody potom 
tiež nie je horizontálny, ale zostupný. 

Potvrdzujú to aj výsledky tríciových analýz. V oblasti Rusoviec, pri objekte vzdialenom 
od Dunaja asi 800 m, došlo k určitej zmene veku vody už v hĺbke 25—30 m, zatiaľ čo v oblasti 
Šamorína, pri objekte vzdialenom od Dunaja asi 2,5 km, možno markantnú zmenu veku vody 
pozorovať až v hĺbke okolo 135 m (P. POSPÍŠIL — Š. ŠÁRO 1974, P. POSPÍŠIL 1974). 

Podzemná voda prúdi územím Žitného ostrova v smere približne paralelnom s jeho ob
medzením, pričom pod vplyvom narastania hrúbky štrku sa rýchlosť prúdenia postupne 
zmenšuje, až v území od Dunajskej Stredy a Gabčíkova zásluhou gabčíkovských zlomov 
nastáva vzdúvanie podzemnej vody. Podľa existujúcej siete odvodňovacích kanálov a ich 
prietokov aj v období nízkych stavov na Dunaji možno usúdiť, že účinok vzdúvania pod
zemnej vody (prispieva k nemu aj zjemňovanie sedimentov) sa prejavuje aj západnejšie. 
Napr. v oblasti Šulian a Bodík boli v minulosti veľké mokriny (pramene Čiližského potoka), 
ktoré sú už odvodnené. 

Zaujímavé postavenie v tomto smere majú aj kanály Šarrétu v území medzi Lehnicami 
a Dunajským Klátovom. V suchom období jesene r. 1972 odvádzali až 1700 l/s vody. 
(P. POSPÍŠIL 1972). Príčina výveru vody do týchto kanálov nieje zatiaľ známa. Nieje vylúče
né, že ide o vplyv vzdúvania podzemnej vody zásluhou s. obmedzenia nádrže. Je prekvapujú
ce, že sa takýto kvantitatívne významný odber podzemnej vody na relatívne malom území 
neprejavil na nijakej doterajšej mape hydroizohýps. 

V doterajších prácach o Žitnom ostrove sa Malý Dunaj pokladá za hraničnú podmienku 
v tom zmysle, že drénuje podzemnú vodu prúdiacu do jeho povodia od Dunaja. Po mnohých 
vodohospodárskych úpravách — vybudovanie vtokového objektu, hate v Novej Dedinke 
atď. — táto jeho úloha ako dôležitej okrajovej podmienky nie je už dnes taká jednoznačná. 
Podľa niektorých údajov (Pelikán, ústna informácia) v úseku pod Bratislavou je hladina 
podzemnej vody pod Malým Dunajom prakticky oddelená od povrchovej vody. Vzhľa
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dom na to, že kvalitatívne údaje poukazujú na vplyv Malého Dunaja na podzemnú vodu, 
zdá sa pravdepodobné, že koryto rieky je tu „zavesené", teda infiltrované množstvo vzhľa
dom na vysokú priepustnosť štrku v jeho trvalé zvodnenej časti nestačí na vytvorenie spo
jitého prepojenia povrchovej a podzemnej vody. V úseku pod haťou Nová Dedinka plní 
Malý Dunaj pravdepodobne úlohu drénu aj dnes. 

Vychádzajúc z týchto poznatkov možno celé územie Žitného ostrova z hydrogeologického 
hľadiska rozdeliť na tri zóny: 

1. zóna tvorby podstatného množstva podzemnej vody, ku ktorej patrí územie tesne 
priliehajúce k Dunaju; 

2. zóna transportu a hlavného znečisťovania podzemnej vody, ktorú tvorí prevažná časť 
západnej polovice Žitného ostrova; 

3. zóna odvodňovania, pod ktorou rozumieme tú časť územia, v ktorej podzemnú vodu 
odvádza Malý Dunaj, kanály a tiež aj Dunaj. Táto oblasť sa na S začína už pri Lehniciach, 
kde velké množstvo vody odvádza Starý a Nový hlavný kanál. Ďalej pokračuje do oblasti, 
v ktorej je kanál SVII s prítokmi, t. j . približne v. od spojnice Bodíky — Dunajská Streda — 
Dunajský Klátov, a podľa doterajších poznatkov pokračuje až po Komárno. 

Treba podčiarknuť, že toto členenie platí za súčasného stavu neovplyvnených prírodných 
podmienok. Po výstavbe vodných diel nastanú značné zmeny, a preto bude treba urobiť 
určité korekcie, najmä pokiaľ ide o územie, v ktorom sa tvoria zásoby podzemnej vody, 
a pravdepodobne aj v ohraničení územia s intenzívnym odvodňovaním. Podstatne sa 
však ani potom charakter hydrogeologických procesov nezmení. 

Náčrt hydrogeochemických pomerov 
Mimoriadne zložité hydrogeochemické pomery Žitného ostrova sú výsledkom vzájom

ného pôsobenia komplexu faktorov, ktoré z hľadiska ich funkcie v procese tvorby chemic
kého zloženia podzemnej vody možno rozdeliť na primárne a sekundárne. 

Z primárnych genetických faktorov, ktoré úzko súvisia s prírodnými geologickými, 
hydrogeologickými a geochemickými pomermi Žitného ostrova, má určujúci význam mine
ralogickopetrografický charakter kvartérneho štrkopiesku a jeho bezprostredného podložia 
(prevažne klastické sedimenty pontu), resp. nadložia (pôdny pokryv), chemické zloženie 
zdrojovej vody (povrchová voda Dunaja, v menšej miere aj zrážková voda) a celkové (hyd
rodynamické, termodynamické a oxiredukčné) podmienky ich obehu. 

Primárne genetické faktory pôsobia v smere formovania výrazného kalciummagnézium
bikarbonátového chemizmu podzemnej vody. Povrchová voda Dunaja (podľa R. JACKA 
1968 rozptyl mesačných priemerov mineralizácie, resp. hodnôt A2 za obdobie 1961—1967 
je 0,28—0,38 g/l, resp. 67—75 mval %), ktorá je hlavným zdrojom dopĺňania podzemnej 
vody, sa pri prestupe štrkopieskom dalej mineralizuje hlavne hydrolytickým rozkladom 
silikátov (najmä živcov a sľúd, ktoré vo forme samostatných zŕn v piesčitej zložke, resp. 
ako súčasť rozličných silikátových hornín obliakovej zložky majú po kremeni najväčšie 
zastúpenie) a rozpúšťaním karbonátov (v sz. časti Žitného ostrova sa ich podiel v oblako
vej zložke štrkopiesku do hĺbky asi 70 m pohybuje v rozmedzí 5—8 "/„; D. MINAŔÍKOVÁ 
1960). Oba tieto procesy v termodynamických a oxiredukčných podmienkach plytkopod
povrchového obehu uvoľňujú do prestupujúcej vody hlavne hlavne ióny Cs2+, Mg2+ a HC03 
s intenzitou závislou od radu faktorov (rýchlosť prúdenia, granulometrické zloženie, distri
búcia karbonátov atď.), čo v konečnom dôsledku vedie k formovaniu výrazného primárneho 
kalciummagnéziumbikarbonátového chemizmu podzemnej vody štrkopiesku. Existencia 
zóny výrazne kalciummagnéziumbikarbonátovej vody v území Žitného ostrova pri
ľahlom k Dunaju (obr. 1) takýto výhľad plne potvrdzuje. 
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Ak si odmyslíme sekundárny vplyv poľnohospodárskej výroby, oba mineralizačné pro

cesy primárne pôsobia aj pri prestupe zrážkovej vody cez pôdny pokryv. Všetky typy pôdy 
Žitného ostrova sú totiž silne vápnité a pomerne piesčité. Podľa J. TANISTRÁKA (1964) 
a J. HRAŠKA (1968) sa pohybuje obsah CaCO s v pôde prevažne v rozmedzí 10—30%, 
pričom popri prevládajúcom kalcite bol identifikovaný aj dolomit a plagioklasy sú po kre

meni druhým najvýznamnejším minerálom ľahkej frakcie ich piesčitej zložky. 
Trochu odlišný mechanizmus tvorby chemizmu podzemnej vody pôsobí v hlbších častiach 

štrkopieskového komplexu v strednej časti Žitného ostrova. Bezprostredne súvisí s výraz

ným poklesom obsahu karbonátov v obliakovej zložke štrkopiesku, resp. so zmenami 
termodynamických, oxiredukčných a hydrodynamických podmienok s hĺbkou (A. P O 

RUBSKÝ — S. G A Z D A — M. KNÉŽEK — T. REPKA 1971) a vedie k vzniku charakteristickej 
vertikálnej zonálnosti chemizmu podzemnej vody tejto časti Žitného ostrova (pokles mine

ralizácie a postupný mierny posun celkového chemizmu smerom k nátriumbikarbonátové

mu typu). 
Sekundárne genetické faktory úzko súvisia s činnosťou človeka, ktorý výstavbou roz

siahleho priemyslu a chemizáciou poľnohospodárskej výroby vytvoril v študovanom území 
trvalé pôsobiace intenzívne zdrojs organického i anorganického znečisťovania podzemnej 
vody. 

Jedným z najvýznamnejších zdrojov sekundárneho znečisťovania podzemnej vody Žit

ného ostrova je priemyselná odpadová voda z areálu Bratislavy, hlavne odpadová voda 
chemického priemyslu, ktorá sa spolu s časťou splaškovej vody z mesta odvádza do Dunaja. 
Celkové množstvo rozličných anorganických i organických látok, ktoré táto voda prináša 
do Dunaja, reprezentuje ročne asi 100 000 t (stav z r. 1970), z čoho hlavný podiel pripadá 
na sírany (podľa technického odboru CHZJD priemerný obsah síranov v odpadovej vode 
bol v r. 1970 1,98 g/l), nerozpustné látky, sodík, chloridy a rozličné organické látky, vrátane 
olejov a fenolov. 

Po zaústení do Dunaja (asi 4—5 m od brehu) sa odpadová voda nezmieša hneď dokonale 
s celou masou vody Dunaja, ale sa len postupne čiastočne mieša s povrchovou vrstvou vody 
Dunaja tečúcou pozdĺž jeho ľavého brehu. Pretože odpadová voda zaúsťuje v úseku Duna

ja, v ktorom počas celého roku dochádza k intenzívnej infiltrácii jeho vody do štrkopiesko

vého komplexu, značná časť látok prinášaných odpadovou vodou prestupuje do obehu pod

zemnej vody. Pravdivosť tohto záveru potvrdzuje skutočnosť, že pozdĺž celého asi 30 km 
úseku ľavého brehu Dunaja pod vyústením odpadovej vody Slovnaftu boli spozorované 
charakteristické zmeny zoobentosu (celkový pokles množstva a vyhynutie celých skupín 
organizmov) žijúceho na skalných brehoch (M. ANTONIČ — J. ROTHSCHEIN 1966). 

V minulosti (do r. 1959) za nízkeho vodného stavu na Dunaji tvorila prietok M. Dunaja 
v hornom úseku jeho toku iba odpadová voda zo splaškovej kanalizácie, resp. odpadová 
voda CHZJD, ktorá doň vyúsťovala otvoreným kanálom. Z tohto kanálu v priebehu celého 
roku a z M. Dunaja v značnej časti roku dochádzalo k infiltrácii týchto vysokominerali

zovaných a vysokoagresívnych (prítomnosť voľnej H2S04) vôd nátriumkalciumsulfátového 
typu do priľahlých častí štrkopieskového komplexu. Infiltráciu v počiatočnej fáze sprevádzali 
rozličné fyzikálnochemické reakcie s horninovým materiálom štrkopieskov (pôd) a s nimi 
spätým vznikom sekundárnej mineralizácie — zasolenia, reprezentovaného rozličnými 
vyzrážanými minerálmi, resp. koagulovanými látkami, sorpciou iónov S 0 4 na kladne na

bitých koloidoch (napr. Fe (OH3), obsadením výmenných centier ílových minerálov iónmi 
Na+ a S 0 4

 2 (vymieňajú sa celé skupiny OH~)atď. V priebehu dlhoročného pôsobenia 
sa zóna tohto zasolenia postupne stále viac rozširovala. Prúd podzemnej vody vychádzajúci 
pod Bratislavou z Dunaja, ktorý má počiatočný smer prúdenia Z—V, spôsobil, že toto zaso

lenie nepreniklo významnejšie v smere osi Žitného ostrova do jeho centra, ale sa obmedzilo 
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iba na obojstrannú pririečnu zónu M. Dunaja a významne ju ovplyvnilo prakticky až po 
sútok s Váhom. V súčasnom období toto zasolenie postupne vyplavuje prúdiaca podzemná 
voda, pričom sa v rozličnom stupni mení jej celkový chemizmus. 

V súčasnom období vyúsťuje do M. Dunaja časť mestskej splaškovej vody Bratislavy 
a dvoma kanálmi (otvoreným a zatvoreným) chladiaca voda Slovnaftu, ktorá je význam

ným zdrojom znečisťovania vody M. Dunaja ropnými uhľovodíkmi a fenolmi. 
Ak vezmeme do úvahy iba otvorený odpadový kanál, ktorým z areálu Slovnaftu odteká 

2—3m3/s chladiacej vody s priemerným obsahom ropných uhľovodíkov 4mg/ l (priemer 
za r. 1967 a 1968 — JACKO 1970), dostáva sa do M. Dunaja iba z tohto zdroja v ročnom 
priemere 250—380 t ropných uhľovodíkov. Pritom okrem dispergovaných, resp. rozpuste

ných ľahších frakcií ropných uhľovodíkov zahrnutých v uvedenej neúplnej bilancii (zatvore

ný kanál obsahoval v uvedenom období v priemere 10,3 mg/l olejovitých látok a 0,14 mg/l 
fenolov), je chladiaca voda Slovnaftu nositelom aj ich ťažších frakcií, ktoré sa transportujú 
ako fáza na povrchu ich hladiny. Že je takto kontaminovaná povrchová voda M. Dunaja 
v hydrochemickom vzťahu so zvodneným štrkopieskovým komplexom, dokumentuje prí

tomnosť naftových produktov v podzemnej vode po oboch stranách toku M. Dunaja ( P E 

LIKÁN — ústna informácia). 
Pri intenzívnom využívaní povrchovej vody M. Dunaja na zavlažovanie (v súčasnosti 

sa zavlažuje plocha 29 000 ha) sa kontaminujúce naftové uhľovodíky transportujú i do vzdia
lenejších častí Žitného ostrova. Závlahové kanály odoberajú vodu z M. Dunaja pod Mali
novom, kde je stupeň jej znečistenia maximálny. 

Ešte významnejším zdrojom ropného znečisťovania podzemnej vody Žitného ostrova ako 
chladiaca voda je samotný areál závodu Slovnaft, kde v dôsledku radu príčin (nedostatočné 
ochranné opatrenia, netesnosť kanalizačnej siete a produktovodov, nedodržiavanie techno

logickej disciplíny na stáčacích rampách a v skladovacích objektoch, poruchy a havárie 
atď.) nekontrolovateľne uniká značné množstvo ropy, surovej odpadovej vody a rozlič

ných produktov. Ako výsledok dlhodobého úniku sa vytvorila pod areálom závodu na 
hladine podzemnej vody súvislá vrstva ropy a produktov jej petrochemického spracovania, 
ktorej hrúbka dosahuje miestami až 2 m (J. PROCHAZKA et al. 1973). Závod Slovnaft je 
pritom situovaný práve v miestach, kde sa od Dunaja odvetvuje hlavný prúd infiltrujúcich 
povrchových vôd, pokračujúci najprv v. a potom jv. smerom do centra Žitného ostrova. 
Znečistenie podzemnej vody týmto zdrojom už zasahuje až do okolia Nových Košarísk, 
Miloslavova a Tomášova (R. JACKO 1970) a reálne ohrozuje, a to aj napriek rozsiahlym 
a nákladným ochranným, resp. sanačným opatreniam, ktoré sa v súčasnosti pripravujú 
a sčasti už aj realizujú, aj ďalšie časti Žitného ostrova. 

Ďalším význačným zdrojom sekundárneho znečisťovania podzemnej vody Žitného ostro

va je poľnohospodárska výroba. Celková výmera intenzívne poľnohospodársky obrábanej 
ornej pôdy na Žitnom ostrove je asi 150 000 ha, pričom súčasná ročná spotreba minerál

nych hnojív v prepočte na čisté živiny sa pohybuje na úrovni 260 kg/ha, čo značne prevy

šuje celoslovenský priemer, ktorý je iba 150 kg/ha (stav z r. 1971). Toto množstvo minerál

nych hnojív po prepočte na km2 reprezentuje asi 26 t spravidla veľmi dobre rozpustných 
soh (dusičnany, sírany a fosforečnany alkálií a alkalických zemín), z ktorých značnú časť 
zrážková voda transportuje do podzemnej vody. Vyplavovať soľ z pôdy pomáha aj inten

zívne zavlažovanie (v priemere sa na 1 ha spotrebuje asi 2000 m3 vody), ktorého plošný 
rozsah neustále vzrastá. V súčasnosti sú na Žitnom ostrove závlahy vybudované na 31 000 
ha, do r. 1980 sa počíta s rozšírením zavlažovanej plochy na 50 000 ha a po r 1980 až na 
62 000 ha. 

Podzemnú vodu stále viac znečisťujú aj pesticídy, ktorých sa v súčasnosti (stav z r. 1971) 
spotrebuje asi 1420 t, z čoho 640 t pripadá na ťažko nahraditeľné chlórované uhľovodíky. 
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Po prepočte na 1 ha pôdy predstavuje znečistenie chlórovanými uhľovodíkmi 4,5 kg/ha/rok. 
Pôdu Žitného ostrova ročne znečisťuje aj asi 3000 t odpadu z olejov a mazadiel. Tento údaj 
však pravdepodobne nie je úplný. V súvislosti s koncentráciou živočíšnej výroby (veľko
farmy a veľkovýkrmne) vznikajú problémy s uskladňovaním, zužitkúvaním a likvidáciou 
pevných a kvapalných fekálií. O aké množstvo ide, ilustruje údaj, že každý kus ustajne
ného hovädzieho dobytka produkuje denne priemerne 20 I trusu a 15 1 moču (R. JACKO 
1972). Pri chove prasiat je produkcia trusu a moču o niečo nižšia. Celkové súčasné orga
nické znečistenie z poľnohospodárskej výroby, ktoré ohrozuje kvalitu povrchovej a podzem
nej vody Žitného ostrova, sa odhaduje na 2,4 milióna populačných ekvivalentov. Závažnosť 
tohto druhu znečistenia podčiarkujú výhľadové úvahy poľnohospodárov, podľa ktorých sa 
budú pri koncentrácii chovu stavať aj zariadenia, v ktorých bude počet kusov dosaho
vať až niekoľko desiatok tisíc (Ftroboňovo, Mliečany, Blahová). 

Významným a zatiaľ ešte plne nedoceneným zdrojom znečisťovania podzemnej vody 
Žitného ostrova sú aj plynné, resp. pevné priemyselné exhaláty. Celkovú súčasnú produkciu 
plynných a pevných exhalátov v areáli Bratislavy možno odhadnúť asi na 80 000 t, z čoho 
približne 50 000 t pripadá na SOa a zvyšok tvorí pevný úlet, popolček, CS2, H2S, SOa, 
F , Cl2, HO atď. Ak uvážime, že v značnej časti roka prevládajú v okolí Bratislavy sz. a z. 
vetry, exhaláty sa prevažne transportujú nad územie Žitného ostrova, kde časť z nich pro
stredníctvom zrážok znečisťuje podzemnú vodu. Navyše na samotnom území Žitného ostro
va pôsobí celý rad menších i väčších producentov exhalátov, hlavne S02 a popolčeka. 
Tak napr. iba cukrovar v Dunajskej Strede počas kampane vypustí do ovzdušia asi 10 000 
t S02 . Prašný spád na území Žitného ostrova je 100 až 150 t/km2/rok, smerom na Bra
tislavu sa postupne zvyšuje až na hodnotu 300 t/km2/rok. 

Výrazné zastúpenie zlúčenín síry v exhalátoch má závažné hydrogeochemické dôsledky. 
Ak predpokladáme, že z uvedenej, zrejme neúplnej bilancie množstiev S02 sa ročne iba asi 
10 0001 zoxiduje a rozpustí v zrážkovej vode, spadne na územie Žitného ostrova asi 15 000 t 
kyseliny sírovej, ktorá výrazne ovplyvní hlavne interakciu zrážkovej vody s pôdnym pokry

vom. 
Pôsobením sekundárnych genetických faktorov sa primárny chemizmus podzemnej 

vody Žitného ostrova výrazne metamorfuje. Stupeň tejto metamorfózy sa mení v čase 
i priestore. V priestore závisí od pozície územia vo vzťahu k pôsobiacim zdrojom sekun
dárneho znečisťovania, v čase od premenlivej intenzity pôsobenia týchto zdrojov vo vzťahu 
k pôsobeniu primárnych genetických faktorov, podmienenej zmenami ich kvalitatívnych 
a kvantitatívnych parametrov. Organický podiel sekundárneho znečistenia sa spravidla 
z obehu podzemnej vody eliminuje pomerne rýchlo. Výnimkou sú iba ropné uhľovodíky 
(vrátane produktov ich petrochemického spracovania) a iné, fyzikálnochemicky, resp. 
biochemický ťažko nahraditeľné organické látky (napr. pesticídy). Anorganický podiel 
sekundárneho znečistenia je vo vodnom prostredí spravidla stabilný a ľahko transporto
vateľný, a preto môže ovplyvňovať chemické zloženie podzemnej vody aj v značnej vzdia
lenosti od zdroja znečistenia. Prejavuje sa najmä nerovnako výrazným vzrastom jednotli
vých zložiek prvej a druhej salinity (chloridy, sírany a dusičnany alkálií a alkalických zemín) 
a s ním spojeným charakteristickým posunom celkového chemizmu podzemnej vody sme
rom k nevýraznému kalciummagnéziumbikarbonátovému typu, resp. až k zmiešanému 
typu, a zodpovedajúcim vzrastom mineralizácie. Možnosti primárneho vzniku uvedených 
zložiek v plytkopodpovrchových podmienkach obehu podzemnej vody v kvartérnych štrko
pieskoch sú všeobecne minimálne (malé množstvá chloridov a alkálií sa uvoľňujú pri hydro
lytickom rozklade amfibolov, sľúd a živcov, malé množstvo síranov a fosforečnanov pri 
oxidácii, resp. rozpúšťaní akcesoricky prítomného pyritu, resp. apatitu) a v množstvách 
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pozorovaných v týchto vodách (napr. obsah chloridov až 200 mg/l, obsah síranov až 800 
mg/I, atď) absolútne vylúčené. 

Doterajšie poznatky ukazujú, že sa uvedená metamorfóza v maximálnej miere prejavuje 
v povrchovej vrstve podzemnej vody štrkopieskového komplexu do hĺbky asi 30 m. Stále 
rastúci stupeň anorganického a organického znečisťovania prírodného geologického pro

stredia Žitného ostrova spolu s jeho limitovanou prirodzenou eliminačnou schopnosťou 
a dokázanými možnosťami vertikálneho zostupného prúdenia podzemnej vody v štrkopies

kovom komplexe (drénujúci účinok hlbšie uložených priepustnejších polôh) vyvoláva však 
vážne obavy, že sa postupne bude stále viac kontaminovať i podzemná voda hlbších vrstiev, 
ktorá má zatiaľ najmä v strednej časti Žitného ostrova veľmi priaznivé chemické zloženie. 

Spomenuli sme už, že primárne a sekundárne genetické faktory nepôsobia na celom 
území Žitného ostrova rovnakou intenzitou. V závislosti od toho, ktoré z faktorov sa pri 
tvorbe chemizmu podzemnej vody uplatňujú ako určujúce, možno na území Žitného ostrova 
vymedziť štyri hydrochemické zóny (obr. 1). 

Zóna A prilieha k Dunaju, je ohraničená izochémou A2 70—90 mval % a obmedzuje 
sa iba na hornú a strednú časť Žitného ostrova. Genézu vody tejto zóny, ktorá má naj

výraznejší kalciummagnéziumbikarbonátový chemizmus a najnižšiu mineralizáciu (pre

važne pod 0,5 g/l), podmieňujú primárne faktory. Vplyv sekundárnych faktorov je malý. 
Pôsobí len anorganické, resp. organické znečistenie transportované infiltrujúcou vodou Du

naja (významnejšie sa uplatňuje iba v území pod vyústením odpadovej vody Slovnaftu 
a CHZJD), resp. lokálne zdroje fekálneho znečistenia. Z hydrochemického hľadiska je voda 
tejto zóny najvhodnejšia na vodohospodárske využívanie. 

Zóna B prebieha približne stredom Žitného ostrova v smere jeho pozdĺžnej osi a je cha

rakterizovaná vodou menej výrazného kalciummagnéziumbikarbonátového chemizmu 
(A2 = 50—70 mval %) a mineralizácie 0,5—0,7 g/l. Vplyv primárnych genetických faktorov 
celkove ešte prevažuje, podstatne však vzrastá pôsobenie sekundárnych faktorov, 
najmä minerálnych hnojív vyplavovaných zrážkovou vodou z pomerne dobre prie

pustného pôdneho pokryvu s malou mocnosťou (v hornej a strednej časti Žitného 
ostrova ho prevažne tvoria lahké piesčité pôdy s mocnosťon väčšinou do 2 m). 

Určitým a v čase premenlivým podielom zrejme spolupôsobí aj znečistenie zrážkovej 
vody z atmosféry. V sz. časti zóny (okolie Podunajských Biskupíc a Rovinky) sa významne 
uplatňuje znečistenie ropnými uhľovodíkmi a v menšej miere aj sekundárne zasolenie štrko

piesku z obdobia, keď do Dunaja vyúsťovala odpadová voda CHZJD. 
Smerom a JV sa chemizmus vody tejto zóny čiastočne mení. Vzrastá najmä mineralizá

cia, resp. obsah organických látok, a hodnoty koeficientu Na/K sa výrazne posúvajú v pros

pech sodíka (tab. 1). Predpokladáme, že tieto zmeny súvisia jednak s meniacimi sa hydro

dynamickými podmienkami obehu podzemnej vody v tomto smere (postupné spomaľo

vanie prúdenia a tomu zodpovedajúci dlhodobejší kontakt prestupujúcej vody s horninovým 
prostredím), resp. s rastúcim stupňom najmä jej organického znečistenia (kumulovaný 
účinok živočíšnej veľkovýroby, splaškovej vody a odpadovej vody potravinárskeho prie

myslu), jednak sa pôsobením faktorov špecifických pre dolnú časť Žitného ostrova. 
Na vodohospodárske využitie prichádza do úvahy najmä podzemná voda hlbších vrstiev 

štrkopieskového komplexu v centrálnej časti zóny. 
Zóna C sa obmedzuje iba na úzky pás pozdĺž M. Dunaja. Určujúci vplyv na tvorbu che

mizmu majú sekundárne genetické faktory, najmä už spomenuté zasolenie štrkopiesku, ktoré 
postupne vyplavuje podzemná voda. Vody tejto zóny sú zmiešaného, ojedinelé až' nevý

razného kalciumsulfátového typu, mineralizácia sa pohybuje v rozmedzí 0,7—1,0 g/l. Sz. 
časť zóny (okolie Mosta na Ostrove, Malinová atď.) výrazne ovplyvňujú ropné uhľovodíky. 
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V menšej miere sa ropné znečistenie prejavuje aj pozdĺž ďalšieho toku M. Dunaja a doku
mentuje tak svoje isté hydrochemické vzťahy s podzemnou vodou. 

Zóna D vypĺňa prakticky celú dolnú časť Žitného ostrova a je charakteristická vysoko
mineralizovanými vodami (mineralizácia nad 1 g/l, ojedinelé i nad 2 g/l), nevýrazného kal
ciummagnéziumbikarbonátového až zmiešaného chemizmu. Sz. hranica zóny sleduje 
približne systém odvodňovacích kanálov (Hlavný kanál, kanál Báč, Pastuchovský kanál 
atď.), ktorými sa odvádza podzemná voda prúdiaca zo strednej časti Žitného ostrova a vzdú
vaná'na vyzdvihnutých neogénnych gabčíkovských kryhách a pri Klížskej Nemej. 

Genéza vody tejto zóny je zložitá. Popri prevažujúcom pôsobení sekundárnych faktorov, 
najmä minerálnych hnojív a fekálneho znečistenia (časté podmáčanie pôdneho pokryvu 
v dôsledku vysokej hladiny podzemnej vody), sa výrazne uplatňujú aj niektoré špecifické, 
pre toto územie primárne faktory, z nich najmä častý výskyt zasolenej pôdy s prevažujú
cou Na—C03 mineralizáciou (J. HRAŠKO 1968), resp. tektonický rozptyl nátriumbikar
bonátovej vody podloženého pontu. Významnejšie prejavy takého rozptylu boli spozoro
vané napr. v okolí V. Kosíh, Okoličnej na Ostrove, Zlatnej na Ostrove a Čalovca. Oba faktory 
podmieňujú zvýšené hodnoty koeficientu Na/K, pozorované v značnej časti podzemnej 
vody tejto zóny. Časté zvýšené hodnoty koeficientu Mg/Ca (až 2,8) sú zrejme dôsledkom 
výraznejšej lokálnej prítomnosti dolomitu v pôdnom pokryve dolnej časti Žitného ostro
va (J. HRAŠKO 1968). S výnimkou úzkeho pásu pozdĺž Dunaja, kde mineralizácia klesá 
pod 1,0 g/l, nie je podzemná voda tejto zóny vhodná na vodohopodárske využitie. 

Vymedzené hydrochemické zóny nemožno chápať absolútne, teda tak, že sa v ich laterál
nom i vertikálnom profile vyskytuje iba voda s uvedenými hydrochemickými parametrami. 
Takéto chápanie by veľmi zjednodušovalo zložitosť hydrogeochemických pomerov Žitného 
ostrova Zóny v našom ponímaní reprezentujú preto iba územia s prevažujúcim výskytom 
vody daného chemizmu v hĺbke asi do 30 m. Pravdepodobnosť výskytu vody odlišného 
chemizmu je však relatívne malá, v rámci všetkých vymedzených zón neprekračuje 20 %. 
Istou výnimkou môže byť len bezprostredné okolie dedín, resp. hospodárskych objektov 
JRD a štátnych majetkov, kde v dôsledku nerovnako intenzívne pôsobiacich bodových 
zdrojov, najmä fekálneho znečistenia, môže byť priestorová variabilita chemizmu podzem
nej vody väčšia. 

Uvedená hydrochemická zonálnosť reprezentuje stav z februára—marca 1971, teda 
prevažne z obdobia nízkeho vodného stavu na Dunaji a minimálnych hladín podzemnej 
vody Z literatúry je známe, že chemizmus podzemnej vody Žitného ostrova sa v čase výraz
ne mení. Tak napr. R. JACKO (1962) uvádza, že rozdiel mineralizácie podzemných vôd 
Žitného ostrova (sledovaný na 15 objektoch situovaných v priečnych profiloch Hamulia
kovo _ Tomášov, Gabčíkovo — Topoľníky a Klížska Nemá — Kolárovo), vyjadrený po
mocou maximálnej a minimálnej hodnoty sa v období 1956—1958 (prvý profil), resp. 
1958—1959, pohyboval v rozmedzí 1,08—3,16. Z toho vychodí, že sa v rozličných ročných 
obdobiach priestorová distribúcia mineralizácie (i jednotlivých jej zložiek) podzemnej vody 
Žitného ostrova a nadväzne aj zonálnosť jej celkového chemizmu výrazne mení. 

Poznámky o ochrane podzemnej vody 

Pri návrhu ochrany podzemnej vody v našej oblasti je nevyhnutné vychádzať z doteraj
ších znalostí o prírodných pomeroch (hlavne hydrogeologických a hydrogeochemických) 
územia. Pretože ide o územie z národohospodárskeho hľadiska dôležité, treba zvážiť aj 
všetky ďalšie súvislosti. V našom prípade pôjde najmä o zváženie dosahu ochrany podzem
nej vody na poľnohospodársku výrobu a najmä o to, aby sa pri maximálnom využití po
znatkov získaných štúdiom prírodných pomerov dosiahol maximálny efekt. 
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1. Ohraničenie hydrochemických zón, 2. Najvýraznejší kalcium — magnézium — bikarbonátový chemizmus s najnižšou mineralizaciou (Pod 
0,5 g/l, 3. Výrazný kalcium magnézium—bikarbonátový chemizmus, mineralizácia S507 g/l, 4. Zmiešaný chemizmus, mineralizácia 0,7l,0g/l 
5. Nevýrazný kalcium magnézium —bikarbonátový chemizmus, mineralizácia Ig/I ojedinelé aj 2 mg/l, 6. Ohraničenie hydrologických zón, 
7. Zóna tvorby zásob, 8. Zóna transportu, 9. Zóna odvodňovania 
1. Delimitation of hydrochemical zones, 2. Most distinct calcium — magnesium — bicarbonate chemical composition with lowest mineralisation 
oess than 0,5 g/1), 3. Distinct calcium — magnesium — bicarbonate chemical composition, mineralization 0.5—0,7 g/1, 4. Mixed chemical com
position, mineralization 0,7—1,0 g/1, 5. Indistinct calcium — magnesum — bicarbonate chemical composition, mineralization more than 1 g/1, ra
rely also more than 2 g/1, 6. Delimitation of hydrogeological zones, 7. Zone of storage formation, 8. Transportation zone, 9. Drainage zone 



I 

Z rozdelenia územia na oblasť tvorby podzemnej vody, transportu, odvádzania je zrej
mé, že najcennejšou oblasťou, v ktorej musia platiť najprísnejšie ochranné opatrenia, je 
oblasť tvorby podzemnej vody. 

Ochrana v oblasti tvorby prevažnej časti zásob podzemnej vody 

Je to územie priliehajúce k Dunaju, v ktorom do súvrstvia štrkov infiltruje z rieky pod
statná časť zásob podzemnej vody. Zaberá aj územie rozšírenia ramien, z ktorých aj dnes, 
aspoň za určitých podmienok a v niektorých úsekoch, môže infiltrovať povrchová voda. 

V tomto území, ale platí to aj všeobecne, je limitujúcim činiteľom kvality podzemnej vody 
zachovanie aspoň súčasnej kvality vody v Dunaji. Toto konštatovanie má závažné dôsledky, 
pretože kvalita vody Dunaja ako medzinárodnej rieky sa ovplyvňuje aj mimo územia nášho 
štátu, najmä v Rakúsku. 

Z vnútroštátneho hľadiska je v záujme ochrany podzemnej vody nášho územia nevyhnut
né zlepšiť kvalitu vody v rieke Morave a vyriešiť odvádzanie odpadovej vody Bratislavy, 
CHZJD, ako aj Slovnaftu do Dunaja. Okrem predĺženia potrubia do prúdnice Dunaja 
pôjde najmä o zlepšenie kvality odvádzanej odpadovej vody. Situácia bude vážna najmä 
po vybudovaní Hrušovskej zdrže, pretože podľa doterajších úvah má odpadová voda vy
úsťovať na doterajšom mieste, teda v hornej časti zdrže. 

Ďalej treba z tejto oblasti vylúčiť intenzívnu poľnohospodársku výrobu (rastlinnú aj ži
vočíšnu) a zamedziť ťažbu nerastných surovín, najmä štrkopiesku. Po výstavbe vodných 
diel vzniknú vhodné podmienky na ochranu najmä medzi derivačným kanálom gabčí
kovskej hydrocentrály a dnešným korytom Dunaja. 

V súčasnosti je situácia zložitá najmä v území pod Bratislavou. Tu vybudovaný priemy
sel, najmä petrochemický, znamená priame a trvalé nebezpečenstvo pre značnú časť územia 
Žitného ostrova. Problematika ochrany podzemnej vody tejto oblasti je mimoriadne zlo
žitá a je predmetom osobitných prác a projektov, ktorými sa tu nebudeme zaoberať. Na
vrhovateľom a budovateľom ochranných opatrení v tejto oblasti je Geotest Brno a VUH 
Bratislava. Osud značnej časti zásob podzemnej vody je perspektívne závislý od toho, do 
akej miery sa podarí realizovať návrhy projektu a ako ich preverí prax. 

Oblasť transportu podzemnej vody 

Oblasť transportu podzemnej vody dávame v poradí dôležitosti a naliehavosti ochranných 
opatrení na druhé miesto. Treba si pritom uvedomiť, že sa zásoby podzemnej vody v tom
to období už podstatnejšie nerozmnožujú, teda možno v nej odoberať len časť z toho množ
stva podzemnej vody, ktoré infiltrovalo v prvej oblasti. To značí, že rovnaký efekt, ako by sme 
dosiahli odberom vody v tejto oblasti, by sme mohli dosiahnuť odberom vody v prvej ob
lasti. Ekonomickými prepočtami treba zistiť, či je z celospoločenského hľadiska výhodnej
šie využiť lacný transport vody do okrajových častí Žitného ostrova pri súčasnom znížení 
intenzity poľnohospodárskej výroby, alebo všetku vodu zachytiť a odberať v prvej oblasti 
a transportovať ju technickými prostriedkami cez druhú oblasť. Máme tu na mysli odber 
vody pre nadradené vodovodné systémy, pretože odber vody na lokálnu potrebu možno 
vďaka veľkej hrúbke zvodného komplexu uskutočniť správnym hĺbkovým lokalizovaním 
filtra studní aj bez veľkých ochranných opatrení. 

V záujme ochrany životného prostredia ako celku bude treba v tejto oblasti riešiť: 
a) optimálne dávkovanie umelých hnojív, 
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b) vylúčenie chlórovaných uhľovodíkov z používania v poľnohospodárstve a ich nahra
denie ľahko rozložiteľnými látkami, 

c) problém odpadovej vody z poľnohospodárstva a sídlisk. 
Množstvo odpadovej vody vzrastie najmä v súvislosti s rozšírením vodovodov a so zvy

šovaním životnej úrovne. 
V prípade, že by sa rozhodlo neodoberať z tohto územia vodu, mala by sa ochrana za

merať preventívnym smerom, teda nemala by pripustiť, aby sa súčasný stav zhoršil (ob

medziť rozširovanie štrkovísk, skládok odpadu ap.). V každom prípade však možno v tomto 
území rátať s odberom úžitkovej vody pre niektoré druhy priemyselnej činnosti (chladiaca 
voda), prípadne na zavlažovanie, ktoré má pre poľnohospodárstvo v tomto území veľký 
význam. 

Oblasť odvodňovania 

Z hľadiska ochrany oblasti odvodňovania je dôležitá len tá jej časť, v ktorej sa podzem

ná voda vzdúva na vyzdvihnutých neogénnych gabčíkovských kryhách a pri Klížskej Ne

mej. Ide o územie približne po spojnicu Dunajský Klátov — Pastúchy — Palkovičovo . 
V ostatnom území smerom na Komárno je podzemná voda prevažne už silne znečistená 
(v celom profile kvartéru) a nevhodná na vodohospodárske využitie. 

Podľa nášho názoru si takto chápaná oblasť odvodňovania vyžaduje z hľadiska ochrany 
relatívne najmenšiu pozornosť. Treba si uvedomiť, že ide o oblasť, v ktorej je voda vytlá

čaná, teda jej pohyb je vzostupný. Možno predpokladať, že nebezpečenstvo znečistenia 
podzemnej vody je tu relatívne menšie, pretože vzostupný pohyb vody nedovoľuje vnikať 
znečisteniu do hĺbky. V tomto území pôjde teda skôr o zamedzenie hĺbkového znečistenia, 
ktoré by sa mohlo dostať do filtračného prostredia, napr. nesprávne uskutočnenými a ob

sluhovanými vrtmi ap. 

Záver 

Podľa súčasných poznatkov je dôležité rozdeliť územie Žitného ostrova na časti. V tých

to častiach treba podľa prebiehajúcich hydrogeologických procesov stanoviť optimálne 
zásady ochrany. Predíde sa tým zbytočným finančným aj morálnym stratám v tejto citlivej ob

lasti nášho životného prostredia. 
Je predpoklad, že práve prebiehajúci prieskum dosiahne výsledky, ktoré budú spoľahli

vým podkladom na stanovenie správnych zásad ochrany tak podzemnej vody, ako aj ži
votného prostredia ako celku. 

Doručené 18. 3. 1974 
Odporučil A. Porubský 
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P r o b l e ms of groundwate r protec t ion of the Ž i t n ý ost rov from the s tandpoin t of presen t 

day hydrogeologica l and hydrogeochemica l knowledge 

STANISLAV GAZDA  PAVEL POSPÍŠIL 

The interstream island Žitný ostrov as a part of an important hydrogeological structure — the 
Danube lowland, represents under our conditions a unique store of groundwaters, from which 
]4—18 m3/sec water can be taken. . , 

Due to thoughtless interventions of man, this hydrogeological unit, so important from the stand
noint of water economy, was (and still is at present) considerably threatened. The result of it are 
serious losses of economic character, not speaking about that we are loosing sources, the capacity 
of which from the standpoint of the total balance of groundwater storages, cannot be substituted. 

The region of Žitný ostrov is apart the Danube lowland —of its marginal section —which is cha
racterized by big accumulations of clastic complexes, partly Quaternary, partly Late Neogene in 

^ D u r i n g the formation of the present hydrogeological conditions, young tectonics and Danube 
river activity played an essential part. The tectonic activity was of subsiding character — it differen
tiated our territory into blocks with the subsiding centre in the Gabčíkovo area. The whole clastic 
complex was drilled to the depth of 400 m and according to the geophysical results its thickness 

* ľrľthe area E of Gabčíkovo, the whole complex is getting reduced by 230—280 m by the Gab
číkovo faults at a distance of about 5 km. The faults are striking N E  S W and are a very important 
also from the hydrogeological standpoint. The gradual reduction of the complex proceeds tnen 
as far as the area of Kližská Nemal, where the thickness of the gravelous sands is reduced to 
about 20 m, and farther in the area of Komárno to 5 m. 
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In transverse direction it is not clear, whether a uniform depression or also some partial elevations 
are present there. The basin structure obviously reaches also the area on the right side of the Danube, 
where between Rusovce and the Danube river the thickness of gravels and sands distinctly increases* 
The northern delimitation is placed behind the Small Danube, where in the area NE of Jelka, a con
siderable reduction of the alluvia has been observed. 

In the longitudinal profile through the Žitný ostrov we observe a gradually finer material, from 
gravels or even boulders — below Bratislava — through coarse grained gravels (Šamorín), to fine 
grained sandy gravels (Gabčíkovo — Palkovičovo). The changes in grain size, however, áre not 
uniform nor spatially unambiguous There are great changes also at short distances as' a conse
quence of frequent and rapid changes of the volume and carrying power of the Danube. 

The Danube supplies to the area from Bratislava to Palkovičovo practically with every water 
level, owing to the fact that its stream bed is lying on the gradient curve of the alluvial cone. 
According to latest data it appears that infiltration from the Danube is not equally intensive on 
both sides. In this the asymmetric position of the stream bed vegarding to the whole depression, 
plays an important role which conditions that the groundwaters infiltrating into the alluvia flow in 
the direction of least resistance, i. e. toward the Žitný ostrov region. 

The storages of groundwaters of the Žitný ostrov are probably a product of infiltration from the 
predominating part of the Danube stream bed and not only from the bankline and/or the leftside 
riverbed. The water movement is thus not horizontal but descending. This is also testified by the 
results of tritium analyses. 

The groundwater flows through the Žitný ostrov region in the direction approximately parallel 
to its delimitation — with velocity which gradually diminishes, with the increasing thickness of the 
gravels the and in the area of Dunajská Streda and Gabčíkovo under the influence of the Gabčíko
vo faults swelling up of groundwater occurs. 

Setting out the from above summarized information, all the region of the Žitný ostrov interstream 
island can be divided into three zones: 

1. Zone of the forming of essential amounts of groundwaters — the area closely adjacent to 
the Danube. 

2. Zone of transportation and main contamination of groundwaters — the prevailing part of 
Western half the Žitný ostrov. 

3. Drainage zone, under which we understand that part of the area, in which groundwaters are 
drained by the Small Danube, channels, and by also the Danube. 

The extraordinarily complicated hydrogeochemical conditions of the Žitný ostrov are the result 
of mutual interaction of a number of factors, which from the standpoint of their function in the pro
cess of developing the chemical composition of the groundwaters can be divided into primary and 
secondary ones. 

From the primary genetic factors, which are closely connected with natural geological, hydro
geological and geochemical circumstances of the Žitný ostrov, are of decisive importance: the mi
neralogicalpetrological character of Quaternary gravelous sands and of their direct bed (pre
dominantly Pontian clastic sediments) or of the overburden (soil cover), chemical composition of 
the source waters (surface waters of the Danube, to a lesser extent also precipitation waters) and 
general (hydrodynamic, thermodynamic and oxidationreductional) conditions of their circula
tion. 

The Danube surface waters, when passing through gravelous sands, are further mineralized, 
mainly by hydrolytihcal dissolution of silicates, chiefly feldspars and micas, and by the dissolution 
ofcarbonates. With both these processes in thermodynamic and oxidationreductional conditions 
of shallowsubsurface circulation, mainly the ions of Ca2", Mg2+ and HCOa1" are released into 
the penetrating waters with an intensity depending on stream velocity, granulomere compsitioon, 
carbonate distribution etc. anc at least resulting in the formation of a distinct primary calcium
magnesiumbicarbonate composition of the groundwaters from gravelous sands. 

Somewhat different mechanisms of thedevelopment of chemical composition of groundwaters act 
in the deeper parts of the gravelous sandy complex of the central part of the Žitný ostrov. They are 
in immediate connection with the marked decrease in the content of carbonates in the pebble com
ponent of gravelous sands and/or with changes in thermodynamic oxidationreductional and hydro
chedynamic conditions with depth, and lead to the formation of characteristic vertical zonation of 
the mical composition of groundwaters of this part of the Žitný ostrov (decrease in mineralization 
and gradual shift of total chemical composition towards the sodiumbicarbonate type). 

The secondary genetic factors are closely connected with human activity, which with the construc
tion of extensive industry and with the chemization of the agricultural production has formed per
manently acting intensive sources of organic and inorganic groundwater contamination. 

Due j o the action of secondary genetic factors, the primary chemical composition of the Žitný 
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ostrov groundwaters is getting distinctly metamorphosed. The degree of this metamorphosis changes 
with time and space. In space it depends on the position of the area in relation to the acting sources 
of secondary contamination in time on the variable intensity of acting of these sources in relation 
to the action of primary genetic factors, conditioned by the changes of their qualitative and quanti
tative parameters. The organic part of secondary contamination is mostly relatively rapidly eliminated 
from the groundwater circulation. An exception are the crude oil hydrocarbons (including the products 
of their petrochemical processing) and other organic substances (e. g. pesticides), difficult to degrade 
in a physical, chemical and 'or biochemical way. The inorganic part of the secondary contamination 
is mostly stable and easy to carry in water environment and therefore can influence the chemical com
position of groundwaters also at considerable distances from its sources. It is mainly shown in various
ly distinct growth of the individual components of the first and second salinity (chlorides, sulphates, 
and nitrates of alkali and alkaline earths) and by the characteristic shift of the total chemical com
position of groundwaters towards the indistinct calcium-magnesium-bicarbonate type and/or to the 
mixed type and to a corresponding increase in mineralization, connected with it. 

The mentioned metamorphosis is shown to a maximum extent in the surficial stratum of ground
waters of the gravelous sandy complex to the depth of about 30 m. The continuosly increasing degree 
of inorganic and organic contamination of the natural geological environment of the Žitný ostrov, 
together with its limited natural elimination ability and proved possibilities of vertical descending 
groundwater flow in the gravelous sandy complex (draining effect of deeper lying more permeable 
layers), however, evokes serious apprehensions that also groundwaters of deeper layers will be 
increasingly contaminated, though, so far, mainly in the central part of the Žitný ostrov, they display 
a very favourable chemical composition. 

Primary and secondary genetic factors are not acting in the whole Žitný ostrov region with equal 
intensity. Depending on which one of these factors show themselves as most inportant information 
of the chemical composition of the groundwaters, four hydrochemical zones can be found in the 
Žitný ostrov area (Fig. 1) . 

Zone A is adjacent to the Danube, bordered the by isochem A2 70—90 mval /„ and restricted only 
to the upper and central part of the Žitný ostrov. The genesis of the waters of this zone,displaying 
most distinct calcium-magnesium-bicarbonate composition and the lowest mineralization (pre
vailingly less than 0,5 g/1), is decisively conditioned by primary factors; the influence of secondary 
factors is small. 

Zone B approximately to the centre of the Žitný ostrov, in the direction of its longitudal 
axis, and is characterized by waters of less distinct calcium-magnesium-bicarbonate compo
sition: A2 50—70 mval "/„ (and mineralization 0,5—0,7 g/1). The influence of primary genetic 
factors still predominates, on the whole, however, the action of secondary factors increases, mainly 
of mineral manures, washed out by rainwater from the relatively well permeable and thin soil 
cover. 

Zone C is restricted only to a narrow strip along the Small Danube. A determinning influence 
on the development of the chemical composition display the secondary genetic factors. Waters 
of this zones are of mixed, in individual cases of indistinct calcium-sulphate type, mineralization 
varies within the range of 0,7—1,0 g/1. 

Zone D occupis practically the whole lower part of the Žitný ostrov and is characterized by highly 
mineralized waters (mineralization more than 1 g/1, rarely also more than 2g/l) of indistinct calcium-
magnesium-bicarbonate to mixed chemical composition. 

The genesis of waters of this zone is very complicated. Except for the predominating action of 
secondary factors, mainly mineral manures and fecal contamination (frequent underwetting of the 
soil cover due to high groundwater tables), are evident togethev with some primary factors, speci
fic of th em for this area, is the occurrence of salt soils and/or the tectonic dispersion of the sodium-
bicarbonate waters of the underlying Pontian. 

The delimited zones represent areas with prevailing occurrence of waters of given chemical com 
position at depths to about 30 m. The probability of occurrence of waters of a different chemical 
composition is, however, relatively small, not exceeding 20 "/„ within all the quoted zones. 

When considering the data, according to which we have divided the Žitný ostrov region into the 
above mentioned areas, we may specify the fundamental principles of its waters protection thus 

1. Protection in the area of the formation of the prevailing part of groundwater stores. 
The limiting factor of the quality of groundwaters is the preservation of at least the present-day 

water quality of the Danube. This statement is of significant consequence because the water of 
the Danube —ar international river is influenced also outside the territory of our country, mainly 
in Austria. 

In our country it is unavoidable to improve the quality of the water of the Morava river and further 
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to solve the problem cleaning the waste waters from Bratislava, CHZJD (Chemical Works of Juraj 
Dimitrov) and Slovnaft (oil refinery). 

Further, from the standpoint of groundwater protection, the intensive agricultural production — 
floral as well as animal should be excluded from this area — and the exploitation of mineral raw 
material, mainly of gravelous sands prevented. 

2. Area of groundwater transportation 
In this area the groundwater storages do not increase more significantly, so we can take from it 

only a part of the groundwaters, which infiltrated in the first area. It will depend mainly on econo
mic calculations, what is more suitable from a universal standpoint: Whether to utilize cheap 
transportation of water into the marginal parts of the Žitný ostrov with economic results, mainly 
caused by the lowered intensity of agricultural production, or to intercept all the water and to take 
it in the first area transport ing it by technical means through the second area. 

For the purpose of environment al protection it will be necessary to solve in thisarea the problem 
of: 

a) optimalization of artificial manure dosing, 
b) elimination of chlorinated hydrocarbons from agriculture and their substitution by easily 

decomposible substances. 
c) waste warers — agriculture as well as of the population. 
3. Drainage area 
As to the protection, we do not take into consideration the whole area but only the part, in which 

the groundwaters are swollen up on the uplifted neogene blocks of Gabčíkovo and near Klížská Ne
má. It is the area approximately up to the line Dunajský Klátov Pastúchy—Palkovičovo. In the 
remaining area towards Komárno the groundwaters are mostly already highly contaminated (in the 
whole Quaternary profile) and not suitable for watereconomic utilization. 

This drainage area requires relatively little attention from the point of view of protection. 
It is an area, in which waters are pressed out; their movement is ascending. It may be supposed 
that the danger of contamination of groundwaters is relatively less serious here, because the ascen
ding movement of water prevents the penetration of contamination to depths. 
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