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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 assed 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 
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2. Materiál a metodika 

2.1. Morfologie populace jako indikátor 

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.  

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 za průběžného vlhčení 

poté snímány jak laserovým LED skenerem – podle designu (Rice, Gutman & 

Krouglicof, 2005), tak 3D fotogrammetrickým skenerem (Krumnikl et al., 

2008). 

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. Simultánně byly – se stejnou 

periodou – zaznamenávány údaje o vlhkosti a teplotě, a to jak v 

bezprostřední blízkosti mechového polštáře, tak v místnosti. 

Na základě získaných hodnot byly vytvořeny prostorové modely povrchu 

daných mechových populací. Modely byly srovnány zejména z hlediska 

indexu povrchové drsnosti. Závislost prostorové struktury povrchu 
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populace na sledovaných environmentálních faktorech byla testována 

pomocí mnohonásobného regresního modelu ve statistickém balíku R. 

2.2. Ex situ transplantáty 

Pro potřeby evaluace biomonitoringu atmosférických kovů byly hodnoceny 

druhy Pleurozium schreberi a Hylocomium splendens. Sběr probíhal v září 

roku 2009 v lokalitě popsané výše. Sběr probíhal v latexových rukavicích, 

nasbíraný materiál byl neprodleně transportován do laboratoře a dále 

upravován. V laboratorních podmínkách byly z mechu odděleny apikální 

segmenty o délce cca 4 cm. Odstřižené segmenty byly po dobu 30 s 

promývány destilovanou vodou za účelem odstranění adherujících částic z 

jejich povrchu.  

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 1. Zároveň byly odděleny 

směsné vzorky (cca 1 g sušiny) pro oba druhy – tyto sloužily jako slepé 

vzorky, nezbytné pro stanovení akumulačních poměrů. 

 

Obrázek 1: Monitoringové boxy 
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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. 

Experiment proběhl celkem dvakrát, expoziční doba byla v obou případech 

jeden měsíc, deionizovaná voda v boxu. 

Odběry 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)-

Dále byly vzorky umístěny do označených 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 pro každý den expozice. Dále 

byla získávána informace o obsahu Ni, Cd, Pb, a Mn a Zn a Fe 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. 
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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).  

2.3. Vliv těžkých kovů ve srážkách na morfologii  

Sběr materiálu – Pleurozium schreberi (Brid.) 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. 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 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). 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.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).  
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3. Výsledky a diskuse 

3.1. Srovnání skenovacích metod 

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. Obrázek 2 prezentuje vizuálně přesnost snímání, vzhledem 

k výsledné rekonstrukci. 

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 
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Obrázek 2. Vizuální reprezentace získaných modelů (LED skener vlevo, 3D 

fotogrammetrický vpravo) případ druhu Sphagnum girgensohnii 

Neopominutelnou výhodou zde prezentovaného zařízení je rovněž 

snadnost obsluhy a šíře možného využití. Oproti LED skeneru pracuje 3D 

fotogrammetrický 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 rovněž 

neumožňuje kontinuální snímání, doplnění analýzy o rozměr času je tedy 

značně obtížné, až nemožné. 

3.2. Závislost morfologie populace na 

environmentálních faktorech 

Stanovené hodnoty jednotlivých indexů povrchové drsnosti z kontinuálně 

snímaných snímků jsou prezentovány v grafu 1. Hodnoty jsou zde uvedeny 

vzhledem k pořadí snímku během vysychání a je jimi proložena směrnice 

trendu. Tato má logaritmický charakter, vysoký koeficient determinace (R
2
 = 

0,9267) značí, že daný model věrně popisuje změnu povrchové konformace 

mechu Pleurozium schreberi při vysychání. 
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Pozorovaný trend jednoznačně sledoval logaritmickou křivku, s vysokým 

koeficientem determinace, což ostatně odpovídá teoretickému očekávání – 

od určité úrovně jeho vyschnutí mechový zápoj již dále svoji prostorovou 

strukturu nemění, neboť je limitován anatomickými zákonitostmi typu dané 

stélky. Základní zhodnocení vztahů působení vlhkosti a teploty na sledovaný 

index je prezentováno v grafu 2. 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, bylo tedy přistoupeno k mnohonásobné regresní analýze. Její 

výstup je uveden ve tabulce 2. Získaný model je sice vysoce signifikantní, ale 

postihuje jen necelých 60 % celkové variability. 

 

Graf 3. Vzájemné závislosti indexu povrchové drsnosti, vlhkosti teploty u druhu 

Pleurozium schreberi, výstup statistického balíku R 

 

vlhkost 

 

Sr 

teplota 
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 Tabulka 2. Výsledek analýzy mnohonásobného regresního modelu 

3.3. Ex situ transplantáty 

3.1.1. Akumulace sledovaných prvků  

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

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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intervalu odběru, jenž byl zaveden v druhé půli experimentu, užité druhy 

mechorostů vykazují značné změny v obsahu sledovaných akumulovaných 

látek ve stélce.  

Celkové vztahy mezi akumulacemi jednotlivých prvků jsou uvedeny v grafu 

4 ve formě dendrogramu sestrojenému pomocí metody agglomerative 

nesting (agnes) ve 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 4. Dendrogram vztahů mezi akumulací jednotlivých prvků v mechovém 

materiálu. Výstup statistického balíku R 
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3.1.2. Vliv environmentálních faktorů na akumulaci 

sledovaných prvků 

Grafický výstup redundanční analýzy (Redundancy analysis, RDA) programu 

Canoco for Windows 4.5 je uveden v grafu 5. Data zde nejsou nijak 

transformována a v návaznosti na PCA jsou druh a treatment uvažovány 

jako faktory prostředí (i když jen nominálního charakteru). Podél první 

kanonické osy se v uvedeném modelu 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. 

  
Graf 5. 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 
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již ne jako faktory, ale jako kovariáty (covariates). Data o koncentraci zde 

byla logaritmicky transformována.  

Grafická interpretace výsledku RDA analýzy transformovaných dat je 

uvedena v grafu 6, 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 6. Grafická interpretace výsledků redundanční analýzy při zachování faktorů 

druhu a treatmentu, MHUM – medián vlhkosti, MRGLB – medián osvitu, MTEMP – 

medián teploty, SPEC – druh, TREAT – treatment. 

Získaný model bioakumulace prvků v mechovém materiálu v závislosti na 

trojici environmentálních faktorů sice po transformaci poskytuje 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.  
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3.1.3. 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.  

Grafická interpretace zjištěných vztahů je uvedena v grafu 7. 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. 

 
Graf 7. Grafická interpretace výsledků redundanční analýzy, vztah koncentrace prvků 
v PM10 a koncentrace v exponovaném mechu. 

3.2. Vliv těžkých kovů ve srážkách na morfologii populace  

Vzájemné podobnosti ve vývoji hodnot indexu povrchové drsnosti na 

základě clusterové analýzy jsou uvedeny v grafu 8 ve formě dendrogramu 

sestrojeného pomocí metody agglomerative nesting (agnes). Prvním 
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významným zjištěním je, že se vyčleňuje dvojice řad hodnot pro kontrolní 

vzorek – těsná podobnost vývoje Sr je i zde pro vzorek před a po navlhčení 

rovněž zřejmá 

 

Graf 8. 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 

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 
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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. 

Konečná koncentrace sledovaných prvků (zjištěná ICP-AES) ve všech 

vzorcích na konci experimentu je uvedena v grafu 9. 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 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 
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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. 

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. 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. 
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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. 

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. 

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. 

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 atmosférického znečištění v průmyslem ovlivněném 



19 

regionu Ostravska a představuje zajímavou a levnou alternativu k 

technickému biomonitoringu.  

Analýzy prokázaly, že vztah mezi koncentrací prvků v částicích PM10 a jejich 

koncentrací v mechu 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 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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