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Úvod a formulácia cieľa 

Hlavný podiel na znečistení životného prostredia v Bratislavskej zaťaženej oblasti má 

petrochemický priemysel, energetika a doprava. Úhrnné emisie znečisťujúcich látok majú 

podľa publikovaných údajov v súčasnosti klesajúcu tendenciu [1]. Cieľom nášho výskumu je 

monitoring  ťažkých kovov (Zn, Cu, Cr, As, Pb, Cd, Ni) vo vybraných druhoch ruderálnej 

vegetácie (čeľaď Salicaceae a Asteraceae) v priľahlej juhovýchodnej oblasti Bratislavy 

(imisná strana od a.s. Slovnaft), ktorá bola za posledných cca 10 rokov predmetom 

rozsiahlejšieho monitoringu viacerých modelových článkov trofických sietí na pracovisku 

katedry (Medicago sativa, Lumbricidae, Phasianus colchicus, Cladophora glomerata, 

Basidiomycetes) [ 2, 3 ]. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky vegetácie odobrané v období neskorej jesene na lokalitách najintenzívnejšej 

imisnej zóny do vzdialenosti cca 5 km od predpokladanej najvyššej hustoty potenciálnych 

emitentov rafinérie (JV kvadrant – obr.1) boli predom vysušené v laboratórnej sušiarni KBC 

Premed pri cca 60°C a zhomogenizované. 

Vysušená a zhomogenizovaná biomasa sa mineralizovala v sklenenej polootvorenej 

aparatúre (na analytickú navážku s hmotnosťou 1g, sa dávkovala zmes 3 ml deionizovanej 

vody H2O a 7 ml 65 % v/v HNO3 a 7 ml H2O2  a 0,3 ml 65 % v/v HClO4  s doplnením 

deionizovanou vodou do 50 ml). Prevádzkové parametre stanovenia Cu, Zn, Pb a Mn 

plameňovou technikou pomocou AAS na prístroji VARIAN AA240FS a Hg amalgačnou 

technikou na prístroji AMA-245 fy ALTEC uvádza tab. 1. Na vyhodnotenie nameraných 

koncentrácií kovov sa použila metóda kalibračnej krivky validovaná certifikovaným 

referenčným materiálom SRM 1573 – Tomato Leaves. Pre Hg sa použil certifikovaný 

referenčný materiál  GBW 07604 – Poplar Leaves. 
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Výsledky a diskusia 

           Vzhľadom na rozsiahly priemyselný (plošný) zdroj emisií na juhovýchodnom okraji 

Bratislavy, na území ktorého sa vyskytujú spaľovňa ČOV kalov a tuhého odpadu znečisteného 

ropnými látkami, komunálna spaľovňa a cca 30 potenciálnych bodových emitentov 

(podnikových teplární) vrátane mestských exhalátov z dopravy a ostatných priemyselných 

závodov ako aj na základe prevažujúcich severozápadnych cirkulačných prúdov morskej 

polárnej vzduchovej hmoty z Atlantického oceánu sa vzorkovacia zóna situovala do príľahlej 

juhovýchodnej oblasti mesta. Odberové miesta vzoriek sa nachádzali na myslených 

priesečníkoch sústredných kružníc s priamkami svetových strán vo vzdialenosti 1, 2, 3 a 5 km 

od a.s. Slovnaft. Polomer najmenšej kružnice sa stanovil v zmysle STN EN 83 5510 a STN 

ISO 10381-6 (46 5110) ako polovica 20-násobku priemernej výšky komínov. Monitorovacie 

územie (receptor emisií) tak predstavoval kvadrant (štvrtinový výsek z kruhu) na strane 

imisného spádu (obr.1). 

            Oblasť Slovnaft a okolie patrí do Podunajskej roviny a predstavuje rovinný krajinný 

celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Z hľadiska klimaticko-geografického typu ide 

o najveternejšiu oblasť slovenských nížin. Stromová etáž je tvorená drevinami ako topoľ 

čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus alba), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a jelša 

sivá (Alnus incana). Krovinné poschodie je husté a tvorí ho najmä baza čierna (Sambucus 

nigra) a svíb krvavý (Swida sanguinea). Bylinné poschodie sa podľa vlhkostných pomerov 

nakláňa buď k mäkkým alebo k tvrdým lužným lesom. Pre dotknuté územie je 

charakteristická fauna lesných a trávobylinných porastov, polí, okrajov ciest a skládok s 

výskytom drobných cicavcov, hmyzu, pôdnych organizmov a vtákov, ale vyskytuje sa aj 

charakteristická fauna urbanizovaného územia s mozaikou prídomových záhrad a 

záhumienkov. Z hľadiska bezstavovcov sú najvýznamnejšie xerotermné spoločenstvá.  

Tab. 2 a obr.2 ilustrujú  získané výsledky meraní v listoch topoľov (Populus x hybr.) 

na danom území v porovnaní s najvyššími prípustnými množstvami (NPM) cudzorodých látok 

v krmivách podľa Uznesenia vlády č.7/2000 resp. Nariadenia EÚ Parlamentu EFSA 

č.178/2002. Ako je možné vidieť v tab. 2, žiadna z nameraných koncentrácií neprevyšuje 

NPM v zmysle horeuvedeného nariadenia. Hlboko pod NPM je najmä koncentrácia Cu, snáď 

najviac k NPM konverguje obsah Hg v listoch. Pomerne vysoké obsahy Zn a Mn  príp. Pb 

v monitorovaných environmentálnych vzorkách možno snáď v zmysle poslednej 

reportingovej správy MŽP SR a Eurostatu  pripísať zvýšenému používaniu palivového dreva 
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pri vykurovaní domácností. 

Tab. 1: Prevádzkové podmienky AAS na prístroji VARIAN AA240FS plameňovou technikou. 

 

Prvok 

Prúd 

lampy v 

mA 

Vlnová 

dĺžka v 

nm 

Šírka 

štrbiny v 

nm 

Korekcia 

pozadia 

Medza 

detekcie 

LOD 

v mg/kg 

Medza 

stanovenia 

LOQ 

v mg/kg 

Cu 4,0 324,8 0,5 D 0,0890 0,2980 

Zn 5,0 213,9 1,0 D 0,0755 0,2517 

Pb 10,0 283,3 0,5 D 0,5000 1,6000 

Mn 10,0 279,5 0,2 D 0,1800 0,6000 

Hg - - - - 0,0002 0,0005 

                          D-deutériova lampa 

 

 

Obr. 1:  Pohľad na monitorovaciu zónu JV od a.s. Slovnaft. 
 

 

            Vzhľadom k tomu, že v SR sa bezolovnatý benzín používa už od cca polovice 90. 

rokov, ale na druhej strane, na základe perzistencie tohto kovu v životnom prostredí, určité 

obsahy Pb sa identifikovali v listoch topoľov (Populus x hybr.) aj  v súčasnosti. Vzorku č. 4, 

žiaľ, kôli nehomogénnosti nebolo možné analyzovať s dostatočnou presnosťou. Obr. 2 

znázorňuje štatistické zhodnotenie územia na obsah analyzovaných prvkov pomocou 
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stĺpcových diagramov vrátane smerodajných odchýlok. Z našich predbežných výsledkov 

koncentrácií rizikových kovov v ruderálnej vegetácii imisnej oblasti JV od a.s. Slovnaft 

vyplýva, že ďalším krokom tohto cieleného monitoringu bude hustejší odber vzoriek tak, aby 

sa dosiaľ získané výsledky mohli objektívnejšie štatisticky spracovať a tak sa mohol buď 

potvrdiť alebo vylúčiť vplyv priemyselnej a antropogénnej kontaminácie územia. 

 

Tab. 2: Výsledky analýz  v mg/kg sušiny vybraných kovov v listoch topoľov (Populus x  hybr.) v imisnom 
receptore JV  od a.s. Slovnaft. 

Číslo 

lokality 

                

Cu 

                

Zn 

                

Pb 

               

Mn 

               

Hg 

1 6,9 85,9 1,8 74,1 0,0203 

        2 6,0 17,9 2,0 93,6 0,0274 

3 4,0 11,5 1,9 99,1 0,0250 

4 - - - - 0,0213 

5 4,1 36,7 2,0 137,3 0,0222 

6 6,0 47,0 2,0 63,9 0,0375 

7 7,1 60,2 2,0 145,1 0,0237 

EFSA 

178/2002 
 125   20    10   250 0,1 

  

 

Záver 

 Získané výsledky je možné použiť ako štatistický údaj do prípadného viacročného 

výskumu drevín. Ďalej by mohli slúžiť na porovnanie s výsledkami z iného územia, ktoré by 

bolo ovplyvnené vonkajšími vplyvmi len minimálne alebo nebolo ovplyvnené vôbec [4]. 

V našom ďalšom výskume by sme sa chceli zaoberať príčinnými vzťahmi a dôsledkami 

priemyselných a antropogénnych emisií s tým, že by sme navrhli určitý nápravný manažment 

na ozdravenie najviac postihnutých resp. zdevastovaných území. V tejto práci bola zvolená 

metóda porovnania výsledkov s aktuálne platnými najvyššimi prípustnými množstvami 

(NPM) cudzorodých látok v krmivách a to z dôvodu výskytu škodcu liskavky topoľovej 

(Melasoma populi), ktorá v súčasnosti výrazne poškodzuje listy topoľov. Rizikové kovy  

potom bioakumuláciou cez listy a liskavku intoxikujú insectivory, ktoré môžu napadať 

s výraznejšou odozvou.  
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             Obr. 2:  Grafické vyjadrenie koncentrácie kovov v monitorovaných  

                                            vzorkách imisnej zóny (aritmetický priemer hodnôt z tab. 2 a štandardná  

                                            odchýlka). 
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