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Abstract: Bioaccumulation of Zn and Cu in selected macrophyte species from 

reservoir Gabčíkovo. Since a few decades, the ability of some aquatic organisms to 

accumulate substances from water, pore water and sediments in their mesh and tissues 

and so to improve or minimally sustain the quality of water is well known. According to 

our findings, 4 species from assessed species of macrophytes were most abundant and 

they have the greatest biomass, concretely Elodea nuttallii, Myriophyllum spicatum, 

Najas marina and Potamogeton pectinatus. In comparison to the concentration of 

selected elements Cu and Zn in different type of matrix, it can be indicated, that two 

macrophyte species have a significant bioaccumulation potential. Najas marina and 

Potamogeton pectinatus show a significant bioaccumulation potential for zinc. 

According to the newest criterions of the Regulation of the Commission (EU) No 

253/2011 of 5. March 2011 and according to the results of this work, it can be stated, 

that the most biota-accumulative element of assessed elements is copper.  
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ÚVOD 

 

Rieky sú nielen súčasťou životného prostredia, sú zároveň živým 

prostredím. Človek už stáročia zasahuje do ich prirodzeného prostredia bez 

ohľadu na to, ako ovplyvní nielen tam žijúce organizmy, ale v konečnom 

dôsledku seba samého. Nielenže zásadným spôsobom mení prirodzený vzhľad a 

priebeh väčšiny riek, zasahuje do ich morfológie, ale ovplyvňuje aj ich kvalitu a 

kvantitu.  

Makrofyty sú podľa STN EN 14 184 (2004) definované ako väčšie 

rastliny rastúce v sladkých vodách ľahko viditeľné voľným okom vrátane 

všetkých vodných cievnatých rastlín, machorastov (Byophyta), parožnatiek 

(Characeae) a nárastov makrorias. Vypúšťanie odpadových vôd do riek, 

znečisťovanie atmosféry, ktoré sekundárne vedie aj k znečisťovaniu hydrosféry 

a mnohé iné činnosti antropogénneho pôvodu zákonite vedú k vnášaniu prvkov 

toxických pre organizmy do vodného prostredia. Výskumy posledných 



100 

desaťročí odhalili špecifické schopnosti niektorých akvatických organizmov, 

medzi inými aj makrofytov, odstraňovať tieto prvky z vôd a sedimentov alebo 

znižovať ich obsah v týchto matriciach ich akumuláciou vo vlastných pletivách 

a tkanivách. Tieto schopnosti sú v súčasnosti často využívané v koreňových 

čistiarňach odpadových vôd, nakoľko tieto rastliny sú schopné akumulovať 

rôzne prvky z prostredia. Zvýšené koncentrácie zinku (Zn) a medi (Cu) boli už 

v minulosti zisťované v odberových miestach Dunaja v Bratislave, preto v tejto 

práci sa venuje pozornosť práve akumulácii týchto látok. 

 

 

CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

 

Pre potreby tejto práce bolo vymedzené záujmové územie Čunovskej 

zdrže VD Gabčíkovo, nakoľko poskytuje vhodné podmienky pre rozvoj 

makrofytnej vegetácie znížením rýchlosti prúdenia vody a vhodnou 

morfológiou dna a zároveň je špecifickým úsekom rieky Dunaj, v ktorom 

prebiehajú významné zmeny fyzikálno-chemických vlastností vody. 

Čunovská zdrž má približne 4000 ha plochy, leží medzi Bratislavou a 

obcou Dobrohošť (po začiatok prívodného kanála). Hoci tu vznikol nový 

biotop, zahŕňa v sebe aj podmienky typické pre rieku a inundáciu, vrátane 

takých ako sú mierne aj rýchlo tečúci hlavný riečny kanál, stále prietočné 

hlboké aj plytké riečne ramená s miernym tokom a prietočné inundačné jazerá s 

premenlivou rýchlosťou toku (Mucha et al. 1999). 

Základnými funkciami Čunovskej zdrže sú dopĺňanie zásob podzemných 

vôd v oblasti Žitného ostrova a ostrova Szigetköz, napájanie Malého Dunaja a 

Mošonského ramena Dunaja vodou, zabezpečenie vody pre závlahy, napájanie 

ramenných sústav na pravej a ľavej strane Dunaja vodou a napájanie starého 

koryta Dunaja vodou. Okrem toho plní mnohé funkcie pre vodné vtáctvo, ryby, 

samočistiace procesy vo vode a podobne (Mucha et al. 2004). 

Kvalita povrchových vôd sledovaná v rámci monitorovania vplyvu 

Vodného diela Gabčíkovo je dlhodobo vyrovnaná a v priebehu roka závisí 

najmä od prietokov a teplôt. Fyzikálno-chemické zloženie vody Dunaja sa 

prechodom cez vodné dielo výrazne nemení. V profile Medveďov sú, po 

samočistiacich procesoch v zdrži Vodného diela, zaznamenávané nižšie 

hodnoty bakteriologického znečistenia v porovnaní s profilom Bratislava. 

Obsahy väčšiny ťažkých kovov a mikropolutantov sú zväčša trvalo nízke, 

pohybujú sa pod úrovňou medze stanovenia použitých analytických metód, 

alebo im blízkych hodnôt. Výnimku tvoria Al, Ba, Zn, Cu, pričom ich zvýšené 

koncentrácie sú zaznamenávané už na vstupnom profile Bratislava (Mucha et al. 

2004).  
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MATERIÁL A METÓDY 

 

Terénny výskum zdrže Vodného diela Gabčíkovo bol vykonaný v júli 

2010 z člna. Pre odber vzoriek makrofytov boli na základe predchádzajúcich 

výskumov, realizovaných v tomto území, vytipované štyri lokality zdrže 

(zátoky 1, 2, 3 a zátoka pri Danubiane s označením Z-1, Z-2, Z-3 a Z-D)  

(obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Z1-Z3 a ZD – odberové miesta (podklad www.earth.google.com) 

 

Odber vzoriek sa vykonával z jednotlivých lokalít z člna. Vzorky 

makrofytnej vegetácie sa odoberali v zmysle normy STN 14 184 (2004) 

pomocou hrablí a vzorky sedimentu sa odoberali pomocou ručného bagra z 

miest, kde bola zistená monokultúra alebo prevaha odoberanej rastliny. 

Vzorky makrofytov sa potom sušili pri laboratórnej teplote a následne sa 

mleli. Takto upravené vzorky boli mineralizované po dobu 20 minút lúčavkou 

kráľovskou (HCl:HNO3, v pomere 3:1). Po mineralizácii sa vzorky filtrovali a 

mineralizáty boli doplnené deionizovanou vodou na objem 100 ml. 

Pórová voda bola odoberaná po rozmrazení vzoriek sedimentov. Zliata 

cez lievik do druhej fľaše sa nechala státim usadiť a následne sa odoberala z 

hornej časti. Pre analýzy sa použilo 0,08 ml 36 % HCl (80 μl) a doplnilo sa 

vzorkou do 10 ml. 

Upravené vzorky boli analyzované metódou prietokovej rozpúšťacej 

chronopotenciometrie automatickým laboratórnym analyzátorom EcaFlow 

(Istran, s.r.o., Bratislava). Táto metóda je porovnateľná v správnosti, presnosti a 

spoľahlivosti s metódou stanovenia kovov pomocou atómovej absorpčnej 

spektroskopie (AAS).  

 

 

Z-1 Myriophyllum 

spicatum 

Z-2 Potamogeton 

pectinatus 

Z-3 Elodea nutalii 

Najas marina 

Z-D Potamogeton 

pectinatus 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V rámci odberu makrofytov boli odobraté nasledovné druhy: 

 Potamogeton pectinatus (PotPec) z odberových miest Z-2 a Z-D, 

 Elodea nutalii (EloNut) z odberového miesta Z-3, 

 Myriophyllum spicatum (MyrSpi) z odberového miesta Z-1,  

 Najas marina (NajMar) z odberových miest Z- 3. 

Meď patrí ku skupine prechodných kovov, ktoré majú široké variácie 

vlastností, ako spektrálne, magnetické, schopnosť tvorby komplexov a 

okysličenie (Ďurža, Khun 2002). Výsledky hodnotenia toxických účinkov medi 

a jej zlúčenín poukazujú na rôzne účinky na rastlinné a živočíšne spoločenstvá. 

Citlivosť vodných rastlín je vo všeobecnej rovine pod hodnotou 0,1 mg/l, ale v 

niektorých prípadoch sa riasové spoločenstvá dokázali adaptovať na veľmi 

vysoké koncentrácie medi až 600 mg/kg suchej váhy (Stokes 1975). Toxicita 

medi, ako uvádza Moore a Ramamoorthy (1984), je vyššia v sladkej vode v 

porovnaní s vodou morskou. 

Koncentrácie medi v pórovej vode boli v rozmedzí hodnôt od 1,04 μg/l 

(odberové miesto Z-3) do 2,81 μg/l (odberové miesto Z-D) (obr. 2). 

Koncentrácia medi v sledovaných rastlinách bola pomerne vysoká. 

Akumulačná schopnosť rastlín sa teda v prípade tohto prvku javí ako významná. 

Všetky analyzované druhy makrofytov vykazovali významný bioakumulačný 

potenciál pre meď, čo dokazujú aj výsledky analýz (obr. 3).  

Zinok je relatívne mäkký kov, ktorý ľahko reaguje ako s anorganickými 

kyselinami, tak aj s organickými látkami (Ďurža, Khun 2002). Toxické účinky 

zinku na vodné rastlinstvo sú značne premenlivé a do istej miery závisia na 

schopnosti mnohých organizmov prispôsobiť sa zvýšenej koncentrácii zinku vo 

vodách a navyše na mnohých fyzikálno-chemických faktoroch, ktoré značne 

ovplyvňujú bioprístupnosť zinku.  

Vo vzorkách pórovej vody sa hodnoty koncentrácie Zn pohybovali v 

rozmedzí od 0,03 μg/l (odberové miesto Z-2) do 1,9 μg/l (odberové miesto Z-1) 

(obr. 2). 

Koncentrácia Zn v jednotlivých druhoch rastlín bola významná a 

presahovala hodnotu 3562 μg/kg DM (obr. 3). 

Všeobecne sa procesy viazania chemických látok na živú biomasu 

označujú termínom bioakumulácia. Bioakumulácia znamená jednak viazanie 

látok na povrch tiel organizmov, a zároveň prechod látok do vnútra živých 

buniek, ich viazanie, uskladňovanie v rôznych štruktúrach, prípadne ich 

premena na iné formy. Bioakumulácia môže byť, na rozdiel od biosorpcie, 

vykonávaná len metabolicky aktívnymi bunkami (Chojnacka 2009). 

Pre zhodnotenie bioakumulácie jednotlivých prvkov rastlinami z vodného 

prostredia neexistuje právny predpis. V rámci hodnotenia chemických látok je 

platné Nariadenie Komisie (EÚ) č. 253/2011 z 5. marca 2011, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 



103 

registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), 

príloha XIII. Tento dokument charakterizuje bioakumuláciu látky ako pozitívnu, 

ak faktor biokoncentrácie (BCF) vo vodných druhoch je vyšší ako 2 000. BCF 

je definovaný ako pomer medzi koncentráciou látky v testovanej rastline a 

koncentráciou v pokusnom médiu a vypočíta sa nasledovne: 

BCF = cr/cm 

kde cr je koncentrácia látky v biomase a cm koncentrácia látky v matrici. 

 

 
Obr. 2: Koncentrácia Zn a Cu v pórovej vode  

 

 

 

Obr. 3: Koncentrácia Zn a Cu v jednotlivých druhoch makrofytov  
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Ak je hodnota BCF faktora pre určitú látku vyššia ako 5000, Nariadenie 

definuje látku ako veľmi akumulatívnu. Aj keď toto Nariadenie komisie vo 

všeobecnosti neplatí pre prírodné matrice, v diskusii predkladáme výsledky 

zhodnotené aj podľa tohto nariadenia nakoľko v súčasnosti neexistuje iný 

spôsob vyhodnotenia. 

Na základe vypočítaného biokoncentračného faktora pre jednotlivé prvky 

a rastlinné druhy z pórovej vody môžeme výsledky zhodnotiť nasledovne:  

Podľa BCF bola bioakumulácia vyhodnotená pre meď ako pozitívna a je 

pravdepodobná pri všetkých hodnotených druhoch (obr. 4), najvýznamnejšia sa 

však javí pri druhoch Elodea nuttallii a Najas marina. Tieto výsledky by si však 

tak, ako ostatné hodnotenia založené na novej metodike podľa Nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 253/2011 (NK) vyžadovali podrobnejšie preskúmanie.  

Podľa našich zistení má na základe BCF najnižší bioakumulačný 

potenciál druh Myriophyllum spicatum (obr. 4). 

 

 
 

Obr. 4: BCF Zn a Cu pre jednotlivé druhy makrofytov z pórovej vody  

 

Na základe tohto výskumu je možné konštatovať, že vybrané druhy 

makrofytnej vegetácie, konkrétne druhy Elodea nuttallii, Myriophyllum 

spicatum, Potamogeton pectinatus a Najas marina, vykazujú pre hodnotené 

prvky výrazný bioakumulačný potenciál v porovnaní s pórovou vodou (obr. 4). 

Druh Elodea nuttallii sa ukazuje ako vhodný bioakumulátor zinku aj medi, 

pričom sa dá predpokladať prítomnosť prvkov v biodostupnej forme. Druh 

Myriophyllum spicatum sa javí ako najvýznamnejší bioakumulátor medi v 

porovnaní s ostatnými sledovanými druhmi. Druh Potamogeton pectinatus 

vykazuje najväčší potenciál pre bioakumuláciu zinku. Druh Najas marina, tak 

ako druh Potamogeton pectinatus, je jedným zo sledovaných druhov s 
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najväčším bioakumulačným potenciálom. Podľa našich zistení dobre akumuluje 

zinok aj meď.  

Na základe našich výsledkov je možné konštatovať, že sledované druhy 

makrofytov patria medzi významné bioakumulátory hodnotených prvkov. Tieto 

výsledky potvrdili viaceré štúdie, ktoré dokázali, že makrofyty môžu 

vystupovať ako účinné biologické filtre pri procesoch čistenia vody, práve 

akumuláciou rozpustených foriem kovov a polokovov (Prasad et al. 2005; 

Vardanyan, Ingole 2006). Makrofyty aktívne prijímajú kovy zo sedimentov 

koreňovým systémom. Pórová voda tvorí zložku sedimentov, v ktorej sú prvky 

ľahšie dostupné organizmom. Tieto sú potom rastlinou translokované do 

výhonkov, ktoré sa stávajú potravou pre ryby a fytofágne a detritivorné 

bezstavovce (Cardwell et al. 2002) a tak sa akumulujú v potravových reťazcoch 

vodného ekosystému (proces sa nazýva biomagnifikácia). Práve kvôli 

významnému postaveniu makrofytov v ekologických procesoch vodného 

ekosystému je podstatné zisťovať a hodnotiť koncentrácie kovov (a iných látok) 

v ich tkanivách (Vardanyan et al. 2008).  

Bioakumulácii toxických prvkov vodnými organizmami sa vo 

všeobecnosti v odborných kruhoch venuje určitá pozornosť, no podľa našich 

zistení sa väčšina orientuje na iné taxonomické skupiny ako sú makrofyty, 

prevažne sú to riasy, prípadne na celé potravové reťazce (napr. Bradl 2005). 

Navyše väčšina dostupnej literatúry zaoberajúca sa problematikou 

bioakumulácie prvkov z vodného prostredia prezentuje výsledky laboratórnych 

testov a nie výsledky výskumu z prírodného prostredia. Aspoň z časti 

porovnateľné výsledky uviedli napr. Peng et al. (2008), ktorí hodnotili 

bioakumuláciu viacerých kovov medzi nimi aj medi a zinku makrofytmi rodu 

Potamogeton a možnosti ich využitia v bioremediácii týchto kovov. Autori 

uvádzajú, že listy druhu Potamogeton pectinatus, odoberané z prírodných 

podmienok, konkrétne z rieky Donghe v meste Jishou, Provincia Human, Čína, 

obsahovali najvyššie koncentrácie spomenutých prvkov zo všetkých 

hodnotených druhov, dosahujúcich hodnoty 62,4 mg/kg pre Cu a 6590 mg/kg 

pre Zn. Tieto hodnoty sú oproti našim zisteniam značne zvýšené, ale treba brať 

do úvahy fakt, že autori si zámerne pre hodnotenie vybrali silne znečistenú 

oblasť a aj hodnoty koncentrácií týchto prvkov v prírodných matriciach boli 

vysoké. Z uvedených výsledkov vyplýva, že druh Potamogeton pectinatus je, 

tak ako aj podľa našich zistení, významným bioakumulátorom uvedených 

prvkov a je potenciálne využiteľný v biologickej remediácii týchto prvkov z 

vodného prostredia.  

 

 

ZÁVER 

 

Zaťaženie povrchových vôd toxickými prvkami, pochádzajúcimi z 

antropogénnych zdrojov znečistenia, predstavuje v súčasnosti jeden z hlavných 

environmentálnych problémov. Vplyv týchto prvkov na kvalitu vody, akvatické 

organizmy a celé vodné ekosystémy môže mať nedozierne následky a častokrát 
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sa môže prejaviť až dlho potom, ako boli kontaminanty do vôd vypustené alebo 

inak transponované.  

Z výsledkov prezentovaného výskumu vyplýva, že 

 najväčší bioakumulačný potenciál spomedzi hodnotených druhov 

makrofytov majú druhy Najas marina a Potamogeton pectinatus.  

 podľa BCF bola významná bioakumulácia pre meď pri druhoch Elodea 

nuttallii a Najas marina.  

 na základe BCF najnižší bioakumulačný potenciál pre hodnotené prvky 

vykazoval druh Myriophyllum spicatum. 

 druh Potamogeton pectinatus vykazuje najväčší potenciál pre bioakumuláciu 

zinku.  

 hodnotenie podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 253/2011 pre prírodné vzorky 

bolo použité prvýkrát, preto je považované len za orientačné a v budúcnosti 

bude potrebné sa tomuto hodnoteniu venovať podrobnejšie, nakoľko v 

našich podmienkach nie sú s jeho využitím žiadne skúsenosti. 
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