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OxpaHa OKpywaiomeň cpejbi Ha piynioM MecTopoJKjemm BejibKa CTyjna 
npii EaiiCKOn Bi.it i pime B CBH3H C ero IKCII n>a i .m.ivn 

B aarancraeiiHM reojionmecKOii pa3Be/{KH pTyTHOro McCTopo>KaeHiiíi BeJibKa 
CT>VJHH M3yMaJincb Bonpocbi oxpaHH OKpy>Kaiomeii cpejihi SToro MeCTopo>K
AeuHH. BHMMaHHe 6HJIO y^eJieHO KOCBeHHOMy BJIMSHHK) prvrit npii 3Kcnjio
aTairHM. nojiyneHHHc pc3>jibTaTbi noi<a3biBaioT, m o neo6xo,nnMO npHHírrb 
Mcpbi fljia oxpaHH OKpy>Kaioiaci"i cpeflbi. rjiaBHWM o6pa30M B Mecrax r«e 
6y\neT npoMcxoflMTb MaHHiiyjismiia c pyfloťi coflep^ameii piyrb, MTOÔM 3anpc

THTb CC Bpe,HHOe BJIHHHHe B nOBepXHOCTHMX BOflaX H B03/ryxe. 

Protec t ion of the env i ronment in relat ion with p lanned exploi ta t ion of the 
Veľká Studňa mercu ry deposit near Banská Bystr ica 

During the final stages of geological prospect ing at the Veľká S t u d ň a 
m e r c u r y deposit, the impor tance of the env i ronmen t protect ion aga ins t 
undes i rab le influence of ext rac ted mercury has been also t r ea ted . Ac
cording to resul ts the mercury mineral izat ion itself with in the ore field 
(the p r i m a r y toxicity) is recently of grea ter exten t t h a n effects induced 
by h u m a n activi ty on the deposit (the secondary toxici ty) . With the a im 
to ensu re protect ion of the env i ronment around sites w h e r e mercu ry ore 
will be t rea ted and stored, the mining enterpr i se should t ake precau t io 
n a r y measures l imit ing undesi rable contaminat ion of surface w a t e r s and 
the pollution of the a thmosphe re by msreury . 

Okrem priamych dôsledkov baníckej Aj keď pripravovaná ťažba z ložiska 
činnosti (zmena tvaru okolia ložiska, ve Veľká studňa pri Banskej Bystrici bude 
dúca neraz až k devastácii povrchu) je relatívne malého rozsahu a nebude 
výsledkom ťažby, úpravy a spracúvania trvať dlhšie ako 10 až 15 rokov, pôjde 
nerastných surovín aj znečisťovanie ži o ťažbu suroviny, ktorej finálny produkt 
votného prostredia, ktoré v istých pri (ortuť) je známy toxickými účinkami na 
pádoch môže mať aj neželateľné roz živé organizmy. Preto sa niektorým 
m e r v  otázkam ochrany životného prostredia 

http://Bi.it
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venovala pozornosť už v záverečných 
fázach etapy vyhladávacieho priesku

mu a budúca ťažobná organizácia (Rud

né bane. n. p., Banská Bystrica) v za

počatých prácach pokračuje. 

Niektoré geochemické vlastnosti ortuti 

Geochemické vlastnosti ortuti podrob

ne študoval Saukov (1966). Ortuť je ty

pickým chalkofilným prvkom a má zo 
všetkých takýchto prvkov najvyšší po

tenciál ionizácie, s čím priamo súvisí jej 
schopnosť uvoľňovať sa z rozličných 
zlúčenín na rýdzi kov. Vrie pri 357,25 °C 
a pri normálnej teplote má zistiteľnú 
tenziu pár. Táto vlastnosť ortuti vedie 
k jej ustavičnému odparovaniu a k vy

tváraniu osobitnej ortuťovej atmosféry 
obaľujúcej Zem. Ale obsah ortuti 
v atmosfére nie je vysoký a nepresa

huje 0.02 mg . m  3 . 
Stredný klark ortuti v zemskej kôre 

je 7 , 7 x l 0 _ ( i %, čo pre povrchovú časť 
kôry do hĺbky 1 km predstavuje množ

stvo 1 X 1 0 U t ortuti (Saukov. 1966). 
V ortuťových ložiskách je iba 0,02 n o 

z celkového množstva ortuti. Ostatok je 
v stave maximálneho rozptýlenia pre

važne v horninách, kde sa jej obsah 
pohybuje v milióntinách percenta. Do

teraz je známych asi 20 minerálov ortu

ti a synteticky pripravených zlúčenín 
(poväčšine organických) niekoľko sto. 
Najrozšírenejším nerastom ortuti je ru

melka. 
Do atmosféry sa ortuť dostáva pre

važne v podobe pary, a to vtedy, ak sa 
s atmosférou stýka kovová ortuť. 
Vznik kovovej (tekutej) ortuti v oxi

dačných pásmach ortuťových ložísk je 
bežným javom. Pokiaľ sa v niektorých 
ložiskách ortuť v kovovej forme nevy

skytuje, jej neprítomnosť sa vysvetľuje 
tak, že sa vyparuje rýchlejšie, ako 
vzniká. 

Okrem prirodzeného kolobehu sa 

atmosféra obohacuje ortuťou aj vply

vom ľudskej činnosti (spaľovanie uhlia, 
metalurgické procesy a pod.). Prítom

nosť ortuti v atmosfére dokazuje aj jej 
výskyt v dažďovej vode (v priemere 
0,2 mg . m  3 ) , V priebehu jedného roka 
spadne na Zem s atmosferickými zráž

kami asi 100 000 t ortuti, čo je nepo

rovnateľne viac. ako je súhrn ročnej 
svetovej ťažby. 

Je dokázané, že ortuť je v hodnote 
okolo milióntin percenta prítomná aj 
v rozličných organizmoch. O tom, že jej 
zvýšený obsah v živých organizmoch 
môže mať nepriaznivé následky, svedčí 
príklad z Japonska (Zýka, 1973). Tu 
v rokoch 1955 až 1960 v oblastiach Mi

namata a Nilgata ochorel značný počet 
osôb na neznámu chorobu, ktorú spre

vádzali vážne neurologické poruchy 
a ktorá sa často končila úmrtím. V cen

trálnom nervovom systéme obetí sa zis

tili vysoké koncentrácie ortuti. Zistilo 
sa. že chorobu spôsobila konzumácia 
morských rýb obsahujúcich 5 až 40 mg 
ortuti v 1 kg. Ryby boli intoxikované 
priemyselným odpadom vypúšťaným 
do prímorských riek. ktorý obsahoval 
metyl — ortuť. 

Náčrt a riešenie problematiky v rámci 
ložiska 

Ložisko monometalických ortuťových 
rúd Veľká studňa je na východnom 
úbočí Kremnických vrchov približne 
10 km na Z od Banskej Bystrice. Po

vrch jeho bezprostredného okolia tvorí 
morfologicky členitá hornatina s prie

mernou nadmorskou výškou 850 m. 
čiastočne zalesnená, miestami s lúkami 
a pasienkami. Ložisko je v závere Ma

lachovskej doliny a jeho povrch odvod

ňuje Malachovský potok, ktorý sa asi 
v 10 km vzdialenosti od ložiska vlieva 
z pravej strany do Hrona (v mieste, kde 
rieka opúšťa priestor banskobystrickej 
aglomerácie). 
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Ložisko (Knésl. 1979) je takmer vý
hradne z rumelky, ktorá vytvára hniez
da a polohy bohatej rudy v rozpada-
vých karbonatických pieskovcoch stred
ného eocénu. Rýdza ortuť sa vyskytuje 
iba výnimočne (Knésl et al., 1973) a 
v zanedbateľnom množstve. Pokusné 
merania obsahu ortuti v pôdnom 
vzduchu v bezprostrednom nadloží lo

žiska (Filo — Medo. 1978) boli nega

tívne. 
Aj keď je ložisko relatívne blízko po

vrchu a odkrývkový pomer umožňuje 
exploatovať ho povrchovým spôsobom, 
uvažuje sa s podzemnou ťažbou. Hlav

ným dôvodom pre podzemnú ťažbu 
(okrem devastácie povrchu) je prítom

nosť rozsiahlych svahových deformácií 
v blízkom okolí ložiska, ktoré by pri 
povrchovej otvárke a ťažbe na relatívne 
veľkej ploche mohli viesť k porušeniu 
stability okolitých svahov (Malgot — 
Mahr, 1977, Grygárek — Svrčina. 1979). 

Vyťažená ruda obsahujúca ortuť 
v nízkych desatinách percenta sa bude 
nákladnými autami odvážať na skládku 
flotačnej úpravne v Španej Doline (dĺž

ka trasy je asi 17 km) a pri preprave sa 
nemožno vyhnúť prejazdu Banskou 
Bystricou. Uvažuje sa s prepravou nie

koľkých desiatok nákladných áut s ru

dou denne. 
Po podrveni a zomletí sa surovina po

drobí flotačnému procesu. Kovnatosť 
vyrobeného koncentrátu bude od 5 do 
10 "„ Hg. kovnatosť odpadu zachytá

vaného odkaliskom dosiahne maximálne 
niekoľko stotín percenta. Koncentrát sa 
bude odvážať nákladnými autami na že

lezničnú stanicu v Uľanke (trasa dlhá 
7 km) a odtiaľ po železnici do ortuťovne 
v Rudňanoch. 

V súvislosti s končiacimi sa geologicko

prieskumnými prácami objednala ťažob

ná organizácia v ÚVR Košice predbežné 
posúdenie vplyvov exploatačných a 
úpravníckych prác na charakter okoli

tého prostredia. 

Pri zisťovaní terajšej toxicity vo vo

dách, pôde a horninách okolia ložiska, 
teda pri stanovovaní hodnoty toxicity 
vyvolanej samostatnou prítomnosťou or

tuťovej mineralizácie v priestore ložiska 
a celého malachovského ortuťonosného 
poľa. sa použili údaje z geochemických 
prác uskutočnených v celej oblasti 
Kremnických vrchov počas prvých fáz 
geologickoprieskumných prác (Knésl 
et al., 1973). Na základe odberu a mine

ralogického hodnotenia šlichových vzo

riek zo všetkých vodných tokov oblasti 
bola konštatovaná prítomnosť početných 
výrazných sekundárnych mechanických 
aureôl rumelky, a to najmä v blízkosti 
historicky známych baní ortuťovej rudy 
v malachovskom poli. Ďalšie sekundárne 
mechanické aureoly rumelky v mala

chovskom poli indikovali prítomnosť do

teraz neznámych ortuťonosných konce

trácií. Výrazné mechanické aureoly ru

melky sa zistili aj v ďalších častiach 
Kremnických vrchov, najmä v oblasti 
kremnického zlatonosného poľa. Na zá

klade celkového zhodnotenia výsledkov 
šlichovania sa konštatovalo, že sporadic

ká prítomnosť rumelkových zŕn v ťaž

kých podieloch šlichových vzoriek je 
typická pre celú oblasť vrchov. 

Zatiaľ čo priemerný obsah zŕn ru

melky v šlichových vzorkách odobra

tých v blízkosti ortuťonosných výskytov 
sa pohybuje priemerne v stovkách až 
tisícoch kusov, v širšom okolí týchto 
výskytov ich počet klesá na desiatky 
až stovky kusov a ešte aj vo vzdiale

nosti niekoľkých km od primárnych vý

skytov je celkom bežný obsah rumelky 
v jednotkách až desiatkach kusov. Sli

chové vzorky odobraté z Malachovské

ho potoka, odvodňujúceho bezprostredné 
okolie starého ložiskového výskytu Pri 
jazere, a novovyhľadaného ložiska Veľ

ká studňa vykazujú ešte v blízkosti sú

toku potoka s Hronom, t. j . vo vzdia

lenosti asi 10 km od týchto výskytov, 
obsah zŕn rumelky v desiatkach a ne
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zriedka aj stovkách kusov (obr. 1). 
Pôdna metalometria zistila, že pôda 

v bezprostrednom okolí ortuťonosných 

ložísk a výskytov poľa má výrazne zvý

šený obsah ortuti (sekundárne aureoly 
Hg). Obsah Hg sa pohybuje spravidla 

AV i 
\ 

s "N *AJ& KRÁLIKY, 

T # 

~0^s!sr> 

§lrjt 

tá ŕ Ä A a Q 

BANSKÁ \ 
BYSTRICA H 

i 
v

^ 

MALACHOV 
/ 

/ 

Obr. 1. Distribúcia rumelky v šlichových vzorkách vodných tokov malachovského poľa 
(Knésl, 1979) , . , . , ._ „ ,. ,_ 
1 _ kvantitatívne rozhranie obsahu zŕn HgS v jednotlivých vodných tokoch. 2 — obsah 
zŕn HgS prevažne nad 1000 ks, 3 — obsah zŕn HgS prevažne v rozmedzí od 100 do 
1000 ks. 4 — obsah zŕn HgS prevažne v rozmedzí od 10 do 100 ks, o — obsah zŕn HgS 
prevažne v rozmedzí od 1 do 10 ks. 6 — prevažne nulový obsah zŕn HgS. 7 — plošne 
ohraničenie úseku malachovského póla s prevahou obsahu zŕn HgS nad 100 a 1000 ks 
(územie s primárnou toxicitou). 8 — jednotlivé ložiská a výskyty ortuťovej mineralizacie 
p o I a  (A — Velká studňavýchod, B — Velká studňazápad. C — Pri jazere. D — Dolná 
skala. E — Nemeckv vrch. F — Králický ortutný vrch, G — Trávny Zdiar) 
Fiff. 1. Cinnabar distribution in fluviatile deposits over the Malachov ore field (Knésl 
1979) 
1 _ quantitative boundaries limiting equal cinnabar content in panning samples, l — 
cinnabar content mostly over 1,000 grains. 3 — cinnabar content mostly in the 100—1.000 
grains range. 4 — cinnabar content mostly in the 10—100 grains range. 5 — cinnabar 
content mostly in the 1—10 grains range, 6 — mostly samples devoid of cinnabar. 7 — 
areal extent of samples with 100 to 1,000 cinnabar grains over the Malachov ore field (the 
area polluted by primary toxicity). 8 — single deposits and occurences of mercury mine
ralization in the ore field (A — Velká Studňa East. B — Velká Studňa West. C — Pri ja
zere locality, D — Dolná skala locality, E — Nemecký vrch hill locality. F — Kralicky 
ortutný vrch hill locality, G — Trávny Zdiar locality) 



J. Knésl: Ochrana životného prostredia 167 

v tisícinách, miestami aj v stotinách 
percenta, výnimočne až v desatinách 
percenta. Prítomnosť rumelky (v ojedi

nelých prípadoch až v stovkách kusov) 
sa konštatovala aj v ťažkých podieloch 
šlichových vzoriek odobratých z pôdy 
v bezprostrednej blízkosti pripovrcho

vých ortuťonosných výskytov. Výsledky 
pôdnej metalometrie súčasne poukazujú 
na výraznú migráciu ortuti v pôde, 
ktorá je výsledkom gravitačného účinku 
morfologicky členitého terénu (včítane 
účinku zosuvov). Na metalometrických 
profiloch vedených naprieč dolinami 
potokov sa zistil zvýšený obsah ortuti 
v pôde v nížinných častiach profilov, 
ktorý v istých prípadoch prevyšuje aj 
hodnoty sekundárnych anomálií Hg vy

volaných prítomnosťou pripovrchovej 
ortuťovej mineralizácie. 

Z výsledkov metalometrie primárnych 
hornín (litogeochémia) vyplynulo, že 
horniny paleogénu v porovnaní s petro

graficky a stratigraficky odlišnými hor

ninovými typmi obsahujú výrazne vyšší 
obsah ortuti. Najvyšší obsah ortuti sa 
zistil v paleogénnych zlepencoch (pri

márne aureoly Hg v priestoroch jednot

livých výskytov malachovského poľa). 
Z uvedeného jednoznačne vychodi, 

že zvýšený obsah ortuti v pôde a hor

ninách a prítomnosť rumelky v ťažkých 
podieloch jemných frakcií vodných to

kov a pôd je v blízkosti ortuťonosných 
výskytov primárneho pôvodu, teda je 
vyvolaný migráciou ortuti (prípadne zŕn 
rumelky) pochádzajúcej z týchto výsky

tov. Široký rozptyl ortuti a rumelky je 
aj dôsledkom deštrukcie výskytov hy

pergénnymi a gravitačnými procesmi. 
Toxicita v pôde, horninách a vode 

v blízkosti ortuťonosných výskytov ne

závisí od ľudskej činnosti a je výsled

kom prítomnosti ortuťovej mineralizácie 
v tejto oblasti. Takúto toxicitu možno 
označiť ako primárnu a je charakteris

tickým príznakom všetkých ortuťonos

ných ložísk (sekundárne a primárne 

aureoly Hg). Geochemické metódy, bo

hato aplikované najmä v počiatočných 
fázach vyhľadávania týchto ložísk, sú 
založené práve na prítomnosti primár

nej toxicity v ich okolí. 
V rámci vyhľadávacieho prieskumu 

ložiska pracovníci ÚVR Košice pokusne 
merali obsah ortuti vo vode a voľnom 
ovzduší vybraných objektov ložiska 
(Leško — Borošová. 1977). Miesta od

beru vzoriek vyznačuje obr. 2. 
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Obr. 2. Mapa geochemických vzoriek ortuti 
vo vode a vo vzduchu (Leško — Borošová, 
1977) 
1 — stanovenie ortuti vo volnom ovzduší. 2 — 
stanovenie ortuti vo vode 
Fig. 2. Geochemical sampling map for mer
cury (Leško — Borošová, 1977) 
1 — atmospheric sample site, 2 — surface 
water sample site 

Vzorky vody sa odoberali zo 14 od

berných bodov. Odberné body 1 až 8 
boli v blízkosti flotačnej úpravne Spa

nia Dolina. 9 až 12 v povodí Malachov

ského potoka odvodňujúceho povrch lo-
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žiska, 13 v povodí potoka Brutov jarok 
z priestoru západne od ložiska a odber
ný bod 14 bol priamo v prieskumnej 
štôlní ložiska. Pretože sa vzorky vody 
odoberali v období, keď sa v úpravni 
spracúvala ortuťová ruda z prieskum

ných banských diel ložiska (prevádz

kové skúšky), výsledky získané z bodov 
2, 3. 5 a 6 prinajmenšom podstatne 
ovplyvnili flotačný proces úpravy rud

niny. Najvyšší obsah ortuti bol v bode 2, 
umiestnenom priamo pod odkaliskom 
úpravne. 

Vzorky 9, 10 a 11, odobraté v blíz

kosti sútoku Malachovského potoka 
s Hronom (okolo 10 km od ložiska), ako 
aj vzorka 12. odobratá asi 5 km od lo

žiska, vykazujú nepatrný, príp. nulový 
obsah Hg. Vo vzorke 14, situovanej 
priamo v prieskumnom prekope, bol 
najvyšší obsah Hg vôbec (0,080 m g . 
. l^'H^O). Je to pochopiteľné, pretože 
ide o podzemnú vodu pochádzajúcu 
priamo z rudonosného súvrstvia. Rela

tívne vysoký obsah Hg bol aj vo vzor

ke 13 (Brutov jarok v nadloží západ

ného pokračovania ložiska — 0,035 mg . 
. 1 ~ ' H J O ) . To v plnom rozsahu potvrdzu

je údaje o primárnej toxicite vody kon

štatované z výsledkov geochemických 
prác. 

Pracovníci ÚVR Košice orientačne 
zisťovali aj obsah ortuti vo vodách celej 
oblasti malachovského poľa. Zvýšený 
obsah (v niektorých prípadoch prevy

šujúci príslušnú CSN) namerali vo via

cerých vzorkách, a to najmä z prame

ňov vytekajúcich v blízkosti výskytov 
paleogénnych hornín. V roku 1978 pra

covnici Hutného projektu Brno analy

zovali 4 vzorky vody z priestoru ložis

ka Veľká studňa. Výsledky boli v pod

state totožné s výsledkami prác ÚVR 
(Bily, 1979). 

Obsah ortuti vo voľnom ovzduší zis

ťovali pracovnici ÚVR Košice na 5 sta

novištiach (Leško — Borošová, 1977, ich 
situáciu zachycuje obr. 2). Najvyšší ob

sah Hg (0.095 mg . m  3 ) bol nameraný 
na stanovišti A, teda v bezprostrednej 
blízkosti dočasnej skládky ortuťovej 
rudy v priestore úpravne Spania Do

lina. Stanovištia B (vchod do úpravne) 
a C (horný okraj obce Malachov, asi 
5 km od ložiska) vykázali nepatrné hod

noty. Pomerne značný obsah Hg (od 
0.009 do 0,092 m g . m  3 ) sa zistil na 
stanovišti D (ústie prieskumnej štôlne 
Mária) a E (ubytovací priestor v blíz

kosti prieskumnej štôlne). Podľa name

raných výsledkov (merania sa uskutoč

nili v zimnom období, v letnom období 
by boli hodnoty pravdepodobne o niečo 
vyššie) možno konštatovať, že ortuť 
z rudy čiastočne sublimuje do ovzdušia, 
ako to ukazujú výsledky meraní na sta

novištiach A, D a E. 

Záver 

V rámci vyhľadávacieho prieskumu 
sa na ložisku monometalických ortuťo

vých rúd Veľká studňa skúmali aj nie

ktoré otázky súvisiace s ochranou ži

votného prostredia pred nežiadúcimi 
vplyvmi vyvolanými znečistením okolia 
ložiska účinkom uskutočnených prie

skumných a uvažovaných dobývacích 
a úpravníckych prác. Pri posudzovaní 
vplyvu ložiska a ľudskej činnosti na lo

žisku na kontamináciu okolitého pro

stredia ortuťou sa využili poznatky 
z geochemických prác, ako aj výsledky 
meraní ÚVR Košice. 

Obsah ortuti, ktorý bol zistený vo 
volnom ovzduší v pracovnom prostredí 
ložiska a v bezprostrednej blízkosti 
skládky ortuťovej rudy v priestore flo

tačnej úpravne Spania Dolina, pouka

zuje na to, že pri prieskumných ban

ských prácach, pri skladovaní a úprave 
rudy nastáva krátkodobý prínos ortuti 
do ovzdušia v blízkosti pracovných ob

jektov. Obdobne sa krátkodobo zvyšuje 
obsah ortuti v povrchových vodách. 
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Toto konštatovanie poukazuje na potre
bu dlhodobo sledovať obsah ortuti vo 
vodách a voľnom ovzduší v blízkosti 
priestorov, kde sa s ortuťovou rudou 
manipuluje, ako aj na potrebu dodržia

vať všetky preventívne ochranné opatre

nia proti nežiadúcemu znečisťovaniu 
okolia ortuťou (výber vhodného miesta 
na skládku rudy. inštalácia potrebných 
zariadení maximálne obmedzujúcich 
rozptyl a vyparovanie rudy na skládke, 
výber vhodného miesta na uskladnenie 
odpadu z úpravne). 

Ložisko Veľká studňa je v blízkosti 
prímestskej rekreačnej oblasti Banskej 
Bystrice vo východnej časti Kremnic

kých vrchov. Ukazuje sa. že táto časť 
vrchov je na rekreačné účely nevýhod

ná. Poukazuje na to rozšírený zvýšený 
obsah ortuti v horninách a pôde územia 
a zvýšený obsah ortuti vo vode, ktorý 
v mnohých prípadoch prekračuje hra

nicu stanovenú CSN (vo vodárenských 
tokoch je povolený obsah Hg maximál

ne 0.0001 m g . I"1, v úžitkovej povrcho

vej vode 0.005 mg . l~l). 
Podiel sekundárnej toxicity, t. j . into

xikácie okolia vyvolanej prieskumnou, 
baníckou a úpravníckou činnosťou, je 
v porovnaní s primárnou toxicitou, za

príčinenou samotnou prítomnosťou or

tuťových rúd v danej oblasti, minimál

ny a viaže sa výlučne na bezprostredné 
okolie objektov, v ktorých sa s ortuťo

vou rudou manipuluje. 

Recenzoval I. Kravjanský 
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Protection of the environment in relation with planned exploitation 
of the Vetká Studňa mercury deposit near Banská Bystrica 
JURAJ KNÉSL 

In the course of geological prospacting of 
the Velká Studňa mercury deposit near Ban
ská Bystrica town. Middle Slovakia, the pro
tection of the environment against undesirable 
pollution and contamination induced by human 
activity has been investigated. For this pur
pose, the results obtained by geochemical 
sampling (panning prospection and soil geo
chemistry) were used and further additional 

measurements have been realized by the Ore 
Research Institute Košice (Leško — Borošo
vá 1977). 

Obtained results prove increased mercury 
content in the atmosphere over the deposit 
and the ore stock yard of the dressing and 
flotation plant. Moreover, in the course of 
underground prospection by mining workings 
and the ore storage and dressing, the at
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mospheríc mercury content increased for 
short time close to the working site. Simi
larly, mercury pollution has been found to 
occur in surface waters around the working 
site. This indicates the need of long-time 
checking of the mercury content in springs, 
surface waters and atmosphere around the 
sites where mercury ore is manipulated. 
Moreover, precautionary mesurements are 
needed with the aim to limit undesirable 
pollution of the environment by mercury 
which include the choice of suitable places 
for the ore stock yard, the design and 
installation of suitable facilities against mer
cury evaporation at this stock yard and the 
choice of suitable location of wastes coming 
from the dressing plant. 

The Velká Studňa deposit is located near 
to the recreation area of the Banská Bys
trica town in the eastern part of the Krem

nické vrchy Mts. According to results, the 
site is unsuitable for such purposes due to 
higher mercury content of rocks, soils, flu
viatile sediments, springs and surface waters 
in the area concerned. In many cases, the 
amount of mercury in springs and surface 
waters is higher than the limit allowed by 
Czechoslovak Standard. 

Results confirmed only small areal extent 
of pollution in the environment induced by 
prospection, mining and dressing facilities 
(secondary toxicity) compared with natural 
contamination due to the presence of the 
mercury mineralization itself (the primary 
toxicity). Under such circumstances, the 
pollution effect of the secondary toxicity is 
restricted to the nearest surroundings of the 
deposit and the flotation plant itself. 

Preložil I. Varga 

RECENZIA ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

J u r a j W e r n h e r : Podivuhodné vody na 
Spiši. Martin. Osveta 1980, 24 s. 

Pri príležitosti 30. výročia založenia inži
nierskogeologickej a hydrogeologickej organi
zácie IGHP Žilina vydala roku 1980 Osveta 
Martin najstarší dokument o našich vodách. 
Táto vzácna puklikácia z obdobia humaniz
mu — Podivuhodné vody na Spiši — bola 
v čase svojho zrodu prvou svojho druhu 
u nás a mimoriadnym prekvapením nielen 
pre našich vzdelancov, lež aj pre celú učenú 
Európu. Pre nás je dokladom nezvyčajného 
záujmu o vody a začiatkom ich systematického 
poznávania. V celom spise sú zaujímavé úda
je, osobitne o exploatácii vôd v Smolníku na 
získanie medi. Je aj dokladom o liečebnom 
a technickom využívaní tejto vody v ďalekej 
minulosti. Dielko (24 strán) z latinského ori
ginálu Hypomnemation de aquis in Scepusio 
admirandis preložil Augusiin Rebro. Vyšlo 
nákladom 4000 výtlačkov. Kniha je pútavá 
a jej príťažlivosť zvyšuje pekná grafická 
úprava, v ktorej sú vedia seba pôvodný la
tinský text a jeho slovenský preklad. Radi 
by sme uvítali pravidelnejšie vydávanie po
dobných publikácií, ktoré oboznamujú s dáv
nou históriou problematiky, ktorú dnes rie
šime v širokom rozsahu. A to najmä dnes. 
ked hydrogeológia na Slovensku veľmi po
kročila a naše poznatky siahajú nielen na 
vonkajšie prejavy vôd na povrchu, ale aj 
hlboko pod zemský povrch. 

H e l e n a G e r t h o f f é r o v á : Zisťovanie 
pravosti vltavínu elektrónovým mikroskopom 

Z výskumu morfológie vltavínu, vulkanic
kého skla (obsidiánu, perlitu) a umelého 
skla (fíaškového) v elektrónovom mikroskope 
vychodia nasledujúce závery: 

Zatiaľ čo v prírodnom skle má základná 
hmota globulárnu stavbu, vo vulkanickom 
skle sú navyše mikrolity, v umelom skle glo
bulárna stavba chýba, ale hojné sú v ňom 
mikrolity. 

Medzi originálne znaky submikromoríoló
gie vltavínu s globulárnou stavbou a bez mi
krolitov patrí fluidita. vlnkovanie základnej 
hmoty, ako aj prítomnosť uzavrenin rozlič
ných foriem SiO_>. morfologicky nápadne od
lišných od mikrolitov. Svojráznu morfológiu 
vltavínu potvrdzuje aj prítomnosť sferúl roz
manitého tvaru (rotačný kužeľ, elipsoid, slza, 
zohnutá kvapka, vzácne guľa). 

Podlá zistených charakteristických vlast
ností vltavínu možno identifikovať tektické 
sklo a odlíšiť ho od vulkanického a umelého 
skla. Pritom je dôležité, že sa pri identifikácii 
elektrónovou mikroskopiou neporušuje skú
maný povrch geologickej vzorky tektitu ani 
vltavínového šperku. 

Pavel Tkáčik 


