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Abstract 

Sulphur self as a bioindicator of air pollution.  
Road transport is one of the major sources of air polluting emissions. An average passenger car 

produces emissions of 228 g/km, trucks produce emissions of around 317 g/km. Emissions from combustion 
engines contain carbon dioxide, water vapour, nitrogen oxides, ammonia, carbon monoxide, unburned 
hydrocarbons, sulphur dioxide and various solids. Emissions also contain compounds of toxic metals/metalloids - 
arsenic, cadmium, chrome, nickel and lead. To detect metal/metalloid contamination from vehicle emissions, 
samples were collected and analyzed from biomass and soil near Bratislava's busiest road. We focused our 
attention on concentration of metals/metalloids in Laetiporus sulphureus because it's a very popular edible 
mushroom. Mushrooms are very good proxies for the state of nearby environment because of their excellent 
accumulation ability. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom štúdie bolo zistiť mieru znečistenia toxickými zlúčeninami arzénu, olova, 

kadmia pochádzajúcich z exhalátov z automobilovej dopravy. Nebezpečenstvo týchto kovov 

/polokovov spočíva v ich prestupe potravinovým reťazcom a akumulácií v organizmoch. 

Najohrozenejšie sa stavajú živočíchy na najvyšších stupňoch potravinového reťazca. U 

človeka spôsobujú poškodenie vnútorných orgánov, centrálneho nervového systému, paralýzu, 

kómu, dokonca až smrť [1]. Preto sme našu pozornosť sústredili najmä, na ich koncentrácie v 

jedlej drevokaznej hube Laetiporus sulphureus, pretože intoxikácia zapríčinená konzumáciou 

patrí medzi najčastejšie. Analyzované boli aj vzorky dreva Salix alba, na ktorých huby rástli a 

vzorky pôdy z okolia stromu. 

 

Materiál a metódy 

Biomasa divorastúcej Laetiporus sulphureus, drevnej hmoty Salix alba, na ktorej huby 

rástli a pôdy z okolia stromu bola zozbieraná v apríli 2014 v blízkosti z dopravne 

najvyťaženejšej cestnej komunikácie Bratislavy pri Prístavnom moste [2]. Odobratých bolo 10 

rôznych vzoriek hub z 10 rôznych stromov, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti. Biomasu 
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húb tvorili plodnice s priemerom 5-20 cm. Všetky vzorky boli vysušené pri laboratórnej 

teplote a následne podrvené. Mineralizované boli v 65% kyseline dusičnej. Na zistenie 

koncentrácie všetkých analytov bol použitý plazmový optický spektrometer ICP PROFILE 

PLUS (TeledyneLeemanLabs, USA).  

 

Výsledky a diskusia 

Priemerná koncentrácia arzénu v pôde bola 12,23 mg/kg v sušine, čo predstavuje 

koncentráciu v mestskej pôde, ktorá sa pohybuje 2-45 mg/kg v sušine [3]. Najvyššiu 

koncentráciu arzénu v pôde sa nám podarilo zaznamenať pri vzorke č. 3 s hodnotou 25,2 

mg/kg v sušine. Priemerná koncentrácia arzénu v drevnej biomase S. alba bola 5,42 mg/kg v 

sušine. V prípade L. sulphureus sme zaznamenali priemernú koncentráciu arzénu 4,37 mg/kg 

v sušine, táto hodnota je pod najvyššie zákonom prípustnou koncentráciou v potravinách 5 

mg/kg v sušine.  

Koncentrácia kadmia vo všetkých vzorkách bola pod detekčným limitom metódy 2 

mg/kg (tab. 1). Nie je preto možné zistiť, či koncentrácia kadmia v L. sulphureus bola pod 

najvyššie zákonnou prípustnou koncentráciou v potravinách 0,8 mg/kg v sušine.  

Priemerná koncentrácia olova v pôde bola 20,87 mg/kg v sušine, táto hodnota 

zodpovedá mestským pôdam, v ktorých sú koncentrácie 17,5-3580 mg/kg Pb. v sušine [4] 

Koncentrácie olova v S. alba aj v L. sulphureus boli pod detekčným limitom metódy 6mg/kg. 

Množstvo olova v L. sulphureus bolo teda nižšie ako je najvyššie zákonný prípustný limit 

10mg/kg Pb v sušine. Napriek vyšším koncentráciám arzénu a olova v pôde boli ich 

koncentrácie v sušine biomasy húb a drevnej biomase veľmi nízke. Výskumy zaoberajúce sa 

divo rastúcimi hubami vyskytujúcimi sa v znečistenom prostredí zaznamenali koncentrácie 

výrazne vyššie [4,5,6,7,8]. 
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Tab. 1. Koncentrácie As, Cd, Pb (mg/kg) v pôde a v sušine biomasy S. alba a L. sulphureus 
 

Názov vzorky As Cd Pb 
Pôda vzorka č. 1 25,2 <2 31,8 
S. alba vzorka č. 1 5,75 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 1 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 2 18,3 <2 21,6 
S. alba vzorka č. 2 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 2 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 3 8,71 <2 19,4 
S. alba vzorka č. 3 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 3 5 <2 <6 
Pôda vzorka č. 4 12,2 <2 57,6 
S. alba vzorka č. 4 8,6 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 4 4,66 <2 <6 
Pôda vzorka č. 5 12 <2 12,2 
S. alba vzorka č. 5 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 5 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 6 14,9 <2 16 
S. alba vzorka č. 6 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 6 6 <2 <6 
Pôda vzorka č. 7 10,3 <2 10,2 
S. alba vzorka č. 7 <4 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 7 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 8 14 <2 27,4 
S. alba vzorka č. 8 8,14 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 8 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 9 <4 <2 6,45 
S. alba vzorka č. 9 6,69 <2 <6 
L. sulphureus vzorka č. 9 <4 <2 <6 
Pôda vzorka č. 10 8,58 <2 <6 
S. alba vzorka č. 10 4,98 <2 <6 

L. sulphureus vzorka č. 10 <4 <2 <6 

Priemerná koncentrácia v pôde 12,23 <2 20,87 
Priemerná koncentrácia v S. alba 5,42 <2 <6 
Priemerná koncentrácia v L. sulphureus 4,37 <2 <6 
Najvyššia zákonom prípustná koncentrácia v 
potravinách[9] 5 0,8 10 

 

 

Záver 

Oblasť z ktorej boli odobraté vzorky patri k výrazne znečistenou exhalátmi z 

automobilovej dopravy, napriek tomu koncentrácie arzénu, kadmia a olova vo vzorkách 

neboli vysoké. Predstavujú hodnoty priemerných koncentrácií pre mestské pôdy. V prípade L. 
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sulphureus bola priemerná koncentrácia olova, arzénu a kadmia pod najvyššie stanoveným 

zákonným limitom pre potraviny. Iba u vzorky číslo 6 došlo k prekročeniu limitu o 1 mg/kg 

As v sušine. 
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