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Abstrakt 

Podľa Musila [2] patria krasové oblasti k vôbec najcitlivejším krajinným systémom, kde aj ten 

najmenší zásah môže znamenať zásah významný z pohľadu jeho veľmi krehkej stability. Túto krehkú 

stabilitu môže narušiť aj množstvo CO2, ktorý je jednou z najvýznamnejších komponent jaskynnej 

atmosféry. Parciálny tlak oxidu uhličitého, PCO2 má vysoký vplyv na odplynení kvapľových vôd, tým 

pádom aj na rast a koróziu speleotém. Speleotémy môžu slúžiť ako terestrický archív informácií o 

paleoklíme. Podľa Kuzyakova [1] je celková produkcia CO2 z pôdy spôsobená 2 hlavnými procesmi a 

to dýchaním koreňového systému rastlín a pre túto prácu dôležitým procesom degradácie 

mikrobiologickej organickej hmoty. Napriek obrovskému úsiliu rôznych vedcov, ostáva množstvo 

otázok týkajúcich sa koncentrácií CO2 v jaskyniach nezodpovedaných. Jednou z nich je taktiež otázka, 

či jaskynné sedimenty produkujú oxid uhličitý a či môžu byť významným zdrojom pre jaskynné 

prostredie. Cieľom práce teda bolo meranie a overenie veľkostí tokov CO2 z jaskynných sedimentov a 

to nasledujúcim spôsobom: monitorovaním priamych tokov CO2 zo sedimentu na vybraných 

lokalitách, analýza a následná diskusia nameraných dát. Na záver boli získané dáta porovnané s dátami 

vyskytujúcimi sa v literatúre. 
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