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Geochemical and mineralogical exploration of soils affected by mining activities
at the abandoned Sb-deposit Čučma
Abstract: One of the most important sources of soil contamination with metals and metalloids is mining and
processing of mined ores. Old tailing ponds and dumps affect the surrounding environment mainly by releasing
potentially toxic trace elements, and thus contribute to contamination of the natural environment, including soils.
The area of abandoned antimony deposit Čučma (eastern Slovakia) with unliquidated and unsecured mining wastes
belongs to environmental burden, which should be monitored and eventually remediated. The main objective
of this article was to (i) determine the basic physicochemical properties of mining soils at the former Čučma
antimony deposit and total concentrations of selected trace elements with the emphasis on antimony (Sb) and
arsenic (As), (ii) characterize mineralogy of these soils and (iii) evaluate the mobility of the two metalloids by
means of extraction experiments with distilled water. The soils of the former antimony deposit Čučma showed
a wide range of pH values (2.84 – 7.45 for a soil depth of 0 – 15 cm and 2.82 – 7.74 for a soil depth of 15 – 30 cm)
and the organic carbon content varied from 0.13 wt. % to 19.1 wt. % with a median value of 3.67 wt. % in the
soil surface layer, with a decrease to a median value of 1.21 wt. %. Total concentrations of the main contaminants
Sb and As in the soils from 0 – 15 cm were in the range from 6.2 mg . kg–1 to 142 322 mg . kg–1 with a median of
433 mg . kg–1 and 16 – 2 253 mg . kg–1 with a median of 116 mg . kg–1, respectively, and significantly correlated
with each other (R2 = 0.87 at p < 0.000 1). The indication (ID = 65 mg . kg–1 for As and 25 mg . kg–1 for Sb) and
intervention (IT = 140 mg . kg–1 for As and 80 mg . kg–1 for Sb) criteria for industrial areas were exceeded in most
soil samples and the median concentrations of Sb and As were far higher than their median concentrations within
the soils of Slovakia (0.70 mg . kg–1 and 7.20 mg . kg–1 for Sb and As in A-horizon, respectively). Despite the high
total concentrations of these metalloids in some soils irrespective of depth, the extractable proportions of Sb and
As were low (median of 0.46 % and 0.50 % for Sb and 0.60 % and 0.70 % for As at soil depths of 0 – 15 cm and
15 – 30 cm, respectively). The low mobility of Sb and As has been interpreted as a result of their incorporation into
stable secondary mineral phases under oxidizing conditions, in particular Fe-oxy-hydroxides and, in the case of Sb,
also due to the formation of separate secondary mineral phases such as romeite (Ca2Sb2O7), cervantite (Sb2O4) and
stibiconite [Sb3O6(OH)]. The presence of all these secondary solid phases in the investigated soils was confirmed
by optical microscopy, X-ray diffraction and electron micro-probe analyses. Slightly higher mobility of As and
Sb in soils from 15 – 30 cm depth than their mobility in soils from the top layer does not exclude the influence of
organic matter on the release of these elements into natural waters.
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• The soils at former antimony mines in Čučma (Eastern
Slovakia) are contaminated mainly with antimony (Sb)
and arsenic (As)
• Secondary Sb minerals and Fe oxy-hydroxides with
variable contents of Sb and As commonly occur and
together with organic matter control the metalloid
mobility in the soils
• Water-soluble portion of Sb and As is low despite their
high total contents in the soil
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Úvod

Opustené Sb ložisko Čučma leží v južnom pruhu Spišsko-gemerského rudohoria. Ťažobná činnosť sa začala už
v 13. storočí, najväčší rozsah však dosiahla v 19. storočí.
V čase pred 2. svetovou vojnou bolo vďaka tejto ložiskovej oblasti bývalé Československo na šiestom mieste
vo svete v ťažbe antimónových rúd. Širšia oblasť ložiska
patrila k najvýznamnejším producentom Sb v rámci Európy (najmä žily Vincent, Gabriela, Klement a Matej) (Rozložník et al., 1987). Hlavným minerálom kremenných žíl
bol antimonit, sprevádzaný mnohými ďalšími minerálmi
(napríklad siderit, pyrit, arzenopyrit, sfalerit a iné). Ťažba
Sb na ložisku sa skončila v roku 1952, pričom neskoršie
geologické prieskumy oblasti nezaznamenali priaznivé
výsledky (Grecula et al., 1995; Rojkovič, 2003).
V súčasnosti je časť lokality opusteného Sb ložiska
Čučma zaradená v Registri environmentálnych záťaží
(REZ) medzi pravdepodobné environmentálne záťaže.
V REZ je evidovaná pod označením RV (003)/Čučma –
bývalý banský závod (SK/EZ/RV/777) a je evidovaná aj
v registri úložísk (IS NTO) ako Čučma – Odkalisko Čučma. Predchádzajúce prieskumné a vedecké práce potvrdili, že za hlavný zdroj znečistenia v oblasti sa považujú
výtoky banskej vody a odpadový materiál zanechaný na
území (Hiller et al., 2012). Uvoľňovanie Sb a As v dôsledku zvetrávania antimonitu a arzenopyritu zo spracovaného
horninového materiálu aj dnes spôsobuje šírenie stopových prvkov do okolitého životného prostredia (Lalinská
et al., 2010).
Cieľom článku je detailné geochemické a mineralogické štúdium pôdnych substrátov z územia opusteného
Sb ložiska v Čučme a experimentálna kvantifikácia mobilizovateľného podielu potenciálne toxických stopových
prvkov v zmysle hodnotenia environmentálnych záťaží
na Slovensku. Výsledky prezentované v štúdii majú význam pri exaktnom vyhodnotení aktuálnej kontaminácie
pôdnych substrátov, ktorá je výsledkom prirodzených
zvetrávacích procesov materských hornín tejto časti Slovenského rudohoria v kombinácii s dlhodobou ťažobnou
činnosťou a nevhodným deponovaním ťažobného odpadu
v oblasti.

Jedným z významných geochemických a environmentálnych problémov súčasnosti je exaktné hodnotenie
kontaminácie životného prostredia, ktorá je často odrazom
prirodzených geologických procesov v krajine v kombinácii s nevhodnými ľudskými aktivitami. Medzi časté príčiny nadmerného výskytu potenciálne toxických prvkov
v prostredí patrí ťažba a spracovanie nerastných surovín.
Napriek svojej pomerne malej rozlohe patrí Slovensko
medzi krajiny s vysokou početnosťou environmentálnych
záťaží, ktoré sú viazané na intenzívnu banskú a úpravnícku činnosť. Opustené oblasti rudných ložísk zostávali dlhé
roky nepovšimnuté, pričom sa len pomerne málo vedelo o
možných environmentálnych rizikách pre životné prostredie vyplývajúcich z geochemicko-mineralogických osobitostí týchto oblastí. Staré banské diela, haldy a odkaliská
ovplyvňujú svoje okolie v dôsledku uvoľňovania prítomných potenciálne toxických stopových prvkov a prispievajú ku kontaminácii prírodného prostredia (Bajtoš et al.,
2012; Šottník et al., 2015). Ťažobné a spracovateľské aktivity sa často vyznačujú rozsiahlym negatívnym dosahom
na všetky zložky životného prostredia. Znečistenie pôdnych substrátov, vodných zdrojov, ovzdušia, ako aj celkové zmeny v krajine patria medzi najzávažnejšie dôsledky
banskej činnosti, ktorých prejav nadobúda regionálny
charakter. Po skončení ťažby a spracovania nerastných surovín predstavuje deponovaný ťažobný odpad významné
riziko a potenciálny zdroj znečistenia. V dôsledku vystavenia veternej erózii a prirodzeným procesom zvetrávania
minerálnych fáz môžu prispievať k tvorbe kyslých banských výluhov v procese drenáže (Helios Rybicka, 1996;
Brusseau et al., 2006). Postupná mobilizácia rizikových
látok môže negatívne ovplyvňovať pôdne substráty a prírodné vody v oblastiach opustených ložísk (Jurkovič et al.,
2010, 2016; Mangová a Lintnerová, 2015; Bajtoš, 2016;
Fľaková et al., 2017 a i.).
Baníctvo na Slovensku má veľmi dlhú históriu. Na
väčšine bývalých ložísk boli práce pozastavené už pomerne dávno. V súčasnosti sa ložiská spomínajú hlavne
ako oblasti environmentálnych záťaží so špecifickými
kontaminantmi, ako sú napríklad potenciálne toxické stopové prvky (PTSP). Medzi také prvky patrí aj arzén (As)
a antimón (Sb), ktoré sú známe svojimi karcinogénnymi
a mutagénnymi účinkami a schopnosťou spôsobovať
chronické ochorenia ľudí. Prítomnosť kovov, a hlavne
ich zvýšeného množstva (aj v dôsledku lokálnej prirodzenej vysokej koncentrácie v horninovom prostredí), môže
predstavovať vážny environmentálny problém (Rapant et
al., 2006; Ženišová et al., 2009). K takýmto potenciálnym
zdrojom znečistenia patrí aj lokalita opusteného Sb ložiska
Čučma ležiaca v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria,
ktoré predstavuje najvyššiu koncentráciu rudných ložísk
na Slovensku (Rojkovič, 2003).

Geologická stavba študovanej oblasti
Opustené Sb ložisko Čučma je situované vo východnej
časti Slovenského rudohoria a patrí do gemerickej tektonickej jednotky Západných Karpát. Gelnická skupina,
ktorá má v tejto oblasti najväčší rozsah, predstavuje vývojovú etapu od vrchného kambria po spodný devón. Tvorí
ju nízko metamorfovaný staropaleozoický komplex sedimentárnych a vulkanických hornín, do ktorých intrudujú
permské granitoidné telesá. Sedimentárne súbory pozostávajú z hrubnúcich flyšových megacyklov s terigénnym,
a hlavne vulkanogénnym materiálom (smerom nahor).
Bázy cyklov sú tvorené pelagickými silicitmi (lyditmi),
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anoxickými bridlicami a miestami aj karbonátmi. Vulkanity, prevažne vulkanoklastiká, majú kyslý, bázický, prevažne však intermediárny charakter (Bajaník et al., 1983;
Kobulský et al., 2006; Šimurková et al., 2016). Kremenno-antimonitové žily (obr. 1) vytvárajú oblúkovitú líniu
východno-západného smeru dlhú približne 50 km, ktorá
sa tiahne od mesta Rožňava (ložiská Betliar a Čučma) po
Košice (ložisko Zlatá Idka).
Najvýraznejšie a najvýznamnejšie antimonitovo-zlatonosné ložiská sa nachádzajú v čučmianskej rudonosnej
štruktúre. Minerálna výplň antimonitových žíl je prevažne
kremeňovo-sulfidická. Pozostáva najmä z kremeňa a antimonitu, častý je aj pyrit, menej arzenopyrit, zriedkavejšie

sú sulfidy Pb, Zn, As a karbonáty (Chovan et al., 1994;
Bakoš et al., 2004). Podľa Rojkoviča (2003) na základe
paragenetických štúdií sa vyčlenili 4 mineralizačné periódy: kremenná, karbonátová, kremeňovo-sulfidická a kalcitová. Kremenná perióda je v závislosti od bezprostrednej
blízkosti granitovej intrúzie vyššie termálna a minerálna
asociácia potvrdzuje topominerálny vplyv granitov a porfyroidov pri jej vzniku (kremeň, albit, chlorit, turmalín,
sericit). Karbonátová perióda je vyvinutá len na lokalite
Straková. Kremeňovo-sulfidická perióda má samostatnú
tektonickú pozíciu a jej zloženie je najpestrejšie (polymetalická a antimonitová mineralizácia). Klimko et al. (2009)
opísali predpokladaný vývoj hydrotermálnej mineralizácie
S

J

Obr. 1. Geologická mapa južnej časti Spišsko-gemerského rudohoria s vyznačeným priebehom antimonitových žíl (antimonitový pás).
A – metapieskovce, fylity, karbonáty, lydity a kyslé vulkanity (súvrstvie Bystrého potoka; ordovik – silúr); B – metapieskovce, fylity,
karbonáty a kyslé vulkanity (drnavské súvrstvie; silúr – spodný devón); C – sericiticko-chloritické fylity, metapieskovce a zlepence,
metavulkanity, karbonáty a lydity (vlachovské súvrstvie; vrchné kambrium – spodný silúr); D – metapieskovce, fylity a spilitovo-keratofýrové vulkanity (smrečinské súvrstvie; spodný až vrchný devón?); E – pestré kaolínové íly, piesky a štrky (pont); F – biotitické až
dvojsľudové granity (neskorovariské); G – metamorfované pieskovce a zlepence, fylity, bázické vulkanity, dolomity a magnezity (lubenícke súvrstvie; visén – starší namur); H – plochy násunov 1. a 2. rádu; CH – zlomy; I – antimonitové ložiská (1 – Betliar-Straková;
2 – Čučma; 3 – Bystrý potok; 4 – Štofova dolina; 5 – Poproč); J – antimonitové žily (podľa Klimka et al., 2009).
Fig. 1. Geological map of the southern part of Spiš-Gemer Ore Mts. with course of stibnite veins (stibnite zone). A – metasandstones,
phyllites, carbonates, cherts, acid volcanics (Bystrý potok Fm.; Ordovician – Silurian); B – metasandstones, phyllites, carbonates,
cherts, acid volcanics (Drnava Fm.; Silurian – Lower Devonian); C – sericite-chlorite phyllites, metasandstones and conglomerates,
metavolcanics, carbonates, cherts (Vlachovo Fm.; Upper Cambrian – Lower Silurian); D – metasandstones, phyllites, spilite-keratophyre volcanics (Smrečinka Fm.; Middle – Upper Devonian?); E – variegated kaolinite clayes, sands, gravels, rate lignite seams
(Pontian); F – biotite to two-mica granites (Upper Hercynian); G – metamorphosed sandstones and conglomerates, phyllites, mafic
volcanics, dolomites and magnesites (Lubeník Fm., Visean – Lower Namurian); H – overthrust lines, first and second order; CH –
faults; I – antimony deposits (1 – Betliar-Straková; 2 – Čučma; 3 – Bystrý potok; 4 – Štofova dolina; 5 – Poproč); J – stibnite veins
(according Klimko et al., 2009).
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korekcia, urýchľovacie napätie 15 – 20 kV, vzorkový prúd
20 nA a priemer elektrónového lúča 1 – 10 μm. Použité
štandardy merania: Si Kα – SiO2; Al Kα – ortoklas; Pb Mα
– PbS; S Kα – CuFeS2; Fe Kα – CuFeS2; Sb Lß – Sb2S3; As
Kß – FeAsS; Co Kα – Co; Ni Kα – Ni; Cu Kα – CuFeS2;
Zn Kα – ZnS; Mn Kα – rodonit; Ca Kα – wollastonit; P Kα
– apatit.
Exaktné hodnotenie kontaminácie pôd bolo rozšírené
o štúdium potenciálnej mobilizácie vybraných stopových
prvkov prostredníctvom statických lúhovacích experimentov (Hiller, 2003; Vítková et al., 2009; Ettler et al.,
2012; Hlodák et al., 2015), ktoré poskytujú dôležité informácie o ich správaní v životnom prostredí. Lúhovacie
experimenty sa zrealizovali na 14 vzorkách s preukázanou
kontamináciou stopovými prvkami: 10 substrátov z vrchného hĺbkového horizontu a 4 substráty zo spodného
hĺbkového horizontu. Experimentálny postup reprezentovali jednokrokové extrakcie pomocou destilovanej vody
s cieľom simulácie uvoľňovania ľahko mobilizovateľných podielov prvkov v geologickom prostredí vplyvom
prírodných procesov (napríklad zrážková činnosť). Extrahovateľný podiel prvku bol stanovený z vodnej suspenzie v pomere pevná fáza : roztok 1 : 10 (w/v). Získané
suspenzie sa premiešavali na laboratórnom multirotátore
(Biosan Multi Bio RS-24) počas 2 hodín (60 ot . min–1)
a po skončení extrakcie sa centrifugovali a prefiltrovali cez
0,45 μm membránový filter (Pragopor 6). V rámci prevencie proti zrážaniu prvkov sa výluhy stabilizovali pridaním
2 % HNO3 (Ettler et al., 2007). Z hľadiska zabezpečenia
homogenity výsledkov sa všetky extrakcie robili duplicitne. Chemické analýzy získaných výluhov sa urobili na prístroji EcaFlow 150 GLP metódou prietokovej rozpúšťacej
chronopotenciometrie.
Získané hodnoty celkovej koncentrácie arzénu a antimónu v študovaných pôdach sa vyhodnotili v súlade so
smernicou MŽP SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy
rizika znečisteného územia, ktorá definuje limitné hodnoty kontaminantov [indikačné kritérium (ID) a intervenčné
kritérium (IT) v prípade obytných, resp. priemyselných
zón]. ID vyjadruje hraničnú hodnotu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá predstavuje možné ohrozenie zdravia
a životného prostredia. IT je hodnota koncentrácie s vysokou pravdepodobnosťou ohrozenia zdravia a životného
prostredia.
Závislosti medzi obsahom prvkov a niektorými fyzikálno-chemickými vlastnosťami pôd vyjadrené pomocou
koeficientov korelácie boli vypočítané v prostredí softvéru
GraphPadPrism.

od najstaršieho štádia: 1. turmalínové štádium (kremeň,
turmalín a chlorit); 2. pyritové štádium (kremeň, pyrit
a arzenopyrit); 3. sfaleritové štádium (karbonát, kremeň,
sfalerit, chalkopyrit, tetraedrit, bournonit a tintinait); 4.
galenitové štádium (boulangerit a galenit); 5. antimonitové
štádium (kremeň, dolomit, antimonit, bertierit, senarmontit, jamesonit, chalkostibit a zinkenit).
Metodika práce
Pre potreby štúdia geochemických a mineralogických
vlastností pôd z oblasti opusteného Sb ložiska Čučma sa
počas terénneho výskumu odobrali vzorky pôd v okolí potoka Laz, Čučmianskeho potoka a Rožňavského potoka.
Po odstránení rastlinného pokryvu boli vzorky odobrané
pôdnym vrtákom v zmysle horizontálneho princípu vzorkovania pôd (Čurlík a Jurkovič, 2012). V závislosti od
lokálnych podmienok pôdneho profilu sa odber uskutočnil
v dvoch hĺbkových horizontoch: 0 – 15 cm (18 vzoriek)
a 15 – 30 cm (5 vzoriek). Schematická lokalizácia odberných miest (18) je uvedená na obr. 2.
Vzorky pôdnych substrátov sa spracúvali v laboratóriu Katedry geochémie PriF UK v Bratislave. Odobraný
pôdny materiál sa vysušil (pri laboratórnej teplote zhruba
25 °C, voľne na konštantnú hmotnosť), homogenizoval
a preosial (frakcia < 2 mm). Následne podľa záväznej metodiky pre pôdy a zeminy (Fiala et al., 1999) sa zmerali
hodnoty pôdnej reakcie (pH) (aktívna, výmenná) a elektrickej vodivosti (EC) pomocou multimetra typu WTW pH
340i. Chemické analýzy pôdnych substrátov sa realizovali
v akreditovaných laboratóriách spoločnosti ACME Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, Kanada) metódami
ICP-OES, resp. ICP-MS (typ rozkladu pôdnych substrátov
– aqua regia). Stanovenie obsahu karbonátov a organického uhlíka sa urobilo na základe Ťjurinovej metódy s modifikáciou Nikitina (Fiala et al., 1999). Zrnitostné zloženie
pôd sa študovalo pipetovacou metódou s neopakovanou
sedimentáciou podľa Nováka (Fiala et al., 1999) v laboratóriách PriF UK v Bratislave.
Na účely mineralogického štúdia pôd sa vybrané
vzorky rozdrvili v achátovej miske a preosiali na frakciu
< 0,16 mm. Vzorky sa následne mleli s Al2O3 (vnútorný
štandard) na špeciálnom mlyne (McCrone Micronizing
Mill, KLG PriF UK, podľa metodiky Środońa et al.,
2001). Získané vzorky sa zaslali na RTG difrakčnú analýzu (laboratóriá Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave
– difraktometer PHILLIPS PW 1710 pri použití CuKα).
Na mikroskopické štúdium pôd sa z pevnej fázy vzoriek
vytvorili leštené výbrusy, ktoré sa študovali viacerými
mineralogickými metódami. Hlavnými mineralogickými
metódami boli mikroskopia v odrazenom, prechádzajúcom a polarizovanom svetle. Minerálne fázy sa študovali
na prístroji CAMECA SX 100 (metódy EDS, BSE a WDS,
ŠGÚDŠ Bratislava) pri nasledujúcich podmienkach: ZAF

Výsledky a diskusia
Fyzikálno-chemické vlastnosti pôd
Z výsledkov laboratórnych analýz pôdnych substrátov
je zrejmé, že odobrané vzorky vykazujú významnú heterogenitu prejavujúcu sa v prípade jednotlivých sledovaných
parametrov (tab. 1). Hodnoty pôdnej reakcie pri pôdach
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Obr. 2. Mapa odberných miest pôdnych vzoriek a výskytu antimonitových žíl na lokalite Čučma.
Fig. 2. Map of soil sampling sites and stibnite veins at the Čučma deposit.
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z hĺbky 0 až 15 cm sa nachádzajú vo veľmi širokom rozsahu: 2,84 – 7,45, resp. 2,06 – 7,13 v príslušnom poradí
v prípade pH(H2O) a pH(KCl). Na základe stupnice USDA
(Šefčík et al., 2012) na hodnotenie aktívneho pH pôd spadajú skúmané substráty do kategórií od ultra kyslých až
po slabo alkalické pôdy, s mediánom hodnôt patriacim
do kategórie silne kyslých pôd. Rovnakú tendenciu pozorujeme aj v prípade substrátov odobraných z hĺbky 15
až 30 cm. Percentuálne zastúpenie karbonátov v pôdnych
substrátoch kolíše rovnakým spôsobom ako hodnoty pH,
pričom najvyšší obsah bol preukázaný v pôdach s vyššími
hodnotami pH. Elektrická vodivosť všetkých odobraných
pôd sa pohybuje v rozmedzí od 64 do 718 µS . cm–1.
Na základe výsledkov zrnitostného zloženia je možné
klasifikovať odobrané vzorky ako pôdy ľahké až stredne
ťažké (SPS VÚPOP, 2014). Spomedzi odobraných pôd
boli najviac zastúpené pôdy piesočnato-hlinité a hlinito-piesočnaté (tab. 1). Výnimku tvorí len niekoľko vzoriek
pôdnych substrátov antrozemí odobraných z priestoru odkaliska, ktoré sa vyznačujú vyšším obsahom ílu a predstavujú triedu ílovito-hlinitých pôd. Z hľadiska pôdnej
skupiny v študovanej oblasti išlo predovšetkým o iniciálne
pôdy bez prítomnosti horizontov alebo s prítomnosťou
ťažko rozlíšiteľných horizontov, hlavne fluvizeme a antrozeme.
Z hľadiska hodnotenia špecifických kontaminantov
v študovanej oblasti je očividná veľmi vysoká koncentrácia niektorých stopových prvkov, hlavne Sb a As.
V prípade antimónu bola koncentrácia v rozsahu 6,2 až
142 322 mg . kg–1, s mediánmi 433 mg . kg–1 (v hĺbke do
15 cm) a 882 mg . kg–1 (v hĺbke do 30 cm), s evidentným

nárastom hodnôt mediánu, ako aj priemernej koncentrácie
Sb smerom do hĺbky (8 525 mg . kg–1 vs. 24 872 mg . kg–1).
Obohatenie spodnejších hĺbkových horizontov iniciálnych
pôd oproti vrchným v prípade banských oblastí súvisí
na jednej strane so zvetrávaním materských hornín a na
druhej strane s lúhovaním stopových prvkov z povrchových vrstiev vplyvom kyslého prostredia (napríklad banských výtokov z háld) (Jung, 2008). Obsah As v pôdnych
matriciach vo významnej miere koreluje s obsahom antimónu (R2 = 0,87 pri p < 0,000 1). Pozorovali sme súčasne
vysokú koncentráciu obidvoch prvkov, no na rozdiel od
Sb, obsah As s hĺbkou klesá. Distribúcia rizikových stopových prvkov vyjadrená formou bodovej mapy (obr. 3) poukazuje na výskyt pôdnych substrátov s vysokým obsahom
prvkov (Sbmax 142 322 mg . kg–1, Asmax. 2 253 mg . kg–1)
v blízkosti bezprostredných zdrojov kontaminácie na území, teda bývalých štôlní a háld. Najvyšší obsah Sb a As
bol identifikovaný v pôdnych vzorkách na území medzi
štôlňami Matej, Gabriela a Jozef (CUP-3, CUP-4, CUP-6,
CUP-7, CUP-11, CUP-12). V študovanom území boli
pozorované miesta s tzv. kumulatívnym efektom kontaminantov (CUP-10, CUP-16, CUP-18), prejavujúcim sa
pri sútoku potokov (Rožňavský potok, Laz, Čučmiansky
potok) drénujúcich celú oblasť opusteného Sb ložiska.
V týchto vzorkách pôdnych substrátov bol okrem As a Sb
stanovený aj vysoký obsah iných prvkov (hlavne Pb, Zn
a Cu).
Indikačné kritérium (ID) a intervenčné kritérium (IT)
pre pôdy (zeminy) boli v zmysle hodnotenia environmentálnych rizík podľa smernice MŽP SR 1/2015-7 viackrát
prekročené (17x IDSb a 9x ITSb, resp. 18x IDAs a 17x ITAs).

Tab. 1
Vybrané fyzikálno-chemické parametre odobraných pôd spolu s príslušnými intervenčnými a indikačnými limitmi
a priemernou koncentráciou prvkov v pôdach SR.
Tab. 1
Selected physicochemical parameters of collected soils with corresponding intervention and indication limits and median soil
element concentrations for SR.
As

Sb

Pb
[mg . kg–1]

Zn

Cu

pH(H2O) pH(KCl)

CaCO3
Cox
[hm. %]

Íl

Prach
[%]

Piesok

0,13

3

13

25

0 – 15 cm
MIN

16

6,2

4,7

33

11,3

253,8

2,84

2,06

0

MAX

2 253

142 322

189

997,9

7,45

7,13

14,49

19,07

34

41

82

MED

116

433,3

39,15

74

20,4

5,47

4,67

1,04

3,67

5

28

68

MIN

19

13,4

24,7

44

17,9

2,82

2,24

0,50

0,37

4

24

29

MAX

763

121 061

215,8

101

64

7,74

7,42

3,50

17,16

30

41

71

MED

110

882

34,7

73

53,3

5,95

4,84

0,58

1,21

8

28,5

63,5

15 – 30 cm

ID

a

ITa
Æ SR b
A/C hor.

65

25

250

1 500

500

140

80

800

5 000

1 500

7,2/6,6

0,7/0,5

20/14

61/55

17/17

Limitné hodnoty stopových prvkov predstavujú indikačné kritérium (ID) a intervenčný limit (IT) pre priemyselné oblasti podľa smernice MŽP SR č.
1/2015-7; b mediánová koncentrácia v pôdach SR (Čurlík a Šefčík, 1999).
a
Limit values for trace elements represent an indication criterion (ID) and an intervention limit (IT) for industrial areas according to directive of MoE
SR no. 1/2015-7; b median soil element concentrations for SR (Čurlík and Šefčík, 1999).
a
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Dolný Rákoš

Koncentrácia As
(mg . kg–1)
Železité kúpele

16 – 65
66 – 140
141 – 1 400
>1 400

baňa Mária

0

Obr. 3. Distribúcia vybraných kontaminantov (Sb a As) v pôdach študovanej oblasti.
Fig. 3. Distribution of selected contaminants (Sb and As) in soils of the studied area.
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0

Obr. 3. Distribúcia vybraných kontaminantov (Sb a As) v pôdach študovanej oblasti.
Fig. 3. Distribution of selected contaminants (Sb and As) in soils of the studied area.
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až čierny amorfný tmel obsahuje najmä veľmi jemnozrnný
kremeň, svetlú sľudu (sericit), ílové minerály, albit a karbonát (obr. 5, C-2, L).
Materskými horninami litoklastov a kryštaloklastov
substrátu boli najmä metapieskovce, acidné metavulkanity,
metavulkanoklastiká a metapyroklastiká gelnickej skupiny
gemerika. Potvrdzujú to zachované štruktúry litoklastov
a ich minerálne zloženie (obr. 5, H-1, I-1, J-1, K). V alterovaných litoklastoch je primárny biotit premenený na
sericit + Fe oxidy, primárny muskovit je nahradený illitom
a živce zastupuje albit. V najjemnozrnnejšej frakcii, ktorá
sa nachádza vždy v červenohnedom až čiernom amorfnom
tmele, tak prevládajú illit, albit, kremeň, sericit a vzácne sa
vyskytuje aj karbonát.
Na základe vyhodnotenia RTG záznamov možno
konštatovať, že hlavnými minerálnymi fázami v pôdach
študovanej oblasti sú kremeň, kalcit, albit, muskovit
a illit. Z rudných minerálov bol vo vzorkách pôd
oblasti Čučmy najčastejšie identifikovaný tetraedrit
[(Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13] a zriedkavo chalkopyrit
(CuFeS2). Medzi bežné amorfné minerálne fázy v pôdach
patria Fe oxyhydroxidy, ktorých prítomnosť bola dokumentovaná snímkami z polarizačného mikroskopu
(obr. 6). Zaznamenali sa železité agregáty a tmely, pričom
sekundárne Sb(Fe) minerálne fázy tmelia litoklasty
v pôdnom materiáli. Zvýšený obsah Fe vo vrchných
horizontoch pôd na lokalite Čučma opisujú aj autori štúdie
o opustených Sb ložiskách (Chovan et al., 2010; Lalinská
et al., 2010). Dôležitým zistením z vyhodnotenia RTG
difrakčných záznamov je identifikácia sekundárnych Sb
minerálnych fáz – romeit (Ca2Sb2O7) a cervantit (Sb2O4),
ktoré sú produktmi zvetrávania antimónových rúd a boli
opísané na viacerých lokalitách opustených Sb ložísk na
Slovensku (Klimko et al., 2011).
Najčastejším nerudným minerálom vo všetkých vzorkách bol kremeň. Tvorí celistvé zrná a obklopuje ostatné
minerály, ktoré doň najčastejšie vnikajú v podobe rôznych

Pri väčšine odobraných pôd boli v prípade rizikových stopových prvkov Sb a As stanovené významné prekročenia
hraničných hodnôt (obr. 4), pri ktorých sa predpokladá
možnosť, resp. vysoká pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia. Spomedzi ďalších
stopových prvkov bol pomerne vysoký obsah stanovený aj
v prípade Pb, Zn a Cu. Mediánový obsah Pb v pôdach bol
niekoľkonásobne vyšší ako medián v rámci pôd Slovenska
(Čurlík a Šefčík, 1999). Maximálny obsah Pb prevyšoval
ID daného prvku. Podobná situácia bola pozorovaná aj pri
Cu, pričom prekročenie ID nastalo pri 2 vzorkách pôd.
V prípade výskytu Zn v pôdnych substrátoch bol medián
koncentrácie v porovnaní s mediánom v pôdach SR vyšší
len nepatrne, ale ojedinele sa vyskytovala aj pomerne vysoká koncentrácia (Znmax 189 mg . kg–1).
Mineralógia pôdnych substrátov

150 000

1 600

80 000

850

Koncentrácia (mg . kg–1)

Koncentrácia (mg . kg–1)

Pri exaktnom hodnotení kontaminácie pôd a potenciálu
uvoľňovania rizikových stopových prvkov z prítomných
substrátov je nevyhnutné poznať minerálne fázy tvoriace
študované substráty (Rochette et al., 1998; Veselská et al.,
2013; Hiller et al., 2016). Práve detailné mineralogické
štúdium substrátov prináša základné informácie o stabilite
prítomných minerálnych fáz a litoklastov tvoriacich pôdnu
matricu vrátane pevných zložiek generovaných antropogénnou činnosťou.
Pôdny substrát tvoria litoklasty a kryštaloklasty s rôznou zrnitosťou (Wentworth, 1922) – od hrubých štrkov/
brekcií (viac ako 4 – 10 mm) až po ílovce (menej ako
0,003 9 mm; obr. 5). Medzi litoklastami prevládajú veľmi jemnozrnné metapieskovce (obr. 5, A-1, B-1, C-1).
Litoklasty sú stmelené červenohnedým až čiernym amorfným tmelom, ktorý často do litoklastov preniká po puklinách (obr. 5, A-3, E-1, F-2). Litoklasty sú zastúpené aj
acidnými metavulkanoklastikami (obr. 5, H-1, I-1, J-1)
a acidnými metapyroklastikami (obr. 5, K). Červenohnedý

10 000

(a)

2 600
1 400
200
200

100

0

As15 cm

As30 cm

Sb15 cm

100
100
75
50
25

(b) 0

Sb30 cm

Pb15 cm

Zn15 cm

Cu15 cm

Pb30 cm

Zn30 cm

Cu30 cm

Obr. 4. Koncentrácia Sb a As (a), Pb, Zn a Cu (b) vo vzorkách pôd z dvoch hĺbkových intervalov (0 – 15 cm a 15 – 30 cm) a ich porovnanie s ID a IT.
Fig. 4. Sb and As (a) and Pb, Zn and Cu (b) concentrations in soil samples from two depth intervals (0 – 15 cm and 15 – 30 cm) and
their comparison with ID and IT.
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žiliek (Klimko et al., 2009). Vo všetkých vzorkách sú často
prítomné aj karbonáty. Sú tvorené hlavne sideritom a Fe
dolomitmi, pričom po puklinách sú zatlačené oxidmi Fe
s prímesou Mn a Mg (Lalinská et al., 2010).
Oxidy Sb sú najfrekventovanejšie minerálne fázy
v takmer všetkých vzorkách. Typickým príkladom je
identifikovaný oxid Sb stibikonit [Sb3O6(OH)] (obr. 7).
Najvyšší podiel týchto fáz sa zistil vo vzorke pôdneho
substrátu v blízkosti štôlne Jozef (až 63 %). Vysoký podiel

Sb oxidov bol stanovený aj v substrátoch odkaliskových
sedimentov v Čučme. Oxidy Fe a Sb majú veľmi variabilné zloženie, od „čistých“ oxidov Sb a Fe až po zmiešané Fe-Sb oxidy bez prímesí a Sb-Fe oxidy so zvýšeným
obsahom iných prvkov, napríklad Ca, As a Pb (Lalinská
et al., 2010). Podobný trend platí aj pri celkovom obsahu
v pôdnej matrici odobraných vzoriek pôd, kde Fe vystupuje ako dominantný prvok v systéme Ca – Fe – As, resp.
Ca – Fe – Sb (obr. 8).
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Mobilita stopových prvkov v pôdach

vody uvoľnilo 0,26 – 2,69 % As (medián 0,60 %) a z pôdy
z hĺbky 15 – 30 cm to bolo 0,56 – 1,60 % (medián 0,70 %)
z celkového obsahu As v pôdach. Nižšie rozpustené po-

Výsledky extrakčného experimentu s destilovanou vodou (tab. 2) poukázali na relatívne nízky mobilizovateľný
podiel Sb a As z celkového obsahu týchto prvkov v pôdnych substrátoch. V prípade antimónu sa z pôd (hĺbka 0
– 15 cm) vylúhovalo 0,14 až 1,42 % Sb z jeho celkovej
koncentrácie s mediánom 0,46 %. Podobný trend lúhovania Sb sa zaznamenal aj pri pôdnom substráte z hĺbky 15
– 30 cm, kde bol medián nepatrne vyšší (0,50 %). Vo všeobecnosti sa preukázalo, že koncentrácia extrahovaného
Sb bola úmerná jeho celkovému obsahu, teda pri pôdach
s vysokým obsahom Sb bola stanovená aj jeho najvyššia
mobilná koncentrácia. Vzťah medzi celkovým obsahom
Sb v pôdach a extrahovateľnou koncentráciou Sb bol
štatisticky veľmi významný (R2 = 0,93 pri p < 0,000 1).
Celkovo nízke percento extrahovaného Sb sa uvádza aj
v rámci viacerých predchádzajúcich štúdií (Ettler et al.,
2007; Hiller et al., 2012; Nakamaru et al., 2017; Zhang
et al., 2018), pričom hlavnou príčinou nízkej mobility Sb
je silná adsorpcia alebo koprecipitácia s oxidmi Fe v procesoch zvetrávania (Hammel et al., 2000). Podľa Álvarez-Ayuso et al. (2013) však aj nízky podiel mobilného
Sb (< 2 % z celkovej koncentrácie Sb) môže predstavovať značné nebezpečenstvo pre okolité prostredie, najmä
rastlinnú biomasu rastúcu na kontaminovaných pôdach
v území. Percentuálny podiel uvoľneného As v porovnaní
s Sb bol relatívne vyšší. Z pôdy z hĺbky 0 – 15 cm sa do

Tab. 2
Celkový obsah Sb a As (Ccelk.; mg . kg–1), ich extrahovaná
koncentrácia (Cvýluh; mg . kg–1), percentuálny podiel (% mob.)
vo vodných výluhoch z pôd a hodnoty pH výluhov.
Tab. 2
Total contents of Sb and As (Ccelk.; mg . kg–1), their extractable
concentrations (Cvýluh; mg . kg–1) and proportions (% mob.)
in aqueous extracts of soils and leachate pH values.
Sb
Ccelk.

Cvýluh

As
%
mob.

Ccelk.

Cvýluh

%
mob.

pH

0 – 15 cm
MIN

6,9

MAX 142 322
MED

620

0,09
198
3,43

0,14

16

0,39

0,26

3,28

1,42

2 253

5,92

2,69

7,42

0,46

153

0,73

0,60

6,47

15 – 30 cm
MIN

13,4

MAX 121 061
MED

1 448

0,1
181
9,03

0,15

19

0,30

0,56

3,20

0,77

763

5,29

1,60

7,85

0,50

304

2,06

0,70

6,54

Obr. 5. Mikrofotografie študovaných pôdnych substrátov (vzorky ČUP-3B, ČUP-7, ČUP-11).
A: 1 – litoklasty veľmi jemnozrnného metapieskovca s prevahou kremeňa; 2 – ílovec s prevahou sericitu, ílových minerálov a amorfného tmelu (hnedý až čierny); 3 – veľmi jemnozrnný metapieskovec s klastami kremeňa a karbonátov v amorfnom tmele; 4 – tmel
z amorfných Fe oxyhydroxidov (X polaroidy). B: detail A1 (X polaroidy). C: 1 – litoklast veľmi jemnozrnného pieskovca (kremeň
+ sericit + albit + karbonát); 2 – substrát s prevahou tmelu, menej sú zastúpené ílové minerály, kremeň, albit, svetlá sľuda a karbonát
s prachovcovou zrnitosťou (X polaroidy). D: 1 – veľmi jemnozrnný substrát tvorí kremeň, karbonáty, ílové minerály a prevláda amorfný tmel; 2 – polykryštalický (žilný?) kremeň s amorfným tmelom po puklinách (X polaroidy). E: 1 – veľmi hrubý metapieskovec
(kremeň + muskovit + albit) s amorfným tmelom Fe oxyhydroxidov na foliačných plochách; 2 – ako D 1 (X polaroidy). F: 1 – litoklasty
polykryštalického hrubozrnnejšieho metamorfného kremeňa v jemnozrnnejšom substráte (II polaroidy). G: 1 – fragmenty kremeňa
v submikroskopickom matrixe (kremeň + sľuda + albit); 2 – veľmi jemnozrnný metapieskovec; 3 – rôzne litoklasty v tmele (X polaroidy). H: 1 – litoklast alterovaného metavulkanoklastika; 2 – kryštaloklast undulózneho kremeňa v submikroskopickom matrixe (kremeň
+ karbonát + sericit) (II polaroidy). I: ako H (X polaroidy). J: 1 – litoklast acidného metavulkanoklastika; 2 – jemnozrnné fragmenty
kremeňa, svetlej sľudy, karbonátu a albitu v amorfnom tmele (X polaroidy). K: alterované acidné metapyroklastikum (kremeň + karbonát + sericit + albit) (X polaroidy). L: veľmi jemnozrnný substrát (kremeň + ílové minerály + albit + amorfný tmel) (II polaroidy).
Fig. 5. Microphotography of studied soil substrates (samples CUP-3B, CUP-7, CUP-11).
A: 1 – very fine-grained metasandstone with a predominance of quartz; 2 – claystone with predominance of sericite, clay minerals and
amorphous cement (red-brown to black); 3 – very fine grained metasandstone with quartz and carbonate in amorphous cement; 4 – cement of amorphous Fe-oxyhydroxides (X polaroids). B: Detail A1 image (X polaroids). C: 1 – very fine-grained metasandstone (quartz
+ sericite + albite + carbonate); 2 – a substrate in which cement prevails, clay minerals, quartz, albite, light mica and silstone grain
size carbonate are less represented (X polaroids). D: 1 – a very fine-grained substrate consists of quartz, carbonates, clay minerals and
amorphous cement predominates; 2 – polycrystalline (vein?) quartz with amorphous cracks (X polaroids). E: 1 – very coarse-grained
metasandstone with amorphous Fe-oxyhydroxides cement in foliar areas; 2 – as Fig. D 1 (X polaroids). F: 1– lithoclasts of polycrystalline coarse-grained metamorphic quartz in fine-grained substrate (II polaroids). G: 1 – quartz fragments in submicroscopic matrix
(quartz + mica + albite); 2 – very fine grained metasandstone; 3 – different lithoclasts in cement (X polaroids). H: 1 – lithoclast of
altered metavulcanoclastics; 2 – crystalloid of undulose quartz in submicroscopic matrix (quartz + carbonate + sericite) (II polaroids).
I: as Fig. H (X polaroids). J: 1 – lithoclast of acid metavulcanoclastics; 2 – fine grained fragments of quartz, light mica, carbonate and
albite in amorphous cement (X polaroids). K: altered acid metapyclastics (quartz + carbonate + sericite + albite) (X polaroids). L: very
fine-grained substrate (quartz + clay minerals + albite + amorphous matrix) (II polaroids).
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Obr. 6. Fe fázy tmelu litoklastov vo výbruse pôdnej vzorky (vzorka CUP-8, vľavo II polaroidy, vpravo X polaroidy).
Fig. 6. Fe-phase of amorphous cement in soil microscope slice (sample CUP-8, left II polaroids, right X polaroids).

Obr. 7. Antimonit (biely) obklopený oxidom Sb stibikonitom (svetlosivý). Najtmavšie zrná reprezentuje kremeň a muskovit (obrázok
vpravo – detailný pohľad).
Fig. 7. Stibnite (white) surrounded by Sb oxide stibiconite (light gray). The darkest grains are quartz and muscovite (picture right –
detail view).

Obr. 8. Diagram chemického zloženia pôdnych substrátov v systéme Ca – Fe – Sb a Ca – Fe – As (v %).
Fig. 8. Diagram of chemical composition of soil substrates in Ca – Fe – Sb and Ca – Fe – As systems (in %).
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diely As a Sb v najvrchnejšej vrstve pôd pravdepodobne
súvisia s vyšším obsahom organickej hmoty (fulvokyselín
a humínových kyselín), ktorá je schopná viazať tieto polokovy prostredníctvom tvorby komplexov (Herath et al.,
2017). Štatisticky silný pozitívny vzťah medzi celkovým
obsahom a extrahovanou koncentráciou sa rovnako potvrdil aj pri As (R2 = 0,95 pri p < 0,000 1). Nízke percentuálne
podiely mobilného As, rovnako ako v prípade Sb, možno
vysvetliť adsorpciou As na povrch sekundárnych oxidov
Fe, ako aj jeho inkorporáciou do štruktúry hojne zastúpených oxidov Fe. Potvrdzujú to aj výsledky z mineralogického výskumu týchto pôd.
Na základe výsledkov statických extrakčných experimentov možno konštatovať, že v rámci skúmaného územia EZ v Čučme sú identifikované miesta s extrémnym
obsahom rizikových prvkov ako Sb a As v substrátoch
iniciálnych pôd, ktoré súčasne predstavujú potenciálne
riziko vyplývajúce z mobilizácie Sb a As v procesoch
zvetrávania. Sú to hlavne miesta v blízkosti historických
štôlní a opustených háld a odvalov.
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Záver
Na základe zrealizovaného mineralogicko-geochemického prieskumu pôd v oblasti opusteného Sb ložiska
Čučma bola zreteľne preukázaná kontaminácia pôdnych
substrátov antimónom a arzénom. Geologická stavba tohto územia, ako aj rozsiahla banská činnosť prebiehajúca
v minulosti sú hlavnými príčinami extrémne vysokého
obsahu stopových prvkov, ktorých maximá sú pozorované
najmä v blízkosti deponovaných háld a odvalov s ťažobným odpadom a bývalých štôlní. Zvetrávanie mechanicky
porušených materských hornín so zastúpením sulfidov Sb
a As spôsobuje neustále uvoľňovanie týchto dvoch kontaminantov do prostredia. Nízky podiel ľahko mobilizovateľných foriem Sb a As je spojený s ich pomerne stabilnou
väzbou v štruktúrach hojne zastúpených sekundárnych
oxidov Fe v týchto pôdach. V prípade Sb je to aj vďaka
tvorbe samostatných stabilných oxidov Sb (stibikonit,
cervantit a roméit) a nemožno vylúčiť ani úlohu pôdnej
organickej hmoty. Aj tento nízky extrahovateľný podiel je
však stále pre širšie okolie potenciálnym rizikom, pretože
bol stanovený v prípade slabého extrakčného činidla (destilovaná voda) a nezohľadňuje v tomto prípade dlhodobý
reálny účinok v prostredí. V súvislosti s tým je potrebný
ďalší výskum a vyhodnotenie potenciálneho environmentálneho rizika v tejto oblasti zamerané na detailnejšie štúdium podmienok šírenia a bioprístupnosti kontaminantov.
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Geochemical and mineralogical exploration of soils affected by mining activities
at the abandoned Sb-deposit Čučma
Abandoned Sb-deposit Čučma is one of the typical mining sites in Slovakia, situated in the southern belt of the
Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Western Carpathians)
(Fig. 1). At present, part of the locality is classified as
probable environmental burden (registered as RV (003)/
Čučma – former mining plant, SK/EZ/RV/777) and the
impoundment is registered in the repository register. The
main source of environmental contamination (mostly Sb
and As) in the area are the outflows of mining waters
from old galleries and deposited mining wastes in the area
(Hiller et al., 2012). Soil samples were taken at two depth
horizons (0 – 15 cm/18 samples and 15 – 30 cm/5 samples)
for the study of geochemical and mineralogical properties
of soils (Fig. 2).
Laboratory analyses of soil substrates showed their
significant heterogeneity (Tab. 1). The soil pH values for
samples from a depth of 0 – 15 cm were in the range of
2.84 – 7.45 and 2.06 – 7.13 for pH(H2O) and pH(KCl),
respectively with the same tendency for soil samples from
a depth of 15 to 30 cm. The soil substrates fell into the
categories from “ultra-acidic” to “weakly alkaline” soils
with a median of values belonging to the “strongly acidic”
soils based on the USDA scale for the assessment of active soil pH. The soil samples represented primarily initial
soils without the presence of horizons or with the presence
of hardly distinguishable horizons, mainly fluvisols and
technosols.
Total concentrations of potentially toxic trace elements
were high in several cases, especially in the case of Sb and
As (the range of Sb contents was 6.2 – 142 322 mg . kg–1
with a median of 433 mg . kg–1 for a depth of 0 – 15 cm and
a median of 882 mg . kg–1 for a depth 15 – 30 cm). Median
and mean Sb (8 525 mg . kg–1 vs. 24 872 mg . kg–1) concentrations increased with soil depth. The enrichment of the
lower depth horizons of the initial soils compared to the
upper horizons in mining areas relates to the rock weathering and leaching of trace elements from surface layers due
to acidic environments (e.g. mine effluents) (Jung, 2008).
The As contents of the soils significantly correlated with
antimony (R2 = 0.87 at p < 0.000 1), however, the As con-

tent decreases with depth of soil profiles. The highest total
concentrations of Sb and As as well as Pb, Zn and Cu were
identified in soil samples of the area between the adits of
Matej, Gabriela and Jozef (CUP-3, CUP-4, CUP-6, CUP7, CUP-11, CUP-12) and at sites with the cumulative
effect of contaminants (CUP-10, CUP-16, CUP-18), at the
confluence of streams draining the whole area of abandoned Sb deposit (Fig. 3). Indication (ID) and intervention
(IT) criteria for soils (according to Directive of Ministry
of Environment of the Slovak Republic) were exceeded in
17 samples for IDSb and in 9 samples for ITSb, resp. in 18
samples for IDAs and 17 samples for ITAs (Fig. 4). For most
soils, significant exceedances of limit values, assuming the
possibility of a high probability of endangering human health and the environment, were assessed.
The soil substrate consists of lithoclasts and
crystalloclasts of variable grain size (Wentworth, 1922)
– from coarse gravel/breccias (more than 4 – 10 mm) to
granularity of claystones (less than 0.003 9 mm). Very finegrained meta-sandstones predominate among lithoclasts
(Fig. 5). Lithoclasts are cemented with red-brown to black
amorphous cement, which often penetrates the cracks. The
red-brown to black amorphous cement contains especially
fine-grained quartz, light mica (sericite), clay minerals,
albite and carbonates.
Quartz, calcite, albite, muscovite and illite are the main
mineral phases in the soils of the study area. Concerning
the ore minerals, tetrahedrite and rarely chalcopyrite were
mostly identified in the soil samples. Common amorphous
mineral phases in the soils were Fe oxy-hydroxides.
Ferric aggregates and cement were recorded (Fig. 6),
secondary Sb(Fe) mineral phases cemented lithoclasts
in the soil substrates. Secondary Sb mineral phases –
romeite (Ca2Sb2O7), cervantite (Sb2O4) and stibiconite
[Sb3O6(OH)] were identified as products of weathering of
antimony ores, mostly stibnite (Fig. 7). Antimony oxides
are the most frequent mineral phases in almost all samples.
In all samples, quartz was the most common non-ore
mineral, which forms whole grains and surrounds other
minerals that most often enter it in the form of various
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0.56 – 1.60 % (median of 0.70 %) of the total As content
in soils. The lower extractable proportions of As and Sb in
the surface soil layers are probably related to the higher
organic carbon content (fulvic acids and humic acids),
which bind these metalloids through complex formation
(Herath et al., 2017). The low extractable As proportions,
as in the case of Sb, can be explained by the adsorption
of As to the surfaces of secondary Fe oxides as well as
its incorporation into the structure of abundant Fe oxides,
whose presence was confirmed by mineralogical research
of these soils. It can be concluded from the results of
extraction experiments that there are sites with anomalous
concentrations of risk elements, such as Sb and As, in
substrates of initial soils within the investigated area
of abandoned antimony deposit Čučma, representing
a potential risk to the surrounding environment. These
sites are mainly places located near historical adits and
abandoned heaps and dumps.

veins (Klimko et al., 2009). Carbonates are also often
present in all samples. They are mainly made up of siderite
and Fe-dolomites, and the fissures are pushed by Fe oxides
with the addition of Mn and Mg (Lalinská et al., 2010).
The results of the extraction experiment with distilled
water indicated relatively low mobile proportions of Sb
and As (Tab. 2). Only 0.14 to 1.42 % Sb (median of 0.46 %)
of its total content was extracted from soils at a depth of
0 – 15 cm. A similar trend of Sb extractability was also
observed in the soils taken from a depth of 15 – 30 cm,
where the median was slightly higher (0.50 %). In general,
extractable Sb concentration was proportional to its
total content. The main cause of low Sb mobility was
likely a strong adsorption or co-precipitation of Sb with
Fe oxides in weathering processes (Hammel et al., 2000)
and the formation of individual secondary Sb minerals
with low solubility in water under oxidizing conditions.
The percentage of extracted As was somewhat higher
compared to that of extracted Sb. For soils from 0 – 15 cm
depth, 0.26 – 2.68 % As (median of 0.60 %) was released
into the water, and for soils from 15 – 30 cm depth, it was
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