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ABSTRACT 

 

 In this paper, activity concentrations of radiocesium in mushrooms from various 

locations in the Slovac Republic during the year 2001 are presented. The highest activity 

concentration of 137Cs measured was 966 Bq.kg-1, for Suillus luteus from Senica.  

 Mushrooms belonging to Boletaceae which grow in Central Europe are not only bio-

indicators of the environmental contamination with radiocesium, but might also represent-

depending on their actual radiocesium contamination – some risk factor if consumed too 

extensively. 
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SÚHRN 

 

 Výsledky zahrňujú hmotnostnú aktivitu rádiocézia v hubách z roku 2001 z rôznych 

lokalít Slovenskej republiky. Nami najvyššia nameraná aktivita 137Cs metódou spektrometrie 

gama bola 966 Bq.kg-1 sušiny (Suillus luteus), v lokalite Senica. Výsledky dokazujú, že 

v súčasnej dobe už neexistuje závislosť aktivity na vzdialenosti od miesta havárie ani od 

nadmorskej výšky lokality. Huby rastúce na území strednej Európy nie sú len bioindikátorom 

kontaminácie životného prostredia rádiocéziom, ale môžu predstavovať vzhľadom k ich 

obľúbenej konzumácií tiež hygienické riziko. 
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ÚVOD 

 

Černobyľská jadrová havária 26. 4. 1986 spôsobila únik až 3,8.1016 Bq rádiocézia. 

Pomer  uniknutého rádiocézia 137Cs ku 134Cs bol približne 2:1 (UNSCEAR, 1988). Vzhľadom 

ku vzdialenosti bola pre vtedajšie Československo na rok 1986 odhadnutá  efektívna dávka 

0,36 mSv u detí a 0,22 mSv u dospelej populácie. Avšak rádioaktívny mrak, ktorý sa 

z havárie  uvoľnil, zasiahol i veľmi vzdialené miesta v celej Európe. Medzi najviac postihnuté 

oblasti  Európy patrilo napr. i Nórsko, kde plošná aktivita dosahovala hodnôt až 500 kBq.m-2 

(Pedersen a kol., 1998). 

 Vzhľadom k časovému odstupu a charakteru havárie sa v súčasnej dobe na území SR 

vyskytuje v pôde z umelých rádionuklidov iba 137Cs s fyzikálnym poločasom premeny 30,1 

rokov. Všeobecne sa rádionuklidy vyznačujú pohyblivosťou v pôde (Gadd, 1996). Niektoré 

rastliny majú vysokú schopnosť vychytávať 137Cs z prostredia a predstavujú tak bioindikátory 

kontaminácie. Machy sú schopné zachytiť až 93% dopadajúcich rádionuklidov (Heinrich a 

kol., 1989). Ďalšími organizmami schopnými vo väčšej miere kumulovať 137Cs sú huby 

(Heinrich, 1991). 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Homogenizované vzorky sušených jedlých húb boli merané v geometriách Petriho 

misky a polyetylénovej 200ml fľaši. Použitie jednotlivých geometrií bolo dané množstvom 

vzoriek húb. Pre dobu merania 18 hodín (T=64 800 s) bola minimálna detekovateľná aktivita 

(MDA) pre polyetylénovú fľašu (200 ml) 2,4 Bq.kg-1. Pri použití Petriho misky (10 ml) bola 

MDA 10 Bq.kg-1
. 

Hmotnostná aktivita žiarenia gama 137Cs bola meraná pomocou gama spektrometrickej 

trasy fy. Canberra pozostávajúcej z  Desktop Inspectoru a polovodičového germániového 

detektoru HPGe GC2020 (20% účinnosť, rozlíšenie 1,8 keV). Trasa bola overená ČMI–Praha 

č.911-OL–Z 2888b/2003. K vyhodnoteniu boli použité programy Genie 2000 (Canberra) a 

Gamat (PK-Servis Praha). V tabuľke sú uvádzané aritmetické priemery a priemerné 

kombinované relatívne štandardné neistoty ua stanovené podľa vzorca (IOS Geneve, 1993). 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V tabuľke č. 1. sú uvedené hodnoty namerané v sušených hubách z rôznych lokalít 

Slovenska. Povolený limit 600 Bq.kg-1 prevyšovali len sušené huby zo Senice, Zlatej Idky, 

Štrbského a Popradského Plesa (Vysoké Tatry).  

Hríb Xerocomus badius z Tatranskej Lomnice (Vysoké Tatry) mal aktivitu rádiocézia 

pod minimálnou detekovateľnou hodnotou (<10 Bq.kg-1). Naproti tomu huby zo Štrbského 

Plesa (Vysoké Tatry) mali aktivitu 650 Bq.kg-1 sušiny (Boletus badius). Dokonca Boletus 

badius z lokality Zlatá Idka (Košice) mal aktivitu rádiocézia 716 Bq.kg-1 sušiny. V tejto práci 

bola najvyššia aktivita  rádiocézia v hubách  Suillus luteus 966 Bq.kg-1 sušiny zo Senice. Ako 

vidieť, neexistuje tu závislosť na nadmorskej výške. Z hľadiska hodnotenia príslušných rizík 

musíme brať do úvahy hmotnostný prepočet na natívny jedlý podiel z dôvodu odparenia 

približne 95% vody sušením. Po prepočte na natívny stav by sa však aktivita rádiocézia u 

najviac kontaminovaných húb pohybovala okolo 50 Bq.kg-1.  

Na základe výsledkov meraní môžeme konštatovať, že výskyt rádiocézia v hubách je 

stále aktuálny. To môže súvisieť nie len s dlhým poločasom rozpadu 137Cs, ale tiež so zmenou 

chemických a fyzikálnych vlastností vznikajúcich zlúčenín cézia. Aj keď kontrolné orgány 

vykazujú priemerné hodnoty objemových aktivít ako značne podlimitné, existujú oblasti 

v ktorých sa hodnoty aktivít blížia k povolenej smernej hodnote zásahovej úrovne pre 

základné potraviny 600 Bq.kg-1, uvádzanej v legislatíve EU (Dvořák a kol., 2001). Preto by 

bolo vhodné, aby hríbovitým hubám bola venovaná vyššia pozornosť, ako tomu bolo doteraz. 

Všeobecne je možné uviesť, že  ohrozenie zdravia populácie konzumáciou 

kontaminovaných húb by prichádzalo do úvahy iba u osôb oslabených vplyvom ďalších 

negatívnych faktorov životného prostredia, alebo u osôb s poškodeným imunitným systémom. 

V oblastiach so zvýšeným výskytom rádiocézia nie je pre určité skupiny obyvateľstva vhodné 

konzumovať huby vo väčšej miere. 
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Tabuľka č. 1: Aktivita 137Cs (Bq.kg-1) v sušených hubách z rôznych lokalít 

 

Druh Lokalita Nadmorská 

výška (m. n. 

m.) 

Mesiac 

zberu 

Geometria Aktivita  
137Cs 

(Bq.kg-

1) 

sušiny 

maximálna  

relatívna 

štandardná 

neistota 

(%) 

Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Snina 380 máj P 11 16,0 

Suillus luteus 

Masliak obyčajný 

Štrbské, 

Popradské 

pleso 

1600 september P 650 2,7 

Boletus edulis 

Hríb smrekový 

Tatranská 

Lomnica 

2000 september P <10 - 

Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Kláštorisko, 

Čingov 

820 september P <10 - 

Cntharellus cibarius 

Kuriatko jedlé 

Kláštorisko, 

Čingov 

820 september P <10 - 

Boletus edulis 

Hríb smrekový 

Závadka nad 

Hronom 

1300 september P <10 - 

Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Važec 1500 september P <10 - 

Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Dukla 502 september L <2,4 - 

Boletus edulis 

Hríb smrekový 

Zlátá Idka 1100 september P 716 4,2 

Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Zlatá Idka 1100 september P 720 4,1 

Xerocomus badius, 

Macrolepiota 

procera 

Suchohríb hnedý, 

Bedľa vysoká 

Prakovce 560 september L <2,4 - 

Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Važec 1500 október P 66 22,8 

Suillus luteus 

Masliak obyčajný 

Senica 560 október P 966 4,6 

Suillus grevillei 

Masliak smrekovcový 

Košice-

Kavečany 

200 október L <2,4 - 
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Xerocomus badius 

Suchohríb hnedý 

Košice-

Kavečany 

200 október L <2,4 - 

MDA (minimálna detekovateľná aktivita) pre PE fľaše 200 ml (P) 2,4 Bq.kg-1 a Petriho misky 

(L) 10 Bq. kg-1 
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