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Abstrakt 

Ostracods are very frequent fossils in the travertine, but we know little about their biodiversity, space 
distribution and ecological preferences in the extant travertine springs and lakes. To improve their application in 
Quaternary paleoecologic and paleoclimatic studies, we studied travertine springs and lakes of different physical 
characteristics (cold <25°C and hot water >25°C) and chemical composition (carbonate, sulfate, Fe) in Slovakia.  

Twenty-four ostracod species were observed in the travertine springs, lakes and their surroundings. Our 
findings provide interesting information on ostracods biodiversity in these environments. Connection between 
variables was evaluated by using the statistical program PCA analysis. Travertine habitats exhibit high variability 
in environmental parameters. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Pre interpretáciu vývoja fosílnych travertínových kôp bola upriamená pozornosť na 

biodiverzitu a priestorovú  distribúciu lastúrničiek (Ostracoda, Crustacea) v recentných 

travertínových prameňoch a jazerách Slovenska. Tie sú osídlené pestrou faunou vodných 

bezstavovcov, spomedzi ktorých sa vo fosílnom stave zachovávajú práve kalcitové schránky 

lastúrničiek. 

Predbežným výskumom [1] boli vybrané travertínové jazerá a pramene v zmysle 

Pentecost [2]: Sivá Brada, Stankovany, Jazierce, Gánovce, Vyhne, Zvolen – Borová hora, 

Mičiná, Moštenica, Tajov (Obr.1), v ktorých bolo zistených 24 druhov lastúrničiek. 

Z výskumu boli vylúčené pramene a jazerá s výrazným vplyvom ľudskej činnosti.. 
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Obr. 1 Mapa odberových miest 
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Práca podáva základnú charakteristiku fyzikálno-chemických parametrov v období 

marec až november 2013, ktoré ovplyvňujú prítomnosť lastúrničiek vo vodnom prostredí.  

 

Materiál a metódy 

Na vytypovaných lokalitách bol vykonávaný od 03/2013 pravidelný monitoring 

fyzikálno-chemických parametrov a odber biologického materiálu v 4-týždňovom cykle.  

 Miesta odberov pokrývajú miesto výveru vôd (prameň), miesto chemickej 

sedimentácie (kanály, kaskády, terasy, priehrady), až po vyústenie vôd do potoka, jazera alebo 

močiara. 

Vybrané fyzikálno-chemické parametre vôd (teplota vody, pH, ORP (oxidačno-

redukčný potenciál), rozpustený kyslík - DO (%), DO (ppm), elektrokonduktivita (EC), TDS 

(total dissolved solids), salinita boli merané priamo na mieste odberu multimetrom HANNA 

HI 9828. Neutralizačná kapacita vôd (v podobe KNK4,5 a ZNK8,3) sa stanovovala na mieste 

odberu titračnou metódou [3]. Celková acidita - ZNK8,3 bola stanovená podľa normy STN 

757372 [4]. Celková alkalita - KNK4,5 sa stanovovala podľa normy STN 757364 [5]. Pre 

stanovenie obsahu Fe, Cl- a  SO4
2- bola použitá kolorimetrická metóda. Vzorka vody bola na 

mieste odberu prefiltrovaná striekačkovým filtrom 0,45µm, pre stanovenie obsahu Fe navyše 

stabilizovaná koncentrovanou HNO3. Obsahy iónov boli stanovené v laboratóriu 

kolorimetrom Merck v deň odberu. Jednorázovo bolo merané prirodzené γ-žiarenie 

gamaspektrometrom SUPER-SPEC GT-32. 

Pre štatistické vyhodnotenie údajov bola použitá PCA analýza s Pearsonovou 

koreláciou premenných zo štatistického balíka Primer 6.   

 

Výsledky a diskusia 

Fyzikálno-chemické faktory 

PC1 a PC2 faktory vysvetľujú 66,2%  variácie premenných (Obr. 2 a 3). Z PCA 

vyplýva korelácia medzi ORP, DO (%), DO (ppm) a pH, ktoré charakterizujú neutrálne až 

zásadité pramene a jazerá s vysokým obsahom O2 (81,7%) vo Vyhniach, Moštenici, 

Jaziercach a Tajove. Vývery travertínových vôd, ako aj jazierka a ich močiarne okolie vo 

Zvolene, Stankovanoch a Jaziercach sú osídlené 15 druhmi lastúrničiek.  

Vysoká korelácia je medzi aciditou (priemer 7,8 mmol/l), alkalitou (priemer 23,3 

mmol/l), obsahom SO4
2- (priemer 1087 mg/l) a EC (3-8 mS/cm) pre travertínové pramene a 
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jazerá v Sivej Brade, Stankovanoch, Gánovciach a Zvolene. Salinita a TDS korelujú s EC, 

avšak tieto parametre sú odvodené od hodnôt nameraných na EC sonde multimetra. Obsah Cl- 

je významným (priemer 117,6 mg/l), aj keď variabilným faktorom pre túto skupinu lokalít 

(Stankovany 5-50 mg/l, Sivá Brada 198-376 mg/l). Priemerný obsah Fe je nízky (0,28 mg/l), 

avšak jeho obsah bol zvýšený  v júli a auguste pre močiar, miesta chemickej sedimentácie, 

prameň na Sivej Brade a Mičinej s obsahom až do 9,8 mg/l. Teplota vodného prostredia je 

vedľajším faktorom vplývajúcim na rozdiely medzi lokalitami a odberovými miestami. Istú 

koreláciu s T vykazujú vzorky v termálnom prameni v Gánovciach. 

Medzi biotopmi na lokalitách v Stankovanoch a Sivej Brade sme pozorovali vysokú 

variabilitu γ-žiarenia (55-900 imp/s), ale aj koncentrácie U (0,1-50 ppm). V Jaziercach, 

Tajove a Moštenici sme zistili nízke až nemerateľné hodnoty prirodzeného γ-žiarenia (31-120 

imp/s). Vysokú koncentráciu U vykazovali Stankovany ( max. 50 ppm) a Gánovce (26-27 

ppm). Vysoká koncentrácia Th bola vo Vyhniach a Sivej Brade (max. 8,5 ppm). 
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Obr.2 PCA graf. Zobrazenie premenných podľa lokalít  a fyzikálno-chemických faktorov vplývajúcich 
na rozdiely medzi premennými 

Lokality 
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Vysoká variabilita ekologických parametrov bola zistená v Stankovanoch, Sivej Brade 

a Mičinej, čo vyplýva z pestrosti skúmaných biotopov (Obr. 2).  

Najvýraznejšie rozdiely sú medzi prameňmi a jazerami s vysokou EC, aciditou 

a alkalitou, a močiarom s karbonátovou sedimentáciou. Naopak, najstabilnejšie parametre 

medzi biotopmi v rámci lokality vykazujú  travertíny s prúdiacou vodou vo Vyhniach, 

Moštenici, Tajove a Jaziercach. Spoločným znakom týchto lokalít je stabilná, aj keď medzi 

lokalitami je rozdielna teplota vody (priemerná T - Vyhne 19,6°C, Tajov 9°C). Variácie v  

slabokyslom (priemer pH 6,5) prostredí travertínového jazera vo Zvolene sú spôsobené 

pozíciou odberných miest na okraji a v strede jazera. 
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Obr.3 PCA graf. Zobrazenie premenných podľa prostredí  a fyzikálno-chemických faktorov. CTD – 
prostredie kanálov, kaskád, terás a priehrad 

 

Prostredia 

Tečúce travertínové vody vo Vyhniach, Moštenici a Jaziercach, ku ktorým je možné 

zaradiť travertínovým prameň v Tajove a machovisko v Moštenici s vysokým priemerným 

DO (84 %, 9 mg/l) majú najnižšiu variabilitu meraných parametrov (Obr. 3), avšak sú 
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osídlené 16 druhmi lastúrničiek. Sulfátové pramene a jazerá v Stankovanoch, Sivej Brade a vo 

Zvolene s vysokými hodnotami EC, SO4
2-, acidity a alkality sú zrejmou príčinou celoročne 

monodruhového osídlenia iba lastúrničkou Heterocypris incongruens. Naproti tomu je 

neutrálne až zásadité jazero v Jaziercach charakteristické obsahom DO (59,5 %, 6,4 mg/l) 

a ORP (20,9) a lastúrničkami Candona candida a Cavernocypris subterranea.  

V prostredí kanálov, terás a priehrad, kde dochádza k precipitácii CaCO3 a inkrustácii 

koreňového systému machov a napadaného lístia a konárov bolo pozorovaných 10 druhov 

lastúrničiek, pričom často sa nachádzajú iba splavené prázdne misky druhov z výverov. Vo 

vodách s SO4
2- bol pozorovaný iba Heterocypris incongruens, v chladných karbonátových 

vodách Cavernocypris subterranea, Fabaeformiscandona sp.1, Potamocypris zschokkei, P. 

fallax, Psychrodromus fontinalis.  

Prostredie močiarov, v ktorých sa tvorí penovec (Sivá Brada, Mičiná, Stankovany), je 

vysoko variabilné vo všetkých meraných parametroch. Tieto sú buď podobné hodnotám 

nameraným vo výveroch (Sivá Brada)  alebo výrazne odlišné, a to v alkalite, acidite, ORP, 

DO, EC (Stankovany, Mičiná). Majú najvyššiu druhovú pestrosť (20 druhov), a to 

predovšetkým v močiaroch bez karbonátovej sedimentácie v Stankovanoch (11 druhov), 

medzi ktorými boli zistené aj taxóny z južnej Európy. Na Sivej brade bola karbonátová 

močiarna oblasť pod travertínovou kopou so silnými emanáciami SO4
2-osídlená iba 

Heterocypris salina a H. incongruens.  

     

Záver 

Travertínové pramene, jazerá a prostredia v ich najbližšom okolí vykazujú ako celok 

vysokú variabilitu ekologických parametrov. Hlavnými faktormi spôsobujúcimi rozdiely 

medzi skúmanými travertínovými prameňmi a jazerami sú DO, pH a ORP na jednej strane a 

acidita, alkalita,  obsah SO4
2-, EC, TDS a salinita  na strane druhej.    
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