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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 Egeria densa a ikry Cyprinus rubrofuscus.   

 
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 
plantsEgeria densa and eggsof Cyprinus rubrofuscus.  
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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. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zistiť, ako toto žiarenie nepriamo pôsobí na živé organizmy, 

prostredníctvom ich životného prostredia. V našej rovnomennej práci sme pôvodne robili  pokusy iba 
s rastlinami, avšak kvôli nejednoznačným výsledkom sme sa rozhodli vykonať ďalšie experimenty 

a to s oveľa citlivejšími organizmami – rybími ikrami. 

 

 

Ciele 

Ako ciele sme si stanovili potvrdiť alebo vyvrátiť negatívny vplyv mikrovlnného žiarenia na ikry 

zvoleného druhu rýb prostredníctvom ich životného prostredia a následne oboznámiť verejnosť 
s výsledkami nášho výskumu. 

Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Šíri sa vákuom, 

priesvitnými a priehľadnými látkami. Kvantá elektromagnetického žiarenia sa nazývajú fotóny. [4] 
Mikrovlnné žiarenie je druh elektromagnetického žiarenia. Je neionizujúce. Na jeho princípe funguje 

aj mikrovlnná rúra. Je možné v nej ohriať len látky obsahujúce vodu, pretože žiarenie rozkmitá jej 
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molekuly. Mikrovlnné žiarenie sa v mikrovlnnej rúre šíri tzv. stojatým vlnením, ktoré vzniká 
interferenciou dvoch rovnakých vlnení rovnakého druhu postupujúcich v jednom prostredí proti sebe. 

Toto vlnenie má uzly (body, v ktorých je amplitúda stojatého vlnenia nulová) a kmitne (body stojatej 

vlny, v ktorých vlna dosahuje maximálnu amplitúdu), čo spôsobuje nerovnomerný ohrev vody, 
nakoľko najviac energie sa absorbuje v kmitniach. 

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. [4] 

 

Pokusy s rastlinami 

 

V predošlej práci sme sa venovali skúmaniu vplyvu mikrovlnného žiarenia na rastlinu Egeria densa 

(Planch.) Casp. (ďalej len „Egeria“). [4]  Boli vykonané štyri pokusy. Jej odrezky sa nachádzali po 
dobu približne 4 týždňov vo vybraných druhoch vôd (obr. 2). Konkrétne išlo o vodu prevarenú 

v mikrovlnnej rúre (voda č. 1), vodu prevarenú v rýchlovarnej kanvici (voda č. 2) a vodu z vodovodu 

(voda č. 3). Okrem dĺžky rastlín sme zaznamenávali aj vybrané chemické parametre vôd – pH, 
vodivosť, celkovú tvrdosť a uhličitanovú tvrdosť. Pre získanie objektívnejších výsledkov sme 

vyraďovali dĺžky najkratšej a najdlhšej rastliny jednotlivých nádobiek. 

 
Obr. 1 Rozmiestnenie odrezkov Egerie densa 

Pokusy s ikrami 

V  práci sme pracovali s ikrami rýb Cyprinus rubrofuscus Lacépède, 1803 (ďalej len „koi kapry“). Koi 

kapry boli vyšľachtené v Japonsku a Číne z divej formy kapra. Ich chov je obľúbený z dôvodu ich 
pestrofarebnosti a nenáročnosti. Najčastejšie farby, s ktorými sa môžeme stretnúť, sú červená, biela, 

čierna, žltá alebo ich kombinácie (obr. 2). 

Chov týchto rýb sa nijako nelíši od chovu obyčajných kaprov. Sú to veľmi robustné ryby, ktoré 

spotrebujú veľké množstvo krmiva a ich odpadné látky veľmi znečisťujú vodu, preto je veľmi 
potrebná silná filtrácia. Pre chov týchto rýb je potrebné dostatočne veľké jazierko. Ryby dorastú pri 

dobrých podmienkach aj veľkosti bežných konzumných kaprov, teda až 90 cm, ale sú známe aj väčšie 

kusy (1,25 m). Dožívajú sa veľmi vysokého veku. Po čase si ryby zvyknú na svojho chovateľa 
natoľko, že prijímajú dokonca krmivo z ruky a nechajú sa aj pohladkať. 

Chov koi spočíva v priebehu roka hlavne v pravidelnej kontrole hydrochemických vlastností vody a 

prikrmovaní. Čistá a dostatočne okysličená voda je pre chov koi veľmi dôležitá. Voda by mala byť 

mäkká až stredne tvrdá s neutrálnym pH, ale ryby dokážu žiť aj vo vode tvrdej. [6] Ideálna teplota 
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vody pre koi je medzi 22 – 28 °C. Pri tejto teplote je metabolizmus kaprov v najideálnejšom stave. 
Ryby veľmi dobre prijímajú potravu, veľmi dobre ju trávia a teda aj veľmi rýchlo rastú. Pri tejto 

teplote majú ryby najsilnejší imunitný systém tela, čo umožňuje obranu proti takmer  všetkým 

chorobám. [7] Pod 10 °C a nad 30 °C sa nekŕmia, pri teplotách medzi týmto intervalom sa kŕmia 
v rozmedzí jedenkrát týždenne až päťkrát denne v závislosti od konkrétnej teploty. Neresia sa v prvej 

polovici mája. 

 
Obr. 2 Koi kapry 

 

Ikry, s ktorými sme pracovali pochádzali z umelého neresu (obr. 3, 4, 5).  Rybám boli injekčne 
aplikované hormóny, konkrétne prípravok Ovopel. Jeho dávkovanie je nasledovné: mliečniakom sa 

podáva 1/3 tablety/1 kg hmotnosti ryby naraz 24 hodín pred neresom a ikernačkám 1 tableta/1 kg 

hmotnosti ryby v dvoch dávkach, pričom 24 hodín pred neresom sa im podá prvá a to 10 % celkovej 
dávky a zvyšných 90 % sa im podá 12 hodín pred neresom. Ako uspávací roztok pre ryby bol použitý 

4 x 10
-5

 %-ný vodný roztok klinčekovej silice Caryophylli floris aetheroleum. Na odlepkovanie ikier 

bola využitá zmes plnotučného mlieka s vodou v pomere 1:4 so štipkou mastenca. 
 

 
Obr. 3 Vytláčanie ikier 
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Obr. 4  Odoberanie mlieča  

 
Obr. 5 Pridávanie mlieča k ikrám 

 

Ikry boli umiestnené do rovnakých druhov vôd ako pri Egerii. Do každej sme dali po 500 ikier 
a pridali Acriflavin (1 ml/10 l vody). Použitý objem jednotlivých druhov vôd bol 5 l. Všetky vody boli 

prevzdušňované tak pred začatím experimentu, ako aj počas neho. Ich teplota sa pohybovala medzi 24 

- 25 °C. Po skončení liahnutia ikier sme spočítali vyliahnuté jedince v každej vode. Priebežne sme 
merali rovnaké chemické parametre vôd ako v pokusoch s rastlinami. Na meranie pH sme použili pH-

meter, vodivosti konduktometer, celkovej tvrdosti gH test (tekutý reagens) a uhličitanovej tvrdosti kH 

test (tekutý reagens). 
 

Výsledky - pokusy s rastlinami 

Nasledujúce tabuľky a grafy zachytávajú priemerné hodnoty z týchto pokusov. 

V priemere narástli najviac rastliny umiestnené vo vode č. 3 (tab. 1, obr. 6), ich nárast bol asi o 27 % 
väčší ako nárast rastlín vo vode č. 1. Nárast rastlín z vody č. 2 je však len asi o 4 % väčší ako nárast 

rastlín umiestnených vo vode č. 1. Na grafe priemerných vodivostí sú po prvom týždni pozorovateľné 

rozdiely medzi hodnotami jednotlivých vôd svedčiace o najväčšej spotrebe živín vo vode č. 3 a naopak 
najmenšej vo vode č. 1, čo korešponduje aj s poradím vôd podľa nárastu (tab. 3 a obr. 8). Skutočnosť, 

že najmenej solí spotrebovali rastliny vo vode č. 1, je vidieť aj na grafoch tvrdostí a pH (tab. 4 a obr. 

9, tab. 5 a obr. 10, tab. 2 a obr. 7. [4] 

 
Tab. 1 Priemerná dĺžka jednej rastliny v jednotlivých vodách  

Meranie 
Priemerná dĺžka rastliny 

vo vode č. 1 [cm] 

Priemerná dĺžka rastliny 

vo vode č. 2 [cm] 

Priemerná dĺžka rastliny 

vo vode č. 3 [cm] 

0. meranie 10,00 10,00 10,00 

1. meranie 10,95 10,97 11,33 

2. meranie 11,74 11,78 12,31 

3. meranie 12,24 12,33 12,83 

4. meranie 12,48 12,67 13,20 



 

 183 

 

 
Obr. 6 Priemerný rast jednej rastliny  

 

Tab. 2 Priemerné pH jednotlivých vôd  

Meranie Priemerné pH vody č. 1 Priemerné pH vody č. 2 Priemerné pH vody č. 3 

0. meranie 8,27 8,24 8,24 

1. meranie 8,57 8,58 8,46 

2. meranie 8,85 8,98 8,95 

3. meranie 8,88 9,04 8,98 

4. meranie 8,78 8,88 8,91 

 

 
Obr. 7 Priemerné pH vôd   

 
Tab. 3 Priemerná vodivosť jednotlivých vôd  

Meranie 
Priemerná vodivosť vody 

č. 1 [μS] 

Priemerná vodivosť vody 

č. 2 [μS] 

Priemerná vodivosť vody 

č. 3 [μS] 

0. meranie 432,33 430,33 459,00 

1. meranie 382,79 360,79 353,96 

2. meranie 391,83 333,42 312,63 

3. meranie 401,46 349,25 321,04 

4. meranie 384,75 334,38 308,17 
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Obr. 8 Priemerná vodivosť vôd 

 

Tab.  4 Priemerná celková tvrdosť jednotlivých vôd 

Meranie 
 Priemerná celková 

tvrdosť vody č. 1 

[mval/l] 

Priemerná celková 
tvrdosť vody č. 2 

[mval/l] 

Priemerná celková 
tvrdosť vody č. 3 

[mval/l] 

0. meranie  4,04 3,86 4,40 

1. meranie  3,29 3,11 3,19 

2. meranie  3,14 2,66 2,82 

3. meranie  3,28 2,90 2,99 

4. meranie  3,03 2,81 2,76 

 

 
Obr. 9 Priemerná celková tvrdosť jednotlivých vôd  

 

Tab. 5 Priemerná uhličitanová tvrdosť jednotlivých vôd 

Meranie 
Priemerná uhličitanová 

tvrdosť vody č. 1 [mval/l] 
Priemerná uhličitanová 

tvrdosť vody č. 2 [mval/l] 
Priemerná uhličitanová 

tvrdosť vody č. 3 [mval/l] 

0. meranie 2,73 2,65 3,12 

1. meranie 2,01 1,79 1,88 

2. meranie 1,92 1,68 1,66 

3. meranie 2,04 1,80 1,69 

4. meranie 1,64 1,30 1,35 
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Obr. 10 Priemerná uhličitanová tvrdosť vôd  

 

Výsledky - pokusy s ikrami 

Ikry koi kapra sa začali liahnuť štvrtý deň odo dňa ich umiestnenia do vôd (obr. 11). Zrátaním 

všetkých vyliahnutých ikier v každej vode sme zistili, že najviac sa ich nachádzalo vo vode č. 1 (96 % 
celkového počtu) a najmenej vo vode č. 3 (94,2 % celkového počtu) (tab. 6 a obr. 12). Percentuálny 

rozdiel medzi týmito dvoma vodami je 1,8 %, čo je významovo zanedbateľné. Vo vode č. 2 bolo 

vyliahnutých 95,4 % z pôvodného počtu ikier.  
pH vôd bolo vo všetkých vodách mierne zásadité, najvyššie bolo vo vode č. 2 (tab. 7 a obr. 13). 

Vodivosť, tvrdosť aj uhličitanová tvrdosť sa zhodujú v poradí vôd. Všetky tri parametre dosahujú 

najvyššie hodnoty v prípade vody č. 3 a najnižšie v prípade vody č. 1 (tab. 8 a obr. 14, tab. 9 a obr. 15, 
tab. 10 a obr 16). Tieto hodnoty sú však navzájom porovnateľné. 

 
Obr. 11 Plôdiky koi kapra 

 

Tab. 6 Počet vyliahnutých ikier v jednotlivých vodách 

 

 

Počet vyliahnutých ikier vo 

vode č. 1 

Počet vyliahnutých ikier vo 

vode č. 2 

Počet vyliahnutých ikier vo 

vode č. 3 

480 477 471 
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Obr. 12 Počet vyliahnutých ikier v jednotlivých vodách 

 

Tab.  7 Priemerné pH jednotlivých vôd 

Priemerné pH vody č. 1 Priemerné pH vody č. 2 Priemerné pH vody č. 3 

8,38 8,48 8,44 

 

 
Obr. 13 Priemerné pH jednotlivých vôd 

 

Tab. 8 Priemerná vodivosť jednotlivých vôd 

Priemerná vodivosť 

vody č. 1 [μS] 

Priemerná vodivosť 

vody č. 2 [μS] 

Priemerná vodivosť 

vody č. 3 [μS] 

420,5 448,25 477,5 

 

 
Obr. 14 Priemerná vodivosť jednotlivých vôd 
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Tab. 9 Priemerná tvrdosť jednotlivých vôd 

Priemerná tvrdosť vody č. 1 

[mval/l]  

Priemerná tvrdosť vody č. 2 

[mval/l] 

Priemerná tvrdosť vody č. 3 

[mval/l] 

4,28 4,33 4,77 

 

 
Obr. 15 Priemerná tvrdosť jednotlivých vôd 

 

Tab.  10 Priemerná uhličitanová tvrdosť jednotlivých vôd 

Priemerná uhličitanová tvrdosť 
vody č. 1 [mval/l]   

Priemerná uhličitanová tvrdosť 
vody č. 2 [mval/l]   

Priemerná uhličitanová tvrdosť 
vody č. 3 [mval/l]   

2,63 2,95 3,17 

 

Priemerná uhličitanová tvrdosť vôd počas pokusu [mval/l]

0

1

2

3

4

voda č. 1 voda č. 2 voda č. 3

 
Obr. 16 Priemerná uhličitanová tvrdosť jednotlivých vôd 

 

Záver 

Rastliny, pri ktorých sme použili vodu vystavenú mikrovlnnému žiareniu neprejavili žiadne známky 

neprospievania, zhoršenia oproti zvyšným druhom použitých vôd či nebodaj zastavenia rastu. Zároveň 

sme zistili, že najlepšie rástli rastlinky vo vode z vodovodu. Neveľké rozdiely počiatočných hodnôt 
chemických parametrov vo vodách č. 1 a č. 2 zaistili nevýrazné rozdiely v náraste rastlín v týchto 

vodách. Tento fakt zreteľne poukazuje na skutočnosť, že mikrovlnné žiarenie nemení životné 

prostredie rastliny Egeria densa v takom rozsahu alebo tak radikálne, aby to malo zásadný negatívny 
vplyv na rast a vývoj tohto druhu rastliny. [4] 

Na základe počtu vyliahnutých ikier a celkovej kondícii plôdikov nemožno hovoriť o najvhodnejšej či 

najmenej vhodnej vode pre vývin ikier. Vo všetkých troch vodách sa darilo ikrám porovnateľne dobre, 
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preto môžeme konštatovať, že mikrovlnná rúra nemá negatívny vplyv na životné prostredie ikier koi 
kapra a teda ani na ich vývin. 
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