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BIOGEOCHÉMIA VO VZŤAHU K OSTATNÝM PRÍRODNÝM VEDÁM 
  

Biogeochémia je jednou z disciplín vedného odboru geochémia a zaoberá sa 

predovšetkým interakciou biosféry s ostatnými geosférami, t.j. atmosférou, hydrosférou 

a zemskou kôrou. Sleduje účasť živých organizmov, resp. produktov ich rozkladu v 

kolobehu látok medzi jednotlivými geosférami. Zaoberá sa a vysvetľuje napríklad 

prítomnosť, resp. nedostatok niektorých prvkov v organizmoch a ich súvis s niektorými 

ochoreniami, vplyv baktérii na organickú i anorganickú zložku sedimentov, hromadenie 

niektorých prvkov v rastlinách a podobne. Ako už zo samotného názvu biogeochémia 

vyplýva, na objasnenie podstaty týchto javov využíva najmä poznatky geológie, chémie, 

biológie, ale tiež napríklad kryštalografie, medicíny a fyziky.  

Na druhej strane je biogeochémia neoddeliteľnou súčasťou disciplíny s 

komplexnejším pohľadom na vývoj organickej hmoty hornín a to organickej geochémie. 

Táto skúma predovšetkým ďalší osud pôvodne biologickej organickej hmoty po odumretí 

v rôznych fyzikálno chemických podmienkach sedimentácie.  
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OBJEKT ŠTÚDIA A METÓDA VÝSKUMU 
 

Objektom štúdia predmetu biogeochémia sú predovšetkým jednotlivé štádiá 

transformácie odumretej organickej hmoty rastlinného či živočíšneho pôvodu v prostredí 

a podmienkach, v ktorých sedimentovala, resp., v prostredí a podmienkach, do ktorých 

bola prinesená.  

 Jedná sa predovšetkým o degradáciu pôvodných biopolymérov na 

najjednoduchšie chemické zložky až po molekulárnu úroveň predovšetkým za účasti 

vody a v nej rozpusteného, resp., voľného kyslíka a aktívnej činnosti rôznych typov 

mikroorganizmov. 

 Ďalej je to štúdium novosyntetizovaných produktov, teda  geopolymérov a i ch 

interakcie s ostatnými geosférami. 

Metódou výskumu sú hlavne nasledovné typy analýz: 

elementárna analýza, plynová chromatografia, GC-MS analýza, hmotnostná 

spekrometria, IR a UV spektroskopia, röntgen difrakčná analýza, mikroskopia, 

biochemické metódy štúdia mikroorganizmov a ďalšie.    
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PRODUKCIA A AKUMULÁCIA ORGANICKEJ HMOTY  

 

Fotosyntéza - základný predpoklad masovej produkcie  organickej hmoty 

 

 Proces fotosyntézy predstavuje premenu svetelnej energie na chemickú energiu. 

V zásade ide o prenos vodíka z molekuly vody na oxid uhličitý, pričom za účasti 

svetelnej energie (slnečného žiarenia) dochádza k tvorbe organickej hmoty vo forme 

glukózy a k uvoľneniu molekulárneho kyslíka. Rovnica I. predstavuje jednoduchú 

reakčnú schému fotosyntézy: 

 
    h.ν 
 6CO2 + 12 H2O* ============ C6H12O6 + 6O2* + 6H2O      
   674 kcal 
 

 h: Planckova konštanta 

 ν: kvantum svetelnej energie 

 Fotosyntéza predstavuje výnimočnú udalosť z hľadiska rozvoja organizmov a tým 

aj z hľadiska vývoja Zeme. Je základným procesom umožňujúcim masovú produkciu 

organickej hmoty na Zemi. Fotosyntetizujúce baktérie a sinice (modro-zelené riasy) boli 

prvými primitívnymi organizmami schopnými takejto masovej produkcie. Základným 

predpokladom fotosyntézy je existencia zeleného pigmentu, chlorofylu, ktorý je schopný 

absorbovať svetelnú energiu. V primitívnych autotrofných organizmoch sa nachádza v 

bunkách organizmov, vo vyvinutejších formách sa nachádza v zelených listoch v 

chóroplastoch. 

 Jednými z najstarších zaznamenaných foriem organického života z obdobia pred 

3,1 až 3,4 miliardami rokov sú podľa literárnych údajov baktérie a riasam podobné 

organizmy zo skupiny Swaziland v južnej Afrike. Existujú však predpoklady, že 

najstaršie formy života na Zemi sú staré až 3,7 miliardy rokov. Obr. 1 predstavuje 

prehľad geologických udalostí, ktoré sú z hľadiska geologickej histórie organického 

uhlíka považované za najdôležitejšie. Z hľadiska nevyhnutnosti účasti vody pre vznik 

života nemožno predpokladať existenciu hoci aj najprimitívnejších foriem života skôr ako 

pred štyrmi miliardami rokov, kedy sa voda stala bežnou súčasťou zemského povrchu.  
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Do tohto času mala atmosféra redukčný charakter, voľný kyslík prakticky neexistoval. V 

zásade sa prijíma názor, že prvotná atmosféra Zeme pri neúčasti voľného kyslíka 

obsahovala H2, CH4, NH4, N2 a H2O. Prvotné primitívne organizmy boli heterotrofné a 

pravdepodobne využívali ako zdroj energie organické molekuly vzniknuté abiologickou 

cestou. Postupne sa z nich vyvíjali organizmy, schopné využívať slnečné žiarenie ako 

doplnkový zdroj energie a takto sa mohli stať z hľadiska výživy postupne nezávislými od 

existencie „hotových“ organických zložiek. Niektoré druhy červených baktérii si tieto 



vlastnosti zachovali dodnes. Mohli existovať ako heterotrofné a zužitkovávať organické 

zložky, ale obsahovali tiež chlorofyl potrebný pre fotosyntézu. 

 Produktom najstaršej formy fotosyntetickej aktivity baktérií, ako sa uvádza, nebol 

kyslík. Namiesto vody využívali ako donor vodíka sírovodík a miesto kyslíka produkovali 

síru. Pravdepodobne najstaršími organizmami produkujúcimi kyslík boli niektoré sinice, 

ktoré sa vyvinuli z vyššie uvedených fotosyntetizujúcich baktérii. 

 Predpokladá sa tiež, že kyslík bol v určitom čase pre organizmy toxický. 

Redukčné prostredie však zabezpečovalo dostatok dvojmocného železa vo vodných 

roztokoch, ktoré mohlo spôsobovať pokles nadbytku kyslíka produkovaného 

fotosyntézou. Tzv. páskované železné rudy známe z prekambrických formácií, mohli 

takto vzniknúť mechanizmom oxidácie železa na Fe3+ za vyzrážania nerozpustných 

oxidov. 

 Autotrofné fotosyntetizujúce organizmy začali postupne prevládať nad 

heterotrofnými asi pred dvoma miliardami rokov. To bolo príčinou, že atmosféra začala 

mať oxidačný charakter a začalo pribúdať množstvo voľného kyslíka, čo bolo 

predpokladom rozvoja vyšších foriem života. 

 

Kvantitatívna bilancia organického uhlíka po čas geologickej histórie Zeme 

 Väčšina uhlíka, ktorý prešiel počas histórie Zeme procesom fotosyntézy je 

viazaná na sedimentárne horniny zemskej kôry. Časť sa viaže vo forme organických 

zlúčenín, väčšia časť ako karbonátový uhlík. Podiel tohoto uhlíka v atmosfére, 

hydrosfére a biosfére je podstatne menší. Určitá časť uhlíka, ktorý má biologický pôvod 

sa nachádza aj v metamorfovaných a vyvrelých horninách. Tissot a Welte (1984) napr. 

uvádza, že organický uhlík predstavuje z celkového uhlíka 18 %, uhlík viazaný vo forme 

karbonátov 82 %. 

 V prírode prirodzene existuje vzťah medzi organickým a karbonátovým uhlíkom. 

Medzi atmosférou a hydrosférou prebieha neustále výmena oxidu uhličitého. Vo vodnom 

prostredí sa tvoria karbonátové sedimenty mechanizmom vyzrážania sa karbonátov 

alebo ukladaním sa vápnitých súčastí organizmov. Na druhej strane sú karbonátové 

sedimenty rozpúšťané v zmysle zachovania rovnováhy medzi CO3
2-, HCO3

-, a CO2 vo 

vode. Primárna organická hmota sa tvorí priamo konverziou atmosferického oxidu 



uhličitého terestrickými rastlinami, alebo fotosyntézou oxidu uhličitého rozpusteného v 

hydrosfére morskými rastlinami. Terestrická aj morská organická hmota je však vo 

veľkej miere deštruovaná oxidáciou. Tým je oxid uhličitý „vrátený“ späť do obehového 

systému. Len zanedbateľná časť organického uhlíka zemskej kôry vrátane hydrosféry sa 

nachádza v živých organizmoch a v rozpustenom stave. Najväčšia časť organického 

uhlíka (5,0x1015t) je viazaná v sedimentoch. Ďalší významný podiel organického uhlíka 

(1,4x1015t) je viazaný na metamorfované horniny sedimentárneho pôvodu, najmä vo 

forme antracitu, metaantracitu, resp grafitického materiálu. Cyklus organického uhlíka v 

prírode je znázornený na obr. 3. Pozostáva z primárneho - malého cyklu (1) s „obratom“ 

uvádzaným od 2,7 do 3,0 x 1012t organického uhlíka a s polčasom trvania od rádovo dní 

po niekoľko desiatok rokov. Pre druhý, väčší cyklus (2) sa uvádza množstvo 6,4 x 1015t 

organického uhlíka, s polčasom trvania niekoľko miliónov rokov. Prepojením týchto 

dvoch cyklov je proces oxidácie sedimentárnej organickej hmoty na oxid uhličitý, čo 

kvantitatívne predstavuje len okolo 0,01 až 0,1 % celkového organického uhlíka. 
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Cyklus 1

Malý cyklus (1) a veľký cyklus  organického uhlíka(2)Obr.3

Cyklus 2

 
 

 Ak je pravdou, že všetok organický uhlík bol vytvorený priamo alebo nepriamo 

fotosyntetickou cestou počas geologickej histórie Zeme, malo by byť tiež vytvorené 

zodpovedajúce množstvo kyslíka, ktorý sa súčasne uvoľnil v súlade s rovnicou 

fotosyntézy. Toto množstvo zahŕňa podiel existujúceho voľného kyslíka spolu s pôvodne 

voľným kyslíkom, ktorý je v súčasnosti viazaný oxidačnými procesmi v iných 

substanciách ako je biologická organická hmota. V súčasnosti sa voľný kyslík nachádza 
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v atmosfére v koncentrácii 20,95 objemových percent a rozpustený v morskej vode 

všeobecne v rozsahu 2 - 8 ml/l. Ako bolo konštatované v predchádzajúcom článku, 

predpokladá sa, že prvotná atmosféra mala redukčný charakter a prvky ako napr. síra a 

železo existovali len ako dvojmocné ióny. V súčasnosti sa pôvodne voľný kyslík 

nachádza v živej i odumretej organickej hmote, ale jeho najväčšia časť bola 

spotrebovaná na oxidáciu rôznych foriem síry a železa a je viazaná na sírany a 

trojmocné oxidy železa v rámci zemskej kôry vrátane hydrosféry. Celkové množstvo 

voľného i vo forme oxidov viazaného kyslíka sa odhaduje na 16,9x1015t. 

 Pomer vypočítaného celkového množstva kyslíka (16,9x1015t) je porovnateľný s 

hmotnostným pomerom týchto prvkov v molekule CO2: 

 

 O2        32 
 ----   = ---- = 2,66 
 C          12 
 
 pôvodné mn. voľného kyslíka x 1015t     16,9 
 -------------------------------------------- = ---- =   2,64 
 celk. mn. Corg v horninách x 1215t       6,4 

 

Táto bilancia kyslíka a organického uhlíka naznačuje, že väčšina kyslíka, ktorý nie je 

viazaný na karbonáty a silikáty bol zrejme vytvorený fotosyntézou. Mal by teda existovať 

vzťah medzi obsahom organického uhlíka vo fosílnych sedimentoch a obsahom kyslíka 

v paleoatmosférach. 

 

 



BIOGEOCHEMICKÁ EVOLÚCIA  

 

Fytoplanktón a baktérie 

 Fotosyntetické baktérie a sinice boli hlavnými producentmi organického uhlíka v 

prekambriu. Počas kambria, ordoviku a silúru boli hlavnými zdrojmi organického uhlíka 

variety morského fytoplanktónu a sinice, zatiaľ čo suchozemské rastliny sa objavili a 

stali bežnou súčasťou na kontinentoch v strednom devóne. Bolo zistené, že morský 

fytoplanktón a baktérie sa aj v súčasnosti podieľajú 50 až 60-timi percentami na svetovej 

produkcii organického uhlíka. 

 Na základe mnohých analýz bolo stanovené množstvo fosílneho fytoplanktónu 

vyprodukovaného v priebehu geologického veku. Produkcia fytoplanktónu začala v 

prekambriu, vzrástla počas staršieho paleozoika a v mladšom devóne značne poklesla. 

Počas permokarbónu a triasu bola produkcia fytoplanktónu všeobecne malá. Ďalšie 

maximum dosiahla v strednej jure až kriede a jeho produkcia prudko poklesla na konci 

kriedy. V staršom paleocéne bola ešte stále relatívne malá, rýchlo potom vzrástla v 

mladšom paleocéne až eocéne a znova poklesla v oligocéne. Od maxima dosiahnutého 

v eocéne napokon jeho produkcia postupne klesala až po dnešnú úroveň (obr. 4). 
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 Pre prvé maximum produkcie fytoplanktónu (prekambrium - staršie paleozoikum) 

bol charakteristický organostenný planktón, ktorý nemal skelet zložený z karbonátov, 

silikátov, resp. iných minerálnych zložiek. Druhé maximum (mladšia jura až krieda) bolo 

charakteristické pre vápnitý nanoplanktón a dinoflageláty. Kremitý fytoplanktón sa objavil 

v mladšej kriede a jeho význam vzrástol v kenozoiku. 

 V rámci potravinového reťazca veľmi úzko s produkciou autotrofného 

fytoplanktónu súvisí aj produkcia heterotrofného zooplanktónu, ktorý tiež čiastočne 

prispieva k množstvu vytvoreného organického uhlíka. Podiel vyšších živočíchov je viac 

menej zanedbateľný. 

 

Vyššie rastliny 

 Vyššie rastliny sú po fytoplanktóne a baktériách tretím dôležitým producentom 

organickej hmoty sedimentov. Ich zvyšky sa objavili už v sedimentoch silúrskeho veku a 

od devónu sa stali bežnou súčasťou sedimentárnych hornín. Predchodcovia vyšších 

rastlín sa vyvíjali v morskom prostredí počas prekambria, kambria a ordoviku. Zahŕňajú 

sinice, zelené riasy a nakoniec vyššie riasy, ako napr. morské chaluhy. Vývoj 

suchozemských rastlín začal v silúre. Výskyty spór naznačujú malé množstvo 

suchozemských rastlín v silúre s postupne narastajúcou rozmanitosťou počas devónu. 

Od stredného devónu sa v dôsledku explozívneho vývoja objavila väčšina tried 

cievnatých rastlín, zatiaľ v primitívnej forme. Ku koncu paleozoika, v priebehu permu sa 

objavila nová skupina rastlín - nahosemenné (gymnospermy). Z hľadiska ich výskytu je 

časové obdobie medzi starším permom a vrchnou kriedou nazývané aj ako éra 

gymnosperm. Posledný významný zvrat vo vývoji rastlín spadá do obdobia spodnej 

kriedy. Charakter suchozemskej vegetácie sa prudko zmenil náhlym nástupom 

krytosemenných rastlín - angiosperm, ktoré sa zakrátko stali dominantným typom rastlín. 

Hoci súčasná vegetácia obsahuje väčšiu rozmanitosť angiosperm ako bola počas 

vrchnej kriedy, obrovské plochy kontinentov sú stále pokryté tým istým typom rastlín. 
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CHEMICKÉ ZLOŽENIE BIOMASY 

 

 Hlavnými producentami organickej hmoty sedimentov sú baktérie, fytoplanktón, 

zooplanktón a vyššie rastliny. Prakticky všetky tieto organizmy, najmä ich mäkké časti 

sú zložené z rovnakých chemických zlúčenín, t.j. bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov a 

v prípade vyšších rastlín aj lignínu. 

 

 

 Bielkoviny 

 Bielkoviny sú vysokoorganizované polyméry zložené z jednotlivých aminokyselín. 

Je v nich viazaných najviac dusíkatých zlúčenín. Sú súčasťou rozličných biologických 

materiálov, ako sú napr. svalové tkanivo, hodváb a prírodná špongia. Ako súčasť 

enzýmov katalyzujú vonkajšie i vnútorné biochemické reakcie. Majú špecifický význam v 

procese biomineralizácie, ako je napr. tvorba ulít, kde fungujú ako organické matrice, a 

tým sú bezprostredne späté s minerálnou fázou. Pôsobením enzýmov v prítomnosti 

vody môže dôjsť k rozpadu nerozpustnej bielkoviny na jej vo vode rozpustné monoméry 

- aminokyseliny (obr. 11). 
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Sacharidy 

 Termín sacharidy je súborným názvom pre jednotlivé cukry a ich polyméry. 

Zahŕňajú mono-, di-, tri- (oligo-) sacharidy a polysacharidy. Predstavujú jednu z 

najrozmanitejších zložiek rastlín a živočíchov. Sú zdrojom energie a tvoria podporné 

tkanivá rastlín a niektorých živočíchov. Najrozšírenejším polysacharidom v prírode je 

celulóza (pozostáva z 2000 až 8000 monosacharidných jednotiek) a chitín. Napríklad 

drevo je tvorené na 40 až 60 percent celulózou a lignínom. Najväčšie množstvo celulózy 

syntetizujú vyššie rastliny, zatiaľ čo niektoré riasy, morské chaluhy a rozsievky 

(Diatomaceae) ju prakticky neobsahujú. Celulóza a chitín majú podobnú štruktúru, 

zloženú hlavne z glukózových a glukózoamínových jednotiek (obr. 12). Polysacharidy sú 

vo vode nerozpustné zlúčeniny, avšak hydrolýzou sa rozkladajú na C6 a C5 cukry 

(hexózy a pentózy), ktoré sú vo vode rozpustné. 
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Tuky (lipidy) 

 Tuky predstavujú všeobecne skupinu organických látok vo vode nerozpustných a 

rozpustných v organických rozpúšťadlách (napr. chloroform, tetrachlórmetán, éter, 

alifatické a aromatické uhľovodíky, acetón). Patria sem živočíšne tuky, rastlinné oleje a 

prírodné vosky. Z fyziologického hľadiska sú živočíšne tuky ako aj rastlinné oleje 

predovšetkým zdrojom energie organizmov, zatiaľ čo prírodné vosky spĺňajú skôr 

ochrannú funkciu. Z chemického hľadiska sú tuky estery vyšších mastných kyselín a 

glycerolu (obr. 13). Z hľadiska svojej nerozpustnosti vo vode majú rozhodujúcu úlohu pri 

tvorbe prírodných uhľovodíkov, čo potvrdzujú najmä detailné chemické analýzy (GC-MS 

z angl. Gas Chromatography - Mass Spektrometry) a pomery izotopov uhlíka 12C a 13C. 

Tuky zahŕňajú aj ďalšie organické zlúčeniny, napr. pigmenty, terpenoidy a steroidy. 

Základnou jednotkou mnohých z týchto zlúčenín je izoprénová jednotka, zložená z 

piatich atómov uhlíka, ktorá môže polymerizáciou vytvárať dlhé reťazce, resp. cykly. Z 

organicko-geochemického hľadiska obsahujú tuky najväčšie množstvo organických 

zložiek schopných transformovať sa na uhľovodíky. 
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 Lignín a tanín 

 Lignín a tanín patria k dôležitým zložkám živej organickej hmoty, najmä z dôvodu 

ich rozsiahleho výskytu a geochemického významu, aj keď z kvantitatívneho hľadiska sú 

menej dôležité ako predchádzajúce skupiny. Chemicky ich charakterizuje prítomnosť 

aromatických štruktúr. Lignín predstavuje vysokomolekulárny polyfenol, syntetizovaný v 

rastlinách dehydratáciou a kondenzáciou aromatických alkoholov (konyferyl, kumaryl; 

obr. 14). Tanín sa nachádza najmä vo vyšších rastlinách (hlavne v kôre a v listoch), 

zistený bol tiež v hubách a riasach. Chemicky predstavuje nižšiemolekulárny polyfenol, 

obsahujúci karboxylové a fenolické skupiny viazané na aromatických štruktúrach. 
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Z hľadiska ďalšieho geologického vývoja a termálnej premeny sedimentárnej 

organickej hmoty má najväčší význam štúdium konverzie biomasy v sedimentoch na 

prírodné uhľovodíky. Priemerné chemické zloženie hlavných zložiek organickej hmoty 

porovnané  s priemerným zložením ropy udáva tab. 1. 

 

Tab. 1 Porovnanie priemerného elementárneho zloženia jednotlivých prírodných zložiek 

a prírodnej ropy (podľa Hunt, 1996) 

 

 

Prírodná 

zložka 

Elementárne zloženie [hmotnostné %]  

C H S N O 

Sacharidy 44 6   50 

Lignín 63 5 0,1 0,3 31,6 

Bielkoviny 53 7 1 17 22 

Tuky 76 12   12 

Ropa 85 13 1 0,5 0,5 

 

 

Z tabuľky je zrejmé, že konverzia tukov na ropu prebehne za straty relatívne 

malého podielu kyslíka, zatiaľ čo pri eventuálnej konverzii sacharidov, alebo lignínu na 

ropu by museli byť odstránené podstatne väčšie množstvá kyslíka. Premena bielkovín 

na ropu vyžaduje stratu tak kyslíka, ako aj dusíka. Pomer atómov uhlíka voči sume 

atómov N, S a O je približne 1/1 v sacharidoch, 3/1 v bielkovinách a 10/1 v tukoch (Hunt, 

1996). Z týchto skutočností vyplýva, že počas diagenetických reakcií prebiehajúcich 

v redukčnom prostredí vznikne z rovnakého množstva spomínaných základných zložiek 

živej hmoty väčšie množstvo ropy z tukov ako z ostatných zložiek. 

Na vytvorenie objemu známej prírodnej ropy vo svete stačí menej ako 1 % 

celkovej sedimentárnej organickej hmoty (Hunt, 1996). Obsah tukov vo všetkých 

z existujúcich foriem živej hmoty je viac ako dostačujúci pre vznik ropy, pretože tuky sú 

v redukčnom prostredí odolnejšie voči degradácii, ako napr. bielkoviny, alebo sacharidy.  

 



Prírodné asociácie a ich vplyv na zloženie biomasy 

 Chemické zloženie biomasy v danej oblasti a čase závisí hlavne od fyzikálneho a 

chemického prostredia a biologického habitu, ako aj vývojovej úrovne organizmov. 

Prostredie určujú najmä také faktory, ako je svetlo, teplota, obsah živín a vodný režim. 

 Podmienky jazerných vôd sú napr. celkom odlišné od podmienok uzavretých 

morských bazénov, alebo otvorených oceánov. Na súši sú dominantnými klimatické 

podmienky, morfológia terénu a dostupnosť živín. Časový faktor je zohľadnený 

stratigrafickým vekom, resp. úrovňou vývoja organizmov. Viac, alebo menej typické 

asociácie rastlín a živočíchov sú výsledkom kombinácií environmentálnych, časových a 

priestorových faktorov. 

 Prekambrické riasové uhlie (šungit) môže byť považované za príklad jednej z 

najstarších prírodných asociácii organizmov. 

 Prírodné asociácie známe z kambria, ordoviku a silúru nesú z dôvodov 

uvedených v predchádzajúcich kapitolách pečať morského prostredia, viac menej bez 

prítomnosti vyšších rastlín. Z praktického hľadiska to znamená, že v týchto sedimentoch 

nemôžeme očakávať väčšie množstvo lignínu a jeho derivátov, kutikúl a rastlinných 

voskov, peľov a foraminifer, ojedinele sa môžu vyskytnúť spóry. Z hľadiska chemického 

zloženia uhľovodíkov nemôžeme očakávať výraznú preferenciu nepárnych vyšších n-

alkánov nad párnymi, čo je typické pre terestrickú organickú hmotu, a len malé 

množstvo molekúl alifatických reťazcov s väčším počtom atómov uhlíka ako C25. 

Môžeme naopak očakávať prítomnosť steroidných zlúčenín, ale len málo 

triterpenoidných zložiek, s výnimkou triterpánov hopánovej série. 

 Širšie variácie asociácií prírodných organizmov môžeme nájsť v sedimentoch 

uložených približne od začiatku devónu, najmä vďaka zvyšujúcej sa diferenciácií 

rastlinnej a živočíšnej ríše, ako aj prechodu rastlín z mora na kontinent. Vo vodných 

sedimentoch možno všeobecne nájsť tri základné prírodné asociácie spomedzi zvyškov 

biologicky produkovanej organickej hmoty: 

- zvyšky rias a zooplanktónu spolu s mikroorganizmami (hlavne baktérie) 

- zvyšky vyšších rastlín, značne degradovaných a čiastočne oxidovaných a 

prepracovaných mikroorganizmami 

- zvyšky vyšších, slabo až stredne premenených rastlín 



 Kombinácia týchto prírodných asociácií je samozrejme možná hlavne v prípade 

prínosu vyšších terestrických rastlín do príbrežnej oblasti morských sedimentov. 

Schématicky sú prírodné asociácie organickej hmoty počas geologickej histórie 

znázornené na obr. 15. 
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CHARAKTERISTIKA PO ČIATOČNEJ PREMENY ORGANICKEJ HMOTY  

 

Biochemická degradácia 

 Medzi hlavné zložky mladých sedimentov patria minerály, organická hmota 

odumretých rastlín a živočíchov, intersticiálna voda a živé bentické organizmy. Tieto 

vytvárajú široké spektrum rôznych foriem, z ktorých najaktívnejšie sú mikroorganizmy, 

existujúce prevažne v podmienkach plytkovodných sedimentov. 

 

 Mikrobiálna aktivita  

 Mikroorganizmy - hlavne baktérie, huby a riasy sú hojné najmä v prevzdušnených 

pôdach, vodách a v plytko uložených sedimentoch. Ich normálnou aktivitou je rozklad 

organickej hmoty, ktorou získavajú energiu, resp. materiál na výstavbu svojich buniek. 

Vysoko aktívne sú baktérie vo vodných prostrediach - v slaných moriach i sladkých 

jazerách. V určitých prípadoch sú hojné najmä v prvej polovici metra mladého 

sedimentu. So vzrastajúcou hĺbkou množstvo mikroorganizmov rapídne klesá. V 

podmienkach, kedy je už fotosyntéza v sedimentoch nemožná, energiu pre syntézu 

mikrobiálnych zložiek získavajú rozkladom prítomných uhlíkatých zlúčenín, hlavne 

oxidáciou a fermentáciou v anaeróbnych podmienkach. Mechanizmus uvoľnenia energie 

respiráciou (dýchaním) a fermentáciou je znázornený na obr. 25. Energia je v tomto 

prípade zachytená a uskladnená vo vysokoenergetických fosfátových väzbách 

adenozíntrifosfátu (ATP) a spätne uvoľnená pri konverzii ATP na adenozíndifosfát 

(ADP). Materiál používaný na syntézy pochádza obyčajne z existujúcich organických 

zlúčenín. Baktérie prijímajú potravu osmotickou cestou, t.j. organický materiál musí byť 

pred požitím rozpustený. Potrebný rozklad organickej hmoty je sprevádzaný tiež 

enzymatickým procesom mikroorganizmov. Bielkoviny a sacharidy sú hydrolyzované a 

vytvárajú aminokyseliny a cukry; tuky a lignín sú voči degradácii odolnejšie. V 

oxidačnom prostredí môže deštrukcia organickej hmoty prebiehať veľmi rýchlo: aeróbne 

baktérie použijú molekulárny kyslík na oxidáciu organickej hmoty na oxid uhličitý a vodu 

za uvoľnenia energie (dýchanie). Tento proces môže pokračovať až do úplnej deštrukcie 

organickej hmoty. V hlbokovodných podmienkach je aktivita baktérií značne 

redukovaná. V hostiteľských sedimentoch (íly, silty, karbonátové bahno) sa pórový 



priestor stáva relatívne rýchlo uzavretým prostredím a medzivrstevná voda je týmto 

oddelená od nadložného jazera alebo mora. Väčšina kyslíka zachytená v tomto 

priestore je vyčerpaná aeróbnou aktivitou mikroorganizmov a rýchlo sa ustaľujú 

anaeróbne podmienky. K tomu dochádza najprv v obmedzenej miere (v okolí 

rozkladajúcich sa organizmov), neskôr v širšom rozsahu. V týchto podmienkach je 

organická hmota rozkladaná tiež procesom fermentácie: redukované sú sírany, železité 

a iné hydroxidy. 
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Fermentácia  je anaeróbny proces, pri ktorom baktérie namiesto molekulárneho 

kyslíka, t.j. dýchania využívajú oxidované formy organickej hmoty, špeciálne uhľovodíky. 

Celulóza je baktériami degradovaná za tvorby rôznych organických zlúčenín vrátane 

metánu a oxidu uhličitého. Anaeróbna fermentácia bola rôznymi autormi dlho 

považovaná za jednu z ciest tvorby ropy, keďže je dobre známy tzv. „bahenný plyn“ 

(CH4) tvorený touto cestou. V laboratórnych podmienkach boli uskutočnené experimenty 

s mastnými kyselinami, uhľovodíkmi a prírodnými bahnami. Výsledky ukázali, že metán 

je jediným takto tvoreným uhľovodíkom vo väčších množstvách. Vyššie uhľovodíky 

(etán, propán, bután) boli získané len vo veľmi nízkych koncentráciách. 



 Pri zvlášť vhodných podmienkach môže bakteriálna tvorba metánu dosiahnuť i 

ekonomicky dôležité množstvá. Príkladom ložiska takéhoto metánu je jazero Kiva v 

centrálnej Afrike. Cirkulácia kyslíka v týchto podmienkach je veľmi obmedzená, pretože 

jazero je hlboké až 480 m. Celkový objem vody je asi 580 km3 a v hĺbkach väčších ako 

265 m rozpustený plyn vo vode obsahuje 75 % oxidu uhličitého, 24 % metánu a 1 % 

vodíka, dusíka a argónu. Celkové množstvo metánu je odhadnuté na 57 miliárd m3 v 

normálnych tlakovo-teplotných podmienkach. 

 Pomerne ťažko je hodnotiť limitujúce faktory, ktoré bránia degradácii organickej 

hmoty v anaeróbnych podmienkach. Je to napríklad nedostatok potravy t.j. zvyškovej 

organickej hmoty a toxicita produktov ich vlastného metabolizmu. V hlbokooceánskych 

podmienkach je hostiteľské prostredie (tlak, teplota) faktorom určujúcim aktivitu 

aeróbnych alebo anaeróbnych baktérií. Baktérie redukujúce sírany využívajú kyslík 

aniónu SO4
2- a redukujú síru na S2-. Toto sa obvykle deje na rozhraní voda sediment. 

Zóna redukcie síranov býva ohraničená vrchnou úrovňou sedimentu a stĺpec vody nad 

sedimentom neobsahguje H2S. Morská aj jazerná voda bežne obsahuje rozpustený 

kyslík a sírovodík emanujúci z povrchu sedimentu a je znovu oxidovaný na sulfáty v 

oxidačnom prostredí iným typom baktérií (Thiobacillus). Týmto sa dosahuje rovnováha 

medzi prísunom a deštrukciou H2S. V niektorých prípadoch však v spodnej vrstve vody 

morí, alebo jazier vzniká nedostatok kyslíka a síru oxidujúce baktérie nemôžu v takýchto 

anaeróbnych podmienkach pôsobiť, s výnimkou fotosyntetizujúcich baktérií v plytkých 

vodách. Týmto sa rovnováha medzi prísunom a deštrukciou H2S naruší a môžu byť 

produkované obrovské množstvá sírovodíka, čo môže mať za následok prakticky úplný 

zánik bentosu, sčasti v dôsledku nedostatku kyslíka, sčasti v dôsledku toxicity 

sírovodíka. 

 Síra, ktorá vzniká redukciou síranov nie je zakomponovaná do bakteriálnych 

buniek. V ílových bahnách, kde je obyčajne dostatok železa, vytvára s ním síra pomerne 

ľahko hydrotroilit a troilit, ktorý sa pomaly premieňa na pyrit. V karbonátových bahnách s 

oveľa nižším obsahom železa sa síra zlučuje hlavne so zvyškovou organickou hmotou. 

Inkorporácia väčšieho množstva síry v uzavretých prostrediach s vysokým obsahom 

sírovodíka v spodnej vrstve vody vedie k jej rekombinácii s organickou hmotou v 



neskorých štádiách diagenézy. V štádiu katagenézy potom týmto spôsobom vznikajú 

ropy s vysokým obsahom síry. 

 

Voľné a hydrolyzovate ľné organické zložky v mladých sedimentoch 

 Popri uhľovodíkoch a mastných kyselinách vystupujú v mladých sedimentoch v 

makromolekulárnej forme tiež bielkoviny a polysacharidy, ktoré sú mikrobiálnou 

činnosťou degradované na individuálne aminokyseliny a cukry. Ich celkové množstvo je 

veľmi malé; väčšina organickej hmoty (75 - 95%) nie je hydrolyzovateľná ani 

extrahovateľná organickými rozpúšťadlami ani v najvrchnejšej vrstve sedimentu. 

Spomedzi voľných alebo hydrolyzovateľných zložiek organickej hmoty sú aminokyseliny 

relatívne najhojnejšie. 

 Množstvo organického uhlíka obsiahnutého vo voľných uhľovodíkoch, mastných 

kyselinách, steroloch, terpénoch a pigmentoch je všeobecne menšie ako 1 % celkového 

organického uhlíka. S narastajúcou hĺbkou množstvo týchto zlúčenín klesá a to najmä v 

dôsledku konzumácie baktériami, prípadne môže dôjsť ku vzniku väzby s nerozpustnou 

frakciou organickej hmoty. Navyše, niektoré voľné molekuly, ako napr. steroly, terpány 

atď., podliehajú vo vrchných častiach sedimentu chemickým zmenám. Tieto zmeny sa 

však netýkajú uhlíkovej kostry, ale ovplyvňujú stabilitu týchto molekúl.  

 

Polykondenzácia 

 Ako už bolo uvedené, prevažná časť organickej hmoty mladých sedimentov nie je 

hydrolyzovateľná ani extrahovateľná organickými rozpúšťadlami. Väčšina voľných alebo 

hydrolyzovateľných zložiek organickej hmoty vymizne plytko pod povrchom (obr. 26). 

Zvyšok, ktorý nie je priamo zužitkovaný mikroorganizmami sa rýchlo stáva súčasťou 

nerozpustných polymérnych štruktúr - humínových látok. 



Vývoj organickej hmoty počas diagenézy až metamorfózy.
S - sacharidy; AK - aminokyseliny; T - tuky; FK - fulvokyseliny;
HK - humínové kyseliny; R  - odraznosť vitrinitu;
HC - uhľovodíky; N, S, O zložky - neuhľovodíky

Obr.26
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V pôdach vznikajú humínové látky polykondenzáciou organických zvyškov 

mikrobiálneho metabolizmu pri viac, alebo menej oxidačných podmienkach. Ich štruktúra 

sa skladá z polykondenzovaných jadier obsahujúcich reaktívne skupiny pospájané 

mostíkmi. Jadrá tvoria jednoduché, resp. kondenzované aromatické, naftenické a 

heterocyklické cykly; mostíkmi sú najčastejšie kyslíkové, sírne, peptidové alebo 

metylénové väzby. Najvýznamnejšou reaktívnou skupinou je hydroxylová skupina. 



 V subakvatických sedimentoch ako aj v nadložnom vodnom stĺpci dochádza za 

aeróbnych, alebo anaeróbnych podmienok k podobným procesom. Humínové látky 

vznikajú polykondenzáciou autochtónneho, väčšinou planktonického materiálu 

(bielkoviny, cukry, deriváty tukov) a čiastočne tiež polykondenzáciou zložiek alochtónnej 

- kontinentálnej organickej hmoty (lignín a celulóza). 

 Štruktúra humínových látok vznikajúcich v subakvatických sedimentoch sa 

značne líši od štruktúry humínových látok, vznikajúcich v pôdach. Morské humínové 

látky obsahujú menej fenolických zložiek a ich atomárny pomer H/C (1,0 - 1,5) je vyšší v 

porovnaní s humínovými látkami pôd (0,5 - 1,0). Táto skutočnosť je dôsledkom 

prítomnosti väčšieho množstva alifatických reťazcov a alicyklických kruhov. Obsah síry 

býva tiež vyšší v humínových látkach vodných sedimentov. 

 

Insolubilizácia 

 Výsledkom rozkladu a následnej polykondenzácie organickej hmoty, ktorá sa 

odohráva v rámci niekoľko prvých metrov sedimentu je vznik makromolekulárnej hmoty, 

ktorá predstavuje viac ako 90% organickej hmoty mladých sedimentov. Časť 

makromolekúl sa však skladá zo zložiek rozpustných v NaOH: vo vrchných vrstvách 

sedimentu v hĺbkach 0 - 10 m dosahuje suma fulvokyselín a humínových kyselín 10 - 70 

% z celkovej organickej hmoty. Najvyššie hodnoty sú opísané z deltových a terigénnych 

estuáriových bahien. So vzrastajúcou hĺbkou pochovania sa ich obsah redukuje, 

fulvokyseliny a humínové kyseliny sa premieňajú na nerozpustný humín. 

 K insolubilizácii dochádza počas diagenézy sedimentu (obr. 26) v rámci oveľa 

širšej časovej a hĺbkovej škály ako procesy opísané v predchádzajúcich článkoch. 

Hĺbkovo siahajú od jedného do niekoľko sto metrov a trvajú od jedného do niekoľko 

miliónov rokov. So vzrastajúcou hĺbkou pribúda množstvo nerozpustného humínu oproti 

fulvokyselinám a humínovým kyselinám. Organická hmota sa „zahusťuje“ a tmavne - 

vzrastá absorpcia viditeľného svetla. 

 Tento stav je výsledkom vzrastajúcej polykondenzácie sprevádzanej elimináciou 

povrchovo viazaných hydrofilných funkčných skupín. Tým sa organická hmota stáva 

prakticky nerozpustnou. Táto evolúcia teda postupuje v rade od fulvokyselín cez 

humínové kyseliny až po úplne nerozpustný humínový typ organickej hmoty. Zdá sa 



však, že táto evolúcia sa týka najmä organickej hmoty odvodenej od kontinentálnych 

rastlín, usadenej v deltových, resp. estuáriových bahnách; v tomto prípade je podiel 

humínových zložiek vysoký. Časť organickej hmoty však vstupuje do sedimentu iným 

spôsobom, pričom neprechádza štádiom fulvokyselín a humínových kyselín. Na jednej 

strane môže byť časť nerozpustnej frakcie výlučne detritického pôvodu, t.j. ide o 

„prepracovanú“ organickú hmotu zo starších sedimentov. Na druhej strane existujú 

situácie, kde humínové zložky predstavujú len minimálnu časť organickej hmoty 

mladých sedimentov. Napríklad vrchná úroveň (0 - 70 cm) sedimentov centrálnej časti 

Čierneho mora obsahuje podľa výsledkov výskumu len 10 až 15 % fulvokyselín a 

humínových kyselín, zatiaľ čo 85 až 90 % organickej hmoty je úplne nerozpustných v 

alkalických rozpúšťadlách. Nižšia sedimentárna úroveň (70 - 330 cm) obsahuje 

všeobecne menej organickej hmoty, z ktorej však okolo 35 % pripadá na fulvokyseliny a 

humínové kyseliny oproti 65 % nerozpustnej organickej hmoty. Tieto príklady poukazujú 

na skutočnosť, že časť autochtónnej organickej hmoty sedimentujúcej vo veľmi 

redukčnom prostredí (napr. euxínske prostredie) neprechádza štádiom fulvokyselín a 

humínových kyselín. Nech je však mechanizmus diagenézy akýkoľvek, výsledkom je 

tvorba polykondenzovanej formy organickej hmoty, ktorú označujeme ako humín. 

 Všeobecne je štruktúra humínu porovnateľná so štruktúrou kerogénu. Hlavným 

rozdielom je, že značná časť (15 - 45 %) humínov v mladých sedimentoch je 

hydrolyzovateľná a so vzrastajúcou hĺbkou podiel hydrolyzovateľnej frakcie klesá. V 

kerogéne starších sedimentov je podiel tejto frakcie zanedbateľný. Humín je teda 

považovaný za prekurzor (predchodcu) kerogénu. Kerogén je podľa súčasnej literatúry 

definovaný ako frakcia organickej hmoty sedimentárnych hornín, ktorá je vo vodných 

alkalických, ako aj bežných organických rozpúšťadlách nerozpustná. 

 

Izotopické zloženie organickej hmoty mladých sedime ntov 

 Distribúcia izotopov uhlíka v humínoch závisí od pôvodného izotopického 

zloženia zdroja organickej hmoty a od izotopickej frakcionácie počas diagenézy. 

Distribúcia izotopov biogénnej molekuly úzko súvisí s jej štruktúrou. Napríklad uhlík 

alifatických reťazcov a metoxylových skupín je ochudobnený o izotop 13C v porovnaní s 

uhlíkom karbonylu a karboxylu. Uhlík vo fenolických a amínových skupinách je o izotop 



13C relatívne obohatený. Výsledkom je, že tuky sú izotopicky ľahšie (t.j. obohatené o 

12C), bielkoviny a sacharidy sú izotopicky ťažšie (majú viac izotopu 13C). Tieto variácie 

sa spravidla uvádzajú vo forme: 

 

 (13C/12C)vzorky - (13C/12C)štandard 
δ13C = -------------------------------------- x 1000 (‰) 
   (13C/12C)štandard 
 

Najbežnejším štandardom je "Pee Dee Belemnite", resp. skrátene PDB. 

 Hlavné chemické zložky terestrických rastlín (tuky, sacharidy atď.) sú vždy 

izotopicky ľahšie, ako v prípade morských rastlín. Globálne tento rozdiel dosahuje 5 - 10 

‰. Toto rozdelenie zodpovedá izotopickému zloženiu východiskového zdroja uhlíka pre 

fotosyntézu. Morské rastliny využívajú ako zdroj uhlíka karbonátové komplexy morskej 

vody, zatiaľ čo terestrické rastliny využívajú atmosferický oxid uhličitý s nižšou hodnotou 

δ13C. V kerogéne starých sedimentov je tento rozdiel menší, stále však dosahuje hodnôt 

3 - 5 ‰. Počas procesu polykondenzácie a insolubilizácie, v rámci ktorých vznikajú z 

biogénnych molekúl fulvokyseliny, humínové kyseliny a humín, dochádza k miernemu, 

ale systematickému obohateniu ľahkým izotopom 12C. Je to dôsledok eliminácie 

karboxylových a iných funkčných skupín, ako aj zvyšujúcej sa polymerizácie v rámci 

týchto procesov. 

  K významnej izotopickej frakcionácii dochádza tiež pri tvorbe biochemického 

metánu. Hodnota δ13C biogénneho metánu je okolo 30 - 50 ‰ nižšia, ako δ 13C 

organickej hmoty, t.j. biogénny metán je obohatený o ľahký 12C izotop. Naopak, oxid 

uhličitý, generovaný mikróbmi, je obohatený o ťažší 13C izotop. 

 

 



PROCESY SEDIMENTÁCIE A AKUMULÁCIE ORGANICKEJ HMOTY 

 

Sedimenta čné prostredie a jeho vplyv na zloženie kerogénu 

 

 Morský fytoplanktón predstavuje všeobecne hlavný zdroj organickej hmoty 

morských sedimentov, zatiaľ čo v niektorých plytkovodnejších oblastiach s dostatkom 

svetla pre fotosyntézu je hlavným zdrojom morský fytobentos. V obidvoch prípadoch 

dochádza k viac-menej intenzívnemu prepracovaniu odumretých organizmov baktériami, 

ktoré sú považované za významný doplnkový zdroj organického uhlíka. V príbrežných 

prostrediach a deltách je ďalším dôležitým zdrojom organickej hmoty alochtónna 

organická hmota kontinentálnej organickej hmoty, napríklad pely, spóry a iné úlomky 

vyšších rastlín. Medzi množstvom organickej hmoty dodanej do depozičného prostredia 

a koncentráciou organickej hmoty v sedimentoch existuje zrejmý vzťah. Najväčšia 

dotácia organickej hmoty je v oblastiach s vysokou primárnou produktivitou, t.j. pozdĺž 

kontinentálnych okrajov (v šelfových moriach) a v oblastiach vzostupných prúdov. V 

konečnom dôsledku je však množstvo potenciálne nahromadenej organickej hmoty 

ovplyvnené možnosťami jej uchovania na jednej strane a procesom deštrukcie na strane 

druhej. 

 V rámci existujúcich geologických podmienok na zemskom povrchu je prakticky 

všetka odumretá organická hmota nestabilná. Uchovaniu organickej hmoty napomáha 

viacero faktorov. Väčšie nahromadenia organickej hmoty vytvárajú prostredie s nižšou 

koncentráciou kyslíka, resp. s jeho nedostatkom, spojené s produkciou sírovodíka. 

Úbytok kyslíka je teda dôsledkom rozkladu organickej hmoty a jeho premenou na oxid 

uhličitý. Tento proces spôsobuje často nedostatok kyslíka v spodných úrovniach 

eufotickej zóny. Nízka koncentrácia kyslíka, resp. jeho nedostatok a prítomnosť 

sírovodíka výrazne znižujú rýchlosť deštrukcie organickej hmoty. V týchto podmienkach 

nie je ďalej mineralizovaná priamou oxidáciou na oxid uhličitý. Napriek tomu anaeróbne 

heterotrofné baktérie spôsobujú jej ďalšiu deštrukciu aj keď pomalšie. Na obr. 27 a 28 je 

znázornená degradácia organickej hmoty v oxidačnom a anoxickom (redukčnom) 

prostredí. Adsorpcia organickej hmoty na povrch minerálnych častíc napomáha jej 

uchovaniu dvojakým spôsobom. Jednak je lepšie chránená proti biologickej deštrukcii a 



jednak rýchlejšie klesá vo vodnom stĺpci. Rovnako dôležitý je čas zotrvania organickej 

častice vo vode s obsahom kyslíka. Všeobecne možno konštatovať, že podmienky na 

akumuláciu organickej hmoty sú lepšie v plytkovodnejších (niekoľko málo 100 m) ako 

veľmi hlbokovodných podmienkach. 
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Mechanizmus akumulácie a možnosti uchovania sedimen tárnej organickej hmoty 

 

 Faktory ovplyvňujúce akumuláciu a uchovanie organickej hmoty sú biologickej i 

fyzikálnej povahy. Biologické faktory zahŕňajú primárnu produktivitu v oblasti styku 

povrchu sedimentu s vodným stĺpcom, ako aj produktivitu priľahlých kontinentálnych 

oblastí a biochemickú degradáciu odumretej organickej hmoty.  

 Fyzikálne faktory zahŕňajú spôsob transportu organickej hmoty do miesta 

depozície, veľkosť sedimentujúcich častíc a rýchlosť sedimentácie. Tieto faktory teda 

spolu ovplyvňujú uchovanie organickej hmoty v sedimentoch z kvalitatívneho i 

kvantitatívneho hľadiska. 

 Organická hmota v podobe odumretého zooplanktónu, neskonzumovaných 

riasových buniek, rybích šupín a fekálneho odpadu pochádzajúca predovšetkým z 

plytkej eufotickej zóny klesá nepretržite ku dnu. Tento „organický dážď“ sedimentuje vo 

forme odumretých častíc uhlíka (POC, z angl. particulate organic carbon) alebo v 

„rozpustenej“ forme (DOC, dissolved organic carbon; Tissot a Welte, 1984). POC je 

reprezentovaný predovšetkým tukmi, ktorých podstatná časť je vo vode nerozpustná. 

Naviac mnohé rezistentné časti organizmov (membrány, kutikuly, pely, spóry a pod.) sú 

obohatené o zložky tukovitej povahy. Lipidická frakcia organizmov existuje teda 

predovšetkým vo forme častíc organickej hmoty (POC), z čoho možno usudzovať, že jej 

množstvo je pre potenciálnu zdrojovú horninu oveľa významnejšie ako „rozpustená“ 

forma organickej hmoty. DOC forma je definovaná ako častice organickej hmoty, ktoré 

prejdú sitami o veľkosti ôk 0,4 alebo 0,8 mm a nadsitná frakcia predstavuje POC. 

 Z hľadiska vzťahu k sedimentačnému prostrediu ide buď o autochtónnu organickú 

hmotu, t.j. pochádzajúcu z vodného stĺpca nad sedimentom, do ktorého je ukladaná, 

alebo o alochtónnu organickú hmotu, ktorá predstavuje splach kontinentálneho, hlavne 

rastlinného materiálu. Najväčšiu akumuláciu organickej hmoty možno očakávať pozdĺž 

kontinentálnych okrajov v plytkých šelfových moriach jednak z dôvodu vysokej primárnej 

produktivity pobrežných vôd ako aj značného prísunu terestrického materiálu. 

 Za prítomnosti vzdušného kyslíka sa organická hmota rýchlo rozkladá 

mechanizmom chemickej a mikrobiálnej oxidácie. Uchovanie nakoncentrovanej 

organickej hmoty závisí predovšetkým od rovnováhy medzi rýchlosťou hromadenia sa 



sedimentov a dynamikou prostredia sedimentácie (intenzita prúdenia a cirkulácie vody, 

vlnenie a pod.). Suspenzia jemnozrnnej frakcie pozostávajúca z ílových častíc a 

organickej hmoty je ľahko unášaná z veľmi dynamického do kľudnejšieho prostredia. 

Sedimentácia jemnozrnných (pelitických) častíc značne obmedzuje prístup 

rozpusteného molekulárneho kyslíka a pôsobí preto ako priaznivý faktor na uchovanie 

organickej hmoty. Na druhej strane pri veľkej rýchlosti hromadenia sa sedimentov 

dochádza k „zrieďovaniu“ organickej hmoty a sedimenty sú z hľadiska jej obsahu 

relatívne chudobné. 

 Priaznivé podmienky ukladania sa sedimentov bohatých na organickú hmotu 

možno očakávať na kontinentálnych šelfoch v oblastiach s kľudnými vodami ako sú 

lagúny, estuárie a prípadne hlbšie polohy s obmedzenou cirkuláciou. Priaznivým 

prostredím z tohto hľadiska sú kontinentálne svahy. 

 



PROCESY BIOMINERALIZÁCIE 
 

V niektorých tkanivách živých organizmov dochádza v určitých situáciách ku 

hromadeniu minerálov. Deje sa tak najmä z nasledujúcich dôvodov: 

- ukladanie fyziologicky dôležitých prvkov 

- hromadenie v kostrovom materiáli 

- na odbúrania toxických prvkov 

- v dôsledku chorobných procesov, ako je artérioskleróza alebo tvorba kameňov 

To znamená, že v živom organizme dochádza k procesom biomineralizácie cestou 

normálnou, alebo patologickou. 

 V rámci rastlinnej a živočíšnej ríše je známych okolo 20 minerálnych foriem 

tvoriacich, resp. podieľajúcich sa na tvorbe skeletu týchto organizmov. Najrozšírenejšími 

z nich sú aragonit, kalcit, karbonátový apatit (dahllit, francolit) a opál. Ostatné vystupujú 

buď v stopových množstvách, alebo sa nachádzajú v niektorých menej bežných 

druhoch. Hlavnými prvkami, resp. iónmi, ktoré mineralizujú biologické tkanivá sú teda 

Ca, Si, CO3
2- a PO4

3-. 

 Čiastkové mechanizmy, ktoré vedú k procesom biomineralizácie sú dodnes 

zdrojom mnohých nevyriešených problémov. Ich komplexné riešenie spadá do oblasti 

viacerých vedných odborov, napr. biochémie, medicíny, biológie, chémie a geológie. Je 

prirodzené, že objektom výskumu biochemikov, medikov či biológov napr. pri riešení 

mechanizmu kalcifikácie je štúdium mäkkých častí tkaniva, zatiaľ čo predmetom záujmu 

geochemikov, paleontológov či kryštalografov sú naopak pevné časti (kosti, zuby, 

schránky). Najneznámejšou oblasťou je teda rozhranie medzi tvrdými a mäkkými 

tkanivami, kde v súčasnosti môžu vedci hľadať odpoveď na aktuálne otázky spojené s 

procesmi biomineralizácie. 

 

Enzýmová aktivita 

 Enzýmová aktivita je dôležitá v procese mineralizácie organickej matrice 

živočíšnych tkanív a rastlinných pletív. V súvislosti s procesmi biomineralizácie sú 

najčastejšie uvádzané dva enzýmy: 

a) anhydráza kyseliny uhličitej 

b) alkalická fosfatáza 



Prvá reguluje (okrem iných fyziologických úloh) hlavne karbonátový systém, zatiaľ čo 

druhá je dôležitá v procese prenosu Ca2+. 

 Anhydráza kyseliny uhli čitej  je enzým obsahujúci zinok s molekulovou 

hmotnosťou približne 30 000 jednotiek. Môže vystupovať vo forme zložených 

izoenzýmov s rozličnou špecifickou aktivitou. Katalýza systému hydratácia-dehydratácia 

CO2 je dôležitá z dvoch hľadísk: 

- spôsob väzby CO2 substrátu do aktívnej polohy 

- fyzikálno-chemický stav ligandov iónu zinku 

 Alkalická fosfatáza  je dimérny zinkový metaloenzým, zložený z dvoch rovnakých 

podjednotiek. Voči anhydráze kyseliny uhličitej predstavuje komplementárny enzým z 

hľadiska Ca homeostázy. Počet zinkových atómov v bielkovinovej molekule varíruje, 

predpokladá sa však, že na katalytickú aktivitu sú potrebné iba dva. Molekulová 

hmotnosť monoméru sa uvádza 42 000 jednotiek. 

 

Kalcifikácia 

 Najdôležitejšími vápenatými formami vyskytujúcimi sa v biologických systémoch 

sú aragonit a kalcit. Bežne sa vyskytujú v nižších rastlinách a bezstavovcoch, zatiaľ čo 

vo vyšších organizmoch sa vyskytujú vzácne. Jednou s výnimiek sú otolity - malé 

aragonitové telieska vážiace len niekoľko mg. Nachádzajú sa vo vnútornom uchu rýb a 

predpokladá sa, že plnia funkciu kontroly hĺbky vo vode. Iným príkladom sú škrupiny 

vajíčok vtákov a plazov. 

 Organická matrica biokarbonátov je zložená hlavne z bielkovín a glykoproteínov s 

výnimkou niektorých evolúciou vytvorených „prastarých“ foriem, ktoré vo svojich tvrdých 

častiach obsahujú navyše veľké množstvo cukrov a kyseliny močovej. 

 V rámci procesu kalcifikácie sú mineralógia karbonátov, obsah stopových prvkov 

a distribúcia stabilných izotopov najviac ovplyvňované parametrami prostredia, t.j.: 

- variácie salinity a teploty vody 

- Eh a pH podmienky 

- niektoré antropogénne faktory 

Tieto isté parametre pravdepodobne určujú chemizmus organickej matrice schránok 

(ulít, lastúr). 



Fosfatizácia 

 Minerálna fáza nachádzajúca sa v kostiach, zuboch a zubnej sklovine je podľa 

väčšiny vedcov tvorená hydroxyapatitom Ca10(PO4)6(OH)3, pričom odchýlky pomeru 

Ca/P v mineralizovaných tkanivách oproti bežnému hydroxyapatitu sa vysvetľujú 

prítomnosťou amorfného fosfátu. Iná skupina vedcov uprednostňuje názor, že hlavnou 

kryštalickou fázou biofosfátov je karbonátový apatit (dahllit). 

 Jednotlivé kryštáliky v kostiach, zuboch a zubnej sklovine sú rozličné čo do 

veľkosti a tvaru. Napríklad v štruktúre obalu zubného koreňa majú pravidelný 

hexagonálny tvar a v jednom kryštáli sa môžu jednotlivé periódy zopakovať až 100 krát. 

V normálnych kostiach a zuboch sa uvádza 4 až 10 opakovaní. Minerálnou fázou je 

dahllit a variácie pomeru Ca/P sú pravdepodobne spôsobené izomorfnou substitúciou 

vápnika sodíkom, alebo horčíkom a zámenou tetraedrálnych PO4 skupín planárnymi 

CO3 skupinami. 

 Tvorba amorfnej fázy v biofosfátoch je relatívne nejednoznačná. V literatúre 

existujú experimentálne dôkazy, že až do 40 % minerálnej hmoty kostí je tvorenej 

amorfným fosforečnanom vápenatým, pričom tento predstavuje aglomerácie 

hydratovaných vápenatých a fosforečných iónov, prakticky bez trojrozmerného 

usporiadania. Predpokladá sa, že tvorba amorfného fosforečnanu vápenatého - 

najčastejšie prostredníctvom organického substrátu - predstavuje iniciálnu pevnú fázu. 

Táto metastabilná fáza ľahko transformuje na kryštalickú, a to buď priamo, alebo 

prostredníctvom metastabilných kryštalických prekurzorov. 

 

 Silicifikácia 

 Kremík patrí popri kyslíku medzi najrozšírenejšie prvky v zemskej kôre. Vyskytuje 

sa prinajmenšom v stopových množstvách v mnohých rastlinných a živočíšnych 

tkanivách. V určitých organizmoch je považovaný dokonca za podstatný prvok. 

Silicifikované tkanivá majú niektoré jednobunkové organizmy - napr. rozsievky 

(Diatomaceae), mriežkovce (Radiolariae) niektoré mnohobunkové organizmy - napr. 

morské hubky a gastropódy. Silicifikované tkanivá však boli zistené aj v niektorých 

vyšších rastlinách. 



 Na začiatku biomineralizačného procesu mechanizmus ukladania fosfátov a 

silikátov je v podstate rovnaký. Obidva procesy začínajú tvorbou vysokohydratovanej 

fázy, ktorej fyzikálno-chemické vlastnosti sa podobajú vlastnostiam skla. Rozdielna je 

však kinetika premeny amorfnej fázy na kryštalickú. Zatiaľ čo amorfný fosforečnan 

vápenatý sa premieňa na apatit rádovo počas hodín a dní, amorfný silikát potrebuje 

mnoho rokov alebo vysoké teploty, aby vznikol kremeň. Premena amorfného silikátu na 

kremeň pri fyziologickej teplote je totiž tak pomalá, že je prakticky neefektívna. 

Minerálnu fázu organizmov v prípade silicifikácie teda predstavujú amorfné silikáty v 

rozličnom stupni hydratácie: SiO2 x nH2O. Vzácne výskyty tenučkých kremenných 

kryštálov (do 100 m) v ľudských ľadvinových kameňoch zostávajú stále záhadou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APLIKÁCIA BIOGEOCHEMICKÝCH POZNATKOV V PRAXI 
 

� ...... Biogeochemické prospek čné metódy 
� ...... Neutralizácia nebezpe čných odpadov 
� ...... Mikrobiálne ovplyvnená korózia  

 

 

 

BIOGEOCHEMICKÉ PROSPEKČNÉ METÓDY 
 

Biogeochemická prospekcia  sa radí medzi tradičné metódy geochemického 

vyhľadávania ložísk rôznych druhov nerastných surovín, napr. rúd, ale aj uhľovodíkov. Z 

hľadiska svojej použiteľnosti síce nepatrí medzi najrozšírenejšie metódy, napriek tomu 

jej využitie prinieslo viacero úspechov v rôznych klimatických, morfologických a 

geologických pomeroch. 

Využíva sa najmä v oblastiach, kde sa prítomnosť ložiskových akumulácii na povrchu 

neprejavuje (tzv. skryté ložiská), napr. v oblastiach s alochtónnym pokryvom spraší, 

viatych pieskov, ľadovcových sedimentov, riečnych nánosov, bahnísk, rašelinísk, alebo 

v terénoch s mocnými, vylúhovanými zvetralinami 

 

Teoretické základy biogeochemickej prospekcie možno  zhrnú ť nasledovne: 

Obsah chemických prvkov v rastlinách do značnej miery závisí od chemického 

zloženia pôd. Obsah stopových prvkov v rastlinách závisí od takých faktorov, ako je druh 

rastliny, etapa jej vegetačného cyklu, charakter zrážok, teplota, charakteristika pôdy a jej 

pH, koncentrácia a forma prítomnosti jednotlivých prvkov v pôdach.  

Rastliny čerpajú látky koreňovým systémom, ktorý často preniká pomerne hlboko. 

Najväčšie koncentrácie sledovaných prvkov sa však môžu prejaviť aj v iných častiach, 

napr. v stvole, vetvičkách, listoch, či ihličí. Hlavné zastúpenie v rastlinách majú tie prvky, 



ktoré sú pre ne ľahko dostupné. Ide hlavne o prvky atmosféry a prvky, ktoré vytvárajú 

ľahko rozpustné zlúčeniny. Na druhej strane sú niektoré prvky v zemskej kôre 

zastúpené hojne, ale tvoria málo rozpustné minerály (napr. Si, Al, Ti, Zr a ďalšie) a v 

biosfére sú obsiahnuté len v malých množstvách.  

K čerpaniu látok potrebných na vegetáciu dochádza viacerými spôsobmi. Niektoré 

látky sa získavajú z atmosféry, prevažná časť však pochádza z pôdy. Koreňový systém 

selektívne zachytáva látky rozpustené v pôdnom roztoku, alebo sorbované na pôdnych 

koloidoch, resp. atakuje častice pôd a hornín. Na týchto procesoch sa podieľajú aj 

niektoré špecifické baktérie, ktorých úloha nie ja zatiaľ dostatočne objasnená a 

docenená. 

Biogeochemické prospekčné metódy sa využívajú hlavne na tie typy ložísk, ktoré 

poskytujú rozpustné soli a vytvárajú tak v rastlinách dostatočne výrazné anomálie. Patria 

k nim napríklad rudy Ag, Au, B, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, V a Zn. 

Pred vlastnou analýzou treba vykonať vzorkovanie rastlín, pričom je dôležité 

zachovať určité zásady. Pre odbery volíme rastliny dostatočne hlboko zakorenené a 

dostatočne rozšírené v celom skúmanom území. Odoberáme vhodnú časť rastliny - 

najčastejšie vetvičky zbavené lístia, pretože lístie je prítomné v premenlivom množstve a 

mohlo by ovplyvniť výsledky prospekcie. Snažíme sa odoberať rovnako staré orgány, 

ktoré majú na vzorkovanej rastline približne rovnakú polohu. Vzorkovanie je potrebné 

zrealizovať v čo najkratšom čase (2 až 3 týždne), aby sa znížil vplyv zmien obsahu 

prvkov počas vegetačných cyklov a tiež vplyv zrážok, ktoré vedú k zmene obsahu 

prvkov najmä v listoch. Zo spomínaných dôvodov je na vzorkovanie najvhodnejšie 

zimné obdobie. Odoberáme aspoň 50 g materiálu, aby sme získali dostatočné množstvo 

popolovín. Vzorky treba pred vlastnou analýzou prudko opláchnuť destilovanou vodou, 

aby sme ich zbavili prachu a necháme ich asi dva týždne schnúť. V takto upravených 

vzorkách sa chemicky analyzuje po spálení obsah popola, resp. priamo vysušená a 

rozdrvená rastlina, alebo sa analyzujú rastlinné šťavy. 

V prípade vyhľadávania ložísk prírodných uhľovodíkov sú biogeochemické 

prospekčné metódy založené najmä na štúdiu mikroorganizmov, prítomnosti iónov 

vyskytujúcich sa v asociácii s ropou, izotopického zloženia uhlíka a kyslíka a 

vyredukovania železa a mangánu z nadložia ložísk. 



 

Mikrobiologické metódy   

Mikrobiologický prieskum je založený na detekcii mikroorganizmov schopných 

konzumovať uhľovodíkové plyny, ako sú metán, etán, propán a bután. Rôznym 

organizmom trvá reakcia s plynmi rôzne dlho. Napríklad v prípade etánu sa udáva doba 

23 dní v porovnaní so siedmimi dňami pre metán. Počet mikroorganizmov kultivovaných 

vo vzorkách pôdy sa potom využíva ako indikátor toku uhľovodíkov v pôde. Baktérie 

oxidujúce metán sa používajú ako index ropo-plynových výronov, zatiaľ čo pre ropné 

vývery sú charakteristickejšie baktérie oxidujúce etán. 

Hlavným problémom pri mikrobiálnych metódach je odlíšenie organizmov, ktoré 

bežne spotrebovávajú uhľovodíky pre svoj metabolizmus od tých, ktoré v laboratórnych 

podmienkach iba „prejdú“ na uhľovodíkový metabolizmus. Užitočným indikátorom môže 

byť v tomto prípade meranie času potrebného na zahájenie funkcie metabolizmu 

uhľovodíkov. 

Ďalšie faktory, ktoré môžu skresľovať mikrobiologické výsledky uhľovodíkovej 

prospekcie sú: typ pôdy, obsah humusu, vlhkosť a teplota. Jednou z hlavných nevýhod 

spojených s metódami mikrobiologického prieskumu je čas potrebný na kultiváciu 

baktérii a monitorovanie rýchlosti oxidácie uhľovodíkov. 

 

Ióny vyskytujúce sa v asociácii s ropou  

Ióny amónia vysokej koncentrácii (100 - 1000 g.l-1) boli zistené vo vodách 

mnohých roponosných sedimentov, ktoré sú pravdepodobne odvodené od dusíkatých 

zlúčenín pôvodne prítomných v rope. 

 

 Chloridové ióny sa bežne vyskytujú vo vysokých koncentráciách v pôdach, 

prekrývajúcich podpovrchové elevácie, na ktoré bývajú často viazané ložiská 

uhľovodíkov. Novosiletský et al. (in Philp a Crisp, 1982) použil pomer koncentrácie iónov 

sodíka a chloridov ako indikátor ropy. Zistil, že hodnoty 0,6 - 1,0 korelujú s prítomnosťou 

akumulácii ropy a zemného plynu. Interpretácie pôdnych údajov sú však komplikované 

zrážkami a pohybmi podzemnej vody. 

 



 Jodidové ióny v koncentrácii 3 - 100 mg.l-1 sú bežne prítomné vo vodách 

roponosných sedimentov, zatiaľ čo ich obsahy v sladkých podzemných vodách 

dosahujú hodnôt 10-5 až 10-3 mg.l-1 a v podzemných slaných vodách len 10 l-1mg.l-1. 

 

 Naftény sú povrchovo aktívne ióny rozvetvených cyklických karboxylových kyselín 

obsahujúcich 10 - 15 atómov uhlíka. Spolu s fenolmi boli zistené len vo vodách 

roponosných sedimentov. Pri modelových experimentoch sa ukázalo, že naftenické 

kyseliny môžu byť produkované mikroorganizmami z naftenickej ropy počas 39 

mesiacov. 

 

 Ióny sulfidov a ďalšie redukčné formy síry vznikajú bakteriálnou redukciou iónov 

síranov v anaeróbnych podmienkach. Sú indikátormi redukčného prostredia, ktoré je 

charakteristické v blízkosti ložísk ropy. 

 

Izotopy uhlíka a kyslíka v povrchových horninách 

 

Uhľovodíky unikajúce z ložísk ropy a zemného plynu smerom nahor sú v blízkosti 

zemského povrchu oxidované. Vzniknutý oxid uhličitý reaguje s vodou, pričom produkuje 

hydrogénuhličitanové ióny (HCO3
-), ktoré reagujú s iónmi vápnika a horčíka, 

nachádzajúcimi sa v podzemnej vode a vytvárajú charakteristický izotopický cement, 

vypĺňajúci póry povrchových hornín. Ak je únik uhľovodíkov rýchly, preferované 

vyparovanie H2
16O s podzemnej vody blízko povrchu spôsobuje zmeny v zložení 

izotopov kyslíka. 

 

Vylúhovanie železa a mangánu z povrchových hornín  

Migrácia uhľovodíkov a s nimi spojených zlúčenín, ako je napríklad sírovodík cez 

horninové vrstvy vytvára redukčné prostredie. V povrchových horninách, prekrývajúcich 

ložiská ropy a zemného plynu môže preto následne dochádzať k redukcii a vylúhovaniu 

iónov železa a mangánu. Vylúhovanie sa najľahšie detekuje zmenou farby povrchu. 

Zmena farby je výsledkom redukcie a straty železa (Fe3
+) z povrchových hornín.  

 



 

 

 

 

NEUTRALIZÁCIA NEBEZPE ČNÝCH ODPADOV 
 

 

Neutralizácia nebezpečných odpadov 

 

 Biogeochemické metódy neutralizácie organických odpadov sú založené na 

degradačnom účinku mikroorganizmov na organickú hmotu. Mikrobiologická degradácia 

postihuje molekulovú štruktúru organických zložiek. Stupeň rozkladu závisí od toho, či v 

procese rozkladu dochádza k biotransformácii, alebo mineralizácii organického odpadu. 

Biotransformácia predstavuje rozklad organickej zložky na jednoduchšie dcérske 

produkty, zatiaľ čo mineralizácia vedie k úplnému rozkladu na bunkovú hmotu, oxid 

uhličitý, vodu a inertné anorganické zvyšky. To znamená, že biotransformácia 

predstavuje čiastočný a mineralizácia úplný rozklad. 

 Biologické zneškodnenie odpadu ovplyvňujú viaceré mikrobiologické faktory, uvedené v 

nasledovnom prehľade: 

- zdroje energie a substrátu 

- schopnosť biodegradácie substrátu 

- enzýmové procesy 

- toxicita a inhibícia 

- mikrobiálne spoločenstvá 

-  

Zdroje energie a substrátu 

 Ľubovoľná forma žijúcej organickej hmoty potrebuje pre svoj život a rast energiu a 

organický uhlík. Jednotlivé zdroje, z ktorých mikroorganizmy získavajú energiu a uhlík 

na stavbu buniek sú uvedené v nasledujúcej klasifikácii: 

 

Klasifikácia mikroorganizmov Zdroj energie Zdroj uhlíka (substrát) 
Autotrofné   



fotoautotrofné 
chemolitotrofné 

svetlo 
oxidoredukčné reakcie  
anorganických zložiek 

oxid uhličitý 
oxid uhličitý 

Heterotrofné oxidoredukčné reakcie  
organických zložiek 

organický uhlík 

 

  Biologické zneškodňovanie je priamym výsledkom heterotrofného metabolizmu, 

kde organický odpad predstavuje substrát (t.j. odpad slúži ako zdroj uhlíka a energie 

živých organizmov). Najrozšírenejším spomedzi mnohých druhov organizmov, 

využívaných pri biologickom zneškodňovaní sú heterotrofné baktérie. Napriek tomu 

možno pri špecifických aplikáciách efektívne využiť napr. huby a vyššie životné formy. 

 

Schopnos ť biodegradácie substrátu  

 Skúsenosti z výskumov uvádzaných v literatúre ukazujú, že väčšina syntetických 

organických zlúčenín je biodegradovateľná. Napriek tomu existujú špecifické zložky, 

ktoré biologickej degradácii odolávajú (nazývajú sa rekalcitranty), resp. ich degradácia 

sa uskutočňuje tak pomaly, že je prakticky neefektívna (tiež perzistentné, t.j. odolné 

zložky). Príkladom takýchto zložiek sú dioxíny (TCDD) a polychlórované bifenyly (PCB). 

Príčinu väčšej či menšej schopnosti, resp. neschopnosti biodegradácie organických 

chemických zlúčenín treba hľadať predovšetkým v ich molekulovej štruktúre. 

Nesubstituované uhľovodíky (s výnimkou polycyklických aromatických uhľovodíkov) 

degradujú vo všeobecnosti pomerne rýchlo. Niektoré substituenty však túto schopnosť 

znižujú. Už malé zmeny v konfigurácii pôvodne biodegradovateľnej molekuly ju urobia 

voči ďalšej biologickej degradácii odolnou (nasl. obr.). 

 

 Na základe údajov z literatúry, ako aj porovnania zložiek s rozličnými štruktúrami 

možno približne vymedziť podmienky, pri splnení ktorých (individuálne, alebo v 

kombinácii) sú organicko-chemické zložky voči biodegradácii najodolnejšie. Je to napr. 



prítomnosť halogénových substituentov v štruktúre, vysoká cykličnosť, nízka 

rozpustnosť vo vode atď.. Jedným z najrezistentnejších materiálov voči mikrobiálnym 

atakom sú polyméry. Aj v tomto prípade však už boli izolované mikroorganizmy, ktoré sú 

schopné využívať napr. nylon a v menšej miere polystyrén ako zdroj organického uhlíka 

a energie. 

 

Enzýmové procesy 

 Jednotlivé zložky odpadu sa môžu skladať z malých molekúl, resp. i z väčších 

zhlukov molekúl. Aby došlo ku degradácii, odpad (substrát) najprv musí prísť do 

kontaktu s vonkajším povrchom bakteriálnej bunky. Tento kontakt iniciuje sériu 

metabolických krokov v rámci degradácie organického odpadu, ako je to znázornené na 

obr. dole. 

  Po dosiahnutí kontaktu substrátu so stenou bunky baktérie, mimobunkové 

enzýmy produkované baktériami vytvoria komplexy s molekulami substrátu. Tieto 

komplexy umožnia prechod substrátu cez steny bunky. Vo vnútri bunky potom 

vnútrobunkové enzýmy katalyzujú ďalšie reakcie potrebné pre získanie energie a na 

výstavbu ďalšieho bunkového materiálu. 

 Enzýmy sú veľké bielkovinové molekuly, zložené z komplexov aminokyselín 

pospájaných peptidovými väzbami a vodíkovými mostíkmi. Pri metabolizme spĺňajú 

veľký súbor funkcií. Predovšetkým znižujú energetickú hladinu potrebnú na aktiváciu 

reakcie a týmto zvyšujú biologickú aktivitu. Táto ich schopnosť súvisí so 

stereochemickým usporiadaním, resp. zo štruktúrnou afinitou medzi enzýmom a 

substrátom. Keďže enzýmy fungujú ako katalyzátory, nie sú v danom procese 

spotrebovávané a môžu byť znovu využité. 



 

 

Postupnosť jednotlivých fáz metabolizmu pri degradácii odpadov 

ATP adenozíntrifosfát; ADP adenozíndifosfát 

 

Inhibícia a toxicita  

 U niektorých anorganických i organických materiálov v procese zneškodňovania 

dochádza k vzrastu koncentrácie reakčných zložiek. Napr. určitá organická zlúčenina, 

ktorá je pri danej koncentrácii normálne biodegradovateľná, pri vyššej koncentrácii sa 

stáva voči degradácii odolnou v dôsledku inhibície, teda spomalenia rastu danej 

mikrobiálnej kultúry. Pri ešte vyšších koncentráciách zneškodňovaná substancia sa 

môže stať pre mikróby dokonca toxickou. Tieto javy závisia predovšetkým od toho, do 

akej miery prevláda koncentrácia substancie nad enzýmovým systémom, ktorý ju 

normálne rozkladá. Mnohé z anorganických látok, ktoré slúžia ako potrava na syntézu 

bunkovej hmoty, sú pre ten istý mikroorganizmus vo vyšších koncentráciách toxické. 

 

Mikrobiálne spolo čenstvá 

 Biologické zneškodňovanie odpadov zahŕňa komplex interakcií zmiešaných 

biologických populácií. Rýchlosť rozmnožovania a zužitkovania substrátu je často väčšia 

v prostredí zmiešaných, ako izolovaných kultúr. V zmiešaných mikrobiálnych 



spoločenstvách existujú nielen organizmy, ktoré významne iniciujú katabolické procesy, 

ale aj tzv. sekundárny „spotrebitelia“, ktorí zužitkovávajú medziprodukty, vznikajúce pri 

premene pôvodného substrátu. Títo tzv. sekundárni spotrebitelia teda podporujú rast 

primárnych spotrebiteľov (napr. odbúravaním toxických produktov spojeného 

metabolizmu), ako aj pri prenose genetického materiálu medzi mikrobiálnymi kmeňmi. V 

niektorých prípadoch sú primárni spotrebitelia (napr. pri rozmnožovaní) úplne závislí od 

existencie a činnosti sekundárnych. 

 

  Neutralizácia odpadu v pôdach 

 Neutralizácia odpadu v pôdach predstavuje aplikáciu odpadov do prirodzeného 

geologického prostredia - do zeme. Odpad sa zmieša s povrchovou pôdou a pri 

degradácii, resp. imobilizácii jeho zložiek sa využívajú prirodzené fyzikálne, chemické a 

biologické systémy existujúce v pôde. Pôda teda predstavuje médium pre 

zneškodňovanie odpadu, s hĺbkovým dosahom približne do 1,5 m pod povrchom. 

Fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti ako média (pôdy) tak aj odpadu 

spolupôsobia s externými činiteľmi, ako je klíma a určujú tak osud kontaminantov (nasl 

obr.). Výsledkom je degradácia, alebo imobilizácia škodlivých zložiek. 

 



  
 

Mechanizmus odbúravanie kontaminantov v pôdach



MIKROBIÁLNE OVPLYVNENÁ KORÓZIA 
 

Na základe výskumov z posledného obdobia  možno konštatovať, že všetky 

mikroorganizmy, zahŕňajúce baktérie, cyanobaktérie, riasy, huby a lišajníky, sú schopné 

napádať a rozkladať prakticky akékoľvek materiály vrátane takých, ako napr. plasty, 

sklo, keramika či dokonca oceľ, hliník a meď (Heitz et al., 1996). 

Narušenie býva spôsobené samotným metabolizmom alebo jeho koncovými 

produktmi ako aj exoenzýmami. Závisí od materiálu, či pôjde len o zmenu farby, o hlbšie 

povrchové narušenie alebo o úplnú deštrukciu. 

Korózia ovplyvnená činnosťou mikroorganizmov vzbudzuje stále väčšiu 

pozornosť medzi odborníkmi rôznych odvetví, no v poslednom období najmä v 

plynárenskom priemysle, pretože mikrobiálna korózia je proces s výrazne negatívnymi 

ekonomickými dôsledkami. Popri škodách na kovových konštrukciách uložených v 

morskej vode, v betónových konštrukciách, v neželezných kovoch a v plastoch sú zvlášť 

významné škody spôsobené anaeróbnou mikrobiálnou koróziou na rôznych potrubiach 

uložených v zemi. 

Presnejšie ide o proces v súčasnosti nazývaný mikrobiálne ovplyvnená korózia, 

skrátene MIC (z angl. Microbial Influenced Corrosion; Heitz et al., 1996) a pôsobí vždy aj 

s inými druhmi korózie. 

Tento proces závisí od času, prítomnosti kyselín, koncentrácie kyslíka, oxidu 

uhličitého atď. Už dávnejšie bolo známe, že najdôležitejšími mikroorganizmami pri 

anaeróbnej MIC sú sulfát-redukujúce baktérie (SRB).  

Vysoké percento MIC sa vyskytuje v prípade potrubí umiestnených v blízkosti 

vody, minerálnych solí, mikróbov a v blízkosti vhodných živín počas dlhšieho časového 

obdobia. Najčastejším mikrobiálne ovplyvneným koróznym mechanizmom je bodová 

korózia (pitting-obr.), na ktorej sa môžu podieľať prakticky všetky mikroorganizmy 

vyskytujúce sa vo vode a v pôde. 

Pri mikrobiálne ovplyvnenej korózii môže pôsobiť aj niekoľko rôznych druhov 

mikróbov súčasne, teda mikrobiálna korózia je individuálna na každej lokalite.  

 



 

 

„Pitting“ – jamková (bodová) korózia 

 
 
Teoretické základy mikrobiálne ovplyvnenej korózie 
 

Všetky údaje spojené s mikrobiálnou koróziou vychádzajú z jedného základného 

faktu: mikróby nespôsobujú žiadny výnimočný korózny dej, ale vždy sa zúčastňujú 

niektorého z nasledujúcich známych procesov pozorovaných aj za iných okolností (Mára 

et al., 1987): 

- tvoria ložiská na povrchu kovu. V nich je spotrebovaná niektorá z látok 

rozpustených v okolí, najmä kyslík, čo vedie ku vzniku koncentračného 

článku.  

- spôsobujú vznik agresívnych chemických zlúčenín ako konečných 

produktov ich metabolickej činnosti. 

- ovplyvňujú katódy článku za prísne anaeróbnych podmienok.  

 

Prirodzené prostredia pôsobenia mikroorganizmov 
 

Za prirodzené prostredie výskytu všetkých baktérií môžeme považovať pôdu, 

odkiaľ prechádzajú do všetkých prostredí, najmä do vody a vzduchu. Svojimi 

vlastnosťami pôda spĺňa všetky predpoklady na úspešný rozvoj baktérií, lebo obyčajne 

obsahuje dostatok živín, má vhodnú vlhkos ť, vzdušný režim a primeranú teplotu. 



   

Všeobecne možno konštatovať, že látky sú v pôde rozkladané aeróbnymi aj 

anaeróbnymi baktériami a najlepším prostredím sú ílovité, zamokrené pôdy . 

 

Rovnako prirodzeným prostredím mnohých baktérií je voda. Ich počet je tým 

väčší, čím viac je voda znečistená organickými látkami. Preto voda v okolí ľudských 

obydlí vždy obsahuje viac baktérií ako voda potokov a riek vo voľnej prírode. Podobne 

pri stojatých vodách a rybníkoch, jazerách a pod. je väčšie množstvo baktérií v 

pobrežnom pásme stýkajúcom sa s pôdou. 

Najviac baktérií obsahuje rie čny kal a bahno stojatých vôd . Je to spôsobené 

tým, že zvyšky rastlín a živočíchov klesajú ku dnu, kde vytvárajú vrstvu bohatú na 

organické látky. Pretože rozkladom látok sa spotrebúva kyslík, prevládajú tu anaeróbne 

baktérie. 

Baktérie sa, samozrejme, vyskytujú aj v morskej vode. Vyskytujú sa vo všetkých 

hĺbkach a vo všetkých oblastiach morskej vody, pričom najhojnejšie sú pozdĺž pobreží, 

najmä v znečistených oblastiach, menej rozšírené sú vo väčších hĺbkach v otvorenom 

oceáne. Činitele, ktoré najviac ovplyvňujú druh korózie sú napr. rozpustený kyslík, pH, 

teplota a živiny .  



Hodnotenie rizika mikrobiálne ovplyvnenej korózie 

 
 

 I. veľmi 

nízke 

II. nízke III. 

zvýšené 

IV. veľmi vysoké 

Stupeň priepustnosti k [ 

ms-1] 

> 10-5 10-5 - 10-6 10-6 - 10-7 10-7 

Reakcia prostredia pH > 8,0  6,5 - 8 6,5 - 6 6 

Obsah organických látok < 0,5 0,5 - 1 1 -2 2 

Obsah SO4
2-  [mg/kg] < 50 50 - 200 200 - 300 350 

Obsah CaCO3  [%] > 5,0 0 - 5 0 0 

Obsah SRB  [ SRB/g] 0 - 101 101 - 102 102 - 104 > 104 

Obsah CnHn  [ppm] < 20 20 - 80 80 - 300 < 300 

 
 
Veľmi nízke riziko . Lokalita leží na elevácii nad okolitým terénom. Prostredie je trvale 

mimo dosahu hladiny podzemnej vody a je tvorené nesúdržnými zeminami vo forme 

piesku a štrkopiesku, alebo spevnenými sedimentami s veľkými pórmi. Územie nie je 

poľnohospodársky využívané, v okolí sa nevyskytujú skládky komunálneho odpadu. 

   

Nízke riziko.  Lokalita leží mierne nad terénom, prípadne na rovine. Prostredie je mimo 

dosahu podzemnej vody, alebo leží stále vo vode, ktorá je schopná pohybu a je 

okysličená. Prostredie je tvorené nespevnenými sedimentami charakteru piesku až 

hlinitého piesku s nízkym podielom jemných častíc, alebo sedimentami s menšími pórmi 

(pieskovce až poréznejšie slieňovce), alebo v kamenitom rezíduu vyvrelých a 

metamorfovaných hornín. Územie je využívané poľnohospodársky skôr extenzívne, 

skládky komunálneho odpadu v okolí nie sú, alebo sú len charakteru drobných čiernych 

skládok.  

   

Zvýšené riziko.  Lokalita leží na rovine, alebo v miernej depresii. Prostredie leží v zóne 

kolísania hladiny podzemnej vody. V okolí sa vyskytujú melioračné drenáže. Terén je 

väčšinu roka vlhký. Prostredie je tvorené sedimentami, alebo rezíduom so zvýšeným 



podielom jemných frakcií (prach, íl). Územie je poľnohospodársky využívané, pravidelne 

hnojené organickými hnojivami. V okolí sa môžu vyskytovať skládky komunálneho 

odpadu.  

  

Veľmi vysoké riziko.  Lokalita leží vo výraznej terénnej depresii, alebo nízko na úbočí 

svahu. Prostredie je trvale v zóne dosahu podzemnej vody, alebo je veľmi vlhké až 

nasýtené vodou; je tvorené prevažne jemnými frakciami alebo podiel týchto frakcií je 

veľmi výrazný. Terén je trvale vlhký, až podmáčaný, okolie je drenážované melioráciami. 

Územie je intenzívne poľnohospodársky využívané, hnojenie časté až nadbytočné. V 

tesnom okolí sa vyskytujú skládky komunálneho odpadu.  

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 


