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Na podstawie danych karota¿owych, udostêpnionych
autorce przez PPNiG w Krakowie, wykonano korelacjê litostratygraficzn¹. Na jej podstawie wyró¿niono kilka formacji, które koreluj¹ siê z wydzieleniami opracowywanymi
przez innych autorów. W dalszej kolejnoœci wykonano siedem przekrojów paleohydrogeologicznych. Do tego celu
wykorzystano program komputerowy Basin Modeling with
Basin2. Przeprowadzono szczegó³ow¹ analizê wszystkich
wydzieleñ stratygraficznych. Przyjêto, ¿e istnia³a ³¹cznoœæ
hydrauliczna z innymi basenami oraz utworami pod³o¿a.
Za³o¿enia dotyczy³y równie¿ kierunków przep³ywu wód
(wertykalny, horyzontalny, zgodnie z prawem Darcy’ego),
kompakcji (nieodwracalna), temperatury i ciœnienia (wyjœciowe: 20oC, O atm). Bazowano na danych hydrogeologicznych pochodz¹cych z literatury i teczek otworów.
Wstêpne badania pozwoli³y ustaliæ dwa poziomy
uszczelniaj¹ce; w najni¿szym oksfordzie (margle, wapie-

nie margliste, czêste wk³adki i³owców) oraz w wy¿szym
oksfordzie górnym (margle, wapienie margliste). Kierunki
przep³ywu wód podziemnych s¹ zgodne z rozk³adem geociœnieñ oraz paleoreliefem. Potencja³ hydrauliczny (w
rozumieniu Hubberta, 1953) zmienia siê zarówno w czasie,
jak i wzd³u¿ basenu. Wstêpne analizy potwierdzaj¹ ró¿nicuj¹cy siê rozwój warunków paleohydrodynamicznych w
SE i NW czêœci obszaru. Przep³yw typu artezyjnego jest
charakterystyczny dla batonu rejonu SE oraz oksfordu dolnego i œrodkowego rejonu NW. Z koñcem tytonu
przep³ywy artezyjskie wystêpuj¹ jedynie w NW czêœci
obszaru. WyraŸna dwudzielnoœæ systemu hydrodynamicznego zaznacza siê na ca³ym obszarze synklinorium ju¿ w
oksfordzie œrodkowym. Oba systemy s¹ rozdzielone stref¹
o ograniczonym, b¹dŸ bardzo silnym przep³ywie (w tytonie jest to ju¿ strefa o ograniczonym przep³ywie) zgodn¹ z
osi¹ synklinorium.

Górnokredowe radiolarie z margli puchowskich sukcesji czorsztyñskiej
w pieniñskim pasie ska³kowym (stanowisko Cervena Skala, Karpaty Zachodnie)
Miroslava Smreèková*
Badano radiolarie z margli puchowskich, ze stanowiska Cervena Skala ko³o Niznej (sukcesja czorsztyñska; pieniñski pas ska³kowy; Karpaty Zachodnie). Typowe dla
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horyzontów krzemionkowych, prze³awicaj¹cych margle
dolnego turonu sekwencji górnokredowej, jest powszechne wystêpowanie gatunków nale¿¹cych do rodzaju Spumellaria i Nassellaria. Na podstawie wskaŸnika
powszechnoœci wystêpowania Spumellaria i Nassellaria
przypuszcza siê, ¿e horyzont krzemionkowy mo¿e reprezentowaæ niestabilne warunki œrodowiskowe, zwi¹zane z
rozszerzeniem strefy minimum tlenowego (OMZ).

Projektowana odbudowa publicznej stacji kolejowej Bratislava Filialka
i jej wp³yw na re¿im wód gruntowych
Mariana Sopkova*
Z powodu planowanego zamkniêcia stacji kolejowej
Bratislava Hlavna Stanica i jej przebudowy, istnieje kilka
mo¿liwych rozwi¹zañ, aby zapewniæ stolicy S³owacji
transport kolejowy. Jednym z nich jest mo¿liwoœæ zast¹pienia stacji przez przebudowê stacji Bratislava Filialka, która
w przysz³oœci mo¿e przej¹æ nadmiar obci¹¿enia z dworca
g³ównego.
Interesuj¹cy nas obszar znajduje siê u stóp Ma³ych Karpat; jest zbudowany ze ska³ plejstocenu i holocenu oraz
pliocenu i miocenu. Osady plioceñsko-mioceñskie s¹ nieprzepuszczalne, poziom wód gruntowych wystêpuje na
p³ytkich g³êbokoœciach w warstwach piaszczystych i jest
poziomem napiêtym. Holocen i paleocen reprezentuj¹
g³ównie ¿wiry Dunaju i s¹ one nasycone wod¹ praktycznie

w ca³ej swej mi¹¿szoœci, a mi¹¿szoœæ ¿wirów wzrasta od
ok. 10 m u stóp Ma³ych Karpat do 20–30 m w s¹siedztwie
Dunaju. Przepuszczalnoœæ poziomu jest wysoka,
wspó³czynnik przewodnoœci hydraulicznej zmienia siê od
10-2 do 10-3 ms-1, a rzadko mniej. Wody gruntowse¹ w bezpoœrednim kontakcie hydraulicznym z wodami Dunaju, z
wyj¹tkiem obszaru przylegaj¹cego do stacji Filialka u stóp
Ma³ych Karpat, gdzie woda gruntowa po³¹czona jest z
wod¹ stokow¹ Ma³ych Karpat.
Przebudowywana stacja kolejowa bêdzie oko³o 11 m
pod powierzchni¹ terenu na d³ugoœci ok. 2 km. Planuje siê
stopniowe zdejmowanie nadk³adu. Zak³ada siê wznoszenie
budynków ponad stacj¹, która bêdzie po³o¿ona pod ziemi¹.
Budowa bêdzie mia³a znacz¹cy wp³yw na œrodowisko.
Przyjmuje siê negatywny jej wp³yw na przep³yw wód gruntowych. Dla okreœlenia poziomu wód gruntowych u¿yto
programu TRIWACO.
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