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A. Lačný: Contribution to the genesis of the karst and caves in the Dlhý vrch Hill (Kuchyňa
– Orešany karst, Malé Karpaty Mts.)
Abstract: The paper clarifies the origin of caves in the Dlhý vrch Hill, which is located in the
Kuchyňa – Orešany karst, about 4 km east from the village of Horné Orešany, Malé Karpaty Mts.,
Slovakia. There are located 6 small caves in the Dlhý vrch area. They were created on tectonic
predispositions. The Parná River sinks into the karstic massif and drainages the subterranean of
Dlhý vrch Hill and rises in spring caves. Based on this pattern and presence of noncarbonate rock
pebbles, found in one of the caves we can interpret the processes how the caves worked in the past.
The work used the knowledge from different scientific disciplines and methods of geology and
hydrology for reaching the most objective research findings.
Key words: Kuchyňa – Orešany karst, caves, karst processes, Malé Karpaty Mts., Dlhý vrch Hill,
speleogenesis, geophysics

ÚVOD
Skúmané územie sa nachádza v severozápadnej časti Malých Karpát, asi 4 kilometre
východne od obce Horné Orešany. Ohraničujú ho doliny Horná a Dolná Parina, ktoré sa
v severovýchodnej časti spájajú, v západnej časti je vymedzené dolinkou Medziskalie.
Dolný vrch zaraďujeme do Kuchynsko-orešanského krasu, ktorý sa tiahne od obce Kuchyňa po obec Dolné Orešany; Stankoviansky (1974) ho vyčlenil ako pás krasovatejúcich hornín vysockej jednotky krížňanského príkrovu a obalovej jednotky tatrika.
Z geomorfologického hľadiska je Dlhý vrch vyvýšenina – kvázi plošinového hrebeňa. Od juhozápadu na severovýchod má dĺžku 5 km. Ohraničený je zo všetkých strán
potokom Parná. Najvyšší vrchol sa nachádza v západnej časti (481 m n. m.). V tejto
časti dosahuje najväčšiu šírku, cca 1,7 km, neskôr sa v oblasti Rybárne začína zužovať.
Najužšiu časť (590 m) dosahuje v oblasti Priehyby. Už iba mierne sa rozširuje a končí sa
pri styku oboch parinských dolín v severovýchodnej časti. Zarovnané časti sa vyskytujú
nad Husím stokom v časti Rekomberek (384 m n. m.), severne od Rybárne (384 m n. m.)
a v západnej časti Dlhého vrchu v relatívnej výške 474 m n. m. Vyššie skalné rady možno
nájsť na hrebeni; začínajú sa severozápadne od Rybárne a tiahnu sa až na západ Dlhého
vrchu. Riečna báza má v západnej časti relatívnu nadmorskú výšku 400 m a postupne
klesá v centrálnej časti v oblasti Rybníkov (300 m n. m.), až v závere dolín na severovýchode dosahuje najmenšiu výšku (260 m n. m.)
Prvý významný prieskum v tejto časti Kuchynsko-orešanského krasu vykonal Pavol
Nemček – zakladateľ jaskyniarskej skupiny Strapek (neskôr OS Dolné Orešany). Skupinu oficiálne založili v roku 1962 a patrila medzi najstaršie na Slovensku. Ich hlavnou
lokalitou sa stal vrch neďaleko Horných Orešian – Komberek (Kŕč), kde objavili jasky57

ňu, o ktorej si mysleli, že by mohla viesť do väčších jaskynných dutín. Okrem toho sa
začali venovať aj okoliu Hornej a Dolnej Pariny, kde sa im podarilo lokalizovať väčšie
množstvo jaskýň. Najviac sa venovali jaskyniam na Komberku, Mesačnej, jaskyni Sová,
Vápenice, Pec a Husí stok.
Dá sa povedať, že vďaka nim vznikla prvá databáza jaskýň časti Kuchynsko-orešanského krasu, ktorú najskôr Mitter (1983) a Lačný (2007) bližšie opísali, doplnili a publikovali. Najviac, šesť jaskýň v tomto krase sa viaže práve na Dlhý vrch (obr. 1). Dôvodov
je viacero, medzi tie primárne patria: porušenosť karbonátových hornín a prítomnosť
vodného toku – potoka Parná. Nezanedbateľným činiteľom je aj fakt, že Parná pramení v miestach vystupovania z nekarbonátových hornín – bridlíc, pieskovcov a bazaltov
ipoltickej skupiny chočského príkrovu. Tie sú ďalej unášané a strhávané potokom a napomáhajú mechanickým obrusovaním rozširovať krasové dutiny. Toky, ktoré prinášali do vápencového masívu vodu i nekarbonátový sediment, nachádzali zóny porušenia
v krasových masívoch, a začali tak vytvárať prvé jaskyne. Postupným zarezávaním podzemného toku sa však z aktívnych častí jaskýň stali neaktívne a postupne sa zanášali
sedimentmi. Krasovatenie kontinuálne prebieha dodnes, i keď nie už v takej miere ako
v minulosti v nižšie položených častiach.

Obr. 1. Lokalizácia jaskýň v Dlhom vrchu. Kreslil: A. Lačný
Fig. 1. Location of caves in the Dlhý vrch Hill. Drawn by: A. Lačný
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Cieľom tejto práce je objasniť vznik krasových foriem v oblasti Dlhého vrchu, ako aj
procesy, ktoré sa zúčastňovali na ich genéze.

METODIKA
Primárne terénne údaje a pozorovania sa spracovali a vyhodnotili geologickými, petrografickými, hydrogeologickými a geofyzikálnymi metódami.
Pri samotnom hydrogeologickom meraní sa použil odber vody z vyvieračiek, pričom
sa merala teplota vody, pH a merná elektrická vodivosť digitálnym prístrojom. Meral sa
aj orientačný prietok.
Pri geofyzikálnom meraní boli stanovené tri profily v okolí Orešanskej sondy, na
ktorých sa realizovali dve metódy, a to metóda spontánnej polarizácie a metóda ERT
(elektrická rezistivitná tomografia). Prvá pracuje na princípe polarizácie kladných a záporných iónov v dôsledku selektívneho zadržiavania záporných iónov skeletom horninového prostredia, druhá kombinuje metódy odporového profilovania a vertikálneho
elektrického sondovania realizované pomocou systému série elektród, ktoré sú roztiahnuté s hustým krokom (cca 2 m), a počítačom riadeného adresovania vysielania prúdu
a prijímania napätia.
Na petrografickú analýzu sa odobrali viaceré vzorky hornín, z ktorých boli vyhotovené výbrusy a následne sa podrobili mikroskopickému skúmaniu.

GEOLÓGIA
Malé Karpaty patria k jadrovým pohoriam, kde jadro je budované kryštalinikom,
ktoré je pokryté mezozoickým sedimentárnym obalom. Tvoria súčasť väčšieho geologického celku – Centrálnych západných Karpát. V ich severnej časti prišlo od vrchnej
kriedy k nasunutiu príkrovov – krížňanského a chočského. Dnešnú podobu dostali Malé
Karpaty v neogéne, kedy pohorie poznačili neogénne dislokácie, ktoré ich priečne rozdelili na jednotlivé skupiny. Celkový obraz Malých Karpát dotvárajú kvartérne sedimenty.
Práve v kvartéri nastala významná fáza prehlbovania údolí a tvorba jaskýň.
Sám Kuchynsko-orešanský kras je vyvinutý vo vysockej jednotke krížňanského
príkrovu a práve Dlhý vrch, ktorý je predmetom skúmania, je súčasťou tohto príkrovu
a susedí zo severu s chočským príkrovom (obr. 2).
Krížňanský príkrov
Krížňanský príkrov budujú vysocká a zliechovská jednotka. Podľa Maheľa (1986)
podstatnú časť krížňanského príkrovu v Malých Karpatoch buduje práve vysocká jednotka. Samotný príkrov je vo svojom zvyčajnom vývoji. Zliechovská jednotka tu vystupuje iba podradne v najvyšších štruktúrach, bez triasových členov. Tento fakt má za
následok veľa osobitostí, ako veľký rozsah bunkovitých a svetlých triasových vápencov
a menší podiel dolomitov, značnú obsahovú pestrosť a premenlivosť jurských členov
vysockej jednotky a takisto celopríkrovovú štruktúrnu členitosť.
Vysocká jednotka
Ako Maheľ (1986) ďalej uvádza, vysocká jednotka je v určitom smere prototypom
jednotiek s prevažným plytkovodným vývojom jurských súvrství. Práve vysocká jednotka v Malých Karpatoch poskytuje bližšie poznanie tohto faciálneho a tektonického
typu a dokumentuje jeho značnú štruktúrnu členitosť.
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Obr. 2. Digitálna geologická mapa okolia Dlhého vrchu. Maheľ (1972)
Fig. 2. Digital geological map of the Dlhý vrch Hill. Maheľ (1972)

Maheľ (1986) tu vyčleňuje tieto štruktúrne členy:
Hlavným zástupcom triasových členov sú tmavosivé masívne i hrubolavicovité vápence, ojedinele s hľuzami čiernych rohovcov, nazývané aj ako vysocké. Slienitejšie
polohy vápencov sú tenkodoskovité až zbridličnatené. V rozsahu od tenších (do 1 m)
až do niekoľkých desiatok metrov mocnosti tu vystupujú dolomitické vápence, ktoré sú
obyčajne sivé, často i bunkovité.
Svetlosivé vápence, ktoré sa nachádzajú v nadložných časiach, sú častejšie krinoidové, dolomitické a bunkovité. Vyskytujú sa v nich lumachelové – lastúrnikové polohy
s karnickou faunou. Dolomity sú tu zastúpené iba v malých hrúbkach tohto vápencovodolomitického komplexu.
V súvrství dolomitov sa zistili vrstvy tmavosivých bridlíc, piesčitých bridlíc a pieskovcov – lunzské vrstvy. V ich nadloží je vyvinuté súvrstvie karpatský keuper, pre ktoré
sú charakteristické polohy piesčitých bridlíc s polohami pieskovcov a dolomitov a častejšie hrubozrnných pieskovcov.
Najvyšším členom triasových sedimentov sú fatranské vrstvy, v ktorých je z viacerých lokalít doložená fauna z obdobia najmladšieho triasu – rétu.
Spodnoliasovým charakteristickým litotypom (hetanž-lotaring) sú krinoidové vápence s podielom rohovcov a detritickej terigénnej zložky, ktorá obsahuje čiastočne
ostrohranné až angulárne zrná kremeňa a úlomky starších mikrokryštalických vápencov.
Krinoidové lavicovité biomikrity, ktoré obsahujú terigénnu prímes, obyčajne do
11 %, sú sprevádzané preplástkami piesčitých bridlíc s prúdovými mechanoglyfmi.
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Stredný a vrchný lias je charakteristický krinoidovými biosparitmi hrubozrnnej sivej a ružovej farby, kde sa nachádzajú nepravidelne rozložené spongolitové hľuzy a podradné množstvo klastického kremeňa. Toark je zastúpený 1 – 5 m hrubou polohou červených hľuznatých vápencov a brekciovitých vápencov.
I pre dogerské členy vrstevného sledu je charakteristická faciálna kontrastnosť od
plytkovodných ružových až červených krinoidových biosparitov až po hlbokovodné rádioláriové mikrity, ktoré sú príznačné pre členy dogeru vo vysockej jednotke. Častejším
litotypom sú však vo vrchnejších šupinách príkrovu rohovcové sivé, žltkavé a aj červenkasté vápence – rádioláriové biomikrity a rohovcovo-krinoidové vápence.
Litotypy malmských vápencov sú takisto faciálne kontrastné, s pestrými rádiolaritmi
a rádioláriovými vápencami s relatívne plytkovodnejšími tehlovočervenými, ružovými,
viac-menej hľuznatými vápencami so šošovkami rohovcov.
Pre titón-neokómske súvrstvie je vo vápencoch charakteristický väčší obsah hľúz
čiernych rohovcov a výrazná bielosivá patina. Početné kalpionely dokladajú titónskovalanžínsky vek spodnej časti súvrstvia. Vyššiu časť tohto sledu (barémsko-aptskú)
zastupujú tmavosivé až sivé jemnozrnité až celistvé lavicovité vápence s mocnosťou
10 – 40 m, biomikrity až biosparity, s poprerastanými hľuzami tmavosivých rohovcov.
Albsko-cenomanské súvrstvie je najvyšším členom, kde sa uprostred tmavosivých
slieňov a bridlíc nachádzajú hojné polohy vápencov a kalkrenitov. Vyššie oddiely tohto
súvrstvia ďalej siahajú do stredného a dokonca aj do vrchného cenomanu.
Zliechovská jednotka
Mocnejšie komplexy zliechovskej jednotky sa v skúmanom území nevyskytujú, nachádzajú sa iba v čelovej časti krížňanského príkrovu v pribradlovej časti medzi obcami
Bzince a Drietoma v severozápadnom cípe Malých Karpát. Menšie šupiny sa vyskytujú
aj v okolí Smoleníc. Na rozdiel od vysockej jednotky zastupuje relatívne hlbokovodnejšie členy.
Chočský príkrov
V skúmanej oblasti sa nachádza severne od Dlhého vrchu v okolí Nových domov,
Babinej a Klokoča.
Štruktúru možno rozdeliť na dva tektonické štýly. Prvým je ipoltická skupina (predtým melafýrová séria). Tá v skúmanom území vytvára tzv. podstavec, ktorý sa nachádza
na báze príkrovu.
Podľa Maheľa (l. c.) sú v tomto pestrom permskom súvrství takisto zaujímavé polohy
zlepencov a brekcií, ktoré obsahujú obliaky kremencov, sericiticko-kremenných bridlíc,
chloriticko-sericitických pieskovcov, biotitických pararúl, granitových mylonitov a diaftorizovaných granatických pararúl.
Paleobazalty (melafýry) budujú medzivrstvové telesá (sily), s výraznými kontaktnými prejavmi v nadloží aj podloží, ale aj telesá, ktoré sprevádzajú tufy a tufity. Tie sa
častejšie striedajú s pieskovcami.
Vyšší veternícky príkrov do skúmanej oblasti nezasahuje, a preto mu nevenujeme
pozornosť.
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HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY
SKÚMANÉHO ÚZEMIA
Hydrologické pomery
Charakter riečnej siete skúmanej oblasti je daný štruktúrnymi pomermi územia,
ktoré má tvar amfiteátra s vysokými rozvodnými chrbtami. Celkový bazén je v tvare
polovičného vejára. Malokarpatské rozvodie je zatlačené značne na západ (Novodomec,
1967).
Územie odvodňuje sústava potoka Parná. Je pre ňu charakteristická asymetrickosť,
malá vyvinutosť a najmä rozdielna hustota, ktorá je verným odrazom geologicko-tektonických pomerov. Parná z pravej strany prijíma len tri menšie nerozvinuté prítoky, kým
z ľavej strany prijíma všetky významnejšie potoky, vyvinuté na verfénskych bridliciach
a pieskovcoch (Novodomec, l. c.).
Hydrogeologické pomery
V skúmanej oblasti sú veľmi rozšírené pramene ako erózne formy. Zúčastňujú sa
tu na modelovaní záverov dolín. Rozmanitosť tvaru pramenísk závisí od litologických
vlastností hornín, na ktorých sú vytvorené. V kryštaliniku sa nachádzajú pramene puklinového, puklinovo-sutinového alebo sutinového charakteru, s veľmi malou výdatnosťou (Novodomec, l. c.).
Ako Novodomec ďalej podotýka, prameniská sú zabahnené, bez zreteľného prameňa. Podobný charakter majú pramene, ktoré sa nachádzajú na bridličnatých súvrstviach
karpatského keupru, albu a horninách melafýrovej série. Ich dná sú však menej zabahnené a viac-menej pokryté drobným ostrohranným štrkom, miestami sa vyskytujú vápencové balvany do veľkosti 50 cm. Pramenné výklenky majú veľkosť od 2 × 3 m až po
5 × 7 m, ich hĺbka však nepresahuje 1,5 m.
Hydrogeologická analýza krasových vyvieračiek v okolí Dlhého vrchu
Cieľom hydrologickej analýzy vyvieračiek v tejto oblasti je hlavne zistenie mernej
elektrickej vodivosti, ktorá sa v hydrogeológii používa na orientačnú analýzu mineralizácie podzemných vôd. Existuje teda priama úmera – čím väčšia mineralizácia, tým
dlhší pohyb vody krasovým územím. Na dotvorenie obrazu o týchto vodách sa sledovali
aj parametre pH a teplota vody.
Meranie prebiehalo v dvoch cykloch, v jesennom s nízkymi prietokmi vody a v jarnom cykle s vysokými prietokmi. Dôvodom takéhoto merania bolo zistiť zmenu mineralizácie v čase vysokých a veľmi rýchlych prietokov cez krasové územie v jarných
mesiacoch a naopak pri nízkych prietokoch v jesennom období.
Keďže súčasťou tejto analýzy nebolo presné meranie prietokov, ale iba veľmi orientačné meranie, použili sa údaje zo SHMÚ, ktorý tu dlhodobo sleduje vyvieračky Stará
Bohatá a Husí stok (tab. 1).
Okrem týchto vyvieračiek sa sledovali Hrajnohova vyvieračka a Orešanská vyvieračka. Na porovnanie mineralizácie boli odobrané aj vzorky z povrchového vodného
toku. Mapa na obr. 3 znázorňuje lokalizáciu vyvieračiek.
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Tab. 1. Výdatnosti sledovaných prameňov (Q v l/s). Zdroj: SHMÚ
Tab. 1.
Kat. č.

Lokalita

Názov prameňa

Hydrol. číslo

Rok

241

Horné Orešany

Husí stok

42002066002

2002

18,2

242

Horné Orešany

Stará Bohatá

42002067001

Q max. Dátum Q min. Dátum
14. 8.

1,54

31. 7.
27. 8.

2003

17,00

1. 1.

1,32

2004

15

17. 3.

1,52

1. 9.

2005

11,9

23. 3.

2,02

5. 10.

2006

19,2

3. 5.

2,08

9. 11.

2007

11,6

21. 3.

1,03

15. 8.

2002

83,5

14. 8.

10,9

6. 8.

2003

70,78

4. 1.

4,64

23. 9.

2004

80,2

31. 3.

5,01

10. 9.

2005

76,2

19. 3.

7,95

8. 11.

2006

79,2

29. 3.

4,95

17. 10.

2007
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25. 3.

2,17

17. 8.

Obr. 3. Lokalizácia odberných miest na hydrogeologickú analýzu. Kreslil: A. Lačný
Fig. 3. Location of hydrogeological sampling points. Drawn by: A. Lačný

Jesenný cyklus hydrogeologickej analýzy
Jesenné meranie terénnych parametrov sa uskutočnilo 9. 10. 2009 pri teplote vzduchu 16,9 °C (tab. 2.). Výdatnosti prameňov a prietoky povrchových tokov boli veľmi
nízke. Hrajnohova vyvieračka v západnom svahu Dlhého vrchu mala výdatnosť iba približne 1,5 l/s a Orešanská vyvieračka bola v tomto období neaktívna. Najvyššiu mernú
elektrickú vodivosť dosahovala vyvieračka Husí stok (603 μS/cm) a za ňou nasledovala
Hrajnohova vyvieračka (548 μS/cm).
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Najvyššia hodnota pH sa namerala v mieste zanorenia potoka nad Starou Bohatou
(8,33) a najnižšie, paradoxne, vo vyvieračke Stará Bohatá (6,94), ostatné sledované miesta mali pH okolo 7.
Tab. 2. Terénne merania parametrov vody (jesenný cyklus) v okolí Dlhého vrchu
Tab. 2.
Lokalita
vyvieračka Stará Bohatá
miesto zanorenia potoka nad St.
Bohatou
Hrajnohova vyvieračka
Orešanská vyvieračka
potok pri Orešanskej vyvieračke
vyvieračka Husí stok

Lokalizácia
N 48° 27‘
39,245“
N 48° 27‘
44,350“
N 48° 27‘
28,598“
N 48° 27‘
06,566“
N 48° 27‘
06,566“
N 48° 27‘
55,017“

E 17° 21‘
23,436“
E 17° 20‘
18,332“
E 17° 18“
55,875“
E 17° 20“
47,365“
E 17° 20“
47,365“
E 17° 22“
36,666“

Teplota

Merná el. pH

Q

8,5

530

6,94

5

13

494

8,33

1,5

10

548

7,34

0,3

10,1

546

7,9

8,7

603

7,6

neaktívna

4

Jarný cyklus hydrogeologickej analýzy
Jarný cyklus meraní terénnych parametrov sa realizoval 4. 3. 2010 pri teplote vzduchu 6 °C (tab. 3). Všeobecne výdatnosti sledovaných vyvieračiek boli väčšie ako v jesenných mesiacoch. Rýchlejší podzemný odtok mal za následok nižšiu mineralizáciu vo
všetkých sledovaných vyvieračkách. Teplota vody v Hrajnohovej vyvieračke poukazuje
na závislosť od teploty vzduchu (jesenný cyklus: 10 °C, jarný cyklus: 5 °C) a vyvieračka
sa dá klasifikovať ako prameň, ktorý nepreteká významne väčšou časťou krasovej oblasti, kde by sa teplota stabilizovala. Merná el. vodivosť v jesennom cykle (548 μS/cm)
síce nasvedčovala dlhší pohyb vody podzemím, jarný cyklus (344 μS/cm) však vyvrátil
toto tvrdenie. Takúto vysokú mernú el. vodivosť v jesennom cykle mohol mať za násleTab. 3. Terénne merania parametrov vody (jarný cyklus) v okolí Dlhého vrchu
Tab. 3.
Lokalita

Lokalizácia

Teplota Merná el.

pH

Q

vyvieračka Stará Bohatá

N 48° 27‘
39,245“

E 17° 21‘
23,436“

8,2

504

6,54

25

miesto zanorenia potoka nad St.
Bohatou

N 48° 27‘
44,350“

E 17° 20‘
18,332“

4

225

6,68

60

Hrajnohova vyvieračka

N 48° 27‘
28,598“

E 17° 18“
55,875“

5

344

7,04

4

Orešanská vyvieračka

N 48° 27‘
06,566“

E 17° 20“
47,365“

7,2

461

6,92

50

potok pri Orešanskej vyvieračke

N 48° 27‘
06,566“

E 17° 20“
47,365“

4,5

350

7,32

90

vyvieračka Husí stok

N 48° 27‘
55,017“

E 17° 22“
36,666“

7,6

481

6,77

15
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dok veľmi pomalý pohyb krasovými puklinami, kde prichádzalo k väčšej nasýtenosti
karbonátovými minerálmi. Naopak vyvieračky Stará Bohatá a Husí stok si udržiavali
stabilnú teplotu vody aj mineralizáciu.
Keďže Orešanská vyvieračka sa v jesennom cykle nemerala pre jej vyschnutie, nebolo možné exaktne porovnať jej parametre s jarným cyklom, v ktorom sa však svojou
teplotou vody (7,2 °C), vodivosťou (461 μS/cm), ako aj orientačne meraným prietokom
(50 l/s) radí k významným krasovým vyvieračkám skúmanej oblasti.
Záver hydrogeologickej analýzy
Z uvedeného vyplýva, že v skúmanej oblasti Dlhého vrchu sa nachádzajú tri významné vyvieračky, a to Stará Bohatá, Husí stok a Orešanská vyvieračka. Prvá z nich
síce hydrogeologicky priamo nesúvisí so štruktúrami Dlhého vrchu, napriek tomu jej
vody významne ovplyvňujú povrchový tok v bezprostrednej blízkosti Dlhého vrchu.
Naopak vyvieračky Orešanská sonda a Husí stok vyvierajú priamo z Dlhého vrchu.
Keďže cieľom tejto práce je hlavne dokázanie vplyvu podzemnej vody pri tvorbe jaskýň,
potvrdilo sa, že práve nad vyvieračkou Husí stok sa nachádzajú dve fluviokrasové jaskyne Husí stok 1 a 2. Takisto nad Orešanskou vyvieračkou sa nachádza krasový závrt a aj
voľnejšie priestory. Namerané parametre v oboch vyvieračkách poukazujú na významné
odvodnenie samotného Dlhého vrchu. V skúmanej oblasti je ešte jedna vyvieračka, ktorá zásobuje Rybáreň; tú však nebolo možné zmerať, keďže je v zastavanom objekte.

KRASOVÉ JAVY
Jaskyne v Dlhom vrchu
Husí stok 1 (342 m n. m., N 48° 27‘ 54,7“, E 17° 22‘ 29,9“)
Postupujúc začiatkom doliny Dolnej
Pariny od Majdánu (miestna časť Horných
Orešian) po pravej strane uvidíme vyvieračku Husí stok. Šikmo povyše vyvieračky sa nachádza jaskyňa Husí stok 1. Ide
o inaktívnu fluviokrasovú horizontálnu
jaskyňu, odkrytú v dĺžke 9 metrov. Je vytvorená v kalpionelových vápencoch veku
titón-berias. Jaskyňa ide smerom do masívu Dlhého vrchu v smere 300/120 a po 4
metroch od ústia sa stáča na sever (obr. 4).
Na konci dnes známych priestorov sa na
strope nachádzajú vymodelované erózne
hrnce, čo svedčí o aktívnej účasti vody
pri procesoch vzniku jaskyne. Sondážne
práce tu v minulosti vykonávali jaskyniari z Dolných Orešian, ale aj mladí, vtedy
začínajúci jaskyniari z Trnavy (Kapucian,
Ágh, Griflík, s nimi neskôr aj Šmída)
v polovici a ku koncu osemdesiatych rokov. V roku 2007 zabezpečili jaskyniari Obr. 4. Mapa jaskyne Husí stok 1
zo Speleoklubu Trnava zosuv, ktorý brá- Fig. 4. Plan of Husí stok 1 Cave
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nil postupu, a pri neskorších výkopových prácach sa tu našiel nekarbonátový klastický
psefiticko-psamitický presintrený sediment, ktorý je súčasťou výskumu tejto práce. Po
prekonaní tejto 5 cm hrubej „škrupiny“, resp. kôry sa v jej podloží nachádza už iba jemný náplavový piesčitý sediment. Erózne hrnce na strope a priebeh jaskyne naznačujú, že
terajšie ukončenie jaskyne by mohol tvoriť sifón, za ktorým jaskyňa môže pokračovať
voľnými priestormi.
Husí stok 2 (357 m n. m., N 48° 27‘ 54,6“, E 17°
22‘ 29,2“)

Obr. 5. Mapa jaskyne Husí stok 2
Fig. 5. Plan of Husí stok 2 Cave

Približne 15 výškových metrov šikmo povyše jaskyne Husí stok 1 po ľavej strane v skalnom masíve leží jaskyňa Husí stok 2. Tak ako
v prípade jaskyne Husí stok 1 ide o horizontálnu
fluviokrasovú jaskyňu s dĺžkou 11,5 metra (obr.
5). Túto jaskynku otvorili Kapucian, Ágh a spol.
Jaskyňa je zakončená závalom, v ktorom roku
2006 zaznamenali členovia OS Dolné Orešany
postup 5 metrov.
Na plošine šikmo od jaskýň sa nachádza
nevýrazný závrt, ktorý pravdepodobne súvisí
s oboma jaskyňami.
Priepasť Priehyba (306 m n. m., N 48° 27‘
31,5“, E 17° 22‘ 8,8“)

Postupujúc po ceste na Rybáreň zjaví sa nám
po pravej strane občasný výver, aktívny iba
v jarných mesiacoch, z ktorého sa tiež odobral
náplav z úlomkov nekarbonátových hornín. SaObr. 6. Krasová brázda v blízkosti Priemotná jaskyňa je vlastne aktívny ponorový závrt
hyby. Foto: A. Lačný
Fig. 6. Karst wake near Priehyba Shaft. na konci krasovej brázdy (obr. 6), ktorá sa tiahne
naprieč Dlhým vrchom. Vytvorená je v strednoPhoto: A. Lačný
triasových karbonátoch. V jej blízkosti sa našli
paleobazalty s veľkosťou niekoľko desiatok centimetrov z chočského príkrovu, čo nasvedčuje
prepojenie a fluviálny transport sedimentov
medzi Hornou a Dolnou Parinou povrchovým
tokom v minulosti. Jaskyňa je stupňovitá a dosahuje dĺžku 25 metrov (obr. 7). Je charakteristická ostrými „britmi“ a nevýraznými nátekmi
sintrov.

Obr. 7. Archívna mapa Priepasti Priehyba. Nemček
(1967)
Fig. 7. The archive plan of Priepasť Priehyba Shaft.
Nemček (1967
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Orešanská sonda (370 m n. m., N 48° 27‘
9,8“, E 17° 20‘ 39,2“)
Za Rybárňou sa na ľavej strane v zákrute
nachádza krasová vyvieračka. Od tejto vyvieračky treba postupovať napravo po žľabe na
plošinu, kde leží korozívny závrt Orešanská sonda (obr. 8). V závrte začali jaskyniari pracovať
v roku 2004 (Lačný, 2005). Na jeseň roku 2005
sa im tu podarilo objaviť prvých 15 metrov voľných priestorov smerujúcich na krasovú vyvieračku (obr. 9). Jaskyňa má momentálne dĺžku
25 metrov a je predpoklad, že závrt odvodňuje
túto krasovú plošinu. Výškový rozdiel medzi
koncom jaskyne a vyvieračkou je asi 17 metrov.
Geofyzikálny prieskum odporovou metódou
VES, ktorý realizoval roku 2009 doc. RNDr.
Vojtech Gajdoš, CSc., potvrdil porušenie masívu
tektonickou poruchou a aj morfologicky výrazná
dolinka tiahnuca sa povedľa závrtu napovedá, že
by mohlo ísť o krasový závrt vzniknutý na tektonickej poruche prechádzajúcej Dlhým vrchom.
Aj keď na Hornej Parine nie je žiaden viditeľný
ponor, zreteľný úbytok vody nastáva práve na
tomto úseku. Lokalita je zaujímavá najmä intenzitou vyvieračky v jarných mesiacoch. Závrt –
vlastne už jaskyňa – sa nachádza v tmavých gutensteinských vápencoch stredného triasu, ktoré
intenzívne krasovatejú.
Hornoparinská sonda (288 m n. m., N 48°
28‘ 3,4“, E 17° 22‘ 1,7“)

Obr. 8. Krasový závrt Orešanská sonda.
Foto: A. Lačný
Fig. 8. Karst sinkhole Orešanská sonda.
Photo: A. Lačný

Obr. 9. Mapový rez Orešanskej sondy
Fig. 9. Cross section of the Orešanská
sonda Cave

Po ceste od začiatku Hornej Pariny v smere na Starú Bohatú a odbočením cca 150
metrov pred mostom na ľavú stranu do skál sa dostaneme k vykopanej sonde. Ide o sondu, ktorú jaskyniari otvorili v roku 2006. Má dĺžku 3,5 metra a založená je na poruche
v smere 178/358. Vytvorila sa v červených hľuznatých vápencoch vrchnej jury. Môže ísť
o odtrhovú plochu z vystupujúceho masívu. Menšie erózne tvary však môžu naznačovať
pokračovanie. Neboli v nej identifikované znaky, ktoré by umožňovali zaradiť ju medzi
výverové, resp. korózne jaskyne. V minulosti v nej sondovali jaskyniari Kapucian, Ágh
a Griflík.
Stará Bohatá, Pec (314 m n. m., N 48° 27‘ 32,6“, E 17° 21‘ 55,1“)
Na moste pred Starou Bohatou po ľavej strane sa začína väčšia lúčka, hneď na začiatku tejto lúčky vystúpime nahor do kopca. Z jaskyne je veľmi dobre vidieť na túto lúčku.
Ide o 8 metrov dlhú fluviokrasovú jaskyňu tiahnucu sa v smere 191/11 (obr. 10). Momentálne odkryté priestory ukazujú že jaskyňa vznikla v rauvakoch (P. Mitter a niektorí
ďalší autori tieto horniny nazývajú bunkovými vápencami). V 70. rokoch tu pracovali
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členovia OS Dolné Orešany. Jaskyňa sa
ukláňa do masívu. V minulosti šlo pravdepodobne o aktívny ponor. Dôkazom tohto
tvrdenia sú erózne tvary na strope jaskyne,
ktoré sú pretiahnuté v smere pokračovania
jaskyne, ako aj už spomenutý úklon do
masívu (obr. 11).
Zatiaľ neevidované menšie jaskynky,
ktoré sa nachádzajú aj na západnej strane
Dlhého vrchu, vznikli tiež v rauvakoch.
Krasové závrty na Dlhom vrchu
Okrem spomínaného závrtu Orešanská
sonda, kde sa podarilo jaskyniarom preniknúť do voľných priestorov, sa na Dlhom
vrchu vyskytuje ešte niekoľko desiatok závrtov. Vo väčšine sú viazané na litologickú
hranicu styku vápencov, prípadne dolomitov
s vrstvou karpatského keupru. Keďže horniny priamo v okolí závrtov nevychádzajú na
Obr. 10. Mapa jaskyne Pec – Stará Bohatá
povrch (vo väčšine prípadov ide o zalesnené
Fig. 10. Plan of the Pec – Stará Bohatá Cave
časti s vrstvami mladších sedimentov), dá
sa vrstvu karpatského keupru vymapovať
iba podľa sfarbenia zeminy do červena, prípadne úlomkov hornín z krtincov.
Samotné krasové závrty sú z genetického hľadiska korozívne. Pri niektorých
z nich sa nachádza tzv. stržka (menší jarok),
ktorý poukazuje na dotovanie atmosférických zrážok z plošiny. Na dnách týchto
závrtov možno pozorovať aktívny proces
postupného odnášania splaveného materiálu do podzemia. Popri takomto type závrtov tu nachádzame aj závrty, v ktorých
sa naopak drží voda; vytvárajú sa v nich
bahniská a sú utesnené sedimentom.
Prvý nevýrazný závrt leží severne od
jaskyne Husí stok na plošine a je viazaný
práve na spomínanú litologickú hranicu.
Sám závrt Orešanská sonda vznikol
v gutensteinských vápencoch a na základe výkopových prác do hĺbky 15 metrov
ho možno zaradiť medzi korozívne závrty.
Obr. 11. Erózne tvary v jaskyni. Foto: M. Jáno- V tomto prípade nemožno hovoriť o vzniku na litologickom rozhraní, ale bude
šík
mať pravdepodobne súvis s tektonickou
Fig. 11. Erosion forms in the cave.
Photo: M. Jánošík
poruchou SZ – JV, na ktorej sú situované
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Orešanská vyvieračka, Orešanská sonda
a skupinka 3 plytkých závrtov nachádzajúcich sa 300 metrov na severozápad od
Orešanskej sondy. Túto domnienku potvrdzuje aj morfologická zníženina medzi
Orešanskou vyvieračkou a Orešanskou
sondou.
Až 20 krasových závrtov v jednej línii
sa nachádza 1 kilometer na západ od Orešanskej sondy (obr. 12). Táto línia má akiste súvis s litologickým rozhraním medzi
karpatským keuprom a gutensteinskými
vápencami. Potvrdzuje to aj vyhotovená
geologická mapa z tejto oblasti (Káčer
a kol., 2005). Závrty sú korozívne s hĺbkou od 0,5 až do 5 metrov a šírkou od 3 do
8 metrov (obr. 13). Keďže niektoré sú tesne pri sebe, spájajú sa do väčších oválnych
foriem. Niektoré oválne závrty dosahujú
šírku až 15 metrov.
Pri prieskume tejto lokality sa v blízkosti, ako aj na dne závrtov nachádzali
horniny pochádzajúce z chočského príkrovu, ktoré sú veľmi odlišné od hornín krížňanského príkrovu. Išlo najmä o paleobazalty (melafýry, obr. 14) pochádzajúce
z ipoltickej skupiny chočského príkrovu,
ale napríklad aj o pieskovce. Niektoré
bazalty na dne závrtov dosahujú veľkosť
vyše pol metra. Pestrá škála hornín naznačuje niekdajší povrchový tok. Kým väčšie
kusy hornín sú opracované málo, menšie
klasty (2 – 5 cm) sú zreteľne opracované
fluviálnym transportom.
Pri podrobnejšom prieskume Dlhého
vrchu sa našli horniny chočského príkrovu
roztrúsené po povrchu aj v okolí Orešanskej sondy a Priepasti Priehyba. Pestrosť
hornín sa rozšírila i o paleoryolity a andezity v blízkosti Priehyby.
Zatiaľ nevedno, aké mali tieto paleotoky vplyv na krasové podložie. Za zmienku
stojí fakt, že pri sondážnych prácach na
Orešanskej sonde sa tieto horniny vo vyťaženom sedimente vôbec nenašli. Smer
týchto tokov na základe nálezov hornín
možno predpokladať od západu na východ

Obr. 12. Línia závrtov na Dlhom vrchu. Kreslil:
A. Lačný
Fig. 12. Sinkhole line on Dlhý vrch Hill. Drawn
by: A. Lačný

Obr. 13. Závrty v línii na Dlhom vrchu.
Foto: A. Lačný
Fig. 13. Line-ranked sinkholes on Dlhý vrch
Hill. Photo: A. Lačný

Obr. 14. Paleobazalt nájdený v jednom zo závrtov na Dlhom vrchu
Fig. 14. Palaeobasalt found in one of the
sinkholes on the Dlhý vrch
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paralelne so súčasným tokom Parná. Čo sa týka okolia Priehyby, tam je možné usudzovať na smer od severozápadu na juhovýchod a prepojenie tokov Hornej a Dolnej Pariny v minulosti. Na lepšiu orientáciu týchto paleotokov navrhujeme názov Paleoparnas
podľa súčasného potoka Parná. Tento paleotok bude v budúcnosti predmetom hlbšieho
výskumu a jeho závery možno poodhalia ďalšie súvislosti vzniku jaskýň v tejto oblasti.
GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM NA LOKALITE OREŠANSKÁ SONDA
Na ploche v okolí Orešanskej sondy bolo vykonané geofyzikálne meranie, ktoré malo
za cieľ zistiť možné severozápadné pokračovanie jaskynného systému. Na základe rekognoskácie záujmovej plochy pred vlastným meraním sa zostavil projekt realizácie geofyzikálnych meraní. Projekt obsahoval výber vhodnej geofyzikálnej metódy (SP a ERT)
a výber optimálnej meracej siete, zohľadňujúcej potreby prieskumu, ako aj prítomnosť
terénnych predmetov a stavebných objektov v okolí pozemku, ktoré obmedzovali optimálne rozloženie meracej siete (Gajdoš, 2009).
Metodika merania
Metóda spontánnej polarizácie (SP) umožňuje získať informácie o pohybe podzemnej vody, pretože v podzemnej vode filtrujúcej cez pórový priestor horninového prostredia nastáva rozdelenie kladných a záporných iónov v dôsledku selektívneho zadržiavania záporných iónov skeletom horninového prostredia. Tým sa elektrický náboj
v horninovom prostredí rozdelí a ak sa na
povrchu meria elektrické pole vytvorené
týmto rozdelením elektrického náboja,
z tvaru pozorovaného elektrického poľa je
možné posúdiť plošné rozdelenie pohybu
podzemnej vody. V tomto prípade sa meObr. 15. Tvar prírodného stacionárneho elektric- ranie vykonalo v sieti troch profilov dlhých
kého poľa zisteného metódou SP na skúmanej 115 m s krokom 5 m. Orientácia profilov
bola zhruba paralelne s líniou profilu ERT
ploche. Gajdoš (2009)
Fig. 15. Natural shape of stationary electric field severozápadne a juhozápadne okolo sondetected by the method of SP on investigated dy. Použil sa potenciálový spôsob meraarea. Gajdoš (2009)
nia. Z nameraných údajov po spracovaní
a zavedení príslušných opráv bola zostavená mapa elektrického poľa, ktorá je zobrazená na obr. 15. (Gajdoš, l. c.).
Metóda ERT (elektrická rezistivitná tomografia) ako základná metóda na
geofyzikálne monitorovanie je kombináciou metód odporového profilovania
a vertikálneho elektrického sondovania.
Vzhľadom na to, že meranie sa realizuje
pomocou systému série elektród, ktoré sú
Obr. 16. Vertikálny rez elektrickej rezistivity na
roztiahnuté s hustým krokom (cca 2 m),
meranom profile. Gajdoš (2009)
Fig. 16. Vertical section of electrical resistivity a počítačom riadeného adresovania vysielania prúdu a prijímania napätia, je možof the measured profile. Gajdoš (2009)
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né z výsledku merania získať pomerne detailný obraz o rozložení zdanlivej rezistivity
vo vertikálnom reze vedenom pozdĺž meraného profilu. Následné spracovanie pomocou
počítača umožňuje namerané dáta transformovať na súbor skutočných hodnôt rezistivity
a cez ne získať obraz o reálnej štruktúre analyzovaného horninového prostredia. Opakovaným meraním je možné potom zachytiť aj drobné zmeny v skúmanom horninovom
prostredí, a posúdiť tak vývoj vplyvu rôznych faktorov na toto horninové prostredie.
V tomto prípade bolo meranie metódou ERT vykonané na jednom profile, totožnom so
stredným profilom merania metódou SP, s krokom elektród 5 m (obr. 16), použili sa dva
druhy usporiadania elektród: Wenner – Schlumberger a dipól-dipól (Gajdoš, l. c.).
Výsledky geofyzikálneho prieskumu
Podľa digitálnej geologickej mapy (obr. 2) horninové prostredie na predmetnej lokalite tvoria rôzne druhy vápencov a tmavé slieňovce mladšieho triasu (Gajdoš, l. c.).
Tvar zisteného elektrického poľa na tomto geologickom prostredí ukazuje oblasť vyšších
hodnôt severozápadne od sondy a pás relatívne nižších hodnôt západne od sondy. Podobný pás nižších hodnôt je aj v pravej časti meranej plochy. Oba pásy súvisia akiste
s rozvoľnením skalného masívu, kde sa prejavuje drenážny efekt atmosférickej vody
do horninového prostredia a je tu teda možné očakávať prítomnosť jaskynných útvarov
(Gajdoš, l. c.).
Vertikálny rez rezistivity zostavený z výsledkov merania metódou ERT (obr. 16)
ukazuje stratifikáciu horninových prostredí v ploche rezu. Na obrázku sú znázornené
výsledky merania s oboma usporiadaniami elektród (Wenner – Schlumberger a dipóldipól). Z ich porovnania je zrejmé, že usporiadanie dipól-dipól lepšie diferencuje lokálne
objekty v reze a pri riešení úlohy nás orientuje na oblasť znížených hodnôt rezistivity
v ľavej časti rezu (v pravej časti je šírka oblasti nižších hodnôt rezistivity väčšia a predstavuje skôr hrubšiu zvetraninovú zónu v skalnej depresii). Prítomnosť pásma znížených hodnôt rezistivity v ľavej časti rezu (okolo metráže 20 m a lokálna poloha oblasti
s vysokými hodnotami rezistivity v okolí metráže 44 m naznačuje prítomnosť štruktúry
s prítomnosťou jaskynných priestorov (Gajdoš, l. c.).
Vyhodnotenie geofyzikálneho prieskumu
Na základe uvedených výsledkov geofyzikálneho merania predpokladáme, že podmienky vhodné na vznik jaskynných priestorov a ich pokračovanie z priestoru Orešanskej sondy sú v severozápadnom smere od sondy. Naznačuje to tak pásmo znížených
hodnôt elektrického poľa, ako aj pásmo nízkych hodnôt rezistivity v týchto miestach.
Podobné štruktúry v pravej časti meranej plochy majú skôr charakter litologickej ako
tektonickej zmeny v horninovom prostredí. Keďže ide o prvé orientačné meranie, odporúčame predĺžiť meranie metódou ERT západným smerom na zistenie charakteru pásma
znížených hodnôt rezistivity vo väčšej hĺbke pod povrchom zeme (Gajdoš, l. c.).

PETROGRAFICKÝ ROZBOR NEKARBONÁTOVÝCH OBLIAČIKOV
A KLASTOV Z JASKYNE HUSÍ STOK
Pri sondážnych prácach v jaskyni Husí stok 1 sa podarilo nájsť presintrenú kôru
hrubú 5 cm, v ktorej sa vyskytoval nekarbonátový psefiticko-psamitický až aleuritický
sediment (obr. 17). Pod touto kôrou bol tento sediment, resp. náplav nespevnený. Náplav
okrem jemnozrnnejšej frakcie tvoria pomerne dobre opracované obliaky s veľkosťou
0,5 – 1,5 cm.
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Samotná jaskyňa je fluviokrasového
pôvodu. Eróziou rozšírená chodba a na
strope sa nachádzajúce erózne hrnce potvrdzujú tento pôvod. Ku genéze jaskyne treba
dodať, že ide pravdepodobne o starú vyvieračku, keďže 40 výškových metrov pod ňou
je aktívna vyvieračka Husí stok. Stiahnutie
vody do aktívnej vyvieračky mohlo mať
za následok zahlbovanie doliny. Vznikla tu
teda otázka, odkiaľ mohol byť tento náplav
Obr. 17. Presintrená kôra s nekarbonátovým ná- nekarbonátových klastov prinesený? Po
plavom (jaskyňa Husí stok 1). Foto: A. Lačný
odobratí sedimentu z jaskyne sa začal tento
Fig. 17. Sinter crust with noncarbonated
sediment porovnávať s okolitými horninasediment (Husí stok 1 Cave). Photo: A. Lačný
mi mimo krasového územia.
Analýza hornín
Napohľad podobná hornina bola
odobraná na lokalite Nové domy. Išlo
o piesčité bridlice mladopaleozoického
veku, ktoré sú súčasťou chočského príkrovu. Zároveň sa odobrali aj bazalty, ktoré
tvoria melafýrovú sériu chočského príkrovu. Tieto horniny boli napohľad podobné
Obr. 18. Porovnanie nekarbonátového sedimen- s nekrasovými obliakmi (obr. 18) a bol
tu. Foto: A. Lačný
teda predpoklad, že sa do jaskyne dostali
Fig. 18. Comparison of noncarbonated sediment.
podzemným tokom pretekajúcim Dlhým
Photo: A. Lačný
vrchom. Preto sa z asociácie psefitických
úlomkov vybralo viacero základných petrografických typov hornín určených na
mikroskopické štúdium.
Vlastnú analýzu výbrusov som realizoval za pomoci doc. RNDr. Milana Sýkoru,
CSc., a prof. RNDr. Anny Vozárovej, DrSc.
Celkovo bolo vyhotovených 13 výbrusov,
z toho 2 kusy presintrenej kôry, 1 kus karbonátu, v ktorom vznikla jaskyňa Husí
Obr. 19. IIN, obj. 10, ooidy okolo kremeňa stok 1, a zvyšné tvorili nekrasové obliaky
(krížňanský príkrov, rét), jaskyňa Husí stok 1. z jaskyne. V prípade obliakov išlo vo väčšine prípadov o pieskovce a ílovce. Obliaky
Foto: A. Lačný
Fig. 19. IIN, focus 10, ooids around quartz mali na povrchu čierny oxidačný povlak.
(Krížna nappe, Rheatian), Husí stok 1 Cave. Počas tohto výskumu sa ukázal problém,
Photo: A. Lačný
pretože súčasťou krížňanského príkrovu
je aj vrstva karpatského keupru, ktorý obsahuje vrstvy pieskovcov a bridlíc. Pri mikroskopickej analýze sa zistilo, že obsahujú veľa hematitu a niektoré vzorky obsahovali
aj sľudy. V jednej zo vzoriek sa nachádzali ooidy s jadrami zŕn kremeňa (obr. 19). Túto
vzorku doc. Sýkora zaradil k fatranským vrstvám, veku rét. Ďalšia zo vzoriek piesčitého
vápenca obsahovala fosílie ramenonožca a ostnatokožca (obr. 20) a doc. Sýkora ju zara72

dil k spodnej jure krížňanského príkrovu.
Vo výbruse presintrenej kôry (obr. 21) sa
nachádzali klasty karbonátov, pieskovcov
a rohovcov. Obsahovala aj zrná kremeňa
vo veľkosti 2 – 3 mm. Medzi obliakmi boli
identifikované aj litoklasty acidného (ryolitového) vulkanického skla. Podľa analýzy prof. Vozárovej by mohlo ísť o súčasť
sedimentov chočského príkrovu. Obsahujú
ho pieskovce mladšieho karbónu.
Vyhodnotenie vzoriek

Obr. 20. IIN, obj. 10, úlomky schránok ramenonožca a ostnatokožca v pieskovci (krížňanský
príkrov, spodná jura), Husí stok 1.
Foto: A. Lačný
Fig. 20. IIN, focus 10, fragments of shells
brachiopods and echinoderms in sandstone
(Krížna nappe, Lower Jurassic), Husí stok 1.
Photo: A. Lačný

Exaktnejší dôkaz napr. v podobe bazaltu medzi obliakmi sa však v jaskyni nepodarilo nájsť, a preto z petrografického
hľadiska môže časť materiálu pochádzať
aj z karpatského keupru. Je tu však potom
problém opracovanosti obliakov, pretože
vrstvy karpatského keupru sa nachádzajú
len niekoľko stoviek metrov od jaskyne,
a pritom opracovanosť je pomerne dokonalá; obliaky mohli prekonať dlhší transport
možno povrchovým a neskôr podzemným
tokom. Opracovanosť či neopracovanosť
klastov však v trubiciach a krasových kanáloch, niekedy s turbulentným tlakovým
hydroprostredím, nie je až taká závislá Obr. 21. XN, obj. 2, kremenné zrno z presintreod dĺžky transportu ako v povrchovom nej kôry, Husí stok 1. Foto: A. Lačný
prostredí. Vzorka karbonátu, v ktorom je Fig. 21. XN, focus 2, quartz grain of sinter crust,
jaskyňa vytvorená, obsahuje časti fosílií Husí stok 1. Photo: A. Lačný
aptychov a kalpionelíd, čo ju zaraďuje ku
karbonátu krížňanského príkrovu veku titón – berias.

DISKUSIA
Na základe vyššie uvedených metód a výsledkov je možné si utvoriť aspoň čiastočný obraz fungovania krasových procesov. Jednotlivé čiastkové výsledky sú opísané pri
každej z metód. Hlavnou myšlienkou je drénovanie Dlhého vrchu medzi Hornou a Dolnou Parinou. Vrstva karpatského keupru (vrchný trias), ktorý obsahuje zväčša pieskovce
a bridlice, môže robiť ešte jeden problém – a to ten, ak by prechádzala naprieč masívom
do hĺbky, tak by systémy jaskýň (iba západná časť Dlhého vrchu) nemohli byť prepojené. Preto napríklad Šmída (ústna informácia; Šmída, 2011) nepredpokladá subteránnu
hydrogeologickú previazanosť bazénov dnešnej Parnej a jej prítoku v severnejšie ležiacom údolí okolo Nových domov. Je však možné, že v tejto časti môže mať karpatský
keuper tzv. šupinovitý vývoj a nezasahuje hlbšie (ústna informácia; Plašienka, 2010).
V severovýchodnej časti, kde sa nachádzajú jaskyne Husí stok 1 a 2, Priepasť Priehyba, Pec a Hornoparinská sonda, však aj Šmída pripúšťa bifurkáciu vôd v tejto oblasti
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– dokonca aj paleovôd (ústna informácia; Šmída, 2011). Zároveň predpokladá, že prítomnosť nekarbonátových hornín vo výplni jaskyne Husí stok 1 neznačí, že by materiál
bol do nej prepravený z oblasti bočného prítoku Parnej z údolia od Nových domov. Husí
stok 1 je pravdepodobne len denudáciou odhaleným ramenom zložitej, dnes už fosílnej
„ponorovo-výverovej“ siete dutín a kanálov povyše vyvieračky, poniže Husieho stoku 2.
Predpokladá, že fluviálny náplav v ňom pochádza oveľa pravdepodobnejšie len z predchodcu samotného toku Parnej a transportovaný do dnešného výskytu bol až z pramennej oblasti okolo Jelenca či Mesačnej, ale stále zhruba v priestore osi dnešného zberného
„koryta“ údolia Parnej.

ZÁVER
Na lepšie poznanie vzniku jaskýň v Dlhom vrchu bolo použitých viacero vedeckých
disciplín, ktoré aspoň čiastočne potvrdili prvotné predstavy o ich funkcii v minulosti
(obr. 22). Sama morfológia, smery a sklony jaskýň boli azda prvým bodom v tomto
bádaní. Ide hlavne o jaskyne v južnom svahu Dlhého vrchu (Husí stok 1 a 2, Priepasť
Priehyba a Orešanská sonda), pod ktorými sa nachádzajú aktívne krasové vyvieračky
(Husí stok, občasný výver pod Priehybou, Orešanská vyvieračka). Dá sa teda predpokladať, že tieto jaskyne sú alebo v minulosti boli jaskyňami výverovými. Opačný pohľad
je na jaskyne Pec – Stará Bohatá a Hornoparinská sonda, ktoré majú znaky ponorových
jaskýň. Najmä jaskyňa Pec je charakteristická miernym úklonom do kopca a aj erózne
tvary na strope jaskyne nasvedčujú prúdeniu vody do masívu.
Hydrogeologickou analýzou na základe mineralizácie sledovaných vyvieračiek sa
potvrdilo, že podzemné vody prechádzajú krasom, kde sa nasycujú prvkami z karbonátov.

Obr. 22. Schematický náčrt možného transportu nekarbonátového materiálu a možného
odvodnenia Dlhého vrchu. Kreslil A. Lačný
Fig. 22. Schematic sketch of a supposed transport of noncarbonated material and the possible
drainage Dlhý vrch Hill. Drawn by: A. Lačný
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Petrografický rozbor nekarbonátových obliakov z jaskyne potvrdil, že ide o pieskovce a ílovce. Problémom však bolo, že tieto horniny sa môžu vyskytovať aj v súvrství karpatského keupru, ktorý je súčasťou vrstiev Dlhého vrchu. Jedna vzorka však obsahovala
časti acidného – ryolitového vulkanizmu a mohla by pochádzať z chočského príkrovu,
čo by nasvedčovalo, že nekarbonátový materiál nesený podzemným vodným tokom sa
zúčastňoval na mechanickom rozrušovaní podzemných puklín.
Geofyzikálny prieskum realizovaný na Orešanskej sonde potvrdil porušenosť masívu a možnosť, že sa tu môžu vyskytovať jaskynné priestory, ktoré budú akiste súvisieť
s podzemnými vodami Orešanskej vyvieračky.
Dá sa teda predpokladať, že najexaktnejším dôkazom a potvrdením tohto výskumu
by bolo objavenie jaskyne s aktívnym vodným tokom. A preto sa v budúcnosti treba
upriamiť na krasový závrt Orešanská sonda, ktorý ma potenciál takúto jaskyňu v sebe
skrývať!
Poďakovanie. Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA č. 1/0747/11 „Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát“.
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Contribution to the genesis of the karst and caves
in the Dlhý vrch Hill (Kuchyňa – Orešany karst, Malé Karpaty Mts.
Summary
Few scientific disciplines were used for a better understanding of the genesis of caves in the
Dlhý vrch Hill. They partly confirmed the initial idea of karst development in the past. The first
point in research was the morphology, direction and trend of caves measuring. The main localities represented the caves, located in the southern slope of the Dlhý vrch Hill (Husí stok 1 and 2,
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Priepasť Priehyba Shaft, Orešanská sonda), with active springs in the bellow (Husí stok spring,
Občasný výver pod Priehybou spring, Orešanská vyvieračka resurgence). Therefore it can be assumed, that these caves are inactive outlet caves, probably hydrologically active as fluviokarst
outlet caves in the past. Different situation occurs in the cause of caves Pec – Stará Bohatá and
Hornoparinská sonda. They represent the fossil inlet caves. The Pec Cave is characterized by a
slight dip up the hill and the erosion forms in the top parts of cave indicate the water flow into the
hill in the past.
The hydrogeological analysis of the mineralization of selected springs confirmed, that the subterranean streams passes through the karst area, where are saturated by the chemical elements from
carbonates.
The petrographic analysis of noncarbonate pebbles from the cave spaces showed that they belong to sandstone and claystone rocks. However, these rocks may also originate from the “Carpathian keuper” formation, which represents a part of the top layers in geological structure of Dlhý
vrch Hill. One of samples, contained a section of acid-rhyolitic volcanism, which probably came
from Choč nappe, suggests, that the noncarbonate material transported by subterranean stream was
involved in the mechanical destruction of underground fissures and caverns. The treathment rate
of spheric pebbles supports this theory very well. Another question is, if the layer of Carpathian
keuper passes across the massif in depth uninterruptedly, because in this case the cave system in the
western part of Dlhý vrch Hill could not be physically connected. However, it is possible that in this
part of massif the Carpathian keuper may be developed individually as tectonic slices.
The geophysical survey, which was realized in the Orešanská sonda and adjacent area confirm
the fault-break of Dlhý vrch massif and it is possible that there may exist caves here, which are
associated with subterranean stream of Orešanská vyvieračka resurgence. There is the possibility
of discovering of active fluviokarst outlet cave behind the resurgence. The results of geophysical
survey shows, that if we can discover the significant underground spaces in the Dlhý vrch Hill, it is
needed to focus on karst sinkhole with Orešanská sonda Cave by the speleological exploration. This
locality seems to be the cave with a substantial potential for following discoveries in the future.
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