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 GLACIÁLNE ABLAÈNÉ FORMY
V DOBŠINSKEJ ¼ADOVEJ JASKYNI

Pavel Bella

glaciálne ablaèné tvary (škrapy, závrtovité de-
presie, ponory, slepé dolinovité depresie, studne,
pod¾adovcové vodné toky, jaskyne, „scallops“
a pod.) podobné krasovým javom v karboná-
tových horninách (M. Pulina, 1982; J. Lario
Gomez, 1991; M. Pulina – J. Øehák, 1991;
J. Schroeder, 1991 a i.), ktoré sú predmetom gla-
ciologického i geomorfologického výskumu.
Niektoré ablaèné formy (napr. sublimaèné
„scallops“ a „flutes“) sú dôsledkom prúdenia
a konvekcie vzduchu (R. L. Curl, 1966; A. A.
Cigna – P. Forti, 1986; B. R. Mavlyudov, 1991;
A. Eraso, 1992; S. E. Lauritzen – J. Lundberg,
2000 a i.). ¼adová hmota predstavuje pevné
médium, na ktorom vznikajú viaceré morfolo-
gické tvary – glaciálne ablaèné jaskyne v ¾a-
dovcoch, drobné vyhåbené tvary na stenách
týchto jaskýò, ako aj tvary povrchu ¾adovej vý-
plne v za¾adnených jaskyniach. Preto sú gla-
ciálne ablaèné formy zahrnuté aj v základnej
morfogenetickej klasifikácii jaskynného geore-
liéfu (P. Bella, 2002).

Termín ablácia zahàòa všetky procesy, v dô-
sledku ktorých sa tratí ¾adovcová masa (J. Jania,
1997). Rozlišuje sa fyzikálna ablácia (topenie
snehu a ¾adu na povrchu ¾adovca a odtekanie
tavných vôd, sublimácia snehu a ¾adu i vyparo-
vanie tavnej vody, topenie ¾adu na kontakte
s morskou alebo jazernou vodou, topenie spod-
ku ¾adovca na kontakte s podložím a vnútorné
topenie ¾adovca) a mechanická ablácia (odvie-
vanie snehu z ¾adovca, telenie ¾adovca – obla-
movanie ¾adovcových blokov a hôr na kontakte
s morskou vodou, uvo¾òovanie lavín zo strmých
horských ¾adovcov, odde¾ovanie más màtveho
¾adu od ¾adovca a pod.).

Niektoré zo supraglaciálnych ablaèných fo-
riem sa obèasne pozorujú aj na povrchu ¾ado-
vého telesa v Dobšinskej ¾adovej jaskyni. Ich
základný výskum a dokumentáciu sme vykonali
v septembri 2002 po výdatných letných zráž-
kach, ktoré spôsobili
intenzívny priesak
atmosférických vôd
do jaskyne. Tie pre-
nikajú pozdåž zlo-
mov, k toré zma-
povali a preskúmali
L. Novotný a J. Tulis
(2000). Uvádzajú, že
najviac priesakov
a výtokov vôd v stro-
poch je na zlome
SSV smeru so sklo-
nom 68 – 77o k VJV,
ktorý vedie od južné-
ho okraja jaskyne
cez Malú oponu,
Malú sieò a pozdåž
SZ okraja Ve¾kej sie-
ne, a jeho sperených
vetvách severných
smerov. Výtoky vôd
na prieènych zlo-
moch SZ smeru sú
menej èasté (zlom vo

Ve¾kej sieni, z ktorého výtoky vôd vytvárajú
útvar Oltár; zlomy s výtokmi vôd v Zrútenom
dóme). Koncentrovaný priesak a výtoky vôd sú
aj v koróznom komíne nad Ve¾kým vodopádom
(Niagara) predisponovaným zlomom s tektonic-
kou brekciou, ktorá sa vplyvom priesaku a vý-
toku vôd a mrazového zvetrávania postupne
uvo¾òuje. Na podlahovom ¾ade Malej siene sa
obèasne vytvára plytké supraglaciálne jazierko.

V súvislosti so sprístupnením a prevádzko-
vaním jaskyne sa vyskytujú aj antropogénne sup-
raglaciálne i intraglaciálne ablaèné formy.
V tuneloch a zúžených miestach medzi strmou
skalnou stenou a okrajom ¾adového telesa v dô-
sledku prúdenia a konvekcie vzduchu vznikajú
sublimaèné plytké depresné vyhåbeniny. V pred-
loženej správe necharakterizujeme prejavy ploš-
nej ablácie povrchu podlahového ¾adu, ¾ado-
vých stien, ¾adových ståpov a stalagmitov.

1. SUPRAGLACIÁLNE ABLAÈNÉ
FORMY

1.1. Fyzikálne formy
Formy vytvorené kvapkajúcou vodou.

V miestach dopadávania kvapiek presakujúcich
zrážkových vôd na podlahový ¾ad sa vytvorili
ablaèné egutaèné jamky. Pod¾a intenzity prie-
saku a energie dopadajúcich kvapiek vody
vznikli plytké tanierovité a hlbšie miskovité až
studòovité egutaèné jamky. Miskovité egutaèné
jamky majú v prieènom reze oválne steny i dno,
kým studòovité egutaèné jamky majú strmé
steny a viac-menej rovné dno. Z väèších ablaè-
ných egutaèných jamiek vedú odtokové kaná-
liky. Výraznejšie a viac zahåbené sú kanáliky
odvádzajúce vodu zo studòovitých egutaèných
jamiek, ktoré sa vytvorili najmä v priestore nad
Peklom, oproti ohybu prehliadkového chodníka

Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýò

Národná prírodná pamiatka Dobšinská ¾ado-
vá jaskyòa v Slovenskom raji (Spišsko-gemer-
ský kras) patrí medzi najvýznamnejšie za¾adnené
jaskyne na svete. Nadmorská výška jej vchodu
je 969 m. Jej za¾adnené èasti sú vo výške iba
920 až 950 m n. m., t. j. mimo alpskej oblasti.
¼adová výplò sa vyskytuje vo forme podlahové-
ho ¾adu, ¾adopádov, ¾adových stalagmitov
a ståpov. Pod¾a posledných výskumov najväèšia
hrúbka podlahového ¾adu je 26,5 m, za¾adnená
plocha 9772 m2 a objem ¾adu 110 132 m3

(J. Tulis – L. Novotný, 1995; L. Novotný – J. Tulis,
1996a,b). Od roku 2000 je Dobšinská ¾adová
jaskyòa súèas�ou svetového prírodného dediè-
stva (v rámci rozšírenia lokality Jaskyne Sloven-
ského a Aggtelekského krasu zaradenej do zoz-
namu svetového dedièstva v roku 1995).

Vo vz�ahu k ¾adovej výplni, ktorá tvorí domi-
nantnú prírodnú hodnotu jaskyne, sa od jej obja-
venia v roku 1870 výskumy orientovali najmä
na klimatické podmienky tvorby a udržiavania
¾adu (z novších publikovaných prác Š. Petroviè
– J. Šoltís, 1971; J. Halaš, 1980, 1985, 1989).
V poslednom období sa pozornos� upriamila aj
na pohyb ¾adovej hmoty (M. Lalkoviè, 1995;
J. Tulis, 1997) a spresnenie údajov o kvantite
¾adovej výplne jaskyne (J. Géczy – ¼. Kuchariè,
1995; J. Tulis – L. Novotný, 1995; L. Novotný –
J. Tulis, 1996). V roku 2002 sa terénnymi prácami
zaèal glaciologický výskum, ktorý je zameraný
najmä na rekonštrukciu bývalých klimatických
podmienok tvorby ¾adu a urèenie jeho veku na
základe analýzy vzoriek odobratých z vrtu do
podlahového ¾adu vo Ve¾kej sieni (v rámci me-
dzinárodného projektu koordinovaného RNDr.
K. Vránom, CSc.).

Mohutná masa ¾adovej výplne Dobšinskej
¾adovej jaskyne je tvorená tzv. „teplým“ ¾adom
(vyjadrenie dánskeho glaciológa Prof. H. B.
Clausena poèas vàtania podlahového ¾adu vo
Ve¾kej sieni v decembri 2002). „Teplý“ ¾ad má
teplotu topenia (s výnimkou okrajových vrstiev
ovplyvnených sezónnymi termickými zmena-
mi), „studený“ ¾ad teplotu nižšiu od bodu tope-
nia. V glaciológii sa okrem ¾adovcov miernych
(tzv. teplých, v celej mase tvorených „teplým“
¾adom) a studených (v celej mase tvorených „stu-
deným“ ¾adom, teplo prechádza od spodných
do horných èastí ¾adovca, teplota ¾adu narastá
smerom do håbky ¾adovca) rozlišujú zložené,
polytermické ¾adovce (J. Jania, 1997).

Doterajšie geomorfologické výskumy jasky-
ne sa zaoberali jej morfológiou a genézou ako
súèasti systému Stratenskej jaskyne (A. Droppa,
1960; J. Jakál, 1971; J. Tulis – L. Novotný, 1989;
L. Novotný – J. Tulis, 2002), t. j. jaskynným skal-
ným georeliéfom. Vzh¾adom na znaènú plochu
povrchu ¾adovej výplne v tejto jaskyni sú však
zaujímavé aj poznatky o glaciálnych ablaèných
tvaroch vytvorených topením a sublimáciou
¾adu, ktoré v rámci klasifikácie krasu pod¾a
A. A. Cignu (1978) patria medzi hypokrasové
javy.

V mnohých „teplých“ ¾adovcoch sú pôsobe-
ním autochtónnych i alochtónnych vôd vytvore-
né viaceré supraglaciálne, intraglaciálne a sub-

Obr. 1. Ablaèná egutaèná miskovitá jamka vo Ve¾kej sieni, Dobšinská ¾adová jaskyòa.
Foto: P. Bella
Fig. 1. Ablation eguttation bowl-like pit in the Great Hall, Dobšinská Ice Cave.
Photo: P. Bella
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pri hornej èasti tunela vedúceho pod Ve¾kú
oponu. Naopak z niektorých menších ablaèných
miskovitých egutaèných jamiek, z ktorých voda
po dopade kvapiek vyprskáva von, nevedie
žiadny kanálik.

Tam, kde sú „zvislé línie„ odpadajúcich
a dopadajúcich kvapiek vody lokálne koncentro-
vané, sa na podlahovom ¾ade vytvorili ablaèné
egutaèné viacjamkové vyhåbeniny. Pozostávajú
z viacerých ablaèných studòovitých egutaèných
jamiek, ktoré vytvárajú pozdåžne líniové alebo
nepravidelné hviezdicovité útvary s výraznými
postrannými výbežkami z centra vyhåbeniny.
V èase najintenzívnejších priesakov zrážkových
vôd sa „husté„ rady padajúcich kvapiek menili
až na tenké ståpce vody. V Malej sieni vznikla
ablaèná egutaèná hviezdicovitá viacjamková

Pripomínajú krútòavové hrnce, avšak vznikli
výrazným rozšírením ablaèných egutaèných
jamiek, prípadne viacerých susediacich egutaè-
ných jamiek do jednej väèšej vyhåbeniny. Horný
ablaèný egutaèný hrniec nemá prítokový kaná-
lik, pretože je modelovaný iba vodou kvapka-
júcou až stekajúcou z jaskynného stropu. Do
spodného hrnca ústi kanálik z horného hrnca,
ktorým pritekala voda. Pomerne malý prieèny
profil tohto kanálika vyluèuje intenzívnejšie
pôsobenie pritekajúcej vody na zväèšovanie
spodného hrnca. Oba hrnce majú takmer rovna-
ké rozmery. Spodné èasti hrncov s obèasnými
jazierkami, v ktorých sa dlhší èas zdržiava voda,
sú takisto oválne modelované, bez ostrej hrany
medzi stenou a dnom. Odtokové kanáliky nie
sú zahåbené až úplne na dno uvedených kotlo-
vitých vyhåbenín.

Formy vytvorené intenzívne kvapkajúcou
až stekajúcou vodou. Pod miestami najinten-
zívnejších priesakov zrážkových vôd (pri Malej
opone na juhozápadnom okraji Malej siene
a v priestore Studne vo Ve¾kej sieni) sa vytvorili
ablaèné egutaèné studòovité jamy, ktoré siahali
do håbky 1,8 m. V èase intenzívnych priesakov
voda priamo steká ¾adovým ståpom Studne, na
ktorého spodnom okraji sa vytvorila takáto ab-
laèná vyhåbenina. Na boènej strane ¾adového
ståpu stekajúca voda vymodelovala zvislý pol-
rúrovitý ž¾ab ústiaci do ablaènej studòovitej
jamy. Na okrajoch studòovitých jám sa vytápali
odvodòovacie kanály, ktoré siahajú až takmer
k ich dnu. Zahlbovanie kanálov a odvádzanie
vody z vytvárajúcich sa studòovitých jám umož-
nilo ich prehlbovanie. Modelácia studòovitých
jám je výsledkom intenzívnejšieho priesaku až
stekania presakujúcich zrážkových vôd z jaskyn-
ného stropu ako v prípade ablaèných egutaèných
hrncov. Okrem ich väèšej håbky na intenzívnejší
priesak poukazujú aj zvislé steny s oválnymi
ž¾abmi vytvorenými stekajúcou vodou, ktoré sa
pomerne ostro „stýkajú” s dnom studòovitej ja-
my.

Malé množstvo vody z dna studòovitých
jám, ako aj z ablaèných egutaèných hrncov
a miskovitých ablaèných egutaèných jamiek
mohlo preniknú� do nižších èastí ¾adovej masy
intergranulárnymi žilkami medzi kryštálmi ¾adu,
ktoré majú tendenciu rozširova� sa do kapi-
lárnych kanálikov (J. F. Nye – F. C. Frank, 1973
in J. Jania, 1997). Avšak takéto presakovanie
vody ¾adovcovým ¾adom je ve¾mi pomalé a málo

vyhåbenina na spodnej èasti a pri-
¾ahlom okraji ¾adového stalagmitu.
V závislosti od intenzity priesaku
zrážkových vôd a ich teploty, ako
aj od klimatických podmienok
v tejto èasti jaskyne na tomto mies-
te dochádza buï k tvorbe ¾ado-
vého stalagmitu (akumulácii ¾adu),
alebo vzniku ablaènej vyhåbeniny
(úbytku ¾adu). Z nižšieho okraja
tejto vyhåbeniny vedie odtokový
kanálik zahåbený až k jej dnu, èím
nenastáva akumulácia a dlhšie
pôsobenie „teplejšej” vody v ab-
laènej vyhåbenine. Ablaèné egu-
taèné viacjamkové vyhåbeniny
sme pozorovali aj v hornej èasti
Ve¾kej siene (nepravidelného
hviezdicovitého tvaru) a na šik-
mom podlahovom ¾ade v priesto-
re nad Peklom (prevažne pozdåž-
neho líniového tvaru).

Zvýšenou intenzitou priesaku
zrážkových vôd, ktorých kvapky
až koncentrované tenké ståpce
vody sústredene dopadávali na
¾adový stalagmit v Malej sieni,
vznikli ostrohranné nepravidelné
tvary ¾adu deštruovaného stalag-
mitu, ktoré možno oznaèi� ako ab-
laèné hrotovité škrapy.

Formy vytvorené kvapkajú-
cou, stagnujúcou a pomaly od-
tekajúcou vodou. Na mierne šik-
mom podlahovom ¾ade v Malej

sieni sa z plytkých a širokých ablaèných egutaè-
ných jamiek vytvorili ablaèné kamenice s odto-
kovým kanálikom, ako aj s prítokovým i odtoko-
vým kanálikom, ktoré možno z morfologického
h¾adiska porovna� s klasickými kamenicami –
okrúhlymi krasovými škrapovými prehåbeninami
s rovným dnom. Sú výsledkom ablácie takmer
stagnujúcej vody. Pravdepodobne vznikli roz-
šírením ablaèných tanierikovitých egutaèných
jamiek, do ktorých voda pomaly priteká a odteká
kanálikmi, alebo do nich steká vodný „film”
z pri¾ahlej, prevažne mierne sklonenej èasti pod-
lahového ¾adu.

V hornej èasti Ve¾kej siene v blízkosti Ve¾-
kého vodopádu (Niagara) sa vytvorili dva ab-
laèné egutaèné hrnce, ktoré predstavujú oválne
kotlovité vyhåbeniny s odtokovým kanálikom.

Obr. 2. Ablaèná egutaèná viacjamková vyhåbenina v Malej sieni,
Dobšinská ¾adová jaskyòa. Foto: P. Bella
Fig. 2. Ablation eguttation more-pits depression in the Small Hall,
Dobšinská Ice Cave. Photo: P. Bella

Obr. 3. Ablaèné kamenice v Malej sieni,  Dobšinská ¾adová jaskyòa.
Foto: P. Bella
Fig. 3. Ablation kamenitsas in the Small Hall, Dobšinská Ice Cave.
Photo: P. Bella

Obr. 4. Ablaèný egutaèný hrniec vo Ve¾kej sieni, Dobšinská ¾adová jaskyòa.
Foto: P. Bella
Fig. 4. Ablation eguttation pothole in the Great Hall, Dobšinská Ice Cave.
Photo: P. Bella
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intenzívne. Intenzívnejšia drenáž v ¾adovcoch
je možná len cez väèšie kanáliky až kanály,
ktorých iniciálne dráhy sú podmienené najmä
puklinami (C. F. Raymond – W. D. Harrison,
1975; J. Jania, 1997).

V priestore nad Peklom sa ablaèná egutaèná
studòovitá jama vytvorila na styku so strmou
skalnou stenou. Keïže voda prenikala nižšie
pozdåž skalnej steny, z okraja tejto studòovitej
jamy sa nevytvoril odtokový kanálik. Vzh¾adom
na rozmery studòovitých jám s odtokovými ka-
nálikmi v Malej a Ve¾kej sieni bola táto kon-
taktná ablaèná egutaèná studòovitá jama užšia
a hlbšia (klinovite sa neprielezne zužovala).

Opísané ablaèné studòovité jamy treba roz-
lišova� od ¾adovcových studní (fran. moulins),
ktoré siahajú do intraglaciálnej èasti ¾adovca ale-
bo sú napojené až na subglaciálny kanál, t. j.
viažu sa na vnútro¾adovcovú a pod¾adovcovú
hydrologickú drenáž (J. Schroeder, 1991).

Formy vytvorené stekajúcou vodou. Na
zvislom okraji záseku do podlahového ¾adu, kto-

mu vznikli plytké ablaèné meandrovité kanáliky,
ktoré sa miestami vetvili a opätovne spojili. Prí-
èinou ich vetvenia i vytvárania meandrov boli
aj mechanické prekážky, najmä akumulované
drobné naplavené zvyšky rozpadajúceho sa dre-
va.

Formy vytvorené prúdením vzduchu a sub-
limáciou ¾adu. Na strmých ¾adových stenách,
vrátane hlbších zásekov prehliadkového chod-
níka do podlahového ¾adu (pozri 1.2.), ktoré sú
vystavené prúdeniu vzduchu, sa vytvárajú široké
ablaèné sublimaèné facetovité vyhåbeniny. Tie
sa dlhodobo pozorujú v Ruffínyho koridore, na
Malej opone na juhozápadnom okraji Malej sie-
ne a inde. Takéto širšie a plytké oválne vyhå-
beniny na stenách ¾adovcových (glaciálnych
ablaèných) jaskýò alebo na tunelovitých a kori-
dorovitých povrchoch ¾adovej výplne v za¾adne-
ných jaskyniach, ktoré vznikajú sublimáciou
¾adu v dôsledku prúdenia alebo konvekcie vzdu-
chu (R. L. Curl, 1966; A. A. Cigna – P. Forti,
1986; S. E. Lauritzen – J. Lundberg, 2000 a i.),

rým vedie prehliadkový chodník medzi Malou
a Ve¾kou sieòou (pozri 1.2.), sa stekajúcou vodou
koncentrovanou do malých prúdov vytvorili me-
nej výrazné ablaèné žliabkovité škrapy.

Formy vytvorené teèúcou vodou. Z ablaènej
egutaènej studòovitej jamy pod Studòou vedie
ablaèný kanál, ktorý sa postupne zahåbil až na
nižšiu úroveò podlahového ¾adu v severový-
chodnej èasti Ve¾kej siene, kde sa voda vylievala
na podlahový ¾ad. Na okraji studòovitej jamy
siahal až do håbky 1,7 m, prièom tvorí meandro-
vitý jarèekovitý zárez.

Podobné, avšak menej zahåbené odtokové
kanáliky sa vytvorili aj od ablaèných egutaèných
viacjamkových vyhåbenín v Malej Sieni a v prie-
store nad Peklom, ako aj od ablaèných egutaè-
ných podlahových hrncov v hornej èasti Ve¾kej
siene v blízkosti Ve¾kého vodopádu (Niagara).

Na mierne šikmom podlahovom ¾ade sa pod
ablaènými kamenicami vytvorili plytké, prevaž-
ne líniové kanáliky. Na takmer vodorovnom
podlahovom ¾ade v strednej èasti Zrúteného dó-

Obr. 5. Ablaèná egutaèná studòovitá jama s odtokovým kanálom
vo Ve¾kej sieni, Dobšinská ¾adová jaskyòa. Foto: P. Bella
Fig. 5. Ablation eguttation well-like depression with an outflow
channel in the Great Hall, Dobšinská Ice Cave. Photo: P. Bella

Obr. 6. Ablaèný meandrovitý odtokový kanálik z egutaèného hrnca vo Ve¾kej sieni, Dobšinská ¾adová
jaskyòa. Foto: P. Bella
Fig. 6. Ablation meandering outflow channel from an eguttation pothole in the Great Hall, Dobšinská Ice
Cave. Photo: P. Bella

Obr. 7. Ablaèné sublimaèné facetovité vyhåbeniny na Malej opone, Dobšinská ¾adová
jaskyòa. Foto: P. Bella
Fig. 7. Ablation sublimation large scallops-like depressions on the Small Curtain,
Dobšinská Ice Cave. Photo: P. Bella

Obr. 8. Ablaèné sublimaèné prieène facetovité vyhåbeniny v tuneli medzi Ve¾kou
oponou a Ruffínyho koridorom, Dobšinská ¾adová jaskyòa. Foto: P. Bella
Fig. 8. Ablation sublimation large scallops and flutes in the tunnel between the Great
Curtain and the Ruffíny´s Corridor, Dobšinská Ice Cave. Photo: P. Bella
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možno nazva� ako sublimaèné facety. Mor-
fologicky sú podobné „akvatickým“ facetám
(angl. scallops), najmä ich väèším podobám
(angl. large scallops), ktoré sú modelované
prúdiacou vodou. R. L. Curl (1966) uvádza
príklady takýchto tvarov na ¾adových stenách
rakúskej jaskyne Eisriesenwelt. Poukazuje aj na
viac-menej pravidelné paralelné pozdåžne
vyhåbeniny v prieènej pozícii voèi smeru prú-
denia vzduchu (angl. flutes), ktoré sú oddelené
rovnobežnými ¾adovými hrebeòovitými výènel-
kami a vznikajú v podmienkach konštantného
prúdenia vzduchu. Podotýkame, že aj na ste-
nách ¾adovcových (intra- a subglaciálnych ab-
laèných) jaskýò s terajším alebo bývalým pod-
zemným vodným tokom sú známe „akvatické“
facety (M. Pulina, 1982).

V Malej opone, ktorej povrch je remodelo-
vaný sublimaènými aerickými facetami, sa na-
vyše vytvorilo neve¾ké ablaèné ¾adové okno,
k èomu okrem sublimácie ¾adu prispelo i plošné
povrchové topenie ¾adu. Väèšie ablaèné okno
medzi ¾adovou masou a skalnou stenou sme po-
zorovali v hornej èasti Ve¾kého vodopádu (Nia-
gara). Menšie oknovité diery sa vytvárajú aj nad
zásekom do ¾adu pred tunelom medzi Ruffínyho
koridorom a Ve¾kou oponou (pozri 2.1.).

Antropogénne formy. Hoci sa v jaskyni
v poslednom období menila elektroinštalácia
a osvet¾ovacie telesá s nižším výkonom (J. Halaš,
1998; M. Fillo, 2000), na niektorých miestach
vznikli odtopené depresie pri reflektoroch, ktoré
poèas najvyššej návštevnosti v letných mesia-
coch svietia dlhší èas (napr. na východnom okraji
Ve¾kej siene pred schodiskom do Ruffínyho ko-
ridoru).

1.2. Mechanické formy
Antropogénne formy. V èase budovania pre-

hliadkovej trasy pre návštevníkov sa vykonali
viaceré záseky chodníka do podlahového ¾adu
(medzi Malou a Ve¾kou sieòou, medzi východ-
ným okrajom Ve¾kej siene a Ruffínyho korido-
rom) a boèné záseky do okraja ¾adovej steny
(medzi Ruffínyho koridorom a Ve¾kou oponou).
S cie¾om usmerni� odvádzanie priesakových
zrážkových vôd z Ve¾kej a Malej siene, aby sa
zabránilo zaplavovaniu prehliadkového chod-
níka a jeho pokrývaniu ¾adom, sa obnovujú od-
tokové kanály vysekané do podlahového ¾adu,
ktoré odvádzajú vodu do nižších èastí jaskyne.

2. INTRAGLACIÁLNE ABLAÈNÉ
FORMY

1.1. Fyzikálne formy
Formy vytvorené prúdením vzduchu a sub-

limáciou ¾adu. Vo dvoch tuneloch vysekaných
v ¾ade (pozri 2.1.), ktorými vedie prehliadkový
chodník, sú pôvodné ¾adové steny remodelo-
vané topením a sublimáciou ¾adu. Tunely majú
v rámci prúdenia vzduchu charakter rúrovitého
potrubia, kde v zúženom profile nastáva inten-
zívnejšie prúdenie vzduchových hmôt. Intenzív-
nejšie prúdenie vzduchu je v tuneli medzi Ruffí-
nyho koridorom a Ve¾kou oponou, kde sa okraj
¾adovej masy dotýka skalnej steny a usmeròuje
prúdenie vzduchu cez tento presekaný tunel.
Okrem rozšírenia pôvodných prieènych profilov
tunelov sa na ¾adových stenách vytvorili nepra-
videlné priehlbiny, ktoré predstavujú sublimaèné
facetovité vyhåbeniny. Tieto podobne ako v intra-
a supraglaciálnych ¾adovcových jaskyniach pri-
pomínajú „klasické“, prúdiacou vodou modelo-
vané väèšie facety (angl. large scallops). V tuneli
medzi Ruffínyho koridorom a Ve¾kou oponou
ich asymetrický tvar poukazuje na prúdenie
vzduchu od Ve¾kej opony do Ruffínyho koridoru.
Lepšie sú vytvorené v èasti tunela od Ve¾kej opo-
ny, kde sa prúdiaci vzduch dostáva z väèšieho
priestoru do menšieho rúrovitého potrubia
tunelu. Navyše na stenách a strope tunelov
(dnom vedie prehliadkový chodník) sa vytvorili
aj mohutnejšie zvislé „rámovité“ vyhåbeniny
s výrazne dominujúcou vertikálnou dimenziou
ich rozmeru, ktoré sú ohranièené miernymi lí-
niovými ostrohrannými výènelkami ¾adu. Možno
ich oznaèi� ako sublimaèné prieène facetovité
vyhåbeniny, ktoré pripomínajú „flutes“ pod¾a
R. L. Curla (1966). Uvedené formy facetovitých
vyhåbenín môžu by� do urèitej miery podmie-
nené aj prúdením vzduchu v dôsledku pohybu
návštevníkov (M. Bobro et al., 1995a).

Antropogénne formy. Stropnú èas� Kaplnky,
ktorá predstavuje malú sieòovitú dutinu vyseka-
nú v ¾ade (pozri 2.1.), osvet¾uje reflektor umiest-
nený na ståpe elektroinštalácie. Vydávaním tepla
vznikla odtopená stropná kupola.

2.1. Mechanické formy
Antropogénne formy. V súèasnosti sú v jas-

kyni na prehliadkovej trase dva presekané ¾adov-

cové tunely (medzi Ruffínyho koridorom a Ve¾-
kou oponou, medzi priestorom nad Peklom
a Ve¾kou oponou). Navyše pod Ruffínyho korido-
rom, pred tunelom vedúcim pod Ve¾kú oponu
je boèným vysekaným tunelom prístupná Kapln-
ka, ktorá takisto predstavuje v ¾ade vysekanú
malú sieòovitú dutinu.

S cie¾om zokruhovania prehliadkovej trasy
a zjednodušenia prevádzky jaskyne sa v roku
1973 vyrazil v ¾ade vo vstupnej èasti jaskyne
tunel dlhý 14 m. Úbytkom ¾adu zo stien sa jeho
pôvodný prieèny profil 4 m2 do konca roku 1995
zväèšil na 8 až 10 m2, prièom na základe geo-
detických meraní sa urèil úbytok ¾adu až do
50 m3 (M. Bobro et al. 1995b). Tento nežiaduci
stav sa riešil prekládkou prehliadkového chod-
níka, resp. jeho vrátením do predchádzajúcej
trasy cez Malú sieò a zahádzaním vyrazeného
tunela snehom, èo viedlo k jeho opätovnému
za¾adneniu (J. Zelinka, 1996).

ZÁVER

Predložená správa podáva základné poznat-
ky o výskyte glaciálnych ablaèných foriem
v Dobšinskej ¾adovej jaskyni, ktoré sa menia naj-
mä v závislosti od intenzity a režimu priesaku zráž-
kových vôd. Danej problematike treba z h¾adiska
spoznávania zmien ¾adovej výplne naïalej
venova� primeranú pozornos�, pretože prispievajú
k celkovému obrazu o glaciologických pomeroch
v tejto jaskyni. Nami prezentované poznatky budú
dôležité pri porovnávaní terajších ablaèných
tvarov, najmä ich morfologickej a genetickej
rôznorodosti, s podobnými javmi v budúcnosti.
Keïže nie sú k dispozícii dokumenty detailnejšie
zaznamenávajúce stav úbytku ¾adovej výplne
v jaskyni zo zaèiatku 50. rokov minulého storoèia,
o ktorom sa zmieòujú A. Droppa (1960), L. Blaha
(1971), Š. Petroviè a J. Šoltís (1971), nemožno po-
rovna� vtedajšie glaciálne ablaèné javy s terajšími.
Význam predloženej správy spoèíva aj v tom, že
podobné javy sa pravdepodobne vyskytujú aj
v iných za¾adnených jaskyniach s výskytom
podlahového ¾adu a správa môže poslúži� pri ich
výskume a dokumentácii.

Za spoluprácu pri terénnych prácach ïakujem
RNDr. J. Zelinkovi, ktorý v posledných rokoch zabez-
peèuje a vykonáva monitorovanie speleoklimatických
procesov v Dobšinskej ¾adovej jaskyni.
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SUMMARY

The Dobšiná Ice Cave (Slovak Paradise National Park, Spiš-Gemer Karst) belongs among the most important ice caves in the world. The
altitude of its entrance is 969 m a. s. l. Its ice parts are 920 – 950 m a. s. l., and below alpine zone. The ice fill in the cave occurs in several forms:
floor ice, icefalls, ice stalagmites and columns. The surface of ice fill is 9,772 m

2
; its volume is 110,132 m

3
. The maximal thickness of floor ice

is 26.5 m. From 2000, the Dobšiná Ice Cave is included in the World Heritage (in the framework of the extension of the Slovak-Hungarian site
Caves of Slovak and Aggtelek Karst).

Several glacial ablation forms in the cave are formed in consequence to atmospheric water seepage from a melting snow and rainfalls, air
circulation and convection, also development of the cave for tourism. Term ablation refers to all processes that caused the decrease of ice mass
(J. Jania, 1997). Supraglacial ablation forms present physical forms (ablation eguttation pits and more-pits depressions, ablation pinnacle karren,
ablation kamenitsas, ablation eguttation potholes, ablation eguttation well-like depression, ablation rinnenkarren, ablation outflow channels
from eguttation depression forms, sublimation large scallops on ice walls, melting depressions near electric reflectors) and mechanic forms
(artificial notches of tourist path in the floor ice, artificial outflow channels). Similary, intraglacial ablation forms consist from physical forms
(sublimation large scallops and flutes on ice walls of artificial tunnels in the ice mass, melting ceiling cupola above the electric reflector in the
artificial small hall in the ice mass) and mechanic forms (artificial tunnels in the ice mass). Intraglacial and subglacial ablation phenomena
formed by running water are not known in the cave.
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