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Association analysis of the relation between the chemistry 
of spring waters in the Carpathian Flysch 

and the morphologic position 
JÄN JETEL — LÝDIA RYBÁROVÁ 

Association analysis of hydrochemical data on 61 springs issuing from the 
Godula Beds (sandstones and shales) in the Moravian—Silesian Beskydy Mts. 
verified a statistical dependance between the wate r chemical composition and 
the morphologic position of the springs by testing statistical hypotheses with 
the use of the criterion j 2 . The sulfates predominate on the ridges, near the 
peaks and on the feet of sheer slopes, t he bicarbonates prevailing in t he springs 
situated in the valleys and on modera te slopes. This regular i ty reflects evi

dently differences in t he length of the ways of underground circulation. The 
sulfates are brought, in the main, probably by ra inwater . The percentage of 
sulfates in the groundwate r decreases in the course of the interaction with 
rocks as a consequence of the dissolution of rock carbonates. 

For now, it has been possible to verify statistically the abovedescribed de

pendance only in the Godula Beds from where the most detailed information 
is available and where this dependance may manifest itself most distinctly 
thanks to comparatively low calcium carbonate contents in the rocks. In the 
future, it will be useful to examine from this point of view the spring waters 
in other Flysch regions as well. The described relat ion might even prove to be 
ot a more general validity, especially in mounta inous regions. 

t h e analysis of association of quali tat ive at t r ibutes may have more extensive 
applications in solving various hydrogeológie and hydrogeochemical problems. 
Aitnougn the used methods are very simple and do not require laborious com

putations at all, they make possible to verify objectively the conclusions often 
drawn only by intuit ion from empirical data. 

Preložil J. Jetel 

z o ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

J a n K a l v o d a : Kvartérní orogenní rysy reliéfu Himaláje 
(Prednesené na zasadnutí SGS Bratislava 30. 3. 1977) 

v n ľ e ľ , w í n m ° ^ e l a C e r e l Í é f u H i m á l a j e svedčí o vrásném dotváŕení horské klenby 
s nlaľpľľrn i°f n n í o r ° Š e n e t i c k é zmeny objemu a tvaru horstva byly spolu 
LenPHrk*nh lmi k l l m a t i c k ý m i osciiacemi hlavními príčinami variability klimamorfo
geneticKych procesu. Prúbéh téchto procesu je stále podporován a oživován pokra
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čujícím zdvihem himalájskych pášem, který tak vytváŕí podmínky k zachovaní 
extrémni potenciálni energie reliéfu. Geologicky velmi krátke období, délici součas
nost od miocenní, resp. stredné pliocenní až stredné pleistocenní fáze orogeneze, 
umožňuje nazvat problém vývoje himalájskeho reliéfu výjimečnou možnosti pŕimeho 
studia prúbéhu vrásnéní jako nejrevolučnéjšího ze známych geologických jevu. Hi
málaj je pravdepodobné jediným horstvem planéty, kde lze geomorfologickymi me
tódami studovat genezi a destrukci vrásnéné horské klenby. Mimoŕadný zajem prí
rodovedca o vývoj nejmladší horské klenby planéty, který je motivovan pozorova
nými unikátními geologickými a biologickými jevy, vede k syntetickému prohlubo
vání poznatku o prírode Himaláje a k jejich zobecnení porovnaním s ostatmmi mo
bilními pásmy zemské kúry. 

Nejmladší fázi himalájskeho vrásnéní, jejíž projevy múžeme sledovat pri studiu 
geologických a geomorfologických procesu mobilního prostoru i v současne dobe, lze 
ztotožnit zejména se vznikem výrazného stupňového uspoŕádání horských reliéfu. 
Na pozadí celkového zdvihu horstva o nékolik tisíc metru byla ve ctvrtohorach 
vyklenutá vrásová pohorí Tibetského Himaláje a vytvorený hlavní rysy jeho nem 
síté V pŕíkrovové stavbe Vysokého Himaláje byl oživen hlavní himalájsky presun 
a vzniklý dílčí reliéfové pŕíkrovy uvnitŕ hmôt vysokohimálajského pŕíkrovú. Byla 
tak zároveň vyvolaná bouŕlivá destrukce nových reliéfových celku, doprovazena 
akumulací a následným zvrásnéním úlomkovitých suchozemských sedimentu Sivahku 
v j . pŕedpolí horstva. V Nízkem Himálaji byly diferencovaný mezihorske tektonické 
kotliny, v čele pohorí pak pásmo hlavního hraničního zlomu. 

Vznik reliéfových pŕíkrovú pleistocenního stáŕí byl vyvrcholením sverazneho sta
vebnine stylu Vysokého Himaláje. Reliéfové pŕíkrovy nesou ve hŕbetmeh partneh 
starší horské reliéfy a pŕesunují se po pomerné členitém reliéfu nižších tektonických 
celku Jejich relatívni geologické mladí a ponásunová fáze modelace povrchových 
častí v chladnému vysokohorském podnebí podmiňují vysoký stupeň zachovám pu
vodního tvaru a výškových amplitúd pŕíkrovú. Ve východním Nepálu je tento styl 
(vysokohimálajských pŕíkrovú) nejzetelnéjší u horských masívu Makalu, Camlangu 
a zejména Comolongmy. , 

Z geomorfologické a strukturnégeologické analýzy horského masívu Comolongmy 
vyplýva, že jeho hmoty byly ve stŕedním až mladém pleistocénu nasunuty na rehet 
stropu vysokohimálajského pŕíkrovú v oblasti Khumbu a Horní Barun. Nizsi relie
fová úroveň krystalinika vysokohimálajského pŕíkrovú Khumbu je v pokrocilem 
stadiu alpínske modelace, s hladinou nejvyšších vrcholu mezi 6000 až 7000 m a ledov
cových údolí mezi 46006000 m. Jejím charakteristickým rysem je vysoký stupeň 
mrazového rozpadu hrebenú oddélujicích pomerné široká a plocha udoli. Naproti 
tomu vyšší reliéfová úroveň masívu Comolongma je extrémne mladou skupinou 
štítu s vertikálni členitostí blízkou hranici gravitační stability a s nápadným ne
dostatkem úpatních svahových a ledovcových sedimentu. Výsledkem posledmch az, 
presunu masívu Comolongma na reliéf staršího himalájskeho hrbetu je jeho vnitrni 
tektonické rozčlenení na dílčí reliéfové šupiny Ságarmathy a LhotseNuptse 

Porovnaní vývoje čtvrtohorních reliéfových pŕíkrovú Comolongmy a Makalu s geo
logickou a geomorfologickou stavbou dalších dominantních horských skupín Hima
láje a Karakóram není dosud možné provést, nebof nejsou dosud dostatecne pro
zkoumány. Jde zejména o horské masívy v oblasti ledovce Baltoro (Chogori  K2, 
Gašerbrum a další), Nangáparvatu a Nandá Déví v Zapadnim, Shaulágri, Anna
púrny, Manaslu a Kančandžangy v Centrálním a Namce Barva ve Vychodmrn Hi
málali. Prevratné zmeny ve stavbe a reliéfu himalájskeho prostoru svedc o tom ze 
kvalitatívne srovnatelné jevy mohou být vúdčími událostmi ctvrtohorm etapy geolo
gické histórie mobilních zón zemské kúry. 
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