
 

 159 

POROVNANIE PARAMETROV VODY VYSTAVENEJ RÔZNYM 
FYZIKÁLNYM ÚČINKOM  NA VYBRANÉ ŽIVÉ ORGANIZMY 

 
Viktória KRISTÍNOVÁ - Scarlet BIELIKOVÁ - Valerian BÚRIK 

 

A COMPARISON OF THE PARAMETERS OF WATER EXPOSED  
TO THE DIFFERENT PHYSICAL EFFECTS TO THE SELECTED 

LIVING ORGANISMS 
 
 
ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá problematikou vplyvu mikrovlnného žiarenia na životné prostredie vybraných organizmov. 
Pre porovnanie boli realizované pokusy za použitia vody prevarenej v mikrovlnnej rúre, vody prevarenej 
v rýchlovarnej kanvici a vodu bez ďalšej úpravy z vodovodu v meste Levice. Na zistenie vplyvu mikrovlnného 
žiarenia boli použité rastliny Salvinia natans, Hygrophila salicifolia a Egeria densa zvolené na základe rozličnej 
veľkosti povrchu rastliny, ktorý je v kontakte s vodou a živočíchy Chaoborus sp., Chironomus sp. a Daphnia sp. 
 
Kľúčové slová: voda, žiarenie, organizmus 
 
ABSTRACT: 
The contribution deals with the issue of the influence of microwave radiation on the environment of selected 
organisms. For a comparison, there were carried out experiments using water boiled in a microwave oven, water 
boiled in a boiling kettle, and tap water without further treatment of the water-supply of the Levice city. To 
determine the impact of microwave radiation there were used such plants: Salvinia natans, Hygrophila salicifolia 
and Egeria densa chosen according to the different size of the surface of the plant, which is in contact with the 
water, and these animals: Chaoborus sp., Chironomus sp. and Daphnia sp.  
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Úvod  

 
V posledných rokoch môžeme zo strany odborných a vedeckých kruhov sledovať zvýšenie pozornosti 

problematike elektromagnetického žiarenia.  
Najmä v laickej verejnosti rezonuje problematika elektromagnetického žiarenia a jej vplyv na živé 

organizmy.  
 
Elektromagnetické žiarenie 

 
Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Elektromagnetické vlnenie 
alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom 
dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej 
indukcie. 
Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum:  

 gama žiarenie,  
 röntgenové žiarenie,  
 ultrafialové žiarenie,  
 viditeľné žiarenie,  
 infračervené žiarenie,  
 mikrovlnné žiarenie  
 rádiové žiarenie. [10] 

 
Šíri sa vákuom, priesvitnými a priehľadnými látkami. Rýchlosť jeho šírenia vo vákuu, alebo tiež rýchlosť svetla 
je 299 792, 458 km/s. Táto rýchlosť je podľa teórie relativity najväčšia možná rýchlosť vo vesmíre. Človek je 
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zrakom schopný vnímať len úzku oblasť spektra od cca 380 do 760 nm, nazývanú viditeľné svetlo. Niektoré 
živočíchy sú schopné vidieť aj v iných oblastiach spektra. 
 
Kvantá elektromagnetického žiarenia sa nazývajú fotóny. Fotón (z gréckeho: φως (fos), svetlo) je vo fyzike 
elementárna častica, kvantum elektromagnetického poľa a základná "jednotka" svetla a všetkých ostatných 
foriem elektromagnetického žiarenia. [11] 
 
Elektromagnetickým žiarením sa zaoberá fyzikálny odbor elektrodynamika, čo je pododbor elektromagnetizmu. 
Infračerveným žiarením, viditeľným svetlom a ultrafialovým žiarením sa zaoberá optika. 
 
Hraničná vlnová dĺžka medzi ionizujúcim a neionizujúcim elektromagnetickým žiarením je 100 nm, čo 
zodpovedá frekvencii 3.1015 Hz. Fotóny s nižšou vlnovou dĺžkou sú ionizujúce, s väčšou neionizujúce. Z 
hľadiska rozdelenia elektromagnetického spektra leží táto hranica v oblasti ultrafialového žiarenia. Časť 
ultrafialového žiarenia, celé röntgenové a gama spektrum teda patrí medzi ionizujúce žiarenie. [12] 
 
 

Spektrum elektromagnetického žiarenia 
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Mikrovlnná rúra 
 
Mikrovlnná rúra je zariadenie primárne určené na tepelnú úpravu (varenie a ohrievanie) jedál pomocou 

mikrovĺn. Ohrievať je možné len látky obsahujúce vodu. Ohrievanie vzniká v dôsledku rozkmitania molekúl 
vody vplyvom mikrovlnného žiarenia. 

Mikrovlnné rúry sa stali pre svoje vlastnosti jedným z najpoužívanejších spotrebičov v moderných 
domácnostiach. Ich úžitková hodnota je nesporná, aj keď ich škodlivosť je predmetom diskusií. Roky existencie, 
rozsah používania, a absencia relevantných dôkazov o vyššej škodlivosti tejto technológie oproti iným, 
používaným pri varení skôr dávajú za pravdu tým hlasom, ktoré poukazujú na ich bezpečnosť a užitočnosť.[13] 

Po uvedení mikrovlnnej rúry používania v domácnostiach sa vedú polemiky o tom, či je zohrievanie 
v mikrovlnnej rúre rýchlejšie, efektívnejšie, či sa žiarenie prejavuje v potravinách, či je takéto varenie zdraviu 
škodlivé, alebo nie.  Mikrovlnné žiarenie okrem "ohrievania" pôsobí na zahrievané látky ešte v niečom „navyše“, 
na čo upozorňujú viacerí autori. [14] 

Mikrovlny sú druhom elektromagnetického žiarenia definovanej frekvencie. V mikrovlnných rúrach sa 
používa frekvencia 2 450 MHz. Ak takáto elektromagnetická vlna zasiahne vhodnú elektricky nabitú látku, 
rozkmitá ju. Molekuly vody majú kladné a záporné náboje rozdelené nerovnomerne – na jednom konci prevláda 
kladný a na opačnom záporný náboj. Keď takúto molekulu zasiahne elektromagnetická vlna, pohne s ňou – 
pootočí ju a následne opačná polvlna žiarenia ju pootočí na druhú stranu. Molekuly vody takto do seba narážajú a 
dochádza k ich vzájomnému treniu. Dipóly pri rýchlo sa meniacom striedavom elektrickom poli nestíhajú 
sledovať tieto zmeny, pri natáčaní musia prekonávať určitý odpor, čo je spojené so stratou energie (tzv. 
dielektrické straty). Táto stratová energia sa premieňa na teplo. Technicky sa tento spôsob ohrevu nazýva 
dielektrický.[13] 

 
Metodika pokusu 
Pri surfovaní na internete sme našli článok „Šokující test s mikrovlnkou vám otevře oči“. Po jeho prečítaní 

sme sa rozhodli, že upresnením metodiky pokusu overíme vplyv mikrovlnného žiarenia na vybrané organizmy. 
Cieľom projektu bolo zistiť vplyv mikrovlnného žiarenia na životné prostredie vybraných organizmov. 
Na zistenie vplyvu mikrovlnného žiarenia boli použité rastliny Salvinia natans, Hygrophila salicifolia a 

Egeria densa zvolené na základe rozličnej veľkosti povrchu rastliny, ktorý je v kontakte s vodou a živočíchy 
Chaoborus sp., Chironomus sp. a Daphnia sp. Tieto živočíchy boli pozorované pod mikroskopom a následne boli 
fotograficky zdokumentované. Daphniu bola však kvôli nadmernej citlivosti vyradená. 

Z dôvodu potreby porovnania vplyvu vody prevarenej v mikrovlnnej rúre (voda č. 1), boli použité aj 
ďalšie dva typy vôd:  

 voda prevarená v rýchlovarnej kanvici (voda č. 2)  
 voda z vodovodu (voda č. 3). 
 
V prvom pokuse boli umiestnené rastliny každého druhu do nádrží s vybranými vodami. Pozorované boli 

po dobu dvanásť dní. 
Pri pokuse č. 1 boli v prípade rastliny Egeria preukázateľné rozdiely v dĺžke nadvodných častí rastlín 

v jednotlivých vodách. Najmenej narástli rastliny umiestnené vo vode prevarenej v mikrovlnnej rúre. Vplyv 
jednotlivých vôd na rastlinu Hygrophila bolo možné posúdiť podľa počtu jej uschnutých listov, vo všetkých 
druhoch vôd ich bolo niekoľko. Pri rastline Salvinia sa sledovalo množstvo zhnednutých listov, ich najvyšší počet 
sa nachádzal vo vode prevarenej v mikrovlnnej rúre. 

Najlepšie vyhodnotiteľné výsledky sa ukázali pri rastline Egeria. A preto sa v druhom a treťom pokuse 
využila iba táto rastlinu. 

V druhom pokuse sa umiestnili po štyri kusy odrezkov tejto rastliny do dvoch nádob každej z troch druhov 
vôd, pričom sa nádoby líšili veľkosťou (nižšie a vyššie). Počas dvadsiatich deviatich dní sa pravidelne merala 
dĺžku rastlín. 

Výsledky pri tomto pokuse sa líšia vzhľadom na tvar nádoby. V nižších nádobách namerané hodnoty a ich 
grafické zobrazenie jasne dokazujú, že najhorší vplyv na rast rastlín mala voda prevarená v mikrovlnnej rúre, za 
ňou nasleduje voda z vodovodu a najlepší vplyv mala voda prevarená v rýchlovarnej kanvici. Namerané hodnoty 
vo vyšších nádobách zasa hovoria o vplyve vody prevarenej v mikrovlnnej rúre ako o najlepšom z týchto troch 
vôd, avšak rozdiely medzi rozmermi odrezkov v jednotlivých vodách sú zanedbateľné.  

Pri pokuse č. 3 sa pripravili odrezky toho istého druhu rastliny a umiestnili po šesť kusov do dvoch nádob 
každej z troch druhov vôd. Všetky nádoby boli nižšie. Po dobu dvadsaťpäť dní sa pravidelne merala dĺžka 
odrezkov. Pri každom meraní sa zisťovala vodivosť, pH, tvrdosť a uhličitanová tvrdosť vôd. V raste rastlín aj 
priamo v jednotlivých vodách boli individuálne veľké rozdiely. Pre zvýšenie objektívnosti sa preto po prvom 
meraní vyradil najrýchlejšie a po poslednom meraní najpomalšie rastúci odrezok v každej jednej nádobe. 
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Priložené grafy znázorňujú celkový nárast rastlín v pokuse č. 3, pričom na prvom grafe je nárast pred 
vyradením najpomalšie rastúcej rastlinky a druhý graf vychádza z už optimalizovaných hodnôt (po vyradení). 
Zaujímavé bolo, že dĺžky odrezkov potvrdili predošlé zistenia: voda prevarená v mikrovlnnej rúre mala najhorší 
vplyv na rast rastlín a voda prevarená v rýchlovarnej kanvici najlepší. Zistenia pripisujeme tomu, že rastlina 
Egeria pochádza z tropických oblastí, kde sa vyskytuje mäkká voda, a teda prostredie vody prevarenej 
v rýchlovarnej kanvici jej vyhovovalo, nakoľko varom sa znížila tvrdosť tejto vody. Nárast rastlín vo vode 
prevarenej v mikrovlnnej rúre je o 61 % nižší ako vo vode prevarenej v rýchlovarnej kanvici a o 52 % nižší ako 
vo vode z vodovodu. 

Na ďalších grafoch sú viditeľné súvislosti medzi rastom rastlín a chemickými parametrami v daných 
druhoch vôd. 

Oxid uhličitý tvorí s vodou kyselinu uhličitú a tým zapríčiňuje pokles pH. Pri fotosyntéze, ktorá prebiehala 
v rastlinách sa oxid uhličitý spotrebúval, z tohto dôvodu pH vôd stúpalo. 

Za klesajúcu vodivosť, tvrdosť aj uhličitanovú tvrdosť vôd sú zodpovedné rastliny, ktoré  na svoj rast 
spotrebovali soli rozpustené vo vode. Opätovné rozpustenie varom vyzrážaných solí vo vode spôsobilo prípadný 
nárast hodnôt jednotlivých veličín.  

Počas prvých ôsmich dní dosiahli rastliny v priemere 68 % z ich celkového nárastu. Tento prudký rast sa 
priamoúmerne premietol do stúpania pH vôd, ktoré za toto obdobie stúplo priemerne o 5,5 %. Tvrdosť vôd 
v tomto časovom úseku naopak klesala, konkrétne klesla v priemere o 17 %, čo bol najväčší pokles tvrdosti vôd 
počas pokusu č. 3. 

Postupné odčerpávanie živín rastlinami sa prejavovalo znižujúcimi sa hodnotami pH, vodivosti,  tvrdosti 
a uhličitanovej tvrdosti vody. Z týchto dôvodov bol pokus ukončený. 

Pri štvrtom pokuse sa pracovalo s hibernovanými larvami rodu Chaoborus a Chironomus. Umiestnili sme 
po dvadsať lariev každého druhu do piatich priesvitných plastových pohárikov každej z troch druhov vôd. 
Pravidelne sa zisťoval počet živých jedincov po dobu jedenásť dní. 

Na  základe  priebežného  zaznamenávania  počtu  živých  jedincov sa  ako najvhodnejšia pre larvy javila 
vždy iná voda. Na konci experimentu však došlo v prípade oboch druhov lariev k zhodnému zisteniu, že najväčší 
počet preživších lariev je vo vode z vodovodu a najmenší vo vode prevarenej v rýchlovarnej kanvici. 

 
 

                                              
Obr. 1 Hygrophila salicifolia (Vahl) Nees                      Obr. 2 Egeria densa (Planch.) Casp. 
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Obr. 3 Salvinia natans (L.) All.                                                    Obr. 4 Chaoborus sp. 

 
 
 

                 
Obrázok 5 Chironomus sp.                                                                               Obrázok 6 Daphnia sp. 

 
 
 
 

  
Obrázok 7 Vzduchovací motorček a vodné čerpadlo    Obrázok 8 Termostatový ohrievač a teplomer 
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Obr.9 Žiarivky 

 
 
 
 

   
Obr.10 Lupy                                                       Obr.11 Mikroskop 

 



 

 165 

 
Obr.12 Pokus č. 1 

 
Obr.13 Konduktometer a pH meter 

 
Obr.14 Pokus č. 2 
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Obr.15 Meranie a zapisovanie nameraných hodnôt 

 
Obr.16 Pokus č. 3 

                                     
Obr.17 Meranie vodivosti vody                                Obr.18 Meranie pH vody 
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Obr.19 Meranie tvrdosti vody               Obr.20 Meranie uhličitanovej tvrdosti vody 

 

 
Obr.21 Pokus č. 4 

 

 
Obr.22 Voda č. 1         Obr.23 Voda č. 2 
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Obr.24 Voda č. 3 

 
Obr.25 Hygrophila salicifolia (Vahl) Nees 

 
 

 
Obr.26 Salvinia natans (L.) All. 
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Obr.27 Rast rastlín v nádobách A v pokuse č. 2 
 

 
Obr.28 Rast rastlín v nádobách B v pokuse č. 2 
 
 

 
Obr.29 Súčet rastu rastlín v nádobách A a B v pokuse č. 3 
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Obr.30 Súčet nárastu rastlín v nádobách A a B v pokuse č. 3 
 
 

 
Obr.31 pH vôd v pokuse č. 3 
 

 
Obr.32 Vodivosť vôd v pokuse č. 3 
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Obr.33 Tvrdosť vôd v pokuse č. 3 

 

 
Obr.34 Uhličitanová tvrdosť vôd v pokuse č. 3 

 
 



 

 172 

 
Obr.35 Počet živých lariev Chaoborus sp. v pokuse č. 4 

 
 

 
Obr.36 Počet živých lariev Chironomus sp. v pokuse č. 4 

 

 
Obr.37 Kvalitné životné prostredie v akváriu 

 
 



 

 173 

 
Tab.1 Vodivosť vôd v pokuse č. 1 
Dátum voda č. 1 (v µS) voda č. 2 (v µS) voda č. 3 (v µS) 
29.8.2014 630 522 745 
 
Tab.2 Rozmery rastlín v nádobách A v pokuse č. 2 

Dátum voda č. 1 (v cm) voda č. 2 (v cm) voda č. 3 (v cm) 

5.9.2014 48 48 48 

12.9.2014 48,8 53,1 50,5 

17.9.2014 49,8 55 51,1 

22.9.2014 50,2 56,2 52 

26.9.2014 50,7 57,2 52,7 

3.10.2014 50,8 57,8 53,2 

 
Tab.3 Rozmery rastlín v nádobách B v pokuse č. 2 

Dátum voda č. 1 (v cm)  voda č. 2 (v cm) voda č. 3 (v cm) 

5.9.2014 48 48 48 

12.9.2014 51,3 51,4 51,2 

17.9.2014 52,5 53,1 52,9 

22.9.2014 53,4 54,1 53,6 

26.9.2014 54,5 55 54,2 

3.10.2014 56,3 55,3 55,1 

 
Tab.4 Rozmery rastlín v pokuse č. 3 

 Dátum voda č. 1 (v cm) voda č. 2 (v cm) voda č. 3 (v cm) 

7.10.2014 80 80 80 

15.10.2014 86,4 88 87,9 

23.10.2014 87,7 92,6 91,6 

31.10.2014 86,5 96,7 93,4 

 
Tab.5 pH vôd v pokuse č. 3 

Dátum  voda č. 1 voda č. 2 voda č. 3 

7.10.2014 8,08 8,13 8,07 

15.10.2014 8,5 8,59 8,52 

23.10.2014 8,73 8,82 8,83 

31.10.2014 8,45 8,57 8,6 

 
Tab.6 Vodivosť vôd v pokuse č. 3 

 Dátum voda č. 1 (v µS) voda č. 2 (v µS) voda č. 3 (v µS) 

7.10.2014 450 437 490 

15.10.2014 484 400 404 

23.10.2014 531 416 406 

31.10.2014 472 363 364 
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Tab.7 Tvrdosť vôd v pokuse č. 3 

Dátum voda č. 1 (v mav/l) voda č. 2 (v mav/l) voda č. 3 (v mav/l) 

7.10.2014 3,92 3,92 4,99 

15.10.2014 3,74 3,21 3,57 

23.10.2014 3,74 3,21 3,57 

31.10.2014 3,21 2,85 3,21 

 
Tab.8 Uhličitanová tvrdosť vôd v pokuse č. 3 

Dátum voda č. 1 (v mav/l) voda č. 2 (v mav/l) voda č. 3 (v mav/l) 

7.10.2014 3,21 2,85 3,21 

15.10.2014 3,57 3,21 3,21 

23.10.2014 3,57 3,57 2,85 

31.10.2014 2,5 1,78 1,78 

 
Tab.9 Počet živých lariev Chaoborus sp. v pokuse č. 4 

Dátum voda č. 1 (v ks) voda č. 2 (v ks) voda č. 3 (v ks) 

12.11.2014 98 93 95 

14.11.2014 93 92 82 

17.11.2014 21 28 31 

20.11.2014 10 3 14 

 
 
Tab.10 Počet živých lariev Chironomus sp. v pokuse č. 4 

Dátum voda č. 1 (v ks) voda č. 2 (v ks) voda č. 3 (v ks) 

12.11.2014 94 93 92 

14.11.2014 89 96 92 

17.11.2014 26 16 31 

20.11.2014 17 10 23 

 
 

Záver 
 

Pokus č. 1 a č. 2 uvedené v predchádzajúcom texte pokladáme za tzv. prípravné fázy. Výsledky z týchto 
pokusov pomohli špecifikovať podmienky, v ktorých nasledujúce pokusy prebiehali. Za smerodajné výsledky 
považujeme hodnoty zistené pri pokuse č. 3 vzhľadom na to, že metodika bola dostatočne prepracovaná. 

Z pokusu so živočíchmi vyplynulo, že na ne mala najnepriaznivejší vplyv voda z  rýchlovarnej  kanvici,  
nemôžeme  teda  potvrdiť,  že  pre  živočíchy  je  nevhodná  voda prevarená v mikrovlnnej rúre. 

Na základe prezentovaných pokusov si neprisudzujeme právo potvrdiť alebo vyvrátiť teórie o škodlivosti 
mikrovlnného žiarenia. Opakované pokusy by však mohli viesť k spresneniu týchto výsledkov. 
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