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Abstract: Some environmental implications of geogenic contamination of soils in 

eastern slovakian flysch. The main task of this report is to suggest the comparison of 

base geochemical contents of chromium and nickel in soil with their contents in mosses 

and forest woody-plants vegetal apparatus in Eastern Slovakian Flysch. The authors 

suggest newer interpretation of registration from Geochemical atlas of the Slovak 

Republic and soil geochemical maps which is braced by rock environment composition. 

The results showed that mainly geological factors have an influence on nickel and 

chromium high contents in soil and by far not come from atmospheric contamination as 

a saying goes. The plants and mosses are mirrors this geogenic contamination, which 

cover not only the flysch zone but also adjacent territory of the East Slovakian Lowland 

and Tisa Lowland in Hungary. These results indicate that these elements have been in 

the mobile form partly and have transported by rivers as suspension or soluble and 

have ingested by biota. 

The project should help to environmental problems knowledge in area, which were 

thought by monotonous. Project objectives are ways and processes knowledge of 

transfer studied elements from rocks to soils, waters and plants as well as determination 

toxicity to the plants and biota. 

 

Kľúčové slová: chróm a nikel v pôde, v rastlinách a v machoch, geogénna 

kontaminácia, flyšové oblasti, Slovensko 

 
 

ÚVOD 
 

Tento príspevok je úvodným vstupom do riešenia projektu a jeho cieľom 

je  urobiť stručný prehľad  o geochémii chrómu  a niklu v pôde, o ich 

anomálnych koncentráciách vo flyšovej oblasti a poukázať na to, že z pôd  sa 

tieto prvky dostávajú do machov a do  rastlín. Doterajšie interpretácie, ktoré 

anomálne obsahy v biologickom materiáli spájajú s vplyvom priemyslu alebo s 

cezhraničnou atmosférickou kontamináciou, nie sú celkom podložené. To 

upozorňuje na potrebu podrobnejšieho výskumu pôvodu prvkov, ich trendov a   

mobility, prípadného toxického pôsobenia na miestach, kde ich geogénne 

koncentácie presahujú fytotoxickú úroveň. 
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Celkové obsahy týchto prvkov prekračujú na viacerých miestach limitné 

hodnoty pre pôdy (zákon 220/2004 Z. z.) a mohli by spôsobovať niektoré 

problémy pre rastliny a organizmy, prípadne pre zhoršenie kvality vôd. To bolo 

príčinou, prečo sme na riešenie problémov difúznej geogénnej kontaminácie 

pôd  v tejto oblasti orientovali tento projekt,  ktorý je  zameraný na poznanie 

foriem vystupovania týchto prvkov v pôde, väzbu na komponenty pôd, na 

poznanie ciest a spôsobov ich migrácie  do rastlín a do vôd, na jednotlivé  

trendy distribúcie v pôdnych profiloch a prípadné prejavy toxicity tam, kde 

koncentrácie presahujú fytotoxickú úroveň. 

 

Geochémia chrómu a niklu v pôdach Popradskej kotliny a Horného Šariša 

Chróm sa nachádza v prírode vo viacerých oxidačných stupňoch (+2 až 

+6). V  pôdach je najčastejšie prítomný ako trojmocný. Nachádza sa vo forme 

zmiešaných oxidov železa a chrómu, v  chromitoch, chrómspineloch, v tmavých 

primárnych mineráloch (olivín, pyroxény amfiboly), v sekundárnych (ílových) 

mineráloch, kde zastupuje Fe alebo Al. Chromit je bežný akcesorický minerál, 

veľmi stabilný pri zvetrávaní, a preto sa často nachádza v zvetrávacích 

produktoch a v ťažkej frakcii sedimentárnych hornín (redeponovaný).  

Jeho správanie v pôde je určované pH a oxidačno-redukčnými procesmi. 

Pri reletívne rovnakých podmienkach Eh v kyslom prostredí (pH<5), prevládajú 

CrOH2
+
, pri pH 5-7 CrO4

2+
, Cr(OH)

2+
 a v alkalickom prostredí CrO4

2-
, Cr(OH)4

-1
. 

So znižovaním pH vzrastá sorpcia  Cr
3+

 a znižuje sa sorpcia Cr
6+ 

 (Kabata-

Pendias a Pendias 1999). Pri pH pôdy menej ako tri môže sa chróm vyskytovať 

ako samostatný ión Cr
3+

. Organická hmota a  najmä humínové
 
kyseliny pôsobia 

redukujúco na Cr
6+,

. Táto redukcia vzrastá so znižovaním pH. 

Vo veľmi kyslom oxidačnom prostredí sa tvoria chrómanové ióny 

(CrO4)
2-

, ktoré sú pohyblivé a môžu byť sorbované ílovými minerálmi alebo 

hydratovanými oxidmi Fe a Mn. Pretože trojmocný chróm je pohyblivý len vo 

veľmi kyslom prostredí, ktoré je zriedkavé, prakticky sa v dôsledku redukcie 

(z Cr
6+

 na Cr
3+

) imobilizuje. Cr
6+

 je naopak pohyblivý v kyslých aj 

v alkalických podmienkach a je považovaný za veľmi toxickú formu.  

V súvislosti s týmto správaním je prístupnosť chrómu pre rastliny 

všeobecne nízka. Niekedy sa stáva, že v prítomnosti  mangánu dochádza aj 

v pôde k jeho oxidácii až do tej miery, že môže pôsobiť toxicky na rastliny. 

V oblastiach, kde sa pôdy vyvinuli na ultrabázikách, tam môžu byť 

vysoké obsahy chrómu aj v rastlinách. Jeho toxické účinky sa prejavujú 

v rastlinách rôzne, v závislosti od ich tolerancie. Napríklad niektoré rastliny 

citlivo reagujú na prítomnmnosť chrómu a už pri koncentráciach nad 2 mg.kg
-1

 

sa prejavujú znaky toxicity (napr u ovsa). U iných odolnejších rastlín sa toxicky 

prejavujú obsahy nad 20 mg.kg
-1

 (v suchej hmote).  

Priemerné obsahy chrómu pre povrchové horizonty pôd sveta, sú 

vypočítané na 54 mg.kg
-1

, v pôdach Poľska 20 mg.kg
-1

 (Kabata–Pendias 2001) 

a Anglicka 40 mg.kg
-1

 (McGrath, Loveland 1992). Jednotlivé pôdne typy sa 
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však vyznačujú veľkou variabilitou obsahov od 7–150 mg.kg
-1

, pričom do 

značnej miery kopírujú obsahy chrómu v materských horninách (Kabata-

Pendias 2001; Salminen et al. 2006). Najväčšie obsahy chrómu až 1 % sa 

vyskytujú v pôdach na ultrabázických horninách (serpentinitoch).  

Bazálne geochemické obsahy (baselines) chrómu v pôdach Slovenska 

dosahujú 85 mg.kg
-1 v A- a 87 mg.kg

-1
 v C-horizontoch, čo poukazuje na 

geogénne zdroje (Čurlík, Šefčík 1999). Štatistické údaje o distribúcii chrómu 

v povrchových horizontoch pôd regiónu Popradská kotlina a Horný Šariš 

ukazujú veľké rozsahy koncentácií 17–473 mg.kg
-1

 s bazálnym geochemickým 

obsahom 114 mg.kg
-1

 a anomálnou hodnotou 181,5 mg.kg
-1

. Tieto obsahy sú 

podstatne vyššie ako celoslovenské priemery. Vyššie koncentrácie v pôdach na 

flyši v Poľsku udáva aj Terelak et al. (1997). 

Najvyššie mediánové hodnoty obsahov chrómu boli zistené v čierniciach 

(130 mg.kg
-1

)  (Spišská Belá, Kežmarok) a v kambizemiach (Šarišské 

Sokolovce, Jakubovany) na paleogenných horninách hutianského súvrstvia 

(šambronské vrstvy) (tab. 1).  

 
Tab. 1:  Bazálne geochemické obsahy chrómu a niklu v pôdach flyšových oblastí 

Popradskej kotliny a  Horného Šariša (Čurlík et al. 2004) 

Pôdna jednotka Cr Ni n 

 med. max. med. max.  

Ranker typický 124 170 33,5 77 56 

Ranker kambizemný 107,5        143 32,5 58 28 

Ranker podzolový 96 234 18,5 30 8 

Čiernica 130 149 41 105 13 

Hnedozem 110,5 473 35 61 28 

Kambizem typická 114,5 203 35 161 204 

Kambizem pseudoglejová 124 433 43 72 75 

Podzol  88 190 12 117 10 

Pseudoglej  111,5 265 44 70 20 

Fluvizem 124 188 37 93 20 
(med. – medián, max. - najvyšší obsah, n – počet vzoriek) 

 

Obsah Ni v pôdach je významne závislý od obsahov Ni v substrátoch. 

Najvyššie obsahy sa vyskytujú v pôdach na ultrabázikách (serpentinitoch). 

Relatívne vysoké obsahy vykazujú ílovité až hlinité pôdy (rendziny, 

kambizeme) a organozeme. V pôdach sa nikel nachádza najčastejšie spätý 

s organickými látkami, a to vo forme chelátových komplexov, ktoré sú 

pohyblivé. Vyššie obsahy Ni nachádzame aj v pôdach aridných a semiaridných 

oblastí. 

Prirodzená geochemická variabilita chemického zloženia pôd súvisí s 

charakterom materských hornín a stupňom vývoja pôd. Čím sú pôdy mladšie, 
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menej vyvinuté, je  variabilita ich chemického zloženia prejavom zdedenia od 

materských substrátov (Klaver 1997). Vyvinuté (zvetrané) a staršie pôdy môžu 

byť menej ovplyvnené zložením materských hornín v dôsledku vylúhovania 

prvkov, hoci základný rámec chemického zloženia sa môže zachovať. Vo 

flyšových oblastiach Slovenska, ktoré sa donedávna považovali za geochemicky 

monotónne, ide v podstate o heterolitné územia. V monolitných územiach, 

akými sú aluviálne nivy riek, je radiálna krajinno-geochemická diferenciácia 

látok spätá s pôdno-geochemickými bariérami a migračnými schopnosťami 

prvkov v systéme podzemná voda – pôda – rastlina. Fónová geochemická 

štruktúra je v týchto podmienkach odrazom vzťahov v subsystémoch 

a prejavuje sa zonálnosťou štruktúry pôdneho krytu (Čurlík 2006). 

 

Fónové a bazálne geochemické obsahy chrómu a niklu v aluviálnych 

pôdach Východného Slovenska 

Prirodzené obsahy prvkov v médiách (pôdy, vody, sedimenty) sa v 

geochemickom štúdiu vyjadrujú tzv.(geochemickým) fónom (background, 

nesprávne „pozadie“) a  bazálnym geochemickým obsahom (geochemical 

baseline). 

Fónový obsah reprezentuje prirodzené hladiny určitého prvku v 

prírodných médiách bez ľudského ovplyvnenia, čiže idealizovanú situáciu. Táto 

hodnota sa dá získať z miest prakticky nedotknutých človekom. Pre pôdy to 

technicky znamená hodnoty získané z merania obsahov v pôdotvorných 

substrátoch (Adriano 2001). Treba dodať, že to platí len za predpokladu 

potvrdenia homogenity pôdneho profilu (Čurlík 2006). 

Bazálny geochemický obsah reprezentuje úroveň merania obsahov 

v určitom mieste, v určitej dobe a vyjadruje variabilitu v zložení materských 

hornín, ako aj vstup látok do média (pôdy, vody, sedimentu) z antropogénnych 

zdrojov. „Baseline“ – pojem sám o sebe znamená čiaru,  líniu,  ktorá slúži ako 

základ, hranicu pre meranie, výpočet alebo lokalizáciu, ku ktorej sa 

porovnávajú ostatné hodnoty (Salminen, Tarvainen 1997; Salminen, 

Gregorauskiene 2000; Matchullat et al. 2000; Salminen et al. 2006). 

V skutočnosti ide o fluktuačný rozsah koncentrácií. 

Vo svetových pôdach sa nikel nachádza vo veľmi širokom rozsahu 

koncentrácií (0,2–450 mg.kg
-1

). Priemerný obsah v pôdach sveta je 22 mg.kg
-1

 

(Kabata–Pendias 2001). 

Priemerné obsahy Ni v pôdach Slovenska sú 25 mg.kg
-1

 v A- a 28 mg.kg
-

1 v C- horizontoch (Čurlík, Šefčík 1999). V pôdach regiónu Popradská kotlina a 

Horný Šariš varírujú v intervale 7-161 mg.kg
-1

, bazálny geochemický obsah je 

35 mg.kg
-1

 a anomálna hodnota je 78,5 mg.kg
-1

. Najvyššie bazálne geochemické 

obsahy niklu, prekračujúce limitné hodnoty, boli zistené v kambizemiach 

vyvinutých na substrátoch šambronského súvrstvia a v čierniciach. Vysoký 

bazálny geochemický obsah niklu v čierniciach (41 mg.kg
-1

) sa dá vysvetiť tým, 

že je pohyblivý a ako je vyššie uvedené, vytvára komplexy s organickými 
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látkami a pri migrácii sa viaže na humus. Naproti tomu vysoký bazálny obsah 

niklu v kambizemiach (105 mg.kg
-1

) je zdedený od materských hornín. 

Na základe doterajších výsledkov štúdia sú fónové obsahy chrómu 85 

mg.kg
-1

 a niklu 28 mg.kg
-1

 na celom území Slovenska.  

Naproti tomu v regióne Vranov – Strážske – Humenné dosahujú bazálne 

geochemické obsahy chrómu až 107 mg.kg
-1

. Nadlimitné koncentrácie niklu 

boli zistené v 229 vzorkách pôd a to najmä vo fluvizemiach a v glejoch alúvia 

Tople, Ondavy a Laborca. Distribúcia niklu v pôdach regiónu odráža rozšírenie 

aluviálnych sedimentov, pôvodom z okolitých flyšoidných oblastí. Bazálne 

geochemické obsahy niklu sú 37 mg.kg
-1

 u fluvizemí, 32 mg.kg
-1

 u kambizemí a 

41 mg.kg
-1

 v pararendzinách na flyšových sedimentoch (Čurlík, Šefčík 2002). 

Nadlimitné obsahy chrómu boli zistené vo vzorkách odobratých južnejšie 

v aluviálnych častiach riek Topľa, Ondava a Latorica. Štatistické analýzy 

chemických rozborov pôd preukázali zvýšenú akumuláciu v oglejených a 

glejových pôdach aluviálnych oblastí (Čurlík, Šefčík 2000). 

Okrem chrómu a niklu boli zistené aj zvýšené koncentrácie Co, Mo, V a 

As. Táto asociácia prvkov je charakteristická pre ultrabázické horniny. 

Vylúhovateľnosť týchto prvkov z pôd závisí od ich väzieb na jednotlivé pôdne 

zložky a od minerálneho zloženia pôd, ktoré je predmetom tohto projektu. 

Z týchto poznatkov vyplýva, že v pôdach na niektorých flyšových 

komplexoch sa nachádzajú anomálne koncentrácie Cr, Ni (Co, Mo, V a As). 

Z nich sa tieto obsahy činnosťou východoslovenských riek translokovali do pôd 

Východoslovenskej nížiny. Ovplyvňujú takto ich nadlimitné obsahy 

v regionálnom merítku.  

 

Vplyv  chrómu a niklu na živé organizmy  

Chróm nie je esenciálnym prvkom pre rastliny. Je rastlinami poberaný 

pasívne. Ukladá sa vo vegetatívnych orgánoch a v koreňoch ale nie do semien. 

Pretože sprevádza železo aj v rastlinách, prejavuje s ním úzku koreláciu. Jeho 

obsahy v rastlinách kolíšu v širokom rozsahu od 0,02-1 mg.kg
-1

. V oblastiach, 

kde sa pôdy vyvinuli na ultrabázikách, tam môžu byť vysoké obsahy chrómu aj 

v rastlinách. Jeho toxické účinky sa prejavujú v rastlinách rôzne, v závislosti od 

ich tolerancie. Napríklad niektoré rastliny citlivo reagujú na prítomnmnosť 

chrómu a už pri koncentráciach nad 2 mg.kg
-1

 sa prejavujú znaky toxicity (napr. 

u ovsa). U iných odolnejších rastlín sa toxicky prejavujú obsahy nad 20 mg.kg
-1

 

(v suchej hmote). Chróm je potenciálne toxický pre rastliny už pri 

koncentráciach ~0,1 mmol.kg
-1

 suchej hmoty (Mengel, Kirkby 1987). Má 

priamy toxický účinok na korene a priamy alebo nepriamy účinok na listy, 

predovšetkým spomaľuje rast rastlín. Počiatočnými symptómami toxicity 

chrómu sú vädnutie a chloróza rastlín. Chloróza, ktorá može byť signálom 

toxického pôsobenia chrómu a prejavuje sa najmä vo vrcholových listoch, je 

vyvolaná tým, že tento prvok bráni transportu železa a zinku. Samotný chróm 

môže pôsobiť toxicky tak, že poškodzuje bunkové membrány v dôsledku 
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silného oxidačného potenciálu. Oxidy šesťmocného chrómu sú silné oxidanty. 

Pri ich rozpúšťaní vzniká kyselina chromitá, ktorá koroduje orgány. Toxicita 

chrómu sa prejavuje pri vysokých hodnotách pH a obsahu chrómu 6
+
 a vo 

veľmi kyslom prostredí s chrómom 3
+
. Pri vyšších hodnotách pH trojmocný 

chróm sa vylučuje ako hydroxid, ktorý je neprístupný a netoxický pre rastliny. 

Šesťmocný chróm môže byť sorbovaný na kladne nabitých povrchoch koloidov 

ako Al a Fe oxidy a tiež na kladne nabitých povrchoch koreňov rastlín. Táto 

sorpcia je väčšia v kyslom prostredí ako v neutrálnom a alkalickom prostredí. 

Sorpčná schopnosť závisí na obsahu pôdnych komponentov, pH a na 

prítomnosti iných ligandov, ako sú napr. fosfáty. Prístupnosť Cr pre rastliny 

závisí od oxidačného stupňa Cr, pH, od prítomnosti koloidov ako aj tvorbe 

organických Cr- komplexov. 

Pre zvieratá a človeka je chróm esenciálnym prvkom, lebo sa zúčastňuje 

v skladbe niektorých enzýmov. V mnohých krajinách je preto pomerne prísna 

norma 50 μg.l
-1

 pre jeho obsahy v pitnej vode. Avšak jeho vyššie koncentrácie 

v pitných vodách môžu spôsobiť niektoré zdravotné problémy. Zvieratá sú viac 

odolné na zvýšený obsah, ale obsahy nad 5000 µg.l
-1 

sú považované za toxické. 

Trojmocný chróm je esenciálnym prvkom pre človeka (súčasť inzulínu), ktorý 

spolu s inzulínom má schopnosť odburávať glukózu z krvi. Ak je poberaný s 

potravou alebo s vodou, nie je toxický. Šesťmocný chróm je známy negatívnym 

dopadom na zdravie pre jeho extrémnu toxicitu. Podmieňuje alergické a 

astmatické reakcie a je až 1000-krát toxickejší ako trojmocný chróm. Z iných 

negatívnych dopadov na zdravie sa uvádza  hnačka, krvácanie zo žalúdka a 

obličiek, poškodenie pľúc a obličiek. Je tiež mutagénny. Toxický vplyv sa môže 

prenášať cez placentu na dieťa. Šesťmocný chróm je oveľa rozpustnejší ako 

trojmocný. Chrómany CrO4
2-

, ktoré sú prevládajúcou formou pri pH>6, existujú 

v rovnováhe (pH závislej) s inými iónmi ako HCrO4 a dichroman (Cr2O7
2-

). 

Sú známe prípady chorôb z povolania v priemysle chrómu pri kontakte s 

chrómanmi a poškodenie pľúc až vznik rakoviny pri vdychovaní prachu s 

obsahom trioxidu chrómu. Ľudské telo obsahuje približne 0,03 mg.kg
-1

 Cr. 

Denný prijem Cr sa odhaduje na 15-200 μg. 

Nikel je ľahko poberaný rastlinami, ak sa v pôdach vyskytuje 

v pohyblivých formách. Pritom sa preukazuje pozitívna korelácia medzi jeho 

obsahom v pôdnom roztoku a v rastlinách. Niektoré rastliny sú 

hyperakumulátory niklu (Alyssum species), čo sa prakticky využíva nielen na 

bioindikáciu kontaminácie – geochemickej akumulácie, ale aj na 

fytoremediačné zásahy do pôd (Kabata–Pendias, Pendias 1999; Kabata–Pendias 

2001). Nikel nie je považovaný za esenciálny prvok pre metabolizmus rastlín, 

hoci sú diskusie o jeho prítomnosti v enzýmoch (ureáza). V literatúre sa tiež 

uvádza jeho stimulačný vplyv na nitrifikáciu a mineralizáciu dusíka (Kabata–

Pendias 1993). 

Často vystupuje vo forme chelátov s organickými látkami, čo urýchľuje 

jeho transport v rastlinách. Rastliny, ktoré sa vyskytujú v kontaminovaných 

oblastiach, môžu mať vysoké obsahy niklu.  
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Distribúciu chrómu a niklu vo vegetatívnych orgánoch lesných drevín 

(listnatých aj ihličnatých) študovala Maňkovská (1996). Zatiaľ čo priemerné 

obsahy niklu udáva 2,4 mg.kg
-1

, evidentný nárast obsahov nad 2 mg.kg
-1

 

pozorujeme vo vegetatívnych orgánoch lesných drevín vo  všetkých  flyšových  

útvaroch  na Slovensku  (Fagus sylv. 5-10 mg.kg
-1

,  Quercus sp. 2-4 mg.kg
-1

, 

Pinus sylv. 2-3 mg.kg
-1

, Abies al. 3-4 mg.kg
-1

). Naproti tomu obsahy chrómu 

vzrastajú vo flyši len lokálne. Tieto rozdiely súvisia s rozdielnou mobilnosťou 

týchto prvkov v systéme. Rastlinné druhy sa významne líšia schopnosťou 

odoberať Cr z pôdneho prostredia. 

 

Distribúcia chrómu a niklu v machoch 

Machy sa považujú za dobrý bioindikátor znečistenia životného 

prostredia. Vychádza sa z toho, že neodoberajú príliš veľa živín z pôdy, ale 

najviac z mokrých a suchých spadov cez atmosféru, majú veľkú výmennú 

sorpčnú kapacitu a akumulujú pomerne významné množstvá polutantov za 

krátky časový úsek ako kumulatívnu expozíciu (Ruhling, Tyler 1971; Harmens 

et al. 2007). Európska biomonitorovacia sieť poskytuje data o koncentrácii 10 

potenciálne toxických stopových prvkoch vrátane Cr a Ni (As, Cu, Fe, V a Zn) 

v prirodzene rastúcich machoch. (UN ECE International Co-operative 

Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops). 

Monitoring sa robí v päťročných časových intervaloch, v sieti 50x50 km, 

pričom sa každých päť rokov zhotovujú mapy časových trendov zmien 

obsahov. Považuje sa za lacnú metódu zisťovania kumulačných množstiev 

prvkov, ktoré sa dostávajú zväčšia cez atmosféru do terestriálnych 

ekosystémov, oveľa jednoduchšiu ako analýza zrážok. Porovnanie časových 

zmien obsahov prvkov v machoch s trendami atmosférického znečistenia pre Cr 

a Ni neboli medzi r. 1990-2000 významné. Vysoké koncentrácie niklu spájajú 

nesprávne so spaľovaním olejov a s galvanizáciou (Harmens et al. 2007).  

U nás sa problematikou machov zaoberali viacerí autori (Maňkovská 

1996, 1997; Florek et al. 2007; Suchara et al. 2007). Z výsledkov je evidentné, 

že najvyššie obsahy arzénu a niklu v machoch nachádzame vo flyšových 

oblastiach a v aluviálnych systémoch riek, ktoré drenujú tieto oblasti. Prakticky 

to zahŕňa celú severovýchodnú oblasť Slovenska, prechádza to do 

Východoslovenskej a Potisskej nížiny v Maďarsku. 

Tieto poznatky potvrdzujú, že geogénne faktory majú oveľa väčší vplyv 

na bazálne geochemické obsahy Ni a Cr v machoch ako antropogénne. Okrem 

starých banských a priemyselných oblasti, sú odrazom zvýšených koncentrácii 

chrómu a niklu v substrátoch vo flyšových oblastiach Slovenska a nie 

diaľkového cezhraničného tranportu, ako sa to uvádza v spomenutých prácach 

(Harmens et al. 2007). Samozrejme to potom skresľuje časové trendy zmien, 

ako aj slabú koreláciu medzi znečistením atmosféry a obsahom týchto prvkov 

v machoch.    
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ZÁVER 
 

Difúzna kontaminácia pôd chrómom, niklom a niektorými inými prvkami 

(Co, Mo, V, As) vo  flyšových oblastiach východného Slovenska sú geogénnej 

povahy. Sú späte s niektorými flyšovými súvrstviami (hutianske súvrstvia, 

magurský flyš), do ktorých bol znášaný detritus ultrabazík. 

Z týchto pôd sa chróm a najmä nikel dostáva do rastlín a machov, čo 

svedčí o ich pohyblivosti v pôdnom prostredí. Ukazuje sa, že v monitoringu 

machov tieto geogénne vplyvy zohrávajú dôležitejšiu úlohu ako atmosférická 

kontaminácia.    

K poznaniu možných negatívnych dopadov geogénnej kontaminácie pôd 

na prirodzenú vegetáciu, kultúrne plodiny a prírodné vody vo flyšovej oblasti 

východného Slovenska je nutné poznať rozsah difúznej geogénnej kontaminácie 

pôd v celom flyšovom oblúku Karpát, študovať cesty a spôsoby prechodu 

týchto prvkov z pôdy do rastlín (do vôd) a prejavy ich možného toxického 

pôsobenia.  
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