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Poděkování - Práce byla financována prostřednictvím projektu
SS01010231 (Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se
zohledněním klimatických podmínek) v programu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního
prostředí – Prostředí pro život Technologické agentury ČR.

Mohutné investice do čištění odpadních vod přinesly
v uplynulých dekádách výrazné zlepšení kvality vod, přesto
i nadále řada látek překračuje limity dobrého stavu a
působí poškození vodních ekosystémů. Za hlavní zdroj bývá
v případě některých látek považován přestup z jiných složek
životního prostředí, zejména ovzduší. Atmosférická
depozice látek může na vodní prostředí působit přímo,
v mnoha případech ale dochází naopak k akumulaci látek v
půdě a biotě a jejich pozdějšímu uvolňování. Jaký je tedy
vliv znečištění ovzduší na kvalitu vod? Shodují se oblasti
znečištěného ovzduší s oblastmi se znečištěnými toky? A co
nám k tomu může prozradit mech?

Cíle projektu:
 Přispět k podrobnějšímu pochopení vztahu mezi

atmosférickou depozicí, znečištěním vod a dalších složek
životního prostředí s ohledem na rizikové látky.

 Poznatky uplatnit k posouzení vhodnosti opatření
pro zlepšování stavu vodních útvarů podle Rámcové
směrnice o vodách (2000/60/ES).

 Přispět k optimalizaci sítě monitoringu povrchových vod.

Předpokládané výsledky projektu:
 Vyhodnocení rizika vstupu znečišťujících látek z atmosférické

depozice do vodního prostředí (specializovaná veřejná databáze)
Mapy celkové atmosférické depozice pro vybrané znečišťující

látky (specializovaná mapa s odborným obsahem)
 Příspěvek popisující metody použité a výsledky získané v rámci

řešení projektu, zejména v jeho terénní části (příspěvek
do recenzovaného časopisu nebo sborníku)

 Vyhodnocení rizika vstupu znečišťujících látek z atmosférické
depozice do vodního prostředí (specializovaná mapa s odborným
obsahem)

*Biomonitoring aktuální úrovně atmosférické depozice:
Biomonitoring zjišťuje charakteristiky prostředí pomocí
opakovaného měření specifické a dostatečně rychlé odezvy
organismu (bioindikátoru) ke změnám sledované proměnné
prostředí. Biomonitoring bývá rychlejší, levnější a aplikovatelný
na mnoha místech velkých území než instrumentální měření
na trvalých měřících stanicích.
Skupina poléhavých a větvených mechů (tzv. bokoplodé či pérovité)
jsou k podkladu přichyceny nepravými kořínky (rhizoidy), kterými
nemohou z podkladu přijímat vodu a rozpuštěné látky. Tyto mechy
přijímají rozpuštěné prvky z dešťových srážek nebo z rosy na mechu
zaprášeném suchou depozicí.
Metoda stanovení spadů vybraných prvků pomocí analýzy obsahu
prvků v mechu byla ověřena v 60. letech minulého století
ve Skandinávii a poprvé aplikována na rozlehlá území Evropy v roce
1990.

**Mapy imisních koncentrací a atmosférické depozice benzo[a]pyrenu
v roce 2018

 Atmosférická depozice je tok látek z atmosféry k zemskému
povrchu. Jedná se o významný proces přispívající k samočištění
ovzduší, na druhé straně je však vstupem znečišťujících látek do
jiných složek prostředí. Atmosférická depozice má mokrou a
suchou složku. Mokrá složka je spojena s výskytem
atmosférických srážek (depozice vertikální: déšť, sníh;
horizontální: mlha, námraza), a je tedy epizodická. Složka suchá
představuje depozici plynů a částic různými mechanismy a
probíhá neustále.

Mapy depozice vybraných látek (zejména dusíku a síry, ale i
vybraných těžkých kovů) v rozlišení 1 x 1 km připravuje ČHMÚ
každoročně pomocí geostatistického modelu na základě údajů
získaných ze sítě stanic s různou expozicí znečišťujícím látkám
z ovzduší, map imisních koncentrací a dalších údajů. Pro potřeby
projektu byly vyvinuty také postupy pro vytvoření mapy depozice
benzo[a]pyrenu (BaP) inferenční metodou na základě polí
průměrných ročních imisních koncentrací BaP a příslušné
depoziční rychlosti získané na základě rešerše odborné literatury
a modelu EMEP.

Lokalita Souš v povodí 
Hřebového potoka, 
levostranného přítoku Černé 
Desné (do VN Souš)

Lokalita Košetice v povodí Martinického potoka

Lokalita Bystřice v povodí Suchého potoka

Metody:
Na třech pilotních územích s různou expozicí znečišťujícím látkám

z ovzduší jsou odebírány vzorky povrchové vody, sedimentu
v toku, humusu, mechu pro biomonitoring*, atmosférických
srážek s prašným spadem (bulk), atmosférických srážek
podkorunových (throughfall) a v toku jsou umístěny pasivní
vzorkovače pro sledování koncentrací látek ve vodě.

 Cílem je popsat zatížení v různých složkách životního prostředí,
odhalit případné souvislosti a vytipovat faktory, které tyto
souvislosti ovlivňují.

 Pro území České republiky jsou vytvářeny mapy suché, mokré a
celkové depozice pro vybrané látky a roky.** Cílem je
kvantifikovat látkové toky a určit oblasti s pravděpodobnou vyšší
zátěží.

 Pomocí poznatků z pilotních území, modelování depozičních
toků a z dalších zdrojů je vytvořen základ pro vyhodnocení
rizikovosti vodních útvarů z hlediska atmosférické depozice.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
Praha, 16. - 17. 9. 2021

Výsledky 1. monitorovací kampaně na podzim 2020: 
srážky 7. 10. - 5. 11., odběr povrchové vody 5. 11.

Olovo - hlavním zdrojem je průmysl a dále sloučeniny olova
z olovnatých paliv, které se dostávají do vod vymýváním
z kontaminované půdy atmosférickou depozicí.
Arsen - hlavním zdrojem jsou emise do ovzduší ze spalování
fosilních paliv a odpadů. Protože se arsen v mnohem menší míře
než u ostatních těžkých kovů kumuluje v organismech, jeho
akumulace v potravním řetězci je menší.
Kadmium – Do povrchových vod se dostává hlavně z průmyslově
vypouštěných vod a z vod z důlní těžby neželezných kovů nebo
při spalování fosilních paliv.
Rtuť – do povrchových vod dostává především atmosférickou
depozicí (převažuje suchá depozice). Dobře se váže na thiolové
skupiny v organické hmotě, které pak sedimentují na dno, kde se
ukládají. Tyto sloučeniny mají vysokou schopnost akumulace.
Nikl - do ovzduší se nikl dostává hlavně spalováním fosilních paliv a
odpadů, do povrchové vody převážně z průmyslových odpadních
vod (povrchové úpravy kovů), z vymývání z hornin a ze sedimentů.
Polycyklické aromatické uhlovodíky - PAU jsou skupinou
perzistentních organických látek se zásadními negativními dopady
na vodní organismy i na člověka. Jejich emisními zdroji jsou zejména
lokální topeniště a automobilová doprava, dále elektrárny spalující
fosilní paliva a průmyslové procesy. V ovzduší i ve vodním prostředí
se PAU vyskytují většinou navázány na jemné částice (PM2,5).

Pasivní vzorkovač SR - Silicone Rubber v nerezové nádobě (vlevo) 
a DGT - Diffusive Gradients in Thin-films (vpravo)

Výsledky odběru humusu v pilotních územích:
H – horní, S – střední a D – dolní část toku.
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