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ABSTRACT  

 

 Samples of bilberries (Vaccinium myrtillus) taken from mountain ranges of 

Vysoké Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, 

surroundings of towns Banská Štiavnica and Brezno, from southeastern part of Spiš 

region and one site at Orava region were analysed by HPGe gammaspectrometry. The 

most contaminated sample came from Skalka at district Brezno with the activity of  
137Cs (37,6 ± 2,1) Bq.kg-1.   Lower activites than 1 Bq.kg-1 were detected in samples 

taken from sites at Orava and Kysucké Beskydy. The highest activity of 137Cs 

(535,7 ± 29,8) Bq.kg-1 in berries from commercial shops at Slovakia in the year 2005 

were found in frozen berries from Romania.  
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ÚVOD 

 

 Plošná kontaminácia územia Slovenska antropogénnymi rádionuklidmi 

pochádza z dvoch zdrojov. Prvým bol globálny atmosférický spad, ktorý sa objavil  

po zahájení intenzívnych atmosférických skúšok jadrových zbraní v 50. rokoch 

minulého storočia a bol pozorovateľný ešte dlho po ich ukončení v roku 1963. 

Z rádioekologického hľadiska je významná len dlhožijúca zložka z tohoto zdroja 

(90Sr, 137Cs, 238Pu, 239Pu). Miera  kontaminácie územia závisela na zemepisnej šírke 

a dlhodobých meteorologických pomeroch, najmä zrážkovej činnosti [1],[2]. 137Cs 

z tohoto zdroja je v súčasnej dobe už do značnej miery imobilizované v ílovitej 

frakcii pôd a pre korene rastlín málo prístupné [3],[4]. Druhým zdrojom plošnej 

kontaminácie bol  spad po havárii jadrového reaktora v Černobyle v roku 1986. 

Z časového hľadiska sa jednalo o jednorázovú kontamináciu, kde o intenzite spadu 

rozhodovala aktuálna miestna meteorologická situácia v čase pohybu 

kontaminovaných vzdušných más nad danou lokalitou. Najvýznamnejším 

dlhožijúcim kontaminantom bol izotop cézia  137Cs s polčasom rádioaktívnej premeny 

30,17 roka. Kontaminácia územia Slovenska mala mozaikový charakter s výraznými 

rozdielmi v plošnej aktivite spadu [5]. Vysoká mobilita rádiocézia v pôde tesne po 

depozícii postupne klesala, pričom v neobrábaných pôdach boli pozorované rozdiely 

medzi zmenami mobility s hĺbkou v pôdnom horizonte medzi lúčnymi a lesnými 

pôdami. V minerálnych pôdach sa môže podiel pre rastliny prístupného 137Cs so 

stúpajúcou hĺbkou v závislosti na mnohých faktoroch za určitých okolností aj 

zvyšovať, v organickom horizonte (najmä v lesnom ekosystéme) tento parameter 

výrazne ovplyvňuje aktivita húb v pôde [6]. Brusnica čučoriedková patrí medzi 

rastliny lesného podrastu, ktoré sa šíria najmä vegetatívnym rozmnožovaním - 

vytvára husté prepletené koreňové systémy, kde jedna rastlina často zaberá 

niekoľkometrové plochy [4]. Aj 20 rokov po havárii v Černobyle môže 137Cs za 

určitých okolností na niektorých lokalitách začať vo zvýšenej miere prenikať do 

čučoriedkových bobúľ [4],[7], ktoré patria medzi obľúbené a intenzívne zbierané 

lesné plody aj na Slovensku. 
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MATERIÁL A METÓDY 

 

 Vzorky bobúľ čučoriedok z rôznych lokalít Slovenska (tab. 1) boli odoberané 

väčšinou v rámci diplomových prác študentov SPU Nitra, s výnimkou 7 lokalít 

v juhovýchodnej časti Spiša, kde odbery organizovalo RLRR ŠVPÚ Nitra. 

Čučoriedky boli schladené a po rýchlej doprave do laboratória a príprave na meranie 

analyzované polovodičovou spektrometriou gama. Vzorky mrazených lesných plodov 

a výrobkov z bobuľovín boli odoberané inšpektormi Regionálnych veterinárnych 

a potravinových správ v rámci cielenej kontroly obchodnej siete v auguste 

a septembri 2005, organizovanej ŠVPS SR. 

 Na spektrometriu žiarenia gama  v energetickom pásme 100 keV až 2000 keV 

bol použitý gamaspektrometer zostavený z modulov firiem Canberra, Nuclear Data a 

Ortec. Štyri HPGe detektory s relatívnou účinnosťou 19 %, 25%, 25 % a 35% mali 

rozlišovaciu schopnosť (FWHM) v rozsahu 1,8 keV až 2,0 keV na čiare 1332 keV. 

Na umožnenie merania nízkych aktivít umelých rádinuklidov pod úrovňou 

prírodného rádioaktívneho pozadia boli detektory umiestnené v tieniacich krytoch so 

stenami z 10 cm vrstvy olova a 4 až 10 mm vrstvy elektrolytickej medi. Spekrá boli 

analyzované upraveným programovým balíkom ASAP (Nuclear Data) a Gamma 

Vision v.4.1. (Ortec). Gamaspektrometer  je metrologicky overený, metóda je 

akreditovaná SNAS, laboratórium úspešne absolvovalo medzilaboratórne porovná-

vacie testy IAEA v rokoch 2003 a 2005, ako aj test EÚ organizovaný IRMM Geel 

(Belgicko) v roku 2005. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

 Charakteristické hodnoty mernej aktivity 137Cs v plodoch brusnice 

čučoriedkovej pre jednotlivé odberové miesta sú uvedené v tabuľke 1.   

 Najviac kontaminované čučoriedky pochádzali z lokality Skalka v katastri 

mesta Brezno, z nadmorskej výšky 800 m. Hodnota hmotnostnej aktivity 137Cs 

dosiahla (37,6 ± 2,1) Bq.kg-1. Jedine v tejto vzorke prevyšovala aktivita 137Cs aktivitu 

prírodného 40K.  Nízke aktivity 137Cs pod 1 Bq.kg-1 boli detekované vo vzorkách 

z odberových miest na Orave a v Kysuckých Beskydoch.  Rozptyl aktivít 137Cs vo 

vzorkách z jednotlivých lokalít neprevyšoval jeden rád, medzi rôznymi odberovými 

lokalitami boli rozdiely vyššie. Hmotnostná aktivita 40K sa na rôznych odberových 
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lokalitách líšila len málo, priemer zo všetkých vzoriek (N=47) bol  (32,6 ±  4,9) 

Bq.kg-1.   

 Na vzorkách z dvoch lokalít (Lúčanská Malá Fatra a okolie Banskej Štiavnice) 

bol otestovaný možný príspevok povrchovej kontaminácie bobúľ pôdnymi 

čiastočkami k celkovej pozorovanej aktivite 137Cs. Rozdiel medzi neumytými 

vzorkami a vzorkami opláchnutými v ľadovej vode bol nepreukazný. 

 Vzhľadom na výskyt hlásení z iných krajín o prípadoch nadlimitných aktivít 
137Cs v čučoriedkach a polotovaroch z čučoriedok v systéme Rapid Alert a 

odporúčania EK [7],  uskutočnila ŠVPS SR na konci leta 2005 cielenú kontrolu 

komodít z bobuľovín v obchodnej sieti na Slovensku. Zo 7 vzoriek mrazených 

čučoriedok určených na konzum mali najvyššiu aktivitu 137Cs (535,7 ±  29,8) Bq.kg-1 

plody pochádzajúce z Rumunska. Kontaminácia tejto vzorky sa priblížila 

k hygienickému limitu 600 Bq.kg-1, platnému v krajinách EÚ pre sumu 134Cs + 137Cs 

v ostatných potravinách [8]. Medián celého súboru bol 14,1 Bq.kg-1, najnižšiu 

aktivitu mali čučoriedky z Belgicka (7,58 ±  0,55) Bq.kg-1. Zo 17 vzoriek 

čučoriedkových kompótov najvyššia aktivita 137Cs bola nájdená vo vzorke 

pochádzajúcej z Českej republiky (33,3 ± 2,8) Bq.kg-1, medián celého súboru bol 

veľmi nízky (1,0 Bq.kg-1).  

    

ZÁVER  

 

 Vzhľadom na nízku mieru priemernej kontaminácie územia Slovenska je 

veľmi málo pravdepodobné, že by v plodoch brusnice čučoriedkovej domáceho 

pôvodu mohlo dôjsť k presiahnutiu limitnej hodnoty 600 Bq.kg-1  platnej pre ostatné 

potraviny [8]. Pravdepodobnejší je výskyt nadlimitných hodnôt v komoditách 

z dovozu, pochádzajúcich z najviac kontaminovaných oblastí v Európe.  
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Tab.1  Výskyt 137Cs a 40K v plodoch brusnice čučoriedkovej z niektorých lokalít 

Slovenska  

Hmotnostná aktivita (Bq.kg-1)  

Lokalita odberu:  
nadmorská 

výška (m) 
N 

  
137Cs 40K 

medián 8,2   26,1   

max. 9,6   26,5   

Vysoké Javorníky              

(Malý a Veľký 

Javorník) 

900 - 1050 6 

min. 0,1   18,6   

medián 14,3   26,7   

max. 15,3   29,2   
 Turzovská vrchovina                           

(Klín) 
550 - 650 6 

min. 9,6   26,6   

medián 0,80   36,4   

max. 1,41   40,3   Kysucké Beskydy         800 - 850 5 

min. 0,23   33,7   

medián 23,9   31,8   

max. 31,2   34,3   
Martinské hole -                     

Lúčanská Malá Fatra 
1350 - 1390 5 

min. 17,7   30,9   

medián 4,46   37,0   

max. 11,3   38,6   JV Spiš    450 - 1100 7 

min. 2,92   34,4   

medián 2,58   35,0   

max. 4,20   35,4   Banská Štiavnica 600 - 800 8 

min. 0,58   32,4   

medián 13,9   33,3   

max. 18,7   36,8   
Osrblie                                

(okr. Brezno) 
580 - 700 4 

min. 10,2   27,6   

Brezno (Skalka) 800 1   37,6   34,6   

medián 0,49   37,4   

max. 0,60   39,4   Orava (Nižná) 580 - 700 5 

min. 0,36   33,8   

 


