
SSúúhrnhrn
Obmedzené zásoby neobnovite ľných zdrojov a ekonomická ako aj energetická náro čnos ť

využívania obnovite ľných zdrojov, vyús ťujú do potreby získavania energie z jadra. Hoci je po  

Fukušime zvyšovanie podielu jadrovej energie na ener getickej bilancii politicky nepriechodné, 

reálne neexistuje iná ekonomicky dostupná alternatíva . Treba by ť však pripravený na podobné

katastrofy ako sa udiala v Japonsku v roku 2011. Z toh to dôvodu je nesmierne dôležité, aby sa 

venovala zvýšená pozornos ť štúdiu rastlinných indikátorov rádioaktívneho zne čistenia ako aj 

rastlín, hlavne kultúrnych, ktoré sú rezistentné vo či prieniku rádionuklidov do ich biomasy. 

Medzinárodné organizácie ako Euratom podporujú výskum poľnohospodárskych rastlín 

pestovaných v rádioaktivitou za ťažených územiach. Týmto smerom sa chceme vyda ť

v pripravovanom projekte, ktorého teoretický základ predstavuje tento príspevok. 
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ÚÚvodvod
Globálne klimatické zmeny, vrátane fenoménu El Niño,  sa môžu podie ľať na vzniku  katastrof s podobným 

koncom ako bola tá vo Fukušime v roku 2011. Na územiac h zasiahnutých rádioaktivitou je dôležité

zabezpečiť dve veci. Po prvé, ma ť nástroje na efektívny monitoring rozsiahlych oblast í zaťažených 

rádioaktivitou a po druhé zabezpe čiť potravu pre ľudí, ktorí skôr či neskôr opä ť osídlia postihnuté územie. 

Existujú rastlinné druhy schopné kumulova ť rádionuklidy vo svojej biomase, na druhej strane sú d ruhy, 

ktoré majú ú činné mechanizmy, ktoré blokujú prestup rádionuklidov z p rostredia do ich fytomasy.    

Cieľom tejto práce je poskytnú ť informácie o možnostiach ako využi ť rastliny pri indikácii rádioaktívneho 

znečistenia životného prostredia.

Rastliny ako indikRastliny ako indik áátory rtory r áádioaktdioakt íívneho znevneho zne ččisteniaistenia
Bioindikátory chápeme ako organizmy alebo spolo čenstvá organizmov, ktorých životné funkcie sú v 

takej úzkej korelácii s ur čitými faktormi prostredia, že ich možno využi ť ako ukazovatele stavu a kvality 

prostredia [1]. Niekedy je však bioindika čne významná len časť organizmu, v ktorej dochádza k zvýšenej 

kumulácii kontaminantu, čo nap ĺňa definíciu bioindikátora ako časti organizmu alebo organizmus, ktorý 

zreteľne odráža vplyv niektorého faktora prostredia [2]. Monitorovací systém: zdroje zne čistenia – rastlina 

– pôda je zobrazený na obr. 1.

Fytoindikácia rádioaktivity v životnom prostredí môže prebieha ť na viacerých úrovniach. Na subcelulárnej

úrovni sledujeme frekvencie chromozomálych aberácií v bunkách kore ňových špi čiek. Na tento ú čel sa 

používajú rastliny ako napr. Raphanus raphanistrum,  Linaria vulgaris, Trifolium pr atense, Lamium

purpureum, Chelidonium majus, Melilotus albus, Pastin aca sativa, Daucus carota, Cerinthe minor [4]. 

Na bunkovej úrovni sa sleduje abortívnos ť peľových z ŕn.  Do  týchto testov boli zaradené nasledovné

druhy: Elymus caninus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis,  Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, 

Lysimachia nummularia, Symphytum officinale, Solidago canadensis , pri testovaní povrchovej vody bol 

využitý druh Potamogeton panormitanus . V laboratórnych podmienkach sa často testuje pôda alebo voda 

pomocou štandardných testov fytotoxicity a mutagenity , ako napr. Vicia sativa test, Vicia test, 

Tradescantia paludosa 03 test alebo Tradescantia 4430 test [4].

Na úrovni jedincov sledujeme hlavne naakumulované mn ožstvo rádionuklidov a morfologické

a anatomické zmeny na rastlinách spôsobené prítomnos ťou týchto látok. Vo všeobecnosti sú na 

bioindikáciu vhodnejšie trvalky a viacro čné rastliny, ke ďže sa v ich asimila čných orgánoch kumulujú

rádionuklidy nieko ľko vegeta čných období. Preh ľad niektorých akumula čných indikátorov uvádzame 

v tab. 1. 

Rádionuklidy 90Sr, 131I a 137Cs kumulované v asimila čných orgánoch sú obvykle výsledkom atmosférickej 

depozície. 90Sr má tendenciu zotrváva ť v tej časti rastlinného organizmu, do ktorého bol primárne  

absorbovaný, kým u 137Cs dochádza k transportu tohto rádionuklidu do reprod ukčných alebo zásobných 

orgánov, ktoré sú často sú časťou potravného re ťazca [3]. Množstvo 137Cs, ktoré sa dostane z pôdy do 

koreňov nie je závislé len od rastlinného druhu, ale aj o d hustoty vysiatia, pôdnej vlhkosti a prítomnosti 

mykoríznych húb Arbuscular mycorrhizal , ktoré môžu absorbova ť 137 Cs z pôdy a prenášajú ho do rastlín. 

Prítomnos ť spomínaných húb zvyšuje (rádovo) množstvo prijatého  cézia nasledovne: sója > hrach > 

jačmeň > pšenica > ovos  [5]. 

Pre kumuláciu rádioaktívneho cézia v drevinách platí n asledovná postupnos ť: topo ľ > dub > breza > 

borovica > lipa > smrek [10].

Bioindika čne významnou skupinou sú lišajníky. Výskumy po Černoby ľskej katastrofe ukázali, že sa v nich 

kumulujú rádionuklidy v rozli čnej miere: epifytické lišajníky s lupe ňovitou stielkou > epifytické lišajníky 

s krí čkovitou stielkou >  epilitické lupe ňovité lišajníky > epigeické krí čkovité lišajníky. Najpoužívanejším 

lišajníkom pri bioindikácii rádionuklidov v prostredí j e Hypogymnia physodes , avšak pri monitoringu je 

lepšie použi ť všetky (min. viacero) druhy machov a lišajníkov zo s kúmanej lokality [11]. 

Ďalšou zaujímavou skupinou rastlinných bioindikátoro v sú rastliny rezistentné vo či rádionuklidom. A to 

nielen v zmysle, že sú vo či nim tolerantné, ale v zmysle, že u nich fungujú mech anizmy (alebo sa vyvinú

v rámci adapta čného procesu), ktoré zabra ňujú prieniku rádioaktívnych látok do organizmu. Ak t akéto 

rastliny navyše patria do skupiny po ľnohospodárskych plodín, tak možnos ť ich pestovania v zamorených 

územiach, otvára nové perspektívy pri (znovu) osídle ní krajiny. V tejto oblasti výskumu sú ve ľmi úspešní

slovenskí vedci [12, 13]. 

Ryža, ako najdôležitejšia po ľnohospodárska plodina na ázijskom kontinente, preds tavuje častý objekt 

výskumu vplyvu a správania sa rádionuklidov v rastlinn om organizme.  Tsukada et al. [14] študovali 

distribúciu cézia v ryži. Najviac cézia obsahujú ryžové otruby, najmenej už vylúpané ryžové zrná. 

Vzhľadom na ďalší monitoring a laboratórne ako aj terénne experime nty je dôležité ich zistenie,  že 

nerádioaktívne 133Cs sa distribuuje v rastlinnom tele rovnako ako rádi oaktívne 137Cs. 

Obr. 1: Kumulácia rádionuklidov v rastlinách ako moni torovací systém [3]

Hypogymnia physodes [6]lišajníky

Polytrichum commune (137Cs) [6]

Pleurozium schreberi (137Cs) [6]

Dicranum sp. (137Cs, 90Sr) [6]

Hypnum cupressiforme (210Pb) [8]

machy

Pteridium aquilinum (137Cs) [6]papraďorasty

Convalaria majalis (137Cs) [6]

Fragaria vesca (90Sr) [6]

Rubus saxatilis (137Cs, 90Sr) [6]

Tanacetum vulgare (U)* [7]

byliny

Betula nana (Th) [7] 

Quercus sp. – kôra (137Cs) [9]

Pinus sp. – kôra (137Cs) [9]

Rhododendron dauricum (Ra) [7]

listnaté dreviny

Pinus sylvestris – najmladšie ihlice (137Cs) [6] 

Pinus sylvestris – vonkajšia vrstva kôry (90Sr) [6]ihli čnaté dreviny
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