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Nové hydrogeologické poznatky z prieskumu náplavov 
Tople a Ondavy na ich sútoku 

(2 obr. a I tab. v texte) 

ĽUDOVÍT CIBUĽKA* 

Les connuissames nouvelles acquises sur les depots alluvionnaires des riviéres Topia et 
Ondava á leur confluent 

Ľarticle présente un résumé des connaissances obtenues de 1 investigation hydrogéolo
gique des dépôts alluvionnaires dans les conditions hydrogéologiques prétentieuses, 
lorsque ľapprovisionnement en eaux souterraines est rendu difficile par le creusement 
incomplet des lits des fleuves et la qualité des eaux souterraines est menacée par une 
forte polution des eaux ďune des riviéres. 
La solution de ce probléme est presentee par le modclage de ľinvestigation au moyen 
duquel on čtablit les resistances complémentaires, 1 écoulement souterrain et les res
sources utilisables des eaux souterraines. Plus loin on évalue par les calculs hydrogéo
logiques les quantités des eaux souterraines exploitables par 3 alternatives de prise 
ainsi que ľinfluence d'une riviére fortement polluée sur la qualité des eaux souterraines. 
On recommande comme méthode de prise optimale ľenrichissement artificiel des res
sources des eaux souterraines. 

Sútok]Ondavy a Tople je v popredí záujmu vodárskych organizácií/odkedy'A. PORUBSKÝ 
(1957) označil túto oblasť za vodárenský priaznivú. 

Už orientačný hydrogeologický prieskum (A. SCHINDLER 1956) ukázal, že z jednotlivých 
vŕtaných studní možno odčerpávať až niekoľko desiatok l/s podzemnej vody 

Hydrogeologickými prácami na úrovni predbežného prieskumu sa bližšie preskúmali 
hydrogeologické pomery tesne nad sútokom oboch riek (J. ORVAN 1960) a v širšej oblasti 
vyššie proti toku (Ľ. CIBUĽKA 1966, W. TÚMA 1961). Práce potvrdili, že najmä hydrogeo

logické pomery nad sútokom sú veľmi priaznivé, ale zároveň veľmi zložité, a preto je prob

lematika vodárenského využitia podzemnej vody neobyčajne náročná. 
Ďalšie prieskumné práce mali vyriešiť dve kľúčové otázky: 

a) možnosti doplňovania zásob podzemnej vody infiltráciou z neúplné zarezaných, resp. 
zakolmatovaných korýt riek, 

b) vplyv silne znečistenej rieky Ondavy na kvalitu podzemnej vody. 

Hydrogeologické pomery 

Záujmové územie je plochou rovinnou nivou so šírkou 4—5 km, spoločnou obom rie

kam od Vranova. Na pravej strane prechádza údolná niva pozvoľne do nevýraznej neo
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génnej pahorkatiny podhoria Slanského pohoria, na ľavej strane je výrazne morfologicky 
ohraničená hraboveckotrhovištskou pahorkatinou. 

Hlavným nositeľom podzemnej vody sú kvartérne piesčité a štrkovité náplavy riek. 
Sú zvodnené a vyplňujú dno údolia ako súvislá poloha. Najväčšia mocnosť zvodnených 
náplavov bola zistená v medziriečí tesne nad sútokom (7—9 m). Smerom k okrajom ro

vinnej nivy sa rovnako ako v smere proti toku mocnosť zvodnených náplavov zmenšuje 
na 3—6 m (obr. 2). 

Ide zväčša o drobno až strednozrnný štrk so značným obsahom piesčitej frakcie (12 
až 42 %), Zahlinenie kolíše v horizontálnom i vertikálnom smere. Najviac zahlinený štrk 
je spravidla v mocnosti okolo 1,5 m v najvrchnejšej časti štrkovej polohy. Jemno až stredno

zrnný piesok, zvyčajne viacmenej zahlinený, vystupuje len miestami ako tenká poloha 
nad štrkom (1—2 m), prípadne ako vložka v hlinitých sedimentoch. 

Priepustnosť zvodnenej vrstvy a jej mocnosť klesá smerom k okrajom rovinnej nivy 
a v smere proti toku. Nejde pritom o zmenšovanie priepustnosti celej zvodnenej vrstvy, 
ale o väčší výskyt čiastkových, menej priepustných, zahlinenejších polôh. Hodnoty koefi

cientov filtrácie kolíšu až v rozmedzí jedného rádu (k = 1,02 . 10"4—1,48 . W3 m/s). 
Podložie zvodnenej vrstvy predstavujú takmer výlučne len ílovité neogénne sedimenty 

(sarmat), ktoré z hydrogeologickej stránky možno považovať prakticky za nepriepustné. 

5 ".... 6 

Obr. 1. — Situácia prieskumných sond a odberných objektov 
1 — Hydrogeologické vrty — prieskumné studne, 2 — hydrogeologické vrty — prieskumné studne, 
pri ktorých sa uskutočnila spoločná čerpacia skúška (tiež odberné objekty podľa 1. alt.), 3 — rady 
odberných studní povedľa Tople (2. alt.), 4 — rad odberných studní (3. alt.), 5 — rad vsakova
cích studní (3. alt.), 6 — hydrogeologický rez, 7 — okraj rovinnej nivy. 
Fíg. 1. Position of exploration and intake wells. 
1 — Hydrogeological drillings — exploration wells, 2 — hydrogeological drillings — exploration 
wells on which a joint pumping test was carried out (salo intake wells according to alt. I), 3 — 
groups of intake wells along Topia (alt. II), 4 — group of intake wells (alt. Ill), 5 — group of 
infiltration wells (alt. Ill), 6 — hydrogeological section, 7 — margin of flood plain. 
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Obr. 2. Schematický hydrogeologický rez 1—2 
1 — nadložie zvodnenej vrstvy — hliny piesčité, 
prachovité a ílovité, 2 — zvodnená vrstva — 
štrky píesčité, štrky hlinité, 3 — podložie zvod
nenej vrstvy — neogénne íly, 4 — hladina 
podzemnej vody pred započatím spoločnej čer
pacej skúšky 5 — hladina podzemnej vody 
pred ukončením spoločnej čerpacej skúšky 6 — 
hodnoty koeficienta filtrácie ,,k" m/s. 
Fig. 2. Diagrammatic hydrogeological section 12 
1 — Beds overlying the aquifer — sandy, silty, 
and clayey loam, 2 — aquifer — sand and gra
vel, loamy gravel, 3 — beds underlying the 
aquifer — Neogene clay, 4 — groundwater 
table beforethe joint pumping test, 5 — ground
water tabic before the termination of the joint 
pumping test, 6 —values of the coefficient of 
permeability "k" m/s. 

Nadložie zvodneného štrku a piesku 
kvartéru tvorí mocná poloha piesčitej až 
ílovitej hliny (7—8 m). Priepustnosť týchto 
materiálov je veľmi nízka, prakticky žiad

na. 
Hladina podzemnej vody je slabo napätá. 

Jej rozkyv dosahuje počas roka 2,5—3,0 m, 
max. 3,5 m. Podľa režimných pozorova

ní rozkyv hladiny podzemnej vody je v 
priamej závislosti od zmeny vodného stavu 
na povrchových tokoch, čo svedčí o hydra

ulickej spätosti oboch hladín. Ako ukázali 
prieskumné práce, rieky prerezávajú moc

nú polohu hliny a dná ich korýt zasahujú 
do najvrchnejšej, menej priepustnej časti 
zvodnenej polohy (piesok, zahlinený štrk). 
V úsekoch malého spádu tokov možno o

krem toho predpokladať aj určitý stupeň 
prirodzeného zakolmatovania dna jemnými 
splaveninami. Tieto nepriaznivé okolnosti 
spôsobujú zmenšenie priepustnosti a zvý

šenie hydraulického odporu na styku zvod

nenej polohy s riekami. 
Z uvedeného vyplýva, že okrajové hyd

raulické podmienky vo vertikálnom smere 
tvoria podložné neogénne ílovité sedimenty 
a vrchná krycia hlinitá poloha. Prítok i 
odtok na oboch týchto hraniciach možno 
považovať za zanedbateľný ( ± q = 0). 

Okrajové podmienky v horizontálnom 
smere tvoria rieky Ondava a Topia a okraje 
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údolia (obr. 1). Na hranici riek možno brať do úvahy podmienku stáleho tlaku, avšak 
vzhľadom na zvýšenie hydraulických odporov je nevyhnutné zaviesť potrebné korekcie. 
Okraje údolia sú tvorené málo priepustnými ílovitými horninami. Na pravej strane za

sahujú z podhoria Slanských vrchov na okraj údolia proluviálne sedimenty náplavových 
kužeľov cabovského a bačkovského potoka, príp. sa tu lokálne vyskytuje nízky terasový 
stupeň. Podľa priebehu hydroizohýps dochádza na tejto hranici k trvalému prítoku a možno 
uvažovať q = konšt. 

Podstatný vplyv na prirodzený režim prúdenia podzemnej vody majú obe rieky a prítok 
z okraja údolia. Vzhľadom na pomerne malý spád oboch riek sa výrazne uplatňuje vplyv 
hate na Topli nad Božčicami. Vzdutie hladiny v rieke spôsobuje nad haťou trvalé pre

sakovanie vody z toku do náplavov. Na pravej strane Tople pod haťou nastáva opätovné 
drénovanie takto presiaknutej vody. V celom úseku až po sútok nastáva tiež drénovanie 
podzemnej vody pritekajúcej z okraja údolia. Výpočtom sme určili hodnotu špecifického 
prietoku na q = 8,0 . 10 3 1/s/bm, čo v úseku od H V—6 po HV—1 na šírku prúdu 1500 m 
predstavuje prítok Q = 12 l/s. V medziriečí sa z hate presiaknutá voda drénuje jednak 
Topľou pod haťou, jednak Ondavou v priľahlom úseku vzdutia, i ďalej, skoro až po sútok. 
Takýto režim prúdenia sa uplatňuje pri nízkom a priemernom stave hladiny v tokoch. 
Pri vysokom stave prirodzená drenáž riekami prestáva a naopak, okrem krátkeho úseku 
Tople pod haťou, presakuje povrchová voda z tokov do náplavov. 

Možnosti vodárenského využitia podzemnej vody 

Pri posudzovaní možností vodárenský využiť podzemnú vodu bolo treba stanoviť jednak 
využiteľné zásoby, jednak kvalitu podzemnej vody. V prvom prípade bola nepriaznivým 
faktorom sťažená infiltrácia z riek, v druhom možnosť ovplyvnenia podzemnej vody silne 
znečistenou Ondavou. Optimálny spôsob odberu podzemnej vody závisí od vylúčenia 
vplyvu týchto faktorov. 

Využiteľné zásoby podzemnej vody 

Využiteľné zásoby podzemnej vody sme určili modelovým výskumom na hydrointegrá

tore systému prof. Lukjanova na základe dlhodobej čerpacej skúšky a režimového pozo

rovania (I. M U C H A 1968). Modelovaním sa stanovili doplňujúce odpory na hranici zvod

nená poloha—rieka, podzemný odtok z územia a odberateľné množstvo podzemnej vody. 
Všetky hodnoty zistené modelovaním sú pri riešení problematiky veľmi cenné, pretože 
pri ďalších výpočtoch poskytli nepostrádateľné korekčné, ako aj vierohodné porovnávacie 
hodnoty. 

Pri 5 studniach v medziriečí (RH—3, HV—117, HV—115, HV—4, HV—3) sa modelo

vaním stanovilo ako trvalé odberateľné množstvo Q s u m = 66,93 l/s pri S = 1/3 H. Pri 
dokonalosti filtrov by sa toto množstvo zvýšilo až na Q s u m = 95,20 l/s. Okrem toho bol 
nad sútokom v medziriečí modelovaný odber úplným radom studní povedľa riek v dĺžke 
2700 m, pričom sa ich vzájomná vzdialenosť blíži k nule. V závislosti od vzdialenosti 
studní od rieky (100, 50, 25 m) bolo stanovené odoberateľné množstvo 167, 218 a 278 l/s. 

Okrem toho sme využiteľné množstvá stanovili hydrogeologickými výpočtami podľa 
metód, ako ich uvádza N. N. B I N D E M A N ( 1 9 6 3 ) . D O vzorcov boli zavedené korekcie vzhľa

dom na doplňujúce odpory predstavujúce vplyv neúplného zarezania, resp. zakolmato

vania korýt riek. 
Pre jestvujúce studne v medziriečí (I. alt.) RH—3, HV—117, HV—115, HV—3, HV—4 

sa stanovilo trvalé odberateľné množstvo 61,3 l/s; zo studní na pravej strane Tople 
HV—116, HV—6, HV—1 množstvo 27,1 l/s. 
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r ľ NJ r f so o — O* 

o O O *ri 
o n \C <n o ^ n 
<~í ^t r i t—" o —* o 
— 00 ^ 

O O —i r-
oc oc i n •-; r l <-* 
co r-" ^t* to o ~ o 

* á + i " -

Z tf U S u, S Z 

[/3iu XUOUB>[ 

6
0
.2

 
4

3
,6

 
st

 st
 0
,0

0
 

26
8
 

v i <ŕ o - I o —« 
TJ- — 

r- o v-i 
r-í c-í *- r-Í *- i n 

m 

O O rn 
<n Tf o o 
0S CK O w O O 

TÍ- oa r-

r f oc +•* -*-> O "/^ 
"O 

rí r-_ 3 S S 
i n r-* o " —- O — 

•r. — p p 
r*-ľ -rŕ o" *- O oc 

^ . (ň oo 
-ď 

p r i p p 
Ci e*-i O -— M 3

s 

'— T}
1 íľJ ! ^ 

r í 

>n O Cs 
Tt d -H r i d ' ^ 

>n i N O O 
íS - ^ p «o p 
( n - i O V D O <o 

T I O 
m 

es r-_ p 
«<t ri * - **í •** m 

iy~j vi ^ O 

O O <N 
O O r-j «n o 
<N r i o VÍ O r i 

, V-
1
-i o 

I r j o o ô u 

l/Sui X u o m y 

Ä 

O 
O 

-^ 
H 

>> 
T3 

O 
c. 

o 

— 
>N U 

- í ' ■= 3 
■a ">>T3 

D. 
1 

B 

ao 
X ) 

e 
c 
r. 

o 
B 
E 
o| 

u 

-

- j , 

c 
a 
F 3 

— 
•— 
•—i 
F 
L ■J 

í / , 
B 
C 

u 

2 
t -

rfU 

Í 

— 
B o 
t ) 

£ 

— B 
o 

e G- * 

EN l > 

i ;
 c 

.a fi 

-S H * 

371 



Druhou alternatívou bolo umiestnenie odberných studní na oboch stranách rieky Tople 
vo vzdialenosti 100 m od rieky. Pre rad studní dĺžky 1600 m na pravej strane (alt. 2a) 
boli určené pri počte studní 5, 9, 17 odberné množstvá takto: 
Q 5 = 29,2 l/sek, Q9 = 51,2 l/sek, Q 1 7 = 60,4 l/sek. 

Pre rad studní 1200 m na ľavej strane Tople (alt. 2b) boli určené pri počte studní 4, 7, 
13 odberné množstvá takto: 
Q 4 = 34,3 l/sek, Q 7 = 45,3 l/sek, Q 1 3 = 54,4 l/sek. 

Pri 3. alternatíve sa počítalo s umelým obohacovaním zásob podzemnej vody. Išlo 
o odber radom studní na úseku 1000 m v medziriečí po ľavej strane Tople vo vzdialenosti 
200 m od rieky. Vo vzdialenosti 100 m od tohto radu smerom na Ondavu bol uvažovaný 
rad vsakovacích studní na rovnako dlhom úseku a v rovnakom počte. Odberné množstvá 
pri počte odberných studní 5, 9, 17, 33 boli stanovené takto: 
Q 5 = 90,8 l/sek, Q „ = 152,0 I/sek, Q 1 7 = 229,6 l/sek, Q 3 3  300,5 l/sek. 

Z porovnania modelovaním získaných a vypočítaných hodnôt odberných množstiev 
podzemnej vody možno konštatovať, že porovnávané hodnoty nevykazujú podstatnejšie 
odchýlky. 

Kvalita podzemnej rody 

Chemizmus čerpanej podzemnej vody (tab. 1) určujú faktory, ktoré ho vytvárajú, resp. 
naň vplývajú za prirodzeného režimu prúdenia podzemnej vody, a faktory, ktoré sa na 
dotváraní chemizmu zúčastňujú za režimu prúdenia pri intenzívnom odčerpávaní pod

zemnej vody. 
Podzemná voda v medziriečí je v podstatnej miere voda infiltrovaná do náplavov z rieky 

Tople nad haťou, v menšej miere tiež voda infiltrovaná za vysokého stavu z oboch riek. 
Chemizmus podzemnej vody je teda prvotne určovaný chemizmom vody v riekach. In

filtrovaná voda sa v zvodnenej polohe ďalej mineralizuje, pričom podstatnú úlohu má 
obsah organického znečistenia.1' 

Rozkladom organických látok za účasti baktérií a mikroorganizmov vzrastá v pod

zemnej vode koncentrácia voľného C 0 2 a dusíkatých, hlavne amónnych zlúčenín. Voľný 
C 0 2 reaguje s karbonatickými zložkami sedimentov za tvorby bikarbonátov alkalických 
zemín, ale tiež bikarbonátov železa a mangánu. Infiltrovaná voda zvyšuje svoju minerali

záciu v závislosti od filtračnej dráhy a času styku s horninovým prostredím. 
Pri prirodzenom režime podzemnej vody je mineralizácia podzemnej vody v južnejšie 

položených sondách (H V—117, HV—115, RH—3) v rozmedzí 825—863 mg/l, pri sever

nejších sondách H V—3, H V—4 však len 464—476 mg/l. Na pravej strane Tople sa cel

ková mineralizácia pohybuje v rovnakých hraniciach. 
Pri intenzívnom čerpaní sa na jednej strane zrýchľuje prúdenie podzemnej vody a skra

cuje čas jej styku s horninovým prostredím. Na druhej strane však zväčšený prínos orga

nického znečistenia spôsobuje zvýšenie agresívnosti podzemnej vody. Preto infiltrácia 
z Tople a Ondavy neovplyvňuje chemizmus podzemnej vody rovnako. Zatiaľ čo infiltrácia 
z Tople vyvoláva pokles pomerne vysokej mineralizácie, infiltrácia z Ondavy vyvoláva 
jej stúpnutie. Táto zásada platí tiež pre obsah závadných komponentov v podzemnej vode. 

Celkovým chemizmom sa zaraďuje podzemná voda k hydrouhličitanovovápenatému 
až vápenatohorečnatému typu. Je stredne až silnejšie mineralizovaná, dosť tvrdá až tvrdá. 
Podzemná voda má všeobecne zvýšený obsah amónnych iónov, iónov železa, mangánu 
a bárya, miestami i zvýšený obsah organických látok. Obsah týchto nevhodných kompo

1 Rieka Ondava je v úseku pod Hencovcami silne znečistená odpadovými vodami z Východoslo
venských celulózok a papierní, n. p., Hencovce. 
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nentov značne presahuje medznú hodnotu pitnej vody podľa ČSN 83 0611. Ani pri stud

niach, v ktorých v dôsledku infiltrácie z Tople poklesla celková mineralizácia (HV—115, 
HV—117), obsah závadných komponentov nepoklesol pod prípustné normové hodnoty. 
Pri ostatných sondách nebola počas čerpania badateľná výraznejšia zmena chemizmu, 
v prípade vplyvu infiltrácie z rieky Ondavy dokonca obsah závadných komponentov stúpol 
(RH—3, HV—3). 

Za takýchto okolností je prognóza zmien kvality podzemnej vody pri dlhodobom odbere 
veľmi ťažká, pretože zmeny v podstatnej miere závisia od spôsobu a intenzity odberu. 
Rozhodne bude treba obmedziť na najmenšiu možnú mieru, prípadne úplne vylúčiť mož

nosť infiltrácie zo znečistenej Ondavy. Pri intenzívnej infiltrácii z rieky Tople však možno 
predpokladať zlepšenie kvality odberanej podzemnej vody. 

Záver 

Problematika využitia podzemnej vody náplavov Ondavy a Tople nad ich sútokom 
je veľmi náročná. Z hľadiska možností vodárenského využitia podzemnej vody nepriaznivo 
pôsobí jednak neúplné zarezanic korýt riek do zvodnených náplavov, resp. zakolmato

vanie ich dna, jednak silne znečistená rieka Ondava. Hydrogeologické prieskumné práce 
stanovili vplyv oboch týchto faktorov. Uvažované alternatívy odberu podzemnej vody 
v odlišnej miere majú na zreteli vylúčenie ich vplyvu. 

Výhodou I. alternatívy je znalosť filtračných vlastností v bezprostrednom okolí budúcich 
studní a overenie čerpateľných množstiev a kvality podzemnej vody dlhodobou čerpacou 
skúškou. Jej nevýhodou je rozmiestnenie studní na príliš veľkej ploche, nie vždy v naj

vhodnejších hydrogeologických pomeroch a vo vhodnej pozícii voči znečistenej Ondave. 
Nevýhodou II. alternatívy je, že pri intenzívnom odbere radom studní po obidvoch stra

nách rieky Tople hrozí nebezpečenstvo ďalšej kolmatácie dna a postupný pokles odber

ného množstva podzemnej vody. Pri odbere podzemnej vody len na jednej strane rieky 
je odberné množstvo pomerne nízke. 

Ako najpriaznivejšia sa ukazuje III. alternatíva odberu, t. j . umelé obohacovanie zásob 
podzemnej vody. Oproti predchádzajúcim dvom alternatívam dovoľuje podstatne zvýšiť 
odberné množstvo podzemnej vody a zmenšuje nebezpečenstvo kolmatácie dna toku. 
Možno tiež predpokladať, že sa umelým obohacovaním výrazne zlepší kvalita odoberanej 
podzemnej vody. 

Doručené 31. 1. 1973 
Odporučil A. Porubský 
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New hydrogeological information gained from the investigation of alluvial deposits on the 
junction of the Topia and Ondava rivers 

ĽUDOVÍT CIBUĽKA 

The paper presented describes a method solving the problem of groundwater utilization in 
the hydrogeologically intricate conditions in alluvial deposits on the junction of the Ondava and 
Topľa rivers. In order to appraise the possibility of groundwater management it was necessary 
to solve two principal questions: 
(a) The possibility to supplement groundwater reserves by infiltration from the incompletely 

incised and/or silted river channels. 
(b) The influence of the strongly polluted Ondava river on the quality of ground water. 

The replenishment of groundwater reserves was solved by means of a model research on the 
hydraulic integrator of Prof. Lukjanov"s system based on regime observations and a longterm 
pumping test on exploration wells. Supplementing resistances on the boundary aquiferriver, sub
surface discharge from the area, recoverable quantity of ground water from the existing test wells 
and recoverable quantity of ground water from a group of wells in a hydrogeologically most favour
able part of the area have been determined by the modelling. All data thus obtained are extremely 
valuable for the problem in question since they provide indispensable correcting as well as reliable 
comparative values for the subsequent hydrogeological calculations. 

The determination of utilizable groundwater reserves was also made by means of hydrogeolo
gical calculations according to the usual formulas as mentioned by N. N. Bindeman (1963). Three 
alternatives have been evaluated: 

L Catchment from 8 existing test wells.l 
II. Catchment from a group of wells on the right side of the river Topľa (alternative Ha) and 

on the left side of the Topla (alternative lib). 
III. Catchment from a group of wells which are hydrogeologically most favourably situated on 

the left bank of the Topľa with artificial recharging of the groundwater reserves by a series 
of infiltration wells located toward the Topľa river. 

The values obtained by modelling and documented by calculations do not substantially differ 
and may be regarded as reliable. Depending on the alternative selected, the utilizable quantities 
of ground water range within 88 to 300 1'sec. 

An important factor also considered in the solution of the problem of the effects of the strongly 
polluted river Ondava on the groundwater quality in alluvial deposits was the fact that the chemical 
composition of ground water is primarily determined by the chemism of water in rivers. While 
the Topľa river has an acceptable water quality, the Ondava river is strongly contaminated, especially 
by organic matter (cellulose waste water). It is just the organic pollution which significantly affects 
the subsequent chemism of infiltrated water in alluvial deposits. Under the presence of bacteria 
and microorganisms the decomposition of organic matter takes place and free CO2 and nitrogen, 
particularly ammonium compounds, originate. These substances increase the corrosiveness of 
ground water, owing to which its total dissolved solids as well as the content of unfavourable com
ponents such as iron, manganese, and ammonium increase. 

It may be expected that intense infiltration of water from the river Topfa will improve the quality 
of water withdrawn, since the shortening both of the filtration path and of the time of contact of 
the water with the surrounding rock will effect the decrease of a rather appreciable amount of 
dissolved solids as well as the decrease of the content of detrimental components. 
Preložila E. Česánková 
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