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Abstract: Geochemical anomalous chromium and nickel contents in soils 
and their transfer into vegetal apparatus in Eastern Slovakian Flysch 

The main task of this report is to suggest the comparison of geochemical contents 
of chromium and nickel in soil with their contents in dandelions and forest woody-
plants vegetal apparatus in Eastern Slovakian Flysch. The authors suggest the 
latest interpretation of data from Geochemical atlas of Slovak Republic and soil 
geochemical maps which is supported 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 mainly dandelions are mirrors of 
this geogenic contamination, which covers not only the flysch zone but also the 
adjacent territory of the East Slovakian Lowland and Tisa Lowland in Hungary. 
These results indicate that these elements have been partly in the mobile form 
and have been transported by rivers as a suspension or dissolved and have been 
ingested by the biota. 

Key words: geogenic chromium and nickel, enrichment in flysch belt, geogenic 
contamination, Eastern Slovakia 
 
 

ÚVOD 

Flyšové oblasti Východného Slovenska boli doteraz považované za monotónne 
vo vzťahu k obsahu potenciálne toxických stopových prvkov. Výsledky 
geochemického mapovania riečnych sedimentov a pôd v rámci Geochemického 
atlasu SR (BODIŠ & RAPANT 1999; ČURLÍK & ŠEFČÍK 1999) ako aj následných 
máp geofaktorov životného prostredia (ČURLÍK et al. 2004; PRAMUKA et al. 2004) 
priniesli nové zaujímavé zistenia o anomálnych koncentráciách týchto prvkov v 
riečnych sedimentoch a pôdach v oblasti centrálno-karpatského paleogénu a v 
oblasti magurského flyša.  

Pôdy vyvinuté na horninách centrálno-karpatského paleogénu v pásme 
medzi Vranovom nad Topľou – Sabinovom – Šambronom až po poľské hranice 
preukazujú rozdielne, ale niekedy vysoké koncentrácie chrómu, ktoré kolíšu v 
intervale 150-807 mg.kg

-1
, a niklu v rozsahu 45-617 mg.kg

-1
. Obsahy 
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uvedených sledovaných prvkov na mnohých miestach vysoko prekračujú limitné 
hodnoty pre pôdy (limit Cr: 50 mg.kg

-1
, Ni: 40 mg.kg

-1
, Zákon NR SR č. 

220/2004 Z. z.). Geogénny pôvod uvedených anomálii a zdedenie chrómu a 
niklu pôdami od hornín, potvrdili zistené profilové bilancie obsahov prvkov v 
pôde a ich spoluvýskyt v horninových komplexoch (ĎURŽA & ČURLÍK 2008; 
ČURLÍK et al. 2011).  

Súčasné štúdium obsahov chrómu a niklu vo vybraných rastliných druhoch 
ukázalo ich významný transfer do rastlín, čo môže predstavovať 
environmentálne riziko pre živé organizmy a človeka. Anomálne obsahy chrómu 
a niklu v asimilačných orgánoch lesných drevín vo flyšových oblastiach a v 
priľahlých oblastiach nížin uvádza aj MAŇKOVSKÁ (1996) a v machoch aj niektorí 
ďalší autori (MAŇKOVSKÁ 1997; HARMENS et al. 2007; SUCHARA et al. 2007). Vo 
svetle predkladaných poznatkov je možné pochopiť regionálny vplyv geogénnej 
kontaminácie aj na zvýšené fónové obsahy týchto prvkov v pôdach drenážnych 
systémoch riek a poopraviť názory na ich pôvod.  
 
 

METODIKA 

Rastlinné vzorky boli odobraté zaužívanými metódami, vysušené v laboratóriu 
pri 40 °C, pomleté na analytickú jemnosť v špeciálnych rastlinných mlynčekoch 
a analyzované na asociáciu 37 prvkov metódou HS ICP AAS v ACME 
Analytical Laboratories (Vancouver) Ltd. (Kanada). Boli odoberané listy z 
rastlinných druhov breza previsnutá (Betula pendula) a púpava lekárska 
(Taraxacum officinale) a ihličie z rastlinných druhov jedľa biela (Abies alba) a 
smrek obyčajný (Picea abies), rastúcich na rôzne geogénne ovplyvnených 
pôdach. Schematická mapa predmetného územia s lokalizáciou odobratých 
vzoriek je na obr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 1:  Schematická mapa študovaného územia s lokalizáciou odobratých vzoriek 

rastlín 
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PRECHOD CHRÓMU A NIKLU Z PÔDY DO RASTLÍN 

Obsahy chrómu a niklu v študovaných pôdach miestami mnohonásobne 
presahujú limitné hodnoty pre pôdy (ČURLÍK et al. 2011). Z hľadiska rizikovosti 
Cr a Ni je dôležité zistiť, ako tieto prvky prechádzajú do rastlín, lebo ich 
negatívny vplyv sa môže prejaviť až vstupom do rastlinného tela alebo do vody.  

V prácach zameraných na štúdium obsahov stopových prvkov v rastlinách 
sa uvádza, že celá flyšová oblasť sa oproti iným oblastiam Slovenska vyznačuje 
výrazne zvýšenými obsahmi chrómu a najmä niklu v asimilačných orgánoch 
lesných drevín (MAŇKOVSKÁ 1996, KOMANICKÁ 2009, KOLESÁR 2011). V 
rastlinách a v machoch sa vyššie obsahy Cr a Ni pripisovali antropogénnej 
kontaminácii (cezhraničný atmosférický transport) (MAŇKOVSKÁ 1997, HARMENS 
et al. 2007, SUCHARA et al. 2007). Na základe predkladaných poznatkov je 
možné potvrdiť geogénny pôvod týchto prvkov, pričom najvyššie hodnoty boli 
doložené v študovanej oblasti centrálno-karpatského paleogénu v úzkej zóne 
od Starej Ľubovne až po Vranov nad Topľou (obr. 1). 

V prvej fáze sa realizovali analýzy rastlín zamerané na obsahy Cr a Ni v 
listoch púpavy lekárskej (Taraxacum officinale) a v asimilačných orgánoch 
lesných drevín (Betula pendula, Abies alba, Picea abies). Zisťované boli 
celkové obsahy Cr, Ni, Co, Mn, Fe, Mo a Cd. Výsledky chemických analýz 
vybratých prvkov v rastlinách sú uvedené v tab. 2. 

 
 

Tab. 1:  Koeficient druhovej relatívnej akumulácie (CSRA) pre potenciálne toxické prvky 

(listy) rastúcich za tých istých podmienok (KABATA-PENDIAS & KRAKOWIAK 1998 in 
KABATA-PENDIAS & MUKHERJEE 2007) 

 
rastlina Cd Cu Fe Mn Pb Zn 

púpava lekárska 
Taraxacum officinale 

3,42 2,60 2,72 8,43 4,04 6,80 

skorocel väčší 
Plantago major 

0,93 0,89 0,85 0,23 0,57 0,54 

stoklas 
Bromus unioloides 

0,11 0,52 0,49 0,06 0,26 0,09 

bôb konský 
Ficia faba minor 

0,23 1,49 0,71 0,82 0,27 0,45 

agát biely 
Robinia pseudoacacia 

1,49 1,02 0,76 0,49 1,33 0,25 

 

Koeficient druhovej relatívnej akumulácie (CSRA) indikuje (tab. 1), že 
púpava je zvlášť vhodný bioindikátor (CZARNOVSKA & MILEVSKA 2000; 
KARCZEWSKA 2003). Vypočíta sa ako pomer obsahu prvku v danej rastline a 
jeho priemerný obsah vo všetkých ostatných rastlinách na tom istom stanovišti. 

Na študovaných geogénne kontaminovaných pôdach obsahujú listy púpavy 
1,3-4,6 mg.kg

-1 
chrómu a 2,8-14,9 mg.kg

-1
 niklu. HUSSAIN & KHAN (2010) 

uvádzajú pre listy púpavy z nekontaminovaných území 0,10±0,02 mg.kg
-1 

chrómu a 0,24±0,017 mg.kg
-1

 niklu. Aj obsahy niektorých iných študovaných 
prvkov sú poznateľne vyššie oproti obsahom v púpavách z nekontaminovaných 
oblastí (tab. 1). V obsahoch sa odrážajú rôznorodé koncentrácie týchto prvkov v 
pôde a indikujú znečistenie pôdy. Potvrdzuje sa, že formy, v akých sa tieto 
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prvky vyskytujú, sú bioprístupné a bude ich možné použiť ako bioindikačné pre 
posúdenie znečistenia pôd aj v iných oblastiach. 

MAŇKOVSKÁ (1996) uvádza mediánové hodnoty pre chróm v asimilačných 
orgánoch všetkých drevín 0,5 mg.kg

-1 
s rozsahom koncentrácií  

0,44-1,37 mg.kg
-1 

a ako prípustné množstvá niklu pre listnaté a ihličnaté dreviny 
rozsah 1-2 mg.kg

-1
.
 
V študovaných listoch a ihličí stromov kolíšu obsahy Cr v 

intervale 1-1,9 mg.kg
-1 

a Ni 1-13,5 mg.kg
-1

. Sú teda mnohonásobne vyššie ako 
mediánové hodnoty udávané MAŇKOVSKOU (1996) pre sledované lesné dreviny. 
Indikuje to, že geogénne podmienené obsahy prvkov sa pri pedogénnych 
procesoch môžu mobilizovať do rastlín. Pritom formy výskytu týchto prvkov sú 
zrejme viazané v pôdnych zložkách, z ktorých sa môžu uvoľniť a správajú sa 
potom podobne ako antropogénne vnášané prvky. Doteraz existuje predstava, 
že chróm a nikel sú v pôde viazané na chromity, chrómspinely, oxidy Fe a Mn, 
ktoré slabo zvetrávajú a sú nepohyblivé v pôde. Väzby týchto prvkov na pôdne 
zložky budú predmetom nášho najbližšieho štúdia. 

Kobalt, ktorý je sprievodný prvok Cr a Ni v pôde, ukazuje tiež lokálne 
zvýšené obsahy v asimilačných orgánoch lesných drevín oproti mediánovým 
(0,11 mg.kg

-1
, MAŇKOVSKÁ 1996) s rozpätím koncentrácie 0,05-1,41 mg.kg

-1
.  

Mangán je esenciálny prvok pre rastliny (s Fe je súčasťou chlorofylu), avšak 
hodnoty nad 1000 mg.kg

-1 
v trávach už môžu znamenať toxické vplyvy 

(ADRIANO 2001). Koncentrácie Mn v asimilačných orgánoch študovaných drevín 
kolíšu v intervale 17-2309 mg.kg

-1
. Mediánové hodnoty pre obsah Mn vo 

všetkých drevinách udáva MAŇKOVSKÁ (1996) – 846 mg.kg
-1

. Obsahy železa sú 
v rozsahu 10-170 mg.kg

-1
 (medián pre dreviny Slovenska je 111 mg.kg

-1
). V 

asimilačných orgánoch lesných drevín nie je obsah Mo vysoký a koreluje s 
obsahmi Ni v pôde. Priemerný obsah (medián) Cd v asimilačných orgánoch 
lesných drevín na Slovensku je 0,15 mg.kg

-1
 (MAŇKOVSKÁ 1996). V nami 

študovaných orgánoch kolíše od 0,02 do 1,01 mg.kg
-1

.  

 
 

ZÁVER 

Výsledky analýz rastlín rastúcich na geogénne kontaminovaných pôdach 
preukázali výrazné obohatenie chrómom a niklom, čo poukazuje na ich 
pohyblivosť v pôdnom prostredí a súvisí to s ich väzbou na jednotlivé pôdne 
komponenty a s podmienkami prostredia. Zistené koncentrácie potenciálne 
toxických prvkov indikujú možnosť toxických vplyvov na miestach, kde sa na 
týchto pôdach pestujú kultúrne plodiny. Environmentálne dopady z týchto 
znečistených pôd považujeme za vážne pre celkový zdravotný stav lesa, 
kvalitatívnych parametrov dopestovaných plodín, následné pre zdravie 
hospodárskych zvierat a zdravie človeka.  

Z pôd sa chróm a nikel dostali do rastlín a to v množstvách, ktoré sú 
považované viacerými autormi za škodlivé. Výsledky analýz ihličia zo smreka 
obyčajného (Picea abies) a jedle bielej (Abies alba) sa pohybujú v intervale 1,0 
až 1,9 mg.kg

-1
 pre chróm a 0,5 až 13,5 mg.kg

-1
 pre nikel, pre brezu previsnutú 

(Betula pendula) je to 1,2 mg.kg
-1 

pre chróm a 9,9 až 10,9 mg.kg
-1 

pre nikel. 
Výsledky potvrdili niektoré poznatky o bioakumulácii v rastlinách, ich možnej 
pohyblivosti v systéme pôda – rastlina. Porovnanie výsledkov s distribúciou 
chrómu a niklu v pôdach poukazuje na to, že vyššie koncentrácie týchto prvkov 
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v pôdach flyšovej oblasti sa súčasne prejavujú ich vyššími koncentráciami vo 
vegetatívnych orgánoch rastlín (ihličia).  
 
 
Tab. 2:  Obsahy niektorých prvkov vo vybraných rastlinách a obsahy pre púpavu z 

nekontaminovaných území udávané HUSSAINOM & KHANOM (2010) (
*
), resp. 

mediánové hodnoty udávané MAŇKOVSKOU (1996) pre lesné dreviny (
**
) 

 

Lokalita / druh Cr Ni Co Mn Fe Mo Cd 

 púpava lekárska (Taraxacum officinale) 

                                     0,10
*
        0,24

*
     0,17

*
       2,80

*
      0,0028

*
  

 Lúčka 2,2 2,8 0,10 262 0,014 0,03 0,07 

 Šambron 1,6 16,3 0,13 37 0,013 0,37 0,63 

 Šarišské Dravce 1,6 3,9 0,10 47 0,016 0,29 0,53 

 Červená Voda 2,3 8,4 0,13 46 0,016 0,89 0,21 

 Lacková 1,9 7,3 0,11 77 0,029 0,23 0,34 

 Milpoš I 1,3 12,8 0,09 62 0,011 0,23 0,46 

 Milpoš II 4,6 11,4 0,25 92 0,034 0,25 0,87 

 Petrovce Stráne 1,5 11,6 0,15 58 0,014 0,25 0,54 

 Petrovce Banisko 2,7 14,9 0,26 37 0,036 1,26 0,46 

 breza previsnutá (Betula alba) 

                                     0,57
**
       3,33

**
     0,10

**         
927

**
       0,014

** 
 

 
 

 
0,014

**
 

 Hromoš 1,2 9,9 1,41 2309 0,007 0,03 0,98 

 Olšov 1,2 10,9 0,83 836 0,006 0,12 1,01 

 jedľa biela (Abies alba) 

                                     0,47
**
       3,44

**
    0,20

**
    1492

**
      0,014

**
 

   
 

 
0,23

**
 

 Lúčka 1,8 1,0 0,07 42 0,014 0,13 0,02 

 Hromoš 1,5 5,6 0,15 2307 0,007 0,04 0,28 

 Olšov 1,7 3,9 0,19 517 0,008 0,05 0,39 

 Pusté Pole 1,5 8,5 0,44 1009 0,008 0,03 0,34 

 Šarišské Dravce 1,6 4,9 0,17 503 0,011 0,03 0,54 

 Červená voda 1,9 13,5 0,15 234 0,017 0,06 0,12 

 Kamenica 1,9 0,5 0,05 17 0,001 0,05 0,03 

 smrek obyčajný (Picea abies) 

                                     0,46
**
      1,99

**        
0,11

**
      807

**
     0,009

**
 

    
0,15

**
 

 Hromoš 1,6 2,4 0,08 438 0,012 0,03 0,10 

 Pusté Pole 1,2 2,3 0,30 1320 0,007 0,04 0,13 

 Bajerovce 1,8 2,2 0,11 410 0,015 0,03 0,18 

 Šarišské Dravce 1,0 4,0 0,08 448 0,007 0,02 0,26 

Pozn.: Fe je v %, ostatné prvky v mg.kg
-1 
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Púpava lekárska (Taraxacum officinale), najmä obsahy chrómu a niklu v jej 
listoch, môžu slúžiť ako bioindikátor podobného geogénneho znečistenia pôd aj 
v iných doteraz podrobnejšie nepreskúmaných flyšových oblastiach Slovenska. 
Rozdielne koncentrácie týchto prvkov (a nielen týchto) v pôde sa odrážajú v 
obsahoch v listoch púpavy.  

Zvýšené koncentrácie chrómu a niklu v asimilačných orgánoch púpavy a 
lesných drevín sú v regionálnom meradle geogénneho pôvodu a nie 
antropogénneho. 

Z publikovaných poznatkov vyplýva, že tieto pôdy v regionálnom meradle 
ovplyvnili vysoké koncentrácie chrómu a niklu v asimilačných orgánoch lesných 
drevín a machov. Tieto obohatenia sa pripisovali antropogénnym vplyvom, 
najmä diaľkovému prenosu kontaminantov (MAŇKOVSKÁ 1996). Naše výskumy 
posúvajú doterajšie vedecké poznatky o geogénnej kontaminácii týchto území 
do úplne iných polôh: difúzna kontaminácia pôd je geogénna, spôsobená 
zdedením od podložných materských hornín. Ukazuje sa, že aj potenciálne 
toxické stopové prvky geogénnej povahy sa včleňujú do nových 
biogeochemických kolobehov, prostredníctvom vodnej migrácie. Takto vplývajú 
aj v regionálnom meradle na zvýšené anomálne geochemické obsahy v pôdach 
Slovenska. 

Z uvedeného vyplýva, že tieto pôdy predstavujú závažný environmentálny 
problém, ktorý je potrebné naďalej riešiť. Znečistenie pôd je o to závažnejším 
problémom, že množstvo rizikových prvkov pribúda s hĺbkou a nie je možné ich 
odstrániť súčasnými remediačnými opatreniami. Táto problematika je na 
Slovensku nová. Okrem súčasnej etapy našich výskumov nebola v našich 
podmienkach podrobnejšie študovaná.  
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