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viazaný na neutralizované zimné zrážky 
s vyššou mineralizáciou. Viac ako polovica 
analyzovaných vzoriek mala pH < 4,4, t. j . 
obsahovali volné minerálne kyseliny (hlavne 
H,SO/,). 

— V chemickom zložení zimných zrazok 
dominujú zložky indikujúce antropogénne 
znečisťovanie atmosféry (NH4+, SO42, NOj
a pod.). 

K a m i l V r a n a — S t a n i s l a v R a p a n t : 
Nová metodika zostavovania hydrogeoehemic
kých máp v mierke 1 : 50 000 na príklade re
giónov Poľany, Javoria a Šarišskej vrchoviny 
(Bratislava 16. 5. 1985) 

Od roku 1981 sa realizuje na území Sloven
ska hvdrogeochemické mapovanie vybraných 
regiónov v mierke 1 : 50 000. Základnou úlo
hou z metodologického hladiska bolo vypra
covať novú metodiku zostavovania hydrogeo
chemických máp. 

Základný rozdiel oproti metodike zostavo
vania máp chemizmu podzemných vôd 
V mierke 1 : 200 000 možno zhrnúť do troch 
bodov: 

1. Pri vyjadrovaní chemického typu sa 
upustilo od používania Palmerovej klasifi
kácie v úprave S. Gazdu (1971), ako aj od 

používania Alekinovej klasifikácie, ktoré sa 
V mapách M 1 : 200 000 používali súbežne. 

Základom bola kombinácia, jednotlivých 
typomorfných iónov. Dodržali sa pravidlá 
klasifikácie S. Gazdu (1971), avšak symbolika 
bola zjednodušená s cielom priblížiť uvedenú 
metodiku širokému okruhu hydrogeológov a 
vodohospodárov. 

2. Pre vyjadrenie celkovej mineralizácie 
vôd boli na rozdiel od predchádzajúcej me
todiky navrhnuté izolínie mineralizácie s čí
selným opisom jej rozsahu, čo prispelo k cel
kovému zjednodušeniu kartografického vy
jadrenia. 

3. Kartograficky sa samostatne nevyčleňujú 
genetické typy podzemných vôd, genetický 
aspekt je zahrnutý v znázornení geologického 
podkladu. 

Zásady zostavovania hydrogeochemickych 
máp sa demonštrovali na regiónoch Polany, 
Javoria a Šarišskej vrchoviny. Zistilo sa, že 
je postačujúca hustota vzorkovania cca 1 
vz. km2, pričom chemický typ sa kartogra
ficky vymedzuje iba vtedy, ak v určitej plo
che sa vyskytuje minimálne 5 dokumentač
ných bodov. Početnosť výskytu znázorňova
ného typu V kartograficky vymedzenom poli 
musí vša kbyf minimálne 75 %. V mapách 
sú líniovými značkami a symbolmi znázor
nené tiež vodohospodársky, geohygienicky a 
prospekčne zaujímavé prvky. 


