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Abstrakt 

Práce předkládá výsledky výzkumu možností využití mechorostů v 

biomonitoringu/bioindikaci stavu atmosféry. Hodnoceny byly možnosti využití 3D 

fotogrammetrického skeneru k analýze povrchové struktury mechového zápoje, bylo 

srovnání této metody s metodou LED laserového skeneru a zjišťován vztah sledované 

povrchové struktury ke sledovaným veličinám (vlhkost, teplota). 3D fotogrammetrický 

skener, na rozdíl od LED laserového skeneru, umožňuje sběr dat v reálném čase a až s 

tisícinásobně větší přesností. Mnohonásobná regresní analýza vztahu vlhkosti a teploty k 

povrchové struktuře prokázala jasnou závislost, povrchová struktura je tedy odrazem 

historie populace mechu a může sloužit i jako indikátor těchto atmosférických podmínek v 

místě jejího výskytu. Dále práce prezentuje srovnání aktivního biomonitoringu 

atmosférických stopových prvků (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn) pomocí mechorostů 

metodou „irrigated moss bag“ s běžně užívanými technickými metodami ČHMÚ a vliv 

koncentrace sledovaných prvků v prašných částicích, vlhkosti, teploty a osvitu na 

akumulaci těchto prvků v mechovém materiálu. Pomocí mnohorozměrné analýzy dat byly 

stanoveny modely, které daný vztah nejlépe popisují. 

Klíčová slova: mechorosty, biomonitoring, bioindikace, 3D fotogrammetrie, atmosféra, 

stopové prvky 

 



Abstract 

This thesis presents the outcomes of research of possibilities of using bryophytes in the 

field of biomonitoring/bioindication of the atmospheric state. Utilization of 3D 

photogrammetric scanner was evaluated in order to assess its suitability for the moss 

canopy structure analysis. This approach was further compared to the LED laser scanner 

and relation of the canopy structure to the environmental factors (humidity, 

temperature) was assessed. 3D photogrammetric scanner, unlike LED laser scanner, 

allows us to gather date in real time and with up to thousand-times higher accuracy. 

Multiple regression analysis of the relation between humidity, temperature and canopy 

structure showed significant dependence. Thus, canopy structure is a reflection of the 

particular moss population history and can be used as indicator of these atmospheric 

conditions in its vicinity Furthermore, this thesis presents the comparison of active 

biomonitoring of atmospheric trace elements ((Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn) by the 

means of “irrigated moss bag” method and common technical methods used by Czech 

Hydrometeorological Institute. Effects of concentration of the trace elements in 

suspended dust particles, humidity, temperature and irradiance on their accumulation in 

the moss material were assessed as well. By the means of multivariate analysis, models 

describing such dependence were created. 

Keywords: Bryophytes, biomonitoring, bioindication, 3D photogrammetry, atmosphere, 

trace elements 
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Motivace 

Jedním z určujících faktorů ovlivňujících biosféru i člověka, jakožto její součásti, je 

atmosféra, potažmo ovzduší. Monitoring jejího stavu a zejména monitoring jejího 

znečištění je již dnes nedílnou součástí ochrany životního prostředí. Mezi mnoha přístupy, 

umožňujícími hodnocení stavu atmosféry, se biomonitoring stává stále více 

prominentním. Komplexnost a zároveň relativní snadnost jeho aplikace jej činí ideálním 

nástrojem pro daný účel, přičemž mezi organismy užívanými k monitoringu stavu 

atmosféry jsou mechorosty jedny z nejužívanějších. 

Biomonitoring pomocí mechorostů je nicméně stále ještě poměrně mladou metodou a je 

tudíž třeba neustále zpřesňovat metodiku a vyvíjet snahu o co nejdokonalejší odstínění 

faktorů, které mohou ovlivnit výsledek biomonitoringových studií. 

Předmětem této práce je výzkum těchto faktorů s cílem zjistit, jakou měrou ovlivňují 

možnosti využití mechorostů jako biomonitorů za účelem zpřesnění dané metodiky.  

 

 

Motto:  

Natura nusquam magis est tota quam in minimis. 

(příroda celá obsažena nejvíce ve svých nejmenších) 

(Plinius starší, Naturalis Historia) 
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1. Úvod 

Existuje množství taxonů, jichž lze s úspěchem užít k monitoringu stavu životního 

prostředí, potažmo kvality ovzduší; mechorosty však patří mezi těch několik málo skupin, 

které lze efektivně aplikovat v biomonitoringu téměř všech úrovní časové i prostorové 

škály. Rozměry většiny druhů mechorostů, jejich kosmopolitnost, abundance, stejně tak 

jako jejich haploidita je činí extenzivně využívanými biomonitory. Míra jejich využití má 

stále vzestupnou tendenci, a to navzdory některým nedávným studiím, které jsou 

k jednotlivým aspektům pojetí biomonitoringu pomocí mechorostů různou měrou 

kritické. 

Hlavním cílem práce je zhodnocení možností a omezení využití aktivního biomonitoringu 

kvality ovzduší pomocí mechorostů v průmyslem ovlivněné oblasti Ostravska. 

Dílčími cíli jsou:  

 sledování možných faktorů ovlivňujících bioakumulaci, zejména povrchové 

struktury společenstev mechorostů a vývoj metodiky k jejímu sledování 

 srovnání výsledků aktivního biomonitoringu s výsledky standardního monitoringu 

kvality ovzduší prováděného v Ostravě Českým hydrometeorologickým ústavem 

 zhodnocení vlivu meteorologických podmínek na bioakumulaci 

1.1. Biomonitoring 

Navzdory jeho hojnému užívání, definice pojmu biomonitoring je značně neustálená 

a nejasná (Markert, Breure & Zechmeister, 2003), což se odráží i v odlišném očekávání, 

které je spojeno s jeho aplikací. Přehled širokého spektra definic souvisejících 

s biomonitoringem uvádí např. Wittig (1993), nicméně jednoznačná definice, jež by byla 

všeobecně uznávána, stále chybí. 

Wolterbeek (2002) obecně definuje biomonitoring jako užití organismu nebo biologického 

materiálu k získání údajů o konkrétním stavu biosféry, které jsou kvantitativního 

charakteru. Tuto definici vztahuje jak k údajům získaným změnou chování daného 

organismu, tak k údajům o koncentraci určitých látek, které jsou získány analýzou tkání či 

pletiv organismu. 
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Kvantitativní charakter informací získaných pomocí biomonitoringu udávají v rámci 

definice rovněž Falla et al. (2000), již rozlišují pojmy bioindikace a biomonitoring právě na 

tomto základě. Bioindikace je v tomto pojetí získávání informace o prostředí, jež je 

kvalitativního charakteru, tedy např. abundance daného druhu na lokalitě, jeho vzrůst či 

životní strategie. Pojem „biomonitoring“ je zde tedy vyhrazen výhradně pro proces 

získávání informace kvantitativní. Odlišné je pojetí Fränzla (2003), jenž uvádí termín 

„bioindikace“ jako nadřazený všem metodám získávání dat prostřednictvím živých 

struktur. Rozděluje bioindikátory na tři skupiny: 

 testové organismy (test organisms) – organismy užívané v toxikologických studiích 

za účelem získání kvantitativní informace o účinku specifických chemických látek 

(většinou průmyslového původu) na biologickou strukturu dané úrovně 

 indikátorové druhy (indicator species) – organismy, jejichž výskyt, habitus či 

fyziologie poskytují kvalitativní informaci o životním prostředí v zájmové lokalitě 

 monitoringové druhy (monitoring species) – organismy, které umožňují získání 

kvantitativní informace o dopadu znečišťujících látek na životní prostředí 

v zájmové lokalitě 

Monitoringové druhy v tomto pojetí představují jak biomonitory účinku (či reakce), tak 

akumulátorové biomonitory, přičemž konkrétní využití daného druhu v monitoringu závisí 

značnou měrou na jeho autekologii. Druhy perzistentní se všeobecně užívají spíše jako 

akumulátorové biomonitory, druhy zranitelnější slouží svou odezvou na stresující faktor 

(znečišťující látku) jako monitory účinku. 

Z praktického hlediska je rovněž podstatné rozlišení biomonitoringu na pasivní a aktivní 

biomonitoring podle přístupu, který je užit. Pasivní biomonitoring sleduje reakci na stres 

či akumulaci konkrétní látky v organismu, který je v zájmové lokalitě přirozeně přítomen 

(je nativní). Biomonitoring aktivní oproti tomu sleduje tuto reakce v organismu, který je 

na zájmovou lokalitu přenesen (transplantován) z lokality jiné (Garrec & Radnai, 1996). 

Transplantace může být nevyhnutelná obzvlášť, pokud se daný druh na lokalitě kvůli 

jejímu znečištění nevyskytuje, případně vyskytuje, ale jeho populace je již na znečištění 

adaptována (například aktivizací mechanizmů, jež kontinuálně snižují koncentraci 
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polutantu v pletivech rostliny). Adaptovaný organismus je již jako akumulátorový 

biomonitor nevyužitelný (např. Fernández & Carballeira, 2000). 

Chakrabortty a Paratkar (2006) uvádějí – ve srovnání s užitím technických monitorovacích 

metod – jako hlavní výhody biomonitoringu tyto skutečnosti: 

 není třeba dlouhodobé využívání drahého vzorkovacího vybavení 

 vzorkování organismů používaných jako biomonitory je všeobecně snadnější 

 koncentrace v monitoringových organismech jsou vyšší než v systému, který je 

monitorován, čímž se zvyšuje přesnost měření 

 většina organismů odráží vnější podmínky zprůměrovaně během konkrétních 

časových období, což se stává důležitým, zejména když se monitorované hodnoty 

v čase rychle mění 

Pro biomonitoring jsou v různé míře užívány druhy v celé taxonomické šíři domény 

Eukaryota, využitelnost jednotlivých taxonů má nicméně nutná omezení týkající se 

konkrétního prostředí a monitorovaného faktoru či látky. Kosmopolitnost, nápadnost 

a rozmanitost ekologických forem předurčuje k biomonitoringu cévnaté rostliny – tyto 

rostliny byly s větším či menším úspěchem užity pro monitoring téměř všech běžných 

cizorodých látek v ovzduší. Z poslední doby pocházejí studie zabývající se využitím 

bioakumulačních schopností travin pro biomonitoring polyaromatických uhlovodíků 

v rozvojových zemích, stejně tak jejich možnému využití pro potřeby fytoremediace již 

zasažených území (např. Sojinu et al., 2010). K biomonitoringu znečištění ovzduší 

polyaromatickými uhlovodíky byly v nedávné době také úspěšně užity listy dubu 

cesmínovitého (Quercus ilex L.) v evropské (konkrétně italské) městské zástavbě (De 

Nicola et al., 2011). Možnostmi využití dendroanalýzy pro rekonstrukci vývoje znečištění 

ovzduší se zabývali Nabais, Freitas a Hagemeyer (1999) a Padilla a Anderson (2002). 

K pasivnímu monitoringu jak organických, tak anorganických znečišťujících látek byla 

s úspěchem využita i kůra borovice lesní (Pinus sylvestris L.); jak kůra, tak dřevo jsou 

vhodné i pro dlouhodobější rekonstrukce výskytu polutantů v atmosféře (Schulz et al., 

1999). 
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Traviny již byly užity i pro biomonitoring výskytu atmosférické rtuti (De Temmermann et 

al., 2007) či fluoru v okolí chemických závodů (Franzaring, Klumpp & Fangmeier, 2007), 

nicméně jejich užití není nijak zvlášť rozšířeno a citované příklady jsou prozatím spíše 

výjimkami. 

Z poslední dekády lze uvést také aktivní biomonitoring atmosférických těžkých kovů 

pomocí růží (Calzoni et. Al., 2007), tato studie je v rámci využití cévnatých rostlin 

v biomonitoringu značně inovační, neboť aktivní biomonitoring pomocí rostlin je tradičně 

doménou rostlin bezcévných. Vlastnosti průduchů a anatomicko-chemické vlastnosti listů 

pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia) byly shledány vhodnými pro biomonitoring 

celkové kvality životního prostředí ve městech (Balasooriya et al., 2009). 

Ve vodním prostředí jsou využívány makrofyty pro detekci výskytu těžkých kovů (např. Ali 

et al., 1999), v těchto podmínkách je nicméně stále ještě mnohem častější analýza tkání 

živočichů či stélek bezcévných rostlin - v nedávné době se například možným využitím 

prostorového rozmístění rozsivek v říčním korytu pro biomonitoring zasažení toku 

průmyslem zabývali Smucker a Vis (2011). Zhodnocením využití biomonitoringu těžkých 

kovů v mořských ekosystémech a možností jeho rozvoje v budoucnosti se zabývali Zhou et 

al. (2008), zhodnocením biomonitoringu v ekosystémech sladkovodních pak Li et al. 

(2010). 

Pro stanovení znečištění vody stopovými prvky se poměrně běžně využívají sladkovodní 

ryby, a to i pro monitoring znečištění z konkrétního průmyslového zdroje (např. 

Wagner & Boman, 2003). Ryby byly jako jedny z mála živočichů využity i k aktivnímu 

biomonitoringu těžkých kovů v jejich prostředí (Birungi et al., 2007). Se vzrůstem významu 

organického znečištění v posledních letech se začíná uvažovat o využití ryb pro 

biomonitoring polyaromatických uhlovodíků, např. rozborem tkání mladých jedinců 

losose kisuče (Oncorhynchus kisutch) se ve Spojených státech zabývali Barbee et al. 

(2008). Měkkýši jsou v biomonitoringu nejužívanějšími vodními živočichy, ke sledování 

znečištění pocházejícího z čistírny odpadních vod byli použiti říční plži (Gust et al. 2010), 

mořští plži jsou, a to zejména pro jejich značnou akumulační schopnost, často užíváni pro 

monitoring těžkých kovů v moři (Cravo, Bebiano & Foster, 2004). Mlži jsou ve studiích 

uživáni také, nicméně jejich užití je omezeno jejich filtračními schopnostmi – ve 
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znečištěné vodě mlži dlouho nepřežijí (např. Conti & Cechchetti, 2003). Struktura 

společenstev bezobratlých byla užita i pro biomonitoring znečištění půdy (např. Van 

Straalen, 1998). 

Nejznámější skupinou využívanou v biomonitoringu jsou lišejníky. Lišejníky se v různých, 

zejména bioakumulačních, monitoringových studiích používají ze všech skupin organismů 

nejdéle, jejich ústup v reakci na znečištění ovzduší v anglických městech zmiňuje již 

Grindon (1856). V poslední době bylo věnováno úsilí monitorovat pomocí lišejníků 

i znečištění atmosférickým prachem (Branquinho et al., 2008), byly užity 

i k biomonitoringu znečištění amoniakem z živočišné výroby, konkrétně z chovu prasat 

(Frati, 2007). Rovněž byl učiněn pokus integrovat biomonitoring cévnatých rostlin 

a lišejníků při sledování dopadu ozónu na biosféru, nicméně výsledky nebyly přesvědčivé 

– lišejníky (na rozdíl od užitých cévnatých rostlin) nevykazovaly ve výskytu žádnou 

konkrétní odpověď na zvýšené koncentrace ozónu (Nali et al. 2007). 

Evaluace fytotoxicity troposférického ozónu pomocí cévnatých rostlin je ovšem v dnešní 

době již běžná (např. Ribas & Peñuelas, 2003), zejména ve venkovských či horských 

oblastech, kde bývají koncentrace troposférického ozónu často nejvyšší. Biomonitoring 

znečištění ozónem v městských a předměstských oblastech probíhal v devíti zemích 

Evropské unie za užití rostlin tabáku (Klumpp et al., 2006a; Klumpp et al., 2006b). 

Supersenzitivní kultivary tabáku (Nicotiana tabacum L.) se k biomonitoringu znečištění 

ozónem užívají běžně, úskalími této metody se v nedávné době zabývali Cristofollini et al. 

(2011). 

Komplexní biomonitoring napříč taxonomickými skupinami jak rostlin, tak živočichů, byl 

navrhnut i k evaluaci potenciálního radioaktivního znečištění na Aljašce (Burger et al., 

2007). Tkáně, vajíčka a peří ptáků byly užity k biomonitoringu rtuti v ekosystému (Burger 

& Gochfeld, 1997). V biomonitoringu a ekotoxikologii se rovněž začíná uplatňovat známá 

hlístice Caenorhabditis elegans, k čemuž přispívá její velmi dobře prozkoumána 

autekologie a kompletně přečtený genom (Jones et al., 1996; Ucceleti et al., 2010). 

Znalost genomu Caenorhabditis elegans a jeho dlouhodobé využívání coby modelového 

organismu nejen v genetice vede k otázkám po možné roli genomiky v biomonitoringu 

obecně (Steinberg, Stürzebaum & Menzel, 2008). 
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Značně rozšířen je biomonitoring pomocí lidských tkání, analyzována bývá jak lidská 

krev – např. biomonitoring vdechovaných komplexních sloučenin (Scherer, 2005), tak 

mrtvé tkáně. K analýze se užívají lidské nehty (Slotnick & Nriagu, 2006) i vlasy, tyto lze 

využít i ke zjištění vystavení organickým znečišťujícím látkám (Schramm, 2008), pak také 

k monitoringu nedostatku živin a vystavení toxické látky, hlavně kovům (Rodrigues et al. 

2008). Ke stanovení zátěže životního prostředí byly ostatně užity i mrtvé tkáně jiných 

savců – z poslední doby například bodliny a chlupy ježka evropského (Vermeulen et al., 

2009). Pro biomonitoring expozice aromatickým uhlovodíkům se většinou analyzuje lidská 

moč (Jürgen & Seidel, 2002), v České republice se výskytem těžkých kovů v lidské moči se 

zabývaly Černá et al. (1997). 

V zemích Evropské unie je biomonitoring užíván již desítky let a za tu dobu přispěl k 

celkovému zkvalitnění životního i pracovního prostředí. Stále jej lze nicméně hodnotit jako 

spíše nekoordinovaný a v mnoha případech i nedostačující z hlediska potřebné expertní 

úrovně. (Van Damme & Casteleyn, 2003). Možnosti spolupráce v panevropské škále již 

testovány byly, ale zůstalo jen u konstatování, že je proveditelná (Smodiš, B. & Bleise, A.). 

Boogard et al. (2006) navrhli rámec, ve kterém by data z biomonitoringu v EU měla být 

nadále interpretována, rovněž však zůstalo spíše jen u obecných proklamací. Kriticky se k 

problematice biomonitoringu v poslední době vyjadřují například Mertens et al. (2005), již 

varují před unáhlenou interpretací koncentrací stopových kovů v rostlinách. Dle jejich 

názoru ne vždy musí jít v konkrétním případě o bioindikátory, nehledě k tomu, že rostliny 

(jednotlivé druhy i obecně) nemusí být vhodné ani k bioakumulaci, natož k fytoextrakci 

těchto prvků a jejich sloučenin. Často zmiňovanou výtkou k metodice biomonitoringu 

všeobecně je přílišný redukcionismus jednotlivých studií, kdy zaměření se na konkrétní 

prvek (látku), či skupinu prvků znemožňuje komplexní posouzení vlivu. Tento 

redukcionismus takto ovšem vede k nevyužívání základních možností, které biomonitoring 

nabízí (Viau, 2002). 

V České republice se užívá biomonitoring (nicméně jen člověka) od r. 1994, v rámci 

Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí 

(Černá et al., 2007). Jednou z mála monitoringových studií v přírodních podmínkách České 

republiky byl monitoring znečištění vod v údolí Dyje – bioakumulace kovů ve vodních 
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rostlinách, včetně řas a mechů (Žáková & Kočková, 1999). V Ostravském regionu se 

monitoringu tělesných tkání člověka se zaměřením na polyaromatické uhlovodíky a 

těkavé organické sloučeniny věnovali v nedávné době Šrám et al. (2011). 

1.2. Mechorosty jako biomonitory 

Užití mechorostů jako biomonitorů se datuje od roku 1968, kdy byly poprvé užity 

k monitoringu výskytu olova v životním prostředí (Rühling & Tyler, 1968). Jako první byl 

stejnými autory použit druh Hylocomium splendens (Hedw.) Br. et Sch., který je jedním 

z nejrozšířenějších monitoringových druhů mezi mechorosty dodnes (Rühling & Tyler, 

1970). Nicméně mechanismus absorpce kovů do stélky mechorostů byl popsán již dříve u 

rodu Sphagnum (Puustjarvi, 1958). 

Mulgrew a Williams (2000) uvádějí základní důvody, proč je užití mechorostů 

k biomonitoringu vhodné a efektivní: 

 Mnoho druhů je široce rozšířeno a vyskytuje se v množství různých biotopů 

 Jsou malé a snadno se s nimi nakládá 

 Většina mechorostů je stálezelená a lze je tudíž užívat po celý rok 

 Mechorosty postrádají kutikulu a kořenový systém, získávají živiny v částečkách či 

v roztoku přímo z atmosférické depozice. Mají dobrou bioakumulační schopnost, 

specificky co se týče těžkých kovů, kdy koncentrace ve stélce odráží depozici bez 

zkreslení způsobeného příjmem kořeny 

 Srovnání čerstvých vzorků a herbářových položek umožňuje zpětnou rekonstrukci 

míry znečištění v čase 

 Schopnost mechorostů akumulovat prvky ve vysokých koncentracích usnadňuje 

analýzu stélky a detekci prvků, které se v prostředí vyskytují ve velmi nízkých 

koncentracích 

 Roční přírůstek lze většinou snáze zaznamenat u mechorostů než u lišejníků a 

mechy jsou všeobecně brány za mnohem vhodnější pro dlouhodobé studie (toto 

obzvlášť platí pro druh Hylocomium splendens) 

Proces klíčení vláknitého protonematu ze spory je fází, která je v životním cyklu 

mechorostů limitující stran případného znečištění životního prostředí. Vysoká citlivost na 
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životní podmínky při klíčení rovněž určuje základní bioindikační úroveň – za 

ekotoxikologicky nevhodných podmínek protonema odumírá, či se z něj nevytváří 

gametofyt – přítomnost či nepřítomnost druhu na lokalitě má tedy hodnotu pro 

bioindikaci sama pro sebe (Gilbert, 1968). Přičemž velká část mechorostů produkuje 

spory, jež se atmosférickými proudy mohou rozšířit na značné, až interkontinentální, 

vzdálenosti (Longton, 1997; Schweykowski, 1984), čímž hodnota informace o přítomnosti 

druhu na konkrétní lokalitě získává ještě více na významu. 

Druhy mechorostů jsou, s výjimkou zmíněné zranitelné fáze při klíčení protonematu, 

obecně velmi dobře přizpůsobeny extrémním podmínkám, zároveň mají ale tendenci se 

vyhýbat mezidruhové kompetici. Z těchto důvodů je Grime et al. (1990) ve svém 

trojúhelníkovém schématu řadí mezi druhy ruderální a stresu odolné. Jestliže je tedy 

populace druhu na lokalitě stabilizovaná, jsou již mechorosty značně odolné vůči 

případným ztíženým podmínkám – včetně znečištění ovzduší. 

Další z hlediska biomonitoringu zajímavou vlastností je rovněž haploidita dominantní 

asimilující životní fáze mechorostů. Jen jedna sada chromozómů v buňkách gametofytu 

umožňuje sledování fenotypových projevů mutací bez nutnosti simultánní mutace v obou 

kopiích DNA (Cove et al., 1997). Toto je rovněž jeden z důvodů, proč byl mech 

Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. jedním z prvních organismů s kompletně 

zmapovaným genomem. Ze stejného důvodu je běžně používán jako modelový druh ve 

studiích zabývajících se vývojovou biologií organizmů (Shaefer, Zrÿd, 2001, Quatrano et 

al., 2007) 

Reakce mechorostů na antropogenní znečištění ovzduší je možno využít v biomonitoringu. 

Lze sledovat změny v růstu – a to jak zpomalení v případě znečištění acidifikací či 

znečištění těžkými kovy (např. Ilyashuk, 2002; Zechmeister, 1998), tak i zrychlení – častý 

důsledek znečištění dusíkem či fosforem (např. Gunnarsson, Granberg & Nillson, 2004). 

Pozorovatelnou reakcí může být rovněž změna barvy způsobená degenerací 

fotosyntetických barviv vlivem znečištění (např. Martĭnez-Abaigar & Núňez-Olivera, 1998) 

nebo změny v životním cyklu – preference asexuálního rozmnožování vlivem 

environmentálního stresu (např. Zechmeister & Moser, 2001). 
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Dominantní fáze životního cyklu mechorostů – gametofyt – u většiny skupin mechorostů 

postrádá jakákoli vodivá pletiva a včetně biomolekul, např. ligninu, které jsou nezbytné 

pro jejich vytváření (Crum, 2001). Výjimku tvoří zejména druhy řádu Polytrichales, které 

mají struktury k vedení vody vnitřkem stélky vytvořeny – tyto druhy jsou tedy 

endohydrické, na rozdíl od převážně ektohydrických druhů ostatních řádů (Goffinet, Buck 

& Shaw, 2008), což jim mimo jiné umožňuje dorůst do bezprecedentní výšky (až 70 cm 

v případě druhu Dawsonia superba Grev.). 

Neschopnost většiny druhů vést vodu vnitřkem stélky vedla u mechorostů k mnoha 

adaptacím k přijímání vody povrchem stélky, což mimo jiné v evoluci vedlo ke značné 

redukci voskového povlaku povrchu rostlinek – kutikuly. Kutikula, která u ostatních 

taxonů rostlin slouží jako bariéra zabraňující ztrátám vody, by u mechorostů rovněž 

bránila nezbytnému přijímání vody (a tedy i nutrientů), takže je redukována na menší či 

větší papily na povrchu lístků (Zechmeister, Grodźinska & Szarek-Łukaszewska, 2003).  

Přijímání vody povrchem stélky a nepřítomnost vodivých pletiv je významným rysem, 

který favorizuje využití mechorostů k biomonitoringu, zejména kvality ovzduší. Původní 

předpoklad, že mechorosty jsou vůči nutrientům ze substrátu zcela indiferentní, se 

nicméně nepotvrdil (např. Bates, 1992, Brown & Brūmelis, 1996), nehledě k tomu, že 

minimálně protonema je natolik přilehlé k substrátu, že lze výhradně atmosférický příjem 

živin jen těžko předpokládat. Biomonitoring pomocí mechorostů v dnešní době zahrnuje i 

tyto poznatky, a je snaha možné interakci se substrátem co nejvíce zamezit, zejména při 

implementaci aktivního biomonitoringu (např. Rosso et al., 2001). 

1.2.1. Morfologie populace mechorostů jako indikátor 

Zvláštnosti biologie mechorostů týkající se nakládání s vodou vedou u většiny druhů k 

vytváření jednodruhových i vícedruhových populací (resp. společenstev), což jim 

umožňuje přijímat, skladovat i vést vodu na vyšší úrovni (Sarafis, 1971). Společné 

nakládání s vodou v rámci populace je pro mechorosty prospěšné nejen z hlediska 

metabolismu, ale rovněž z hlediska pohlavního rozmnožování – jejich spermatozoidy jsou 

schopné překonat jen malé vzdálenosti a to jedině ve vodním prostředí, mimo nějž se 

nedokáží pohybovat ani přežívat (např. Brodie, 1951). Silná závislost mechorostů na 
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vlhkosti jejich bezprostředního okolí je příznačná i v případě jinak endohydrických druhů – 

např. Polytrichum commune Hedw. za vlhčích podmínek upřednostňuje ektohydrický 

transport rovněž (Bayfield, 1973; Proctor & Tuba, 2002). 

Současná potřeba vlhkosti i světla je typickým případem trade-off, zejména co se týče 

adaptací, ke kterým vede. Jednotlivé druhy mechorostů za dlouhou dobu své evoluce 

dospěly k mnoha adaptačním vrcholům řešícím tuto ambivalenci – a to nejrůznějšími 

způsoby. Kromě fyziologických adaptací se jedná rovněž o adaptace morfologické – jak v 

rámci jedince (sensu stricto), tak i v rámci celé populace. Morfologie populace má výrazný 

vliv na tloušťku a vodivost hraniční vrstvy, jež je definována jako oblast nehybného 

vzduchu v blízkosti povrchu mechového porostu. Jak popsali Rice a Schneider (2004), 

hraniční vrstva je nejdůležitější zábranou ztráty vody z porostu, celé společenstvo tedy 

čelí vnějším i vnitřním podmínkám jako jednotka. 

Různé životní strategie vedly k utvoření několika základních morfologických typů, 

odrážejících jak povrchovou strukturu populace mechorostů, tak její základní ekologické 

charakteristiky. Tento fenomén přiměl některé autory k jejich rozdělení do kategorií, 

takzvaných životních forem (Gimingham & Robertson, 1950; Mägdefrau, 1982; Bates, 

1998). 

Životní forma konkrétní populace (společenstva) mechorostů jakožto hrubý ukazatel jejich 

povrchové struktury byla zkorelována jak se stanovišti jejich výskytu (Gimingham & Birse, 

1957), tak – v případě epifytických mechorostů – dokonce i s druhem substrátové dřeviny 

na které se vyskytovala (Gonzáles-Mancebo, Losada-Lima & McAllister, 2003). Povrchová 

struktura polštářků mechu Grimmia pulvinata Hedw. vykazovala silnou korelaci s 

obsahem uhlíku v nich vázaného (Zotz et al., 2000). Rovněž je zjištěno spojení mezi životní 

formou a životní historií jednotlivých porostů (During, 1979), což umožňuje využití 

charakteristik povrchu zápoje mechorostů v dlouhodobém monitoringu změn životního 

prostředí. 

Životní forma daného mechu je v současné době již považována za potenciálně vhodný 

bioindikátor (During, 1992), přičemž růstové formy byly rovněž užity k rekonstrukci 

klimatických změn (Gignac, 2001). Výzkumy z nedávnější doby naznačují, že konkrétní 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  22 

životní forma mechu může být pro účely bioindikace dokonce vhodnější i než samotný 

jeho druh (Nöske, 2004). Prozatím bylo však jen velmi málo úsilí věnováno výzkumu 

povrchové morfologie populací mechorostů mimo dané kategorie růstových forem, jež 

jsou často zavádějící a nejasné co do determinace. 

Jednou z nečetných výjimek exaktnějšího pohledu na to, co je hrubě reprezentováno 

kategorií životní formy, tvoří analýza struktury mechového zápoje pomocí metod, které 

byly již dříve užity k výzkumu mikrotopologických charakteristik půdy (např. Darboux & 

Huang, 2003; Rieke-Zapp et al., 2001). Bylo uskutečněno několik pokusů získat 

trojrozměrný model zápoje populací mechorostů za účelem stanovení indexů, které by 

popisovaly morfologické charakteristiky populace se zvláštním důrazem na vlhkostní 

podmínky a evaporaci zápoje. Získané indexy byly index povrchové drsnosti (surface 

roughness index), škála prvků drsnosti (scale of roughness elements) a fraktální rozměr 

(fractal dimension). Pomocí zmíněných indexů, posléze zahrnutý v jeden model, bylo 

možno vysvětlit až 91 % variance toku hmoty v zápoji (Rice, Collins & Anderson, 2001; 

Rice, Gutman & Krouglicof; 2005). Užité metody – kontaktní sonda, LED skener a 3D 

laserový skener mají nicméně značné množství nevýhod, ať už se jedná o časovou 

náročnost skenování, nemožnost implementace v terénu či nutnost pracovat za značně 

tlumeného osvětlení. 

Krumnikl et al. (2008, 2010) prezentovali možnost využití 3D fotogrammetrické metody k 

analýze struktury mechového zápoje, která umožňuje monitoring v reálném čase. Tato 

metoda je snadno implementovatelná v terénních podmínkách a je věnováno úsilí k 

jejímu využití v monitoringu změn povrchové struktury populací mechorostů v reakci na 

podmínky prostředí, vč. antropogenního znečištění (Motyka et al., 2009). 

1.2.2. Biomonitoring atmosférických kovů 

Znečištění ovzduší kovy antropogenního původu se za dobu posledních sto padesáti let 

stalo z problému regionálního problémem globálním (např. Fränzle & Markert, 2007). 

Značně tedy ovlivňuje životní prostředí na celé planetě, a to zdaleka nejen v místě jeho 

vzniku. Mechorosty jsou všeobecně brány za nejvhodnější biomonitory atmosférického 

znečištění, ať už těžkých kovů, či jiných polutantů (např. Bargagli et al., 2002). Na druhou 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  23 

stranu, Szczepaniak a Biziuk (2003) došli k názoru, že je biomonitoring za užití mechorostů 

nejvhodnější doplnit biomonitoringem pomocí lišejníků. 

Jak již bylo zmíněno dříve, způsob, kterým mechorosty hospodaří s vodou, vedl k mnoha 

adaptacím, které jsou z hlediska biomonitoringu a/nebo bioakumulace optimální. 

Mechorosty mají rovněž silnou schopnost poutat ionty, mezi nimi i těžké kovy 

(Wolterbeek, Sarmento & Verburg, 2010). Jejich příjem je u mechorostů uskutečňován 

iontovou výměnou a tvorbou komplexů, přičemž oba procesy jsou umožněny chemickými 

složkami mechových struktur, sestávajícími z množství funkčních organických skupin 

schopných jak tvorby chelátu, tak iontové výměny (Onianwa, 2001). 

Od roku 1968, kdy bylo využití mechorostů k monitoringu atmosférických kovů poprvé 

publikováno (Rühling & Tyler, 1968) bylo, zpočátku převážně ve skandinávských zemích, 

uskutečněno větší množství studií zabývajících se touto problematikou (např. Rühling, 

1992; Rühling, 1994; Rühling et al. 1987). Ve Finsku byla dokonce implementována hustá 

celostátní síť stálých vzorkovacích stanovišť umožňující sledovat změny koncentrací v čase 

(např. Poikolainen et al., 2004). Po roce 1990 se pasivní biomonitoring atmosférických 

kovů pomocí mechorostů koordinovaně rozšířil i do několika jiných zemí střední a jižní 

Evropy, participovala v něm i Česká republika. Implementace tohoto přístupu v 

panevropské škále umožnila získat poměrně přesnou představu o prostorových a 

časových trendech, které sledují koncentrace jednotlivých atmosférických kovů (Berg et 

al., 2003; Buse et al., 2003; Harmens & Norris, 2008; Rühling, Steinnes & Berg, 1994). 

Mechorosty jsou užívány především pro monitoring atmosférických kovů ve středním až 

velkém měřítku, což je výhodné zejména pro hodnocení kvality ovzduší v mezinárodních 

programech. V měřítku malém byly prozatím favorizovány spíše lišejníky, navzdory tomu, 

že i v menším měřítku lze mechorosty snadno a efektivně využít (Fernández et al., 2004; 

Fernández et al., 2007) 

Na území České republiky se biomonitoringu pomocí mechorostů věnovali Sucharová a 

Suchara, zčásti v rámci International Bryomonitoring Program (např. Sucharová & 

Suchara, 1998; 2004; 2008). I v tomto případě se jednalo o pasivní biomonitoring těžkých 

kovů, nicméně nejen atmosférických. 
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V současné době je v evropských státech k hodnocení stavu ovzduší užíván téměř 

výhradně biomonitoring pasivní. Aktivní biomonitoring pomocí mechorostů je aplikován 

zejména při hodnocení vodních ekosystémů, běžně je užíván vodní mech Fontinalis 

antipyretica Hedw. – například v saském Labi (Bruns et al., 1997). V případě Fontinalis byly 

dokonce užity i klonální linie, což je prozatím v oblasti biomonitoringu pomocí 

mechorostů bezprecedentní (Rausch de Traubenberg & Ah-Peng, 2004). 

Data z pasivního biomonitoringu je nutno interpretovat v kontextu prostorových 

závislostí, výsledky jednotlivých studií se nicméně značně liší v metodách analýzy i 

interpretace, což tuto interpretaci značně znesnadňuje. Aboal et al. (2006) upozornili na 

nutnost koordinovaného užití optimálních geostatistických metod při analýze získaných 

dat. Přičemž data o bioakumulaci nelze v žádném případě brát jako jednoznačnou 

informaci o samotném stavu prostředí, neboť existuje množství vzájemně se ovlivňujících 

vnitřních i vnějších faktorů, které ovlivňují výslednou koncentraci látky v tkáni/pletivu 

daného bioakumulátoru (Fränzle & Markert, 2007b). 

Dalším problémem bránícím jednoznačné interpretaci dat je nejasný vztah mezi 

bioakumulačními schopnostmi jednotlivých užívaných druhů mechorostů. Pokus 

o kalibraci dat z bioakumulace u pěti nejpoužívanějších druhů (Hylocomium splendens 

(Hedw.) B. S. G., Hypnum cupressiforme Hedw., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. in Broth a Thuidium tamariscinum (Hedw.) B. 

S. G.) proběhl ve Francii v rámci European Programm on atmospheric heavy metal 

deposition in Europe 1995-1996 (např. Harmen & Norris, 2008). Možnosti vztažení či 

převodu akumulovaných koncentrací mezi jednotlivými druhy se ukázaly být značně 

omezené, a to jak co se týče druhů, tak prvků. Halleraker et al. (1998) zkoumali možnosti 

mezidruhové kalibrace u Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. a Pleurozium schreberi 

(Brid.) Mitt., nicméně jejich výsledky je vedly k argumentaci proti pokusům o kalibraci 

vůbec. 

Reimann et al. (2001) vznesli kritické námitky k pasivnímu biomonitoringu pomocí 

terestrických mechů s tím, že koncentrace prvku v mechu odpovídá spíše pedologickým 

podmínkám na lokalitě než chemismu atmosféry. K obdobnému postoji dospěli i Boquete 

et al. (2011) kteří navíc navrhli vyřadit z programů biomonitoring atmosférického 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  25 

manganu, neboť akumulované hodnoty nijak nekorespondovaly s reálnou depozicí tohoto 

prvku. 

Stáří stélky a stres z vysušení mohou významně ovlivnit rozmístění prvků v buňkách stélky 

Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G., jak zjistili Brown a Brūmelis (1996). Jejich studie 

rovněž naznačuje vliv atmosférické vlhkosti (a srážek) na bioakumulaci. Srážky, zejména 

tekuté, ovlivnily významně obsah akumulovaných kovů v mechu (Hylocomium splendens 

(Hedw.) B. S. G. a Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) při hodnocení znečištění atmosféry v 

hodnocených průmyslových lokalitách na poloostrově Kola (Reimann et al., 1999). Faktory 

ovlivňující bioakumulaci stopových prvků z atmosféry v lišejnících se zabývali Ayrault et al. 

(2007), největší jimi zjištěný vliv na bioakumulaci měla orientace vzorků vůči světovým 

stranám, dále také to, zda byla v rámci expozice užita ochrana proti dešti. Otázkou ale 

zůstává, do jaké míry jsou tyto vlivy určující v případě mechorostů. Podstatným faktorem 

ovlivňujícím výsledek biomonitoringu znečištění těžkými kovy je rovněž design studie – 

Boquete et al. (2009) poukázali na silný vliv vzorkovací škály na výsledek pasivního 

biomonitoringu znečištění atmosférickými stopovými prvky u Pseudoscleropodium purum 

(Hedw.) Fleisch. in Broth. Na druhou stranu, při bioindikaci pomocí epifytických 

mechorostů, nebyl zjištěn žádný signifikantní vliv, který by environmentální faktory měly 

na výsledek studie (Krommer et al., 2007). 

Podstatný počet studií – zejména nedávných – tedy přesvědčivě poukazuje na jisté 

nevýhody, které přináší pasivní biomonitoring. Je těžké odstínit vliv substrátu na 

koncentraci daného prvku/látky v mechu, stejně tak jako vliv environmentálních faktorů, 

tím více, pokud nejsou systematicky sledovány. Ovlivněním bioakumulace pomocí 

meteorologických faktorů se ostatně doposud žádná studie nezabývala. 

Jednou z možností, jak značně marginalizovat zkreslení způsobené výše zmíněnými 

faktory je implementace biomonitoringu aktivního. Význam aktivního biomonitoringu 

značně posilují i studie, které prokazují větší či menší vliv koncentrace zájmových prvků v 

substrátu na jejich koncentraci v mechovém materiálu (např. Bargagli, Brown & Nelli, 

1995). Existují v zásadě dva – značně se lišící – přístupy k expozici mechorostů v zájmové 

oblasti – přístup „suchý“, kdy je mech či jeho části exponován bez zdroje vlhkosti (např. 
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Rosso, Muir & Rambo, 2001) a přístup „mokrý“, kdy expozice probíhá za kontinuálního 

vlhčení vzorku. 

Metodu „irrigated moss bag method“ (dále: IMBM) pro biomonitoring těžkých kovů 

představili Al-Radady, Davies a French (1993). Původně byla designovaná k monitoringu 

zátěže atmosférickými těžkými kovy v prostředí domovů, jakkoli ji autoři užili i v exteriéru. 

Tato metoda, užita již jen ve venkovním prostředí, byla posléze zdokonalena 

Fernándezem a Carballeirou (2000). Schémata monitoringových krabic, které byly 

upotřebeny v obou studiích, jsou prezentována v obrázku 1, resp. obrázku 2. 

Tuto metodu, navzdory jejím jednoznačným výhodám není možno v žádném případě 

považovat za rozšířenou – studie, které se jí věnují, jsou téměř výhradně metodické. 

V novější době byla tato metoda vícekrát, ale stále sporadicky, aplikována pro detekci 

atmosférických těžkých kovů v městském prostředí Bělehradu (Aničič et al., 2009a). 

 

Obrázek 1: Schéma monitoringové krabice podle práce Al-Radady, Davies a French (1993). 

 

Obrázek 2: Schéma monitoringové krabice podle práce Fernández a Carballeira (2000). 

Tyto studie nicméně vedly k řadě podnětných zjištění, které tuto metodu ještě více 

favorizují oproti metodám konkurenčním. Aničić et al. (2009b) při simultánní aplikaci 

„vlhké“ i „suché“ metody prokázali výrazně vyšší akumulaci Al, Cr, Fe, Zn a Sr u 
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mechového materiálu, který byl kontinuálně vlhčen. Rovněž byl prokázán přímý vztah 

mezi celkovou depozicí a koncentrací kovů v mechorostu při aktivním biomonitoringu, 

celková depozice je sice vyšší než koncentrace v mechu, kopíruje ale stejný vzor. (Aničić et 

al., 2009c). 

Implementace IMBM v České republice, natož v podmínkách průmyslem zasažené oblasti 

jakou je Ostravsko, doposud neproběhla. Rovněž nebyly hodnoceny faktory – zejména 

environmentální – které by mohly případný biomonitoring pomocí této metody zkreslit, 

případně i znemožnit. 
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2. Materiál a metodika 

Vzhledem k různorodosti dílčích cílů – a prostředků k jejich dosažení – je metodická část 

předkládané práce uvedena ve dvou podkapitolách, jež následují po popisu použitých 

zařízení. Tématem pak navazují na kapitolu č. 1.2.1. a kapitolu č. 1.2.2. v uvedeném 

pořadí. 

2.1. Použitá zařízení 

Laserový LED skener 

Laserový skener na bázi LED byl zapůjčen Stevenem Ricem, PhD. z Union College, 

Schenectady, NY (Rice, Gutman & Krouglicof, 2005). LED skener užívá laserovou diodu 

série LS1900 a vysílá světelný paprsek jeden milimetr široký. Protnutí paprsku s povrchem 

mechorostu zaznamenává 1,2-pixelová digitální kamera Pixera s makro čočkami F/2,1, f = 

5 mm. Celkový pohled na skener je prezentován na obrázku 3. 

 

Obrázek 3. LED laser skener 

3D fotogrammetrický skener 

3D fotogrammetrický skener byl vyvinut na základě zařízení, které bylo aplikováno v 

předběžné studii. 3D stereofotogrammetrie je bezkontaktní pasivní metoda získávání 

informací o vzdáleném povrchu, snímacím zařízením je zde kamera snímající obraz pod 

minimálně dvěma různými úhly. Rekonstrukce 3D modelu snímaného objektu spočívá v 
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přepočtu původních XY souřadnic (tedy dvojrozměrného prostoru) na získaných snímcích 

na souřadnice XYZ (tedy trojrozměrného prostoru). Obraz jednotlivých bodů se na 

různých snímcích liší souřadnicemi v získaných obrazech. Jestliže tedy známe parametry 

optického systému, pozice kamer a souřadnice XY snímaného bodu na obou (či více) 

získaných snímcích, jsme schopní za užití triangulace získat souřadnici Z a tedy informaci o 

hloubce povrchu v daném bodě (např. Forsyth & Ponce, 2003). Následným doplněním 

souřadnice Z do modelu získáváme 3D model snímaného objektu. 

V rámci předběžného výzkumu bylo k rekonstrukci použito mnoho dostupných 

automatických stereomatching algoritmů, přičemž nejlépe se osvědčil algoritmus 

navrhovaný Ogalem a Aloimonosem (2005). 

Používané zařízení bylo složeno z hardwarové části – kamery s elektromotorem na jezdci 

– a analytického softwaru pro práci se získanými snímky. Užitá kamera byla Imaging 

Development Systems (2240-M-GL, monochromatická, 1280x1024 pixelů, ½‘‘ CCD s 

čočkami PENTAX, f = 12 mm, F 1,4). Celkový pohled na 3D fotogrammetrický skener je 

uveden na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: 3D fotogrammetrický skener 
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Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou 

Excitované atomy a ionty emitují pro každý prvek specifické záření, které lze využít ke 

kvalitativní a kvantitativní analýze. Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou 

plazmou CIROS VISION firmy Spectro je spektrometr s axiálně uloženou Ar/Ar plazmou, 

pevnou šířkou vstupní štěrbiny, uzavřeným optickým systémem. Celé emisní spektrum z 

intervalu 120 – 770 nm je měřeno simultánně díky použitým CCD detektorům. 

2.2. Morfologie populace jako indikátor 

Sběr mechového materiálu 

Sběr materiálu pro účely experimentů proběhl v září roku 2008 v lese se smrkovou 

dominancí na březích potoka Červík – v katastru obce Staré Hamry v Moravskoslezských 

Beskydách o nadmořské výšce cca 520 m n. m. Zájmové území spadá do mírně teplé 

oblasti, průměrná roční teplota je 5°C, průměrná roční relativní vlhkost 80 % a průměrný 

roční úhrn srážek 1200 mm (Tolasz et al. 2007). 

Všechny sbírané druhy se na daném stanovišti vyskytují s vysokou abundancí, takže 

sběrem nebyla místní společenstva nijak narušena. 

Příprava vzorků a jejich snímání 

Za účelem srovnání dvou skenovacích metod byl sběr zaměřen na populace pěti druhů 

mechů - Dicranum scoparium Hedw., Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop, 

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm., Polytrichum commune Hedw., Sphagnum 

girgensohnii Russow a jeden druh játrovky - Bazzania trilobata (L.) Gray. 

Populace jednotlivých druhů byly sbírány i se substrátem, za zápoje byly opatrně vyjmuty 

výřezy o rozměrech 6 x 5,5 cm tak, aby byl co nejvíce zachován původní charakter zápoje. 

Vzorky byly přepraveny do laboratoře, aklimatizovány po dobu jednoho týdne za 

konstantního vlhčení pomocí rozprašovače s vodou z vodovodu. Vzorky byly poté snímány 

jak laserovým LED skenerem, tak 3D fotogrammetrickým skenerem. 

Pro potřeby zjišťování závislosti morfologie populace na environmentálních faktorech byla 

analyzována populace druhu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Povrchová struktura 

populace Pleurozium schreberi byla sledována pomocí 3D fotogrammetrického skeneru 

kontinuálně po čtyři dny s periodou 10 minut, přídatné lampy byly zapojeny. Populace 
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byla vždy po 24 hodinách opětovně vlhčena. Simultánně byly – se stejnou periodou – 

zaznamenávány údaje o vlhkosti a teplotě, a to jak v bezprostřední blízkosti mechového 

polštáře, tak v místnosti. 

Analýzy a srovnání 

Na základě získaných hodnot byly za účelem vzájemného srovnání pomocí laserového LED 

skeneru a 3D fotogrammetrického skeneru vytvořeny prostorové modely povrchu daných 

mechových populací. Modely byly hodnoceny stran množství adekvátně zachycených 

struktur (počet zaměřených bodů) a srovnány zejména z hlediska indexu povrchové 

drsnosti. 

Závislost prostorové struktury povrchu populace na sledovaných environmentálních 

faktorech byla testována pomocí mnohonásobného regresního modelu ve statistickém 

balíku R (R Development Core Team, 2008). Mnohonásobná regrese je nástrojem 

umožňujícím predikci hodnot závislé proměnné z hodnot dvou nebo více nezávislých 

proměnných. Vliv každé z nezávislých proměnných na proměnnou závislou je určován 

zvlášť, přičemž je dále zjišťována relativní síla jejich vlivu. (Crawley, 2007) 

2.3. Biomonitoring atmosférických kovů 

Sběr mechového materiálu 

Neboť rozdíly v akumulaci mezi jednotlivými druhy mechorostů mohou nabývat značných 

hodnot (např. Castello, 2007), byly pro potřeby evaluace jejich biomonitoringu 

atmosférických kovů byly hodnoceny druhy Pleurozium schreberi a Hylocomium 

splendens. Zmíněné druhy jsou na území České republiky běžné, na lokalitách výskytu 

mají vysokou abundanci a jsou snadno determinovatelné i laiky. V biomonitoringu jsou 

běžně užívány (např. Halleraker et al., 1998), jejich užití je navíc doporučeno i manuálem 

pro monitoring atmosférických těžkých kovů v rámci International Cooperative 

Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (Harmens, 2005). 

Sběr probíhal v září roku 2009 v lokalitě popsané výše, zvolena byla v tomto případě 

zejména pro svou, minimálně předpokládanou, čistotu životního prostředí. V rámci 

lokality byla snaha shromáždit za účelem získání směsných vzorků co nejvyšší genetickou 

variabilitu, podle doporučení, která uvedli Aboal et al. (2006). Sběr probíhal v latexových 
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rukavicích, nasbíraný materiál byl neprodleně transportován do laboratoře a dále 

upravován. 

Příprava vzorků a jejich expozice 

V laboratorních podmínkách byly pro další zpracování z lodyžky mechu odděleny apikální 

segmenty o délce cca 4 cm, podle doporučení uvedených v práci Carballeiry a Lópeze 

(1997). Preference apikálních segmentů mechorostů pro potřeby aktivního 

biomonitoringu je odůvodňována zejména na základě zjištění mnohem větší koncentrace 

sledovaných prvků ve starších částech stélky – a to i ve velmi málo znečištěním 

zasažených lokalitách (Bargagli, Brown & Nelli, 1995). 

Odstřižené segmenty byly po dobu 30 s promývány destilovanou vodou za účelem 

odstranění adherujících částic z jejich povrchu. Tato doba je ideální, neboť na jedné straně 

odstraní naprostou většinu materiálu, který by mohl zkreslit výsledky, na druhé straně je 

dostatečně krátká, aby nenarušila stěny buněk mechorostů (Fernández, Aboal & 

Carballeira, 2008). 

Po homogenizaci segmentů byly vytvořeny směsné vzorky – dva pro oba užité druhy – 

které byly dále umístěny na monitoringový box vytvořený podle designu, který užili 

Fernández a Carballeira (2000), vzhled užitého připraveného boxu je demonstrován na 

obrázku 5. Zároveň byly odděleny směsné vzorky (cca 1 g sušiny) pro oba druhy – tyto 

sloužily jako slepé vzorky, nezbytné pro stanovení akumulačních poměrů (Couto et al., 

2004). 
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Obrázek 5: Monitoringové boxy 

V následujícím dni byly boxy přepraveny na místo expozice – meteorologickou zahrádku 

Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě. Zde byly boxy naplněné 

deionizovanou vodou a umístěny ve výšce 1 m a 2 m nad zemí – oba druhy byly umístěny 

v obou výškách. Prodleva mezi přípravou směsného vzorku a jeho prvním zavlažením není 

podstatná, je prokázáno, že případné vyschnutí nemá na akumulaci žádný signifikantní 

vliv (Giordano et al., 2009). Experiment proběhl celkem dvakrát, expoziční doba byla 

v obou případech jeden měsíc, deionizovaná voda v boxu byla průběžně doplňována dle 

potřeby. 

Odběr a spektroskopická analýza 

V průběhu první expozice byly odběry uskutečňovány s dvoutýdenní periodou, při druhé 

expozici častěji, s periodou jednoho týdne. Odběr byl prováděn sterilizovanou pinzetou 

do polyetylenového sáčku (LDPE). Vzorky byly neprodleně dopraveny do laboratoře 

a omyty destilovanou vodou – jak doporučují Vázquez, López a Carballeira (1999), 

navzdory tomu, že novější studie naznačují, že se rozdíl mezi omytými a neomytými 

vzorky pohybuje v rámci statistické chyby (Aničić et al., 2007).  

Sekvenční promývání, které doporučují Fernández et al. (2004) užito nebylo, neboť 

v případě této studie byla předmětem zájmu celková koncentrace prvků ve stélce, nikoli 

jen její extracelulární či intracelulární frakce. Dále byly vzorky umístěny do označených 
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Petriho misek a v sušárně vysušeny do konstantní hmotnosti při 50 °C, neboť vyšší teploty 

sušení vedou ke ztrátě těkavějších prvků (např. Markert, 1995). Po vysušení byly Petriho 

misky se vzorky až do analýzy skladovány v exsikátoru. 

Vzorky byly analyzovány v akreditované laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TUO na 

přítomnost Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V a Zn pomocí atomové emisní spektroskopie s 

indukčně vázaným plazmatem (AES – ICP) a na přítomnost Hg pomocí atomové absorbční 

spektrometrie (AAS – AMA) získané intenzity byly poté hodnoceny softwarem Smart 

Analyzer.  

Souběžně byla Českým hydrometeorologickým ústavem zaznamenávána meteorologická 

data v místě experimentu, teplota (7:00, 14:00, 21:00 a průměr), vlhkost vzduchu (7:00, 

14:00, 21:00 a průměr) a osvit (kJ.m-2) pro každý den expozice. Dále byla získávána 

informace o obsahu Ni, Cd, Pb, a Mn (metodou atomové spektrometrie s 

elektrotermickou atomizací) a Zn a Fe (metodou atomové absorpční spektometrie s 

atomizací v plameni) ve srážkách s prachovým spadem (bulk), sběr probíhal pomocí 

automatického pluviokolektoru. Obsah As, Cd, Cu, Ni a Pb v prachových částicích PM 10 a 

PM 2.5 byl stanovován pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem, k dávkování vzorků byl užit autosampler. 

V programu R (R Development Core Team, 2008) byla testována závislost jednotlivých 

environmentálních faktorů na akumulaci jednotlivých kovů. Komplexní modely byly 

vytvořeny pomocí mnohorozměrné analýzy dat v programu Canoco for Windows 4.5 

(ter Braak & Šmilauer, 1998). Byly použity metody PCA (analýza hlavních komponent) a 

RDA (redundanční analýza). PCA je metodou umožňující pomocí ortogonální transformace 

převést teoreticky zkorelované proměnné, které jsou z podstaty mnohorozměrné na sadu 

lineárně nekorelovaných proměnných, které jsou nazývány hlavními komponentami 

v prostoru dvojrozměrném. Transformace probíhá tak, aby první hlavní komponenta 

postihovala co největší varianci souboru dat. Metoda byla poprvé popsána v práci 

Pearson (1901). RDA je ordinační analýzou, která umožňuje převedení mnohorozměrného 

prostoru všech proměnných na dvojrozměrný prostor takovým způsobem, aby na jeho 

dvou osách byla postižena co největší variance souboru dat. (Stewart & Love, 1968) 
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2.4. Vliv těžkých kovů ve srážkách na morfologii populace  

Sběr mechového materiálu 

Sběr materiálu proběhl v září roku 2011 v lese se smrkovou dominancí na jižním okraji 

katastru obce Budišovice v Moravskoslezském kraji o nadmořské výšce cca 360 m n. m. 

Lokalita byla zvolena díky své dopravní dostupnosti a dostatečné vzdálenosti od sídelních 

útvarů a zdrojů znečištění. Byl sbírán druh Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., který má na 

dané lokalitě i v okolí vysokou abundanci. 

Příprava vzorků a jejich snímání 

Materiál byl sbírán i upravován za užití latexových rukavic za účelem minimalizace možné 

kontaminace těžkými kovy. V laboratorních podmínkách byly odděleny apikální segmenty 

o délce cca 4 cm a po 30 s promývány destilovanou vodou. Po promytí byly umístěny do 

Petriho misek a přemístěny na místo snímání.  

Bylo vytvořeno šest roztoků o různých koncentracích Al, Ni a Cu, vždy s hodnotou pH 5 a 

kontrolní roztok neobsahující žádné rozpuštěné látky. Roztoky byly vytvořeny 

rozpuštěním Al2(SO4)3 . n H2O, CuSO4 . 5H2O a NiSO4 . 6H2O v destilované vodě tak, aby 

výsledná koncentrace byla 8 mg.l-1 a 80 mg l-1 v případě Al a Cu a 5 mg.l-1 a 50 mg.l-1 pro 

Ni. Tyto koncentrace byly zvoleny na základě studie Uygur, Karaca & Alagha (2010). 

Pomocí HCl a NaOH bylo výsledné pH roztoku upraveno na 5, což je hodnota, která ještě 

není u srážek netypická, ale již může zvyšovat toxicitu daných kovů. 

Metodika simulace srážek vycházela z prací Koricheva et al. (1997) a Tarhanen (1998). 

Vzorky byly vystaveny simulovaným srážkám 4,5 mm vždy dvakrát týdně po dobu čtyř 

týdnů a snímány 3D fotogrammetrickým skenerem před navlhčením (tedy po vyschnutí) a 

5 min po navlhčení. Při snímání byly užity přídatné lampy. 

Analýzy a srovnání 

Byly vytvořeny prostorové modely povrchu snímaných vzorků, z jejichž hloubkových 

souřadnic byly vypočteny indexy povrchové drsnosti pro vzájemné srovnání. Vzájemné 

korelace vývoje indexu povrchové drsnosti v průběhu vystavení simulovaným srážkám 

byly hodnoceny pomocí dendrogramu ve statistickém balíku R (R Development Core 

Team, 2008). Dendrogram je stromový diagram popisující uspořádání clusterů v rámci 
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clusterové analýzy, popisuje míru postupné nejbližší podobnosti mezi jednotlivými 

clustery (např. Hastie, Tibshirani & Friedman, 2009). Obsah sledovaných kovů 

v mechovém materiálu po vystavení simulovaným srážkám byl stanoven v akreditované 

laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TUO pomocí atomové emisní spektroskopie s 

indukčně vázaným plazmatem (AES – ICP), získané intenzity byly poté hodnoceny 

softwarem Smart Analyzer. 
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3. Výsledky a diskuse 

3.1. Prostorová konformace 

3.1.1. Srovnání laserového skeneru a 3D fotogrammetrie 

Prvotním zájmem prezentované studie bylo zhodnocení používané skenovací metody, co 

se týče její přesnosti, ale rovněž i uživatelského komfortu. Zatímco technické parametry, 

způsob použití a mobilita popisovaného zařízení byla prezentována a diskutována 

v předběžné studii (Krumnikl et al., 2008), předmětem zde uvedeného výzkumu bylo 

v první řadě srovnání užitého 3D fotogrammetrického skeneru s doposud nejvíce 

pokročilou technologií, kterou vyvinuli Rice, Gutman a Krouglicof (2005) – LED laser 

skenerem. 

Příkladem výsledků obou srovnávaných skenovacích metod je popisná statistika 

prezentovaná v tabulce 1, zde v případě druhu Sphagnum girgensohnii. Nejpatrnějším 

rozdílem je již počet získaných hodnot a tedy přesnost skenování. Zatímco LED laser 

skener poskytuje v tomto případě pro další analýzu 14305 jednotlivých měření hloubky, 

3D fotogrammetrický skener jich poskytuje o jeden řád výše – 28162. Rovněž hloubkový 

profil získaný 3D fotogrammetrií je vyšší, což je patrné v rozdílu maximum – minimum. 

Tabulka 1: Popisná statistika měření získaných LED laser skenerem a 3D fotogrammetrickým skenerem, 

případ druhu Sphagnum girgensohnii. 

 LED laser skener 3D fotogrammetrie 

N: 14305 287162 

Průměr: -1.22764337047058 . 10-
16

 2.03917004819865 . 10
-13

 

Rozptyl: 2.75684979718462 . 10
-5

 4.69978333382845 . 10
-5

 

Minimum: -0.0193570525466538 -0.0437804291314297 

Maximum: 0.0187808156704218 0.0374925421919405 

Šikmost: -0.0841947277886037 -2.61078308734568 

Špičatost 0.71941915668752 13.6135836692489 

Sm. odchylka 0.00525038767889562 0.00685548464188703 

Lr 0.121453627591364 0.114070941647189 

 

Z typových výsledků uvedených v  tabulce 1 jednoznačně vyplývá hlavní deviza 

fotogrammetrického přístupu rovněž – řádově vyšší počet zaměřených bodů, jež jsou 
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nezbytné k rekonstrukci povrchu mechového zápoje. Tento fakt je ilustrován i na dvojici 

obrázků 6., respektive 7., kdy bylo k rekonstrukci použito dat získaných oběma způsoby. 

Zatímco na obrázku 6. (LED laser skener) je povrch zápoje značně nezřetelný, na obrázku 

7. (3D fotogrammetrický skener) je struktura mechu na první pohled jasně patrná. 

Obrázek 6. Vizuální reprezentace hodnot získaných pomocí LED laserového skeneru, případ druhu 

Sphagnum girgensohnii 

Obrázek 7. Vizuální reprezentace hodnot získaných pomocí 3D fotogrammetrického skeneru, případ druhu 

Sphagnum girgensohnii 
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Samotný počet zaměřených souřadnic ovšem není jedinou výhodou, kterou užitá 3D 

fotogrammetrie představuje. LED laser skener vede k získání značně ploššího 

rekonstruovaného obrazu – přičemž z hlediska stanovení (pro další analýzy nezbytného) 

variogramu (kapitola 3.1.1., graf 3 a graf 4), potažmo indexu povrchové drsnosti je 

hloubka zjištěného profilu zásadní. Jak již bylo uvedeno, Rice, Gutman a Krouglicof (2005) 

zjistili, že index povrchové drsnosti je vhodným indikátorem těch vlastností zápoje, které 

determinují tok plynů v blízkosti jeho povrchu, což má mimo jiné základní vliv na 

evaporaci ze zápoje a tedy na hospodaření mechorostů s vodou. Přesněji zaměřený profil 

zápoje tedy vede k přesnější představě o proudění plynů v jeho blízkosti a tím i o 

mikroklimatických podmínkách, v nichž daný druh (či populace daného druhu) roste. Toto 

může vést i k poznání toho, jak daný druh (populace) na tyto podmínky reaguje růstovou 

změnou své prostorové konformace, tedy konkrétněji uchopené životní formy, což zpětně 

poskytuje cennou informací z hlediska bioindikace/biomonitoringu podmínek na 

sledované lokalitě. 

Neopominutelnou výhodou zde prezentovaného zařízení je rovněž snadnost obsluhy a 

šíře možného využití. LED laser skener lze užívat jen za tlumeného osvětlení (de facto 

tmy), což vyplývá z jeho designu – kamera, zachycující zde odražený světelný paprsek ze 

sledovaného povrchu by za méně kontrastních světelných podmínek tento bod nerozlišila. 

Oproti tomu 3D fotogrammetrický skener pracuje za jakéhokoli osvětlení, pro případ 

kontinuálního sledování i za sníženého osvětlení je navíc vybaven automatickými světly, 

jež se po nastavenou dobu skenování rozsvěcují. 

LED laser skener, na rozdíl od 3D fotogrammetrického skeneru, rovněž neumožňuje 

kontinuální snímání, doplnění analýzy o rozměr času je tedy značně obtížné, až nemožné. 

Hodnocení kontinuálního sledování vzorku je předmětem následující podkapitoly. 

Výsledky srovnání obou skenovacích metod v případě ostatních užitých druhů (vizuální 

reprezentace a srovnání pomocí popisné statistiky) jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
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Grafický výstup z programu Canopy calculator – histogram četnosti pro obě srovnávané 

metody je uveden v grafu 1 – LED laserový skener – a v grafu 2 – 3D fotogrammetrický 

skener. Hodnota „Z-value“ zde uvedená je vzdáleností mezi zaměřeným bodem a 

polygonem 2. řádu, jenž je proložen mechovým zápojem. Je patrné, že histogram v grafu 

X(+1) je mnohem méně zakřiven, ač šikmější, a mnohem lépe tedy vystihuje skutečnou 

strukturu povrchu mechu. 

Graf 1. Histogram četnosti Z-souřadnic získaných pomocí LED laserového skeneru, výstup programu Canopy 

calculator 

Graf 2. Histogram četnosti Z-souřadnic získaných pomocí 3D fotogrammetrického skeneru, výstup programu 

Canopy calculator 

Samotné stanovení indexu povrchové drsnosti je odvozeno od variogramu, tento byl 

stanoven rovněž pomocí programu Canopy calculator. Příklad výstupu z tohoto programu 

je prezentován grafem 3 (LED laserový skener) a grafem 4 (fotogrammetrický skener), 
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opět pro druh Sphagnum girgensohnii. Jak je z grafů patrno, větší přesnost měření 

v případě fotogrammetrického skeneru vede jak ke značnému snížení délky gapu (=lagu), 

tak ke značně reprezentativnímu variogramu. Toto v důsledku ovlivňuje i stanovenou 

hodnotu indexu povrchové drsnosti (viz tabulka 1). 

Graf 3. Variogram na základě Z-souřadnic získaných pomocí LED laserového skeneru, výstup programu 

Canopy calculator  

Graf 4. Variogram na základě Z-souřadnic získaných pomocí 3D fotogrammetrického skeneru, výstup 

programu Canopy calculator 

3.1.2. Závislost morfologie populace na environmentálních faktorech 

Stanovené hodnoty jednotlivých indexů povrchové drsnosti z kontinuálně snímaných 

snímků jsou prezentovány v grafu 5. Hodnoty jsou zde uvedeny vzhledem k pořadí snímku 

během vysychání a je jimi proložena směrnice trendu. Tato má logaritmický charakter, 

vysoký koeficient determinace (R2 = 0,9267) značí, že daný model věrně popisuje změnu 

povrchové konformace mechu Pleurozium schreberi při vysychání. 
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Kontinuálně sledovaný vzorek druhu Pleurozium schreberi byl sledován ze dvou hledisek – 

za účelem zjištění vývoje indexu povrchové drsnosti v rámci jeho vysychání (ergo v čase) a 

za účelem zjištění jeho závislosti na sledovaných environmentálních faktorech (vlhkost a 

teplota). 

Pozorovaný logaritmický trend s vysokým koeficientem determinace odpovídá 

teoretickému očekávání – od určité úrovně jeho vyschnutí mechový zápoj již dále svoji 

prostorovou strukturu nemění, neboť je limitován anatomickými zákonitostmi typu dané 

stélky. Je jistě možné, že by při prodloužení sledované periody (a tím i prodloužení 

vysychání) došlo k dalšímu vývoji indexu povrchové drsnosti, ale lze očekávat, že v tomto 

případě by se již jednalo o nevratnou, destruktivní změnu struktury, jejíž analýza zde 

předmětem studia nebyla. 

Předmětem následné analýzy bylo působení vlhkosti a teploty na index povrchové 

drsnosti zápoje Pleurozium schreberi. Základní zhodnocení vztahů mezi sledovanými 

veličinami je prezentováno v grafu 6. Zde je patrno, že index povrchové drsnosti není 

vzhledem k environmentálním faktorům uspořádán náhodně, nicméně jasný vzor 

závislosti na jednotlivých faktorech pozorovatelný není. 

Závislost pozorovaná v tomto případě je ovšem komplexnějšího charakteru než předešlá. 

Vlhkost a teplota jsou veličiny, jejichž hodnoty jsou spolu úzce svázány, tudíž, jakkoli byly 

pozorovány základní závislosti indexu povrchové drsnosti na těchto faktorech i odděleně, 

nemohlo být dosaženo modelu, jenž by sledované jevy signifikantně vysvětloval. Bylo tedy 

přistoupeno k mnohonásobné regresní analýze. Její grafická reprezentace v programu R je 

uvedena ve složeném grafu 7. Získaný model je sice vysoce signifikantní, ale postihuje jen 

necelých 60 % celkové variability dat, což na jednu stranu není málo, na stranu druhou 

získaný výsledek naznačuje, že je zde možný doplňkový vliv jiného (či jiných) faktorů, které 

v této studii sledovány nebyly, případně, že by na základě dalších zjištěných dat mohl být 

vytvořen model na podkladě jiného typu analýzy. 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  44 

Graf 6. Vzájemné závislosti indexu povrchové drsnosti, vlhkosti teploty u druhu Pleurozium schreberi, výstup 

statistického balíku R 

Pomineme-li již zmíněný „anatomický strop“, jenž inherentně limituje možnost zápoje 

reagovat na změněné podmínky, tak mezi faktory, které by mohly na index povrchové 

drsnosti mít další vliv, patří zejména osvit. Povrchová struktura zápoje mechorostů (ale i 

anatomických struktur rostlin cévnatých) je odrazem evolučního trade-off zejména mezi 

potřebou vlhkosti na straně jedné a světla na straně druhé (např Rice, Collins & Anderson, 

2001). Je tedy možné, že světelné podmínky na lokalitě dosud nepoznaným způsobem 

přispívají ke změnám povrchové struktury. 

Získané hodnoty jednoznačně podporují představu, že povrchová struktura mechorostu – 

vyjádřená pomocí indexu povrchové drsnosti – odráží podmínky v jeho bezprostředním 

okolí. Je ovšem stále nezodpovězenou otázkou, jak se tento fakt promítá do životní 

vlhkost 

 

Sr 

teplota 
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historie každé konkrétní populace či společenstva a tedy, do jaké míry je možno tento 

vztah využít k bioindikaci stanovištních podmínek. 

 

Graf 7. Mnohonásobný regresní model závislosti indexu povrchové drsnosti na vlhkosti a teplotě. Výstup 

statistického balíku R 
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Tabulka 2 uvádí výsledek analýzy variance regresního modelu, podle jejího výsledku 

model postihuje téměř 60 % variability souboru dat. F-test výsledku ANOVA uvádí 

průkaznost na hladině α = 2.2 . 10-16, lze jej tedy považovat za reprezentativní. 

Tabulka 2. Výsledek analýzy mnohonásobného regresního modelu ve statistickém balíku R 

3.2. Ex situ transplantáty 

3.2.1. Akumulace sledovaných prvků  

Vývoj koncentrace jednotlivých zjišťovaných prvků v transplantátech je uveden v grafu 8, 

respektive v grafu 9, koncentrace zaznamenané v odebíraných vzorcích jsou zde vyneseny 

vzhledem k dané hodnotě zjištěné v kontrolním vzorku, která je položena rovná nule. 

Z grafů jsou patrné výrazné rozdíly v závislosti na druhu mechu a na výšce transplantátu – 

i když obecný vzor rozpoznatelný není, je zřejmé, že z obou užitých druhů dosahuje H. 

splendens vyšších hodnot a má vyšší tendenci akumulovaný materiál neztrácet. Až na 

očividné výjimky se dá odvodit, že intenzivnější (ergo příhodnější) akumulace probíhala 

v transplantátech umístěných ve výšce 2 m. 

Residuals:             

Min 1Q Median 3Q Max 
  -1.59E-03 -3.94E-04 -2.58E-06 3.86E-04 5.24E-03 

  

       Coefficients: 
     

 
Estimate Std. Error t value 

 
Pr(>|t|) 

 (Intercept) 1.31E-01 2.09E-03 62.47 < 2.00E-16 *** 

hum -4.95E-05 3.55E-06 -13.93 < 2.00E-16 *** 

temp 1.89E-03 9.10E-05 20.73 < 2.00E-16 *** 

       Residual standard error: 0.000635 on 577 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 
 

0.5964 Adjusted R-squared:  0.595 

F-statistic: 
 

426.4 p-value: < 2.20E-16 

 
      

ANOVA Df Sum Sq Mean Sq F value 
 

Pr(>F) 
 hum 1 1.71E-04 1.71E-04 422.99 < 2.20E-16 *** 

temp 1 1.73E-04 1.73E-04 429.75 < 2.20E-16 *** 

Residuals 577 2.33E-04 4.03E-07         
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Graf 8. Průběh akumulace Al, As, Cd, Cr a Cu, oproti koncentraci v kontrolním vzorku.  - Hylocomium 

splendens, 1 m.; - Hylocomium splendens, 2 m;  - Pleurozium schreberi, 1 m;  - Pleurozium 

schreberi; 2 m. Kontrolní vzorky jsou uvedeny pod čísly 1 (první expozice) a 4 (druhá expozice) výstup 

programu Microsoft Excel 2010. 
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Graf 9. Průběh akumulace Fe, Hg, Ni, Pb a Zn, oproti koncentraci v kontrolním vzorku.  - Hylocomium 

splendens, 1 m.; - Hylocomium splendens, 2 m;  - Pleurozium schreberi, 1 m;  - Pleurozium 

schreberi; 2 m. Kontrolní vzorky jsou uvedeny pod čísly 1 (první expozice) a 4 (druhá expozice), výstup 

programu Microsoft Excel 2010 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  49 

Zajímavým zjištěním je jasný pokles akumulace okolo poloviny druhé expozice, který 

v případě některých prvků (např. Cd a Hg) přerostl až do ztráty dříve již ve stélce 

naakumulovaného množství daného prvku. Tento výrazný pokles je ale rovněž – např. u 

Hg a Pb – často vyvážen rychlou následnou akumulací, která v posledku koncentraci 

sledovaného prvku dorovná až do hladiny předcházející jeho ztrátě. 

Základním výstupem, jenž přináší získané vzory bioakumulace je, že dvojice mechů 

použitých v této studii je pro IMBM využitelná, vývoj akumulace v čase navíc nasvědčuje 

tomu, že jsou mechorosty schopné akumulovat sledované prvky ve velmi jemné časové 

škále. Ve většině studií zabývajících se bioakumulací u mechorostů byl zvolený interval 

odběru vzorků k analýze dva týdny a více (např. Fernández, Aboal & Carballeira, 2000; 

Couto et al. 2003; Zechmeister et al., 2003). Ukazuje se, že i v jednotýdenním intervalu 

odběru, jenž byl zaveden v druhé půli experimentu, užité druhy mechorostů vykazují 

značné změny v obsahu sledovaných akumulovaných látek ve stélce. Nic tedy nebrání 

jejich budoucímu využití pro biomonitoring znečištění ovzduší v obdobné časové škále, 

jaká je v České republice užívána ČHMÚ v rámci standardních monitorovacích metod 

(např. ČHMÚ, 2005). 

S citlivostí zjištěné bioakumulace ke zvolenému vzorkovacímu intervalu souvisí i 

zmiňovaný pokles koncentrace zjišťovaných prvků ve stélkách sledovaných mechorostů 

v polovině druhé expozice. V tomto období došlo k razantnímu poklesu teplot (až o 6 °C) a 

k výskytu ranních mrazíků, je tedy pravděpodobné, že ke ztrátě již akumulovaného 

materiálu došlo vlivem mrazu, který způsobil ruptury buněčných stěn a tím ztrátu části 

intercelulárně akumulovaného materiálu. 

Bylo publikováno jen málo studií, které by se zabývaly srovnáním dvou nebo více druhů 

mechorostů co se týče bioakumulace (např. Halleraker et al. 1998), ty co provedeny byly, 

vedla zejména potřeba mezidruhové kalibrace výsledků biomonitoringových studií. Jak již 

bylo zmíněno dříve, tyto pokusy prozatím nevedly k žádným výsledkům – bioakumulační 

schopnosti většiny druhů se liší tak, že je jakákoliv kalibrace nemožná. Výsledky v této 

práci tato zjištění podporují, oba užité druhy mechorostů vykazovaly značně odlišné 

bioakumulační křivky. 
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Jak již bylo zmíněno, vzorky obou druhů akumulovaly více, pokud byly umístěny ve výšce 2 

m nad zemí; 2 m je zároveň výška, ve které se běžnými technickými metodami provádí 

odběr vzorků pro analýzu znečištění ovzduší. V budoucnu by tedy bylo z mnoha důvodů 

vhodné zaměřit se při srovnávání dat získaných oběma přístupy již jen na expozici v této 

výšce. 

Vzorky H. splendens měly obecně vzato vyšší tendenci k akumulaci stejně tak jako 

k udržení již akumulovaného materiálu ve své stélce než vzorky P. schreberi, a to v případě 

obou sledovaných výšek, v nichž byly biomonitoringové boxy umístěny. Toto je z hlediska 

biomonitoringu atmosférických stopových prvků jednoznačně výhodný rys. 

Relace mezi akumulací sledovaných prvků v rámci jednotlivého treatmentu a relace mezi 

akumulací prvků mezi jejich kombinacemi byla založena na Pearsonově korelačním 

koeficientu. Jeho případná signifikance je uvedena v tabulce 3 (korelace mezi treatmenty) 

a v tabulkách 4–7 (v rámci treatmentů). Pearsonův korelační koeficient a jeho signifikance 

byly stanoveny ve statistickém balíku R. 

Tabulka 3. Signifikance Pearsonova korelačního koeficientu akumulace mezi treatmenty. Hs1, hs2 – H. 

splendens 1 m, 2 m, ps1, ps2 – P. schreberi 1m, 2m; *, **, *** – α = 0,1, 0,05, 0,01 

  hs1hs2 ps1ps2 hs1ps1 hs2ps2 
Hg **       
Cr   *     
Cu     **   
Zn   *** ** * 

 

Korelace mezi treatmenty byly nízké až žádné, všeobecně byla jasná distinkce mezi vzorky 

Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi. V případě transplantátů umístěných ve 

výšce 1 m nicméně byla u Cu a Zn zaznamenána uspokojivá souvztažnost (α < 0,05) mezi 

koncentrací prvků v obou druzích. Akumulace Zn u transplantátů Pleurozium schreberi 

v obou výškách je ve velice silné korelaci (α < 0,01). 

Akumulace prvků v rámci jednotlivých treatmentů byly korelovány podstatně více. 

Některé páry prvků byly, co se týče jejich akumulace v silné korelaci ve většině případů – 

zajímavý je zejména vztah Al a Fe, které byly až na Hylocomium splendens ve výšce dvou 

metrů (tabulka 5) výrazně korelovány ve všech ostatních případech. Silná korelace byla 
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rovněž mezi Cu a Pb (a Cr a Zn) v případě obou skupin vzorků Pleurozium schreberi 

(tabulka 6 a 7) a mezi Fe a V u vzorků ve výšce 2 m v případě obou druhů. 

Tabulka 4. Signifikance Pearsonova korelačního koeficientu mezi akumulací u vzorků H. splendens 

umístěných ve výšce 1 m. *, **, *** – pozitivní korelace, α = 0,1, 0,05, 0,01; †, ††, ††† – negativní korelace, 

α = 0,1, 0,05, 0,01; N – žádná korelace 

Hg - 
         

  

As N - 
        

  

Cd N N - 
       

  

Pb N N N - 
      

  

Ni N N N N - 
     

  

Al †† N N N N - 
    

  

Cr † †† N N N *** - 
   

  

Cu N † N N N N N - 
  

  

Fe ††† * N N N *** ** N - 
 

  

V N N N N N N N N N -   

Zn N † N N N N † N N N - 

  Hg As Cd Pb Ni Al Cr Cu Fe V Zn 

 

Tabulka 5. Signifikance Pearsonova korelačního koeficientu mezi akumulací u vzorků H. splendens 

umístěných ve výšce 2 m. *, **, *** – pozitivní korelace, α = 0,1, 0,05, 0,01; N – žádná korelace 

Hg - 
          As N - 

         Cd N N - 
        Pb N N * - 

       Ni N N N N - 
      Al N N N N * - 

     Cr N N N N N N - 
    Cu N N N N N N N - 

   Fe N N N N N N N N - 
  V N N N N N N N * ** - 

 Zn N N N ** N N N N N N - 

  Hg As Cd Pb Ni Al Cr Cu Fe V Zn 
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Tabulka 6. Signifikance Pearsonova korelačního koeficientu mezi akumulací u vzorků P. schreberi 

umístěných ve výšce 1 m. *, **, *** – pozitivní korelace, α = 0,1, 0,05, 0,01; N – žádná korelace 

Hg - 
         

  

As N - 
        

  

Cd N * - 
       

  

Pb N N N - 
      

  

Ni N N N N - 
     

  

Al N N N N N - 
    

  

Cr N N N ** N N - 
   

  

Cu ** N N ** N N ** - 
  

  

Fe N N N N N *** N N - 
 

  

V N N N N N ** N N * -   

Zn N N N ** N N ** * N N - 

  Hg As Cd Pb Ni Al Cr Cu Fe V Zn 

 

Tabulka 7. Signifikance Pearsonova korelačního koeficientu mezi akumulací u vzorků P. schreberi 

umístěných ve výšce 2 m. *, **, *** – pozitivní korelace, α = 0,1, 0,05, 0,01; N – žádná korelace 

Hg - 
          As N - 

         Cd N N - 
        Pb N N ** - 

       Ni N N N ** - 
      Al N * N N N - 

     Cr N N N N * N - 
    Cu N N ** *** ** N N - 

   Fe N * N N N *** N N - 
  V * * N N N ** N N ** - 

 Zn N N N N N N ** N N N - 

  Hg As Cd Pb Ni Al Cr Cu Fe V Zn 

 

Silný nepoměr mezi korelacemi zjištěnými u transplantátů Hylocomium splendens ve 

výšce 1 m a 2 m je nečekaný a zaznamenáníhodný. Zatímco ve výšce 2 m je akumulace u 

vzorků H. splendens významněji korelována jen v případě dvou dvojic prvků (Fe a V, resp. 

Pb a Zn), ve výšce 1 m je nejen velmi silná pozitivní korelace mezi Al a Fe, ale rovněž mezi 

Al a Cr, což je skutečnost, která nebyla pozorována v žádném ze zbývajících případů. 

Rovněž je třeba zmínit, rovněž v rámci všech dat bezprecedentní, velmi silný negativní 

vztah mezi akumulací Hg a Fe a silný negativní vztah mezi akumulací Al a Hg, resp. Cr a As. 

Z metodického hlediska se jeví jako významný nízký počet zjištěných významnějších 

korelací mezi akumulací jednotlivých prvků v rámci různých treatmentů (jak je uvedeno 

v tabulce 3). Je patrné, že i v případě dvojic exponátů stejného druhu mechu v umístěných 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  53 

v různých výškách, stejně tak jako v případě exponátů různých druhů ve stejné výšce, není 

prokazatelný žádný obecný rámec, v němž by bylo možno vztah akumulace většiny 

sledovaných prvků interpretovat. Fakt, že i za naprosto shodných podmínek expozice jsou 

ve většině případů výsledky bez významnějšího vztahu, podporuje teze uvedené ve 

studiích Halleraker et al. (1998) či Harmen & Norris (2008), a sice že je velmi složité (až 

nemožné), kalibrovat data z bioakumulace mezi více druhy. 

Ani v případě vzorků jednoho druhu nebyly, až na dvě výjimky, pozorovány významné 

korelace, což je zjištění, které je rovněž v biomonitoringu třeba brát v úvahu. Jestliže má 

výška exponátu (či transplantátu) tak zásadní vliv na průběh bioakumulace, jeví se jako 

nezbytné tento faktor ve studiích sledovat a pečlivě navrženým designem studie jeho vliv 

co nejvíce eliminovat. 

Korelace mezi akumulacemi jednotlivých prvků v rámci treatmentů je možno využít při 

identifikaci zdrojů znečištění, nicméně při diskusi nejčastější korelace Al – Fe není 

interpretace nijak jednoduchá. Hliník i železo jsou prvky v zemské kůře značně zastoupené 

a jejich společná akumulace může být tedy způsobena i lokálně zvýšenou erozí 

zemědělských ploch. Dalším typickým zdrojem znečištění Al a Fe je ovšem těžký průmysl, 

zejména tedy hutní a strojírenská výroba společně se všemi provozy, v nichž dochází ke 

spalování uhlí. Toto je, vzhledem k charakteru lokality a zjištěným akumulačním křivkám 

dalších prvků, zřejmě pravděpodobnější vysvětlení jak zjištěné korelace, tak i vysoké 

akumulace Al a Fe. Souběžně zjištěná korelace akumulace Fe a V této skutečnosti 

napovídá, neboť výskyt vanadu v mechu je rovněž spojován zejména se spalováním 

fosilních paliv v metalurgických a strojírenských provozech. (Sucharová & Suchara, 2004). 

Zjištěné vztahy mezi akumulací Cu a Pb, Cr a Zn stejně jako mezi Pb a Zn (a v jednom 

případě dokonce mezi Al a Cr) opětovně nasvědčují tomu, že je v místě expozice zdrojem 

znečištění hlavně průmysl typický pro Ostravskou pánev – případně lokální topeniště – 

přičemž místně zvýšená doprava může přispívat k víření částic tyto prvky obsahující, čímž 

může druhotně jejich koncentraci v mechu (potažmo v ovzduší) ještě zvyšovat. 

Celkové vztahy mezi akumulacemi jednotlivých prvků jsou uvedeny v grafu 10 ve formě 

dendrogramu sestrojenému pomocí metody agglomerative nesting (agnes) ve 
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statistickém balíku R. Jsou patrné dva základní clustery – skupina Al, Fe a Zn a skupina 

ostatních prvků. V samotné skupině Al, Fe a Zn je zinek vynesen jako outgroup Al a Fe, ve 

skupině druhé je outgroup všech ostatních prvků Cr. Silnější distinkci lze pozorovat 

zejména u dvojice Al a Fe, ale rovněž u dvojice Pb a Cu. 

 

Graf 10. Dendrogram vztahů mezi akumulací jednotlivých prvků v mechovém materiálu. Výstup 

statistického balíku R 

  

3.2.2. Vliv environmentálních faktorů na akumulaci sledovaných prvků 

Nejdříve byly sledované environmentální faktory (teplota, vlhkost a osvit) užity pro tvorbu 

jednoduchého regresního modelu, který by vysvětloval konkrétní vliv těchto faktorů na 

bioakumulaci. Neboť množství zaznamenávaných meteorologických dat výrazně 

převyšovalo množství dat o koncentracích prvků v exponovaných vzorcích, byl jako 
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referenční hodnota stanoven medián hodnot, kterých daný faktor v průběhu týdne 

předcházejícího odběru vzorků dosahoval. 

Navzdory tomu, že byla ve více případech zjištěna lineární závislost akumulace na 

sledovaném faktoru (jiný druh závislosti pozorován nebyl) a výsledný model byl 

signifikantní, zjištěné vztahy nevedly k žádné jasné představě o charakteru vlivu 

environmentálních faktorů na akumulaci jednotlivých prvků. Pozorované závislosti se 

vyskytovaly sporadicky a s různou mírou signifikance, byly negativní i pozitivní. Zjištěné 

vztahy byly pozorovány jen v případě teploty a osvitu, vlhkost, navzdory očekávání, 

pozorovatelný vliv neměla. 

Vzhledem k uvedeným zjištěním je uveden jen jeden příklad regresní modelu vytvořeného 

ve statistickém balíku R (graf 11) – závislost koncentrace chromu v transplantátu 

Pleurozium schreberi na mediánu teploty doby expozice ve výšce 2 m. Zmíněné 

skutečnosti rovněž vedly k vyvrácení možnosti sledovat vliv faktorů jednotlivě, proto bylo 

následně přistoupeno k mnohorozměrné analýze dat, tedy hodnocení synergického vlivu 

všech faktorů zároveň. 

 
Graf 11. Příklad získaného regresního modelu, závislost koncentrace Cr na mediánu teploty expozice. 

Pleurozium schreberi, 2 m. Výstup statistického balíku R 

Mnohorozměrná analýza dat byla provedena v programu Canoco for Windows 4.5. 

Výsledek analýzy hlavních komponent (Principal component analysis, PCA) je uveden 

y = 1.0305x - 16.875 
R² = 0.7177 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  56 

v tabulce 8. Zjištěná hodnota sumy všech kanonických eigenvalues (Sum of all canonical 

eigenvalues) je poměrně vysoká – bez jakéhokoli hodnocení sledovaných faktorů model 

vysvětluje 43,7 % variability dat. Z vysvětlené variability postihují první dvě kanonické osy 

96,1 %, vzhledem k uspořádání dat lze osu 1 označit jako osu druhu a osu 2 jako osu 

treatmentu. 

Tabulka 8. Analýza hlavních komponent, výstup programu Canoco for Windows 4.5. 

PCA summary:     Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 
Eigenvalues: 

  
0.755 0.206 0.028 0.01 

Species-environment correlations: 0.697 0.527 0.611 0.462 
Cumulative percentage variance  

       of species data: 
  

75.5 96.1 98.9 100 
   of species-environment relation: 84 97.1 99.5 100 
 Sum of all eigenvalues       

 
1                      

 Sum of all canonical eigenvalues       0.437                 

 

V grafu 12 je prezentováno rozložení získaných dat podél těchto dvou os. Do grafu je 

umístěn I průmět hodnot environmentálních faktorů, druh (SPEC) a treatment (TREAT) 

jsou zde vyobrazeny jako nominální proměnné, jejichž umístění podporuje představu 

získanou již na základě analýzy hlavních komponent. Vzorky jsou vůči osám rozmístěny 

nenáhodně – vzorky Pleurozium schreberi zaujímají především I., II. a IV. kvadrant, 

zatímco Hylocomium splendens má skóry značně uniformnější – vzorky zaujímají téměř 

výhradně III. kvadrant. Akumulace sledovaných prvků je tedy značně druhově specifická 

(alespoň v případě vybraných dvou druhů), přičemž podpůrnou roli v rozdělení dat hraje 

rovněž treatment. 
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Graf 12. Grafická interpretace výsledků analýzy hlavních komponent. MHUM – medián vlhkosti, MRGLB – 

medián osvitu, MTEMP – medián teploty, SPEC – druh, TREAT – treatment,  – H . splendens  1 m,  – H . 

splendens 2 m,  – Pleurozium schreberi 1 m,  – Pleurozium schreberi 2 m 

Grafický výstup redundanční analýzy (Redundancy analysis, RDA) programu Canoco for 

Windows 4.5 je uveden v grafu 13. Data zde nejsou nijak transformována a v návaznosti 

na PCA jsou druh a treatment uvažovány jako faktory prostředí (i když opět jen 

nominálního charakteru). 

Jak lze z grafu vyčíst, podél první kanonická osa v uvedeném modelu se pohybuje 40,1 % 

dat, přičemž druhá osa vysvětluje jen 2,9 % dat. Podle skór jednotlivých prvků a jejich 

korelací s první osou lze usuzovat, že v daném modelu hraje nejvýraznější roli dvojice 

faktorů druh-treatment, což jej činí nevhodným pro evaluaci vlivu prostředí na akumulaci 

sledovaných prvků. 
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Graf 13. Grafická interpretace výsledků redundanční analýzy při zachování faktorů druhu a treatmentu, 

MHUM – medián vlhkosti, MRGLB – medián osvitu, MTEMP – medián teploty, SPEC – druh, TREAT – 

treatment, 

Pro závěrečné zhodnocení vlivu environmentálních faktorů bylo třeba odstínit vliv druhu a 

treatmentu aniž by tyto byly ignorovány zcela. Za tímto účelem byla zvolena redundanční 

analýza, do které byla tato data vložena již ne jako faktory, ale jako kovariáty (covariates). 

Data o koncentraci zde byla logaritmicky transformována. Výsledek RDA analýzy je 

prezentován v tabulce 9, ze které vyplývá, že pod odstínění jiných známých vlivů je 

pomocí sledovaných faktorů možno postihnout téměř 16 % variability. Stále ale 35 % 

variability v datech zůstává nepostiženo žádnou z kanonických os, tedy nevysvětleno. 

Tabulka 9. Redundanční analýza, vliv environmentálních faktorů na bioakumulaci sledovaných prvků. Výstup 

programu Canoco for Windows 4.5. 

RDA summary:                            
 

Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 
Eigenvalues: 

  
0.13 0.018 0.011 0.227 

Species-environment correlations: 0.664 0.629 0.413 0 
Cumulative percentage variance 

       of species data: 
  

20 22.7 24.4 59.3 
   of species-environment relation: 82.3 93.3 100 0 

     
       

  Sum of all  eigenvalues              0.65        
  Sum of all canonical eigenvalues        0.158 
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Vytvořený model byl testován pomocí Monte Carlo permutačního testu při 4999 

permutacích, výsledek je uveden v tabulce 10. Byla testována jak signifikance první 

kanonické osy, tak všech kanonických os dohromady, v obou případech byla hladina 

signifikance α < 0,05, model lze tedy považovat za průkazný.  

Tabulka 10. Výsledek Monte Carlo permutačního testu, vliv environmentálních faktorů na bioakumulaci 

sledovaných prvků. Výstup z programu Canoco for Windows 4.5. 

Test of significance of first canonical axis: 0.13 
   F-ratio:  

   
4.509 

   P-value: 
  

0.0236 
Test of significance of all canonical axes : 0.158 
   F-ratio:  

   
1.931 

   P-value: 
  

0.0364 
(4999 permutations under full model) 

  

Grafická interpretace výsledku RDA analýzy je uvedena v grafu 14, je patrný 

předpokládaný synergický vliv faktorů. Lze uvést např. negativní vliv všech sledovaných 

faktorů na bioakumulaci rtuti, negativní vliv vlhkosti na bioakumulaci olova, arsenu a 

zinku a pozitivní vliv osvitu a teploty na bioakumulaci kadmia, vanadu a železa. Mezi 

relativně málo ovlivněné sledovanými faktory patří bioakumulace chromu či niklu. 

  
Graf 14. Grafická interpretace výsledků redundanční analýzy při zachování faktorů druhu a treatmentu, 

MHUM – medián vlhkosti, MRGLB – medián osvitu, MTEMP – medián teploty, SPEC – druh, TREAT – 

treatment. 
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Z výsledků hodnocení vlivu sledovaných environmentálních faktorů na akumulaci 

zájmových prvků v mechu v první řadě vyplývá komplexnost tohoto problému. Získané 

regresní křivky sice v několika případech naznačily přímou závislost některého z faktorů 

(resp. mediánu jeho hodnot ve zkoumaném časovém úseku) na akumulaci některých 

z prvků, avšak pro vytvoření jakékoli celkové představy o tom, jak faktory prostředí 

ovlivňují akumulaci, byly tyto výsledky nedostačující. Zajímavé je ovšem, že vlhkost – tedy 

faktor, jemuž se přičítá nejvyšší vliv na příjem látek – v regresní analýze neprokázala 

signifikantní vliv na akumulaci jediného z prvků. Tento fakt je na první pohled v přímém 

rozporu se zjištěními prezentovanými v pracích Sardans & Peñuelas (2008) i v klasičtější 

práci Batese (1997). Nabízí se ovšem interpretace, že jde o důsledek použití IMBM, jež 

tím, že poskytuje mechovému materiálu víceméně konstantní vlhkost v průběhu expozice, 

oslabuje případný vliv vzdušné vlhkosti na akumulaci. 

Výstupy mnohorozměrné analýzy dat podporují obecnou představu druhové specifity 

akumulace – analýza hlavních komponent rozděluje data na dva shluky, které mají vůči 

faktoru užitého druhu jasnou afinitu. Je tedy jasné, že i za zachování jinak zcela stejných 

podmínek expozice, má volba biomonitoringového druhu stále největší vliv. Toto má 

význam zejména v biomonitoringu pasivním – kdy je při studiích často užíváno větší 

množství druhů (zejména proto, že není možné nalézt jeden druh na všech lokalitách, na 

nichž průzkum probíhá). Získané výsledky tedy podporují snahu o co nejopatrnější 

interpretaci výsledků takovýchto studií, stejně tak jako pokračující úsilí o mezidruhovou 

kalibraci bioakumulačních dat, které stále nepřináší jednoznačné výsledky. 

Dalším zajímavým zjištěním je to, že i v případě vzorků téhož druhu, byl průběh 

akumulace odlišný v závislosti na treatmentu – tedy na výšce, v níž byl mechový materiál 

exponován. Analýza hlavních komponent odděluje data v závislosti na aplikovaném 

treatmentu sice méně významně než v případě faktoru druhu, ale pořád dostatečně 

významně na to, aby významně ovlivnila distribuci dat podél druhé kanonické osy. Toto 

podporuje rovněž fakt, že při první uskutečněné redundanční analýze (graf 13.) byla 

dvojice druh-treatment zodpovědná za tak výraznou většinu vysvětlitelné variability dat, 

že bylo nutné ji – za účelem zjištění pouze vlivu environmentálních faktorů – v konečném 

modelu odstínit, tedy ji uvést jen jako dvojici kovariát. 
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Získaný model bioakumulace prvků v mechovém materiálu v závislosti na trojici 

environmentálních faktorů sice poskytuje značně nižší procento vysvětlené variability (cca 

16 %), nicméně poskytuje jednoznačnou informaci o tom, že i v případě, že se studie 

účastní dva druhy mechorostů ve dvou různých expozičních výškách, je stále vliv 

environmentálních faktorů na výslednou akumulaci nezanedbatelný. Lze odhadovat, že 

v případě studie, kdy by byla aplikována jedna ze „suchých“ metod, či by šlo přímo o 

pasivní biomonitoring, vliv faktorů prostředí by byl ještě o to větší, neboť by vzorky nebyly 

vystaveny konstantní vlhkosti. 

3.2.3. Vztah akumulace sledovaných prvků a jejich koncentrace 

v prachových částicích PM 2,5 a PM 10 

Byl hodnocen vliv simultánně měřených koncentrací vybraných prvků v atmosférickém 

polétavém prachu (PM 10, PM 2,5) na jejich koncentraci v exponovaném mechu. Český 

hydrometeorologický ústav, který provádí analýzu těchto částic, standardně zjišťuje 

koncentrace As, Cd, Cu, Ni a Pb, proto byly hodnoceny závislosti pouze mezi 

koncentracemi těchto prvků. Byl stanoven Pearsonův korelační koeficient mezi 

koncentrací v transplantátu a konkrétní zjištěnou koncentrací prvku v den nejbližší dni 

odběru mechového materiálu a rovněž mezi koncentrací v transplantátu a kumulativní 

koncentrací prvku v prachových částicích za uplynulou expoziční dobu. Signifikantní 

závislosti byly zaznamenány do tabulky 11. 

Jak je patrné, pokud byla hodnocena konkrétní koncentrace v období odběru, 

významnější vztah byla – překvapivě – jen negativní korelace mezi koncentrací Cd v obou 

typech prachových částic a vzorky Pleurozium schreberi z výšky 2 m. 

Pokud byla k hodnocení vztahu užita data kumulativní, objevila se u obou typů 

prachových částic silná negativní korelace koncentrace As s koncentrací zjištěnou 

v Hylocomium splendens z výšky 1 m. Rovněž koncentrace Cd, Pb (a v omezené míře i Cu) 

v prachových částicích vykazují pozitivní korelaci s jejich koncentrací ve vzorcích H. 

splendens z výšky 2 m. 

 



 
Oldřich Motyka: Biomonitoring atmosférických podmínek pomocí mechorostů 

2012  62 

Tabulka 11. Signifikance korelace mezi koncentracemi uvedených prvků v mechu a jejich koncentracemi 

v prachových částicích PM 10 a PM 2,5. *, ** - pozitivní korelace, α = 0,1, 0,05; †, ††, ††† - negativní 

korelace, α = 0,1, 0,05, 0,01. 

  
H. splendens P. schreberi 

  
1 m 2 m 1 m 2 m 

PM 2,5 As N N N N 

 
Cd N N N †† 

 
Pb N N N † 

 
Ni * N N N 

 
Cu N N N N 

PM 10 As N N N N 

 
Cd N N N †† 

 
Pb N N N † 

 
Ni N N N N 

 
Cu N N N N 

kumulativní As ††† N N N 

PM 2,5 Cd N ** N N 

 
Pb N ** N N 

 
Ni N N N N 

 
Cu N * N N 

kumulativní  As ††† N N N 

PM 10 Cd N ** N N 

 
Pb N ** N N 

 
Ni N N N N 

 
Cu N * N N 

 

Data z obou měření byla poté zpracována v programu Canoco for Windows 4.5 za účelem 

zjištění, zda je na jejich základě možno vytvořit komplexní model. Data nebyla nijak 

transformována, jako vysvětlující proměnné byly užity kumulativní koncentrace v PM 10 

daných prvků za jednotlivé doby expozice. V tabulce 12 jsou přítomny výsledky analýzy 

hlavních komponent – procento veškeré vysvětlitelné variability je poměrně vysoké – 61,2 

%, přičemž dvě první osy ji postihují nejvíce (57,6 % a 14,9 % v uvedeném pořadí.) 

Tabulka 12. Analýza hlavních komponent, koncentrace As, Cd, Cu, Ni a Pb, Výstup programu Canoco for 

Windows 4.5. 

PCA summary:     Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 
Eigenvalues: 

  
0.576 0.149 0.019 0.012 

Species-environment correlations: 0.938 0.786 0.792 0.318 
Cumulative percentage variance  

       of species data: 
  

76.2 95.9 98.4 100 
   of species-environment relation: 82.8 97.9 99.8 100 
 Sum of all eigenvalues       

 
0.756                      

 Sum of all canonical eigenvalues       0.612                 
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Následná redundanční analýza, jejíž výsledek je prezentován v tabulce 13, vykazuje téměř 

shodné hodnoty jako PCA s tím rozdílem, že mírně snižuje eigenvalues jednotlivých 

kanonických os. Nicméně téměř všechna vysvětlitelná variabilita koncentrací sledovaných 

prvků je tedy vysvětlena právě koncentracemi daných prvků v prachových částicích 

PM 10. 

Tabulka 13. Redundanční analýza, vliv koncentrace As, Cd, Ni a Pb v PM 10 na jejich koncentraci 

v exponovaném mechovém materiálu. 

RDA summary:                            
 

Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 
Eigenvalues: 

  
0.509 0.092 0.011 0 

Species-environment correlations: 0.941 0.786 0.751 0.153 
Cumulative percentage variance 

       of species data: 
  

67.3 79.5 80.9 81 
   of species-environment relation: 83.1 98.1 100 100 

     
       

  Sum of all  eigenvalues              0.756        
  Sum of all canonical eigenvalues        0.612 

    

Vytvořený model byl testován pomocí Monte Carlo permutačního testu při 4999 

permutacích, výsledek je uveden v tabulce 14. Byla testována jak signifikance první 

kanonické osy, tak všech kanonických os dohromady, v obou případech byla hladina 

signifikance α < 0,05, v případě první osy dokonce značně nižší (p = 0,0008), model lze 

tedy považovat za průkazný 

Tabulka 14. Výsledek Monte Carlo permutačního testu, vliv koncentrace As, Cd, Ni a Pb v PM 10 na jejich 

koncentraci v exponovaném mechovém materiálu. Výstup z programu Canoco for Windows 4.5 

Summary of Monte Carlo test  
  Test of significance of first canonical axis: 0.509 

   F-ratio:  
   

10.279 
   P-value: 

  
0.0008 

Test of significance of all canonical axes : 0.612 
   F-ratio:  

   
4.258 

   P-value: 
  

0.0364 
(4999 permutations under full model) 

  

Grafická interpretace zjištěných vztahů je uvedena v grafu 15. Všechny vysvětlované 

proměnné (koncentrace v exponovaném mechorostu) mají vzestupný gradient podél 

vektoru přítomného v II. Kvadrantu, jež svírá s první kanonickou osou úhel přibližně 45%. 

Je patrná nejvyšší závislost mezi koncentracemi Cd; Pb a Cu a v menší míře Ni ovšem také 

sledují stejný vzor. Výjimkou je jednoznačně koncentrace As v PM 10, jež má ke 

koncentraci v mechu zcela opačný vztah. 
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Graf 15. Grafická interpretace výsledků redundanční analýzy, vztah koncentrace prvků v PM10 a 
koncentrace v exponovaném mechu. 

Stejně jako závislosti diskutované v předešlém oddíle, ani závislost mezi koncentracemi 

sledovaných prvků polétavém prachu a jeho akumulací v mechu nebylo možno popsat 

prostými dvojicemi vztahů. Je ovšem možné, že se v tomto případě nejedná jen o odraz 

komplexnosti problematiky, ale také o důsledek malého množství sledovaných či 

získaných dat. 

Redundanční analýzou získaný model (tabulka 13, resp. graf 15), ve kterém byly 

kumulativní koncentrace As, Cd, Cu, Ni a Pb vzaty jako vysvětlující proměnné vykázal 

značně vysoké procento vysvětlené variability – 61,2 %. Je tedy zřejmé, že vztah mezi 

koncentrací prvků v prachových částicích a v mechu existuje, a to vztah poměrně těsný – 

jen menší část variability dat je ovlivněná faktory jinými. V celkovém modelu se prokázalo, 

že koncentrace většiny sledovaných prvků v mechu odpovídá jejich koncentraci v PM 10, 

což je z hlediska metodiky – jak pasivního, tak aktivního – biomonitoringu významné 

zjištění. Jediný prvek, jehož akumulace v mechu sledovala zcela jiný vzor, než jeho 

koncentrace v PM 10, byl arzén, což bylo patrné i z dříve získaných korelačních koeficientů 

uvedených v Tabulce 11. Vysvětlení tohoto jevu může spočívat v tom, že akumulace As 

v mechovém materiálu – jak je patrno např. z grafů 8 a 9 – nesledovala žádný obecný 

vzor, akumulační křivky v případě dvou užitých treatmentů mají opačný průběh a to i 

v rámci jednotlivých druhů. Zatímco tedy kumulativní koncentrace As v PM 10 z definice 
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vzrůstala, koncentrace As akumulovaná v mechu byla v rámci redundanční analýzy 

vyhodnocena jako beztrendová, resp. opačného trendu – což se v konečném modelu 

projevilo jako negativní závislost. Lze předpokládat, že pokud by bylo získáno více dat 

v rámci stejného treatmentu a druhu, zmíněné vysvětlení by nebylo možno aplikovat a 

vztah mezi srovnávanými koncentracemi As by byl jednoznačnější. 

Získaný model ale v každém případě demonstruje, že prvkové složení částic PM 10 má na 

koncentraci daných prvků v exponovaném mechorostu nezanedbatelný vliv. Toto mimo 

jiné podporuje ideu biomonitoringu jako takovou, konkrétně, že mechový materiál může 

sloužit (a slouží) jako přirozený akumulátor prvků obsažených v PM 10. Jak aktivní, tak i 

pasivní biomonitoring jsou tedy vhodnou metodou k evaluaci zátěže atmosférickými 

stopovými prvky tam, zejména tam, kde je třeba zjistit zátěž kumulativní a tam, kde 

technické metody nemohou být z různých důvodů aplikovány. 

3.3. Vliv těžkých kovů ve srážkách na morfologii populace  

Vývoj indexu povrchové drsnosti v případě vzorku, u nějž bylo k simulaci dešťových srážek 

užito čisté destilované vody, tj. bez rozpuštěných solí kovů, který byl použit jako kontrola 

(BLIND) je uveden v grafu 16.  

 

Graf 16. Vývoj indexu povrchové drsnosti u kontrolního vzorku. 

Je patrné, že obě zjišťované hodnoty indexu povrchové drsnosti – před navlhčením a po 

navlhčení k sobě blízce přiléhají. Pro představu je možno uvést, že Pearsonův korelační 

koeficient mezi těmito řadami hodnot je skutečně vysoký: 0,908085605, což pro daný 
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počet stupňů volnosti potvrzuje korelaci na úrovni α < 0,01. Ve třetím dnu expozice 

simulovaným srážkám v obou případech zjištěný index povrchové drsnosti výrazně klesá, 

ale až do konce experimentu opět stoupá.Pro vzorky vystavené simulovaným srážkám o 

koncentraci 8 mg.l-1 a 80 mg.l-1 Al je vývoj indexu povrchové drsnosti uveden v grafu 17, 

respektive v grafu 18. Stejně jako v případě kontrolního vzorku, je zde patrný výrazný 

pokles indexu povrchové drsnosti v třetím dni expozice – v případě vzorku vystaveného 

roztoku o koncentraci 8mg.l-1 ovšem po navlhčení index ihned výrazně vzrostl. Oproti 

kontrolnímu vzorku zde nenásleduje po poklesu v třetím dni žádný trend směrem ke 

zvýšení, oba vzorky vykazují Sr oscilující oběma směry, jakkoli je v konci expozice jistý 

náznak rostoucího trendu patrný. V obou případech je rozdíl v Sr před a po expozici 

simulovaným srážkám vyšší než v případě kontrolního vzorku. 

 

Graf 17. Vývoj indexu povrchové drsnosti u vzorku vystaveného simulovaným srážkám o koncentraci 8 mg.l
-1

 

Al 
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Graf 18. Vývoj indexu povrchové drsnosti u vzorku vystaveného simulovaným srážkám o koncentraci 

80 mg.l-1 Al 

Grafy 19 a 20 demonstrují vývoj indexu povrchové drsnosti v případě vzorků vystavených 

simulovaným srážkám o koncentraci 8 mg.l-1 a 80 mg.l-1 v uvedeném pořadí. Opět je 

pozorovatelný pokles Sr ve třetím dni expozice, ač ne tolik výrazný jako v předchozích 

případech. Hodnota Sr celkově příliš nekolísá a opět je ke konci experimentu zaznamenán 

trend k jejímu růstu. V obou případech je rozdíl mezi hodnotami před a po navlhčení 

zřetelnější než v případě kontrolního vzorku. Zajímavým faktem je, že v případě vyšší 

koncentrace (graf 20) je v druhé části experimentu hodnota Sr po navlhčení jen vyšší než 

před ním. 

 

Graf 19. Vývoj indexu povrchové drsnosti u vzorku vystaveného simulovaným srážkám o koncentraci 8 mg.l
-1 

Cu 
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Graf 20. Vývoj indexu povrchové drsnosti u vzorku vystaveného simulovaným srážkám o koncentraci 

80 mg.l
-1

 Cu 

Vývoj indexu povrchové drsnosti v případě vzorků vystavených simulovaným srážkám 

o koncentraci 5 mg.l-1 a 50 mg.l-1 jsou uvedeny v grafu 21 a grafu 22 v uvedeném pořadí. 

Dvojice grafů se vyznačuje markantně odlišným průběhem – v obou případech je sice opět 

zaznamenán pokles ve třetím dni expozice, nicméně v grafu 22 je tento pokles následován 

extrémním zvýšením hodnoty Sr před navlhčením, která po navlhčení opět klesla na 

hodnotu, která se už poté příliš nemění. V případě vyšší koncentrace Ni (graf 22) je rovnež 

zaznamenáníhodný výrazný rozdíl mezi hodnotou indexu povrchové drsnosti před a po 

navlhčení po celou dobu experimentu. 

 

Graf 21. Vývoj indexu povrchové drsnosti u vzorku vystaveného simulovaným srážkám o koncentraci 5 mg.l
-1

 

Ni 
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Graf 22 Vývoj indexu povrchové drsnosti u vzorku vystaveného simulovaným srážkám o koncentraci 

50 mg.l
-1

Ni 

Vzájemné podobnosti ve vývoji hodnot indexu povrchové drsnosti na základě clusterové 

analýzy jsou uvedeny v grafu 23 ve formě dendrogramu sestrojeného pomocí metody 

agglomerative nesting (agnes). Prvním významným zjištěním je, že se ve shodě se situací 

v grafu 16 vyčleňuje dvojice řad hodnot pro kontrolní vzorek – těsná podobnost vývoje Sr 

je i zde pro vzorek před a po navlhčení rovněž zřejmá. Obdobnou těsnost hodnot před a 

po navlhčení zde vykazuje vzorek vystavený simulovaným srážkám o koncentraci 5 mg.l-1 

Ni a vzorek vystavený 80 mg.l-1 Cu. Dále je zajímavý cluster, který tvoří vzorky vystavené 8 

mg.l-1 Al a 8 mg.l-1 Cu – přičemž větší podobnost zde vykazují dvojice řad hodnot „před 

navlhčením“ a „po navlhčení“. Extrémní rozdílností mezi stavem před a po navlhčení se 

vyznačuje vzorek vystavený 80 mg.l-1 Al a vzorek vystavený 50 mg.l-1 Ni, ve druhém 

případě se jedná rovněž i o hodnoty nejvíce vzdálené hodnotám vzorku kontrolního. 
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Graf 23. Dendrogram vztahů mezi vývojem indexu povrchové drsnosti u jednotlivých vzorků před 

i po navlhčení. Legenda: 1 – BLIND před navlhčením; 2 – BLIND po navlhčení; 3 – Al 8 mg.l
-1

 

před navlhčením; 4 – Al 8 mg.l
-1

 po navlhčení; 5 – Al 80 mg.l
-1

 před navlhčením; 6 – Al 80 mg.l
-1

 po navlhčení; 

7 – Cu 8 mg.l
-1

 před navlhčením; 8 – Cu 8 mg.l
-1

 po navlhčení; 9 – Cu 80 mg.l
-1

 před navlhčením; 10 – Cu 80 

mg.l
-1

 po navlhčení; 11 – Ni 5 mg.l
-1

 před navlhčením; 12 – Ni 5 mg.l
-1

 po navlhčení; 13 – Ni 50 mg.l
-1

 před 

navlhčením; 14 – Ni 50 mg.l
-1

 po navlhčení. Výstup statistického balíku R 

Konečná koncentrace sledovaných prvků (zjištěná ICP-AES) ve všech vzorcích na konci 

experimentu je uvedena v grafu 24. Jediný prvek, který byl ve významnější koncentraci 

přítomen ve všech vzorcích (včetně kontrolního) byl hliník – jeho koncentrace dosahovala 

ve všech případech hodnot srovnatelných se vzorkem, který byl vystaven simulovaným 

srážkám o koncentraci 8 mg.l-1 Al. Oproti tomu se Cu i Ni ve vzorcích vyskytovaly jen 

v koncentracích závislých na užitém treatmentu a ve vzorku kontrolním neměly žádnou 

významnou hodnotu. V případě všech tří kovů se ukázalo, že koncentrace kovů užitých při 
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simulaci srážek, lišící se desetinásobně, byly na konci experimentu v samotném 

mechovém materiálu přibližně desetinásobně odlišné rovněž. 

 

Graf 24. Koncentrace sledovaných prvků v mechovém materiálu v závislosti na treatmentu 

Z výsledků experimentu se simulovanými srážkami o známé koncentraci sledovaného 

prvku vyplývají dvě základní zjištění, z nichž jedno se týká samotného vlivu simulovaných 

srážek na morfologii – zde vyjádřenou indexem povrchové drsnosti a druhé 

bioakumulace. 

Prvním výstupem je poznatek, že užité koncentrace sledovaných prvků v simulovaných 

srážkách měly vliv na morfologii analyzovaných vzorků. Je zajímavé, že v důsledku 

simulovaných srážek byl index povrchové drsnosti ovlivněn spíše v rozdílu mezi jeho 

hodnotou před a po navlhčení. Tedy že koncentrace kovů ve srážkách neměla až tolik vliv 

na morfologii populace celkovou, ale spíše na její schopnost reagovat na cyklus vysychání 

a rehydratace. Kontrolní vzorek se vyznačoval velmi malým rozdílem mezi hodnotou Sr 

před a po navlhčení – vzorek se tedy ve svém cyklu vysychání morfologicky příliš neměnil. 

Minimální změna konformace při navlhčení svědčí o dobrém hospodaření s vodou, 

nasycený mech při rehydrataci neabsorbuje vodu v takové míře, jež by měla výrazný vliv 
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na jeho povrch. Oproti tomu, vzorky vystavené různým koncentracím kovů měly rozdíl 

v konformaci před a po navlhčení mnohem výraznější, aplikovaný roztok na ně tedy 

zřejmě působil jako stresor, rapidnější vysychání se projevilo výraznější změnou 

povrchové struktury, což opětně ovlivnilo změnu opačným směrem při rehydrataci. 

Výrazným – a těžko interpretovatelným – jevem je klesající trend zaznamenaného indexu 

povrchové drsnosti směrem k třetímu dni snímání, který je u většiny vzorků následován 

pozvolným zvyšováním v dalším průběhu experimentu. Vzhledem k tomu, že byl tento jev 

zaznamenán u všech vzorků, je nepravděpodobné, že by šlo o chybu měření či výpočtu, 

lze jej tedy vysvětlit dvěma způsoby. Nelze vyloučit určitou míru adaptace na stresové 

podmínky – odstřižení apikálních segmentů a přemístění do prostředí se zcela jinými 

světelnými, tepelnými i vlhkostními podmínkami mohlo u vzorků v první řadě působit jako 

stres, což se projevilo na jejich prostorové konformaci. Dále již mohlo dojít k pozvolné 

adaptaci a navýšení indexu povrchové drsnosti směrem k původním hodnotám. Druhé 

možné vysvětlení je případná nezaznamenaná změna tepelných podmínek 

v experimentálním prostoru, i přechodné zvýšení teploty může výrazně ovlivnit index 

povrchové drsnosti – jak vyplývá mimo jiné i z této studie. 

Druhým výstupem je zajímavé zjištění, že při užití desetkrát koncentrovanějšího roztoku 

daného prvku je jeho výsledná koncentrace v mechovém materiálu (v tomto případě tedy 

Pleurozium schreberi) rovněž řádově vyšší. V laboratorních podmínkách se tudíž znovu 

prokázalo, že mechorosty mají schopnost sledované kovy akumulovat v míře, která přímo 

odráží koncentraci těchto kovů v prostředí. Za kontrolovaných podmínek je ovšem 

zamezeno vlivu, který na konečnou koncentraci v mechu mohou mít suchá depozice a 

environmentální faktory. Je tedy stále nejasné, do jaké míry (a jestli) je pozorovaný vztah 

narušen v podmínkách, ve kterých se většina biomonitoringových studií uskutečňuje. 

K problematice bioakumulace se váže i zjištění, že ač byla roztoku obsahujícímu hliník 

vystavena jen dvojice vzorků, jeho konečná koncentrace ve vzorcích, které mu nebyly 

vystaveny, byla srovnatelná se vzorkem, který byl vystaven roztoku o koncentraci 8 mg.l-1 

Al. Je nepravděpodobné, že by se jednalo o hliník, který byl v mechovém materiálu 

přítomen ještě před zahájením experimentu, neboť v tom případě by se dalo 

předpokládat, že by byla ve vzorcích zvýšená koncentrace i ostatních kovů. Rovněž by 
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zřejmě došlo k výraznějšímu nárůstu koncentrace Al ve vzorku, který mu byl poté 

vystaven. Tento fakt se dá vysvětlit tím, že vysoká koncentrace Al v prostředí byla 

analogická koncentraci 8 mg.l-1 Al v simulovaných srážkách, tudíž byly všechny vzorky 

vystavené stejné zátěži a přitom nemuselo dojít ke zvýšení konečné koncentrace Al v 

exponovaném vzorku. Vysoká koncentrace Al v ovzduší v podmínkách, v nichž experiment 

probíhal, je vysvětlitelná buď vnější kontaminací, nebo manipulací s uhlím a uhelným 

prachem, která probíhá ve stejné budově, nebo kombinací těchto faktorů. 
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4. Závěr 

Biomonitoring pomocí mechorostů (ať už pasivní nebo aktivní) je hodnotným a čím dál 

rozšířenějším přístupem k hodnocení kvality životního prostředí, zejména stavu 

atmosféry. Stále vzrůstá počet monitoringových studií, jež užívají mechorostů a tento 

druh biomonitoringu se již byl aplikován i v několika mezinárodních srovnávacích studiích, 

přičemž internacionální koordinace těchto projektů vede k vzrůstajícím požadavkům na 

akurátnost a designovou čistotu. 

Jelikož jsou však mechorosty jako biomonitoringové, případně bioindikační, druhy 

využívány teprve pátou dekádu, metodika většiny jejich využití co biomonitorů je 

kontinuálně vylepšována a neustále jsou hledány cesty, jak zajistit co největší její přesnost 

se zvláštním důrazem na srovnatelnost výsledků mezi jednotlivými biomonitoringovými 

studiemi. 

Tato práce předkládá výsledky několikaletého výzkumu těch faktorů, které mohou výstup 

takových studií značně ovlivnit a které je tudíž třeba buď ve výsledcích zohlednit nebo je 

předem v designu studie eliminovat či alespoň co nejvíce omezit jejich vliv. 

Co se týče vlivu faktorů prostředí na morfologii konkrétní mechové populace či 

společenstva, bylo potvrzeno, že vztah základních faktorů (teplota a vlhkost) na 

povrchovou strukturu populace je těsný, přičemž bylo rovněž zjištěno, že ani u těchto 

dvou faktorů nelze jejich vliv hodnotit samostatně, ale jedině v synergii. Povrchová 

struktura je odrazem podmínek prostředí, což je, vzhledem k ekofyziologickým 

zvláštnostem mechorostů (příjem nutrientů i vody zejména povrchem), nezanedbatelný 

fakt při potenciálním hodnocení životních forem mechorostů jako bioindikátoru podmínek 

prostředí. Užitá metoda – 3D fotogrammetrie se ukázala být pro zachycení změn povrchu 

populace v průběhu experimentu vhodnější než do této doby nejpřesnější metoda LED 

laserového skeneru a to jak ve věrnosti zachyceného povrchu, tak i v operativnosti za 

různých světelných podmínek a v možnosti snímat daný povrch kontinuálně a 

automatizovaně. 

Dalším výstupem této práce je první uvedení irrigated moss bag metody pro hodnocení 

zátěže těžkými kovy v České republice. IMBM se ukázala být vhodnou k evaluaci 
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atmosférického znečištění v průmyslem ovlivněném regionu Ostravska a představuje 

zajímavou a levnou alternativu k technickému biomonitoringu. Jakožto metoda aktivního 

biomonitoringu umožňuje sběr dat i tam, kde se, například vlivem trvajícího znečištění, 

mechorosty vhodné k provedení studie nevyskytují. 

Kontinuální vlhčení mechového materiálu rovněž přispívá k omezení vlivu vlhkosti 

(respektive jejího nedostatku) na bioakumulaci, jak ostatně vyplývá ze samotných 

prezentovaných výsledků. Stejně jako v případě vlivu na morfologii, vliv faktorů prostředí 

na bioakumulaci sledovaných prvků (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V a Zn) byl silný, což 

je fakt, který doposud v provedených studiích nebyl zohledňován. 

Podstatné úsilí bylo věnováno zjištění vlivu, který má na výslednou koncentraci prvků v 

mechovém materiálu (ergo na průběh bioakumulace) koncentrace těchto prvků v 

prachových částicích PM 10, respektive, jestli existuje vztah mezi těmito koncentracemi. 

Analýza prokázala, že tento vztah je velmi těsný v případě Cd, Cu a Pb, méně těsný v 

případě Ni a – překvapivě – negativní v případě As. Získaný model potvrzuje představu, že 

je bioakumulace těžkých kovů v mechorostech významným odrazem její koncentrace v 

ovzduší a tedy, že jsou mechorosty vhodnými biomonitory i při užití aktivní irrigated moss 

bag metody. Negativní vztah mezi koncentrací As v PM 10 a mechovém materiálu je 

nejasný a k jeho interpretaci bude třeba dalších studií. 

Přímý vliv koncentrace kovů v prostředí (v simulovaných srážkách) na povrchovou 

strukturu mechorostů byl rovněž analyzován. Bylo zjištěno, že – podle předpokladu – 

koncentrace tří sledovaných kovů (Al, Cu, Ni) v simulovaných srážkách morfologii 

mechorostů ovlivňují, a to zejména charakter změny povrchové struktury v průběhu 

vysychání a rehydratace. Významným zjištěním v rámci této analýzy byla rovněž vysoká 

zátěž hliníkem v experimentálním prostoru, jež je překvapivá a nesnadno 

interpretovatelná. 

Práce představuje novátorský přístup jak při hodnocení vztahů faktorů prostředí a 

povrchové struktury mechorostů, zejména v užití automatizovaného 3D 

fotogrammetrického skeneru, tak při aktivním biomonitoringu zátěže atmosférickými 

těžkými kovy v ovzduší – první využití popisované metody v České republice. Faktory 
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ovlivňující bioakumulaci a vztah bioakumulace ke koncentraci kovů v částicích PM 10 

doposud nebyly hodnoceny a tak předložená práce představuje cenný příspěvek k 

dalšímu vývoji metodiky biomonitoringu. 
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