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Abstract: Microscopic filamentous fungi from locality Pezinok – Kolársky vrch 
(Slovakia) – occurrence and biovolatilization properties for arsenic. The aim of this 
work was to study the occurrence of microscopic filamentous fungi in highly 
contaminated substrates from an abandoned mine locality of Kolársky vrch. All samples 
were highly contaminated with arsenic, antimony, aluminium and iron. In all these 
samples were isolated microscopic filamentous fungi. Some of them were tested to their 
abilities to biovolatilize of arsenic under laboratory conditions. Furthermore, we 
confirmed, that microorganisms can produce volatile arsenicals under natural 
conditions (Kolársky vrch locality).  

K ú ové slová: mikroskopické vláknité huby, arzén, potenciálne toxické 
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ÚVOD 

Mnohé oblasti na Slovensku sú kontaminované potenciálne toxickými 
chemickými prvkami – vrátane arzénu (Klinda, Lieskovská 2004, Kušnierová et 
al. 2004, Slaninka et al. 2006). Vplyvom antropogénnych aktivít (priemysel, 
po nohospodárstvo, ažba a spracovanie nerastných surovín a pod.) sa tieto 
prvky uvo ujú do prostredia. Ekologickou hrozbou sú aj tzv. staré ekologické 
zá aže, ktoré predstavujú trvalé riziko ohrozenia prostredia potenciálne 
toxickými prvkami. Príkladom je aj Sb–Au ložisko Kolársky vrch (Pezinok, 
Slovenská republika). Je to ložisko sulfidických rúd, kde sa uskuto ovala 
banská innos  nieko ko storo í. Napriek tomu, že v sú asnosti nie je ložisko 
už využívané, dlhoro nou ažbou vzniklo množstvo štôlní, háld hlušiny a 
odkalísk, z ktorých vplyvom environmentálnych inite ov dochádza k 
uvo ovaniu a zvýšenej mobilite mnohých potenciálne toxických prvkov, najmä 
As, Sb, Ni (Kušnierová et al. 2004, Drozdová 2005). Vysoké koncentrácie As, 
Sb a alších prvkov sa zaznamenali nielen v materiáloch háld a odkalísk a v 
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drenážnych vodách vytekajúcich zo štôlní, ale tiež v pôdach, rie nych 
sedimentoch a povrchových a podzemných vodách v širokom okolí ložiska. 
Výsledky sa získali v rámci projektu aplikovaného výskumu riešeného na 
Prírodovedeckej fakulte, ktorý okrem iného hodnotil aj možnosti využitia 
mikroorganizmov pri bioremediácii kontaminovaných drenážnych vôd, 
povrchových vodných tokov, rie nych sedimentov, haldového materiálu a pôd. 
Samotnému zhodnoteniu možností využitia mikroorganizmov, konkrétne 
mikroskopických vláknitých húb, predchádzala identifikácia rodov a druhov 
mikroskopických vláknitých húb vyskytujúcich sa v rôznych substrátoch z 
oblasti ložiska Kolársky vrch. 

Mikroorganizmy, vrátane mikroskopických húb, produkujú pri raste na 
materiáloch obsahujúcich anorganické alebo organické formy arzénu jeho 
prchavé zlú eniny (Cullen, Reimer 1989, Tamaki, Frankenberger 1992, 
Bentley, Chasteen 2002). Produkcia prchavých foriem arzénu sa pozorovala 
najmä v laboratórnych podmienkach, ale zaznamenala sa aj priamo z pôd a 
sedimentov kontaminovaných arzénom (Turpeinen et al. 1999, Turpeinen et al. 
2002). Mikrobiálne podmienený proces vzniku prchavých anorganických a 
organických foriem arzénu (najmä arzínu, mono-, di- a trimetylarzínu) sa 
nazýva biovolatilizácia. Vznikajúce prchavé metylované formy arzénu sa 
uvo ujú zo substrátov (pôdy, sedimenty, antropogénny materiál) do atmosféry, 
kde sú ve mi rýchlo (nieko ko sekúnd až minút) oxidované, demetylované a 
rozptýlené vzdušnými prúdmi (Craig 2003). V sú asnosti sa úspešne uplat uje 
proces biovolatilizácie pri bioremediácii pôd a sedimentov kontaminovaných 
selénom alebo arzénom (Tamaki, Frankenberger 1992, Thompson-Eagle, 
Frankenberger 1992), pri om množstvo odstráneného polokovu je 15–50 % 
(Maier et al. 2000). Je však potrebné poznamena , že takáto aplikácia 
mikrobiálnych procesov je zatia  ve mi ojedinelá.  

V príspevku uvádzame druhové zastúpenie mikroskopických vláknitých 
húb z vybraných lokalít oblasti ložiska Kolársky vrch kontaminovaných 
rôznymi kovmi a polokovmi (najmä As, Sb, Fe, Al) a výsledky experimentov 
sledovania biovolatilizácie arzénu v laboratórnych a prírodných podmienkach s 
použitím vybraných mikrobiálnych izolátov z oblasti Kolárskeho vrchu. 

METODIKA 

Izolácia a identifikácia autochtónnych druhov mikroskopických vláknitých 
húb

Navážku 10 g pôdy sme trepali 15 min na trepa ke v 90 ml sterilnej 
destilovanej vody (1.10-1 KTJ). Mikroskopické vláknité huby sa z rie nych 
sedimentov a pevných substrátov preosiatych cez 2 mm sito izolovali 
zrie ovacou metódou v pomere 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 KTJ.  

Izolácia pôdnych mikroskopických húb sa robila bu  zalievaním 1 ml 
inokula živným médiom, alebo sa inokulum aplikovalo na hotové agarové 
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médiá (Sabouraudov agar, Czapek-Doxov agar a agar so sladinovým extraktom 
– HiMedia, Mumbai, India). Kultivácia pôdnych mikroskopických húb trvala  
7–10 dní pri teplote 25 °C.  

Pri izolácii termorezistentných druhov mikroskopických vláknitých húb 
sa vzorky sedimentov s hmotnos ou 100 g zahrievali pri teplote 75 °C v 150 ml 
Sabouraudovho agaru s bengálskou erve ou v Erlenmayerových bankách  
(500 ml) za ob asného premiešania vo vodnom kúpeli. Horúca zmes média a 
sedimentu sa potom rozliala do Petriho misiek. Po 14 d ovej kultivácii pri 
teplote 25 °C sa kolónie preo kovali na šikmý Sabouraudov agar. Všetky 
izolované druhy mikroskopických húb sa identifikovali na základe 
mikromorfologických štruktúr (Domsch et al. 1980). Všetky izolované druhy sú 
uchovávané ako isté kultúry na šikmom Sabouraudovom agare. 

Biovolatilizácia arzénu v laboratórnych a prírodných podmienkach 
Prítomnos  prchavých zlú enín arzénu sa sledovala v laboratórnych 

podmienkach a in situ v oblasti Pezinok – Kolársky vrch s použitím erpadla 
SKC Pocket Pump 210-1002 (USA) a sorbentu na báze kokosového uhlia v 
sorp ných trubi kách (Anasorb CSC, USA) a univerzálneho sorbentu na báze 
SiO2 aplikovaného v buni inovej gáze. 

Zachytávanie prchavých foriem As v laboratórnych podmienkach: 
Pripravené kultiva né systémy, ktoré obsahovali 40 ml Sabouraudovho média v 
100 ml Erlenmayerovej banke sa obohatili 0,05, 1 alebo 2,5 mg arzénu vo forme 
H3AsO4 a inokulovali 5 ml suspenzie spór vybraného druhu mikroskopickej 
vláknitej huby. V 29. de  kultivácie sa z priestoru nad mycéliom sorboval  
1 hodinu (prietok 100 ml.min-1) vzduch na sorbent Anasorb CSC. Po kultivácii 
sa stanovili obsahy arzénu v biomase a v živnom médiu. 

Zachytávanie prchavých foriem As z pôdy a sedimentu (Kolársky vrch): 
Plynné produkty biovolatilizácie arzénu sa od erpávali z priestoru skleného 
zvona umiestneného nad sledovanou plochou. Sorp ná trubi ka so sorbentom 
Anasorb CSC napojená na erpadlo sa cez otvor umiestnila do zvona do výšky 
30 cm od povrchu pôdy. erpanie trvalo 3 hodiny (prietok vzduchu bol 100 
ml.min-1). Univerzálne sorbenty na báze SiO2 sa vo vybranej lokalite umiestnili 
asi 1 m nad úrov ou povrchu sedimentu vo vreckách z buni inovej gázy. V 
snahe minimalizova  vplyv poveternostných podmienok na stav sorbentu sa 
sorbent umiestnil do výrezu f aše z PVC. 

Analytické stanovenia 
Štandardy arzénu sa pripravili riedením zásobného roztoku arzénu  

1 g.l-1 H3AsO4 v 0,5 mol.l-1 HNO3 (Merck, Germany). 

Arzén sa stanovil metódou atómovej absorp nej spektroskopie s 
generovaním hydridov (HG AAS) pomocou spektrometra Perkin-Elmer 1100 
(USA) a hydridového generátora Labtech HG-2 ( R) ( elková et al. 1996, 
Bujdoš et al. 2000). 

Preredukcia s KI: HG AAS vyžaduje v roztoku arzén prítomný vo forme 
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As(III). Preto musí analytický postup zah a  ú inný prereduk ný krok, pri 
ktorom sa k 5 ml roztoku vzorky v 100 ml odmernej banke pridá 20 ml 
redestilovanej vody, 5 ml koncentrovanej HCl a 2 ml 20 % (m/v) roztoku KI. 
Po 15 minútach sa ešte pridajú 2 ml 10 % (m/v) roztoku kyseliny askorbovej. 
Roztoky sa analyzujú po 60 minútach.  

Metódou HG AAS sa stanovili obsahy arzénu v oboch typoch sorp ných 
materiálov, mikrobiálnej biomase, živných médiách a v pevných substrátoch z 
kontaminovanej oblasti Kolárskeho vrchu. 

VÝSLEDKY 

Vo vybraných pevných substrátoch z oblasti Kolárskeho vrchu sa zistili 
vysoké obsahy As, Sb, Fe a Al (tab. 1.) 

V tab. 2 sú uvedené druhy mikroskopických vláknitých húb, ktoré sa 
izolovali z vysoko kontaminovaných vzoriek pevných substrátov uvedených v 
tab. 1. Druhy Eupenicillium cinnamopurpureum, Talaromyces wortmannii, T. 
flavus a Neosartorya fischeri sú termorezistentné druhy mikroskopických 
vláknitých húb. 

Zo všetkých sledovaných pevných substrátov sa izolovali rôzne druhy 
mikroskopických vláknitých húb. Najviac druhov bolo zastúpených vo 
vzorkách s nižším obsahom (polo)kovov (substráty . 1 a . 4). V substráte . 2 
(najvyššie obsahy As a Sb) bol izolovaný len jeden druh Aspergillus clavatus.

Množstvo arzénu biovolatilizovaného v laboratórnych podmienkach 
vybranými druhmi mikroskopických vláknitých húb Aspergillus niger, A. 

clavatus a Neosartorya fischeri izolovaných z kontaminovaných substrátov z 
oblasti Kolárskeho vrchu, ktoré sme zachytili v sorp ných trubi kách (sorp ný
materiál Anasorb CSC) je uvedené v tab. 3. 

V tab. 4 sú uvedené hodnoty zachyteného arzénu v dvoch typoch sorbentu 
(Anasorb CSC a univerzálny sorbent na báze SiO2) v podmienkach vybraných 
lokalít oblasti Kolárskeho vrchu. 

Tab. 1: Celkové obsahy As, Sb, Al a Fe vo vybraných pevných substrátoch z oblasti 
Kolárskeho vrchu  

(Polo)kov Substrát .1 Substrát .2 Substrát .3 Substrát .4 
As 363 g.g-1 1651 g.g-1 1403 g.g-1 110 g.g-1

Sb 93 g.g-1 362 g.g-1 297 g.g-1 26,5 g.g-1

Fe 82,8 mg.g-1 25 mg.g-1 30,5 mg.g-1 191 g.g-1

Al 5,5 % 6,2 % 6,3 % 1 % 

Poznámka: Substrát . 1 – haldový materiál z okolia štôlne Michal, substrát . 2 – pevný 
vyzrážaný materiál z drenážnej rúry pod odkaliskom, substrát . 3 – rie ny 
sediment toku Blatina v blízkosti výtoku z drenážnej rúry pod odkaliskom, 
substrát . 4 – rie ny sediment toku Blatina 200 m od výtoku drenážnej rúry. 
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Tab. 2: Mykocenóza vzoriek substrátov z oblasti Kolárskeho vrchu 

Druh 
Substrát 

. 1 
Substrát 

. 2 
Substrát 

. 3 
Substrát 

. 4 
Aspergillus clavatus Desm.  *  * 
A. flavus Link    * 
A. niger Tiegh. *   * 
A. parasiticus Speare *  *  
A. niger Tiegh. *   * 
Eupenicillium cinnamopurpureum
D. B. Scott et Stolk 

*    

Mycelia sterilia    * 
Neosartorya fischeri (Wehmer) 
Malloch et Cain 

   * 

Paecilomyces carneus (Duché et R. 
Heim) A. H. S. Br. et G. Sm. 

*   * 

Penicillium sp.1 Link: Fr *  * * 
P. sp. 2 Link: Fr    * 
Talaromyces flavus (Knöcker) Stolk 
et Samson *    

T. wortmannii (Knöcker) C.R. Benj. *    
Trichoderma sp. Pers. ex Fr. *   * 
Verticillum sp. Nees *    

Poznámka: Charakteristika substrátov . 1–4 je uvedená v poznámke tab. 1 
  * výskyt druhu v danom substráte 

Tab. 3:  Biovolatilizácia arzénu vybranými druhmi mikroskopických húb  
v laboratórnych podmienkach (zachytávanie As na sorp ný materiál  
Anasorb CSC) 

Druh 
A

(mg) 
B
(g)

C
(mg) 

D
(mg) 

E
(mg) 

F
( g)

Aspergillus clavatus 2,50 0,2428 0,2445 0,7356 1,5216 40,70 
A. niger 1,00  0,9620 0,1025 0,0070 0,0300 36,98 
Neosartorya fischeri 0,05 0,0018 0,2571 0,0055 0,0427 56,40 

Poznámka: A – obsah As v SAB pred kultiváciou (mg); B – hmotnos  sušiny biomasy 
(g); C – množstvo biosorbovaného As v biomase (mg); D – množstvo 
biovolatilizovaného As za celú dobu kultivácie (mg); E – obsah As v SAB po 
kultivácii (mg); F – množstvo biovolatilizovaného As za 1 hodinu v 29. de
kultivácie ( g). SAB – Sabouraudova živná pôda 
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Tab. 4:  Biovolatilizácia arzénu v podmienkach Kolárskeho vrchu (zachytávanie As 
sorp nými materiálmi Anasorb CSC a univerzálnym sorbentom na báze SiO2

po as 3 hodín) 

Lokalita typ sorbentu 
obsah As v sorbente po 3 

hodinách sorpcie (ng) 
Sirková – výtok zo štôlne Anasorb CSC 158,6 
nádrž pod odkaliskom Anasorb CSC 162,0 
nádrž pod odkaliskom univerzálny 222,1 

DISKUSIA 

Oblas  ložiska Kolársky vrch je zna ne kontaminovaná rôznymi kovmi a 
polokovmi (Kušnierová et al. 2004, Drozdová 2005, Lalinská et al. 2006). Ich 
obsah je v sledovaných substrátoch variabilný, o je dané typom a miestom 
odberu vzorky. Napriek extrémne vysokým obsahom As, Sb, Fe a Al sme v 
týchto substrátoch izolovali 14 rôznych druhov mikroskopických vláknitých 
húb, z týchto niektoré izolovala aj Be ová (2005) z kontaminovaných pôdnych 
vzoriek z oblasti Kolárskeho vrchu. Schopnos  mikroskopických vláknitých 
húb existova  v takto zne istenom prostredí je ve mi dôležitá ako z h adiska 
prirodzenej mikrobiálnej remediácie prostredia, tak aj z h adiska možností 
aplikácie vysoko odolných druhov v riadených procesoch dekontaminácie 
pevných substrátov (Thompson-Eagle a Frankenberger 1992). Výsledky práce 
potvrdzujú, že aj v prírodných podmienkach prebiehajú procesy 
biotransformácie anorganických foriem arzénu na prchavé zlú eniny, ktoré sa 
dostávajú do atmosféry. Z tohto poh adu môžeme mikroskopické vláknité huby 
zaradi  do skupiny tzv. environmentálne vhodných mikroorganizmov 
(Watanabe, Baker 2000) a využi  ich potenciál pri zlepšovaní podmienok 
životného prostredia. 

ZÁVER 

Mikrobiálne procesy prebiehajú aj v pôdach a sedimentoch v oblasti 
ložiska Pezinok – Kolársky vrch, ktoré sa vyzna ujú extrémne vysokými 
obsahmi As, Sb, Al, Fe. Prítomnos  mikroskopických vláknitých húb v týchto 
substrátoch a potvrdenie existencie biovolatilizácie poukazuje na významnú 
úlohu mikroskopických húb ako pri zmene mobility, tak aj pri špeciácii arzénu a 
nazna uje možnos  ich potenciálneho využitia pri bioremediácii arzénom 
kontaminovaných substrátov. 

PO AKOVANIE 

Práca bola finan ne podporená grantovými úlohami VEGA 1/3462/06, 1/2352/05 a 
AV/901/2002 (VTP-25).  



17

LITERATÚRA 

Be ová A. 2005. Microbiological characterization of selected soil profile at the locality 
Pezinok – Kolársky vrch. Phytopedon (Bratislava) 4, pp. 15–20. 

Bentley R., Chasteen T. G. 2002. Microbial methylation of metalloids: arsenic, 
antimony, and bismuth. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 66, pp. 250–271. 

Bujdoš M., Kubová J., Streško V. 2000. Problems of selenium fractionation in soils rich 
in organic matter. Anal. Chim. Acta 408, pp. 103–109. 

Craig P. J. (ed.). 2003. Organometallic Compounds in the Environment. Second ed. 
John Wiley, Chichester, 415 pp. 

Cullen W. R., Reimer K. J. 1989. Arsenic speciation in the environment. Chem. Rev. 
89, pp. 713–764. 

elková A., Kubová J., Streško V. 1996. Determination of arsenic in geological 
samples by HG AAS. Fresen. J. Anal. Chem. 355, pp. 150–153. 

Domsch K. H., Gams W., Anderson T. H. 1980. Compendium of soil fungi. Academic 
Press, London, 859 pp. 

Drozdová Z. 2005. Zne istenie pôd, rie nych sedimentov, povrchových a podzemných 
vôd z Sb–Au ložiska Kolársky vrch. Zborník príspevkov z prednášok a posterov  
(2. zväzok) zo Študentskej vedeckej konferencie. Kartprint, Bratislava, p. 102. 

Klinda J., Lieskovská Z. (eds.). 2004. Správa o stave životného prostredia Slovenskej 
republiky v roku 2003. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Bratislava, 240 pp. 

Kušnierová M., Andráš P., Adam M., Šlesárová A. 2004. Acid mine drainage waters at 
Pezinok deposit. In: urža O., Rapant S. (eds.): Geochémia 2004. Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, pp. 92–94. 

Lalinská B., Majzlan J., Chovan M., Šottník P., Milovská S. 2006. Mineralogical and 
geochemical study of mine tailings material from the antimony deposit Pezinok – 
Kolársky vrch (Slovakia), volume of contamination and remediation project. 
Mineralogia Polonica 28, pp. 124–126. 

Maier R. M., Pepper I. L., Gerba C. P. 2000. Environmental Microbiology. Academic 
Press, San Diego, 585 pp. 

Slaninka I., Jurkovi ., Kordík J. 2006. Ekologická zá až vodného ekosystému 
arzénom v oblasti odkaliska Poša (Východné Slovensko). Vodní hospodá ství, 11, 
pp. 275–277. 

Tamaki S., Frankenberger W.T. 1992. Environmental biochemistry of arsenic. Rev. 
Environ. Contam. Toxicol. 124, pp. 79–110. 

Thompson-Eagle E. T., Frankenberger W. T. 1992. Bioremediation of soils 
contaminated with selenium. In: Lal R., Stewart B. A. (eds.): Advances in Soil 
Science. Springer-Verlag, New York, pp. 261–309. 

Turpeinen R., Pantsar-Kallio M., Häggblom M., Kairesalo T. 1999. Influence of 
microbes on the mobilization, toxicity and biomethylation of arsenic in soil. Sci. 
Total Environ. 236, pp. 173–180. 

Turpeinen R., Pantsar-Kallio M., Kairesalo T. 2002. Role of microbes in controlling the 
speciation of arsenic and production of arsines in contaminated soils. Sci. Total 
Environ. 285, pp. 133–145. 



18

Watanabe K., Baker P. W. 2000. Environmentally relevant microorganisms. J. Biosci. 
Bioeng. 89, pp. 1–11. 


