
 

 

 

 

 

 

 

Záverečná správa z výskumnej úlohy  Kontaminácie prirodzenej 

trofickej základne kamzíka vrchovského tatranského v Tatrách 

a Nízkych Tatrách olovom a hliníkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Žilina       Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc. 
December 2002        Výskumný ústav vysokohorskej biológie 

Žilinskej univerzity 
 
 
     
 

 



Úvod 

 

Recentné vykumy prinášajú čoraz viac údajov, že alpínsky vegetačný stupeň je veľmi 

postihnutý olovnantými imisiami, ale aj imisiami s obsahom iných kovov. Je všeobecne 

známe, že v hlavne Tatrách existuje významná korelácia medzi ich orografiou, množstvom  

(Konček et al. 1973) a zložením zrážok (Gazda & Hanzel 1978). Množstvo zrážok viac menej 

koštantne stúpa s rastúcou nadmorskou výškou (Konček et al. 1973). V Západných Tatrách je 

približne 1,7 x vyšší ročný úhrn zrážok ako vo východných Belianskych Tatrách (Petrovič & 

Šteffek 1967).  Pri štúdiu polúcií vo vysokohorskom prostredí je potrebné naviac ešte 

zohľadniť rýchlosť vetra. Ťažké kovy sú zvyčajne zakomponované do submikrónovýcch 

častíc vzdušných aerosolov. Práve olovo a zinok sú v súčasnosti spomedzi ťažkých kovov 

známe ako hlavné zložky aerosolov (Maňkovská 1995). Clough (1975) zistil významný vzťah 

medzi depozíciou mikrozložiek aerosolov a rýchlosťou vetra. Spád olova vo vysokohorských 

ekosystémoch teda pravdepodobne najprv závisí na samotnom zložení vzdušných prúdov, 

pričom väčšou rýchlosťou vetra v alpínskom vegetačnom stupni sa zintenzívňuje. Je to 

pravdepodobne aj prípad Tatier ale aj iných vysokých pohorí Slovenska.  Šoltés et al. (1992) 

zistili, že kvantitatívny pomer prvkov ťažkých kovov zistených u niektorých druhov machov 

korešpondoval s ich pomerom v prašnom spáde. Navyše množstvo olovo v prašnom spáde je 

v Tatrách vyššie ako v zrážkovej vode (Tužinský & Chudíková 1991, Šoltés et al. 1992). 

Znamená to, že mikrozložky olova sú pravdepodobne najprv prinášané vzdušnými masami a 

až potom zmývané vodou z povrchu skalných stien a sutí ku ich základu. Tu niekde je 

pravdepodobne možné hladať prvé intenzívne koncentrácie olova, ktoré následne postihujú 

flóru a v potravnom reťazci aj faunu. Niektoré druhy flóry sú významne selektované 

alpínskymi druhmi vertebrát,  tatranské a nízkotatranské  kamzíky nevynímajúc. 

 Výskum hliníka bol aktivovaný hlavne v súvislosti s poznaním, že môže kopírovať 

SOx acidifikáciu (Janda 1993), ktorá v pohoriach stúpa so stúpajúcou nadmorskou výškou, 

ovplyvňuje lesné spoločenstvá. V prípade alpínskych celkov došlo už v niektorých častiach 

Tatier  k radikálnym zmenám ekosystémov  (Rusek 1999). Podobne ako olovo aj hliník sa 

u vertebrát ukladá predovšetkým v kostnom tkanive (Scheuhammer 1987). 

 Z horeuvedených dôvodov v rámci Programu záchrany taranského kamzíka vyzvala 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Výskumný ústav vysokohorskej biológie 

Žilinskej univerzity na zrealizovanie úlohy, v ktorej by sa zhodnotila potenciálna 

kontaminácia prirodzenej trofickej základne kamzíka v Tatrách a  Nízkych Tatrách 

nasledujúcimi kovmi - Al, Pb.. Medzi subjektami bola uzatvorená zmluva o dielo  (Zmluva  



zhotoviteľa číslo:  25 – 5/2002/ÚVB ŽU), predmetom ktorej bolo zabezpečenie analýz 

uvedených prvkov v potrave kamzíkov. Objednávateľom bola ŠOP Banská Bystrica. 

 
 
Materiál a metódy 
 
 
V rokoch 2002 a 2003 bolo z rôznych zdrojov zhromaždených spolu 144 vzoriek potravy 

kamzíkov, z ktorých približne polovica bola z oblasti Nízkych Tatier a polovica z  Vysokých 

Tatier. Vzorky pochádzali z vlastných zberov, od strážcov a od dobrovoľníkov.  Vlastnými 

zbermi a zbermi dobrovoľníkov boli súbory vzoriek dokomponované tak, aby dopĺňali 

početné ale nesystematické kolekcie  z nárazových akcií, akou je napríklad sčítanie kamzíkov. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť chemických analýz bolo zo vzoriek vybratých 50, ktoré 

dávali predpoklad pre neskoršie zmysluplné štatistické spracovanie. Finálne boli dostupné 

údaje zo 45 vzoriek. Údaje o úrovniach olova boli spracované pomocou štatistických 

softwareových balíkov STATISTICA a STATGRAPHIC, vyhodnotené jednofaktrovou 

analýzou rozptylu pri zistení zhodnosti rozptylov okolo priemerov a dodržaní ďalších 

podmienok pre jednofaktorovú ANOVA.. Na chemické analýzy bola využitá technika 

atómovej absorpčnej analýzy vzoriek rastlín (Perkin-Elmer Model 1100b). Detailne, pre 

analýzy jednotlivých komponentov bioty sú techniky analýzy prvkov uvedené napríklad 

v prácach Janiga (1999, 2001),  Janiga & Žemberyová (1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky  
 

Obsah Pb a Al  vo vzorkách potravy kamzíkov v závislosti na čase odberu 

 
Obsah hliníka nebol signifikantne rozdielny podľa toho, v ktorom ročnom období sa vzorky 

zbierali (Tabuľka 1). Podobne tomu bolo aj v prípade množstva olova vo vzorkách (Tabuľka 

2). Ani pri porovnaní dvoch ročných období neboli zistené medzi súbormi vzoriek štatisticky 

preukazné rozdiely, a to ani v prípade  obsahu hliníka, ani v prípade obsahu olova (Tabuľky 3 

a 4). 

 
Al (µµµµg/g) N x SE MAX MIN 
Nov.-Február 11 1039.1 386.7 4530 81.5 
Marec- Apríl 9 1383.3 568.2 5770 302 
Jún-August 6 617.5 268.8 1800 50.7 
Sept.-Október 19 1038.1 459.7 9030 38.5 
 
Tabuľka1. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu hliníka v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
MAX – maximálna zistená hodnota vo vzorke, MIN – minimálna zistená hodnota vo vzorka, 
jednofaktorová analýza rozptylu: F – 0.255. P – 0.85,  NS) v rôznych ročných obdobiach vo 
vzorkách potravy kamzíkov. 
 
 
Pb (µµµµg/g) N x SE MAX MIN 
Nov.-Február 11 13.5    2.99  34.7 1.5 
Marec- Apríl 9 19.4   3.14  33.2 9.9  
Jún-August 6 15.1  5.88  35.0 1.9  
Sept.-Október 19 11.0   1.33  23.2 2.1  
 
Tabuľka  2. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu olova v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
MAX – maximálna zistená hodnota vo vzorke, MIN – minimálna zistená hodnota vo vzorka, 
jednofaktorová analýza rozptylu: F – 1.81, P – 0.16,  NS) v rôznych ročných obdobiach vo 
vzorkách potravy kamzíkov. 
 
Al (µµµµg/g) N x SE 
2002 26 804   184 
2003 19 1389  514 
 
Tabuľka  3. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu hliníka v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 1.4, P – 0.23,  NS) vo vzorkách potravy kamzíkov 
z rokov 2002 a 2003.. 



 
Pb (µµµµg/g) N x SE 
2002 26 12.2 1.4 
2003 19 16.0 2.6 
 
Tabuľka  4. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu olova v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 1.9, P – 0.17,  NS) v rokoch 2002 a 2003 vo vzorkách 
potravy kamzíkov. 
 
Obsah Pb a Al vo vzorkách potravy kamzíkov v závislosti na lokalite odberu 

 

Obsah hliníka vo vzorkách z Tatier, Západných Tatier a Nízkych Tatier sa signifikantne 

nelíšil. Korešponduje to so súčasným poznaním, že hliník v biote neodráža prevažujúce  

západné prúdenie vetrov v slovenských vysokých pohoriach (Tabuľka 5). Inak je to však 

v prípade olova. Podobne, ako sme už v minulosti zistili v kostnom tkanive u kamzíkov, aj 

v ich potrave sa nám potvrdil ten istý trend. Najväčšia množstvá olova boli v potrave zo 

Západných Tatier, úrovne boli signifikantne vyššie ako u vzoriek z centrálnych Tatier 

a Belianskych Tatier. Hladiny množstiev olova vo vzorkách  z Nízkych Tatier boli na strednej 

úrovni medzi horeuvedenými krajnosťami (Tabuľka 6). V prípade vyšetrenia vzoriek len z  

Nízkych Tatier, môžeme konštatovať, že úrovne hladín hliníka boli pomerne konštantné po 

celom území  (Tabuľka 7). V prípade olova sa tri selektované skupiny tiež preukázne nelíšili, 

no trend určitého zníženia hladín olova v potrave je badateľný vo východnej časti skúmaného 

územia. (Tabuľka 8). 

Horizontálne, v smere od západu na východ, klesá len olovo. Naproti tomu po 

vertikále, so stúpajúcou nadmorskou výškou, stúpa hladina oboch prvkov v potrave,  

pritom olova veľmi výrazne a jasne. Súvisí to so zrážaním kovov v podobe aerosolov na 

hrebeňoch hôr, či už v čase mokrej alebo suchej depozície. V potrave z nižších nadmorských 

výšok bolo signifikantne menej hliníka i olova (Obrázok 1 a 2). Pre túto analýzu boli použité 

len tie vzorky, pri odbere ktorých bola presne zmeraná nadmorská výška.  

 
Al (µµµµg/g) N x SE 
Západné Tatry 10 1159 729 
Tatry 12 1434 530 
Nízke Tatry 23 789 185 
 
Tabuľka  5. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu hliníka v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 0.66 P – 0.5,  NS) vo vzorkách potravy kamzíkov 
v závislosti na rôznych lokalitách.. 



 
Pb (µµµµg/g) N x SE 
Západné Tatry 10 17.51 729 
Tatry 12 8.8  2    530 
Nízke Tatry 23 14.91,2 185 
 
Tabuľka  6. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu olova v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 2.9 P – 0.05,  sig.*) vo vzorkách potravy kamzíkov 
v závislosti na rôznych lokalitách.. Priemery so rozdielnymi číslami v indexoch sa 
signifikantne líšia. 
 
 
 
Al (µµµµg/g) N x SE 
Dereše-Poľana 4 865 114 
Koňsko-Chopok 11 968 376 
Ludárova h. - Štiavnica 8 505 104 
 
Tabuľka  7. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu hliníka v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 0.63, P – 0.5,  NS) vo vzorkách potravy kamzíkov 
v závislosti na rôznych lokalitách. Nízkych Tatier 
 
 
Pb (µµµµg/g) N x SE 
Dereše-Poľana 4 15.8 4.9 
Koňsko-Chopok 11 16.6 2.5 
Ludárova h. - Štiavnica 8 11.9 1.0 
 
Tabuľka  8. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu olova v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 1.1,  P – 0.36,  NS) vo vzorkách potravy kamzíkov 
v závislosti na rôznych lokalitách. Nízkych Tatier. 
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Obrázok 1. Obsah hliníka v potrave stúpa s nadmorskou výškou. Stredná priamka 
reprezentuje lineárny model  (y= -5803.2 + 3.63x, kde x je nadmorská výška, y množstvo 
hliníka vo vzorke) po bokoch s intervalmi pravdepodobnosti a spoľahlivosti. Korelácia medzi 
údajmi: r – 0.42, jednofaktorová ANOVA regresného modelu : F – 5, P – 0.03*, n – 24). 
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Obrázok 2. Obsah olova v potrave stúpa s nadmorskou výškou. Stredná priamka reprezentuje 
lineárny model  (y= -46.4.2 + 0.03338x, kde x je nadmorská výška, y množstvo olova vo 
vzorke) po bokoch s intervalmi pravdepodobnosti a spoľahlivosti. Korelácia medzi údajmi: r - 
0.57, jednofaktorová ANOVA regresného modelu : F – 11.3, P – 0.003**, n – 24). 



Obsah Pb a Al vo vzorkách potravy kamzíkov v závislosti na type potravy 

 
 

Keďže rôzne druhy rastlín môžu kumulovať kovy s rôznou intenzitou a tiež rôzne 

v nadzemnej a podzemnej časti, zaujímalo nás, či vzorky odobraté priamo z výhrabov po 

snežení (a teda hlavne lišajníky) majú rozdielne hladiny Pb a Al oproti vzorkám najmä 

cievnatých rastlín, ktoré boli zozbierané bezprostredne po tom, ako zvieratá z miesta odišli. 

Medzi takými dvoma skupinami vzoriek sme nezistili štatisticky rozdielne hladiny olova 

a hliníka (Tabuľka 9 a 10), čo potvrdzuje realitu, že úrovne sa nelíšili ani medzi jednotlivými 

sezónami. 

 
Al (µµµµg/g) N x SE 
trávy 10 1941.8 955 
výhraby 15 676 111 

 
Tabuľka  9. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu hliníka v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, P – 
0.12,  NS, vzhľadom na rozdielnosť rozptylov medzi skupinami vzoriek, boli tieto porovnané 
Mann-Whitney neparametrickým testom) v závislosti na type potravy kamzíkov. 
 

 
Pb (µµµµg/g) N x SE 
trávy 10 16.1 4.2 
výhraby 15 16.4 1.8 

 
Tabuľka  10. Porovnanie priemerného (x) množstva obsahu olova (v mikrogramoch na gramy 
suchej hmotnosti vzorky (N – počet vzoriek, SE – stredná chyba aritmetického priemeru, 
jednofaktorová anlýza rozptylu: F – 0.006, P – 0.94,  NS) v závislosti na type potravy 
kamzíkov. 
 
 
Diskusia 
 
 

Pretože koncentrácia olova v Tatrách je podstatne nižšia v zrážkovej ako odkvapovej vode 

(Tužinský & Chudíková 1991), predpokladáme, že olovnaté zložky vzdušných prúdov sa 

zrážajú na bariérach skál a sutí a až následne sú zmývané k pätám skál. Hajdúk (1988) 

napríklad zistil, že obsah olova v  pôde bol tesne pri skalných stenách Tatier vyšší ako vo 

vzorkách, ktoré boli od stien vzdialené 2 až 8 metrov. Pri kmeňoch bukov na mieste stoku 

zrážkovej vody bol obsah olova v  pôde dvakrát tak veľký, ako jeho obsah z protiľahlej strany 

kmeňov. Zvýšené úrovne olova v pôde našiel autor hlavne v severných dolinách Západných  



Tatier. V svojom toku biotou alpínskeho vegetačného stupňa sa olovo pravdepodobne dostáva 

do cievnatých rastlín, pričom jeho väčšie množstvo zostáva na a v listoch, len limitované 

množstvo sa dostáva do koreňov (Kabata-Pendias & Pendias 1984). Bednářová & Bednář 

(1978) zistili pri svojich experimentoch s veľkým počtom druhov tatranských cievnatých 

rastlín, že len asi 50 % olova sa absorbuje do cievnych zväzkov, zatiaľ čo druhá polovica je z 

povrchu listov zmytá. V súčasnosti už vieme, že veľa druhov alpínskych cievnatých rastlín, 

machov aj lišajníkov v Tatrách obsahuje v svojich nadzemných častiach zvýšené hladiny 

olova (Kyselová & Maňkovská 1985, Šoltés et al. 1992). 

Vysoké hladiny olova v herbivorných a granivorných druhoch sa zvyčajne vysvetľujú 

ich príjmom z kontaminovanej potravy, t.j. z povrchu rastlín resp. čiastočne z pôdy (Froslie et 

al 1985). Z tohto hľadiska je zrejmé, že napríklad hladiny olova v kostnom tkanive kamzíkov 

v Tatrách viditeľne korešpondujú z klimatickými podmienkami (Janiga et al. 1998). Pokles 

olova v kostiach jedincov z východných Belianskych Tatier oproti jedincom zo Západných 

Tatier potvrdzuje hypotézu, že atmosférické depozície olova môžu ovplyvňovať jeho 

kumuláciu v kostiach kamzíkov. V tejto štúdii sa to opätovne potvrdilo, že úrovne olova 

stúpali vo vzorkách potravy v smere od východu na západ, pričom v Západných Tatrách boli 

najvyššie.  Podobne Kalas & Lierhagen (1992) zistili až desať krát vyššie úrovne olova v 

pečeni niektorých druhov herbivorných vertebrát (Lepus timidus, Tetra tetrix, Lagopus 

lagopus) v horách južného Nórska, ktoré je olovnantými polúciami omnoho viac postihnuté, 

ako pohoria severnej časti krajiny. Ich poznatky potvrdili Froslie et al. (1984, 1985) u 

prežúvavcov, pričom potvrdili, že zvýšené hladiny v tkanivách živočíchov pozitívne 

korelovali s hladinami atmosférického olova v ovzduší. 

 Je zaujímavé, že hoci sú zvýšené hladiny olova v kostnom tkanive kamzíkov v 

Západných Tatrách (Janiga et al. 1998), ich úroveň sa nezmenila od rokov 1946 do 1995. Tiež 

vzorky z obdobia pre druhou svetovou vojnou mali vysoké hladiny olova v kostnom tkanive, 

hoci v tomto období bol rozvoj automobilového priemyslu na nízkej úrovni. Viacerí autori 

predpokladajú, že to bolo zapríčinené druhým významným producentom olova do ovzdušia - 

ťažbou a spracovaním uhoľaných produktov, neefektívnym spaľovaním a nízkou účinnosťou 

filtrov (Tataruch 1995). Tatry tvoria vážnu bariéru pre polúcie zo severnej časti centrálnej a 

východnej Európy a nemeniace sa úrovne olova v kostiach kamzíkov pravdepodobne 

dlhodobe indikujú  túto skutočnosť.. Po roku 1945 podiel olova z automobilového priemyslu 

prudko stúpol, v rokoch 1970 až 1990, po drastických opatreniach podiel olova v benzíne 

poklesol, no v roku 1989 ešte stále až 69 % sumárnych olovnatých emisií pochádzalo z olova 

z automobilového priemyslu (Nybo et al. 1996). 



 U oboch prvkov sa potvrdila predpokladá skutočnosť, že ich množstvo v potrave bude 

stúpať so stúpajúcou nadmorskou výškou. Spolu s SOx a ďalšími škodlivými látkami 

človekom vyvolané globálne zmeny jasne ovplyvňujú ekosystémy hlavne alpínskej flóry 

a fauny, ako ich v svojej popularizačnej štúdii popísal napríklad Rusek (1999). 
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Rozpočet 

 

Náklady na realizáciu projektu v spolupráci s dosiahli hodnotu  105 000 Sk. Od ŠOP SR bolo 

v rámci zmluvy (viď vyššie ) použitých 45 000 Sk. 60 000 Sk bolo použitých z iných 

prostriedkov Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej 

Javorine (cestovné v súvislosti so vzorkami – zber vzoriek pracovníkmi ŽU v teréne, prepravy 

vzoriek, energie – mrazáky na uskladnenie, telefóny a mobily – hovory súvisiace s projektom, 

atď).  Vzhľadom na snahu urobiť niečo pre kamzíky a zároveň vzhľadom na obmedzenosť 

rozpočtu, nebola autorom správy zohľadnená hodinová sadzba pre posudzovateľov 

a vedeckých pracovníkov (cca 400 Sk /hod. v SR) a vypracovanie štúdie bolo poskytnuté ŠOP 

– Správe NAPANT bezplatne.  

 

Rozpočet prostriedkov zmluvne obdržaných od Štátnej ochrany prírody, Banská Bystrica 

(zaokrúhlené čísla na tis. Sk): 

 

Laboratórna predpríprava vzoriek  (T. Javorina)     5 000 Sk  

Laboratórne vyšetrenia - atómová spektrofotometria, 

(300 Sk/vzorka/kov)       30 000 Sk  

Laboratórne sklo a chemikálie      5 000 Sk 

Mzdy (DVP – zaobstaranie niektorých vzoriek externistami)  5 000 Sk 

     Spolu:              45 000 Sk  

 

 

 

 

Záverečnú správu zhotovil:            Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc. 

      Výskumný ústav vysokohorskej biológie 

      Žilinskej univerzity 

 

 

     




