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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI
PRIESAKOVÝCH VÔD VO VAŽECKEJ JASKYNI

Matúš Peško

na severovýchod sú aj krasové plošiny Mury
a Krieslo, sklonom patriace do geografického
povodia Èierneho Váhu, odvodòované závrtmi
a puklinami do údolia Bieleho Váhu, prièom
vody vyvierajú vo vyvieraèke Teplica pred Va-
žeckou jaskyòou. Tým hydrologické povodie
Bieleho Váhu hlboko zasahuje do geografic-
kého povodia Èierneho Váhu ( A. Droppa,
1962).

Hydrologický systém Važeckého krasu
sa zaèína ponornou oblas�ou v Priepadlách
(858 m n. m.), v poloslepej dolinke vzdialenej
2,5 km juhovýchodne od Važca, a konèí sa vy-
vieraèkou Teplica a ïalším výverom vody na
pravom brehu Bieleho Váhu. Týmito vodami
bývajú obèasne zaplavované aj najnižšie polo-
žené priestory Važeckej jaskyne.

Metodika pozorovaní spoèívala v zachytá-
vaní priesakových vôd do odberných nádob,
ïalej to bol odber zrážkovej vody a vody z ja-
zierok. Pre pomerne malé rozmery jaskynných
priestorov bol výber vhodných pozorovacích
stanovíš� so stálym priesakom znaène obme-
dzený. Najskôr sme vybrali Zrútený dóm, kde
bol zaèiatkom roku 1999 pomerne intenzívny

priesak atmosférických vôd. Keïže tento priesak
postupne vyznieval, na pozorovanie sme zvolili
nové miesto v Jazierkovej dvorane, kde sa obja-
vil výraznejší priesak.

Vzorky vody sa vyhodnocovali v laboratóriu
pitnej vody v Severoslovenských vodáròach
a kanalizáciách v Liptovskom Mikuláši, v jed-
nom prípade pre nedostatok kapacít v Štátnom
zdravotnom ústave v Liptovskom Mikuláši. Pri
odbere vzoriek vôd sa priamo v teréne merala
ich teplota a konduktivita.

V roku 1999 boli dva výrazné úhrny zrážok
– vo februári (110 mm) a v júni (až 150 mm).
Výrazný pokles úhrnu zrážok sa zaznamenal
v septembri (iba 11 mm). V roku 2000 sa maxi-
mum zrážok prejavilo v marci (148 mm) a júli
(134 mm), t. j. o mesiac neskôr ako v roku 1999.
Pokles úhrnu zrážok sa presunul na október
(23 mm).

Výrazné zvýšenie zrážok v prvých mesia-
coch sledovaných rokov sa prejavilo aj v zatá-
paní jaskynných priestorov. V roku 1999 sa zá-
plavy prejavili až zaèiatkom apríla, èo bolo
následkom menšieho úhrnu zrážok vo februári
toho roku. V roku 2000 sa jednoznaène vyšší

Hoci Važecká jaskyòa svojou dåžkou patrí
medzi kratšie sprístupnené jaskyne na Sloven-
sku, predstavuje významnú paleontologickú lo-
kalitu s bohatými nálezmi kostí jaskynného
medveïa (Ursus spelaeus). Jej poloha v rámci
Važeckého krasu a najmä blízkos� miest po-
tenciálneho zneèistenia vody podmienila
potrebu monitorovania fyzikálno-chemických
vlastností presakujúcich atmosférických vôd vo
vz�ahu k ich možnej kontaminácii násled-
kom antropogénnych aktivít v okolí. Úloha sa
riešila v rámci Plánu hlavných úloh Správy
slovenských jaskýò na rok 1999, prièom po-
kraèovala aj v roku 2000.

Važecká jaskyòa je situovaná vo Važeckom
krase na styku Kozích chrbtov s Liptovskou
kotlinou. Vchod do jaskyne sa nachádza na
západnom okraji obce Važec v nadmorskej
výške 784 metrov, 8 m nad nivou Bieleho Váhu
(P. Bella, 1997).

Územie Važeckého krasu patrí z hydrogra-
fickej stránky do povodia Bieleho aj Èierneho
Váhu. Hranica geografického povodia nie je
totožná s hranicou hydrologickou. Vzh¾adom
na sklon vápencových vrstiev na sever, resp.
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v režime hladiny podzemných vôd z h¾adiska
vsakovacej schopnosti pôdy, ktorá je v pred-
metnom území po¾nohospodársky využívaná.
Keïže tieto vody sa v èase intenzívnej po¾no-
hospodárskej èinnosti do jaskynných priestorov
nedostávajú, nehrozí žiadne ohrozenie z che-
mickej úpravy hnojením, èo dokazuje aj che-
mický rozbor vody z vyvieraèky pod jaskyòou.
Je pravdepodobné, že jarné prívalové vody
vnikajúce do podzemného krasového systému
preèistia jaskynné sedimenty a eliminujú ich

možné zneèistenie. Priebežne
treba sledova� aj kvalitu zápla-
vových vôd, najmä z h¾adiska
možnej kontaminácie zavezenej
skládky tuhého komunálneho od-
padu v Birutovej dolinke.

Hodnoty priesakových a sto-
jatých vôd vo Važeckej jaskyni
(tab. 1) ani jednom ukazovateli
neprekraèujú normu STN 75 7111
pre pitnú vodu. Priesak atmosfé-
rických vôd do jaskynných pries-
torov bol v sledovanom období
dvoch rokov minimálny. Koncom
roku 2000 sa ani nedal zachyti�
zbernými nádobami.

Táto skutoènos� je spôsobená
najmä subhorizontálnym ulože-
ním vápencových vrstiev, ako aj
výsadbou ochranného lesa nad
jaskynnými priestormi v roku
1974. Tento porast vysadili s cie-
¾om zachytáva� atmosférické vo-
dy, ktoré by mohli svojou koróz-
nou èinnos�ou naruši� približne
17 až 25 m mocné horninové
nadložie. To v rokoch 1975–1976
na zaèiatku Zrúteného dómu
podopreli železobetónovými pi-
liermi a na viacerých miestach
spevnili svorníkovou výstužou.
V súèasnosti 25-roèný borovicový
porast intenzívne viaže atmosfé-
rické zrážky, takže priesaky vody
do jaskynných priestorov sú len
minimálne. Èasom sa však môžu
zintenzívòova�. Borovica má ko-
lový koreò, ktorý je pri nedostat-
ku živín na vápencovom substráte
nútený sa rozvíja� smerom do
håbky. Spolu s produkciou hu-
mínových kyselín preto môže
narušova� vápencové nadložie
jaskyne. Zanedbate¾ná nie je ani
hmotnos� porastu.

Pri odbere 2. marca 1999 sme
na povrchu zaznamenali výrazný
odmäk, o 9. h dosahovala von-
kajšia teplota 7,5 oC. V Jazierkovej
dvorane sme zaregistrovali len
sporadický priesak.

V sledovanom období rokov
1999–2000 teplota priesakových
vôd kolísala od 6,0 oC do 7,9 oC.
Vzh¾adom na kumulatívny cha-
rakter vzoriek sa prispôsobovala
teplote jaskynného prostredia.

Teplota stojatých vôd v ja-
zierkach sa pohybovala od 5,5 oC
do 7,1 oC. V tomto prípade výraz-
nú úlohu zohráva najmä prechla-
denie horninového pláš�a v zim-
nom období. Napríklad pri odbere
22. februára 2000 teplota vody
v jazierkach dosahovala len
5,5 oC. Táto skutoènos� sa pre-

javuje aj pri teplote priesakových vôd, lebo
teplotu jaskynného prostredia ovplyvòuje pre-
chladenie horninového pláš�a.

V zrážkových vodách sa zistili hodnoty pH
od 6,19 do 6,75. Vyššie hodnoty pH (od
7,65 do 8,27) sme namerali v priesakových
vodách. Hodnoty pH vody v jazierkach od
7,40 do 7,95 sa približovali hodnotám pH
priesakových vôd.

K najvýznamnejším zmenám fyzikálno-
-chemických velièín dochádza pri prechode

Zmeny mesaèných úhrnov zrážok a sledovaných velièín atmosférických, priesakových a stojatých vôd vo Važeckej jaskyni
v rokoch 1999–2000.

úhrn zrážok v marci prejavil takmer okamžite
zaplavením jaskynných priestorov už koncom
tohto mesiaca a vyvrcholil zaèiatkom apríla.

Nárazové zvýšenie zrážok zaèiatkom jarné-
ho obdobia sa prakticky hneï prejaví zvýšením
vodnatosti tokov. Zrážky sa ve¾mi rýchlo po
zmrznutom povrchu dostávajú do vodných to-
kov, èím spôsobia zvýšenie hladiny podzemnej
vody v náplavoch, a tým aj rýchle zatápanie
jaskynných priestorov.

Letné zvýšenie úhrnu zrážok sa neprejavuje

Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýò

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


21

Dátum Charakter
vzorky

Ca2+

mg.l-1
Mg2+

mg.l-1
vodivosť

mS/m pH NO3-

mg.l-1
SO4

2-

mg.l-1
Cl–

mg.l-1
Acidita Alkalita HCO3-

mg.l-1m mol.l-1

Limit STN 75711 nad 30 10,0–30,0 100 6,5–8,5 50 250

2. 3. 1999
A 8,02 1,22 2,13 6,25 <3,50 – ND – – 6,1
B 34,07 29,18 41,66 7,98 19,74 – ND – – 213,5
C – – – – – – – – – –

29. 5. 1999
A 2,0 0,0 1,63 6,68 1,33 2,0 1,8 0,03 0,1 6,1
B 92,2 7,3 42,18 8,04 13,04 46,0 3,5 0,2 4,2 256,2
C – – – – – – – – – –

2. 9. 1999
A – – – – – – – – – –
B 86,2 7,3 40,7 8,02 25,63 27,37 2,6 0,20 4,1 250,1
C 96,2 2,4 44,4 7,92 16,2 38,42 2,6 0,20 4,3 262,3

26. 10. 1999
A 2,0 1,2 2,96 6,19 0,20 2,88 0,90 0,03 0,1 6,1
B 90,2 3,7 40,70 7,65 32,50 – 3,50 0,20 4,0 244,0
C 94,2 6,1 44,40 7,87 21,77 12,00 2,60 0,20 4,5 274,5

23. 11. 1999
A 0,0 – 1,36 6,75 0,74 2,0 0,90 0,03 0,1 6,1
B 76,1 2,4 42,85 8,27 30,25 54,00 1,80 0,20 3,4 207,4
C 88,2 8,5 54,10 7,95 21,50 48,00 1,80 0,20 3,6 216,6

22. 2. 2000
A 2,0 1,2 2,35 6,45 3,00 2,00 2,60 0,03 0,1 6,1
B 60,1 9,7 39,02 7,98 27,33 52,00 4,40 0,12 2,9 176,9
C 52,1 23,1 43,86 7,95 22,34 50,00 5,30 0,16 3,7 225,7

15. 8. 2000
Ponor 88,20 20,67 59,82 7,91 0,21 48,03 13,10 0,20 5,4 329,4

C 92,20 8,50 50,57 7,40 18,69 33,43 4,40 0,20 4,2 256,2
Vyvieračka 68,10 21,89 52,98 7,44 4,05 38,42 5,30 0,20 4,5 274,5

5. 9. 2000
A – – – – – – – – – –
B – – – – – – – – – –
C 80,10 12,16 48,21 7,70 21,46 31,00 2,60 0,20 4,3 262,3

14. 11. 2000
A – – – – – – – – – –
C 84,20 8,51 49,32 7,64 25,17 50,43 2,60 0,20 4,3 262,3

Vyvieračka 68,10 18,24 48,31 7,49 12,00 52,83 4,40 0,20 4,2 256,2

Tab. 1. Harmonogram odberov vzoriek vody vo Važeckej jaskyni v rokoch 1999–2000
a hodnoty stanovených velièín (A – zrážky, B – priesak, C– jazierko).

atmosférických vôd horninovým nadložím. Me-
nia sa najmä hodnoty vodivosti, obsahu váp-
nika, dusiènanov, síranov a hydrouhlièitanov.
Ich zvýšenie sme zaznamenali v priesakových
a stojatých vodách. Obsah vápnika v priesa-
kových vodách sa pohyboval od 60,1 mg.l-1 do
92,2 mg.l-1, prièom v atmosférických vodách len
od 2,0 mg.l-1 do 8,02 mg.l-1. Podobné sú aj
hodnoty konduktivity v priesakových vodách –
až 42,85 mS/m, kým v atmosférických vodách
len 1,36 mS/m. V stojatých vodách nastáva mier-
ne zvýšenie oboch vyššie uvedených paramet-
rov. Zmeny ostatných hodnôt sledovaných para-
metrov sú zrejmé z grafu a tab. 1.

V rámci riešenia úlohy sa posúdili aj fyzi-
kálno-chemické vlastnosti vôd medzi ponornou

oblas�ou v Priepadlách, Važeckou jaskyòou
a vyvieraèkou Teplica. Aj keï sa odber vzo-
riek vody realizoval v po¾nohospodársky aktív-
nom období roka, nezistili sa nijaké stopy
zneèistenia v povrchových ani v podzemných
vodách.

Priesakové vody sa zo spomínaných príèin
dostávajú do jaskynných priestorov len v pomer-
ne malom množstve, zvýšenie ich intenzity na-
sleduje len po dlhotrvajúcich a výdatných zráž-
kach. Z výpoètov hodnôt koeficientov saturácie
vyplýva, že vody prenikajúce do jaskynných
priestorov sú schopné naïalej rozpúš�a� horni-
nový masív.

Napriek skutoènosti, že krasové plošiny nad
Važeckou jaskyòou sa využívajú ako pasienky,

fyzikálno-chemické parametre priesakových vôd
nevykazujú žiadne stopy zneèistenia a dajú sa
porovna� s STN pre pitnú vodu.

Záverom môžeme konštatova�, že relatívne
väèšie ohrozenie kvality vôd v okolí Važeckej
jaskyne môžu spôsobi� jarné prívalové vody
splavujúce zneèistenie z neriadených skládok,
ïalej z nesprávne regulovaných a využívaných
po¾nohospodárskych plôch, z možnej ekologic-
kej havárie spojenej s únikom ropných produk-
tov, ako aj z možného vyplavovania škodlivín
zo zlikvidovanej skládky v Birutovej dolinke.
Z týchto dôvodov treba naïalej venova� primera-
nú pozornos� èistote vody v okolí Važeckej jas-
kyne, najmä však v jej navrhovanom ochrannom
pásme.
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