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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¿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
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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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powierzchniowych zgodnych z norm¹ nr 346/2004. Woda
geotermalna pochodz¹ca z otw. wiert. PP-1 zmieszana z
wod¹ powierzchniow¹ z potoku Velicky przekracza okreœlony przez normê stopieñ zawartoœci Fe i Se. ¯elazo, które
nie ma ¿adnego szkodliwego wp³ywu na œrodowisko naturalne jest usuwane przez wytr¹canie. Selen gromadz¹cy
siê w organizmach roœlinnych i zwierzêcych, w wiêkszych
stê¿eniach mo¿e mieæ dzia³anie szkodliwe. Pozbycie siê
selenu wymaga³oby poddania wody dodatkowym procesom. Woda geotermalna z otw. wiert. FGP-1 zmieszana z
wod¹ powierzchniowa z potoku Studeny przekracza okreœlon¹ norm¹ zawartoœæ As. Arsen nie gromadzi siê nad-

miernie w rybach, tak wiêc warunki dla bezpoœredniego
zrzutu do potoku s¹ dogodne. As mo¿na usun¹æ z wody
przez sorpcjê na uwodnionych tlenkach Fe. Wiêkszoœæ
wartoœci okreœlonych norm¹ jest przekroczona w wodach
zmieszanych z wodami geotermalnymi z otw. wiert. VR-1 i
VR-2 z wod¹ z potoku Vrbovski. Rozpuszczone pierwiastki i siarczany nie s¹ szkodliwe dla œrodowiska, a zatem nie
przedstawiaj¹ problemu. Problem przedstawia azot amoniakalny, który gromadzi siê w rybach, ale mo¿e byæ usuniêty z wody przez jej natlenienie.
Badanie te zrealizowano przy wsparciu Uniwersytetu
im. Komeñskiego (projekt nr UK 2/231/2004).

Propozycja ochrony Czerwonej Ska³y w okolicy Krempach
(pieniñski pas ska³kowy)
Joanna Gawenda*
Pieniñski pas ska³kowy (pps) jest czêœci¹ Karpat.
Oddziela Karpaty wewnêtrzne od zewnêtrznych. Tworz¹
go g³ównie formacje jurajskie i kredowe. Omawiana
ska³ka znajduje siê w Pieninach Spiskich. Jest to region
bêd¹cy najni¿sz¹ czêœci¹ pieniñskiego pasa ska³kowego,
po³o¿ony na zachód od prze³omu Dunajca ko³o Czorsztyna. W czêœci zachodniej pps tworzy twardzielcowe ska³y
— Ska³ki Dursztyñskie, do których nale¿y Czerwona Ska³a
(790 m n.p.m.). W przekopie drogi jest widoczny kontakt
tektoniczny jurajskich wapieni krynoidowych (bajos) z
kredowymi marglami (cenoman–kampan), elementy te s¹
silnie z³uskowane; œwiadczy to o silnych ruchach tektonicznych sprzed 70 i 25 mln lat (faza laramijska i styryjska). Znajduje siê tu stratotyp ogniwa czerwonych margli z
Pustelni w formacji margli z Jaworek (Birkenmajer, 1979).
Czerwone margle to osad pelagiczny, zawieraj¹cy cienkie

skorupy inoceramów oraz planktoniczne otwornice
(Szyd³o, 1997). Ska³ka ta zas³uguje na uwagê ze wzglêdu
na zró¿nicowanie litologiczne w obrêbie wapienia krynoidowego, w którym znajduj¹ siê fragmenty lilowców, drobne klasty wapieni mikrytowych, dolomitów triasowych,
czerwonych ³upków (perm) oraz klasty wapieni oolitowych, prawdopodobnie triasowych. Z tych wzglêdów
ska³ka powinna zostaæ objêta ochron¹ jako stanowisko
dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej. W okolicy znajduje siê wiêcej ska³ek nale¿¹cych do pps, m.in. Lorencowe
Ska³ki, które s¹ zbudowane ze z³uskowanych elementów
antyklinalnych — wapieni jurajskich oraz elementów synklinalnych — margli globotrunkanowych (Birkenmajer,
1979) z liczn¹ faun¹ liliowców i ramienionogów (Krobicki, 1994). Ustanowienie na tym terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu uchroni³oby malownicze wapienne formy
skaliste i otaczaj¹c¹ j¹ roœlinnoœæ przed dewastacj¹.
Wyznaczenie szlaków i œcie¿ek dydaktycznych jednoczeœnie przyci¹gnê³oby turystów i da³o szanse na rozwój w
tym regionie geo- i agroturystyki.

Struktury wynurzeniowe w utworach triasu jednostki wierchowej
i kri¿niañskiej Tatr
Piotr Jaglarz*, Tomasz Rychliñski*
Ró¿norodne struktury wynurzeniowe s¹ powszechne w
p³ytkomorskich utworach triasu jednostki wierchowej Tatr
Zachodnich i kri¿niañskiej Tatr Zachodnich oraz Tatr Bielskich.
Paleokras zwi¹zany z krótkotrwa³ymi okresami ekspozycji i wietrzenia utworów wêglanowych zosta³ stwierdzony w platformowych sukcesjach triasu œrodkowego w kilku
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profilach serii wierchowej. Cech¹ charakterystyczn¹ utworów skrasowia³ych jest wystêpowanie czerwonego materia³u (terra rosa) wype³niaj¹cego szczeliny krasowe oraz
ujemne wartoœci *13C. Tego typu kras by³ zwi¹zany prawdopodobnie z okresami regresji wywo³anymi eustatycznymi obni¿eniami poziomu morza. Paleokras zosta³
rozpoznany równie¿ w utworach triasu jednostki kri¿niañskiej. W jednostce Suchego Wierchu (profil Skupniów
Up³azu) oraz w jednostce Hawrania (profil Hlupy–diarska Vidla) paleokras wystêpuje w stropie utworów ladynu i
stanowi granicê pomiêdzy utworami œrodkowego i gór-

