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Aii.niK.iiuiíf iia.iinio.ioi im B ni^ipoi eoxiiMiiii 

B CojibuiiiHCTBe cjiynaeB xiiMiiHecKiiíí cocTaB BOA HCOTBenacT II3BCCTHOI"I 
nopofliioň cpc«e B KOTopoň npoucxo^HT HX qiipKyjiiiuiia. Rnst onpeflejiemiH 
iiponcxo>KAeHHH TaKiix BOfl aBTopbi npe,z(jiaraioT ncnojib30BaTb najnmojio
nmecKoe jiccJieflOBamie. B paOoTe npnBe;jeHbi pc3yjibTaTbi najninojioniHec
KIIX HccieflOBaHiiň, KOTopbie ôbijín ocymecTB^eHbi na ;iByx MecTopo»^eHHíix 
MIlHepajIbHblX BOfl. 

Use of palynology in hydrogeoehemical research 

In many cases the chemical composition of groundwaters is not corr
esponding to the known rock environment of their circulation. In the 
interpretation of genesis of such waters we propose to use palynological 
investigations. In the contribution the results of palynological invest
igation, carried out at two localities of mineral waters, are presented. 

Pri hydrogeochemickom výskume sa ne

zriedka s t re távame s podzemnou vodou, 
ktorej chemické zloženie nezodpovedá hor

ninovému prostrediu jej obehu a bežne po

užívané metódy hydrogeologickej a hyd

rogeochemickej in terpretácie nestačia vy

riešiť otázku jej genézy. Jednou z mož

ností, ako objasniť pôvod obsahu niek to

rých sporných iónov v podzemnej vode, je 
palinologické určenie a vyhodnotenie spo

romorf vynášaných podzemnou vodou 
z hlbších horizontov. Presné geologické 
zloženie týchto horizontov nie je vždy 
známe. Interakciou voda — hornina n a r u 

šuje podzemná voda okolné horninové 
prostredie a okrem prechodu látok sa 
môžu do cirkulujúcej podzemnej vody vy

plavovať aj pr í tomné sporomorfy, resp. 
sporomorfy nachádzajúce sa v zasiaknu

tých re l ik tných marinogénnych vodách 
z rôznych geologických období. 

V pr íspevku predk ladáme výsledky pa

linologického výskumu dvoch vzoriek mi

nerá lnych vôd, ktorých chemické zloženie 
nezodpovedá známemu geologickému pro

s t rediu ich obehu. 

Stručná hydrogeochemická charakter is t ika 
skúmaných vôd 

Skúmal i sme prameň minerálnej vody 
Dolná Kyslá v Mýte pod Ďumbierom (reg. 
č. BB57), ktorý sa nachádza pri au tobu

sovej zastávke Kyslá pri hlavnej ceste 
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Obr. 1. Geologická situácia okolia minerálneho prameňa Horná Kyslá (BB57) v Mýte 
pod Ďumbierom (podľa Klinca — Bieleho, 1976). 1—2 kvartér: 1 — holocén, 2 — 
pleistocén; 3 — obal; perm — spodný trias — metaarkózy, metadroby, porfyroidy 
až porfyritoidy; 4—6 — kryštalinikum: 4 — biotitické migmatity, 5 — biotitické 
pararuly až paralelne prúžkované migmatity, 6 — amfibolity; 7 — královohoTský 
komplex: drobné až stredne zrnité biotitické granodiority; 8—9 — hronský komplex: 
S _ svory — ruly, 9 — amfibolity; 10—11 — mladé — intruzívne (?) horniny: 10 — 
lamprofýry, 11 — pegmatity — aplity: 12 — tektonické hranice príkrovového charak
teru; 13 — tektonická línia bez bližšieho určenia charakteru; 14 — zlomy; 15 — 
prameň minerálnej vody 
Fig. 1. Geological situation around the mineral water spring Horná Kyslá (BB57) 
in Mýto pod Ďumbierom (after Klinec — Biely, 1976). 1—2 — Quaternary: 1 — 
Holocene, 2 — Pleistocene, 3 — cover sequences: Permian to Lower Triassic, meta
arcose, metagreywacke, porphyroide, porphyritoide, 4—6 — crystalline: 4 — biotite 
migmatite, 5 — biotite paragneiss to parallel laminated migmatite, 6 — amphibolite, 
7 — Kráľova Hoľa Complex: fine and mediumgrained biotite granodiorite, 8—9 — 
Hron Complex: 8 — micaschist to gneiss, 9 — amphibolite. 10—11 — young 
intrusive (?) rock: 10 — lamprophyre, 11 — pegmatite and aplite, 12 — tectonic 
boundary of nappe character, 13 — tectonic boundary whithout closer determined 
character, 14 — fault, 15 — mineral water spring 



S. Raparit et al.: Aplikácia palinológie v hydrogeochémii 81 

Lokalita 

BB-57 

KV-3 

TAB. 1 
Základná hydrogeochemická charakteristika 

Main hydrogeochemical characteristic 

Ä T ^ ° PH C0 2 M C l - S, (Cl) A, HCO, Cl 

10. 1. 
1980 
27. 2. 
1983 

6.0 6.0 2145,3 2344.1 387,47 34,85 40.6 19.65 1.73 

22.8 8,3 0 4177.9 !313.0 78.89 0 1,03 0.007 

Teplota vody v °C, mineralizácia a jej komponenty v m g . l - ' . Palmerove charak
teristiky v mval "o, HCOj,Cl počítaný z milivalových hodnôt. Vzorky odobral 
a analyzoval K. Lopašovský, GÚDS 

z Mýta pod Ďumbierom na Čertovicu, a 
vodu z vr tu KV3 700 m južne od želez

ničnej stanice Rochovce, približne 20 km 
ZJZ od Rožňavy. 

Minerálna voda BB57 (obr. 1, t ab . 1) 
vyviera v tektonickom s tyku permsko

tr iasových bridlíc s kryšta l ickými bridl i 

cami t a t r idného kryš ta l in ika (hlavne ruly 
a migmat i ty) prek ry tom aluviá lnymi n á 

plavami potoka Štiavnická. Hodnota jej 
celkovej mineral izácie je od 2.12 g . I  1 do 
2.72 g . 1  ' a obsah voľného C 0 2 od 
1.96 g . 1 ' do 2.28 g . 1 ' (podľa režimných 
pozorovaní oddelenia hydrogeochémie 
GÚDS. j a n u á r 1978 až j a n u á r 1980 s me

sačným in tervalom odberov). Z režimných 
pozorovaní ďalej vyplýva, že sa znižuje 
celková mineralizácia a obsah voľného COj 
a súčasne sa zvyšuje výdatnosť v závislosti 
od množstva zrážok, resp. po j a rnom tope

ní snehu. Voda je prechodného A, — Si (Cl) 
chemického typu — hodnoty Ai a Si (Cl) 
prevažne okolo 35 mval " o.Obsah chlori

dových iónov je v rozmedzí 303,81—433.2 
m g . l  1 , s najčastejším výskytom okolo 
400 m g . l  1 . V typických si l ikátogénnych 
minerá lnych vodách kryš ta l in ika Západ

ných Karpá t je obsah chloridov t a k m e r 
vždy nižší ako 10 m g . I " 1 . Z genetického 
hľadiska (Gazda, 1971) ide o si l ikátogénnu 
vodu s anomálne zvýšeným podielom Na + , 

K+ a Cl" iónov, ktorých pôvod, hlavne 
v prípade chloridových iónov, však n e 

možno hľadať v okolných geologických 
útvaroch. 

Podzemná voda zistená vr tom KV3 
v Rochovciach (obr. 2, t ab . 1) je viazaná 
hlavne na prechodnú zónu z grani tov do 
bázik a na diagonálne a ver t iká lne t ek to 

nické poruchy v granitoch v h ĺbke 701,5— 
963 m. Veľmi nepa t rnú výdatnosť majú 
iba lokálne prí toky vody vo fylitoch. k to 

ré miestami výplach slabo zrieďovali. Cel

kove však komplex fylitov pôsobí ako ne

pr iepustný strop pre puklinové podzemné 
vody podložného bázika a grani tového 
komplexu (Hanzel, in Klinec et al.. 1979). 
Hodnoty celkovej mineralizácie podzem

nej vody z vr tu KV3 sú podľa nesys te

mat ických pozorovaní od 4.18 g . l ~ ' do 
4,47 g . I"1 (tab. 1). Je to voda základného, 
výrazného nátriovochloridového t ypu 
s hodnotami Si(Cl) okolo 80 mval % . Vo 
vzťahu k horninovému prostrediu, v kto

rom sa overila (granity, báziká a meta 

morfity), sa javí svojím chemickým zlo

žením ako zvláštnosť a pôvod vysokého 
obsahu Cl" , N a + a K + iónov nemožno 
v žiadnom prípade hľadať v interakci i 
voda — hornina v okolnom horninovom 
prostredí . 

Z uvedeného je zrejmé, že chemické 
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Tabula I. BB-57 — Mýto pod Ďumbierom. 1 — Potonieisporites sp. (stefan — spodný 
perm), 2 — Leconieila sp. (spodná stredná jura), 3 — Trilobosporites crassiangulus 
Dôring (spodná jura), 4 — Corrusporis sp. (spodný — stredný miocén), 5—6 — 
Myricipites bituitus Nagy (spodný — stredný miocén), 7 — Graminidites sp. (recent), 
(j — Carpmuspoiíeiutes carpinoides Nagy (miocén), 9—10 — Juglan spollenites verus 
Nagy (miocén), 11 — Chenopodipollenites multiplex Kr. (miocén), 12 — Myricipites 
sp. terciér), 13 — Liriodendron sp. (miocén) 
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Obr. 2. Geologický profil vrtu KV-3 (podľa Klinca, 1979). 1 — fylity — svory, 2 — 
metaarkózy, 3 — biotitické granodiority, 4 — rochovské granity, 5 — metabazity 
Fig. 2. Geological profile accross the KV3 drilling (after A. Klinec, 1979). 1 — 
phyllite to micaschist, 2 — metaarcose, 3 — biotite granodiorite, 4 — Rochovce 
granite, 5 — metabasite 

zloženie a otázku genézy týchto minerá l 

nych vôd nemožno riešiť bežne zaužíva

nými hydrogeochemickými metódami a 
nemožno ich vysvetliť in terakciami vo

da —■ hornina v korelácii so známymi 
geologickými pozna tkami uvedených ob

lastí. J e d n ý m z ďalších možných riešení 
je získanie a palinologické vyhodnotenie 
sporomorf vynášaných týmito vodami. 

Odber vzoriek vôd a príprava palinologických 
preparátov 

Na získanie pozitívnych vzoriek palinomorf 
sme odobrali z každého zdroja dvakrát po 
100 1 vody. Vzorky podzemných vôd boli pri 
odbere zafixované 0,5 1 HC1, aby sa po na
rušení rovnováhy látky v roztoku nezrážali, 
čo by prekážalo v ďalšom pracovnom postu
pe. Pri odbere, počas transportu a počas sa
motnej filtrácie sa zachovala sterilita pro
stredia. Filtrácia sa urobila po prevoze vzo
riek vôd do laboratória membránovými fil
trami značky Synpor s rozmerom pórov 

0.85 ,um. Filtračná aparatúra (obr. 3) pozo
stávala zo samotného filtračného zariadenia 
(membránový filtračný prístroj značky Milli
por), ktoré bolo napojené na rotačnú vývevu, 
ktorá vytvárala podtlak v zbernej nádobe. 
Celý tento systém bol napojený na balón so 
vzorkou filtrovanej vody. Organický zostatok 
bol z filtra zmytý redestilovanou vodou a po 
odstredení sa urobili trvalé preparáty (Led
nárová, GUDS) bežným spôsobom používa
ným v palinologickej praxi. 

Palinologické vyhodnotenie 

Pelovou analýzou sme z vôd v uvede

ných lokalitách získali niekoľko vekové 
odlišných asociácií sporomorf so zachova

nou relat ívne bohatou mikroflórou. Všet

ky sporomorfy sa zachovali v t akom stave, 
ako ich poznáme zo sedimentov. Zistené 
asociácie sa dali dobre určiť a vekovo spo

ľahlivo zaradiť do širších vekových o b 

dobí. 
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Tabula II. BB-57 — Mýto pod Ďumbierom. 1 — Klausipollenites sp. (perm), 2 — 
Costatisulcites ovatus Schulz (trias). 3 — Cymatiosphaera sp. (paleozoikum), 4 — 
Oraiipoiits sp. (trias). 5 — Thymospora thiessenii Alp. (stefan), 6 — Maratiopsis 
srabratus Couper (rét — lias), 7 — Florinites luberae Inos. (stefan), 8 — Hymeno-
zonotriletes sp. (devón). 9 — Brachyphyllum scotti Harris (rét — lias), 10 — 
Triadispora crassa Klaus (spodný — stredný trias), 11 — Triadispora (trias) 
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Obr. 3. Schéma aparatúry na získavanie pá
li nomorf z vôd. 1 — zásobník so vzorkou. 
2 — membránový filter. 3 — zberná nádoba. 
4 — rotačná výveva 
Fig. 3. Scheme of device used for gaining 
palynomorpha from waters. 1 — reservoir 
with water, 2 — membrane filter, 3 — coll
ecting tank (receiver), 4 — rotary air pump 

Minerálna voda BB57 v Mýte pod Ďum

bierom (tabuľa I, II) 

až liasu. Leconiella sp. zo spodnej až 
strednej jury a Trilobosporites crassiangu

latus zo spodnej jury. 
Najmladšie mikrofloristické asociácie sú 

z miocénu, prípadne niektoré s rozpätím 
paleogén — vrchný miocén. Majú takéto 
druhové zloženie: Carpinuspollenites sp. 
zo stredného miocénu, Chenopodipollenites 
sp. a Chenopodipollenites multiplex 
z vrchného miocénu. Myricipites bituitus 
s vekovým rozpätím paleogén — stredný 
miocén, Liriodendron sp. zo stredného až 
vrchného miocénu, Momipites punctatus 
zo spodného až stredného miocénu, rôzne 
druhy rodu Triatriopollenites hlavne zo 
stredného miocénu. Juglanspollenites verus 
zo stredného až vrchného miocénu, Alni

pollenites verus z miocénu, Corrusporis sp. 
hlavne zo spodného a stredného miocénu, 
Myricipites rurensis hlavne zo spodného 
a stredného miocénu. Graminidetes sp. 
z miocénu a spóry húb. 

Sporomorfy neogénu boli veľmi dobre 
zachované, bez náznaku korózie. 

Najstaršie spóry boli zo staršieho pa

leozoika. a to druhy rodov Cymaliosphaera 
cf. canademis a Hymezonatriletes sp., obe 
z devónu. Trilétna pseudosakátna spóra 
bola veľmi zachovaná. Planktón bol mier

ne prekrytý grafitickým nánosom. 
Z mladšieho paleozoika boli spóry zo 

stefanu — spodného permu takéhoto dru

hového zloženia: Thymospora thiessenii 
zo stefanu CD, Potoniesporites sp. zo ste

fanu B až spodného permu. Cordaitales sp. 
z permu a Karpatisporites sp. z permu. 

Zo spodného až stredného triasu boli 
druhy Triadispora crassa, Ovapollis sp. a 
iné druhy rodu Triadispora sp. 

Ďalšie asociácie sa zistili z rétu až spod

nej jury, a to: Uvaesporites sp., Chasma

tosporites apertus z liasu, Brachyphyllum 
scotti z rétu až liasu, Densporites sp. zo 
spodnej jury, Sporopollenites flavus zo 
spodnej jury, Marattiopsis scabratus z rétu 

Minerálna voda z 
ciach (tabuľa III) 

vrtu KV3 v Rochov

Najstaršie palinomorfy boli staropaleo

zoické (spodný stredný devón), a to: druh 
Cymatiosphaera canadensis, Geminospora 
sp. a zo spodného devónu. Mycrhystridium 
sp.. Quadrisporites granulatus a Hymeno

zonotriletes sp. 
Z mladšieho paleozoika (stefan — spod

ný perm) spóry Gnetaceaepollenites sp. a 
Monosulsites minimus. 

Najmladšie palinomorfy sú z miocénu, 
a to: Rhamnaceae sp., Trilites sp., Leiotri

letes wolfi, Nympheaceae sp. a Graminae 
sp. 

Zachovanosť paleozoických palinomorf 
bola podobná ako vo fylitoch z vrtu KV3 
(Planderová, in Klinec et al., 1979). Vrch

nokarbónske a miocénne sporomorfy sú 
zachované bez známky korózie. 
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Tabula III. KV-3 — Rochovce. 1 — Geminospora sp. A. (silúr — devón), 2—3 — 
Gnetaceaepollenites sp. (stefan — spodný perm), 4 — Hymenozonotriletes sp. (devón), 
5 — Sporonites uniosus (Horst.) Dyb. Jach. (karbón), 6 — Cymatiosphaera cf. 
canadensis (Deuff. devón), 7 — Monosulcites sp. karbón — perm), 8 — Retusotriletes 
sp. (devón), 9 — Leiotriletes wolffi W. Kr. (miocén), 10 — Nympheaceae sp. (miocén), 
11—12 — Rhamnaceae sp. (miocén) 
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Záver 

Dosiahnuté výs ledky potvrdili , že je 
možné získať pal inomorfy aj z kvapalnej 
fázy, a teda, že podzemná voda pal ino

morfy vymýva, t r anspor tu je a vynáša na 
povrch. Získané palinomorfy poukazujú 
teda na horninové prostredie , ktorým voda 
prestupuje . Keď minera logickopet rogra

fický charak te r známeho horninového 
prost redia nezodpovedá chemickému zlo

ženiu vôd, môžu sporomorfy získané 
z vôd, podložené výsledkami hydrogeolo

gického, hydrogeochemického a izotopo

vého výskumu, naznačovať prítomnosť 
geologických útvarov, ktoré nevys tupujú 
na povrch. 

Navrhovaná metodika môže pomôcť vy

riešiť niektoré sporné otázky nielen z hľa

diska hydrogeochémie, ale aj z hľadiska 
geologickej stavby, príp. paleogeografie. 
Po podrobnom preskúmaní izotopových 
pomerov jednotl ivých lokalí t bude možné 
odpovedať na základnú otázku: Možno ur 

čené sporomorfy a anomálny obsah jed

notl ivých iónov vo vodách spájať s proce

som vymývania z hornín, ktoré v danej 
oblasti nevys tupujú na povrch (pravde

podobne v prípade minerálnej vody BB57 
v Mýte pod Ďumbierom), alebo ich možno 
spájať so zasiaknutou, resp. premigrova 

nou marinogénnou vodou (pravdepodobne 
v prípade minerá lnej vody z vr tu KV3 
v Rochovciach)? 

V oboch prípadoch skúmaných minerá l 

nych vôd sa palinologickou analýzou z vôd 
určili neogénne, a to hlavne spodno až 
strednomiocénne asociácie sporomorf, čo 
je v značnom nesúlade so súčasnými p o 

znatkami o geologickej stavbe skúmaných 
území. 

Vo vzťahu ku genéze skúmaných m i n e 

rálnych vôd možno na základe dos iahnu

tých výsledkov predpokladať mar inogén 

ny pôvod Si (Cl) zložky, o čom svedčí aj 
zvýšený obsah jódu a brómu. 
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Use of palynology in hydrogeochemical research 

Investigating the genetic relations between 
some groundwaters, an obvious discrepancy 
appears frequently between the chemical 
composition of groundwater and the mine
ralogical, or petrographical, composition of 
the rock environment of their presumed cir
culation. One of further possibilities to deal 
with such problems and to contribute data 
in search for origin of some critical ions in 
the chemical composition of groundwater, is 
the evaluation of palynological assemblages 
carried by the groundwater to the surface. 

Typical example for such groundwater type 
with unclear genetic relations is the mineral 
water spring Horná Kyslá in Mýto pod Ďum
bierom village (BB57), Low Tatra Mts., re

lated mainly to gneissic and migmatite en
vironment (fig. 1), and the mineral water 
flowing from the KV3 drilling in Rochovce 
village, Slovak Ore Mts. related to granite, 
metamorphics and basic rocks (fig. 2). Higher 
proportions of the S| (Cl) component may not 
be explained by usual water/rock interaction 
of the surrounding rock environment (tab. 1). 

In both cases, Sporomorpha assemblages 
have been gained by filtrating of 100 litres 
of water through a membrane filter (fig. 3). 
The organic remnant has been washed down 
from the filter using redistilled water and, 
after centri f ugation, stable preparates were 
made by common methods used in palyno
logical practice. Sporomorpha assemblages 
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indicating the following age groups were 
identified: 

Mýto pod Ďumbierom village (BB57, tab. I, 
II): a) Early Paleozoic (Devonian), b) Late 
Paleozoic (Stephanian to Lower Permian), 
c) Lower to Middle Triassic, d) Rhaetian to 
Lower Jurassic, e) Miocene. 

Rochovce village (KV3, tab. I l l ) : a) Early 
Paleozoic (Lower to Middle Devonian), b) Late 
Paleozoic (Upper Carboniferous to Lower 

Permian), c) Miocene. 
In both cases of mineral waters investigated, 

palynological analysis discovered Sporo
morpha assemblages of Neogene (Lower to 
Middle Miocene) age what is in sharp dis
crepancy with recent knowledge on the geo
logical structure of areas in question. 

The obtained data prove that the S, (Cl) 
component of both mineral waters is, by its 
origin, marinogenous. 
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rov P. P. Smolina — A. I. Seveleva — L. P. 
Urasinovej — A. P. Bojarkina — V. I. Kise
leva — V. E. Levického — M. A. Urasina, 
ktorá nesporne zaujme širokú geologickú ve
rejnosť najmä originálnou koncepciou vzniku 
magnezitových ložísk. 

Názory na genézu magnezitových ložísk sa 
dosial dosf líšili. Recenzované dielo tieto roz
dielne názory zjednocuje a prináša významné 
argumenty proti hydrotermálnej a hydro
termálnometasomatickej teórii vzniku mag
nezitových ložísk. Hlavný prínos monografie 
nespočíva iba v novej koncepcii vzniku mag
nezitových ložísk, ale aj v tom, že objasňuje 
zákonitosti ich rozmiestnenia v čase a pries
tore. 

Autori všestranne, z rôznych hladísk (lokál
nych, regionálnych i globálnych) rozpracovali 
sedimentogénny vznik magnezitu. Rozlišujú 
dva geneticky odlišné typy magnezitu: eva
poritový typ a eukarbonátový typ. 

Evaporitový typ vznikol vo vhodných geo
logických, štruktúrnych a klimatických pome
roch odparovaním z morskej vody. Vždy ho 
sprevádzala asociácia typických evaporitových 
minerálov (sírany, chloridy atď.). 

Pre prax má velký význam názor na vznik 
druhého — eukarbonátového typu magnezitu. 

Za hlavný zdroj horčíka pre tento typ mag
nezitu považujú autori kôru vetrania bázic
kých a ultrabázických hornín. Podlá toho. kde 
a za akých podmienok sa tvorili magnezitové 
ložiská, rozdeľujú ich na eulepigénne — vzni
kajúce priamo v kôre vetrania, epilepigén
ne — tvoriace sa v sedimentačných bazénoch 
na kontinente a synlepigénne alebo miogeo
synklinálne — vznikajúce v sedimentačných 
bazénoch v mori. Synlepigénny typ magnezitu 
má najväčší praktický význam. Autori zara
ďujú k tomuto typu okrem iných aj naše a 
rakúske magnezitové ložiská. 

Z deviatich kapitol monografie sú tri za
merané na genézu, zákonitosti rozmiestnenia 
a prognózovania brucitu. 

I keď v niektorých smeroch by sa žiadali 
doplňujúce štúdie (najmä detailnejšie objas
nenie separátneho transportu Mg a Fe z kôry 
vetrania bázických a ultrabázických hornín 
do sedimentačných bazénov a vzájomného 
vzfahu sideritových a magnezitových ložísk), 
predsa autori urobili dôležitý krok k objasne
niu genézy základných horečnatých surovín. 
Vychádzali z najnovších termochemických ex
perimentálnych údajov, ale aj zo sedimento
logickolitologických poznatkov, získaných 
priamo v teréne. Priniesli úplne nové poznat
ky o rytmičnosti v magnezitových ložiskách. 

Kniha môže byf užitočná nielen pre ložis
kových geológov, ale i litológov, petrológov 
a regionálnych geológov. 

Ján Turan — Lídia Turanová 


