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Abstract: Bioaccumulation and biovolatilization of arsenic and antimony 
from contaminated soil under laboratory condition 

The quantification of arsenic and antimony biovolatilization and bioaccumulation 
from soil samples of the abandoned Sb-deposit Čučma under laboratory 
conditions is discussed in this paper. Indigenous microflora itself or enriched with 
microscopic filamentous fungi Aspergillus niger was used in experiments studying 
these processes. Concentration of As ranged in soil samples from 132.8 to 439.5 
mg.kg

-1
 and from 455.2 to 3 989.2 mg.kg

-1
 for Sb. After 15-day cultivation, 

biomass with A. niger accumulated 13.34–58.81 mg.kg
-1

 of As and 75.12–
1188.61 mg.kg

-1
 of Sb. Biomass of indigenous microflora contained 9.48–67.20 

mg.kg
-1

 As and 52.53–783.73 mg.kg
-1

 Sb. The highest release of gaseous 
potentially toxic elements were 41.65% of As and 43.67% of Sb from the samples 
with A. niger and 48.07% of As and 60.75% of Sb volatilized from the samples 
with indigenous microflora itself. 

 
Key words: arsenic, antimony, biovolatilization, bioaccumulation, microscopic 
fungi 

 

ÚVOD  

Zlúčeniny arzénu a antimónu sú v prírodnom prostredí značne rozptýlené. Do 
pôdy, vody a ovzdušia sa dostávajú vplyvom prírodných procesov alebo 
antropogénnou činnosťou (vulkanizmus, erózia, spaľovanie fosílnych palív a 
komunálnych odpadov, banská, priemyselná a poľnohospodárska činnosť) 
(RAPANT et al. 1996; MATSCHULLAT 2000; FILELLA et al. 2002; REIMANN et al. 
2010). K významným zdrojom znečistenia životného prostredia Slovenska 
patria opustené ložiská s množstvom nezlikvidovaných a nezabezpečených 
háld, odkalísk a bývalých štôlní (HILLER et al. 2009; JURKOVIČ et al. 2010; 
JURKOVIČ et al. 2011; ŠOTTNÍK et al. 2013). K takýmto zdrojom znečistenia patrí 
aj modelová lokalita bývalého antimónového ložiska Čučma ležiaca v oblasti 
Spišsko-gemerského rudohoria, ktoré reprezentuje najvyššiu koncentráciu 
rudných ložísk Slovenska (ROJKOVIČ 2003). Ložisko Čučma patrí medzi oblasti 
s dlhou a významnou baníckou históriou. V stredoveku sa tu ťažila zlatá, 
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strieborná a medená ruda, neskôr železná, antimónová a mangánová ruda. 
Prvá písomná zmienka o antimonitovej bani pochádza z roku 1698 v Majerskej 
doline. Okolo roku 1913 patrilo ložisko Čučma k jedným z najvýznamnejších v 
Európe. Ťažba skončila v roku 1955 (ROZLOŽNÍK et al. 1987; GRECULA 1995). 
Najväčšie zdroje kontaminácie okolitého prostredia predstavujú banské vody a 
odpad po ťažbe a spracovávaní rudy. Dekompozícia arzenopyritu a antimonitu 
uvoľňuje potenciálne toxické prvky ako As a Sb do okolitého životného 
prostredia (LALINSKÁ et al. 2010; FĽAKOVÁ et al. 2011). Študovanie správania sa 
potenciálne toxických prvkov v prírode, procesov ich retardácie, odstraňovania, 
prípadne transformácie na menej mobilné a menej toxické formy má 
rozhodujúci význam v dekontaminácii znečistených oblastí (VOLESKY 1987; 
LEDIN 2000; ŠEVC & ČERŇANSKÝ 2003; CHOJNACKA 2010). Dôležitú úlohu v tejto 
oblasti zohrávajú mikroorganizmy, vrátane mikroskopických vláknitých húb, 
ktoré sú prostredníctvom svojich metabolických procesov schopné viazať 
toxické látky alebo ich stabilizovať (MAHESWARI & MURUGESAN 2011). K takýmto 
procesom patrí bioakumulácia (viazanie látok biomasou na povrch bunkovej 
steny a do vnútra bunky) a biovolatilizácia (uvoľňovanie prchavých zlúčenín 
prvkov z buniek organizmov do atmosféry) (BENTLEY & CHASTEEN 2002; 
CHOJNACKA 2010). 

Hlavným cieľom príspevku je štúdium procesov bioakumulácie a 
biovolatilizácie arzénu a antimónu z pôdnych substrátov z modelovej lokality 
Čučma a kvantifikovanie týchto procesov v laboratórnych podmienkach s 
použitím druhu mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger a bez jeho 
použitia (autochtónna mikroflóra).  
 

METODIKA  

Vzorky pôd určené na štúdium procesov bioakumulácie a biovolatilizácie boli 
odobrané z háld bývalého antimónového ložiska Čučma, v doline a okolí toku 
Laz (CUP1 – 48°42'28.71"S 20°32'40.86"V; CUP2 – 48°43'34.63"S 
20°33'40.04"V; CUP3 – 48°42'57.78"S 20°33'27.01"V) z hĺbky 15 cm (cca 3 kg). 
Spracovanie vzoriek prebiehalo v laboratóriách PriF UK v Bratislave podľa 
metód odberu vzoriek pôd, tzn. materiál sa vysušil (pri laboratórnej teplote cca 
23°C, voľne do konštantnej hmotnosti) a preosial (frakcia ≤ 0,5 mm a ≤ 0,25 
mm) (ČURLÍK & ŠURINA 1998; HRIVŇÁKOVÁ & MAKOVNÍKOVÁ 2011).  

Experimenty sledovania bioakumulácie a biovolatilizácie As a Sb z pôdnych 
vzoriek háld z banskej oblasti Čučma prebiehali za účasti autochtónnej 
mikroflóry, alebo za účasti vybraného kmeňa mikroskopickej vláknitej huby. Na 
inokuláciu bol použitý zbierkový kmeň Aspergillus niger 1674, izolovaný z 
kambizeme bez vegetácie z banskej lokality Šobov, s vysokými obsahmi 
potenciálne toxických prvkov (pH = 3), deponovaný v zbierke mikroskopických 
húb na Katedre pedológie PriF UK a CMF ISB v Českých Budejoviciach. Kmeň 
bol kultivovaný na Sabouraudovom agare (HiMedia, Mumbai, India) pri 
laboratórnej teplote (cca 23°C) 14 dní. 

Experimenty prebiehali v 250 ml Erlenmeyerových bankách. Do 1 g 
substrátu (frakcia ≤ 0,5 mm, resp. ≤ 0,25 mm) sa pridalo 100 ml 
Sabouraudovho tekutého média (HiMedia, Mumbai, India), ktorý bol následne 
naočkovaný s 5 ml suspenzie spór zbierkového kmeňa Aspergillus niger. 
Sabouraudovo tekuté médium bolo pred kultiváciou sterilizované v autokláve 15 
min pri teplote 121°C. Zloženie Sabouraudovho tekutého média je na 1000 ml 
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destilovanej vody nasledovné: 20 g glukózy a 10 g peptónu. Hodnota pH 
živného média je 5,6. Po 15 dňoch kultivácie pri laboratórnej teplote (cca 23°C) 
bolo mycélium mikroskopických húb oddelené od substrátu a premyté 
destilovanou vodou. Zvyšné médium bolo odfiltrované (filtračný papier 
Whatman No. 1) od zostatkového substrátu a následne bolo do vzniknutého 
roztoku pridaných 5 ml koncentrovanej HNO3 na jeho stabilizáciu. Všetky 
experimenty boli uskutočnené v troch opakovaniach. Výsledky sú priemermi 
týchto troch opakovaní. Ku všetkým experimentom boli urobené kontroly 
(lúhovanie destilovanou vodou bez prídavku mikroorganizmov a kultivácia 
mikroskopických húb bez prídavku pevného substrátu). Rovnako prebiehali 
experimenty s autochtónnou mikroflórou, ale bez inokulácie suspenziou spór A. 
niger.  

V biomase, živnom médiu a v pôvodnom aj zostatkovom substráte boli 
stanovené hodnoty celkového As a Sb pomocou metódy HG-AAS (EL spol. s 
r.o., Spišská Nová Ves).  
 

VÝSLEDKY   

Kvantifikácia bioakumulácie a biovolatilizácie arzénu a antimónu z pôdnych 
substrátov odobraných v okolí bývalého antimónového ložiska Čučma je 
uvedená v tab. 1 a 2. Volatilizácia bola nepriamo stanovená výpočtom, ako 
rozdiel medzi obsahom As/Sb v substráte pred kultiváciou a súčtom obsahov po 
kultivácii (v substráte + v biomase + v roztoku). Od zistenej straty sa odpočítala 
analytická chyba (7 %) a výsledná hodnota predstavuje hodnotu volatilizácie 
daného prvku. Celkové množstvo uvoľneného As a Sb sa vypočítalo sčítaním 
obsahov As/Sb v roztoku po lúhovaní, v biomase po lúhovaní a množstva As/Sb 
uvoľneného do atmosféry v podobe plynných produktov (volatilizácia). 
 
Tab. 1:  Celková bilancia uvoľneného arzénu z 1 g pôdy v prítomnosti druhu Aspergillus 

niger, resp. autochtónnej mikroflóry 

Vzorka 

Obsah As  
v substráte 

pred 
kultiváciou 

(µg) 

Hmotnosť 
biomasy 

(g) 

Obsah 
As v 

biomase  
(µg) 

Volatilizizácia 
As (µg) 

Celkové 
uvoľnené 
množstvo 

As (%)  

CUP-1A-AN 439,5 0,441 13,34 101,86 25,4 

CUP-1A-X 439,5 0,888 67,20 184,41 55,6 

CUP-1B-AN 308,6 0,932 37,12 72,79 38,8 

CUP-1B-X 308,6 0,915 28,06 148,35 56,4 

CUP-2A-AN 182,9 0,970 55,35 61,16 62,9 

CUP-2A-X 182,9 0,610 11,24 53,51 33,1 

CUP-2B-AN 162,9 1,351 53,66 25,53 60,1 

CUP-2B-X 162,9 0,704 9,48 26,52 18,9 

CUP-3A-AN 156,0 1,035 58,81 64,98 80,5 

CUP-3A-X 156,0 0,505 16,53 53,12 39,3 

CUP-3B-AN 132,8 0,832 22,94 21,35 30,5 

CUP-3B-X 132,8 0,574 15,06 31,99 30,6 

Vysvetlivky: CUP – pôdne substráty (Čučma); AN – kmeň mikroskopickej vláknitej huby 

Aspergillus niger; X – autochtónna mikroflóra; A – substrát s frakciou ≤ 0,25 mm; B – 
substrát s frakciou ≤ 0,5 mm; n = 3; Obsahy As/Sb stanovené v 1 g substrátu, 1 g 
biomasy 
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Vo všetkých študovaných pôdnych vzorkách s frakciou ≤ 0,25 mm (CUP-A) 
bola nameraná vyššia koncentrácia sledovaných prvkov (As, Sb) ako u pôdnych 
vzoriek s frakciou ≤ 0,5 mm (CUP-B). Najväčší obsah arzénu aj antimónu bol 
zistený vo vzorke CUP-1A (max As = 439,5 mg.kg

-1
; max Sb = 3 989,2 mg.kg

-1
) 

a najnižšia koncentrácia arzénu aj antimónu bola zistená v pôdnej vzorke CUP-
3B (min As = 132,8 mg.kg

-1
; min Sb = 455,2 mg.kg

-1
). Po 15 dňoch kultivácie sa 

v biomase obohatenej kmeňom A. niger (AN) obsah arzénu pohyboval od 13,34 
do 58,81 mg.kg

-1
 a obsah antimónu dosahoval rozpätie 75,12–1188,61 mg.kg

-1
. 

Biomasa autochtónnej mikroflóry (X) obsahovala 9,48–67,20 mg.kg
-1 

As a 
52,53–783,73 mg.kg

-1
 Sb. Zo vzoriek s kmeňom A. niger volatilizovalo 

maximálne 41,65 % As a 43,67 % Sb vzhľadom na pôvodný obsah prvku v 
substráte. Pomocou autochtónnej mikroflóry volatilizovalo maximálne 48,07 % 
As a 60,75 % Sb. 

Na základe kontrolných experimentov sa nepotvrdilo významné lúhovanie 
As, resp. Sb destilovanou vodou (max. 0,01 %) a taktiež sa nepotvrdila 
spontánna volatilizácia As a Sb z takýchto vzoriek. 
 
Tab. 2: Celková bilancia uvoľneného antimónu z 1 g pôdy v prítomnosti druhu 

Aspergillus niger, resp. autochtónnej mikroflóry 
 

Vzorka 

Obsah Sb  
v 

substráte 
pred 

kultivácio
u(µg) 

Hmotnosť 
biomasy 

(g) 

Obsah 
Sb  
v 

biomase  
(µg) 

Volatilizizáci
a Sb (µg) 

Celkové 
uvoľnené 
množstvo 

Sb (%)  

CUP-1A-AN 3 989,2 0,441 1188,61 245,73 20,0 

CUP-1A-X 3 989,2 0,888 783,73 1 112,23 45,3 

CUP-1B-AN 3 662,8 0,932 778,46 328,55 27,6 

CUP-1B-X 3 662,8 0,915 583,85 977,94 41,2 

CUP-2A-AN 1 882,3 0,970 375,84 629,85 53,0 

CUP-2A-X 1 882,3 0,610 305,06 478,22 35,4 

CUP-2B-AN 1 792,5 1,351 202,76 782,85 58,9 

CUP-2B-X 1 792,5 0,704 219,06 583,77 41,2 

CUP-3A-AN 476,6 1,035 75,12 182,28 54,7 

CUP-3A-X 476,6 0,505 56,35 289,53 67,0 

CUP-3B-AN 455,2 0,832 78,94 55,99 26,8 

CUP-3B-X 455,2 0,574 52,53 148,56 39,3 

Vysvetlivky: CUP – pôdne substráty (Čučma); AN – kmeň mikroskopickej vláknitej huby 
Aspergillus niger; X – autochtónna mikroflóra; A – substrát s frakciou ≤ 0,25 mm; B – 

substrát s frakciou ≤ 0,5 mm; n = 3; Obsahy As/Sb stanovené v 1 g substrátu, 1 g 
biomasy 

  

DISKUSIA  

Pôdne vzorky použité v experimentoch predkladanej štúdie prekračujú všetky 
dostupné limitné hodnoty pre As a Sb v pôde na území Slovenskej republiky 
(Zákon NR SR č. 220/2004 Z.z.; Smernica MŽP SR č. 1/2015-7). Získané 
výsledky dokazujú, že druh A. niger ako aj autochtónna mikroflóra z lokality 
Čučma sú schopné akumulovať a volatilizovať arzén a antimón z pôdnych 
substrátov kontaminovaných týmito prvkami. 
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V jemnozrnnejšej frakcii (≤ 0,25 mm) vzoriek pôd bola pozorovaná vyššia 
koncentrácia sledovaných prvkov (As, Sb) než u pôdnych vzoriek s 
hrubozrnnejšou frakciou (≤ 0,5 mm), čo poukazuje na prednostnú väzbu týchto 
prvkov na ílové komponenty a oxyhydroxidy Fe, ktoré sa nachádzajú vo väčšom 
množstve v jemnozrnnejšej frakcii pôdy (SCHEINOST et al. 2006; ACKERMANN et 
al. 2009; ČURLÍK 2011).  

U väčšiny vzoriek bola pozorovaná efektívnejšia akumulácia sledovaných 
prvkov biomasou obsahujúcou kmeň A. niger, čo môže vyjadrovať skutočnosť, 
že v týchto vzorkách sa nachádzalo väčšie množstvo mikroorganizmov 
(autochtónna mikroflóra aj s kmeňom A. niger). Autochtónna mikroflóra bola 
schopná volatilizovať 16,28–48,07 % As a 25,41–60,75 % Sb. Zo vzoriek 
obsahujúcich kmeň A. niger volatilizovalo 15,67–41,65 % As a 6,16–43,67 % 
Sb. Vo všeobecnosti boli mikroorganizmy schopné uvoľňovať zo substrátu 
väčšie množstvo Sb ako As. Nepotvrdila sa však závislosť medzi celkovým 
množstvom uvoľneného prvku a počiatočnou koncentráciou prvku v substráte 
pred kultiváciou. 

Procesy bioakumulácie a biovolatilizácie prostredníctvom mikroorganizmov 
závisia od rôznych faktorov prostredia. VISOOTTIVISETH &PANVIROJ (2001) 
sledovali, že As-rezistentný druh mikroskopickej huby Penicillium sp. je schopný 
volatilizovať 25,82–43,94 µg As v priebehu 5-dňovej kultivácie. Druh 
Scopulariopsis brevicaulis po 30-dňovej kultivácii dokázal volatilizovať 18–195 
µg As a 14–303 µg Sb (BORIOVÁ et al. 2014). 

Zaujímavé je, že väčšie množstvo As a Sb volatilizovalo zo vzoriek 
obsahujúcich autochtónnu mikroflóru bez pridaného kmeňa A. niger, čo by 
mohlo dokazovať väčšiu schopnosť tolerancie a vyrovnania sa s nepriaznivými 
podmienkami prostredia u mikroorganizmov adaptovaných na konkrétnu 
lokalitu. 
 

ZÁVER  

Pomocou autochtónnej mikroflóry z lokality Čučma a kmeňa mikroskopickej 
vláknitej huby Aspergillus niger 1674 sme študovali procesy bioakumulácie a 
biovolatilizácie arzénu a antimónu v laboratórnych podmienkach. Získané 
výsledky demonštrujú, že študované mikroorganizmy sú schopné akumulovať a 
volatilizovať As a Sb z  pôd kontaminovaných týmito prvkami. V mnohých 
prípadoch volatilizovalo prostredníctvom autochtónnej mikroflóry väčšie 
množstvo As a Sb ako zo vzoriek obohatených aj o kmeň A. niger, čo môže 
dokazovať významný vplyv pôvodnej mikroflóry na odstraňovanie a 
transformáciu potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných lokalitách. 
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