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Grawimetryczne modelowanie 3D struktury Plavnicy (S³owacja)
Blanka Bednárová*
Struktura Plavnicy wchodzi w sk³ad paleogenu
šariškiego. W ramach dotychczas przeprowadzonych
badañ grawimetrycznych wykonywano wy³¹cznie modelowania 2D. W modelu 3D do interpretacji zosta³ wykorzystany program komputerowy Mod3D (Cerovský i in.,
2004). W modelu pocz¹tkowym przyjêto liniow¹ zale-
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¿noœæ gêstoœci od g³êbokoœci, czyli model czêsto stosowany w badaniach grawimetrycznych. W pierwszym modelu
przyjêto gêstoœæ odpowiadaj¹c¹ œredniej gêstoœci jednostki
iñaczewsko-kriczewskiej. W wyniku modelowania oszacowano mi¹¿szoœæ mezozoiku na ok. 4000 m. Poniewa¿ na
terenie badañ utwory mezozoiku nie osiagaj¹ tak du¿ych
mi¹¿szoœci, wskazuje to na istnienie dodatniej anomalii
pochodz¹cej od cia³a o gêstoœci wy¿szej ni¿ za³o¿ona
gêstoœæ modelu.W zwi¹zku z tym w drugim modelu zmieniono odpowiednio parametry gêstoœci, co pozwoli³o
przedstawiæ rzeŸbê pod³o¿a basenu paleogeñskiego.

Negoeñska fauna ryb ze stanowisk basenu naddunajskiego (S³owacja)
Barbara Chalupová*
Osady neogenu w basenie naddunajskim zawieraj¹
zapis ewolucji fauny ryb na tym obszarze. W morskich piaskach, i³ach i osadach marglisto-ilastych wystêpuj¹ zarówno otolity, zêby i oddzielne koœci ryb, jak i ca³e ich
szkielety.
W szeroko rozprzestrzenionych osadach nerytycznych
œrodkowo i górnobadeñskich wystêpuj¹: Solea af. approximata Koken, Dentex latior Schubert i Gobius vicinalis
Koken, które opisano w stanowisku Smolenice wieœ
(Holec, 1978). Inne póŸnobadeñskie stanowisko we wsi
Salka w pobli¿u Szturowa (Holec, 1975; 1978), dostarczy³o form: Myctophum mediterraneum Koken, M. splendidum Procházka, Otol. (Myctophidarum) acutirostrum
nov. sp., Antigonia postangusta nov. sp., Otol. (Ophidiidarum) major Schubert, Coelorhynchus toulai Schubert,

Macrurus contortus Bassoli i M. gracilis Schubert. Z
depresji Risznowskiej opisano Palaeoesox cf. praekrameri
Weinfurter (Fordinál & Nagy).
Osady sarmatu powsta³y w p³ytkonerytycznym œrodowisku brakicznym (Kováè i in., 1999), czego dowodz¹ formy Alosa sp. i rodzaje Clupeidae, Engraulidae, Gobiidae i
Triglidae otrzymane z wiercenia ŠVM-1 Tajná. Osady
panonu i pontu zosta³y osadzone w p³ytkim jeziorze o
cechach kaspibrachicznych. Otolity znaleziono w osadach
panonu w poziomach d, e, h. W osadach panonu poziomu
d wystepuj¹ otolity Raniceps pannonicus Pana, a dla
poziomu e charakterystyczna jest obecnoœæ Umbrina
cirrhosa Linné, Morone kuhni Weinfurter, Gobius dorsorostralis Weinfurter, „genus aff. Umbrina” kokeni Schubert i
zêby ryb nale¿¹ce do rodzajów Tinca, Scardinius, Squalis,
Pelecus i Leuciscus. Z osadów poziomu h pochodz¹ otolity Palaeoesox cf. praekrameri Weinfurter (ex Fordinál).
Sk³ad fauny rybiej w badanych stanowiskach dobrze
ilustruje zmieniaj¹cy siê charakter zespo³ów w neogeñskich osadach basenu naddnunajskiego.

Mo¿liwoœci usuwania wód geotermalnych w basenie Popradu
Blanka Fecková*
Wody geotermalne, ze wzglêdu na swoj¹ temperaturê i
zawartoœæ rozpuszczonych sk³adników sta³ych, s¹ potencjalnym zagro¿eniem dla œrodowiska. Trzeba zatem
poœwiêciæ nale¿yt¹ uwagê w ich usuwaniu po wykorzystaniu. Bezpoœrednie zrzucanie wód geotermalnych do rzek
jest technicznie i ekonomicznie naj³atwiejsz¹ form¹ ich
usuwania. W basenie Popradu znajduj¹ siê cztery Ÿród³a

wód geotermalnych, pochodz¹ce z otw. wiertniczych:
PP-1 w Popradzie, FGP-1 w Starej Leœnej, i wiercenia
VR-1 i VR-2 we Vrbovie. Bior¹c pod uwagê po³o¿enie
tych Ÿróde³ blisko cieków powierzchniowych, bardzo
korzystne jest usuwanie wód geotermalnych przez bezpoœredni zrzut do wód powierzchniowych. Na podstawie
wyników uzyskanych z zastosowania równania wód interfuzyjnych, na którym oparta jest ocena mo¿liwoœci tej formy usuwania stwierdzono, ¿e wody te s¹ warunkowo
odpowiednie, co znaczy, ¿e wszystkie wymagaj¹ pewnej
obróbki dla uzyskania parametrów odpowiednich dla wód
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