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MONITORING MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV
KVALITY VÔD KRASOVÉHO PRAMEŇA BUZGÓ
V KRÁSNOHORSKEJ DLHEJ LÚKE
MICROBIAL WATER QUALITY INDICATORS MONITORING AT BUZGÓ KARSTIC SPRING
IN KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
Pet e r Ma lík, Pet er Bajto š, A lexandra Vasilenková, J uraj M icha lko, Jaro m ír Šva sta
ABSTRACT
Sampling for microbiological parameters of water quality of the Buzgó karstic spring in Krásnohorská
Dlhá Lúka (Slovenský kras Mts., Eastern Slovakia) was performed between March 2015 and December
2017, but only eight samples in monthly intervals were taken in 2015, next 65 in approximately weekly
interval in hydrological year of 2017. Results were compared to spring’s discharges and meteorological
phenomena as precipitation and air temperature courses. The most observable correlation with water
stages was found in the cases of microorganism cultivable at 22 °C and 36 °C. Population of these
microorganisms was bound to local meteorological phenomena in much lesser extent. Contrary to the
results of previous investigations, indicators of faecal contamination were regularly found in Buzgó
springs’ water. The influence of high water stages is less observable and is particularly pronounced in
growth of enterococci population, in lesser extent also Escherichia coli. No correlation with
hydrological data was found for coliform bacteria. Microbiota in the karstic water here is probably
mostly influenced by two independent factors: water stage in the underground hydrological system of
the Krásnohorská jaskyňa Cave behind the Buzgó spring, and occasional human visits to this system.
The second factor mostly influences population of faecal contamination indicators. Results of
monitoring also confirmed persisting low population of microorganism cultivable at 22 °C and 36 °C
and dominance of the first type of microorganisms in the whole cycle of seasonal changes here.
KEY WORDS
Monitoring, coliform bacteria, Escherichia coli, enterococci, karstic groundwater, Krásnohorská
jaskyňa Cave
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Monitoring, koliformné baktérie, Escherichia coli, enterokoky, krasová podzemná voda, Krásnohorská
jaskyňa

ÚVOD
V nedávnom období bola venovaná značná
pozornosť podzemnému hydrologickému systému
Krásnohorskej jaskyne, kvantitatívnemu režimu podzemných vôd ako aj ich kvalitatívnym parametrom
v rámci samotného podzemného systému ako aj v širšej
oblasti jeho okolia. Terminálnym prejavom podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne je
krasový prameň Buzgó, v ktorom spomínané vody

v katastri obce Krásnohorská Dlhá Lúka vystupujú na
povrch. Sústredenie značného množstva podzemných
vôd do jedného výstupného bodu tak v tomto území
vytvára perspektívny zdroj, ktorý môže v budúcich
obdobiach poslúžiť svojmu bezprostrednému okoliu ako
aj obyvateľstvu širšieho regiónu. Hoci však je
krasovatejúce horninové prostredie schopné sústrediť
podzemné vody do koncentrovaných bodových výstupov, kolísavá výdatnosť mnohých krasových prameňov,
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ale najmä významné zmeny mikrobiologickej kvality
vôd (Kullman, 1990) podmieňujú potrebu dôsledného
poznania priebehu a najmä rozsahu týchto zmien. Pre
väčšinu krasových zvodnencov je totiž najmä pri
vysokých vodných stavoch typický rýchly transport vôd
z povrchu až do miesta ich výstupu na povrch. Otvorené
skrasovatené pukliny a krasové kanály, ktoré v tomto
hrajú najdôležitejšiu úlohu, sú charakteristické veľmi
nízkou samočistiacou schopnosťou a podmieňujú tak
vysokú zraniteľnosť tohto horninového prostredia voči
potenciálnej kontaminácii (Kullman, 2000; Zwahlen
et al., 2004). Z uvedeného dôvodu prebiehal v rámci
projektu LIFE+ KRASCAVE v období rokov 2015 až
2017 podrobný monitoring základných charakteristík
bakteriologického zloženia krasového prameňa Buzgó,
ktorého výsledky sú opísané v nasledujúcom príspevku.
Prirodzený výstup krasových podzemných vôd
v prameni Buzgó bol známy už od nepamäti, avšak za
ním sa vnútri Silickej planiny nachádzajúci jaskynný
systém bol objavený až po namáhavom speleologickom
prieskume v rokoch 1954 až 1964 (Stankovič, Cílek
Eds., 2005). Krásnohorská jaskyňa, ktorú v lete 1964
objavili rožňavskí jaskyniari (Roda, 1964; Skřivánek,
1965; Roda, 1966; Stankovič, Horváth, 2004) má
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v súčasnosti známu dĺžku 1550 m, pričom aktívny
vodný tok v podzemí sleduje približne jednu tretinu
tejto dĺžky (obr. 1). Jaskyňa v sebe ukrýva mohutný
stalagnát – 32,6 m vysoký a približne 2000 ton vážiaci
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ktorý bol v čase
svojho objavu považovaný za najväčší sintrový útvar na
svete (Roda, 1966). Podľa Gaála (in Stankovič, Cílek
Eds., 2005) je severná časť Krásnohorskej jaskyne
vytvorená v strednotriasových gutensteinských dolomitoch a dolomitových vápencoch, jej zadné (najjužnejšie)
časti sú situované už v mladších steinalmských
vápencoch tektonickej jednotky silicika (Mello et al.,
1997). Hlavnou osou podzemného hydrologického
systému Krásnohorskej jaskyne je vodný tok objavujúci
sa v Suťovom dóme, prechádzajúci Marikiným jazerom
a Sifónom potápačov, pričom na svojej cca 400 m dlhej
ďalšej ceste priberá len dva významnejšie prítoky –
ľavostranný v priestoroch pod Veľkou sieňou (od
Heliktitového dómu) a pravostranný v Abonyiho dóme.
Výdatnosti oboch prítokov sú približne rovnaké a ani
jedna z nich zvyčajne nepresahuje 2,0 l∙s-1, takže ich
podiel na celkovom prietokovom množstve podzemného vodného toku pretekajúceho jaskyňou je
menej ako 10 % (Bajtoš et al., 2017). Je zaujímavé, že

Obr. 1 Lokalizácia prameňa Buzgó [N48,61828°; E20,58897°] a Krásnohorskej jaskyne na území Slovenska a v oblasti
severných svahov Silickej planiny
Fig. 1 Buzgó karstic spring [N48.61828°; E20.58897°] and the Krásnohorská jaskyňa Cave location on the territory of the
Slovak Republic and on the northern rim of the Silická planina Plateau
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prítok vody recentne dotujúcej tvorbu Kvapľa
rožňavských jaskyniarov je veľmi malý, len cca 0,02 až
0,04 l∙s-1. Uvedený ľavostranný prítok, objavujúci sa
v Chodbe perál cca 35 m pod vyššie sa nachádzajúcim
prítokom pod Veľkou sieňou (od Heliktitového dómu)
navyše v suchých obdobiach úplne zaniká. Ani detailné
rezistivimetrické a termometrické merania podzemného
vodného toku v jaskyni (Malík et al., 2011) neoverili
existenciu iných viditeľných či skrytých prítokov do
hlavného podzemného toku v jaskyni až po úroveň
Sifónu potápačov, resp. Marikinho jazera. Za
Marikiným jazerom pokračuje tok v podzemí 120 m
dlhým a 28 m hlbokým sifónom Marikinho jazera,
potom ešte 250 m v sérii troch dómov, kde za ďalším
15 m dlhým sifónom priteká voda spod závalu do jazera
v poslednom známom Suťovom dóme (Stankovič, Cílek
Eds., 2005). Výver vody na povrch v krasovom prameni
Buzgó je sprostredkovaný približne 40 m dlhým
Výstupným sifónom. Výstup krasových podzemných
vôd je tu podmienený existenciou poklesnutého bloku
strednotriasových karbonátov o šírke približne 800 m,
kde sa tieto dostávajú do priameho kontaktu
s aluviálnymi náplavmi toku Čremošnej.
Hydrogeologický vrt RHV-4, ktorý bol realizovaný
v oblasti vstupu do Krásnohorskej jaskyne overil, že
málopriepustné podložie spodnotriasových sinských
vrstiev je tu poklesnuté ešte asi 80 m pod úroveň toku
Čremošnej (Orvan, Vrábľová, 1986). V uvedenom
800 m koridore dochádza k výstupu krasových
podzemných vôd v ešte ďalších dvoch menších prameňoch Pod kameňolomom a Pri kaplnke (Malík et al.,
2014a, 2014b). Smerom sa východ a aj na západ od nich
sú potom severné svahy Silickej planiny budované
spodnotriasovými sinskými vrstvami (Mello et al.,
1996). Samotný krasový prameň Buzgó má za celé
doteraz pozorované obdobie priemernú výdatnosť
55,1 l∙s-1. Je jedným z najdlhšie pozorovaných prameňov na území Slovenska, pozorovania Slovenského
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) tu s dvoma
menšími prestávkami v rokoch 1966 – 1967 a 2010
prebiehajú od roku 1958. Najvyššia výdatnosť,
o veľkosti 1355,8 l∙s-1 tu bola zaznamenaná 10. augusta
2002, minimálne výdatnosti 5,3 l∙s-1 boli registrované
počas viacerých dní vo februári 1987. Teplota vody
prameňa je relatívne stála, okolo 9,3 °C, avšak
namerané hodnoty sa za uvedené obdobie pozorovania
pohybovali od 5,3 °C do 12,2 °C.
Mimoriadna príťažlivosť jedinečných prírodných
fenoménov nachádzajúcich sa v oblasti severných
svahov Silickej planiny a najmä v podzemí Krásnohorskej jaskyne už desaťročia podnecuje mnohé
výskumné aktivity realizované v tejto oblasti. Okrem
vyššie uvedených už skôr publikovaných prác (ich
dobrý prehľad poskytuje sumarizujúca publikácia
Stankovič, Cílek Eds., 2005) to bolo vypracovanie
podrobnej geologickej mapy tejto oblasti v mierke
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1 : 5 000 (Kronome, Boorová, 2016). Jej autori spresnili
hranice jednotlivých litostratigrafických členov
v príslušnej oblasti Silickej planiny (Mello et al., 1996),
pričom však pomocou získaných výbrusov rozlíšili aj
stratigraficky mladšie horizonty v rozsahu až po mladší
trias (karn-norik, azda až rét). Pukliny SV-JZ smeru,
viditeľné aj v Krásnohorskej jaskyni, však odvodzujú
z gravitačných svahových pohybov (rozsadlín). Ich
smer je následne daný najmä morfologicky určeným
smerom gravitačne nestabilného okraja planiny a podľa
týchto autorov aj samotné založenie Krásnohorskej
jaskyne je na takejto gravitačnej svahovej skalnej
rozsadline. Chemické a izotopové zloženie vôd
v systéme Krásnohorskej jaskyne skúmala v rámci
svojej dizertačnej práce B. Gavuliaková (2016),
výsledky boli publikované aj v práci Gavuliaková et al.
(2015). Geochemický model tvorby chemického
zloženia vody v časti podzemného hydrologického
systému zostavil Bajtoš et al. (2017). Kováčová et al.
(2017) publikovali výsledky meraní obsahu CO2
a niektorých mikroklimatických parametrov v dĺžkovom
profile Krásnohorskej jaskyne počas letného režimu
prúdenia vzduchu.
Podzemný hydrologický systém Krásnohorskej
jaskyne je dotovaný autochtónnymi vodami,
infiltrujúcimi do hĺbok Silickej planiny najmä po
jarnom topení snehov alebo po výdatných zrážkach.
Boli však overené aj prepojenia tohto systému s občasne
sa ponárajúcimi vodami v oblasti studne Rakaťa (Roda,
1967; Erdös, 1995) a studne Žedem (Roda et al., 1986).
Novšie, zatiaľ nepublikované výsledky stopovacích
skúšok v oblasti (DPP Žilina pre projektovaný cestný
tunel pod priesmykom Soroška; projekt LIFE+
KRASCAVE pre ochranu podzemného ekosystému
Kráshorskej jaskyne) naznačujú aj ďalšie prepojenia
krasových priepadlísk na Silickej planine s podzemným
vodným tokom Krásnohorskej jaskyne a následne
krasovým prameňom Buzgó. Overená komunikácia
prameňa Buzgó s povrchom planiny, resp. vodami
rýchlo zostupujúcimi do podzemia z tohto povrchu
v kombinácii so súčasným využívaním územia
vodozbernej oblasti jaskyne intenzívnou lesohospodárskou činnosťou a pasienkarstvom dáva oprávnený
dôvod na predpoklad intenzívneho ovplyvnenia
mikrobiologickej kvality jeho vôd prinajmenšom
v obdobiach vysokých vodných stavov. Podrobný
monitoring základných charakteristík bakteriologického
zloženia krasového prameňa Buzgó má z uvedeného
dôvodu svoje opodstatnenie.
Komplexnejšie štúdie zamerané na výskum
mikrobiologických vlastností vôd v oblasti Slovenského
krasu boli vypracovávané iba v období poslednej
dekády: prvou z nich bola práca skúmajúca enterobakteriálnu mikrobiotu jaskynných vôd Silickej planiny
(Seman, Gaálová, 2009a). Uvedení autori sa zaoberali aj
všeobecnejšími charakteristikami ekológie mikroorga-
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nizmov v jaskyniach Slovenského krasu (Seman,
Gaálová, 2009a), výskytom koliformných baktérií
(Seman et al., 2015), ako aj mikrobiote mäkkých sintrov
(Seman et al., 2009). Objemnejší dokumentačný
materiál zozbieraný z krasových vôd jaskyne Domica
bol analyzovaný v práci Haviarovej et al. (2010). Tí istí
autori následne spracovali aj mikrobiologický profil
krasových vôd jaskyne Milada a jej podzemného
hydrologického systému na Silickej planine (Haviarová
et al., 2011). Z pohľadu nami realizovaných prác je
potom najaktuálnejším dielom analyzujúcim okrem
chemického zloženia aj mikrobiologický profil
krasových vôd Krásnohorskej jaskyne (Haviarová et al.,
2012). V tejto práci boli analyzované výsledky celkove
ôsmich odberov vzoriek vykonaných v rozličných
ročných obdobiach rokov 2009 až 2011 na štyroch
miestach „horizontálnej cirkulácie“ vôd v podzemnom
hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne:
z Marikinho jazera, ľavostranného prítoku pod Veľkou
sieňou, pravostranného prítoku v Abonyiho dóme a zo
samotného
prameňa
Buzgó.
Boli
odobraté
a analyzované aj štyri vzorky priesakovej vody nad
Kvapľom rožňavských jaskyniarov („vertikálna
cirkulácia vôd“). Celkovo bolo v rámci spomínanej
štúdie odobraných 41 vzoriek vôd na mikrobiologickú
analýzu.
Na
základe
získaných
výsledkov
mikrobiologických analýz Haviarová et al. (2012)
konštatovali, že celkové oživenie vôd „horizontálnej
cirkulácie“ heterotrofnou, kultivovateľnou mikrobiotou
je veľmi nízke a nie sú výraznejšie rozdiely medzi
jednotlivými odberovými miestami, vrátane vertikálneho priesaku nad Kvapľom rožňavských jaskyniarov.
Relatívne vyššie hodnoty KTJ zaznamenané pri dvoch
odberoch (19.5.2009 a 26.10.2010) pravdepodobne
súvisia s intenzívnejšou zrážkovou činnosťou. Zaujímavé je, že vyššie hodnoty neboli zaznamenané ani
v odbere na začiatku júna 2010, kedy prišlo po
prudkých dažďoch k zaplaveniu jaskyne, keď sa odber
podarilo uskutočniť ešte tesne pred nástupom vysokej
vody v jaskyni. S výnimkou vyššie uvedených dvoch
prípadov sú pozoruhodné celkovo nízke hodnoty
psychrofilných mikroorganizmov, teda organizmov
adaptovaných na nízke teploty a nutričný deficit.
Absencia indikátorov fekálnej kontaminácie autormi
v sledovanom období preukázala na neprítomnosť
zdrojov tohto typu znečistenia v infiltračnej oblasti
podzemného hydrologického systému Krásnohorskej
jaskyne, a tak o dobrej hygienickej kondícii jeho vôd.
Mikrobiálna kvalita týchto vôd by zniesla aj prísnejšie
legislatívne kritéria platiace pre pitné vody, vody sa
hodnotili ako veľmi kvalitné, xenosapróbne, niekedy až
kataróbne (Haviarová et al., 2012). Prechodne zvýšené
mikrobiálne znečistenie je spájané s mimoriadnymi
hydrologickými udalosťami, ktorými sú predovšetkým
výrazná zrážková činnosť.
S cieľom podrobnejšie spoznať súvislosti mikro-
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biálneho oživenia vôd krasového prameňa Buzgó
v Krásnohorskej Dlhej Lúke bol preto nami v rokoch
2015 a 2017 realizovaný monitoring základných čŕt
mikrobiálneho zloženia jeho vôd. Celkove bolo z prameňa Buzgó v rámci tohto monitoringu odobratých 73
vzoriek, ktoré boli analyzované v dvoch laboratóriách.
Získané výsledky sú prezentované v nasledovnom
príspevku.
VSTUPNÉ DÁTA A METODIKA
ICH SPRACOVANIA
Sledovanie mikrobiologických parametrov vo
vodách je dôležité vzhľadom na možnú prítomnosť
etiologických agensov infekčných ochorení (Haviarová
et al., 2010). Výskyt mikroorganizmov vo vode je
prirodzený a nie všetky mikroorganizmy a v každom
množstve bývajú nebezpečné pre ľudské zdravie. Vstup
mikroorganizmov do vody prebieha rozličnými cestami
a aj ich pôvod je rozmanitý. Hlavnými zdrojmi sú tu
odpadové a komunálne vody, ale aj pôda a vzduch. Na
množstvo a diverzitu mikroorganizmov vo vodách majú
vplyv viaceré faktory, tak abiotické, ako aj biotické
(Haviarová et al., 2010). Kvalitu vody je možné
hodnotiť na základe viacerých mikrobiologických
ukazovateľov, ktoré vychádzajú z analýzy prítomnosti
vybraných skupín mikroorganizmov v sledovanej
vzorke vody. Celkový mikrobiálny profil a z neho
vyplývajúcu hygienickú kvalitu vody je možné
charakterizovať viacerými mikrobiologickými ukazovateľmi. Mikroorganizmy kultivovateľné pri 22 °C
(v minulosti označované ako psychrofilné / psychrofyly)
najlepšie rastú pri teplotách 15 °C až 20 °C, niektoré
druhy aj pri nižších (6 °C až 10 °C) a charakterizujú
stupeň mikrobiálneho oživenia vôd, ktorý je závislý na
dostupnosti organických látok. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (v minulosti označované ako
mezofilné / mezofily) najlepšie rastú v rozpätí teplôt 20
až 40 °C. Do tejto skupiny patrí väčšina baktérií,
kvasiniek a plesní. Akvatické mezofily sú zväčša
saprofytické organizmy, ale môžu sa medzi nimi
vyskytovať aj viaceré patogény (Haviarová et al., 2010).
Indikátormi fekálneho znečistenia vôd sú koliformné
baktérie, ktoré predstavujú homogénnu, taxonomicky
presne definovanú skupinu gramnegatívnych baktérií
tyčinkovitého tvaru, aeróbnych alebo fakultatívne
anaeróbnych. Majú priamy vzťah k znečisteniu vody
a stanovujú sa ako dôkaz jej fekálnej kontaminácie.
Môžu spôsobiť infekcie gastrointestinálneho traktu
(hnačky) alebo zápaly močových ciest. Termotolerantné
koliformné baktérie tvoria teplotnú variantu koliformných baktérií a patria sem hlavne niektoré kmene
Escherichia coli. Tieto môžu byť taktiež dôkazom
fekálneho znečistenia, ale môžu sa nachádzať aj
vo vodách znečistených organickými látkami bez
priamej súvislosti s fekálnou kontamináciou. Fekálne
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streptokoky / črevné enterokoky tvoria homogénnu
skupinu grampozitívnych, sférických (koky), fakultatívne anaeróbnych baktérií. Sú významnými indikátormi
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čerstvého znečistenia a zdravotnej nevhodnosti vôd
a svojou prítomnosťou pomáhajú upresniť zdroj
znečistenia (Haviarová et al., 2010).

Obr. 2 Odber vzoriek vody z krasového prameňa Buzgó dňa 05. 05. 2017 (foto: E. Kováčová)
Fig. 2 Samples taken from the Buzgó karstic spring on 05. 05. 2017 (photo: E. Kováčová)

Vzorky pre stanovenie mikrobiologických ukazovateľov vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke boli odoberané v období od
24. marca 2015 do 6. decembra 2017, avšak len v rámci
dvoch rokov: 2015 a 2017, takmer počas celého roka
2016 neboli vody prameňa vzorkované. Odbery boli
vykonávané pracovníkmi oddelenia hydrogeológie
a geotermálnej energie Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave, resp. regionálneho centra ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi. Spolu
bolo odobratých 73 vzoriek vôd na mikrobiologickú
analýzu, prípadne ďalšie stanovenia. Spracovanie
vzoriek prebiehalo v dvoch laboratóriách: v Geoanalytických laboratóriách ŠGÚDŠ (GAL) v Spišskej
Novej Vsi, kde bolo analyzovaných 33 vzoriek vôd
z prameňa Buzgó, a laboratóriách spoločnosti Mikrolab,
s. r. o. v Rimavskej Sobote, kde boli stanovenia
vykonané na 40 vzorkách. V roku 2015 boli vzorky
vody analyzované len v laboratóriu GAL v Spišskej
Novej Vsi, odbery prebiehali v pravidelných približne
mesačných intervaloch. Spolu s vodami prameňa Buzgó

bolo vtedy analyzovaných ešte ďalších deväť zdrojov
podzemných vôd či už z Krásnohorskej jaskyne alebo
jej blízkeho okolia. V roku 2017 boli vzorky striedavo,
v rôznych intervaloch analyzované v laboratóriách
Mikrolab Rimavská Sobota alebo GAL Spišská Nová
Ves. Takto bolo odobratých spolu 65 vzoriek,
v jednotlivých laboratóriách však bol realizovaný
rozdielny rozsah mikrobiologických stanovení. Vo
všetkých prípadoch boli vzorky odoberané do sklených
fliaš so zábrusom (obr. 2), počas transportu krytým
hliníkovou fóliou. Vzorky boli prenášané v autochladničke a spracované v príslušnom laboratóriu do
24 hodín po odbere.
Pre vzorky analyzované v laboratóriu GAL
v Spišskej Novej Vsi boli vykonané všetky stanovenia,
ktoré boli v tom čase vyžadované Nariadením vlády
č. 496/2010 Z. z. resp. neskorším Nariadením vlády
č. 8/2016 Z. z. pre vodu určenú na ľudskú spotrebu.
Analyzované
tak
boli
koliformné
baktérie
(KTJ/100 ml),
Escherichia
coli
(KTJ/100 ml),
enterokoky (KTJ/100 ml), kultivovateľné mikro-
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organizmy pri 22 °C (KTJ/ml), kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36 °C (KTJ/ml), Clostridium
perfringens (KTJ/100 ml), bezfarebné bičíkovce
(jedince/ml), živé organizmy (jedince/ml), mŕtve
organizmy (jedince/ml), vláknité baktérie (jedince/ml),
mikromycéty (jedince/ml), železité a mangánové
baktérie (pokryvnosť poľa v %), ako aj abiosestón
(pokryvnosť poľa v %). Tieto sú však v požiadavkách aj
v súčasnosti platnej Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
Vykonané tu neboli len stanovenia na Pseudomonas
aeruginosa, ktoré sa však vyžadujú len pre balenú vodu.
V roku 2015 boli laboratóriom GAL v Spišskej Novej
Vsi analyzované aj hodnoty TOC – celkového
organického uhlíka v mg∙l-1, pre odbery v roku 2017
však tieto neboli vykonávané.
Pri stanoveniach mikrobiologických ukazovateľov,
ktoré boli vykonávané v laboratóriu GAL v Spišskej
Novej Vsi boli vzorky vody odoberané do sterilných
100 ml sklenených tmavých fliaš so zábrusom.
Indikatívne skupiny mikroorganizmov boli kvantitatívne
stanovené štandardne kultiváciou 1 ml vody na
definovaných médiách (referenčná metóda ISO 9308-1
podľa Häusler, 1995). Indikátory všeobecného oživenia
vôd (mikroorganizmy kultivovateľné pri teplotách 22 ºC
a 36 ºC; KM22 a KM36) boli determinované kultiváciou na TRYPTONE YEAST EXTRACT AGAR
(HiMedia) pri teplotách 22 °C (72 hod.) a 36 °C
(72 hod.). Kultivácia koliformných baktérií prebiehala
na živnom médiu CHROMOCULT (Merck) 48 hodín
pri 36 °C, kultivácia termotolerantných koliformných
baktérií na Endovom agare (HiMedia) 48 hodín pri
44 °C. Enterokoky boli kultivované na Slanetz-Bartley
(HiMedia) agare 44 hodín pri 36 °C. Po príslušnej
kultivácii boli z vyrastených kolónií na kultivačnom
médiu vypočítané hodnoty KTJ/ml (KTJ = kolóniu
tvoriaca jednotka). Takto boli vykonané stanovenia pre
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (KM22),
kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (KM36),
koliformné baktérie (KB), termotolerantné koliformné
baktérie (TKB) a enterokoky (EK).
Pre vzorky analyzované v laboratóriách Mikrolab
v Rimavskej Sobote boli vykonané len stanovenia
koliformných baktérií (KTJ/250 ml), Escherichia coli
(KTJ/250 ml), enterokokov (KTJ/250 ml), avšak oproti
stanoveniam GAL v roku 2017 tu boli analyzované aj
hodnoty TOC (mg∙l-1). Nakoľko základné zameranie
laboratórií Mikrolab Rimavská Sobota je na kvalitu
potravín, jednotky pre jednotlivé stanovenia boli volené
tak ako ich Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z. požaduje
pre balenú pitnú vodu (počet kolóniu tvoriacich
jednotiek – KTJ na 250 ml), na hodnotu používanú pri
pitnej vode určenej pre hromadné zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou (KTJ/100 ml) boli tieto
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príslušne prepočítané. Obsah koliformných baktérií
a Escherichia coli tu bol stanovovaný podľa STN EN
ISO 9308-1:2015 (75 7834), typ skúšky A, s neistotou
merania 30 % resp. 33 %, obsah enterokokov podľa
STN ISO 7899-2:2003 (75 7831) typ skúšky A,
s neistotou
merania
30 %.
Obsah
celkového
organického uhlíka (TOC) bol určovaný štandardným
pracovným postupom metódou CZ-SOP-D06-02-056,
typ skúšky ZA (sprostredkovaná skúška akreditovaná),
s neistotou merania ±20 %. Skúšobné laboratórium
MIKROLAB, s. r. o. bolo akreditované SNAS, ktorý je
signatárom ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratórií.
Počas odberov vzoriek terénnymi pracovníkmi
ŠGÚDŠ boli vo vode krasového prameňa Buzgó
vykonávané merania teploty vody, teploty vzduchu,
hodnoty elektrolytickej vodivosti (EC), pH, kyslíkového
nasýtenia a rozpusteného kyslíka. Merania EC, teploty
vody a teploty vzduchu boli vykonávané prenosnými prístrojmi typu WTW LF 325, WTW LF 340,
WTWCond 3310
a WTW Multi 350i
s elektródou
TetraConR325, pri meraniach pH, kyslíkového nasýtenia
a rozpusteného kyslíka bol použitý prístroj WTW Multi
350i s elektródami SenTixR41 a DurOxR325-3. Celkove
13 vzoriek analyzovaných v laboratóriách Mikrolab
Rimavská Sobota bolo odobratých pracovníkmi
laboratórií, ktorí tieto prístroje nemali k dispozícii
a preto vyššie uvedené typy meraní neboli realizované.
V prípade, ak nebol vykonaný záznam času do
odberového protokolu, priraďujeme uvedenému odberu
čas 12:00 hod. Na prameni Buzgó prebiehal v čase
odberov kontinuálny monitoring výdatnosti a teploty
vody s hodinovou frekvenciou záznamu (Slovenský
hydrometeorologický ústav eviduje tieto merania pod
katalógovým číslom 1862, patriacim prameňu Buzgó).
Tieto údaje boli SHMÚ láskavo poskytnuté a využité pri
hodnotení výsledkov meraní. Rovnako boli získané
výsledky vztiahnuté aj k meraniam denných zrážkových
úhrnov na zrážkomerných staniciach SHMÚ č. 55180
Silica a 52140 Rožňava, ako aj k meraniam priemernej
teploty vzduchu na tých istých lokalitách (čísla
klimatických staníc 11970, resp. 11944).
VÝSLEDKY
Mikrobiologická kvalita vôd krasového prameňa
Buzgó bola hodnotená v období rokov 2015 až 2017,
kedy bolo realizovaných celkove 73 odberov
mikrobiologických vzoriek, pričom v roku 2015 bolo
odobratých 8 vzoriek, v roku 2016 len jedna vzorka
(v novembri), a najviac, spolu 62 vzoriek bolo
odobratých v roku 2017. Ako už bolo konštatované,
vzorky boli analyzované v dvoch laboratóriách, avšak
výsledky získané z oboch pracovísk sú porovnateľné, čo
dobre dokumentujú stanovenia z rovnakých období pri
niekoľkodňovom rozdiele času vzorkovania (napr.
vysoké počty koliformných baktérií zistené v septembri
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2017). Všetky výsledky stanovení mikroorganizmov
kultivovateľných pri 22 ºC (KM22), mikroorganizmov
kultivovateľných pri 36 ºC (KM36), koliformných
baktérií (KB), Escherichia coli (ECol), enterokokov
(EK),
celkového
organického
uhlíka
(TOC)
a abiosestónu (ABS) sú zosumarizované v tab. 1. V tejto
tabuľke chýbajú výsledky 33 stanovení Clostridium
perfringens, bezfarebných bičíkovcov, živých a mŕtvych
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organizmov, vláknitých baktérií, mikromycét ako aj
železitých a mangánových baktérií, ktoré boli
vykonávané v laboratóriách GAL Spišská Nová Ves. Vo
všetkých tridsiatich troch prípadoch neboli uvedené
zložky ani raz identifikované, ich prítomnosť vo vodách
krasového prameňa Buzgó je nulová.

Tab. 1 Krasový prameň Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke – mikrobiologické ukazovatele vo vode
Tab. 1 Buzgó karstic spring in Krásnohorská Dlhá Lúka – microbiological parameters in water
Dátum a čas
odberu
24.03.2015 14:50
20.04.2015 09:40
08.06.2015 13:20
06.07.2015 11:30
10.08.2015 14:50
07.09.2015 12:30
13.10.2015 13:30
09.11.2015 13:00
16.11.2016 12:00
08.02.2017 12:00
22.02.2017 12:00
14.03.2017 14:15
15.03.2017 12:00
20.03.2017 14:00
22.03.2017 17:26
23.03.2017 09:25
27.03.2017 10:30
29.03.2017 12:00
03.04.2017 09:45
10.04.2017 10:15
12.04.2017 12:00
18.04.2017 11:15
24.04.2017 10:30
26.04.2017 12:00
02.05.2017 09:50
05.05.2017 12:00
05.05.2017 12:30
09.05.2017 11:45
10.05.2017 12:00
15.05.2017 11:00
19.05.2017 11:30
22.05.2017 10:25
24.05.2017 12:50
25.05.2017 12:00
29.05.2017 09:50
05.06.2017 11:00
07.06.2017 15:00
12.06.2017 09:30
14.06.2017 12:00

KM22
(KTJ/ml)
10
3
5
4
18
7
35
64
---45
-43
--9
-15
8
-21
7
-33
--61
-11
-38
--8
5
-1
--

KM36
(KTJ/ml)
19
1
1
1
4
4
16
28
---16
-8
--24
-4
6
-3
5
-26
--12
-4
-3
--3
3
-1
--

KB
(KTJ/100 ml)
8
56
50
9
123
8
170
133
9
0
7
44
3
9
3
2
6
7
3
19
2
4
5
14
4
6
5
34
16
11
2
10
7
8
9
9
3
5
10

ECol
(KTJ/100 ml)
2
47
3
1
95
0
5
2
2
0
0
3
0
2
0
0
1
2
0
2
0
0
1
2
1
2
2
14
11
7
2
3
0
2
1
0
2
0
0

EK

TOC

ABS

LAB

(KTJ/100 ml)

(mg∙l-1)

(%)

(1 / 2)

4
1
5
1
7
0
15
2
6
0
0
119
0
5
2
0
0
2
3
3
0
2
2
0
2
3
2
25
3
7
0
0
0
0
0
2
2
9
0

0,90
0,90
0,80
0,60
1,10
0,70
0,60
0,80
1,26
0,99
1,25
-2,58
-0,91
0,75
-0,97
--1,08
--0,94
----1,06
---0,25
0,25
--0,25
-0,25

3
3
2
2
2
3
1
1
---2
-2
--2
-2
1
-1
1
-2
--1
-2
-1
--2
2
-1
--

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
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Tab. 1 (pokračovanie)
Tab. 1 (to be continued)
Dátum a čas
odberu
19.06.2017 09:50
26.06.2017 09:45
28.06.2017 12:00
30.06.2017 11:45
03.07.2017 11:45
10.07.2017 10:00
12.07.2017 12:20
12.07.2017 12:20
17.07.2017 13:30
19.07.2017 12:00
24.07.2017 10:00
31.07.2017 12:00
07.08.2017 12:00
08.08.2017 13:35
09.08.2017 12:00
14.08.2017 10:20
21.08.2017 09:30
23.08.2017 12:00
04.09.2017 11:00
18.09.2017 12:30
20.09.2017 12:00
27.09.2017 12:00
10.10.2017 08:30
11.10.2017 12:00
25.10.2017 10:30
25.10.2017 12:00
31.10.2017 09:00
07.11.2017 09:15
08.11.2017 12:00
14.11.2017 11:20
20.11.2017 10:50
22.11.2017 12:00
27.11.2017 10:30
06.12.2017 12:00
minimum:
priemer:
medián:
maximum:
n–počet údajov:
smer. odchýl.:
Vyhl. 247/2017

KM22

KM36

KB

ECol

EK

TOC

ABS

LAB

(KTJ/ml)
4
2
--3
3
--10
-10
3
9
--2
7
-8
---------------1
16
8
64
33
17
200*

(KTJ/ml)
1
3
--8
3
--2
-1
3
11
--2
1
-3
---------------1
7
3
28
33
8
50*

(KTJ/100 ml)
5
6
3
0
11
20
21
20
7
3
3
4
7
15
14
6
7
0
125
494
14
6
3
9
18
18
11
7
6
6
7
10
4
2
0
24
7
494
73
64
0

(KTJ/100 ml)
1
3
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
8
0
4
2
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
3
1
95
73
12
0

(KTJ/100 ml)
5
8
2
0
13
1
2
2
1
3
3
0
4
0
2
2
3
2
7
2
3
2
2
0
2
4
10
0
0
0
2
0
0
0
0
4
2
119
73
14
0

(mg∙l-1)
--0,25
0,25
--0,25
0,25
-----0,25
0,25
--0,55
-0,55
0,91
0,25
0,77
1,11
1,37
0,25
3,07
0,25
0,25
0,25
0,52
-0,25
0,25
0,25
0,73
0,60
3,07
43
0,59
3,00

(%)
1
2
--2
2
--3
-1
2
3
--1
2
-3
---------------1
1,8
2
3
33
1
10

(1 / 2)
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
--------

Vysvetlivky: KM22 – kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 ºC; KM36 – kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ºC; KB – koliformné baktérie;
ECol – Escherichia coli; EK – enterokoky; TOC – celkový organický uhlík; ABS – abiosestón; LAB – laboratórium (1 = Geoanalytické laboratóriá
ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves, 2 = Mikrolab Rimavská Sobota); Vyhl. 247/2017 – limity podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.; „--“– parameter
nebol stanovovaný; * medzné hodnoty pre hromadné zásobovanie pitnou vodou
Explanations: KM22 – Microorganisms cultivable at 22 ºC; KM36 – Microorganisms cultivable at 36 ºC; KB – Coliforms; ECol – Escherichia
coli; EK – Enterococci; TOC – total organic carbon; ABS – abioseston; LAB – laboratory (1 = Geoanalytical Laboratories ŠGÚDŠ Spišská Nová
Ves, 2 = Mikrolab Rimavská Sobota); Vyhl. 247/2017 – thresholds according to the Decree of Slovak Health Ministry No. 247/2017 Coll.; „--“–
parameter was not analysed; * threshold values for mass drinking water supply
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Indikátory fekálnej kontaminácie takmer vo
všetkých prípadoch prekročili limitné hodnoty pre pitnú
vodu podľa Vyhlášky 247/2017 Z. z., a to najmä pre
koliformné baktérie (v 70 zo 73 prípadov), enterokoky
(boli identifikované v 49 prípadoch) ako aj Escherichia
coli (prítomné v 41 odobratých vzorkách). Vyhláška
247/2017 Z. z. vyžaduje pre všetky tieto ukazovatele ich
neprítomnosť. Prítomnosť koliformných baktérií v 73
vzorkách sa pohybovala od 0 po 494 KTJ/100 ml,
mediánová hodnota bola 7 KTJ/100 ml. Zistené neboli
iba v troch prípadoch. Escherichia coli bola v danom
dátovom sete prítomná v rozsahu 0 – 95 KTJ/100 ml,
mediánová hodnota však bola vcelku malá; len
1 KTJ/100 ml; takmer v polovici stanovení, celkove
v 32 prípadoch nebola ich prítomnosť vo vzorke zistená.
Analogicky tomu bolo aj v prípade enterokokov: boli
detegované v rozsahu 0 – 119 KTJ/100 ml s hodnotou
mediánu 2 KTJ/100 ml (24 krát bolo ich zastúpenie
nulové).
Nami realizované odbery však potvrdili zistenia
Haviarovej et al. (2012) o pozoruhodných celkovo
nízkych hodnotách mikroorganizmov kultivovateľných
pri 22 ºC (psychrofilných mikroorganizmov – organizmov adaptovaných na nízke teploty a nutričný deficit).
Medzná hodnota 200 KTJ/ml vyžadovaná pre zdroje
hromadného zásobovania nebola prekročená ani
v jednom prípade, ba dokonca ani raz nebola prekročená
aj medzná hodnota 100 KTJ/ml vyžadovaná pre balenú
pitnú vodu. Tento typ mikroorganizmov bol v prípade
prameňa Buzgó prítomný v rozsahu od 1 do 64 KTJ/ml,
medián mal veľkosť iba 8 KTJ/ml. Aj v prípade
mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 ºC (mezofilných mikroorganizmov) nebola ani raz prekročená
medzná hodnota 50 KTJ/ml (zdroje hromadného
zásobovania), a len tri razy bol obsah mikroorganizmov
kultivovateľných pri 36 ºC vyšší ako 20 KTJ/ml, čo je
limit pre balenú pitnú vodu. Mediánová hodnota
všetkých stanovení mikroorganizmov kultivovateľných
pri 36 ºC bola 3 KTJ/ml, zistené hodnoty sa pohybovali
v rozsahu 1 – 28 KTJ/ml. Prítomnosť oboch diskutovaných kategórií mikroorganizmov kultivovateľných pri
22 °C ako aj 36 ºC však bola hodnotená len v 33
vzorkách, analyzovaných v laboratóriu GAL v Spišskej
Novej Vsi.
Obsah celkového organického uhlíka (TOC)
prekročil medznú hodnotu 3,0 mg∙l-1 vyžadovanú
Vyhláškou 247/2017 Z. z. pre vodárenské zdroje určené
na hromadné zásobovanie pitnou vodou iba v jednom
prípade (3,07 mg∙l-1 z 31. 10. 2017), inak by sa jeho
hodnoty pohybovali od 0,25 do 2,58 mg∙l-1. Medián
hodnôt zo 43 stanovení TOC bol 0,60 mg∙l-1.
Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 296/2005 Z. z. formulujúceho požiadavky na kvalitu
povrchových vôd určených na odber vody pre pitnú
vodu neprekračujú vody krasového prameňa Buzgó
medzné hodnoty pre vodu vyžadujúcu jednoduchú
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fyzikálnu úpravu a dezinfekciu, resp. rýchlu filtráciu
a dezinfekciu (kategória A1) pre obsah enterokokov
a celkového organického uhlíka. V prípade koliformných baktérií však bola medzná hodnota 50 KTJ/100 ml
prekročená v šiestich prípadoch a pre termotolerantné
koliformné baktérie (Escherichia coli) bola medzná
hodnota (0 KTJ/100 ml) dokonca prestúpená 41-krát.
Uvedené parametre dokonca prekračujú odporúčané
hodnoty stanovené Nariadením vlády SR č. 296/2005
Z. z. pre vodu vyžadujúcu fyzikálno-chemickú úpravu
a dezinfekciu (napr. koaguláciu, flokuláciu, filtráciu,
dezinfekciu chlórom, predchloráciu a dekantáciu)
kategórie A2, a to v piatich prípadoch pre koliformné
baktérie (100 KTJ/100 ml) a v štyroch prípadoch pre
termotolerantné koliformné baktérie (10 KTJ/100 ml).
Medzné hodnoty stanovené pre túto kategóriu však
neboli prekročené ani v jednom prípade.
Pri pohľade na odporúčané hodnoty pre vodu
kategórie A1 podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2005
Z. z. (vody vyžadujúcu jednoduchú fyzikálnu úpravu
a dezinfekciu, resp. rýchlu filtráciu a dezinfekciu)
musíme konštatovať, že odporučená hodnota obsahu
celkového organického uhlíka (TOC) o veľkosti
2,0 mg∙l-1 bola prekročená v dvoch spomedzi 43 prípadov, odporučená hodnota prítomnosti mikroorganizmov
kultivovateľných pri 36 ºC o veľkosti 20 KTJ/ml bola
prekročená v troch z 33 prípadov, odporučená hodnota
prítomnosti enterokokov 20 KTJ/100 ml bola prekročená v dvoch zo 73 prípadov, odporučená hodnota
prítomnosti koliformných baktérií 10 KTJ/100 ml bola
prekročená v 23 zo 73 prípadov, a napokon odporučená
hodnota prítomnosti termotolerantných koliformných
baktérií 0 KTJ/100 ml bola prekročená 41-krát v rámci
73 analyzovaných vzoriek.
Možno však konštatovať, že všeobecné požiadavky
na kvalitu povrchovej vody vyžadované Nariadením
vlády SR č. 296/2005 Z. z. boli podľa výsledkov
všetkých stanovení vo všetkých vzorkovaniach vôd
krasového prameňa Buzgó splnené.
DISKUSIA
Pri pohľade na výsledky získané pravidelnými
odbermi vzoriek na bakteriologické analýzy v období
rokov 2015 až 2017 môžeme konštatovať značnú
rozkolísanosť
hodnôt
jednotlivých
parametrov
získaných príslušnými stanoveniami z jednotlivých
odberov vzoriek vôd. Pri pohľade na korelačnú maticu
Spearmanovej korelácie (tab. 2) je zrejmé, že jednotlivé
bakteriologické ukazovatele kvality vody v rámci
jednotlivých odberov navzájom spolu príliš nesúvisia,
a väčšia závislosť sa nedá vysledovať ani medzi
bakteriologickými
ukazovateľmi
a parametrami
dokumentujúcimi momentálnu hydrologickú alebo
meteorologickú situáciu, ako aj ďalšie kvalitatívne
parametre odoberanej vody merané počas odberu

117
vzorky. Na tomto mieste je však potrebné podotknúť, že
nie pri každom odbere boli všetky doplňujúce
kvalitatívne parametre odoberanej vody stanovované:
počas odberu vzorky bola teplota vzduchu dokumentovaná len v 48 prípadoch zo 73 odberov a teplota vody
prameňa Buzgó len v 50 prípadoch. Podobne v 50
prípadoch bola zmeraná a zaznamenaná elektrolytická
vodivosť (EC), kým hodnoty pH boli zisťované len pri
20 odberoch a merania kyslíkového nasýtenia a rozpusteného kyslíka boli realizované len pri 36 odberoch.
Z tohto dôvodu majú náznaky pozitívneho korelačného
vzťahu medzi prítomnosťou Escherichia coli a teplotou
vody dokumentovanou pri odbere vzorky alebo
nepriamej úmernosti medzi parametrom KM36
(zastúpením mikroorganizmov kultivovateľných pri
teplote 36°C) a teplotou vzduchu dokumentovanou pri
odbere vzorky len veľmi orientačný charakter.
Údaje o výdatnosti a teplote vody krasového
prameňa Buzgó boli dostupné pre všetkých 73 odberov,
údaje o priemerných denných teplotách vzduchu na
staniciach SHMÚ Rožňava a Silica sme mali žiaľ mali
k dispozícii len po 31. 10. 2017; teda pre 66 zo 73
odberov. Nepriamy korelačný vzťah medzi teplotou
vzduchu a obsahom mikroorganizmov kultivovateľných
pri teplote 36 °C ale aj 22 °C (KM36 a KM22) ako aj
obsahom celkového organického uhlíka je tu potom
naznačený pre priemerné teploty vzduchu na oboch
klimatických staniciach SHMÚ v Silici i Rožňave;
hodnoty korelačných koeficientov sa pohybujú od -0,50
do -0,59. Pre prvé dva mikrobiologické parametre
(KM36 a KM22) je v tab. 2 viditeľná aj mierna
negatívna korelácia s teplotou vody prameňa Buzgó,
a v prípade parametra KM22 možno sledovať aj miernu
priamu závislosť od výdatnosti tohto prameňa. Napokon
je v tabuľke 2 taktiež badateľná vzájomná súvislosť
obsahu mikroorganizmov kultivovateľných pri teplote
36 °C a 22 °C.
Kvalitatívno-kvantitatívne vzťahy medzi jednotlivými mikrobiologickými ukazovateľmi a hydrologickou
či meteorologickou situáciou predchádzajúcou odberu
vzorky sú lepšie dokumentované na obrázkoch 3 až 8.
Sú na nich popri jednotlivo analyzovanom mikrobiologickom ukazovateli znázornené časové priebehy
denných zrážkových úhrnov zo stanice Silica,
priemerných denných teplôt vzduchu na tej istej stanici
a denné výdatnosti prameňa Buzgó. Dokumentované sú
dve hlavné obdobia odberov vzoriek: prvým z nich je
obdobie od 24. marca 2015 do 9. novembra 2015, počas
ktorého bolo v pravidelnom mesačnom intervale
odobratých 8 vzoriek vôd prameňa Buzgó (v časti
obrázku a), druhým je obdobie od 16. novembra 2016
do 6. decembra 2017, kedy bolo odobraných zvyšných
65 vzoriek (priemerná hustota odberov vyššia ako 1 x za
týždeň však nebola rovnomerne rozložená do celého
obdobia). Údaje z druhého obdobia sú vždy
znázorňované v časti b) príslušného obrázka.
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Výdatnosť prameňa Buzgó sa v období od 1. marca
2015 do 31. decembra 2017 pohybovala v rozmedzí od
8,50 do 1215,1 l∙s-1, jej priemerná hodnota za uvedené
obdobie bola 46,3 l∙s-1 (medián 22,5 l∙s-1). Možno
konštatovať, že diapazón hodnôt výdatnosti prameňa bol
blízky extrémnym hodnotám v oblasti miním ako aj
maxím výdatnosti; aj hodnota priemernej výdatnosti
bola blízka dlhodobému priemeru. Obdobie od 1. marca
2015 do 31. decembra 2015 je však charakteristické
dlhodobým poklesávaním výdatnosti od februárového
maxima (mimo grafického znázornenia) cez hodnotu
214,0 l∙s-1 z 1. marca 2015 po hodnoty blízke 9,0 l∙s-1
v prvej polovici októbra 2015. V dôsledku zrážok
potom výdatnosť 21. októbra stúpla na 94,6 l∙s-1 a opäť
poklesávala. Vzorka odobratá 9. novembra 2015 bola
ako jediná odobratá mimo obdobia vytrvalého
desaťmesačného poklesu výdatnosti. V druhom hodnotenom období, od začiatku hydrologického roka 2017
(1. novembra 2016) po jeho koniec je možné sledovať
tri výrazné píky vysokých vodných stavov: prvý
s maximom 196,8 l∙s-1 z 8. novembra 2016, druhý
s maximom 190,9 l∙s-1 z 8. marca 2017 a tretí s maximom 377,9 l∙s-1 z 8. mája 2017. Kým prvému a tretiemu
píku predchádzala výrazná zrážková činnosť, druhé
stúpnutie vodnosti prameňa bolo spôsobené postupným
topením snehov na Silickej planine z konca februára
a začiatku marca 2017, čo sa prejavuje aj na
„roztiahnutejšom“ tvare hydrogramu.
Priemerná teplota vody prameňa Buzgó sa v období
1. marec 2015 až 31. december 2017 pohybovala
v rozmedzí 5,3 – 10,7 °C s priemernou hodnotou 9,0 °C
a hodnotou mediánu 9,2 °C. Aj tu môžeme konštatovať,
že teplotný režim prameňa v skúmanom období bol
podobný obvyklému chodu zistenému z dlhodobých
meraní. Zrážkový úhrn zaznamenaný na stanici
Rožňava v roku 2015 bol 384,7 mm (!) a v roku 2016
bol 888,3 mm (dlhodobý priemer za roky 1970 až 2016
má hodnotu 688 mm), na stanici Silica to bolo
645,8 mm a 752,4 mm (priemerný úhrn v rokoch 1973
až 2016 tu bol 712 mm). Obdobie roka 2017 z dôvodu
chýbajúcich údajov nevieme porovnať s dlhodobými
úhrnmi. Možno ale povedať, že pre stanicu Silica bol
rok 2015 o 66 mm suchší a rok 2016 o 41 mm vlhkejší,
priemer 699 mm za oba roky však zodpovedal
dlhodobému priemeru. Dramatickejšie rozdiely boli
zistené na stanici Rožňava: tu bol rok 2015 o 303 mm
suchší a rok 2016 o 201 mm vlhkejší, priemer 637 mm
za oba roky je o 50 mm nižší od dlhodobého priemeru.
Čo sa týka priemerných teplôt vzduchu, ich globálny
nárast je znateľný aj na oboch staniciach. Pre stanicu
Silica mala priemerná denná teplota vzduchu v období
rokov 1972 až 2016 hodnotu 8,1 °C a pohybovala sa
v rozmedzí od -18,6 °C do 28,0 °C. V roku 2015 sa
pohybovala v intervale -9,3 až 27,7 °C (priemer 9,9 °C)
a v roku 2016 od -10,8 °C do 27,6 °C s priemerom
8,8 °C. Oba roky teda boli teplejšie, 2015 o 1,8 °C
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a 2016 o 0,7 °C oproti dlhodobému priemeru. Na stanici
Rožňava boli v období rokov 1970 až 2016
zaznamenané priemerné denné teploty -19,6 °C až
28,5 °C a celková priemerná teplota vzduchu 8,9 °C.
Rok 2015 tu bol o 0,1 °C chladnejší (priemerné denné
teploty v rozpätí -9,0 °C až 28,1 °C) a rok 2016 o 1,0 °C
teplejší (rozsah priemerných denných teplôt -11,2 až
27,2 °C). Aj v tomto prípade nevieme z dôvodu
chýbajúcich údajov náležite porovnať obdobie roka
2017. Celkove však možno konštatovať, že nami
hodnotené obdobie predstavuje typický rozsah
meteorologických i hydrologických situácií v území.
Indikátory fekálnej kontaminácie – koliformné
baktérie (obr. 3) nevykazujú nijakú zjavnú spojitosť
s výdatnosťou prameňa, priebehom zrážok ani
priebehom teplôt vzduchu. Hodnoty zistené v roku 2015
(obr. 3a) predstavujú významne vysoké hodnoty od
50 do 170 KTJ/100 ml, ktoré sú však sporadické

a striedané hodnotami 8 až 9 KTJ/100 ml. Hodnoty
zistené v priebehu hydrologického roka 2017 sú zväčša
do 20, maximálne 45 KTJ/100 ml, avšak dve maximá
zistené v septembri 2017 (125 KTJ/100 ml zo
4. septembra a 494 KTJ/100 ml z 18. septembra 2017)
zjavne nemajú súvis s priebehom výdatností ani teplôt.
Ani zrážky zaznamenané v tomto období zjavne
neovplyvnili priebeh výdatností (nedoplnili krasový
zvodnenec o nové množstvá) a tak ani im nemožno
pripisovať podiel na týchto výrazne zvýšených
hodnotách koliformných baktérií. Predpokladáme preto,
že koliformné baktérie sa tu nachádzajú skôr v dôsledku
zvýšenej návštevnosti Krásnohorskej jaskyne v letnom
období.
Escherichia coli ako zástupca termotolerantných
koliformných baktérií sa v monitorovanom období vo
vodách prameňa Buzgó prejavovala ešte nerovnomernejšie než koliformné baktérie diskutované

Tab. 2 Korelačná matica Spearmanovej korelácie
Tab. 2 Correlation matrix of Spearman correlation
1
1: prameň Buzgó – výdatnosť (Q)
podľa SHMÚ (l∙s-1)
2: prameň Buzgó – teplota vody
(tvody) podľa SHMÚ (°C)
3: teplota vody dokumentovaná
pri odbere vzorky (°C)
4: teplota vzduchu
dokumentovaná pri odbere
vzorky (°C)
5: priemerná denná teplota
vzduchu na stanici SHMÚ
Rožňava (°C)
6: priemerná denná teplota
vzduchu na stanici SHMÚ
Silica (°C)
7: EC dokumentovaná pri odbere
vzorky (μS∙cm-1)
8: pH dokumentované pri odbere
vzorky (–)
9: O2 dokumentovaný pri odbere
vzorky (%)
10: O2 dokumentovaný pri odbere
vzorky (mg∙l-1)
11: KB – Koliformné baktérie
(KTJ/100 ml)
12: ECol – Escherichia coli
(KTJ/100 ml)
13: EK – enterokoky
(KTJ/100 ml)
14: TOC – celkový organický
uhlík (mg·l-1)
15: KM22 – mikroorganizmy
kultivovateľné pri teplote
22°C (KTJ/ml)
16: KM36 – mikroorganizmy
kultivovateľné pri teplote
36°C (KTJ/ml)

2

3

4

5

6

7
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9
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15 16

---0,08 ---0,05 0,26

---

0,15 0,69 0,43

---

-0,16 0,64 0,36

0,78

---

-0,21 0,68 0,39

0,80

0,97

---

-0,49 0,24 0,05 -0,23 -0,19 -0,12

---

-0,59 0,26 0,41 -0,08 -0,10 0,09 0,67

---

-0,01 0,19 0,12

0,10

0,15

0,18 0,03 0,02

---

0,19 0,02 0,16

0,16

0,10

0,09 -0,28 -0,41 0,89

---

-0,08 0,15 0,27 -0,03 -0,10 -0,09 0,41 0,63 0,03 -0,01
0,07 0,06 0,51

0,06

0,12

0,13 -0,11 0,23 0,40 0,37

--0,23

0,21 0,01 -0,11 -0,05 -0,20 -0,21 -0,17 -0,19 -0,25 -0,06 0,08

--0,05

---

0,19 -0,25 -0,17 -0,41 -0,53 -0,55 -0,01 -0,31 0,14 0,25 -0,02 0,12 0,32
0,54 -0,47 -0,21 -0,43 -0,50 -0,56 -0,09 -0,20 -0,22 -0,20 0,40

---

0,05 0,39 -0,07 ---

0,17 -0,50 -0,11 -0,58 -0,55 -0,59 0,08 0,00 -0,33 -0,39 0,29 -0,09 0,23 -0,05 0,60 ---
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v predchádzajúcom texte. V priebehu roka 2015 boli
zaznamenané dve mimoriadne oživenia vôd prameňa
baktériami Escherichia coli – dňa 20. apríla 2015 to
bolo 47 KTJ/100 ml a dňa 10. augusta 2015 až
95 KTJ/100 ml (obr. 4a). Obidvom prípadom pritom
nepredchádzala žiadna mimoriadna hydrologická
situácia, oba nastali za sústavného poklesu výdatnosti
prameňa, v teplotne rôznych obdobiach a ich prítomnosť v ďalších šiestich odberoch bola od 0 do 5
KTJ/100 ml. Väčšia hustota odberov v hydrologickom
roku 2017 však už nezaznamenala takéto veľké oživenia
kmeňmi Escherichia coli: maximum 14 KTJ/100 ml
bolo zaznamenané 9. mája 2017 a zdá sa, že by mohlo
súvisieť s vysokou vodnosťou na prameni v tomto
období (desaťnásobným zvýšením výdatnosti z 24,59
l∙s-1 na 237,2 l∙s-1 v čase medzi 3. a 4. májom 2017
a kulminovaním výdatnosti na hodnote 367,6 l∙s-1 práve
v období odberu vzorky 9. mája 2017). Spolu s poklesom výdatnosti potom poklesával aj počet kolóniu
tvoriacich jednotiek Escherichia coli cez 11 KTJ/100 ml
(10. mája), 7 KTJ/100 ml (15. mája) na „obvyklé“
hodnoty 2 až 3 KTJ/100 ml (19. mája 2017 boli
indikované 2 KTJ/100 ml. Vo väčšine analýz z predchádzajúceho i nasledujúceho obdobia hydrologického
roka 2017 bolo zistených od 1 do 3 KTJ/100 ml (28
prípadov), bez indikovania prítomnosti Escherichia coli
bolo 25 odobraných vzoriek spomedzi 68 ktoré boli
v hydrologickom roku 2017 odobrané (obr. 4b).
Spomedzi toho sa vymyká len jednorazový nález
8 KTJ/100 ml z dňa 23. augusta 2017, ktorý nemožno
spájať so zvýšeným vodným stavom, azda iba
s vysokými teplotami v predchádzajúcom období. Zdá
sa teda, že výskyt Escherichia coli vo vodách krasového
prameňa Buzgó môže súvisieť s dvoma navzájom
nezávislými faktormi, z ktorých jedným je hydrologická
situácia v infiltračnej oblasti prameňa a druhým azda
sporadický prínos návštevníkmi Krásnohorskej jaskyne
do jej podzemného hydrologického systému.
V rámci ôsmich vzoriek odobratých v roku 2015 bol
zaznamenaný výskyt enterokokov v siedmich spomedzi
ôsmich odobratých vzoriek, hodnoty sa potom
pohybovali od 1 do 15 KTJ/100 ml, najčastejšie do
4 KTJ/100 ml pričom hodnota 15 KTJ/100 ml bola
zaznamenaná iba raz (13. októbra 2015) a nebola
dôsledkom výdatných zrážok 27 a 26 mm z 15. a 16.
októbra ani následne zvýšených výdatností s maximom
94,6 l∙s-1 dňa 21. októbra 2015 (obr. 5a), pretože odber
vzorky týmto udalostiam predchádzal. Väčší vplyv
výdatnosti na enterokokové oživenie vôd prameňa bol
zaznamenaný pri vyššej frekvencii vzorkovania v roku
2017 (obr. 5b), kde po všetkých troch výrazných
zvýšeniach vodnosti (maximá v dňoch 8. novembra
2016, 8. marca 2017 a 8. mája 2017) boli enterokoky
stanovené v množstvách nad 4 KTJ/100 ml, s najväčším
zastúpením 119 KTJ/100 ml z dňa 14. marca 2017
v rámci vysokej vodnosti prameňa nasledujúcej po
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jarnom topení snehov s maximom dňa 8. marca 2017.
Výrazné je aj ďalšie spoločné zvýšenie hodnôt
výdatnosti a zastúpenia enterokokov dňa 9. mája 2017,
t. j. deň potom ako bolo dosiahnuté maximum
výdatnosti (377,9 l∙s-1) v rámci hydrologického roka.
Výskyt enterokokov v odobratej vzorke 25 KTJ/100 ml
bol však menší ako pri predchádzajúcom maxime,
z čoho by sa dalo dedukovať na čiastočné „premytie“
krasového zvodnenca počas topenia snehov. Spomedzi
58 vzoriek, ktoré boli odobraté počas hydrologického
roka 2017 neboli enterokoky detegované v 17
prípadoch, v množstve od 1 do 4 KTJ/100 ml v 30
prípadoch a v ďalších 10 prípadoch nad 4 KTJ/100 ml.
Okrem už spomínaných troch výrazných zvýšení
sledujúcich vysoké vodné stavy sa vyskytlo niekoľko
prípadov nad 4 KTJ/100 ml, ktoré sú sporadické,
nesúvisia s meteorologickou ani hydrologickou
situáciou a tak ako v predchádzajúcom prípade ich
pripisujeme návštevnosti Krásnohorskej jaskyne.
Koliformné baktérie, Escherichia coli a enterokoky
ako indikátory fekálnej kontaminácie poukazujú na
čerstvú kontamináciu vody. Ich prítomnosť vo vodách
prameňa Buzgó je však pravdepodobne výsledkom
dvoch nezávislých faktorov, pričom v dôsledku prvého
z nich – zvýšenej vodnosti, resp. výdatnosti prameňa je
možné sledovať najmä nárast počtu enterokokov
a v menšej miere Escherichia coli, kým pre prítomnosť
koliformných baktérií nebol zistený zjavný súvis
s hydrologickou situáciou. Pre všetky tri uvedené
indikátory fekálnej kontaminácie však možno predpokladať, resp. na základe realizovaných analýz aj
kvantitatívne sledovať ich možný súvis s prítomnosťou
ľudí v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne.
Pre obsah celkového organického uhlíka (TOC) vo
vodách prameňa možno konštatovať, že sa v rokoch
2015 až 2017 pohybuje v intervale 0,25 mg∙l-1 –
3,07 mg∙l-1 a jeho priemerná hodnota a medián zo 43
stanovení boli 0,43 mg∙l-1 a 0,60 mg∙l-1. Na časovom
priebehu zistených obsahov TOC v rokoch 2015 – 2017
(obr. 6a a 6b) nepozorovať žiaden výrazný trend
závislosti od výdatností prameňa. Viditeľné zvýšenie
obsahu z 1,25 mg∙l-1 (22. februára 2017) pred prejavmi
jarného topenia snehov s maximom 8. marca 2017 na
2,58 mg∙l-1 (15. marca 2017) nemá paralelu pri ďalších
lokálnych maximách výdatnosti (obrázok 6b). Zaujímavým sa skôr zdá postupný nárast obsahu TOC na
sklonku leta a v priebehu jesene 2017 z 0,25 mg∙l-1
(8. augusta 2017) na 3,07 mg∙l-1 (31. októbra 2017). Tu
sa zdá akoby do vôd podzemného hydrologického
systému postupne s cca trojmesačným oneskorením
pribúdal organický uhlík generovaný na povrchu
v dôsledku zvýšených teplôt vzduchu. Takýto trend
však nenachádzame pri pohľade časový priebeh
obsahov TOC v roku 2015 (obr. 6a).
Vzhľadom na „jednotvárnosť“ svojho časového

PODZEMNÁ VODA, 24(2), 2018, 108 – 131
priebehu neznázorňovaným parametrom ukazovateľom
mikrobiologickej kvality vôd, ktorý bol v rámci našich
prác analyzovaný v 33 prípadoch, je prítomnosť
abiosestónu dokumentovaná pokryvnosťou poľa v %.
Tá sa v rámci všetkých stanovení pohybovala od 1 % do
3 % (priemerná hodnota 1,8 %, hodnota mediánu 2 %)
a nevykazovala nijakú časovú súvislosť s hydrologickými alebo meteorologickými parametrami v okolí
krasového prameňa Buzgó.
Hoci v súčasnosti platné legislatívne hodnotenia
kvality vôd, či už povrchových alebo podzemných pre
zásobovanie obyvateľstva (Vyhláška MZ SR č. 247/
2017 Z. z.; Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z.) už
neuvádzajú kultivovateľné mikroorganizmy (pri 22 °C
aj 36 °C) ako vylučujúci ukazovateľ kvality vody,
psychrofily aj mezofily sú indikátormi všeobecného
oživenia vôd, poukazujú na prítomnosť organického
substrátu a do istej miery aj hygienickú kvalitu vody.
Uvedené skupiny sú aj dôležitým článkom trofického
reťazca, na ktorý nadväzuje množstvo organizmov,
predovšetkým mikroskopických bezstavovcov, preto
majú tieto ukazovatele svoju nemalú výpovednú
hodnotu (Haviarová et al., 2010). Uvedené kvalitatívne
ukazovatele majú v prípade vôd prameňa Buzgó
jasnejšiu väzbu na priebehy vysokej vodnosti v systéme,
ako to dokumentuje obrázok 7. Počet mikroorganizmov
kultivovateľných pri 22 °C má jasnú súvislosť s maximami výdatnosti, ktorých lokálne kulminácie nastali
v dňoch 8. marca a 8. mája 2017 (obr. 7b). Dňa
14. marca 2017 bolo zistené lokálne maximum
45 KTJ/ml a dňa 9. mája 2017 lokálne maximum
61 KTJ/ml mikroorganizmov kultivovateľných pri
22 °C, pričom spolu s poklesom výdatnosti bolo možné
sledovať aj pokles počtu týchto mikroorganizmov.
Podobne sa to v menšej miere pri vyššom časovom
intervale odberov dalo sledovať pri lokálnom maxime
výdatnosti z 21. októbra 2015 (odber z 13. októbra:
35 KTJ/ml; odber z 9. novembra: 64 KTJ/ml; obrázok
7a). V období okolo lokálneho maxima výdatnosti
z 8. novembra 2016 neboli odobraté vzorky pre
stanovenie prítomnosti mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 °C. Pri ďalšom poklese výdatnosti prameňa
v priebehu neskorej jari a leta 2017 sú však viditeľné aj
lokálne zvýšenia počtov týchto mikroorganizmov, ktoré
nemajú zjavnú súvislosť ani so zrážkovou činnosťou,
ani s výdatnosťou prameňa, a dá sa vypozorovať len
vzťah k predchádzajúcim periódam zvýšených teplôt
vzduchu.
Podobné časové priebehy ako boli dokumentované
v predchádzajúcom prípade majú aj počty mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 °C stanovené vo
vodách prameňa Buzgó v skúmanom období (obr. 8).
Pred lokálnym maximom výdatnosti 94,6 l∙s-1
z 21. októbra 2015 bol počet týchto mezofilných mikroorganizmov 16 KTJ/ml (13. októbra 2015), po tomto
maxime 28 KTJ/ml (9. novembra 2015; obrázok 8a). Po
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lokálnej kulminácii výdatnosti z 8. marca 2018
(190,9 l∙s-1) bol počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 °C 16, resp. 24 KTJ/ml (odbery zo 14., resp.
27. marca 2017); tieto postupne poklesli na 3 až
5 KTJ/ml pred druhou lokálnou kulmináciou výdatnosti,
ktorá nastala 8. mája 2017 (377,9 l∙s-1; obr. 8b).
V priebehu nástupu tejto kulminácie bolo dňa 2. mája
2017 zistených 26 KTJ/ml mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 °C, v deň kulminácie 9. mája 217 to
bolo potom 12 KTJ/ml a s ďalším poklesom výdatnosti
bolo možné sledovať aj pokles počtu týchto mikroorganizmov na 1 až 3 KTJ/ml. Podobne ako v prípade
parametra KM22, aj parameter KM36 sa pri poklese
výdatností prameňa (neskorá jar a leto 2017) nespráva
v intenciách závislosti na prietokových množstvách ani
zrážkovej činnosti, vzťah sporadických zvýšení
prítomnosti mikroorganizmov kultivovateľných pri
36 °C (menších ako počas lokálnych kulminácií
výdatností) k predchádzajúcim periódam zvýšených
teplôt vzduchu je tu však ešte výraznejší než v prípade
predchádzajúceho parametra KM22.
Pri porovnaní zastúpenia mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 °C a pri 36 °C je vo vodách
krasového prameňa Buzgó viditeľná dvojnásobná
prevaha psychrofilných mikroorganizmov – priemerný
počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 °C bol
16 KTJ/ml a pri 36 °C bol 7 KTJ/ml, v prípade
mediánových hodnôt to bolo 8 : 3 KTJ/ml. Pri kulminácii výdatností prameňa sa radikálne zvýšilo
zastúpenie oboch typov mikroorganizmov, pravdepodobne v dôsledku ich vymývania zo stien obehových
ciest podzemných vôd v krasovom prostredí, avšak aj
pomer týchto maxím ostal zachovaný (KM22 : KM36
bol 61 : 26 KTJ/ml). Počas dlhodobého poklesu
výdatností od konca mája do začiatku septembra ostával
tento pomer 5 : 3 KTJ/ml (priemerné hodnoty v tomto
období), resp. 4 : 3 KTJ/ml pre mediány. Haviarová
et al. (2010; 2011) konštatujú, že v krasových vodách
(v oblasti jaskyne Domica) bola zistená evidentná
dominancia psychrofilných mikroorganizmov (KM22)
oproti mezofilom (KM36), čo je dané fyziologickými
podmienkami jaskynných biotopov v prospech
mikroorganizmov lepšie rastúcich pri nízkych teplotách.
Naše zistenia v oblasti podzemného hydrologického
systému Krásnohorskej jaskyne sú v súlade s vyššie
uvedeným konštatovaním. Nízke zastúpenie oboch
typov mikroorganizmov zároveň poukazuje na
limitované zdroje organického substrátu, ktoré sú
potrebné pre ich životný cyklus. Haviarová et al. (2012)
konštatujú pre heterotrofnú, kultivovateľnú zložku
mikroorganizmov vo vodách v Krásnohorskej jaskyni (8
odberov v rokoch 2009 až 2011) u ukazovateľov KM22
a KM36 hodnoty v intenciách 100 až 101, vo
výnimočných prípadoch medzi 102 až 103. Zistenia
v našej práci i vyššie citovanej štúdii oboch sa teda pre
zastúpenie mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 °C
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a pri 36 °C zhodujú.
Oproti štúdiám Haviarovej et al. (2010, 2011) kde
indikátory fekálnej kontaminácie v krasových vodách
v oblastiach Domice, jaskyne Milada a Kečovskej
vyvieračky prekročili limitné hodnoty iba v niektorých
prípadoch, a v prípade Krásnohorskej jaskyne dokonca
indikátory fekálnej kontaminácie (termotolerantné
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koliformné baktérie, enterokoky) počas celého sledovaného obdobia rokov 2009 až 2011 vykazovali nulovú
hodnotu, v prípade našich zistení vo vodách krasového
prameňa Buzgó bol zaznamenaný výrazný rozdiel.
Odporúčaná hodnota 10 KTJ/ml pre koliformné baktérie
vyžadovaná pre kategóriu vôd A1 Vyhláškou MŽP SR
č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na

a)

b)

Obr. 3 Prítomnosť koliformných baktérií vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke a) v období 01. 03. až
31. 12. 2015; b) v období 01. 11. 2016 až 31. 12. 2017 (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka)
Fig. 3 Coliform bacteria in Buzgó karstic spring water (Krásnohorská Dlhá Lúka): a) in the period from 01. 03. to 31. 12. 2015;
b) in the period from 01. 11. 2016 to 31. 12. 2017 (KTJ – colony forming unit)
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a)
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Obr. 4 Prítomnosť Eschehrichia coli vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke: a) v období 01. 03. až
31. 12. 2015; b) v období 01. 11. 2016 až 31. 12. 2017 (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka)
Fig. 4 Escherichia coli in Buzgó karstic spring water (Krásnohorská Dlhá Lúka): a) in the period from 01. 03. to 31. 12. 2015;
b) in the period from 01. 11. 2016 to 31. 12. 2017 (KTJ – colony forming unit)
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a)
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Obr. 5 Prítomnosť enterokokov vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke: a) v období 01. 03. až
31. 12. 2015; b) v období 01. 11. 2016 až 31. 12. 2017 (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka)
Fig. 5 Enterococci in Buzgó karstic spring water (Krásnohorská Dlhá Lúka): a) in the period from 01. 03. to 31. 12. 2015; b) in the
period from 01. 11. 2016 to 31. 12. 2017 (KTJ – colony forming unit)
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a)
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Obr. 6 Obsah celkového organického uhlíka (TOC) v mg∙l-1 vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke: a)
v období 01. 03. až 31. 12. 2015; b) v období 01. 11. 2016 až 31. 12. 2017
Fig. 6 Total organic carbon (TOC) content in mg∙l-1 in Buzgó karstic spring water (Krásnohorská Dlhá Lúka): a) in the period from
01. 03. to 31. 12. 2015; b) in the period from 01. 11. 2016 to 31. 12. 2017
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Obr. 7 Prítomnosť mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 °C vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej
Lúke: a) v období 01. 03. až 31. 12. 2015; b) v období 01. 11. 2016 až 31. 12. 2017 (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka)
Fig. 7 Cultivable microorganisms at 22 ºC in Buzgó karstic spring water (Krásnohorská Dlhá Lúka): a) in the period from
01. 03. to 31. 12. 2015; b) in the period from 01. 11. 2016 to 31. 12. 2017 (KTJ – colony forming unit)
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a)
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Obr. 8 Prítomnosť mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 °C vo vodách krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej
Lúke: a) v období 01. 03. až 31. 12. 2015; b) v období 01. 11. 2016 až 31. 12. 2017 (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka)
Fig. 8 Cultivable microorganisms at 36 ºC in Buzgó karstic spring water (Krásnohorská Dlhá Lúka): a) in the period from
01. 03. to 31. 12. 2015; b) in the period from 01. 11. 2016 to 31. 12. 2017 (KTJ – colony forming unit)
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kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo
verejných vodovodoch bola na prameni Buzgó
prekročená v 23 prípadoch zo 73 analýz (32 % prípadov) a medzná hodnota 50 KTJ/100 ml v 6 prípadoch
(8 %). Pre prítomnosť Escherichia coli odporúča
Vyhláška 636/2004 nulovú hodnotu, zaznamenaných
bolo 41 prekročení (56 % prípadov) a dvakrát (3 %
prípadov) bola prekročená medzná hodnota 25
KTJ/100 ml. Prítomnosť enterokokov je spomínanou
vyhláškou odporúčaná do 20 KTJ/100 ml, v nami
vyhodnocovaných analýzach bola taktiež dvakrát (v 3 %
prípadov) prekročená, avšak medzná hodnota 300
KTJ/100 ml pre enterokoky nebola prekročená ani raz.
Splnené vo všetkých prípadoch boli aj požiadavky tejto
kategórie na celkový organický uhlík (do 5,0 mg∙l-1), ale
aj na prítomnosť živých organizmov, ktorá bola nulová
vo všetkých 33 analyzovaných prípadoch. Kategória A1
je však najvyššou kvalitatívnou kategóriou surovej vody
(potrebná úprava len dezinfekciou alebo jednoduchá
fyzikálna úprava a dezinfekcia). Pre nižšiu kategóriu A2
Vyhlášky 636/2004 Z. z. vyhovujú vody krasového
prameňa Buzgó vo všetkých prípadoch, výnimkou je len
jednorazové prekročenie odporučenej prítomnosti
Escherichia coli 50 KTJ/100 ml z 10. augusta 2015
(95 KTJ/100 ml), ani jedna hodnota skúmaných
ukazovateľov neprekračuje medzné hodnoty pre
kategóriu A2 (vody pre ktoré je potrebná fyzikálna
a chemická úprava, ako aj dezinfekcia – napríklad
koagulačná filtrácia, pomalá biologická filtrácia,
infiltrácia, koagulácia, flokulácia, usadzovanie...).
ZÁVER
Mikrobiologická kvalita vody krasového prameňa
Buzgó ako jedna z integrálnych zložiek determinujúcich
celkový hygienický stav vody bola hodnotená súborom
kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré sú (resp. v minulosti
boli) aj obvyklou súčasťou legislatívou vyžadovaných
hodnotení povrchových i podzemných vôd. Hodnotené
boli koliformné baktérie, Escherichia coli (termotolerantné koliformné baktérie), enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36 °C, Clostridium perfringens,
bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, mŕtve
organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty, železité
a mangánové baktérie, abiosestón a celkový organický
uhlík, aby mohol byť načrtnutý celkový mikrobiálny
profil a jeho zmeny v čase. Na základe uvedených
ukazovateľov sa dajú opísať jednak celkové oživenie
vody základnou biotickou zložkou (mikroorganizmy),
ale aj aditívnou zložkou nežiaducej mikrobioty.
Dôležité boli najmä indikátory fekálnej kontaminácie
upozorňujúce na výskyt možného kontaminačného
zdroja
v infiltračnej
oblasti
prameňa
Buzgó.
Pravidelným monitorovaním týchto kvalitatívnych
ukazovateľov sme sa pokúsili postihnúť časovú
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premenlivosť mikrobiálneho profilu vôd prameňa
a vztiahnuť ju k priebehu zmien hydrologických
a meteorologických javov v jeho infiltračnej oblasti.
Výdatnosť prameňa Buzgó, ktorý odvodňuje
podzemný hydrologický systém Krásnohorskej jaskyne
sa v skúmanom období pohybovala v rozmedzí od 8,50
do 1215,1 l∙s-1, pričom jej priemerná hodnota bola
46,3 l∙s-1 a medián výdatností 22,5 l∙s-1. V roku 2015
boli vzorky odoberané za sústavného poklesu výdatností
od februárového maxima po hodnoty blízke 9,0 l∙s-1
v prvej polovici októbra 2015, zaznamenané bolo iba
jedno podružné zvýšenie výdatnosti na 94,6 l∙s-1
(21. októbra 2017). V hydrologickom roku 2017 nastali
tri lokálne maximá výdatnosti: 8. novembra 2016
(196,8 l∙s-1), 8. marca 2017 (topenie snehu; 190,9 l∙s-1)
a 8. mája 2017 (377,9 l∙s-1). Prietokové množstvá sa
v nich zvýšili vždy najmenej desaťnásobne a počas nich
sa dali dobre sledovať zmeny v mikrobiologickom
zložení vôd. Sledované obdobie sa neprejavovalo
mimoriadnymi meteorologickými a klimatickými okolnosťami v priebehu atmosférických zrážok ani teplôt
vzduchu.
Sledovanie mikrobiologických ukazovateľov kvality
vôd prameňa Buzgó prebehlo v období od 24. marca
2015 do 6. decembra 2017, spolu bolo odobratých 73
vzoriek, ktoré boli analyzované v dvoch laboratóriách –
v GAL Spišská Nová Ves (33 vzoriek) a v laboratóriách
spoločnosti Mikrolab, s. r. o. v Rimavskej Sobote (40
vzoriek). Odbery vzoriek však neboli rovnomerne
časovo rozložené, od 24. marca 2015 do 9. novembra
2015 bolo odobratých 8 vzoriek v približne mesačnom
intervale (všetky analyzovali v GAL), v období od
16. novembra 2016 do 6. decembra 2017 bolo potom
odobratých 65 vzoriek v priemernom týždennom odberovom intervale. Z týchto v čase striedavo analyzovali
v GAL 25 vzoriek a v Mikrolabe 40 vzoriek.
Vo všetkých analyzovaných prípadoch (33) neboli
ani raz vo vodách prameňa identifikované Clostridium
perfringens, bezfarebné bičíkovce, živé a mŕtve organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty či železité
a mangánové baktérie. Prítomnosť abiosestónu mala
priemernú hodnotu 1,8 %, a v rámci všetkých 33
stanovení sa pohybovala od 1 % do 3 % (s mediánom
hodnôt 2 %). Obsah celkového organického uhlíka
(TOC) stúpal najmä na sklonku leta a v priebehu jesene
2017 z 0,25 mg∙l-1 na svoje maximum 3,07 mg∙l-1 – budí
to dojem akoby do vôd podzemného hydrologického
systému postupne s cca trojmesačným oneskorením
pribúdal organický uhlík generovaný na povrchu
v dôsledku zvýšených teplôt vzduchu. Absentoval však
viditeľný trend závislosti TOC od výdatností prameňa
Buzgó. Obsah TOC bol zistený v intervale 0,25 mg∙l-1
a 3,07 mg∙l-1; priemerná hodnota TOC a medián zo 43
stanovení boli 0,43 mg∙l-1 resp. 0,60 mg∙l-1.
Oproti predchádzajúcim výskumom však boli
v prameni Buzgó pravidelne detegované indikátory

PODZEMNÁ VODA, 24(2), 2018, 108 – 131
fekálneho znečistenia. Tieto boli stanovované vo
všetkých 73 vzorkách, pričom počet koliformných
baktérií kolísal od nuly (v troch prípadoch) až po
494 KTJ/100 ml s mediánovou hodnotou 7 KTJ/100 ml.
V porovnaní s nimi termotolerantné koliformné
Escherichia coli neboli prítomné vo väčšom počte
vzoriek, takmer až polovici (32). Medián početnosti
Escherichia coli je 1 KTJ/100 ml a maximum 95 KTJ/
100 ml. Najmä v prípade koliformných baktérií však ich
zaznamenané maximá príliš nesúvisia s priebehom
výdatností prameňa, teplôt vzduchu v okolí ani
zaznamenanými zrážkovými úhrnmi v sledovanom
období. V prípade enterokokov je už možné badať ich
výraznejšie zvýšené počty po všetkých troch výrazných
zvýšeniach vodnosti v hydrologickom roku 2017, okrem
toho sú tu však badateľné aj zvýšenia počtov, ktoré sú
sporadické
a nesúvisia
s meteorologickou
ani
hydrologickou situáciou. Enterokoky neboli prítomné
v 24 zo 73 vzoriek, ich mediánová prítomnosť bola
2 KTJ/100 ml a dosiahnuté maximum bolo 119 KTJ/
100 ml. Prítomnosť koliformných baktérií, Escherichia
coli a enterokokov poukazuje na čerstvú kontamináciu
vody. Ich prítomnosť vo vodách prameňa Buzgó je však
pravdepodobne výsledkom dvoch nezávislých faktorov.
Významnejším z nich je pravdepodobne občasná
prítomnosť ľudí v podzemnom hydrologickom systéme
Krásnohorskej jaskyne. Vplyv vysokých vodných
stavov je tu menej badateľný a prejavuje sa najmä
v náraste počtu enterokokov, v menšej miere potom
Escherichia coli. Pre prítomnosť koliformných baktérií
však nebol zistený nijaký jej zjavný súvis s hydrologickou situáciou.
V prípade mikroorganizmov kultivovateľných pri
22 °C a 36 °C je najvýraznejšie pozorovateľný ich
zjavný súvis s vodnosťou v podzemnom hydrologickom
systéme Krásnohorskej jaskyne, ich prítomnosť
významne vzrastá v obdobiach kulminácie výdatností
prameňa Buzgó a znižuje sa spolu s poklesom vodných
stavov. Radikálne zvýšenie zastúpenia oboch typov
mikroorganizmov pri vysokých vodných stavoch
nastáva pravdepodobne v dôsledku ich vymývania zo
stien obehových ciest podzemných vôd v krasovom
prostredí. Pozorovateľná je pritom dominancia psychrofilných mikroorganizmov (KM22) nad mezofilnými
(KM36), ktorá bola systematicky dokladovaná pri
všetkých meraniach a predstavovala približný pomer
2 : 1 v prospech KM22. Príčinou sú typické fyziologické podmienky jaskynných biotopov pôsobiace
v prospech mikroorganizmov lepšie rastúcich pri
nízkych teplotách. Nízke zastúpenie oboch typov
mikroorganizmov zároveň poukazuje na obmedzenosť
zdrojov organického substrátu potrebných pre ich
životný cyklus. V prípade mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 °C (KM22) bola ich prítomnosť od 1
do 64 KTJ/ml, priemer bol 16 a medián 8 KTJ/ml.
Ukazovateľ KM36 bol v rozsahu 1 až 28 KTJ/ml,
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mediánová hodnota všetkých 73 stanovení bola
3 KTJ/ml, priemer mal hodnotu 7 KTJ/ml. Okrem
významnej závislosti oboch ukazovateľov (KM22
i KM36) od hydrologickej situácie boli pri odberoch
počas nízkych výdatností prameňa badateľné aj ich
sporadické občasné zvýšenia, ktoré boli podstatne
menšie ako počas lokálnych kulminácií výdatností a zdá
sa že by mohli súvisieť s im predchádzajúcimi
periódami zvýšených teplôt vzduchu v oblasti.
Vody krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej
Dlhej Lúke možno podľa výsledkov dlhodobého
monitorovania ich základnej štruktúry kultivovateľnej
heterotrofnej zložky celkového mikrobiálneho spektra
prítomného počas celého sledovaného obdobia hodnotiť
ako kataróbne až xenosapróbne. Potvrdilo sa tým, že
výsledky predchádzajúcich výskumov sú platné
v dlhodobom časovom horizonte zachytávajúcom
mikrobiologický stav vôd počas všetkých častí ich
sezónneho cyklu. Dynamika mikrobiálnej populácie
počas sledovaného obdobia vykazovala vysokú
naviazanosť na hydrologickú situáciu, menej však na
meteorologické a klimatické javy v oblasti. Použité
mikrobiologické ukazovatele zaznamenali aj nežiaducu
mikrobiotu, ktorá je pravdepodobne výsledkom fekálnej
kontaminácie (aktuálnej alebo aj perzistujúcej), ktorej
častou zložkou bývajú patogénne mikroorganizmy –
zdroje infekčných ochorení. V predchádzajúcich
štúdiách zvyčajne indikátory fekálnej kontaminácie
v podzemných vodách v oblasti Slovenského krasu iba
občasne prekračovali limitné hodnoty pre pitnú vodu.
Medzné hodnoty Vyhlášky č. 636/2004 Z. z. pre kvalitu
surovej vody na verejné zásobovanie pre najvyššiu
kategóriu A1 boli vo vodách prameňa Buzgó prekročené pre koliformné baktérie v 8 % a pre Escherichia
coli v 3 % odobratých a hodnotených vzoriek. Nároky
pre túto kategóriu však spĺňala prítomnosť enterokokov
a obsah celkového organického uhlíka. Kvalita vody tak
spadá do kategórie A2 vôd pre ktoré je potrebná
fyzikálna a chemická úprava, ako aj dezinfekcia.
Medzné hodnoty tejto kategórie neprekračuje ani jeden
z hodnotených ukazovateľov a odporučené hodnoty boli
prekročené iba v jednom prípade. Podzemný hydrologický systém Krásnohorskej jaskyne, ktorého
terminálnym bodom je krasový prameň Buzgó však
predstavuje vzácny podzemný ekosystém, ktorého
súčasné jednostranné využitie ako vodárenského zdroja
by podstatne limitovalo regionálny rozvoj. V dlhodobej
perspektíve klimatických zmien sa síce môže uvažovať
o jeho vodárenskej využiteľnosti, avšak vysoká
dynamika jeho vodnosti z ktorej rezultuje dlhodobé
pretrvávanie veľmi nízkych výdatnosti počas suchých
periód nenasvedčuje perspektívnosti takéhoto riešenia.
Prameň Buzgó môžeme preto skôr vnímať ako koncový
bod unikátnej podzemnej kombinácie abiotického
i biotického priestoru, ktorého zaujímavou zložkou je aj
nami hodnotené mikrobiálne spektrum v jeho vodách.
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SUMMARY
Microbiological parameters of water quality of the Buzgó karstic spring in Krásnohorská Dlhá Lúka (Slovenský kras
Mts., Eastern Slovakia) were monitored in the period of 2015 – 2017. Following microbiological parameters were
analysed: coliform bacteria, Escherichia coli (termotolerant coliform bacteria), enterococci, microorganisms
cultivable at 22 °C and 36 °C, Clostridium perfringens, colourless flagellates, non-living organisms, living organisms,
filamentous bacteria, micromycetes, iron and manganese bacteria, abioseston and total organic carbon. All these were
analysed in samples to describe the overall microbial water profile and its changes in time. Basic biotic component
(microorganisms) but also additive component of undesirable microbiota can be defined based on aforementioned
indicators. Namely faecal contamination indicators highlighting the source of possible contamination were important
in this study. Temporal variability of spring’s water microbiological profile was under regular monitoring. This study
tries to correlate it with observed changes in local meteorological and climate phenomena (precipitation and air
temperature) as well as spring’s hydrology (discharge).
Buzgó spring represents a terminal water outlet from the underground hydrological system of the Krásnohorská
jaskyňa Cave. In the study period, its discharge was ranging between 8.50 and 1215.1 L∙s-1, with the average value of
46.3 L∙s-1 (median of 22.5 L∙s-1). Systematic and undisturbed discharge recession was typical for sampling campaign
in 2015. From the local maximum of 232.1 L∙s-1 at the end of February 2015, discharges gradually reached values
close to 9.0 L∙s-1 in the first half of October 2015. As the whole sampling campaign (8 samples taken in monthly
intervals) lasted until November 9, 2015, also one small discharge peak of 94.6 L∙s-1 was registered at the end of
October. In the hydrological year of 2017, three local discharge peaks are found on hydrograph: on November 8,
2016 (196.8 L∙s-1), March 8, 2017 (after snowmelt; 190.9 L∙s-1) and on May 8, 2017 (377.9 L∙s-1). Discharges were
raised at least tenfold in all these cases, so the influence on overall microbiological composition could be clearly
observed. Meteorological and climatological phenomena in the period of monitoring were in usual course of
precipitation and air temperatures in the area.
Together 73 water samples were taken in the period between March 24, 2015 and December 6, 2017. These were
analysed in two laboratories: in Geoanalytical laboratories of ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves (GAL; 33 samples) and in
Mikrolab, s. r. o. laboratories in Rimavská Sobota (40 samples). Sampling was not uniformly distributed throughout
the time: since March, 24 until November 9, 2015 eight samples were taken in approximately monthly intervals. All
these were analysed in Spišská Nová Ves GAL laboratories. In the period between November 16, 2016 and
December 6, 2017 next 65 samples were taken in approximately weekly intervals. From these, 25 samples were
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analysed in Spišská Nová Ves GAL laboratories and 40 samples in Rimavská Sobota Mikrolab laboratories.
Microorganisms/parameters as Clostridium perfringens, colourless flagellates, non-living organisms, living
organisms, filamentous bacteria, micromycetes, iron and manganese bacteria were not identified in any of 33 samples
in which these were analysed for. Presence of abioseston was of average values 1.8 % (median of 2 %) and was found
between 1 % and 3 % in all 33 cases. Total organic carbon (TOC) content was raising mainly at the end of summer
and during autumn of 2017 starting from 0.25 mg∙L-1 and reaching its maximum 3.07 mg∙l-1. It seems as if the waters
in the underground hydrologic system were gradually enriched by TOC generated on the land surface due to the
increased air temperatures, in approximately three months lag. Any TOC dependence on Buzgó spring discharge was
observed. TOC content was in the interval between 0.25 mg∙L-1 and 3.07 mg∙L-1; average and median TOC values
coming from 43 analyses were 0.43/0.60 mg∙L-1.
Indicators of faecal contamination were regularly found in Buzgó spring water, contrary to the results of previous
investigations. Faecal contamination indicators were analysed in all 73 samples. Number of coliform bacteria was
ranging between zero (in three cases) up to 494 colony forming units per 100 ml (KTJ/100 ml), the median value was
seven KTJ/100 ml. Thermotolerant coliform bacteria (Escherichia coli) were absent in nearly one half of samples
(32 of 73). Median of their presence is 1 KTJ/100 ml and they reached maximum of 95 KTJ/100 ml. Recorded
maximum here seems not to correspond to high discharges, high air temperatures nor precipitation namely in the case
of coliform bacteria. For enterococci, another faecal contamination indicator, signs of their raising numbers were
identified after each of the local discharge maximum in hydrological year of 2017. Another sporadic smaller
enterococci peaks appeared as well, unrelated to hydrologic or meteorological circumstances. Enterococci were not
present in 24 of 73 samples, median of their presence was two KTJ/100 ml and they reached the maximum of
119 KTJ/100 ml. Presence of coliform bacteria, Escherichia coli and enterococci points to immediate water
contamination. We suppose that two independent factors are responsible for their appearance in Buzgó spring water.
Occasional presence of humans in the underground hydrological system of the Krásnohorská jaskyňa Cave is the first
and more important factor. The influence of high water stages is less observable and is particularly pronounced in
growth of enterococci population, in lesser extent also Escherichia coli. Any correlation with hydrological situation
was found for coliform bacteria.
The most observable correlation of their population with the Buzgó spring discharge is found in the cases of
microorganisms cultivable at 22 °C and 36 °C (KM22 and KM36 – psychrophilic and mesophilic microorganisms.
Their population visibly increases at high water stages and decreases at dry periods. Radical increase of both
populations is supposed to be linked with cave conduits and fracture walls washing by water inrushes. In the Buzgó
spring case, dominance of KM22 over KM36 microorganisms is typical in the ratio of 2:1. This is caused by usual
physiological conditions of cave biotopes in Central Europe, acting in favour of microorganisms growing at lower
temperatures. Limited sources of organic substrate needed for their life cycle is then reflected in low population of
both types of microorganisms. Population of one to 64 KTJ/ml was found in the case of microorganism cultivable at
22 °C (KM22). KM22 population average was 16 KTJ/ml and median 8 KTJ/ml. For KM36, population average was
seven KTJ/ml and median three KTJ/ml. These were ranging from one to 28 KTJ/ml. Small and sporadic rises of both
KM22 and KM36 population were also observed, apart from the regular significant peaks coinciding with flooding.
It seems that these sporadic small KM22/KM36 population peaks appear after previous warm periods of air
temperatures in the area.
High dependency on water stages/karstic spring discharges was found in the dynamics of microbial population
change in Buzgó spring water during the observed period. In much lesser extent it was bound to meteorological
phenomena in its surroundings. Results of monitoring confirmed persisting low population of microorganism
cultivable at 22 °C and 36 °C and dominance of KM22 over KM36 microorganisms in the whole cycle of seasonal
changes here. Upraised indicators of faecal contamination are supposed to result from occasional visits of humans to
the underground karstic hydrological system of the Krásnohorská jaskyňa Cave behind the Buzgó spring.

