ABSTRAKT
T žké kovy se do prost edí dostávají skrze p írodní i antropogenní procesy,
hlavn

t žební a pr myslovou

inností. Výsypky d lních substrát

obsahující vysoké koncentrace t žkých kov

Sokolovska

jsou rekultivovány výsadbami d evin,

nap . borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Diplomová práce je sou ástí širšího projektu
zam eného

na

interpretaci

hyperspektrálních

dat

dálkového

pr zkumu

pro

monitorování stavu vegetace. Proto jsem se v diplomové práci zam ila na nespecifické
indikátory stresu t žkými kovy, které jsou detekovatelné ze spektrálních analýz listoví
(fotosyntetické pigmenty a fenolické látky).
Experimentální

ást zahrnuje terénní výzkum na jehlicích P. sylvestris a

modelové hrnkové pokusy s rostlinami tabáku. Terénní výzkum probíhal v r. 2009 a
2010 na jedné kontrolní a t ech výsypkových lokalitách s odlišným obsahem t žkých
kov

(Hg, As a Cu). V jehlicích byly spektrofotometricky zjiš ovány obsahy

fotosyntetických pigment , fenolických látek a ligninu.
Modelové hrnkové pokusy s rostlinami tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun)
zahrnovaly v r. 2011 pilotní pokus a pokusy 1 a 2 se substráty z výsypkových lokalit a
v r. 2012 byly v pokusu 3 zkoumány i varianty s r znou koncentrací rtuti v zálivce (10
ppm HgCl2 a 15 ppm HgCl2). Krom výše uvedených biochemických parametr byla
provád na gazometrická m ení: rychlost

isté fotosyntézy, rychlost transpirace a

vodivost pr duch .
Obsahy rozpustných fenolických látek v jehlicích borovice byly nejmén závislé
na toxicit substrátu, obsah ligninu v jehlicích variabilitu vykazoval. Lokalita Lítov se
jeví jako nejzatížen jší stanovišt

a fyziologický stav borovic zde byl nejhorší.

Z hlediska možnosti použití obsah sledovaných látek pro vyhodnocení fyziologického
stavu borovice se jako nejvhodn jší ukázaly obsahy fotosyntetických pigment .
Hrnkové pokusy ukázaly, že u list

tabáku nebyl nalezen významný rozdíl

v obsahu rozpustných fenolických látek v závislosti na p ítomnosti t žkých kov , jako
citlivé parametry se jeví op t obsah fotosyntetických pigment . Rostliny ošet ené HgCl2
a vykazovaly trend snížené vodivosti pr duch a rychlosti transpirace.

KLÍ

OVÁ SLOVA

t žké kovy, As, Hg, výsypkový substrát, fenolické látky, lignin, fotosyntetické
pigmenty, transpirace, borovice lesní (Pinus sylvestris), tabák (Nicotiana tabacum cv.
Samsun)

4

