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Abstract: Palynological analysis in the environmental quality assessment. In the 

contribution we present palynological methods, which enable the indication and 

monitoring of ecogenotoxicity in the environment. These methods are operative, simple 

and financially favourable, convenient for long-time observations as well as by 

accidents and acute events of the environmental pollution. They offer exact indication 

parameters, which enable a quick and accurate signalisation of critical changes in the 

environment. Monitoring of the occurrence and volumes of pollen grains in the air is an 

important object of study in many scientific branches. From the medical point of view 

pollen grains are one of the most important causes of the origin of allergic affections. 

Abortivity of the pollen grains is also able to signalise the synergic allergen potential at 

a population. 
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ÚVOD 

 

Princíp spoločensky prijateľnej resp. únosnej miery environmentálnych 

rizík je základným kritériom pre voľbu strategických priorít. Prvotným 

procesom tejto optimalizácie je hodnotenie existujúcich rizík a vypracovanie 

metód pre takéto hodnotenie. Hodnotenie vplyvov na životné prostredie 

predstavuje účinný a preventívny systém ochrany životného prostredia. 

Kvalifikovaná a validizovaná bioindikácia a biomonitoring priamo na mieste in 

situ sú v tejto súvislosti nenahraditeľné a poskytujú konkrétne údaje o 

ekotoxickom, resp. genotoxickom riziku a ohrození životného prostredia v 

danej lokalite. Vyššie rastliny sú komplexným integrátorom vzájomne 

pôsobiacich procesov a vo všeobecnosti spĺňajú všetky podmienky bioindikácie. 

Ich prednosti spočívajú najmä v tom, že majú v dynamických médiách 

prirodzenú integrujúcu funkciu; žijú priamo v životnom prostredí, alebo sa tam 

implantujú (pestujú) štandardizované modelové testovacie systémy; sú ľahko 

identifikovateľné; dávajú všeobecnú alebo špecifickú odpoveď na zmenu v 

prostredí; neunikajú zo znečisteného prostredia; resp. možno ich tam podľa 

potreby kultivovať; umožňujú sledovať genotoxický vplyv rizikového faktora 
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alebo viacerých rizikových faktorov, vplyv rezíduí, prípadne ich metabolitov 

(Mičieta, Murín 1996, 2007). Všeobecne v rámci biomonitoringu umožňujú 

rastliny preukazne charakterizovať: riziko všeobecného stavu znečistenia 

prostredia; kvantitatívne aj kvalitatívne procesy prebiehajúce za rôznych 

podmienok a v rôznych oblastiach; stav a vo veľkej miere perspektívy 

biologických podmienok na sledovanej lokalite pri súčasnom pôsobení 

rizikových faktorov; nielen prítomnosť xenobiotík ale aj monitorovanie ich 

účinkov a rozsahu vplyvu na kvalitu a dĺžku prebiehajúcich biologických 

procesov (Murín, Mičieta 2001). 

Peľové zrná, materské peľové bunky, a peľové tetrády sú diploidných 

druhov môžu byť efektívne použité ako základný bioindikačný materiál pre 

detekciu ekogenotoxickej situácie v životnom prostredí (Mičieta, Murín 1996). 

Výhodou tohto materiálu je veľká citlivosť, ktorú podmieňuje haploidný stav a 

početnosť potrebná pre zodpovedajúcu štatistickú analýzu výsledkov. Využitie 

mikrospór a peľu umožňuje efektívne detegovať paralelne poškodenia na 

všetkých troch štruktúrnych úrovniach genetického aparátu bunky; vplyv 

krátkodobej a dlhodobej expozície; dopady akútnej a perzistujúcej záťaže 

prostredia a tiež adaptačných mechanizmov, individuálnej a populačnej 

odpovede v rôznych typoch záťaže prostredia (Mičieta, Murín 1996, 2007, 

Solenská et al. 2006).  

Konštatujeme, že peľ má okrem svojho nezastupiteľného jedinečného 

významu v pohlavnom rozmnožovaní vyšších rastlín, ako zdroj toku génov v 

populácii; – vo výžive a zdarnom vývine niektorých živočíchov, hlavne hmyzu; 

– ako zdroj cenných výživných i liečivých látok pre človeka; – v peľovej 

analýze sedimentov za účelom poznania sekulárnej sukcesie vegetácie hlavne 

lesov; – v poznaní fylogenézy krytosemenných rastlín a v ich systéme; v 

peľovej informačnej službe, ktorá prináša údaje o kvantitatívnych a 

kvalitatívnych parametroch obsahu peľu v ovzduší s využitím v rôznych 

oblastiach, hlavne v medicíne; – v tvorbe a transporte alergénov; má 

nezastupiteľný význam aj v detekcii ekotoxicity, ekogenotoxicity a tým aj 

efektívnom hodnotení environmentálnych vplyvov a rizík. 

Na koncentráciu aerobiologických mikročastíc v atmosfére majú 

významný vplyv klimatické a meteorologické faktory. Kvitnutie rastlín vo 

vzťahu so sezónnymi klimatickými zmenami predstavuje jeden zo základných 

faktorov ovplyvňujúcich obdobie výskytu a množstva peľových zŕn v ovzduší, 

ktorý je významným objektom štúdia mnohých vedeckých oblastí. Z 

medicínskeho hľadiska sú peľové zrná jedným z najvýznamnejších príčin 

vzniku alergických ochorení. Epidemiologické štúdiá potvrdzujú 15-30 %-ný 

výskyt respiračných alergií vo svete (Pekkanen et al. 1997). Počet polinóznych 

ochorení však neustále narastá aj na Slovensku. Podľa Ústavu zdravotníckych 

informácií a štatistiky SR bolo ku koncu roku 2002 v okresoch Bratislava I. – 

IV. evidovaných 83 265 peľových alergikov (ÚZIŠ 2002).  

 

 

 



106 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Kvantitatívny a kvalitatívny monitoring peľu vykonávame pomocou 

Burkardovho 7-dňového volumetrického prístroja umiestneného na Katedre 

botaniky UK v Bratislave vo výške 10 m nad povrchom zeme (48º08`N, 

17º04`E, 183 m n. m.). Nasávanie 10 l za min., čo zodpovedá objemu vzduchu 

14,4 m
3
 za deň. Melinexová páska na zachytávanie peľových zŕn je vymieňaná 

každý pondelok o 9.00 h. Na počítanie peľových zŕn sme v rokoch 2002 a 2003 

použili mikroskopickú metódu štyroch horizontálnych pásov dotýkajúcich sa 

polí, pričom celková šírka pásov so zorným uhlom 250 µm bola 1 mm. Od roku 

2004 používame metódu 12 transverzných traverzií a 400-násobné zväčšenie 

objektívu. Počty peľových zŕn vykonávame vykonávané v dvojhodinových 

intervaloch, čo slúži k výpočtu denného priemeru peľových zŕn na 1 m
3
 

vzduchu, predstavujúceho priemernú dennú koncentráciu peľu v ovzduší pre 

daný druh. Peľová sezóna jednotlivých monitorovaných druhov bola 

vymedzená podľa metódy autorov Nilsson et Persson (1981).  

Na sledovanie fytotoxicity a mutagenity ovzdušia sme odber vzoriek, 

peľu a mikrospór indikačných druhov miestnej flóry, fixáciu, hodnotenie 

realizovali podľa publikovaných postupov (Mičieta, Murín 1996, 1998). 

Indikácia ekogenotoxicity na vybraných druhoch miestnej flóry (Mičieta, Murín 

1996, 2007) a následne stanovenie indukčného indexu, zvýšenie index - 

násobok zvýšenia ekogenotoxickej deteriorizácie a dopady na biodiverzitu na 

konkrétnej lokalite sme realizovali podľa postupu (Mičieta, Kunová 2000, 

Mišík et al. 2007).  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Výsledky volumetrickej analýzy prezentujeme na príklade koncentrácie 

peľových zŕn v ovzduší Bratislavy od 1. 3. do 2. 11. 2002, od 24. 2. do 12. 10. 

2003, od 17. 2. do 10. 10. 2004, od 1. 3. do 9. 10. 2005 a od 20. 2. do 8. 10. 

2006. Podrobné spracovanie výsledkov variability ročného spektra peľu v 

Bratislave sme podali v osobitnej práci (Ščevková et al. 2010) 

Počas daného obdobia sme v ovzduší Bratislavy v roku 2002 

identifikovali 23 694 peľových zŕn prináležiacich k 33 taxónom; v roku 2003 

celková suma peľových zŕn predstavovala hodnotu 31 364 (29 taxónov). V 

rámci monitoringu roku 2004 bolo zaznamenaných 34 919 peľových zŕn z 32 

taxónov, v roku 2005 suma predstavovala hodnotu 40 259 peľových zŕn z 30 

taxónov a v roku 2006 sme monitorovali až 44 165 peľových zŕn (31 taxónov), 

čo predstavovalo takmer dvojnásobok celkovej sumy peľových zŕn zachytených 

v roku 2002. 

Dominantné zastúpenie v ovzduší počas monitorovaných rokov 2002 – 

2006 mali taxóny: Ambrosia, Artemisia, Betula, Fraxinus, čeľade Pinaceae a 

Poaceae, Populus, Salix, Taxus a Urtica. 
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Najviac peľových zŕn v ovzduší počas monitorovaných rokov sme 

zaznamenali v apríli, kedy najvyšší podiel z daného počtu počas všetkých 

monitorovaných rokov predstavovala Betula (v roku 2002 – 56 %, v roku 2003 

– 65 %, v roku 2004 – 75 %, v roku 2005 – 39 % a v roku 2006 – 67 %). 

Najnižšia koncentrácia peľových zŕn bola zaznamenaná v októbri a novembri 

(graf 1). 

 

Graf 1: Mesačná koncentrácia peľových zŕn v rámci peľových sezón rokov 2002 – 

2006 

 

V rámci monitoringu hladiny peľu vo vzduchu v 2-hodinových 

intervaloch počas rokov 2004-2006 sme najvyššiu koncentráciu peľových zŕn 

zaznamenali v časovom intervale od 12.00 do 14.00 h a najmenšiu koncentráciu 

od 4.00 do 6.00 h (graf 2). 

 

Graf 2:  Koncentrácie peľových zŕn na m
3
 vzduchu v dvojhodinových intervaloch 

peľových sezón 2004, 2005 a 2006 
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Peľové zrná pre svoju vysokú senzitivitu majú veľký význam z hľadiska 

indikácie fytotoxicity a mutagenity (Mičieta, Murín 1996). V rámci monitoringu 

peľovej sezóny sme sa venovali tiež sledovaniu kvantitatívneho zastúpenia 

abortívnych peľových zŕn v ovzduší Bratislavy, ktoré udávame v rokoch 2003 

až 2009 (tab. 1).  
 

 

Tab. 1: Výsledky monitoringu abortivity peľových zŕn zachytených na peľovom lapači 

v priebehu rokov 2003-2009 

 

Rok Σ peľ. zŕn Σ abort. peľ. zŕn % abortivity 

2003 31364 839 2,68% 

2004 34919 852 2,44% 

2005 40259 977 2,43% 

2006 44165 921 2,09% 

2008 34 251 868 2,53% 

2009 14 172 426 3,00% 

 

Negatívny dopad a genotoxický účinok dopravných emisií prezentujeme 

na príklade Taxus baccata v Bratislave (graf 3). Aktuálnu situáciu indikovanej 

ekogenotoxickej deteriorizácie znečisteného ovzdušia Bratislavy prezentujeme 

na príklade výsledkoch monitoringu na vybratých lokalitách v rokoch 2004 až 

2010 (graf 4), kde indukčný index (Mičieta, Kunová 2000, Mišík et al. 2007) 

ekogenotoxicity v lokalite Istrochem,a v lokalite Centrum – autobusová stanica 

prevyšuje dvojnásobok (t. j. násobok zvýšenia oproti kontrole). Obdobne možno 

porovnať podrobnejšie trend ekogenotoxicity v okolí mestskej spaľovne. 

Prezentuje výsledky ročných indukčných indexov od roku 1996 do roku 2010, 

pričom je evidentný trend postupného znižovania od 3,2 v roku 1998 až po 1,73 

v roku 2010 (graf 5).  

 

 
Graf 3: Abortivita peľu Taxus baccata v Bratislave 
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Graf 4:  Indikačný index ekogenotoxicity na monitorovaných lokalitách v Bratislave v 

rokoch 2004 až 2010 

 

 

Graf 5:  Referenčný index ekogenotoxicity v okolí mestskej spaľovne Bratislava v 

rokoch 1996 až 2010  

 

 

Prezentované výsledky jednoznačne potvrdzujú významne zvýšenú 

frekvenciu mutagénnych poškodení indukovaných v závislosti na produkcii a 

prítomnosti imisií v životnom prostredí, čím poukazujú na dôležitosť detekcie 

vplyvu xenobiotickej záťaže. 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Spaľovňa, 

Bratislava 

Istrochem Slovnaft Karlova Ves Centrum Rusovce 

In
d

u
k
čn

ý
 i

n
d

ex
 

2004 2006 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

In
d

u
k
čn

ý
 i
n

d
ex

 



110 

ZÁVER 

 

Uvedené postupy umožňujú monitorovať ekogenotoxicitu v ovzduší, 

vode i v pôde v reálnom komplexe ekologických faktorov a zložiek znečistenia. 

Výsledky je možné extrapolovať pri hodnotení rizika priamo na človeka 

(Mičieta et al. 2003). Postupy sú operatívne, jednoduché a finančne prístupné, 

vhodné tak pri dlhodobých pozorovaniach ako aj pri nehodách a náhlych 

prípadoch znečistenia prostredia. Poskytujú exaktné indikačné parametre, ktoré 

dostatočne rýchlo a presne signalizujú kritické zmeny v prostredí, sú významné 

pre praktické opatrenia minimalizácie negatívnych toxických, najmä však 

genotoxických dopadov ako aj pre zhodnotenie perspektív bioty v konkrétnom 

regióne. Abortívnosť peľových zŕn môže tiež signalizovať synergizujúci 

alergénny potenciál na obyvateľstvo (Horak, Jäger 1993 ex Hrubiško 1996). 
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