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ABSTRACT 

 

 Results of environmental contamination measurements are reported. The aim of this study 

was to compare the amount of radiocaesium in chosen parts of food chains from localities in the 

eastern Slovakia. Prevailing part of radiocaesium is in the upper layer of soils and specific 

activity of 137Cs in the first layer for locality Stará Voda in 2000 achieved 152,4 Bq.kg-1. The 

amount of artificial radionuclides in the individual compartments of food chains is at present at a 

very low level. Mushrooms are characterised by high ability to accumulate radiocaesium. From 

studied species of mushrooms the highest value was determined in sample of Sarcodon 

imbricatum and specific activity achieved 6,24 kBq.kg-1 d. w. 
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ÚVOD 

 

 Rozvoj jadrovej energetiky a využívania rádioaktívnych látok v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti si vyžaduje komplexný a neustály monitoring životného prostredia s cieľom 

určiť ich vplyv na zdravie dnešnej i budúcej ľudskej populácie.  

 Sekcia ochrany zdravia pred žiarením RÚVZ ako stála zložka radiačnej monitorovacej 

siete zabezpečuje pravidelné merania zložiek životného prostredia (pôda, hydrosféra, vrátane 

pitných vôd, sedimenty, v jednotlivých zložkách potravinového reťazca - mlieko, ovocie, 
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zelenina, krmoviny, obilniny a pod.) a pracovného prostredia (rádioaktívny aerosol, atmosferický 

spad, kontaminácia pracovných povrchov a pod.) 

 Vzhľadom na časové relácie migrácie rádionuklidov majú v rádioekológii význam stredne 

a dlho žijúce rádionuklidy. Aj na základe údajov získaných po havárii jadrového reaktora v 

Černobyle, najmä 90Sr a 137Cs  predstavujú biologicky najdôležitejšie dostupné rádionuklidy 

v pôde a z hľadiska dôležitosti pre možnú radiačnú záťaž obyvateľstva konzumáciou rastlinnej, 

resp. živočíšnej potravy. Oba rádionuklidy sú chemicky príbuzné dôležitým biologickým prvkom 

K a Ca, sú pohyblivé v biosfére a potravinových reťazcoch. Aktivita 137Cs v pôdach dosiahla v 

okolí reaktora hodnoty rádovo až MBq/m2 v našich pôdach rádovo iba kBq/ m2. Únik 

rádiostroncia popri rádiocéziu bol niekoľkonásobne nižší, a tomu zodpovedá aj podstatne nižšia 

aktivita v pôde. 

 Cieľom práce bolo zhodnotiť obsah rádiocézia vo vybraných zložkách potravinového 

reťazca v lokalitách Východného Slovenska v rokoch 2000-2005. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

 Plošné monitorovanie dávkového ekvivalentu z vonkajšieho ožiarenia je zabezpečované 

teritoriálnou sieťou termoluminiscenčných dozimetrov. V rámci Košického a Prešovkého kraja sú 

TL dozimetre rozmiestnené v 18 lokalitách.  V jednotlivých okresoch oboch krajov sa odoberajú 

vzorky pôdy a potravín (ovocie, zelenina, obilniny, huby).  

 Za účelom sledovania migrácie 137Cs v hĺbkovom profile pôdy vrstvenom na 0 – 5 cm, 5 – 

15 cm a 15 – 30 cm sa raz ročne odoberajú vzorky. Po presušení a zhomogenizovaní pôdy sú 

vzorky navážené do Marinelliho nádob. Vzorky ovocia, zeleniny, obilia a húb boli sušené pri 

teplote 1050C a homogenizované.  

 Špecifická aktivita 137Cs v študovaných vzorkách bola stanovená gamaspektrometricky 

použitím mnohokanálového analyzátora (Canberra Series 35 Plus) s Ge(Li) detektorom. Údaje 

boli analyzované požitím programu Gamat.  
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VÝSLEDKY 
 

 Sledovaná lokalita patrí do teplej oblasti s chladnou zimou. Priemerné ročné teploty sa 

pohybujú okolo 80C a priemerné ročné zrážky 621 mm. Oblasť má nížinno-pahorkatinový ráz 

územia. Z pôd prevažujú hnedozeme plne nasýtené, s vysokou sorpčnou kapacitou. Pôdy majú 

mierne kyslú až neutrálnu pôdnu reakciu a sú stredne ťažké. Z poľnohospodárskych plodín sa na 

55 % plôch pestujú obilniny a na 25 % viacročné krmoviny na zabezpečenie krmiva pre dobytok. 

Ďalej sú to zemiaky, jednoročné krmoviny a v malej miere kŕmna repa a kukurica. 

 

Pôda 

 Prvým článkom terestriálneho potravinového reťazca je pôda, cez ktorú prebieha migrácia 

rádionuklidov do rastlín. Kontaminácia pôd jednotlivými rádionuklidmi výrazne ovplyvňuje 

úroveň terestriálneho žiarenia v danej lokalite, ktoré spolu s kozmickým žiarením v čase mimo 

havárie sú hlavnými zdrojmi externej expozície populácie. Súčasťou dlhodobého kontinuálneho 

sledovania a hodnotenia radiačnej situácie na celom území SR je aj gamaspektrometrická analýza 

vzoriek pôd odobraných v referenčných miestach radiačnej monitorovacej siete celého 

Slovenska. V celom súbore odobraných vzoriek sú zastúpené obrábané i neobrábané pôdy a 

koncentrácia jednotlivých rádionuklidov bola stanovená v povrchovej vrstve i v hĺbkovom profile 

[3].  

 V pôdach ako v jednej z mála zložiek životného prostredia je 137Cs dobre detekovateľné 

ešte aj dnes. V rámci sledovaného obdobia maximálna hodnota rádiocézia bola stanovená vo 

vzorkách jednotlivých vrstiev pôdy z lokality Stará Voda. V prvej vrstve sa hodnoty pohybujú v 

intervale od 41,55 do 152,4 Bq.kg-1. Minimálne hodnoty 137Cs sa získali pre lokalitu Košice. V 

prvej vrstve sa hodnoty pohybujú od 2,32 do 6,63 Bq.kg-1.   

 Na štúdium rozdelenia rádionuklidov a stanovenie bioprístupnosti alebo príjem rastlinami 

bola aplikovaná modifikovaná Tessierova sekvenčná extrakčná metóda [5,11,12,14]. 

Rádiocézium je najviac retenované ílovými minerálmi. Pre tento rádionuklid je najvýznamnejšia 

zvyšková frakcia [1,4,10,15]. Výsledky ukazujú, že 70-90,86 % rádiocézia sa v pôdach vyskytuje 

v neextrahovanej forme.V porovnaní s ostatnými frakciami významný podiel má aj frakcia, ktorá 

je rozpustná v kyseline a viazaná na organickú hmotu. Suma týchto dvoch foriem dosahuje až 

10,9 %. Významnú hodnotu má aj frakcia viazaná na organickú hmotu, čo poukazuje, že 
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organická hmota by mohla tvoriť medzičlánok   v uvoľňovaní rádiocézia od vymeniteľnch a 

bioprístupných miest k minerálnej frakcii. Vodorozpustná a vymeniteľná frakcia, ktoré definujú 

intenzitu vertikálnej migrácie v pôdnych vzorkách pre rádiocézium tvoria iba 5 %. 

 

Potraviny 

 Obsah umelých rádionuklidov v jednotlivých zložkách potravinového reťazca je 

v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, spravidla na hranici detekovateľnosti. Stanovenie tak 

nízkych úrovní hmotnostných, resp. objemových aktivít polovodičovou gamaspektrometriou je 

časovo náročné a pri príprave vzorky na meranie je potrebné použiť špeciálne koncentračné  

postupy.  

 Ak uvažujeme obsah 137Cs v jednotlivých druhoch zeleniny pre Košický a Prešovský kraj, 

vidíme, že vyšší obsah 137Cs  bol nameraný u vzoriek petržlenu. Za sledované obdobie sa hodnoty 

pre Košický kraj pohybujú od 0,08 Bq.kg-1 do 0,42 Bq.kg-1  a pre Prešovský kraj sú z intervalu 

0,03-0,23 Bq.kg-1. Najnižšie hodnoty sa dosiahli pre zemiaky a pre jednotlivé roky sa pohybujú 

v intervale 0,02 - 0,1 Bq.kg-1. 

 Pri porovnaní hodnôt obsahu rádiocézia v ovocí, v jablkách sa namerali asi dvakrát vyššie 

hodnoty v porovnaní s hruškami. Priemerná hodnota pre Košický kraj je 0,17 Bq.kg-1 (0,05-0,21 

Bq.kg-1) a pre Prešovský kraj je 0,15 Bq.kg-1 (0,06-0,18 Bq.kg-1). Výsledky obsahu rádiocézia 

získané pre vzorky z jednotlivých okresov Košického a Prešovského sa prakticky nelíšia.  

 Dôležitú súčasť výživy nášho obyvateľstva tvoria múčne výrobky. Prevažná časť 90Sr sa 

nachádza pri mletí pšenice v otrubách a len malá časť sa nachádza v múke (10-15 %). 

Sekundárne riziko pre človeka však nastáva skrmovaním týchto otrúb zvieratami a konzumácia 

živočíšnych produktov. Významné je to najmä pri skrmovaní kontaminovaných otrúb dojnicami, 

pretože 90Sr prechádza do mlieka. Najviac rádiocézia obsahuje pšenica a raž, ale najmenej 90Sr 

a 137Cs obsahuje kukurica. Rizikovejšie je z hľadiska prívodu rádioizotopov do organizmu 

človeka listová zelenina. 

 Na základe výsledkov získaných pre hodnoty obilnín môžeme konštatovať, že vyššou 

schopnosťou kumulovať rádiocézium  sa vyznačuje ovos. Hodnoty sú v týchto vzorkách napr. vo 

vzťahu k pšenici  štyrikrát vyššie. Pre  Košický kraj sa hodnoty pohybujú 0,13-0,27 Bq.kg-1 a pre 

Prešovský kraj od 0,1-0,42 Bq.kg-1).  
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Mlieko 

 Ďalším článkom potravinového reťazca je krmivo - mlieko.  V mliekárni - Kežmarok a na  

troch družstvách (Turnianska Nová Ves, Milhosť a Jarovnice) sa odoberajú vzorky kravského 

mlieka. V zlievaných mesačných vzorkách sa gamaspektrometricky stanovujú hodnoty 137Cs a 

rádiochemicky sa vyhodnocuje obsah 90Sr. Začiatkom sezóny  (apríl) sa začínajú odoberať aj 

vzorky ovčieho mlieka na dvoch salašoch v Slovinkách. Ku vzorkám mlieka sa odoberajú aj 

vzorky krmiva. 

 Ak porovnáme obsah cézia vo vzorkách kravského mlieka, hodnoty sú pre jednotlivé 

odberové miesta vyrovnané a oscilujú okolo 0,15 Bq.l-1. O málo nižšie hodnoty (0,07 - 0,1 Bq.l-1) 

sa dosiahli pre družstvo Milhosť.  

 Získané výsledky poukazujú, že v spracovávaných vzorkách ovčieho mlieka je obsah 

rádiocézia asi trikrát vyšší v porovnaní s hodnotami pre kravské mlieko. Uvedená skutočnosť 

môže byť spôsobená tým, že ovce sa pasú na miestach s vyšším obsahom cézia. Tomu 

nasvedčujú aj hodnoty obsahu 137Cs v spásanej tráve, ktoré sa pohybujú od 1,4 - 4,5 Bq.kg-1. 

Pre porovnanie uvádzame obsah rádiocézia v niektorých vzorkách mlieka Stredoslovenského 

kraja. V lokalite Zvolen  sa  obsah 137Cs pohybuje okolo 0,11  Bq-l-1. Nižšie hodnoty sú pre 

lokalitu Krupina (0,02 - 0,09 Bq.l-1). 

 
 Huby 

 Huby so svojím metabolizmom sa výrazne odlišujú od zelených rastlín a vyznačujú sa 

výraznou schopnosťou akumulovať rádiocézium. Telo húb pozostáva z jemných vlákien - hýf, 

ktoré tvorí sústava retiazkovito usporiadaných buniek. Hýfy sú tenkostenné a citlivé na 

vysychanie, preto rastú skryto v substráte (v pôde), kde tvoria pavučinovitú sieť a čerpajú živiny. 

Úlohou plodníc je vytvoriť veľké množstvo pohlavných výtrusov, ktoré sa rozširujú do okolia. 

Huby sú heterotrofné organizmy. To znamená, že nie sú schopné tvoriť živiny samostatne 

pomocou fotosyntézy, ako rastliny, pretože neobsahujú zelené farbivo, chlorofyl. Huby preto 

závisia od prívodu hotových organických zlúčenín do hýf. Voda tvorí 90-95 % hmotnosti húb.  

V súvislosti so svojou štruktúrou sú huby charakterizované schopnosťou kumulovať  

rádionuklidy a ťažké kovy z prostredia [2,6,8,9,13].  

 Obsah  137Cs je ovplyvnený kontamináciou pôdy, pôdneho horizontu, z ktorého konkrétny 

druh čerpá živiny, ako aj vlhkosťou [8]. 
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 Z hľadiska druhov vyššiu schopnosť kumulovať rádiocézium majú hríbovité, 

suchohríbovité a plávkovité. Čo sa týka sledovaných oblastí najvyššie hodnoty boli namerané 

v rôznych druhoch húb zo Starej Ľubovne a Michaloviec. Zo získaných vzoriek húb najvyššie 

hodnoty boli získané pre, vzorky pôvabnicu dvojfarebnú Lepista saeva (2.34 kBq.kg-1s.v.), 

Cortinarius brunneus (4.17 kBq kg-1s.v.) a jelenkovec škridlicovitý Sarcodon imbricatum (6.24 

kBq kg-1s.v.). Tieto vzorky boli z lokality Stará Ľubovňa, odobrané v roku 2002. Vzorky húb 

odobrané v ihličnatých lesoch sa vyznačujú vyšším obsahom rádionuklidov v porovnaní s 

listnatými lesmi. 

Zo získaných hodnôt môžeme vidieť, že je veľký rozdiel medzi vzorkami z rôznych 

lokalít  a odoberaných v rôznych rokoch. Podpňovka obyčajná - Armillaria mellea - tento druh 

húb bol odobraný v lokalite Jasov (2004) a v Košiciach (2002). Obsah  137Cs vo vzorke z lokality 

Jasov je 166,5 Bq.kg-1 s.v. Asi trikrát nižšia hodnota bola získaná pre vzorku z lokality Košice 

(68,77 Bq.kg-1 s.v.).  

 S cieľom znížiť obsah rádiocézia vo vzorkách húb sledoval sa vplyv kuchynských úprav 

na zmenu rádiocézia u vybraných druhov. Huby sa vymývali najprv vo vode a následne v roztoku 

NaCl. V dôsledku týchto postupov sa dosiahlo zníženie obsahu rádiocézia po vymytí vodou 

u jednotlivých druhov v rozsahu od 17,5 - 63,8 % a  po vymytí roztokom NaCl od 9,1 – 24,9 %.    

 

ZÁVER 

 

 Z prehľadu vyplýva, že prakticky u všetkých základných druhoch potravín a krmovín je 

obsah 137Cs tak malý, že príspevok k radiačnej záťaži v dôsledku ingescie je zanedbateľný. 

Výnimku tvoria jedine huby, v ktorých koncentrácia rádiocézia je neporovnateľne vyššia. 

Vzhľadom k tomu, že priemerná ročná spotreba húb je malá, ani táto skupina potravín 

nepredstavuje reálne riziko zdravotného poškodenia v dôsledku internej expozície rádionuklidom 
137Cs.  Výsledky potvrdzujú, že aj bežné kuchynské úpravy môžu prispieť k zníženiu rádiocézia 

v hubách. 
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Obr. č. 1 Vplyv kuchynských úprav na možnosť zníženia obsahu 137Cs vo vybraných druhoch húb 

 

 

 

LITERATÚRA 

 

1. Bowen, H. J. M., 1979: Environmental chemistry of the elements. Academic Press, London  

2. Bystrzejewska-Piotrowska,G., Urban,P.L., Steborowski,R., 2003: Discrimination 

between 137Cs and 40K in the fruiting body of wild edible mushrooms. Nukleonika, 48:155-

157 

3. Cabáneková,H., 2001: Review of radiation monitoring situation for Slovak republic in 2000 

(In Slovak), SÚRMS, ÚPKM, Bratislava 

4. Ciuffo, L., Velasco, H., Belli, M. and Sansone, U., 2003: 137Cs Soil-to-plant Transfer for 

Individual Species in a Semi-natural Grassland. Influence of Potassium Soil Content. J. 

Radiat. Res., 44, 277-283 

5. Čipáková, A., 2002: The study of 109Cd distribution in soils by Tessier sequential extraction 

method. Conference on Water Resources and Environment Research. ICWRER, Dresden  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

C
s 

(%
)

Bed
ľa

Bed
lič

ka

Je
len

ko
ve

c

M
uc

ho
trá

vk
a 

Pláv
ka

Pod
pň

ov
ka

Pra
šiv

ka

Stra
pa
čk

a

Stra
pc

ov
ka

vymyté NaCl

vymyté vodou



 103

6. Čipáková, A., 2004: 137Cs content in mushrooms from localities in eastern Slovakia. 

Nukleonika, 49 (Supplement 1), S25-S29 

7. Jeng, A. S., Singh, B. R., 1993: Partitioning and distribution of cadmium and zinc in 

selected cultivated soils in Norway. Soil Sci., 156, 3, 4, 240–250 

8. Kalač,P., 2001: A review of edible mushroom radioactivity. Food Chemistry 75: 29-35 

9. Linkov, I., Yoshida, S., Steiner, M., 2000: Fungi contaminated by radionuclides. Critical 

review of approaches to modeling. Proceedings of the 10th International Congress of the 

International Radiation Protection Association, Hiroshima, 1-10 

10. Marhold, J., 1980: Review of industrial toxicology (in Czech). Avicenum, Praha 

11. Navarčik, I., Čipáková, A., Palágyi, S., 1997: Behaviour of radionuclides and heavy metals 

in soils and possibility of elimination of their negative impact. In: Ronneau,C., Bitchaeva, O. 

(eds): Biotechnology for Wate Managment and Site Restoration: 221-224 

12. Pipíška, M., Lesný, J., Hornik, M. and Augustín, J., 2004: Plant uptake of radiocaesium 

from contaminated soil. Nukleonika, 49 (Supplement 1), S9-S11 

13. Řanda, Z., Benada, J., Horyna, J., Klan, J., 1989: Mushrooms - significant source of 

internal contamination by radiocaesium. In: Desmet, G., Nassimbeni, P., Belli, M.: Transfer 

of radionuclides in natural and semi natural environments: 169-178 

14. Tessier, A., Campbell, P.G.C., Bisson, M., 1979: Sequential extraction procedure for the 

speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, 51: 840-855  

15. Zemberyova, M., Al-Hakem Zwaik, A., Farkasovska, I., 1997: Sequential extraction 

procedure for the speciation of some heavy metals in soils. In: Macasek, F., Kuruc, J. (eds.): 

Studies in nuclear chemistry and radioecology 1, Separation of ionic solutes vol. VII., 

Abstracts 7th Int. Conf. Separation of ionic solutes, Piestany (Slovakia), 165 


