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Environmental burden “Merník – Hg mines” is 
a product of weathering of local rocks, bearing 
hazardous elements in mineral phases (Hg, Sb, 
Fe, Mn and sulphates), as well as ultramafic 
pebbles in conglomerates (source of Ni), 
combined with the long term Hg ores mining 
and processing effects (mine waste and water 
outflows from adits)
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Geochemical evaluation of environmental risks in locality of abandoned Hg-deposit Merník
(Eastern Slovakia)

Abstract: Geological survey on the site of Merník has defined the nature of pollutants, encompassing inorganic 
substances with mercury, antimony and nickel (geogenic origin) as the risk elements, as well as typical materials 
of mine sites exceeding limit values – Fe, Mn, or sulphates. The primary source of pollution in the study area is 
represented by the heaps and impoundments, which are washed by the water and weathering process, causing the 
soil and surface water pollution. Leaking water from the mine shafts represents a secondary source of pollution 
of the surface waters in the western area, though due to the low outflows of the water from all monitored shafts, 
the mine water does not pose a significant risk.
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Úvod

Charakter environmentálnej záťaže (EZ) Merník – 
ortuťové bane súvisí s dlhodobo vykonávanou ťažbou, 
spracovaním a úpravou ortuťovej rudy na lokalite Merník. 
Ložisko je známe od konca 17. storočia, najintenzívnejšia 
exploatácia ložiska prebiehala od r. 1923 s maximálnou 
ťažbou v rokoch 1935 – 1936 (32 t kovu). Pre vyčerpa-
nie zásob sa v roku 1937 prevádzka definitívne zastavila 
a v roku 1940 bola baňa zatopená (Daniel et al., 2003). 
Študovaná lokalita je typickým príkladom zaťaženej ob-
lasti po ukončenej banskej činnosti, kde potenciálnym 
zdrojom znečisťujúcich látok sú najmä banská voda, haldy 
vzniknuté po ťažobnej činnosti a odpad zo spracovania Hg 

rudy. Haldy (odvaly) sú vo veľkej miere zarastené, a preto 
je veľmi ťažké ich identifikovať a odhadnúť množstvo de-
ponovaného materiálu (obr. 1). V minulosti boli význam-
ným zdrojom úniku ortuti do životného prostredia exhaláty 
vypúšťané do ovzdušia bývalým závodom na úpravu Hg 
rudy. Ortuť, ktorá sa dostávala do ovzdušia, dopadala vo 
forme prašného spadu na povrch na relatívne rozsiahlom 
území a spôsobovala kontamináciu pôdy a flóry v nezná-
mom rozsahu.

Lokalita opusteného ložiska Merník sa nachádza 
v Prešovskom kraji (okr. Vranov nad Topľou, východné 
Slovensko). Od obce Merník je vzdialená asi 1,3 km na JZ. 
Je situovaná na konci údolia Potkania debra a ústi do toku 
Čičava. Študované územie je evidované v Registri envi-
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ronmentálnych záťaží (SAŽP) ako environmentálna záťaž 
VT [(018)/Merník – ortuťové bane – SK/EZ/VT/1024, 
Register B].

Táto štúdia prezentuje výsledky prieskumu environ-
mentálnej záťaže Merník získané v rámci geologickej 
úlohy Prieskum prioritných environmentálnych záťaží 
na vybraných lokalitách Košického a Prešovského kraja: 
Poproč – Petrova dolina, Smolník – ťažba pyritových rúd, 
Merník – ortuťové bane, časť 16 (súčasť úlohy MŽP SR 
Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokali-
tách SR).

GEOLOGICKÉ POMERY ŠTUDOVANEJ OBLASTI

Širšie okolie merníckeho rudného poľa leží na jjz. 
okraji vnútrokarpatského paleogénu, na priesečníku moča-
riansko-topolianskeho zlomového systému a je súčasťou 
rudného rajónu Slanských vrchov (Ilavský a Satran, 1980). 
Územie je tvorené hlavne kvartérnymi sedimentmi, sedi-
mentmi molasy Východoslovenskej nížiny, neogénnym 
vulkanickým komplexom a flyšovým súvrstvím vnútro-
karpatského paleogénu (obr. 2). 

Kvartér je zastúpený súvislým pokryvom proluviál-
nych sedimentov s hrúbkou 5 – 6 m. Na jv. strane kóty 
Lipová (310,6) sú deluviálne sedimenty, v prevažnej časti 
zložené z úlomkov ryodacitu, a na svahoch roklín Lasch 
a Potkania debra sú splachové rezíduá z úlomkov zlepen-
cov a ryodacitov. Na zložení kvartérnych sedimentov sa 
vo významnej miere podieľajú aj antropogénne navážky 
vo forme odvalov a zvyškov po banskej činnosti. Neo-
génne súvrstvia ílovcov, prachovcov a pieskov nemajú 
vzťah k ložisku Merník. Najvýznamnejším geologickým 
činiteľom v študovanom území je neogénny vulkaniz-
mus, ktorého produkty intruzívneho charakteru zaraďuje-
me do bádenu až spodného sarmatu (Vass et al., 1987). 
Významnú úlohu pri vzniku a distribúcii ryodacitového 
vulkanizmu zohral močariansko-topoliansky zlomový sys-
tém (vrchný báden) na priesečníku so ssv.-jjz. zlomovým 
systémom. V merníckej oblasti boli overené dva základ-
né prívodné systémy (Daniel et al., 2003) – kóta Lipová 
a Urbársky les – a dajky s radiálnym a koncentrickým 
usporiadaním. Obidva systémy predstavujú (na základe 
morfológie a fluidálnosti telies) erozívne odkrytú podpo-
vrchovú intruzívnu časť zložitého intruzívno-extruzívneho 
telesa. Po litofaciálnej stránke vnútornú časť týchto telies 
tvoria masívne porfyrické ryodacity. Ostatné zistené tele-
sá sú koncentricky aj radiálne zoskupené okolo s., sv., v. 
a jz. okrajov prívodných telies. Všetky intruzívne telesá 
ryodacitu a vulkanického skla oboch základných skupín 
sú hydrotermálne alterované. Ortuťová mineralizácia je 
najčastejšie vyvinutá v ryodacitoch postihnutých argiliti-
záciou a má žilníkovo-impregnačný charakter. Telesá ryo-
dacitov sa vyskytujú hlavne v ílovcovom a iba sporadicky 
v zlepencovom prostredí. Zlepencový vývoj je vyvinutý 

v nadloží typického flyšu s prevahou pieskovcov a v pod-
loží typického flyšu s prevahou ílovcov až prachovcov. 
Celý komplex typického flyšu bol priradený k flyšu zube-
reckého súvrstvia (Baňacký et al., 1987) s polohou mer-
níckych zlepencov (Gross et al., 1984).

V priestore merníckeho rudného poľa sa rozlišujú 
tri rudné štruktúry (Bačo et al., 1988). Rudné telesá sú 
priestorovo viazané na ryodacitové telesá, ktorých hrúb-
ka je v priemere 15 až 25 m, a hrúbka bilančného zrud-
nenia v rámci rudných telies je 0,90 – 7,32 m. Hlavným 
nositeľom zrudnenia je rumelka. Tvorí jemné až submik-
roskopické zrnká v intergranulárach ryodacitov alebo 
v tmele zlepencov a pieskovcov (Ďuďa a Kaličiaková, 
1987). V týchto prípadoch ju sprevádzajú markazit, ílové 
a organické minerály a zemitý vosk. Rumelka v žilkách 
má hrubší kryštalický vývoj, kde ju sprevádzajú dolomit, 
kalcit, chalcedón, pyrit, markazit a organické a ďalšie mi-
nerály. Na ložisku bolo určených vyše 40 minerálov. Lo-
žisko je zaradené medzi vulkanogénno-vulkanické ložiská 
(Daniel et al., 2003). Celkovo sa na ložisku rozlišujú 3 eta-
py vývoja mineralizácie (etapa hydrotermálnych premien 
hornín, polymetalická a supergénna ortuťová).

Ťažobné aktivity v merníckom rudnom poli boli lo-
kalizované vo viacerých štôlňach a produkty ťažobných 
aktivít vo forme odvalov a banských háld sa vyskytujú 
v bezprostrednej blízkosti týchto štôlní (obr. 3). Počas 
prieskumných prác v roku 2003 (Daniel et al., 2003) 
a na základe registra opustených a uzavretých úložísk ťa-
žobného odpadu boli na lokalite Merník – ortuťové bane 
identifikované nasledujúce štôlne, odvaly a haldy: štôlňa 
Mária a odval pri štôlni (priem. výška odvalu 35 m, plocha 
32 000 m2), šachta Pelliot a odval pri šachte (priem. výška 
odvalu 10 m, plocha 8 000 m2), štôlňa Zmáhanie, štôlňa 
Júlia (asi 2 500 m chodieb) a odval pri štôlni (priem. výš-
ka odvalu 5 m, plocha 2 000 m2), Odvodňovacia štôlňa 
a odval, štôlňa Anna a odval pri štôlni (priem. výška odva-
lu 35 m, plocha 30 000 m2) a odval Merník 3 (priem. výška 
odvalu 1 m, plocha 1 000 m2).

Hydrogeologické pomery študovaného územia sú 
pomerne komplikované najmä vo vzťahu k rozfáraniu 
opusteného ložiska. Smer prúdenia podzemnej vody zá-
visí od tektonického porušenia horninového prostredia. 
Nepatrná priepustnosť nadložných ílovcových hornín sa 
prejavuje častým zamokrením povrchu a prítomnosťou 
vody v množstve zosuvov a výskytom väčšieho počtu ma-
lých sutinových prameňov. Pramene v skúmanom území 
závisia od zrážok. V suchších obdobiach sa zmenšuje ich 
výdatnosť a v mnohých prípadoch úplne vysychajú. Výto-
ky z banských diel nie sú závislé od zrážkových pomerov 
a ich výdatnosť je relatívne stabilná (okrem jarných me-
siacov, keď je voda dotovaná topiacim sa snehom). Voda 
vo forme zrážok infiltruje do banských diel buď priamo 
cez trhliny a pukliny, alebo po prekonaní určitej dráhy 
v podzemí ako podzemná voda. Výtoky banskej vody 
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Obr. 1. Súčasný stav háld a výtokov banskej 
vody na lokalite Merník – ortuťové bane.
Fig. 1. Current situation of mine heaps and 
mine water outflows from adits in the locality 
Merník – Hg mines.
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Obr. 2. Schematická geologická mapa lokality Merník s lokalizáciou prieskumných diel a odberových miest.
Fig. 2. Schematic geological map of the Mernik locality with location of exploration and sampling points.
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sú zaznamenané zo štôlne Anna (0,46 l . s–1), štôlne Júlia 
a z odvodňovacej šachty (2,0 l . s–1). Tieto výtoky dotujú 
potok Potkania debra, ktorý preteká študovaným územím 
zo západu na východ. Okrem týchto prítokov je zreteľné 
aj presakovanie do potoka Potkania debra v okolí týchto 
banských diel. Potok Potkania debra tvorí pravostranný 
prítok potoka Čičava, ktorý tvorí erozívnu bázu študova-
ného územia (Auxt et al., 2015). 

Hydrogeochemické pomery na opustenom ložisku 
Merník sú výsledkom viacerých geologických procesov 
pri tvorbe chemického zloženia podzemnej vody. Pod-
zemná voda na ložisku Merník má aerogénny pôvod, 
pričom vstupujúca voda sa po infiltrovaní do horninového 
prostredia vyznačuje zvýšenou mineralizáciou. Celková 
mineralizácia podzemnej vody sa pohybuje priemerne 
okolo 650 mg . l–1 a v prípade banskej vody je vyššia, 
maximálne 1 450 mg . l–1 (podzemná voda je obohatená 
o sírany a ťažké kovy). Na formovaní mineralizácie sa 
veľkou mierou podieľa prítomnosť aniónu SO4

2–, ktorý 
pochádza zo zvetrávania sulfidov vytvárajúcich zrudnenie 
ložiska. Najviac sú v podzemnej vode zastúpené katióny 
Mg2+ a Ca2+, z aniónov SO4

2– a HCO3
–, ktoré dávajú vode 

prevažne základný nevýrazný vápenato-horečnato-sulfi-
dicko-hydrogenkarbonátový charakter, banská voda má 
základný nevýrazný horečnato-sulfidicko-hydrogenkarbo-
nátový charakter. Agresivitu vody spôsobuje prítomnosť 
SO4

2– (Daniel et al., 2003).

METODIKA PRÁCE

Kvôli odberu vzoriek pevných substrátov pôdy a zemín 
z pásma prevzdušnenia a pásma nasýtenia sa realizovali 
vrtné práce. Pozostávali zo strojových prieskumných ne-
vystrojených vrtov (MP-1, MP-2, MP-3) v celkovej dĺžke 
35 m a hydrogeologických monitorovacích vrtov (HGM-1 
až HGM-6) v celkovej dĺžke 50 m (obr. 2). Okrem toho 
sa uskutočnilo 21 ručných nevystrojených vzorkovacích 
sond, ktoré slúžili na overenie zonálneho rozsahu kon-
taminácie v banských odvaloch (S-1 až S-9) a dnových 
sedimentoch (S-10 až S-21). Sondy sa robili ručnou vzor-
kovacou súpravou Eijkelkamp za použitia zemného vrtáka 
s priemerom 70 mm. Hĺbka odberu zo sond bola do 4 m 
pod terénom v haldách a odvaloch, v miestach sedimentá-
cie precipitátov z výtoku banskej vody to bolo okolo 2 m 
pod terénom a celková hĺbka výkopov dosiahla 60 m. 

Počas prieskumných prác sa odoberali vzorky vody 
z výtokov štôlní (banská voda), v hydrogeologických vr-
toch (podzemná voda) a z povrchových tokov Potkania 
debra a Čičava (povrchová voda). Počas odberu vzoriek 
podzemnej a povrchovej vody sa kontinuálne merali 
hodnoty základných parametrov vody (teplota, pH, ORP, 
vodivosť, rozpustený O2) pomocou multiparametrického 
zariadenia CONSORT C535. Pri odberoch vzoriek pod-

zemnej vody z hydrogeologických vrtov sa voda odčerpá-
vala a až následne sa odobrala vzorka na ďalšie analytické 
spracovanie.

Laboratórne analýzy vzoriek vody a pevných substrá-
tov vzoriek pôdy, zemín a riečnych sedimentov v rozsahu 
stanovení podľa projektu (Vrana et al., 2014) sa realizova-
li v akreditovaných laboratóriách firmy EKOLAB, s. r. o 
(Košice). Rozsah chemických analýz vody zahŕňal základ-
né ukazovatele kvality vody,  obsah anorganických látok 
(As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Ni, V, Mo, Ba, Fe, Al, Mn, 
Hg, NH4

+, SO4
2–, Cl–, CHSKCr) a antropogénne znečisťu-

júcich látok organickej povahy (NEL-IR, C10 – C40, PAU, 
BTEX) a stanovenie ekotoxicity a mikrobiálneho osídle-
nia na vybraných vzorkách. V prípade pevných substrátov 
pôdy, zemín a dnových sedimentov (natívne vzorky) sa 
zisťovala škála parametrov: pH, TOC, As, Sb, Cu, Pb, Zn, 
Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, V, Mo, Ba, Fe, Al, Mn, CNcelk, CNtox, 
NELIR, C10 – C40, Ssulf., PAU a BTEX.

Výsledky prieskumných prác boli spracované v zmys-
le smernice MŽP SR č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 na 
vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia stano-
vujúcej náležitosti prieskumných prác a definujúcej indi-
kačné (ID) a intervenčné (IT) hodnoty jednotlivých médií 
životného prostredia, ktoré sa hodnotia pri prieskume en-
vironmentálnych záťaží na Slovensku.

ZÍSKANÉ VÝSLEDKY

Problematika kontaminácie lokality Merník a exakt-
ného hodnotenia environmentálnych rizík tejto environ-
mentálnej záťaže (EZ) je komplikovaná vzhľadom na 
geologickú stavbu priestoru opusteného Hg ložiska v Mer-
níku a prítomnosť geologických súvrství s geogénne pod-
mieneným vysokým obsahom niektorých kontaminantov. 
Situáciu významne ovplyvňuje deponovanie produktov 
spracovania ťažených rúd na odvaloch a haldách v priesto-
re ťažby a spracovania rudy vrátane viacerých výtokov 
banskej vody zo štôlní. Ako dominantné rizikové látky 
boli identifikované prvky Hg, Sb a Ni, pričom v prípade 
Ni ide o geogénne podmienenú kontamináciu širšieho re-
gionálneho charakteru (Čurlík et al., 2011, 2015; Ďurža et 
al., 2012).

Technické práce (nevystrojené vrty MP-1 až MP-3 
a HG vrty HGM-1 až HGM-6) potvrdili litologický pro-
fil vrchnej časti priestoru opusteného Hg ložiska Merník, 
charakterizovaný kvartérnym pokryvom s rôznym zlože-
ním (hliny, piesky, úlomky hornín a antropogénne sedi-
menty – materiál háld a odvalov). Tieto zložky postupne 
prechádzajú do polohy paleogénnych sedimentov, ktoré 
reprezentujú mernícke zlepence zubereckého súvrstvia 
vo východnej časti študovaného územia a typický flyš 
(pieskovce, ílovce, siltovce) paleogénu v západnej časti. 
Mernícke zlepence (obr. 4) sa potvrdili aj vrtnými prácami 
vo vrtoch MP-1 a HGM-2 na východnom okraji územia 
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(Auxt et al., 2015). Práve zvetrávanie horninového mat-
rixu týchto zlepencov je zdrojom zvýšeného obsahu niklu 
v zeminách v pásme prevzdušnenia študovanej oblasti. 
Uvedená skutočnosť potvrdzuje staršie práce opisujúce 
Ni-Co mineralizáciu obliakov ultrabázik merníckeho zle-
penca (Ďuďa a Kaličiaková, 1987), ktoré v poslednom 
čase vo forme interpretácie geogénne podmienenej konta-
minácie pôd paleogénu niklom a chrómom na východnom 
Slovensku rozpracovali Čurlík et al. (2011, 2015) a Kole-
sár (2015).

Chemické zloženie banskej a podzemnej vody

Získané výsledky laboratórnych analýz podzemnej 
vody štôlní (tab. 1) a hydrogeologických vrtov (tab. 2) z jed-
notlivých odberov identifikujú hodnotenú vodu ako stred-
ne mineralizovanú, s neutrálnou reakciou (pH 6,90 ~ 7,11), 
s hodnotami konduktivity v rozsahu 118 ~ 128 mS . m–1. 
V podzemnej vode pochádzajúcej z výtokov štôlní (ban-
ská voda) neboli identifikované rizikové kontaminanty  
Hg, Sb ani As (vo všetkých vzorkách boli hodnoty nižšie 
ako detekčný limit analytickej metódy). Ojedinelé prekro-
čenia hodnôt indikačného kritéria (ID) boli stanovené pri 
parametri Ni vo výtoku zo štôlní Zmáhanie a Odvodňo-
vacia (s maximálnym obsahom 141 µg . l–1 vo výtoku zo 
štôlne Zmáhanie), ktoré však nedosahujú hodnoty limi-
tu intervenčného kritéria (IT) podľa smernice MŽP SR 
č. 1/2015-7. Zvýšený obsah Ni v podzemnej vode štôlní 
predstavuje prirodzenú, geologicky podmienenú kon-
centráciu vo vode, ktorej genéza je ovplyvnená obehom 
vody cez súvrstvia so zvýšeným obsahom Ni (zuberecké 
súvrstvie). V podzemnej vode štôlne Odvodňovacia bola 
stanovená zvýšená hodnota kadmia (= 26 µg . l–1) prekra-
čujúca limitnú úroveň IT stanovenú pre Cd, táto hodnota 
je však v celom súbore chemických analýz všetkých odo- 
braných vzoriek podzemnej vody ojedinelá (všetky ostat-
né stanovenia Cd boli nižšie ako detekčný limit).

Charakter banskej vody vytekajúcej zo štôlní repre-
zentujú hodnoty síranov, mangánu a železa (celkové), prí-
padne Fe2+. Smernica MŽP SR č. 1/2015-7 však neurčuje 
hodnoty IT a ID parametrov Fecelk., Mn a sírany (SO4

2–) 
v podzemnej vode, pričom v banských lokalitách práve 
parametre Fe a SO4

2– predstavujú dôležité ukazovatele 
celkovej kontaminácie podzemnej vody. Voda vytekajúca 
zo štôlní na lokalite Merník prekračovala medznú hodnotu 
(MH) obsahu síranov (250 mg . l–1 – podľa prílohy č. 1 
nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.) s priemernou hod-
notou okolo 604 mg . l–1 aj MH parametrov Fecelk. a Mn. 
V prípade Fe a Mn vo vode nejde o rizikové parametre 
vo vzťahu ku kontaminácii životného prostredia. Zvýše-
ný obsah Fe v tejto vode má za následok precipitáciu Fe 
okrov v priľahlých terénnych depresiách, kde sa táto voda 
sústreďuje. Koncentrácia Fe sa pohybuje v hodnotách pre-
kračujúcich MH asi 10-násobne, s maximálnymi hodno-

tami v zimnom období (1/2015), s nameraným maximom 
vo výtoku zo štôlne Júlia (= 20,2 mg . l–1) pri zanedbateľ-
nom prietoku 0,014 l . s–1.

V prípade podzemnej vody študovanej oblasti odobe-
ranej v hydrogeologických vrtoch (HGM-1 až HGM-6) 
platia podobné zistenia ako v prípade podzemnej vody 
zo štôlní. Stanovené rizikové kontaminanty (Hg, Sb 
a As) vo väčšine vzoriek vody vykazovali hodnoty niž-
šie ako medza stanoviteľnosti použitej analytickej me-
tódy. Prekročenie úrovne ID sa zaznamenalo pri obsahu 
Ni v podzemnej vode vo vrtoch HGM-1 = 101 µg . l–1, 
HGM-4 = 169,7 µg . l–1, resp. HGM-5 = 121 µg . l–1. 
Prekročenie úrovne ITNi sa zaznamenalo pri maximálnej 
stanovenej hodnote 344 µg . l–1 Ni vo vzorke podzemnej 
vody vo vrte HGM-2. Rizikový kontaminant  ortuť  sa 
v podzemnej vode zistil len zriedkavo. Prevažná väčšina 
vzoriek podzemnej vody z hydrogeologických vrtov bola 
z hľadiska prítomnosti Hg negatívna (pod detekčným limi-
tom). Pri stanovenom obsahu Hg boli hodnoty pod úrov-
ňou IDHg = 2 µg . l–1 (HGM-1 = 0,66 µg . l–1, HMG-4 = 
0,31 µg . l–1, HGM-6 = 0,22 µg . l–1). Typický charakter 
podzemnej vody viazanej na opustené banské priestory 
odráža zvýšená stanovená koncentrácia Mn, Fecelk. a SO4

2– 
(obr. 5).

Typický charakter podzemnej vody viazanej na opus-
tené banské priestory a odrážajúcej litologické zloženie 
geologického prostredia reprezentuje aj v podzemnej 
vode  z hydrogeologických vrtov obsah síranov a železa 
(celkového). Platí obdobná situácia ako pri podzemnej 
vode zo štôlní. Vo viacerých odberoch vody sa zazname-
nal zvýšený obsah Mn, Fecelk. a SO4

2–. V prípade Fe boli 
zvýšené hodnoty stanovené vo všetkých vrtoch v opako-
vaných meraniach, s výnimkou vrtu HGM-3, pričom hod-
nota Femax = 18 mg . l–1 bola stanovená vo vrte HGM-1, 
ktorý je situovaný v alúviu potoka Čičava. Aj v prípade 
síranov boli stanovené viaceré hodnoty prekračujúce 
MH určenú pre sírany (250 mg . l–1 – podľa prílohy č. 1 
NV č. 496/2010 Z. Z.) s dvomi maximálnymi hodnotami 
v odlišných častiach územia – vrt HGM-1 (793,9 mg . l–1) 
v alúviu Čičavy, resp. vrt HGM-5 = 832,3 mg . l–1 situovaný 
v centrálnej časti opusteného ložiska Merník. Vzhľadom 
na to, že smernica MŽP SR 1/2015-7 neurčuje hodnoty IT 
a ID pre Fecelk. a sírany v podzemnej vode, uvedené zistenia 
identifikujú prítomnosť banskej vody, ktorá z dlhodobého 
hľadiska môže predstavovať riziká pre životné prostredie 
v danej lokalite.

Na základe získaných výsledkov z prieskumu možno 
konštatovať, že v študovanom území ide o typické zne-
čistenie podzemnej vody v oblastiach po banskej a úprav-
níckej činnosti so zvýšenými hodnotami obsahu Fe, Mn 
a síranov, ale s nízkym obsahom potenciálne toxických 
prvkov oproti iným banským lokalitám na Slovensku 
(Ženišová et al., 2009, 2015; Bajtoš, 2016; Dadová et al., 
2016).
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Obr. 3. Lokalizácia odvalov v opustenom Hg ložisku Merník.
Fig. 3. Location of dumps at abandoned Hg-deposit Merník.

Obr. 4. Natívne vzorky merníckych zlepencov (vrt MP-1).
Fig. 4. Native samples of “Merník” conglomerates (borehole MP-1).

Kvalita povrchovej vody

Kvalita povrchovej vody bola vyhodnotená na zákla-
de chemických analýz odobraných vzoriek vody z dvoch 
rôznych tokov – Potkania debra a Čičava. Potok Potkania 
debra drénuje celú dolinu študovaného územia, kde sú si-
tuované všetky banské diela, a najmä výtoky banskej vody 
z jednotlivých štôlní. Povrchová voda je dotovaná aj pre-
sakovaním z odvalov a háld v území. Na potok Potkania 
debra sa viažu odbery povrchovej vody z miest PD-1 až 
PD-5. Druhý skúmaný potok je potok Čičava, do ktorého 
ústi potok Potkania debra (vzorka C-1 – nad prítokom po-
toka Potkania debra, vzorka C-2 – pod sútokom). 

Kvalita povrchovej vody bola vyhodnotená na zá- 
klade porovnania stanovených hodnôt jednotlivých pa-

rametrov s medznými hodnotami prílohy č. 1 nariadenia 
vlády SR č. 269/2010 Z. z. (všeobecné požiadavky na 
kvalitu povrchovej vody). Problémom pri hodnotení kva-
lity povrchovej vody je absencia medznej hodnoty (MH) 
obsahu Sb. Z chemických analýz opakovaných odberov 
povrchovej vody (Auxt et al., 2015) vyplýva, že v zmys-
le nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. povrchová voda 
študovaného územia nevykazuje znaky kontaminácie vo 
väčšine hodnotených parametrov, s výnimkou ojedinelého 
prekročenia parametra TOC (vzorka C-1), síranov (vzorka 
PD-3 = 264,8 mg . l–1) a limitných hodnôt CHSKCr (PD-1, 
PD-5, C-1). 

Nadlimitné hodnoty stanovené pre povrchovú vodu 
boli zaznamenané pri parametroch Hg a Ni ako potenci-
álne rizikových kontaminantoch tejto oblasti. V prípade 
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Tab. 1 
Hodnoty vybraných parametrov chemického zloženia podzemnej vody z výtokov štôlní (odberové termíny).

Values of selected chemical parameters of groundwater from adit outflows (for sampling dates).

Ukazovateľ
Kritérium 29. 10. 2014

ID IT Mária Zmáhanie Odvodňovacia Júlia Anna
Arzén (As) µg . l–1 50 100 1,6 2,3 < DL 3,5 1,5
Ortuť (Hg) µg . l–1 2 5 < DL < DL < DL 0,23 < DL
Nikel (Ni) µg . l–1 100 200 < DL 53 127 91,5 68,7
Antimón (Sb) µg . l–1 25 50 < DL < DL 1,342 < DL < DL
Železo celk. (Fe) mg . l–1 0,2 0,141 0,335 < DL 0,929 0,968
Mangán (Mn) mg . l–1 0,2 0,365 2,34 0,92 3,31 3,41
Hliník (Al) mg . l–1 0,2 < DL 0,066 1 < DL < DL < DL
Chloridy (Cl–) mg . l–1 150 250 28,9 17,7 12,3 17,5 11,2
Sírany (SO4

2–) mg . l–1 250 680,6 534,7 632,1 545,4 601,8

Ukazovateľ 
Kritérium 5. 11. 2014

ID IT Mária Zmáhanie Odvodňovacia Júlia Anna
Arzén (As) µg . l–1 50 100 4,9 1,4 3,7 2,7 3,2
Bárium (Ba) µg . l–1 1 000 2 000 nd nd 821 nd nd
Kadmium (Cd) µg . l–1 5 20 nd nd 26 nd nd
Ortuť (Hg) µg . l–1 2 5 < DL < DL < DL < DL < DL
Nikel (Ni) µg . l–1 100 200 < DL 46 98,6 75,4 53,5
Antimón (Sb) µg . l–1 25 50 0,004 2 < DL < DL < DL < DL
Železo celk. (Fe) mg . l–1 0,2 0,023 0,148 4,480 0,803 1,120
Mangán (Mn) mg . l–1 0,2 0,116 2,34 1,14 3,58 3,97
Hliník (Al) mg . l–1 0,2 < DL < DL < DL 0,017 4 < DL
Chloridy (Cl–) mg . l–1 150 250 30 15,9 13,1 17,7 11,6
Sírany (SO4

2–) mg . l–1 250 684,8 519,8 673,9 532,1 671,1

Ukazovateľ 
  28. 11. 2014

ID IT Mária Zmáhanie Odvodňovacia Júlia Anna
Arzén (As) µg . l–1 50 100 3,3 4,5 4,4 < DL 2,4
Ortuť (Hg) µg . l–1 2 5 < DL < DL < DL < DL < DL
Nikel (Ni) µg . l–1 100 200 27 141 93,2 95,3 42,4
Antimón (Sb) µg . l–1 25 50 < DL < DL < DL < DL < DL
Železo celk. (Fe) mg . l–1 0,2 0,694 0,574 6,38 1,5 1,24
Mangán (Mn) mg . l–1 0,2 4,81 1,37 1,05 2,99 3,56
Hliník (Al) mg . l–1 0,2 0,412 0,119 0,114 0,243 0,235
Sírany (SO4

2–) mg . l–1 250 nd nd 564,4 nd nd

Ukazovateľ 
  13. 1. 2015

ID IT Mária Zmáhanie Odvodňovacia Júlia Anna
Arzén (As) µg . l–1 50 100 3,9 1,8 1,5 1,1 1,0
Ortuť (Hg) µg . l–1 2 5 < DL < DL < DL < DL < DL
Nikel (Ni) µg . l–1 100 200 27 39,4 102 84,7 63,4
Antimón (Sb) µg . l–1 25 50 < DL < DL < DL < DL < DL
Železo celk. (Fe) mg . l–1 0,2 5,82 0,118 6,59 20,2 16
Mangán (Mn) mg . l–1 0,2 3,69 1,3 0,887 2,73 3,07
Hliník (Al) mg . l–1 0,2 < DL < DL < DL 0,016 < DL

Poznámka: < DL – hodnota nižšia ako detekčný limit, nd – nestanovovaná hodnota, IT – intervenčné kritérium pre priemysel, parametre Fe, 
Mn, Al a SO4

2– – kritérium MH z NV č. 496/2010 Z. z.
Note: < DL – value below the detection limit, nd – not determined value, IT – intervention criterion for industry, parameters Fe, Mn, Al 
and SO4

2– – criterion of MH from NV No. 496/2010 Coll.
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Tab. 2 
Hodnoty vybraných parametrov chemického zloženia podzemnej vody z hydrogeologických vrtov.

Values of selected chemical parameters of the groundwater from hydrogeological boreholes.

Ukazovateľ
Kritérium 29. 10. 2014

ID IT HGM-1 HGM-2 HGM-3 HGM-4 HGM-5 HGM-6

Arzén (As) µg . l–1 50 100 2,2 3,2 2,1 2,0 2,4 < DL

Bárium (Ba) µg . l–1 1 000 2 000 909 420 549 705 794 nd

Ortuť (Hg) µg . l–1 2 5 0,66 < DL < DL 0,31 < DL 0,22

Nikel (Ni) µg . l–1 100 200 8,0 49,2 12,9 94,6 95,4 32,9

Antimón (Sb) µg . l–1 25 50 < DL 1,784 1,166 1,089 < DL < DL

Železo celk. (Fe) mg . l–1 0,2 2,66 0,428 0,093 0,383 1,38 0,638

Mangán (Mn) mg . l–1 0,2 9,03 5 0,012 2,56 1,25 0,351

Hliník (Al) mg . l–1 0,2 0,085 4 0,171 < DL 0,254 < DL nd

NH4 mg . l–1 1,2 2,4 0,428 < DL < DL 0,056 < DL < DL

TOC mg . l–1 2 5 12,3 14,1 10,1 15,1 8,4 nd

Cl– mg . l–1 150 250 30,9 11,3 11,3 11,2 20 8,1

SO4
2– mg . l–1 250 793,9 135 220,8 472,5 832,3 469,7

NEL GC (C10 - C40) mg . l–1 0,25 0,5 0,41 0,14 0,24 0,2 0,29 0,18

NO2
– mg . l–1 0,4 0,5 nd 0,026 < DL nd 0,037 nd

NO3
– mg . l–1 50 nd 2,8 6,0 nd 4,6 nd

F– mg . l–1 – nd 0,137 0,139 nd 0,263 nd

PO4
3– mg . l–1 – nd < DL 0,22 nd 0,03 nd

pH bezr. – nd 7 7,3 nd 7,2 nd

Vodivosť mS . m–1 200 300 nd 90,7 92,1 nd 986,1 nd

CHSKMn mg . l–1 5 10 nd 3,3 1,3 nd 1,6 nd

KNK4,5 mmol . l–1 – nd 8,1 6,8 nd 8,4 nd

ZNK8,3 mmol . l–1 – nd 1,31 0,37 nd 1,42 nd

Tvrdosť mmol . l–1 – nd 5,34 5,63 nd 11,24 nd

Ca2+ mg . l–1 – nd 136 122 nd 264 nd

Mg2+ mg . l–1 – nd 47,3 62,8 nd 113 nd

Na+ mg . l–1 – nd 13,8 6,81 nd 15,3 nd

K+ mg . l–1 – nd 3,3 2,5 nd 4,3 nd

SiO2 mg . l–1 – nd 71,28 78,12 nd 52,23 nd

Fe2+ mg . l–1 – nd 0,016 < DL nd 0,537 nd

HCO3
– mg . l–1 – nd 494,1 414,8 nd 512,4 nd 

Poznámka: < DL – hodnota nižšia ako detekčný limit, nd – nestanovovaná hodnota, IT – intervenčné kritérium pre priemysel, parametre Fe, 
Mn, Al, NO3

– a SO4
2– – kritérium MH z NV č. 496/2010 Z. z.

Note: < DL – value below the detection limit, nd – not determined value, IT – intervention criterion for industry, parameters Fe, Mn, Al, NO3
– 

and SO4
2– – criterion of MH from NV No. 496/2010 Coll.
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Ni ide o prekročenie limitnej hodnoty (20 µg  . l–1) vo 
vzorkách povrchovej vody z potoka Potkania debra (PD-
-3 a PD-5, Nimax = 107 µg . l–1 vo vzorke PD-3). V prí-
pade Hg sa stanovené hodnoty vo vzorkách povrchovej 
vody porovnávali s limitnou hodnotou nariadenia vlády 
č. 269/2010 Z. z. (NPKHg = 0,07 µg . l–1), ku ktorej bola 
pripočítaná hodnota pozaďovej koncentrácie v prislúcha-
júcom vodnom útvare povrchovej vody (SK B0094  Či-
čava = hodnota 0,5 µg . l–1). Výsledná hraničná hodnota 
Hg v povrchovej vode = 0,57 µg . l–1. Prekročenie takto 
stanovenej limitnej hodnoty Hg v povrchovej vode sa za-
znamenalo len v priestore opusteného ložiska pri odbere 
vody z potoka Potkania debra v odberovom mieste PD-1 
(Hgmax = 0,7 µg . l–1).

Kontaminácia riečnych a dnových sedimentov

Obsah sledovaných prvkov vo vzorkách riečnych/dno-
vých sedimentov (18 vzoriek) odobraných počas priesku-
mu EZ Merník bol zvýšený iba v prípade Hg a Ni. Pri 
ostatných stanovovaných parametroch neboli prekročené 
hodnoty ID ani IT v zeminách podľa smernice MŽP SR č. 
1/2015-7 (Auxt et al., 2015). Pri obsahu Hg bola prekro-
čená hodnota IT pre priemyselné zóny pri jednej vzorke 
(DSP-4 = 25,41 mg . kg–1 suš.) a hodnota IT pre obytné 
zóny pri dvoch vzorkách (DSP-1 = 12,6 mg . kg–1 suš., 
DSZ-2 = 6,29 mg . kg–1 suš.). Keďže študované územie 
zaraďujeme medzi priemyselné oblasti, môžeme konštato-
vať, že hodnoty IT prekročila len jedna vzorka. Vo vzťa-
hu ku geogénnej kontaminácii reprezentujú riečne/dnové 
sedimenty tohto územia typické substráty so zvýšeným 
obsahom sledovaných prvkov oproti ich priemernému 
obsahu v riečnych sedimentoch v rámci SR, ktoré odrá-
žajú litologický charakter zdrojových hornín (Bodiš et al., 
1999).

Kontaminácia pôd a zemín

Výsledky chemických analýz pevných substrátov pôdy 
a zemín z vrtov a kopaných sond (tab. 3 a 4) potvrdzujú 
zistenia z prieskumov realizovaných v minulosti (Hanču-
lák et al., 2006; Daniel et al., 2003), ktoré opisujú prítom-
nosť anorganických kontaminantov v pôdach a zeminách 
v doline potoka Potkania debra. Zistenia v realizovanom 
prieskume odrážajú charakter kontaminácie viazanej na 
prítomnosť ťažobného odpadu v alúviu potoka Potkania 
debra, ako aj priľahlom alúviu potoka Čičava, ale do-
minantne predstavujú následky prirodzených procesov 
zvetrávania primárnej mineralizácie viazanej na ortuťové 
rudy v prípade kontaminantov Hg a Sb. V prípade Hg boli 
prekročené hodnoty intervenčného limitu pre priemysel-
né oblasti (ITHg = 20 mg . kg–1) len v dvoch prípadoch – 
vo vrtoch HGM-5 a HGM-6, ktoré sú situované v blízkosti 
najdôležitejších častí priestoru ťažobného a úpravníckeho 
podniku (odval pred štôlňou Mária a v priestore odvalu 

štôlne Anna; obr. 6). Na znečistení pevných substrátov 
pôdy a zemín ortuťou v pásme prevzdušnenia (hĺbkový 
horizont 0 ~ 2 m) sa podieľajú aj úlety z pražiarne rúd 
v priestore bývalého banského závodu. Tento zdroj kon-
taminácie je zložité doložiť exaktne, v každom prípade 
vplyv pražiarne Hg rúd je zrejmý aj v širšom okolí Mer-
níka. Potvrdzujú to plošné mapy z Geochemického atlasu 
SR, časť Pôdy (Čurlík a Šefčík, 1999), ako aj regionálna 
štúdia Hančuláka et al. (2006).

V prípade zvýšenej koncentrácie Sb v zeminách v pás-
me prevzdušnenia (obr. 7) ide o zvetrávanie sekundárnej 
mineralizácie viazanej na samotné ložisko Hg, ktoré bolo 
predmetom dobývania a spracovania Hg rudy, ako aj pro-
cesy obohatenia zemín zo zvetrávania pevného skalného 
skeletu viazaného na bezprostredné geologické podložie 
zemín a pôd vyvinutých na sedimentoch paleogénu. Pri 
prekročení indikačného limitu Sb boli analyzované vzorky 
sústredené do haldoviny odvalov pred štôlňami Júlia, Má-
ria a Odvodňovacia, ako aj na odval Pelliot, ktorý sa vy-
skytuje nad erozívnou ryhou celého dobývacieho priestoru 
(S-8, hĺbka odberu 3 – 4 m).

Špecifická situácia je v prípade prekročenia limitných 
hodnôt ID a IT niklu v pôdach a zeminách lokality EZ 
Merník. Z hľadiska interpretácie ide jednoznačne o geo-
génny pôvod zvýšeného obsahu Ni v pôdach, ktorý je daný 
zvetrávaním pevných substrátov zubereckého súvrstvia 
s prítomnosťou ultrabázických hornín. Zvetrávaním tých-
to sedimentov vznikajú tzv. serpentinické pôdy (Čurlík et 
al., 2011, 2015; Ďurža et al., 2012), pre ktoré je typický 
vysoký obsah Ni a Cr v širokej oblasti flyšového pásma 
s výskytom zubereckého súvrstvia a tzv. šambronskej zóny. 
Limitná hodnota IT bola prekročená (ITNi = 500 mg . kg–1) 
vo vrtoch HGM-5 a HGM-6, ktoré sú situované v blíz-
kosti najdôležitejších častí priestoru ťažobného a úprav-
níckeho podniku – odval pred štôlňou Mária a v priestore 
odvalu štôlne Anna (vzorka S-12 s extrémnym obsahom 
Ni = 1 471 mg . kg–1) a vo vrte HGM-3.

Záver

Geologický prieskum EZ Merník definoval povahu 
znečisťujúcich látok v území, kde ako rizikové prvky boli 
stanovené ortuť, antimón, nikel (geogénny pôvod) a látky 
typické pre banské lokality, Fe, Mn a sírany. Pri identifiká-
cii zdrojov znečistenia na lokalite Merník je situácia kom-
plikovaná vzhľadom na charakter študovaného územia 
a kombináciu procesov a činností vedúcich k vzniku tejto 
EZ. Kontaminácia pôdy (zemín v pásme prevzdušnenia) 
a zemín v pásme nasýtenia je výsledkom kombinácie pro-
cesov prirodzeného zvetrávania hornín s vyšším podielom 
minerálnych fáz obsahujúcich rizikové prvky (Hg a Sb) 
viazané na Hg mineralizáciu a zvetrávania hornín zube-
reckého súvrstvia s podielom ultrabázických hornín (zdroj 
Ni) v kombinácii s následkami banskej a úpravníckej čin-
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Obr. 5. Distribúcia nadlimitného obsahu kontaminantov v podzemnej vode lokality Merník.
Fig. 5. Distribution of exceeding values of contaminants in the groundwater in Merník locality.

Obr. 6. Distribúcia Hg v pôdach a zeminách v pásme prevzdušnenia na lokalite Merník.
Fig. 6. Distribution of Hg in soils (unsaturated zone) in the Merník locality.

Obr. 7. Distribúcia Sb v pôdach a zeminách v pásme prevzdušnenia na lokalite Merník.
Fig. 7. Distribution of Sb in soils (unsaturated zone) in the Merník locality.

LEGENDA

obrys

odber povrchovej vody

odber podzemnej vody (vrty, štôlne)

0 150 m

obsah vyšší ako hodnoty ID (podzemná voda)
obsah vyšší ako MH (povrchová voda)
obsah vyšší ako hodnoty ID (podzemná voda)
obsah vyšší ako MH (povrchová voda)

LEGENDA

obrys

haldy a odvaly

odber vzorky zeminy

0 150 m

obsah Hg (mg . kg–1)
vyšší ako IT (20 mg . kg–1)

obsah Hg (mg . kg–1)
vyšší ako ID (2,5 mg . kg–1)

LEGENDA

obrys

haldy a odvaly

odber vzorky zeminy

0 150 m

obsah Sb (mg . kg–1)
vyšší ako IT (80 mg . kg–1)

obsah Sb (mg . kg–1)
vyšší ako ID (25 mg . kg–1)



Ľ. Jurkovič et al.: Geochemické hodnotenie environmentálnych rizík na lokalite opusteného Hg ložiska Merník (východné Slovensko)

167

Tab. 3 
Obsah vybraných chemických prvkov (mg . kg–1) vo vzorkách zemín z kopaných sond a vrtov v pásme prevzdušnenia.

Contents of selected elements (mg . kg–1) in samples of soils from dug holes and boreholes (unsaturated zone).

Označenie vzorky
Charakteristika

materiálu

Ortuť (Hg) Nikel (Ni) Antimón (Sb)

ID 2,5 180 25

IT (priemysel) 20 500 80

S-1 (0,0 – 1,0 m) H < DL 486,05 < DL

S-2 (0,0 – 4,0 m) H < DL 97,87 < DL

S-3 (0,0 – 1,0 m) H 0,71 54,77 < DL

S-4 (0,0 – 4,0 m) H < DL 62,55 < DL

S-5 (0,0 – 4,0 m) H < DL 58,18 < DL

S-7 (0,0 – 1,0 m) H < DL 344,72 87,12

S-8 (3,0 – 4,0 m) H 0,42 18,40 78,67

S-9 (1,0 – 4,0 m) H 1,37 200,72 < DL

S-10 (0,0 – 2,0 m) D < DL 65,08 < DL

S-11 (1,0 – 2,0 m) A(štôlňa) < DL 57,16 63,54

S-12 (1,2 – 2,0 m) A(štôlňa) 0,42 1 471,27 51,16

S-13 (1,5 – 2,0 m) A(štôlňa) < DL 160,20 41,72

S-14 (1,0 – 2,0 m) A(štôlňa) < DL 43,56 220,50

S-15 (1,0 – 1,5 m) A(štôlňa) < DL 294,20 < DL

S-16 (1,6 – 2,0 m) A < DL 211,31 59,09

S-17 (1,0 – 2,0 m) A(štôlňa) < DL 171,16 < DL

S-18 (1,0 – 2,0 m) A(štôlňa) < DL 143,43 < DL

S-19 (0,5 – 1,0 m) A < DL 61,62 < DL

S-20 (0,8 – 1,7 m) A < DL 385,48 47,45

S-21 (0,0 – 2,0 m) A 3,78 232,65 < DL

HGM-1 (0,8 – 0,9 m) A 6,22 60,86 < DL

HGM-2 (0,6 – 0,7 m) A < DL 47,94 < DL

HGM-3 (0,9 – 1,0 m) A 6,95 587,38 < DL

HGM-4 (0,8 – 0,9 m) A 14,53 44,22 < DL

HGM-5 (0,5 – 0,6 m) A 53,32 188,11 < DL

HGM-6 (1,2 – 1,3 m) A 32,71 196,14 < DL

MP-1 (1,5 – 1,7 m) H ND ND < DL

MP-2 (0,8 – 1,2 m) H < DL 229,18 < DL

MP-3 (1,8 – 2,0 m) H 12,52 91,35 < DL

Poznámka: < DL – hodnota nižšia ako detekčný limit, H – haldový materiál, A – aluviálne sedimenty, A(štôlňa) – aluviálne sedimenty pred 
štôlňami, D – deluviálne sedimenty.
Note: < DL – value below the detection limit, H – dump material, A – alluvial sediments, A(štôlňa) – alluvial sediments in front of adits, D – 
deluvial sediments.
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Tab. 4 
Obsah vybraných chemických prvkov (mg . kg–1) vo vzorkách zemín z vrtov a kopaných sond v pásme nasýtenia.

Contents of selected elements (mg . kg–1) in samples of soils from boreholes and dug holes (saturated zone).

Označenie vzorky
Charakteristika 

materiálu

Ortuť (Hg) Nikel (Ni) Kadmium (Cd)

ID 2,5 180 10

IT (priemysel) 20 500 30

S-1 (1,0 – 4,0 m) H 3,16 515,69 < DL

S-2 (0,0 – 4,0 m) H < DL 97,87 nd

S-3 (1,0 – 4,0 m) H < DL 87,12 < DL

S-4 (0,0 – 4,0 m) H < DL 62,55 nd

S-5 (0,0 – 4,0 m) H < DL 58,18 nd

S-6 (3,0 – 4,0 m) H < DL 195,07 nd

S-7 (2,7 – 3,6 m) H 2,28 225,47 1,14

S-8 (3,0 – 4,0 m) H 0,42 18,40 nd

S-9 (1,0 – 4,0 m) H 1,37 200,72 nd

HGM-1 (2,3 – 2,5 m) A < DL 54,15 7,00

HGM-2 (2,7 – 2,8 m) A < DL 119,46 5,44

HGM-3 (5,8 – 5,9 m) A 1,09 337,47 nd

HGM-4 (4,1 – 4,2 m) A < DL 150,26 4,02

HGM-5 (2,6 – 2,8 m) A < DL 185,53 8,77

HGM-6 (3,5 – 3,6 m) A 8,00 132,87 9,52

MP-1 (5,4 – 5,5 m) H < DL 102,63 nd

MP-3 (8,3 – 9,0 m) Z 0,58 801,00 13,50

Poznámka: < DL – hodnota nižšia ako detekčný limit, nd – nestanovovaná hodnota, H – haldový materiál, A – aluviálne sedimenty, Z – 
zlepence.
Note: < DL – value below the detection limit, nd – not determined value, H – dump material, A – alluvial sediments, Z – conglomerates.

nosti, ktorá vyprodukovala množstvo ťažobného odpadu 
s rôznym spôsobom nakladania (odvaly, haldy, výtoky zo 
štôlní).

Primárny zdroj znečistenia v celom území predstavujú 
banské haldy a odvaly a ich rozplavovanie a zvetrávanie, 
ktoré spôsobujú znečistenie pôdy/zemín a povrchovej 
vody. Vytekajúca banská voda zo štôlní predstavuje se-
kundárny zdroj znečistenia povrchovej vody v západnej 
časti územia, ale vzhľadom na nízku výdatnosť všetkých 
monitorovaných štôlní nepredstavuje významné environ-
mentálne riziko. Výsledky geochemického hodnotenia 
kontaminácie územia nepoukazujú na rozsiahlejšiu plošnú 
kontamináciu v priestore EZ a reprezentujú iba ojedinelé 
prekročenia hodnôt IT stanovených smernicou MŽP SR 
č. 1/2015-7 z 28. januára 2015 v zeminách a vodách. Vý-
počtom v rámci analýzy rizika na základe údajov získa-
ných počas prieskumu EZ Merník (Auxt et al., 2015) sa 
na lokalite nepotvrdilo environmentálne riziko a v danej 
lokalite v súčasnosti nebola identifikovaná žiadna cieľová 
skupina príjemcov (pravidelných návštevníkov) rizík.
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Geochemical evaluation of environmental risks in locality of abandoned
Hg-deposit Merník (Eastern Slovakia)

The environmental burden in locality “Merník – 
Hg mines” is a consequence of the long term mining 
and processing of mercury ores. Geological survey in 
this locality has defined the nature of pollutants, which 
include inorganic substances – the risk elements as 
mercury, antimony, nickel and typical materials for 
mine sites where the values of Fe, Mn, and sulphates, 
exceeding limits were determined. High level of nickel 
in environmental substrates is typically a consequence 
of geogenic contamination with wider regional character 
(Čurlík et al., 2011, 2015; Ďurža et al., 2012). In the 
past, a huge amount of mercury has been released to the 
environment from the former Hg ore processing plant as 
the emissions into the air. In the studied area heaps and 
impoundments washed by water and weathering processes 
represent the primary pollution source causing soil and 
surface water contamination. Leaking water from the 
mine adits represents a secondary source of pollution of 
surface waters in the western segment of the area, but due 
to the low water outflow from all monitored adits, mine 
water does not pose a significant risk. The results of the 
geochemical assessment of contaminated sites do not point 
to extensive contamination in the area of environmental 
burden Merník and represent only isolated exceeding of IT 
limits stated by the Ministry of Environment of the Slovak 
Republic Directive No. 1/2015-7 of 28 January 2015 for 
soils and waters.

Soil contamination is the result of combination of na-
tural weathering of rocks with a high value of the mineral 
phases containing hazardous components (Hg and Sb) 
linked to the Hg-mineralization and weathering of rocks 
with a presence of ultramafic rocks (source of Ni) in com-
bination with the effects of mining and mineral processing 

operations (mining wastes and outflows of mine waters). 
Weathering of rocks and sediments in a wide area of flysch 
zone with the occurrence of ultramafic pebbles in conglo-
merates of the Zuberec Formation and Šambron‘s zone 
developed “serpentine”-like soils, which are characterized 
by a high level of Ni and Cr (Čurlík et al., 2011, 2015). 
Maximum concentrations of Ni in the soils in studied lo-
cality were determined in the area of Mária and Anna adits 
(sample S-12 with extreme level of Ni = 1 471 mg . kg–1).

In majority of water samples the values of hazardous 
contaminants (Hg, Sb, As) were below the detection li-
mit of analytical methods. Increased content of Ni in 
the groundwater is produced by the water circulation 
through the rocks with elevated amounts of Ni (Zuberec 
Formation). Exceeding ID levels were recorded for Ni in 
the groundwater of the boreholes HGM-1 = 101 µg . l–1, 
HGM-4 = 169.7 µg . l–1, resp. HGM-5 = 121 µg . l–1, 
exceeding the ITNi level reached the maximum value of 
344 µg . l–1 Ni in the groundwater sample from the bore-
hole HGM-2.

According to Annex No.1 of Government Regulation 
No. 496/2010, in the case of water outflow from the mine 
adits at the Merník site, the parameters of Fetotal, Mn and 
sulphates have exceeded the limits. The average content 
of sulphates was ~ 604 mg . l–1, concentrations of Fe 10 
times exceeded the limit value with the maximum, found 
in the outflow from the Júlia adit (Fe = 20.2 mg . l–1 ) with 
negligible flow of 0.014 l . s–1.
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