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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá kontaminací zemědělských půd radiocesiem (137Cs).
V bakalářské práci jsou uvedeny fyzikálně-chemické vlastnostmi radiocesia a též
dalších vybraných radionuklidů antropogenního původu. Dále je pozornost již věnována
pouze

137

Cs a jeho vztahu k půdě, rostlinám a člověku. Dalším úkolem bylo porovnání

obsahu radiocesia v půdě vzhledem k zatížení zemědělských ekosystémů dalšími
radionuklidy antropogenního původu a rozbor ekologického významu obsahu radiocesia
v půdě se zaměřením na jeho potencionální biogenní vliv v potravních řetězcích. Závěr
je věnován různým druhům protiopatření pro eliminaci tohoto radionuklidu v půdě a tím
i jeho případného vstupu do potravních řetězců.

ABSTRACT
The thesis deals with the issue of farmland contamination with radiocaesium (137Cs). In
the bachelor thesis are presented physical-chemical qualities of radiocaesium and other
selected radionuclides of antropogenic origin. Further attention is paid to

137

Cs and its

relation to soil, plants and humans. The next task was to compare radiocaesium content
in the soil due to load in agricultural ecosystems with other radionuclides of
anthropogenic origin and analysis of ecological significance of radiocaesium content in
soil, focusing on its potential biogenic influence in food chains. The conclusion is
devoted to various kinds of countermeasures to eliminate this radionuclide in the soil
and thus its possible entry into the food chains.
Klíčová slova:
Radiocesium, 137Cs, půda, potravní řetězec, rostliny, protiopatření, fytosanace
Keywords:
Radiocaesium, 137Cs, soil, food chain, plants, countermeasures, phyto-remetiation

OBSAH

ÚVOD ............................................................................................................................... 7
1

RADIOAKTIVITA A HISTORIE ......................................................................... 8

2

ZDROJE RADIONUKLIDŮ .................................................................................. 9
2.1

Přirodní radionuklidy ......................................................................................... 9

2.1.1

Primární (primordiální) radionuklidy ......................................................... 9

2.1.2

Sekundární radionuklidy ........................................................................... 10

2.1.3

Kosmogenní radionuklidy......................................................................... 10

2.2

Umělé radionuklidy.......................................................................................... 11

2.2.1

Jaderné zbraně........................................................................................... 11

2.2.2

Havárie v jaderných elektrárnách ............................................................. 12

3 FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI VYBRANNÝCH
RADIONUKLIDŮ ANTROPOGENNÍHO PŮVODU .............................................. 14
3.1

Radiocesium (137Cs) ......................................................................................... 14

3.2

Radioiod (131I) .................................................................................................. 15

3.3

Radiostroncium (90Sr) ...................................................................................... 15

3.4

Radioplutonium (238Pu, 239Pu, 240Pu) ................................................................ 16

4 ZATÍŽENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH EKOSYSTÉMŮ RADIONUKLIDY
ANTROPOGENNÍHO PŮVODU ............................................................................... 17
5

6

RADIOCESIUM V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ ....................................................... 18
5.1

Radiocesium v českých zemědělských půdách ................................................ 19

5.2

Radiocesium v evropských zemědělských půdách .......................................... 24

TRANSFER A BIOGENNÍ VLIV 137Cs NA POTRAVNÍ ŘETĚZCE............. 27
6.1

Půda a rostliny .................................................................................................. 29

6.2

Zvířata a člověk ................................................................................................ 30

6.2.1

Inhalace ..................................................................................................... 30

6.2.2

Ingesce ...................................................................................................... 30

6.3
7

Radiocesium v potravních řetězcích ................................................................ 30

REGULACE RADIONUKLIDŮ V PŮDĚ ......................................................... 32
7.1

Agrotechnická opatření .................................................................................... 32

7.2

Způsoby imobilizace radiocesia v půdách ....................................................... 33

7.2.1

Fytosanace ................................................................................................ 33

7.2.2
8

Biosanace .................................................................................................. 34

DISKUSE................................................................................................................ 36

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 38
POUŽITÁ LITERATURA........................................................................................... 41
PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 47

ÚVOD
Již dávní řečtí filozofové prohlásili, že celý svět se skládá z atomů. Stejně
tak se z atomů skládají radionuklidy. Nuklidy, vykazující specifické vlastnosti
nestability. Během svých přeměn vysílají záření, které je více či méně schopné pronikat
hmotou a tím činí škody jak na živých organizmech, tak i na člověku samotném.
I když je v současnosti nejvíce diskutováno o nebezpečnosti umělých zdrojů
radioaktivity, zejména pak využívání jaderné energie, je obyvatelstvo z největší části
ozářeno díky přírodním radionuklidům. Nicméně radionuklidy uvolněné do biosféry
antropogenní činností mají mnohdy nejen fatální následky na lidské životy,
ale i na životní prostředí. Mezi nejvýznamnější zdroje umělých (antropogenních)
radionuklidů, a to zejména

137

Cs, patří výzkum, testování jaderných zbraní a havárie

jaderných zařízení, zvláště jaderných elektráren v ukrajinském Černobylu a japonské
Fukušimě. Po černobylské havárii byly uvolněné radionuklidy, působením větrných
proudů ve stratosféře, roznášeny v podobě aerosolu, plynu nebo také jako pevné
částečky, dál od zdroje jejich uvolnění. Díky dynamičnosti atmosféry a spadem
radionuklidů

kontaminovali

nejen

severní

Evropu,

ale

i

další

kontinenty,

ne však již v takové míře. Mezi nejvíce zasažené oblasti černobylským spadem jsou
řazeny horské lokality, kterými procházela srážková fronta a též oblasti v bezprostřední
blízkosti vybuchlé elektrárny (Bělorusko, Rusko, Ukrajina).
Zemský povrch byl zamořen mnoha polutanty, největší pozornost je však věnována
těm s dlouhým poločasem přeměny. Jako příklad můžeme uvést stroncium (90Sr)
nebo plutonium (238Pu,

239

Pu,

240

Pu). Tyto izotopy sice patří mezi nuklidy s dlouhým

poločasem přeměny, ale v půdě se vyskytují pouze v malé míře nebo odlišností
chemických a fyzikálních vlastností, nemají tak markantní význam pro člověka
a potravní řetězce. Radioekologicky daleko významnější je radiocaesium (137Cs), které
má též delší poločas přeměny (T1/2 = 30,07 roků) a které bylo uvolněno do prostředí
v důsledku zmíněných testů atomových zbraní, spadem po havárii černobylského
jaderného reaktoru a též nedávnou havárií japonské jaderné elektrárny v důsledku
zemětřesení a vlny tsunami. Tak se dostalo především do povrchových vod a půd.
Tato práce má za cíl shrnout dostupné aktuální poznatky o takové kontaminaci
u zemědělských půd.
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1

RADIOAKTIVITA A HISTORIE
Slova jako radioaktivita, radioaktivní záření, jaderná energetika, ale také nebezpečí

spojené s využíváním jaderné energie a vše ostatní co se týče této citlivé otázky,
vyvolává ve většině lidí smíšené pocity. Radioaktivitu můžeme definovat jako,
jev

samovolné

jaderné

přeměny

radionuklidů

(tzv.

radioaktivní

přeměny),

která je doprovázena emisí ionizujícího (radioaktivního) záření α, β+ nebo β-, γ,
záchytem elektronů, emisí protonů nebo emisí fragmentů (Pöschl, 2006). Tuto vlastnost
vykazují nuklidy (atomy) nevyvážené, nemající stabilní jádro a tím pádem lehce
podléhající procesům přeměny.
Pojem radioaktivita, světu v roce 1896 poprvé představil francouzský fyzik Antoine
Henri Becquerel, který při studiu fluorescence uraniových solí čistě náhodou přišel
na to, že jím použitý uran vyzařuje jakési záření. To působí na fotografickou desku
podobně, jako by byla vystavena světlu. Řeč je o přirozené radioaktivitě.
Dalším významným objevem bylo v roce 1898 izolování polonia Marii Sklodowskou
a Pierem Curie.
Za další zlom v řešení otázky radioaktivity můžeme považovat počátek využívání
štěpných reakcí k vývoji jaderných zbraní, které byly poprvé využity v oblasti vojenství.
Jak však na Valném shromáždění OSN pronesl americký prezident Dwight Eisenhower
„energie získaná štěpením atomu by neměla být využívána k devastování a ničení krajin
a lidských životů, ale měla by být využívána v medicíně, jaderné energetice
a v zemědělství“ (Netopilová et al., 2010).

8

2

ZDROJE RADIONUKLIDŮ
Látky vyznačující se nestabilitou jádra jsou na Zemi již od jejího vzniku. Nejsou

tedy pro přírodu ničím novým, s čím by se musela vypořádávat. Po objevu radioaktivity
člověkem však započala éra jejího ohromného využívání a vznikaly tak látky přírodě
neznámé a nebezpečné. Radionuklidy vyskytující se všude kolem nás je možné rozdělit
do dvou skupin: na radionuklidy přírodní a na radionuklidy umělé tj. antropogenní.

2.1 Přírodní radionuklidy
Tyto nuklidy se staly přirozenou součástí Země při jejím formování. Prvků
vykazujících vlastnost nestability jádra, je v životním prostředí velmi málo. U prvků
vyskytujících se volně v přírodě, tedy zejména u uranu, poprvé popsal francouzský
fyzik Antoine Henri Becquerel jev přirozené radioaktivity. Přírodní radionuklidy
můžeme rozdělit do několika skupin, a to na primární, sekundární a kosmogenní.

2.1.1 Primární (primordiální) radionuklidy
Ke vzniku primárních radionuklidů, stejně tak jako ke vzniku ostatních stabilních
prvků, došlo v průběhu kosmické nukleogeneze při termonukleárních reakcích v nitru
hvězd, na základě kterých vzniklo slunce a celý solární systém. K těmto složitým
procesům docházelo přibližně před 4,5 - 5 biliony let. Z primárních radionuklidů
se na Zemi vyskytují už pouze ty s extrémně dlouhým poločasem přeměny.
Největší podíl zastoupení v zemské kůře mají uran, thorium a draslík.
Mezi nejrozšířenější prvek řadíme

40

K s poločasem přeměny 1,277.109 let. Izotop

40

K

má menší atomovou hmotnost než jiné přirozené radioizotopy. 40K je vázán jako stabilní
draslík v půdách a z toho důvodu lehce vstupuje do potravních řetězců nejen
u živočichů, ale ve velké míře je přijímán i člověkem. Významnějšími radionuklidy
z této skupiny jsou 232Th s poločasem přeměny 1,39.1010 let, 238U s poločasem přeměny
4,468.109 roků a 235U (T1/2= 0338.108 roků).

9

2.1.2 Sekundární radionuklidy

Primární radionuklidy podléhají jaderné přeměně za vzniku celé řady nuklidů
sekundárních. Nejvýznamnějšími jadernými přeměnovými řadami jsou thoriová
(začínající

232

Th), uranová (začínající

238

U) a aktino-uranová (začínající

235

U). Přeměna

všech radionuklidů v těchto řadách končí vznikem izotopu stabilního olova.
2.1.3 Kosmogenní radionuklidy
Kosmogenní radionuklidy vznikají neustálým působením vysoce energetického
kosmického záření na stabilní prvky vyskytující se ve vnějším obalu Země,
tedy v atmosféře. Tím, že se tyto nuklidy vyskytují v atmosféře jen po krátkou dobu
cca 1 rok a jen zřídka vstupují do potravních řetězců, nejsou příliš významné.
Z hlediska podílu nuklidů na celkovém ozáření člověka z přírodních zdrojů
je nejvýznamnější

14

C (Hála, 1998), přirozený radioizotop uhlíku, jehož specifická

aktivita je 0,25 Bq.kg-1 v živých organismech. Vzniká ve vyšších vrstvách atmosféry
účinkem neutronů na dusík. Ve formě oxidovaného CO2 je vázán rostlinami
při jejich fyziologických pochodech a následnou ingescí včleněn do lidských těl a do těl
živočichů. Dochází tedy nejen k vnějšímu ozáření, ale též k ozáření vnitřnímu. Dalším
významným nuklidem kosmogenního původu je 3H (tritium)vznikající v atmosféře
vzájemnou reakcí mezi nuklidy částicemi kosmického záření a jádry kyslíku s a dusíku.
Tritium se v atmosféře po svém vzniku naváže na molekuly vody a ve formě dešťových
srážek se dostane na zemský povrch, kde se stane součástí koloběhu vody. Ostatní
izotopy stejného původu

32

P,

35

S,

36

Cl se v atmosféře nacházejí jen v malých

množstvích. Z hlediska toxicity je pak potenciálně významný izotop 7Be.
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2.2 Umělé radionuklidy
Obsah přírodních zdrojů radionuklidů v prostředí není na takové úrovni, aby mohly
uspokojit vzrůstající potřebu současné vědecko-technické a energetické činnosti.
Proto bylo nutné uměle vytvořit potřebné spektrum a množství dalších nuklidů,
a to za pomoci jaderných reaktorů, urychlovačů nebo generátorů.
Základní kámen pro vývoj umělých radionuklidů položili v roce 1934 manželé
Irena a Frederic Joliot-Curie, objevili umělou radioaktivitu. V současné době se umělé
zdroje ionizujícího záření staly součástí mnoha lidských činností a řadí se k nim zařízení
na výrobu jaderné energie, aparaturní zdroje ionizujícího záření a uměle vyrobené
radioaktivní látky (Hála, 1998). Činnosti spojené s nukleární medicínou a hlavně
pak zkoušky jaderných zbraní a havárie v jaderných elektrárnách se staly největším
zdrojem radionuklidů antropogenního původu v celém zemském systému.

2.2.1 Jaderné zbraně
První zbraň hromadného ničení v historii jaderné energetiky byla vyvinuta
pod vedením Roberta Jakoba Oppenheimera (Netopilová et al., 2010) a následně roku
1945 poprvé vyzkoušena v poušti White Sands poblíž města Alamogordo (USA).
Dalšími nechvalně známými bombami hromadného ničení byly „Little boy a Fat man“,
které byly svrženy na Hirošimu a Nagasaki během druhé světové války. Následný
ohromný rozmach v jaderném zbrojení spojený se stále novějšími poznatky
a technologiemi vyvolal rozruch mezi lidmi na celém světě. Proto vzniklo několik
smluv nejen pro regulaci jaderného arzenálu, ale také zákaz atmosférických zkoušek
jaderných zbraní, např. Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře (1963).
Při výbuchu atomové bomby se do okolí uvolnilo nejen ohromné množství tepelné
energie, ale i mnoho radionuklidů, jejichž spadem došlo ke kontaminaci severní
polokoule (www 3, 2011). Největší vliv na životní prostředí, z hlediska poločasu
přeměny, mají zejména dva izotopy a to 137Cs a 90Sr.
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2.2.2 Havárie v jaderných elektrárnách
Když se ohlédneme do historie, došlo v odvětví jaderné energetiky k řadě nehod
nebo havárii. Nejvýznamnější byla černobylská havárie (1986) dosahující stupně
číslo 7 na Mezinárodní stupnici pro hodnocení jaderných událostí, též zvané jako INES
(International Nuclear Event Scale). Stupnice INES byla zavedena Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii (MAAE) v roce 1991, a to pro účely hodnocení
odlišností od normálního provozu v jaderných elektrárnách. Srovnatelnou havárií
s černobylskou, dle INES, se stala jaderná havárie v jaderné elektrárně Fukushima
Daiichi (2011).

Obrázek 1: Mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí (www 15, 2011)

2.2.2.1 Černobyl
Podle stupnice INES jde o havárii se stupněm 7, mající dlouhodobý vliv na životní
prostředí. Osudného dne 26. dubna 1986 došlo na Ukrajině k havárii s nedozírnými
následky celosvětového měřítka. V případě černobylské elektrárny to bylo provedení
plánovaného experimentu za běžného provozu (www 1, 2012). Cílem bylo zjistit,
zdali je elektrický generátor ve svém setrvačním doběhu, po rychlém uzavření přívodu
páry do turbíny, schopen zásobovat čerpadla havarijního chlazení a to do doby
než naskočí záložní generátory. Došlo však k přehřátí reaktoru a následkem podtlaku
došlo k dvěma explozím, při nichž byla rozmetána aktivní zóna spolu s hořícím
12

grafitem a palivem po celém areálu elektrárny. Okamžitě začala z reaktoru unikat
radioaktivita až do výšky 1500 m po dobu cca 10 dnů (dokument 1, 2006). Během
této katastrofy se do ovzduší uvolnilo cca 1,4.1019 Bq (www 2, 2011).
Následkem nepříznivých povětrnostních podmínek byl vzniklý radioaktivní mrak
unášen z Ukrajiny směrem ke Skandinávii, odtud postupoval zase zpět na Ukrajinu.
Vítr se však otočil a radioaktivní mrak byl unášen přes Polsko, bývalé Československo
až k Alpám, kterými byl mrak odražen (PŘÍLOHA 1). Tato území byla zasažena
izotopy vzácných plynů xenonu a krypronu, plynnou fází jodu a dále telurem, cesiem,
stronciem a také plutoniem a americiem.
Nejvýznamnější z uvolněných izotopů, mající dopad na lidské zdraví, byly
a

90

137

Cs

Sr. Tyto izotopy mají dlouhý poločas přeměny, přibližně 30 let. Z radionuklidů

s krátkým poločasem přeměny, ale s významným vlivem na lidské zdraví, se jednalo
o 131I, jež se může účastnit metabolických procesů.

2.2.2.2 Fukushima
V novodobé historii je havárie ve Fukushima (Japonsko) druhá největší katastrofa
v jaderné energetice ohodnocená, stejně jako černobylská havárie, na Mezinárodní
stupnici INES stupněm 7. Došlo k ní 11. března 2011, kdy na území Japonska došlo
k zemětřesení mimořádné síly (www 4, 2011). Následně japonské pobřeží zasáhla vlna
tsunami dosahující v některých místech i více než 10 metrů. Tato vlna a několik
výbuchů poškodily první až čtvrtý blok jaderné elektrárny Fukuschima Daiichi. I přesto,
že byl zaznamenán značný únik radioaktivity, nedošlo k zamoření rozsáhlejších ploch,
ale

pouze

bezprostředního

okolí

elektrárny.

Součástí

radioaktivní

která byla upouštěna pro snížení tlaku v reaktoru, byl zejména sledovaný
poločas rozpadu 8,04 dní a spolu s ním i

137

131

páry,

I, mající

Cs (PŘÍLOHA 2). I tak, však není možné

tuto událost srovnávat s havárií v Černobylu (www 6, 2012).

13

3

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI VYBRANNÝCH
RADIONUKLIDŮ ANTROPOGENNÍHO PŮVODU
Charakteristika většiny radionuklidů je podobná jako u jejich stabilních forem. Liší

se některými specifickými vlastnostmi, kterými jsou zejména emise částic doprovázené
typickým ionizujícím zářením (α, β, γ). Transfer radionuklidů v půdě je však závislý
na mnoha faktorech. Zejména na obsahu organických látek v půdě, jílových minerálech,
pH aj. Nejvýznamnějším radionuklidem vyskytujícím se v půdním profilu je

137

Cs.

Vedle tohoto izotopu jsou v půdě, po testech jaderných zbraní a jaderných haváriích,
detekovatelné mimo jiné i radiostroncium nebo aktinoidy a to zejména radioplutonium.
Do určité doby bylo možné detekovat i radiojod, ale ten se v půdě již nevyskytuje
vlivem krátkého poločasu přeměny.

3.1 Radiocesium (137Cs)
Jedná se o stříbřitě bílý, měkký, alkalický kov patřící do skupiny tří prvků,
které při pokojové teplotě dosahují kapalného skupenství. Izotop se díky
svému poločasu přeměny řadí mezi dlouhodobě se rozkládající radionuklidy.
Jeho poločas přeměny je 30,07 roků a při tom vysílá beta částice doprovázené silným
gama zářením (www 10, 2012). Svými chemickými vlastnostmi je velmi podobný
jednomu z makroprvků - draslíku. Je přijímán rostlinami z půdy ve formě roztoků
tj. v iontové formě nebo vázané na organické molekuly, a tím se stává součástí
potravních

řetězců.

Radiocesium

obsažené

v biosféře,

pochází

až

z 90

%

z atmosférického testování jaderných zbraní mezi lety 1940 - 1960 na území USA
a bývalého Sovětského svazu. Menší podíl na výskytu radiocesia a to přibližně 6 %
má černobylská havárie. Zdrojem zbylých 4 % jsou zařízení na přeměnu jaderného
paliva (www 5, 2012). V půdách po celém světě je

137

Cs obsaženo zejména díky vlivu

globálního spadu z atmosférických zkoušek atomových zbraní. Ve starší literatuře
(Šáro, Tölgyessy, 1985) se můžeme dočíst, že příjem

137

Cs vegetací je nesnadný.

Ze zjištění z posledních několika let vyplývá, že příjem radiocesia z půdy kořenovým
systémem závisí zejména na množství organických látek (čím jich je v půdě více, tím
je

137

Cs rostlinou více přijímán), jílových minerálů (fixují ho a snižují jeho mobilitu)

a již zmiňovaném draslíku.
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3.2 Radioiod (131I)
Existence tohoto izotopu byla poprvé zaznamenána v roce 1930 na kalifornské
univerzitě Glennem T. Seaborgem a Johnem Livingoodem. Je to nekovová, krystalická
purpurově fialová látka. Má schopnost sublimace již při pokojové teplotě, kdy vzniká
z jodu v pevném stavu fialová pára. Přítomnost jodu poznáme buď specifickým
zabarvením páry, nebo ho osoby pociťují přímo na sobě, a to značným podrážděním očí,
nosní sliznice či krku (www 11, 2012).
Do životního prostředí se

131

I uvolňuje zejména v plynné formě. S ohledem

na poločas přeměny 8,04 dní, kdy počáteční aktivita

131

I spadu klesne pod 1 % za dva

měsíce, se jedná o dostatečně dlouhou dobu, aby se 131I nacházel v celosvětovém spadu
(Šáro & Tölgyessy, 1985). Po uvolnění do životního prostředí se výjimečně vyskytuje
ve své čisté formě, častěji ho můžeme detekovat jako součást nejrůznějších sloučenin.
Za příznivých podmínek je schopný se rychle rozprostřít ve vzduchu nebo ve vodě v níž
je rozpustný. Pohyb jodu v půdě je značně složitý. Je zpomalován tzv. ekologickou
fixací pomocí organických látek, v největší míře se vyskytující v ornici. Z toho důvodu
radiojod prostupuje jen v omezené míře do větších hloubek půd. Dalšími důležitými
faktory pro transfer jodu v půdě je její pH nebo obsah minerálních látek, majících
schopnost absorpce 131I a tedy snižování jeho mobility.
Jeho nebezpečnost pro člověka spočívá v tom, že se stává součástí metabolických
procesů, kdy do těl živých organismů nejčastěji vstupuje po vdechnutí.

3.3 Radiostroncium (90Sr)
Je stříbřitý, silně reaktivní, měkký kov na vzduchu nestálý. Stejně jako u mnoha
jiných radionuklidů je objev radiostroncia spojován s vývojem jaderných zbraní.
Stroncium jakožto prvek má 16 známých izotopů vyskytujících se v přírodě.
Z toho čtyři jsou stabilní a zbylých dvanáct je radioaktivních (www 13, 2012).
S ohledem na životní prostředí se

90

Sr spolu s 137Cs věnuje největší pozornost.

V biosféře se vyskytuje právě kvůli atmosférickým testům atomových zbraní
prováděných mezi lety 1950 - 1960, ale též kvůli havárii v Černobylu,
15

která byla nemalým přispěvatelem ke kontaminaci životního prostředí. Nejvíce stroncia
z Černobylu bylo detekováno v tehdejších sovětských zemích a zbytek byl roznesen
po severní Evropě. Jeho poločas přeměny je 29,1 let a svými chemickými vlastnosti
je velmi podobný vápníku. Proto má tendenci ukládat se do organismů, hlavně
v místech s obvykle největší koncentrací vápníku, tedy v kostech a zubech
(www 13, 2012).
Co se týče výměnných procesů, ke kterým dochází v půdě mezi půdou a rostlinami,
je tomu jinak než u

137

Cs. Absorbované stroncium ve vrchních vrstvách tj. v ornici

je poměrně dlouho ve stavu schopném výměnných procesů a tím je také rostlině dlouho
přístupné. Stejně jako u těl organismů, tak i v půdě hraje důležitou roli obsah
vápenatých iontů. V případě, že přidáme do půdy větší množství Ca2+, dojde
k prioritnímu příjmu dodávaného vápníku, a tím se omezí příjem stroncia kořenovým
systémem rostlin.

3.4 Radioplutonium (238Pu, 239Pu, 240Pu)
Je řazeno do skupiny aktinoidů spolu s Am a Cm. Nejčastější radioizotopy
jsou

238

Pu, 239Pu, 240Pu. Z uvedených radionuklidů má nejdelší poločas přeměny

238

Pu

přibližně 87,7 let, u 239Pu se jedná o 24 let a nejkratší poločas přeměny má 240Pu 6,5 let
(www 12, 2012).
Plutonium je dosti reaktivní, stříbřito-šedý kov. V přirozeném stavu se v přírodě
vyskytuje jen vzácně, ve většině případů jde o radionuklidy umělé vytvořené
antropogenní činností. Stejně jako výše zmiňované radionuklidy i plutonium bylo
součástí jaderných zbraní, jež zapříčinily jeho rozšíření v malých koncentracích
po celém světě, a následně po mokrém spadu se pevně navázalo na půdu. Transfer
tohoto aktinoidu je závislý na pH půdy. Jelikož se vyskytuje v malých koncentracích,
představuje vnější expozice pro člověka malé riziko. Daleko více je nebezpečná
inhalace radioaktivních prachových částic, neboť plutonium se přes plíce vstřebá
do krevního řečiště a dojde tak ke kontaminaci orgánů a měkkých tkání. V lidském těle
je schopné se udržet desítky let, a tak neustále vnitřně ozařovat těla organismů,
což může vést například k rakovině (www 12, 2012).
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4

ZATÍŽENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH EKOSYSTÉMŮ
RADIONUKLIDY ANTROPOGENNÍHO PŮVODU
Již od zmiňované černobylské havárie (1986) se v pravidelných intervalech

monitoruje obsah radionuklidů v různých složkách Země - v půdě, ve vzduchu
a ve vodě. Vlivem srážek je právě půda hlavním rezervoárem, zejména

137

Cs. Určité

množství radiocesia je v půdě detekováno ještě z dob největšího rozmachu zkoušek
jaderných zbraní v 60. letech minulého století. Spolu s
1950 - 1960 vyskytuje i

90

90

Sr. Prakticky není možné rozlišit

137

Cs se v půdě z let

Sr vzniklé z testů zbraní

od stroncia uvolněného do životního prostředí při havárii v Černobylu. Tyto dva
radionuklidy jsou stále měřitelné právě díky jejich dlouhému poločasu rozpadu.
Nicméně koncentrace stroncia v půdě je mnohonásobně menší, než je tomu u cesia.
Výjimkou jsou některé sledované lokality, například v Bělorusku (Kagan & Kadansky,
1996), kde hodnoty radiostroncia byly s 137Cs srovnatelné, ne-li vyšší. To však není
způsobeno pouze spadem z Černobylu, ale deponovaným globálním spadem z testů,
který tento černobylský spad ještě umocnily. Na rozdíl od 137Cs, radiostroncium vlivem
svého chemismu proniká do hlubších půdních vrstev a je mnohem mobilnější
než radiocesium (Antila et al., 2011), čímž je přístupnější pro kořenový systém rostlin.
Mobilitu radiostroncia je možné snížit vápněním právě díky podobnosti s vápníkem.
Po havárii v Černobylu bylo možné v půdě detekovat i jiné radioizotopy,
které však vzhledem k jejich krátkému poločasu přeměny již není možné naměřit (131I)
nebo nejsou významné (i když mají ve většině případů dlouhý poločas přeměny).
Co se týče kontaminace potravních řetězců, tzn. aktinoidy (Pu, Am, Cm) se dosti
nesnadno se stávají součástí potravních řetězců. Toto je jeden z důvodů, proč nejsou
aktinoidy v půdě primárně monitorovány. Dalším důvodem je, že se v půdě vyskytují
jen v malých koncentracích. Příkladem je aktivita plutonia přibližně 75 Bq.m-2
ve Švýcarsku nebo 300 Bq.m-2 naměřených v půdách francouzského pohoří Jura
(Pöschl & Nollet, 2006).
Aktinoidy,
(Everett

et

hlavně
al.,

2008).

Pu,

se

vážou

V porovnání

na

hydroxidovou

s radiocesiem,

a proto se na půdní částice vážou mnohem pevněji než

jsou

vrstvu

vysoce

půdy

reaktivní,

137

Cs. Transfer radioplutonia

je ovlivněn mnoha faktory (např. fulvokyselinami a huminovými kyselinami), i když jimi
není příliš limitován.
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5

RADIOCESIUM V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
Studium chování radionuklidů v půdě se dá rozdělit do čtyř oblastí. První je oblast

studia radionuklidů v jednotlivých složkách půdy - půdní roztok, organická hmota,
rezidua. Druhou je migrace radionuklidů v půdním profilu. Ve třetí se studuje vliv
přítomných mikroorganismů (např. v remediaci kontaminovaných půd. Čtvrtá se zajímá
o biologickou dostupnost a transfer radionuklidů do rostlin (Pöschl & Nollet, 2006).
Z monitoringu zemědělských půd vyplynulo, že až 90 % radiocesia je zastoupeno
ve svrchní části půdy a s hloubkou jeho zastoupení v půdním profilu klesá.
Radiocesium je detekované v hloubkách 5 – 20 cm, tj. v ornici, kde je největší
obsah organických látek v celém půdním profilu. Půdní organická hmota je tvořena
z

organických

kyselin,

lipidů,

ligninu,

a

fulvokyselin

huminových

kyselin

(Pöschl & Nollet, 2006) a vyznačuje se schopností mobilizovat cesium. V půdě dochází
k mnoha interakcím a reakcím mezi radionuklidy tj.

137

Cs a organickou hmotou,

ty jsou však závislé na pH a koncentraci kationtů v zemině.
Po spadu se cesium v půdě vyskytuje ve formě iontů s kladným nábojem
transportovaných půdní vodou, naproti tomu jílové minerály mají náboj záporný,
díky tomu mezi nimi dochází k iontové výměně a fixaci 137Cs. Z půdy je 137Cs přístupné
pouze po omezenou dobu. Důvodem je velmi rychlá a pevná vazba na jílové částice,
vyskytující se ve větší či menší míře v každém minerálním horizontu půdy.
Bylo zjištěno, že 40 – 60 % cesia obsaženého ve všech vrstvách půdy se nachází
v perzistentní vazbě. Nejvíce imobilizovaného

137

Cs bylo zjištěno u půd obsahujících

vyšší podíl slídových minerálů.
Sorpce radiocesia v půdě je závislá na obsahu konkurenčních iontů K+ a NHv půdě. Množství Ca, Mg a pH má na sorpci cesia jen malý vliv (Wauters et al., 2004).
Z toho vyplývá, že mobilita 137Cs je snížena při zvýšeném obsahu draslíku. Ten do půdy
můžeme dodávat hnojením a tak omezit transport
(Pöschl & Nollet, 2006).
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137

Cs do rostlinných těl

Prostupování radiocesia do větších hloubek není snadné. Vertikální migrace
radiocesia je velmi pomalý proces, pohybující se v řádech mm za rok (0,1 – 1 cm.rok-1)
(Zygmunt et al., 1998). Za nejdůležitější faktor, ovlivňující vertikální migraci
v severoevropských půdách, jsou považovány žížaly (Matisoff et al., 2010).
Na zemědělských půdách, tedy hlavně na orné půdě, dochází k častým
agrotechnickým zásahům. Ve vztahu k radiocesiu se jedná především o orbu.
Ta se na základě pěstované plodiny nebo stavu zeminy, provádí do různých hloubek.
Z tohoto důvodu je 137Cs včleňováno do hloubek, ve kterých se obvykle nevyskytuje.
V současné době je

137

Cs měřitelné až v hloubce 50 cm. Vliv na redistribuci cesia

má i degradace půdy, při níž nejsou zachovávány její původní vlastnosti nebo struktura.
Dochází k utužování povrchu nebo vlivem přívalových srážek smýváním polutantů
ze svrchní vrstvy půdy či z povrchu rostlinných těl, a to do hlubokých prasklin
vzniklých vysušením půdy. V současné době je velkým problémem vodní a větrná
eroze, při nichž dochází k odnosu nejsvrchnější půdní vrstvy a zároveň i radiocesia.
Z mozaikově

vzniklé

kontaminace

se

tak

erozí

přenáší

půdy

do

míst,

která ještě kontaminována nebyla. V menším rozsahu se na transportu v půdě podílí
půdní voda nebo i organismy vyskytující se v půdě, jako žížaly, mravenci, termiti, krtci
aj. (Matisoff et al., 2010).

5.1 Radiocesium v českých zemědělských půdách
Česká republika je charakteristická značnou rozmanitostí terénních, půdních
i klimatických podmínek (prezentace 1, 2012). Což má vliv na distribuci radiocesia
v půdách.
Po černobylské jaderné havárii (1986) došlo na území celé ČSSR k monitoringu
stavu kontaminace půd po spadu radiocesia, kdy údaje kontaminace byly nejčastěji
vyjádřeny v jednotkách plošné aktivity v kBq.m-2 nebo v jednotkách hmotnostní
aktivity v Bq.kg-1 (Hanák et al., 2007).
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Průměrná

depozice

137

Cs

v

České

republice

byla

odhadem

stanovena

na 7,6 kBq.m-2. Přitom skutečné nalezené hodnoty plošných aktivit radionuklidů cesia
(137Cs) nabývaly hodnot od zanedbatelných, srovnatelných se zbytky spadu ze zkoušek
jaderných zbraní, až po 95 kBq.m-2 (Štuller, 1996). Takový to průzkum kontaminace
půd v roce 1986 prováděla Československá komise pro atomovou energii. Z tabulky
číslo 1 je zjevné, že nejvyšší naměřená plošná aktivita je z východočeského kraje.
To bylo s největší pravděpodobností způsobeno průchodem srážkové fronty v tomto
území.

Tabulka 1 Maximální plošná aktivita z roku 1986 (www 8, 2012)

kBq.m-2

Kraj
Praha hlavní město
Středočeský
Severočeský
Západočeský
Jihočeský
Východočeský
Severomoravský
Jihomoravský

9,4
39,8
14,2
18,0
34,3
80,8
52,0
30,3

Pří průzkumu horských oblastí České republiky z roku 2006 (pozornost
byla soustředěna hlavně na detekci

137

Cs), kde se hodnotila plošná aktivita

CHKO Moravskoslezské Beskydy, oblast Kralického Sněžníku, Orlických hor
a Jeseníku, bylo zjištěno, že právě oblast CHKO Moravskoslezské Beskydy je nejméně
zatížena radionuklidy antropogenního původu, i přesto, že v některých lokalitách této
oblasti byla zjištěna zvýšená aktivita (severovýchodní část při hranici se SR).
Ve srovnání s Moravskoslezskými Beskydy jsou zjištěny jen nepatrně vyšší hodnoty
kontaminace

137

Cs - na polích, loukách a lesní půdě z oblasti Kralického Sněžníku.

Nicméně i v současné době existuje několik lokalit v Jeseníku a Orlických horách,
kde naměřená hmotnostní aktivita vykazuje zvýšené hodnoty.
Jak již bylo výše zmiňováno, nejvíce kontaminované byly horské oblasti
(PŘÍLOHA 4), z čehož vyplývá, že nejvyšší koncentrace
na

výše

položených

loukách

a

v

20

lesních

137

Cs byly většinou zjištěny

půdách

jehličnatých

lesů,

a to i přes 50 kBq.m–2. Oproti tomu byly na polích v nižších polohách jen ojediněle
naměřeny hodnoty kontaminace 10 kBq.m–2 (Hanák et al., 2007).
V roce 2008 se uskutečnilo měření hmotnostní aktivity 23 různých lokalit v rámci
celé ČR, které ve své diplomové práci provedl Tomáš Valenta ve spolupráci
s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Z této práce
vyplynulo (Tabulka 2), že aktuální hmotností aktivita 137Cs se v daném roce pohybovala
v rozmezí 4,86 Bq.kg-1 – 72, 66 Bq.kg-1. Nejvyšší naměřená hmotnostní aktivita byla
na pozemku využívaného jako sad, a to z důvodu, že se zde neprovádí tolik
agrotechnických opatření jako na orné půdě (jedná se hlavně o pravidelnou orbu).
Faktory, které se mohou podílet na vyšší aktivitě, jsou eroze půdy, složení půdy aj.
Relativně nízké aktivity pocházejí z trvale travních porostů, které jsou využívány
jako pastviny pro hospodářská zvířata (zejména Novosedly u Žlutic). Pastevecké využití
mělo nejspíše největší vliv na značném a rychlém přenosu radiocesia z půdy do rostlin
a dalších organismů, po spadu způsobeném v roce 1986.
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Tabulka 2 Přehled 23 vzorků zemědělských půd (Valenta, 2009)

Kód
plochy

Katastr

Zdislavice u
Vlašimi
Kutná Hora
2014B
Petrovice
2015B
Stachy
3003B
3009B Písečné u Slavonic
Starý Pelhřimov
3014B
Přísečná
3027B
Klest
4007B
4009B Novosedly u Žlutic
4010B Mezihoří u Švihova
Lomnice u
4017B
Sokolova
Horní Částkov
4019B
Dolní Chrástava
5002B
5005BO Panenský Týnec
Rozstání nad
5010B
Ještědem
Krásný Dvůr
5011B
Jaroslav
6017B
Rokytnice v
6020B
Orlických horách
Určice
7026B
Vranín
7027B
Věrovany
8001B
8009B Jeseník nad Odrou
LNB Lipník nad Bečvou
2008B

Am (Bq.kg-1)

Okres

Půda

Benešov

orná

59,28 ± 0,50

Kutná Hora
Kutná Hora
Prachatice
Jindřichův Hradec
Pelhřimov
Český Krumlov
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy

sad
orná
orná
orná
orná
orná
orná
TTP
orná

72,66
21,51
52,96
21,89
28,58 ± 0,13
9,41 ± 0,25
19,64
4,85
10,43

Sokolov

orná

20,12

Sokolov
Liberec
Louny

orná
orná
orná

19,26
8,53
12,87

Liberec

TTP

9,72

Louny
Pardubice
Rychnov nad
Kněžnou
Prostějov
Třebíč
Olomouc
Nový Jičín
Přerov

orná
orná

5,32
8,57

orná

67,71

orná
orná
orná
orná
orná

11,02 ± 0,14
33,29
6,56 ± 0,04
13,98
32,11 ± 0,17

V grafu (uvedeném níže) je zachyceno srovnání hmotnostních aktivit

137

Cs

v letech 1992, 1998 a 2008. Vyplývá z něj, že s každým dalším rokem dochází
k poklesu hmotnostní aktivity v půdě. Lze ho ve většině vzorků z uvedených lokalit
vysvětlit fyzikální radioaktivní přeměnou

137

Cs na stabilní

137

Ba. Další úbytky mohou

být způsobeny využíváním půdy k zemědělství a dalšími biologickými, chemickými
a fyzikálními procesy v půdě (Valenta, 2009). U některých vzorků na rozdíl
od ostatních vzorků lze sledovat nárůst hmotnostní aktivity, což je s největší
pravděpodobností způsobeno odlišnými postupy při odběru vzorku určeného
pro měření.
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Obrázek 2 Hmotnostní aktivity 137Cs v půdách v letech 1992, 1999, 2008 (Valenta, 2009)

Problematiku obsahu rizikových prvků v půdě zahrnující i 137Cs řeší
v ČR Metodický pokyn k zabezpečení zákona ČR č. 92/1992 (Pokyn, 1992). Tabulka
číslo 3 uvádí ukazatele a normativy pro obsah 137Cs v půdě dle výše uvedeného pokynu.

Tabulka 3 Ukzazatelé a normativy pro zeminu (Danielová, Pöschl, 1998)

137

Cs

A
10 Bq.kg-1 sušiny

B
100 Bq.kg-1 sušiny

C
500 Bq.kg-1 sušiny

A - Udává pozaďové hodnoty, charakterizující přibližně přírodní obsah příslušné látky
příp. mez citlivosti doporučené analytické metody.
B - Udává mezní koncentraci, jejíž dosažení vyžaduje zahájení průzkumu s cílem
vysvětlit původ či zdroj znečištění.
C - Je mezní koncentrací, od které se provádí asanační zásah, je-li prokázáno riziko
migrace znečištění do okolí. Cílové parametry asanace by neměly být vyšší než
hodnoty kategorie C.
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5.2 Radiocesium v evropských zemědělských půdách

V Evropských půdách je možné se častěji setkat s pozůstatky radiocesia z jaderných
zkoušek než v půdách na území České republiky. Zda izotop pochází z černobylské
havárie, lze zjistit díky 134Cs, které se v půdách vyskytuje zároveň s 137Cs.
Při průchodu černobylského mraku nebyly kontaminovány všechny lokality stejně
a vznikla tzv. mozaiková kontaminace. S nejvyššími detekovanými hodnotami
se můžeme setkat na územích, přes které těsně po havárii procházela srážková fronta,
jež vymývala radionuklidy z celého vzduchového sloupce směrem k zemskému
povrchu. V této době docházelo k největším srážkám právě v horských oblastech.
Při měřeních prováděných v roce 2000 byly v půdách detekovány hodnoty
až 185 kBq.m-2 a to na územích Ukrajiny, Ruska či Běloruska. Právě v těchto lokalitách
je díky černobylské havárii naměřena nejvyšší plošná aktivita (Pöschl, 2006). Místy,
kterými putoval radioaktivní mrak v první fázi (jedná se o Skandinávii),
byly naměřeny druhé nejvyšší hodnoty plošné aktivity. Ve Švédsku se jednalo
až o 85 kBq.m-2. Bylo zde též zjištěno, že izotop 137Cs je nalezen hlouběji na otevřených
loukách než v zalesněných lokalitách (Pöschl, 2006).
Ve Finsku je půda chudá na živiny a obsahuje velmi malé množství draslíku, značně
citlivá na znečišťující látky a pH se dá dle stupnice hodnotit jako kyselé.
Při monitoringu kontaminace zemědělské půdy bylo možné sledovat hodnoty
78 kBq.m-2 ve středním Finsku, však 6 kBq.m-2 (Anttila et al., 2011) v severní části
země. V těchto severních zemích se půdy využívají převážně, jako pastviny
pro hospodářská zvířata nebo např. sobi. Co se týče porostu, největší procento pastvin
zaujímají byliny, vedle kterých zde je možné nalézt i lišejníky a houby, které obsahují
vyšší obsah radiocesia.
Právě ve Finsku je monitoring obsahu radionuklidů v půdě zvláště důležitý.
Je to z toho důvodu, že, velkou část obživy finského obyvatelstva tvoří sobí maso,
jež může být kontaminováno právě pastvou na znečištěných pastvinách. Tyto údaje
se tedy musí pečlivě hlídat, aby se předešlo kontaminaci obyvatelstva. Stejně důležitý
je tento monitoring i v severní Skandinávii či Irsku. V těchto oblastech, koncentrace
137

Cs, závisí na druhu půdy. Vzhledem k vysokému obsahu organické hmoty je nejvíce
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137

Cs detekováno v rašelině, kde je i vyšší schopnost transportu mezi půdou a rostlinou

(Anttila et al., 2011).
Další země s vyšším obsahem radiocesia jsou například Švýcarsko, Německo
s hodnotami přibližujícími se 45 kBq.m-2 nebo Rakousko s 18,7 kBq.m-2. Rakouské
a Německé hodnoty jsou jen o něco horší než hodnoty naměřené v České republice.
Je to dáno tím, že v těchto zemích při průchodu vzdušných radioaktivních mas
byla větší četnost srážek (Pöschl, 2006).
Při analýze prováděné v Bulharsku byly odebírány vzorky z lesní hnědé hlinité
půdy (Szabó et al., 2012). Lesní půda však není řazena do skupiny zemědělských půd.
Nicméně ze studií vyplynulo, že půdy s lesním porostem fungují jako filtr a tudíž v nich
jsou detekované zvýšené hodnoty radiocesia. I přes tuto skutečnost se hodnoty
pohybovaly mezi 4,8 kBq.m-2 - 6,3 kBq.m-2, tzn. naměřené hodnoty se značně přibližují
těm, které tvoří Evropský průměr na zemědělských půdách. Až 78 % aktivity radiocesia
je detekované ve svrchních 3 cm půdy a neprostupuje do větších hloubek než je 20 cm.
To je dáno jílovými částicemi a obsahem ilitu a vermikulitu, vyskytujících se v podloží
Bulharska.
Avšak podle studií evropské zemědělské půdy z roku 2000, byla stanovena
průměrná plošná aktivita pro Evropu mezi 2 – 5 kBq.m-2 (Pöschl, 2006). Stejně
jako u českých půd, tak i u těch evropských dochází působením mnoha faktorů
(akumulace rostlinami, agrotechnické využívání půdy aj.) k pozvolnému snižování
aktivit radiocesia.
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Tabulka 4 Porovnání obsahu radiocesia v evropských půdách

Srovnání kontaminace 137Cs některých zemí Evropy
Země

kBq.m-2 (průměr)

Rusko, Bělorusko,Ukrajina
Švédsko
Finsko (střední)
Finsko (severní)
Švýcarsko
Německo
Rakousko
Turecko
Itálie (severní)
Belgie
Bulharsko

185,0
85,0
78,0
6,0
45,0
45,0
18,7
2,6
15,0
6,6
6,3 – 4,8

Průměrná kontaminace v Evropě

2,0 - 5,0

Zdroj: vlastní
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6

TRANSFER A BIOGENNÍ VLIV 137Cs NA POTRAVNÍ
ŘETĚZCE
U radionuklidů je důležité, zda jsou připoutány na prachové částice a svým spadem

tak kontaminují zejména půdní povrch či rostlinná těla. Pokud dojde k navázání
na molekuly vody, stanou se součástí povrchových vod, a průsakem proniknou
do půdního profilu nebo se včlení až do podpovrchové vody. Podle cesty začlenění
polutantů do biosféry rozlišujeme 2 druhy depozice - mokrou a suchou.
Ionizující záření radionuklidů může mít na organismy různé účinky. Záleží
tak na několika faktorech - druh záření, velikost elektrického náboje, vše také závisí
na velikosti přijaté dávky daným organismem. Při malých postupných dávkách dochází
jen k menšímu poškození (při opravdu malých dávkách je organismus schopný
se určitým způsobem regenerovat a s dávkou se vyrovnat). Pokud je organismus
najednou zasažen obrovskými dávkami, může to mít pro něj fatální důsledky.
Důležitou roli hraje i to, o jaký organismus se vlastně jedná. Vývojově starší druhy,
ke kterým patří viry, bakterie nebo prvoci jsou schopné přežít mnohonásobně vyšší
dávky, než jsou stanovené limity. Naproti tomu nejvíce radiosenzitivní jsou savci,
jejichž tělo (respektive tělo monogastrických živočichů), je v případě radiocesia
schopné 100 % akumulovat

137

Cs do měkkých tkání, kde způsobuje vnitřní expozici

a to i několik let po uložení.
Výše zmíněné může způsobit následnou mutaci buněk nebo dojde i ke změně
struktury DNA, které dále způsobí nádorové bujení a vznik novotvarů nebo vzniknou
geneticky přenosné mutace. Depozice radiocesia, způsobená vlivem jeho značné
mobility, se u rostlin jako jednoho ze zdrojů potravy, odehrává v jejich nadzemních
částech. Proto je velkým rizikem, neboť je mnohem dostupnější pro hospodářská
zvířata.
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Suchá depozice
K suché depozici dochází za situace, kdy jsou těžké částice přitahovány zemskými
silami k zemskému povrchu a následně se zde ukládají, tzv. sedimentují. Ne vždy musí
být kontaminován pouze zemský povrch, ale riziku je vystaveno vše, co stojí
radionuklidům v cestě. Suchou depozicí může dojít jak k vnější kontaminaci,
tak i ke kontaminaci vnitřní.
Mokrá depozice
Mokrou depozicí se rozumí spad radioaktivních polutantů navázaných na molekuly
vody vyskytující se v atmosféře a to přímo na povrch země nebo vegetaci. Míra
zachycení vegetací závisí na velikosti a množství biomasy, dále na velikosti kapek
a množství srážek. Jsou-li tyto srážky trvalé, kontaminace atmosféry se rychleji vymývá
a na vegetaci tak dopadají méně kontaminované kapky.
Jedním z nejdůležitějších faktorů pro transfer radionuklidů do životního prostředí
či do potravního řetězce je právě způsob depozice. Takto zachycená suchá nebo mokrá
depozice radionuklidů je následně uchovávána ve vegetaci. Depozice, která se zachytí
na povrchu listů, může zapříčinit mnohem větší kontaminaci než radionuklidy,
jež se do rostliny dostaly kořeny z kontaminované půdy.

Obrázek 3: Koloběh radionuklidů na Zemi (www 14, 2012)
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6.1 Půda a rostliny
Rostliny přijímají radionuklidy přímou cestou tj. přímou kontaminací jejich
nadzemních orgánů. Množství přijatých polutantů záleží na hustotě vegetace, morfologii
rostlin, ale i chemických a fyzikálních vlastnostech radionuklidů a v nemalé míře
též na velikosti dopadajících částic (částice větší než 45 μm nejsou vstřebávány,
ale zůstávají na povrchu a jsou smývány z povrchu vegetace).
Plynné radioizotopy (131I) jsou prakticky okamžitě vstřebávány díky stomatům
(průduchům, jimiž rostliny přijímají plynné složky ze vzduchu). Svou důležitost
má i vlhkost. Za vlhkého počasí, má rostlina otevřená stomata a tím je přístupná
k výměně plynů mezi prostředím a listem. Nicméně v případě suchého počasí dochází
k uzavření průduchů, aby rostlina zbytečně neztrácela vodu. Omezí se tak příjem
radionuklidů na minimum.
Vedle přímé kontaminace vegetace, jsou radioizotopy přijímány též cestou
nepřímou. Při nepřímé kontaminaci jsou polutanty absorbované kořenovým systémem.
Transport radionuklidů v tělech rostlin je závislý na velikosti přijímaných izotopů.
Ty velké zůstávají uložené v kořenech rostlin a do prýtu se nedostanou.
V případě radiocesia je tomu však jinak. Jelikož je velice mobilní, je transportován
po celém rostlinném těle a akumulován zejména v nadzemních částech, které pojídá
zvěř nebo i člověk a tím dojde k vnitřní kontaminaci těchto organismů. V souvislosti
s cesiem se věnuje pozornost množství stabilního draslíku obsaženého v půdě, z důvodu
jejich podobnosti v chemických projevech. Rostliny nejsou schopné rozpoznat,
že zrovna ta která látka je pro ně škodlivá. Je-li v zemině dostatečná koncentrace
draselných iontů, jsou přijímány prioritně tyto ionty. V opačném případě dochází
k mobilizaci

137

Cs a rostliny ho ochotně přijímají na místo draslíku. K mobilizaci

škodlivých látek dochází též při kyselém pH půdy, mimo to má svůj vliv i hnojení aj.
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6.2 Zvířata a člověk
K expozici živých organismů může dojít z vnějšku a to zejména při větším spadu
ionizujících látek, vznikajícím při jaderných haváriích. Větší riziko v současnosti
znamená vnitřní kontaminace zejména inhalací (vdechnutím) prachových částeček
obsahující ionizující elementy nebo ingescí (pozřením) kontaminovaných potravin.
Při

průchodu

jakýchkoli

nebezpečných

látek

tělem

člověka

nebo

zvířete

jsou nejdůležitější fyzikálně-chemické vlastnosti těchto látek a též to v jakém
zdravotním

stavu

se

daný

organismus

vyskytuje.

Při

vnitřní

kontaminaci

některé radionuklidy projdou trávicím ústrojím, aniž by napáchaly nějaké výraznější
škody (aktinoidy), ale radiocesium má kumulativní účinky, tj. hromadí se ve svalech.

6.2.1 Inhalace
Jednou z cest k vnitřní kontaminaci

137

Cs je vdechnutí plynných látek

nebo prachové částečky, na nichž jsou radioelementy navázané. Inhalace představovala
hrozbu pro organismy zejména pří průchodu černobylského radioaktivního mraku.

6.2.2 Ingesce
V potravinovém řetězci se jedná o nejdůležitější formu kontaminace těl živých
organismů.

Radiocesium

organismy

mohou

přijmout

v podobě

potravy

nebo jako součást vody.

6.3 Radiocesium v potravních řetězcích
Pohyb radiocesia v potravních řetězcích je dvěma cestami a to jako součást vody,
jak povrchové tak i půdní nebo cestou suchozemskou – konzumací rostlin. V dubnu,
kdy došlo k jaderné havárii v Černobylu, a procházel Evropou radioaktivní mrak,
byl zrovna počátek rozvoje vegetace. Tím došlo k značnému ovlivnění měrné
a objemové aktivity radionuklidů v potravinách. Ve zbytku roku 1986 aktivita
v potravinách, zejména v mase zvířat, pomalu klesala. Nicméně s nástupem zimy došlo
k opětovnému nárůstu měřených hodnot (www 16, 2012). Postupem času aktivita
30

klesala, jelikož už nedocházelo ke kontaminaci způsobené radioaktivním aerosolem
z ovzduší, ale k přestupu radiocesia přes kořenový systém, který je mnohem pomalejší
a je závislý na obsahu jílových částic v půdě.
Od roku 1986 jsou v pravidelných periodách sledovány hodnoty radiocesia
v potravinách (PŘÍLOHA 5), zejména u masa z hospodářských zvířat a v mléce,
jakožto dvou nejvýznamnějších zdrojů pro příjem polutantů. Pro indikaci měrné aktivity
137

Cs se využívají mléko a mléčné výrobky, jelikož tvoří značnou část potravy

obyvatelstva a to přibližně 30 % u dospělých a z 60 % u dětí z ročního příjmu potravin
(SÚRO, 1988). Těsně po havárii byly odebrány vzorky z mlékáren a byly detekovány
hodnoty až 42 Bq.l-1. V současné době je obsah

137

Cs v mléce mnohonásobně nižší než

-1

před 26 lety a vykazuje aktivitu 1 Bq.l a menší. Druhým indikátorem je hovězí maso
nebo maso jiných hospodářských zvířat. V České republice však oblíbenost hovězího
mezi obyvatelstvem rok od roku klesá a je spíše preferováno drůbeží a vepřové maso.
Nicméně význam kontaminace toho kterého druhu masa je v každé zemi jiný.
U ovoce a zeleniny je aktuální příjem radiocesia ovlivněn kořenovým systémem,
druhem plodiny, druhem a kvalitou půdy a obsahem fytochelatinů. Podle Leonida
Bogdana, ředitele černobylské laboratoře je možné na silně zamořených půdách
pěstovat například brambory, rajčata, zelí, ředkvičky, cibuli a okurky. Následně
podle výzkumů jsou zmiňované plodiny vhodné ke konzumaci na rozdíl od vína,
šťovíku nebo černého rybízu (dokument 2, 2012).
V životním prostředí můžeme s odstupem let pozorovat významné snížení aktivity.
To je způsobeno zvětráváním, migrací radionuklidů do spodních částí půdy a fixací
na půdu. I přes zmíněné eliminující faktory i nyní v některých lokalitách Skandinávie
nebo Velké Británie je měřitelná až dvojnásobná aktivita oproti limitům, kdy povolené
hladiny cesia v látkách činí podle IAEA 100 Bq.kg-1 (Valenta, 2009).
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7

REGULACE RADIONUKLIDŮ V PŮDĚ
Abychom mohli správně a v čas reagovat na kontaminaci nejen půdy,

ale celé biosféry, byly vypracovány matematické modely vypovídající o chování
radionuklidů v různých podmínkách. Znalost chování radionuklidů v půdě může vést
k zavedení vhodných protiopatření (Valenta, 2009), aby se zamezilo transferu
radiocesia v potravních řetězcích.
Radiocesium je vázané z 90 % ve svrchní části půdy, přibližně do 20 cm, s čímž
je třeba u daných opatření počítat. Důležité také je, jaký druh plodin se na dané lokalitě
vyskytuje a do jaké hloubky koření. Na zemědělských plochách se pěstují mělce
kořenící plodiny (do 20 cm) mezi které mimo jiné patří trávy nebo jarní formy obilnin.
Však kvůli značné degradaci půd se radiocesium může vyskytovat až v 50 cm
a tím je přístupné i pro rostliny jejichž kořeny sahají hlouběji, příkladem jsou vojtěška
nebo jetel (prezentace 1, 2012).
Opatření lze dělit podle stavu spadu a stavu distribuce radiokontaminantů
na krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá opatření lze aplikovat tehdy, pokud se spad
nalézá jen na povrchu rostlin nebo na povrchu půdy. Jsou-li však radionuklidy
již distribuovány v ekosystému (inkorporovány do půdy, rostlin či živočichů) je možné
již

aplikovat

pouze

opatření

dlouhodobá.

Možnosti

krátkodobých

opatření

jsou omezené, ale mohou být prevencí nebo mohou usnadnit opatření dlouhodobá.

7.1 Agrotechnická opatření
V případě dlouhodobé kontaminace zemědělské půdy, je jednou z možností,
jak zamezit včlenění

137

Cs do potravních řetězců, přerušení potravinářské výroby

a nahradit ji produkty, které budou využity pro výrobu paliv nebo je vhodné i zalesnění
dané lokality. Dalším způsobem je hluboká orba, kdy se svrchních 5 - 10 cm zapraví
orbou do hloubky 20 - 30 cm (Pöschl, 2006) a tím se radiocesium odstraní ze zóny
kořenového vlášení. U této metody je nutné brát zřetel na hladinu podzemní vody,
která může být s odstupem času kontaminována. Oba způsoby však zcela nezabrání
dalšímu transportu radiocesia půdou.
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7.2 Způsoby imobilizace radiocesia v půdách
Imobilizace radiocesia je možné dosáhnout několika způsoby. Jedním z nich
je dodání specifických látek, na které se

137

Cs naváže. Řeč je o aplikaci jílových

minerálů do půdy, jako jsou bentonity nebo zeolity, dále se půda může obohatit
o berlínskou modř nebo hexakyanoferáty zvláště pak NH4 - železitá forma
(Pöschl, 2006).
V dnešní době je však určitý trend upouštět od využívání chemických látek a spíše
se soustředit na přirozené cesty. Jednou z variant přirozeného snižování kontaminace
půd je fytosanace nebo se započal sledovat vliv mikroorganismů na radiocesium.

7.2.1 Fytosanace
Přítomnost radionuklidů v půdě z hlediska jejich fytotoxicity nebrání růstu rostlin.
Z toho pohledu se jeví jako perspektivní využití fytosanační metody, tedy použití
takových rostlin, které jsou schopny odstranit, rozložit nebo oddělit polutanty ze zeminy
(Frankovská et al., 2010). Toho jsou schopny díky fytochelatinům, vznikajících
jako obranná reakce rostlin. Jejich vlivem na sebe rostliny mohou poutat 100krát
až 1000krát více radioaktivních látek. Jedná se o polypeptidy s vysokým obsahem síry,
které díky chemickým reakcím na sebe naváží toxické látky, s nimiž vytvoří chelátový
komplex.

Komplexně

navázané

polutanty

jsou

transportovány

do

vakuoly,

kde po uvolnění z fytochelatinu jsou inaktivovány vysokou koncentrací organických
kyselin (www 9, 2012) a fytochelatiny se mohou vrátit zpět. Tento způsob akumulace
radiocesia je velice ceněný při využití pro fytosanaci. Však pro potravní řetězec
se nejedná o zcela nevítanou vlastnost.
Schopnost imobilizovat polutanty u suchozemských rostlin je studována
až v posledních letech. Cílem studie je určit rostliny mající největší efekt z hlediska
produkce biomasy. Prozatím byly s úspěchem k fytosanaci použity např. jetel, vojtěška,
kostřava, jalovec nebo topol. Nicméně je ověřeno, že travnaté druhy rostlin akumulují
radiocesium minimálně (Frankovská et al., 2010).
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Pokusy pro využití rostlin při akumulaci radiocesia byly prováděny především
v lokalitě blízko Černobylské jaderné elektrárny. Testovány byly zejména druhy
jako Triticum aestivum, Secale cereale,Hordeum distichum a Avena sativa. Plodiny,
které takto akumulují radiocesium do svých těl již dále nejsou určeny pro konzumaci
(Soudek et al., 2006).
Metoda fytosanace je nenáročná na počáteční kapitál a esteticky obohacuje krajinu.
Však rostliny odstraňují kontaminanty pouze z hloubky, do které sahají jejich kořeny.
Fytosanace je tedy účinná maximálně do hloubky 5 m (Frankovská et al., 2010).
Nevýhodou této metody je, že sklizená biomasa se musí, kvůli absorbovaným
polutantům, spálit za vysokých teplot a vzniklý popel se musí ukládat podle zákona
jako jaderný odpad. Další nevýhodou je časová náročnost, a proto je v hodnější spíše
k dočištění půdy od polutantů.

7.2.2 Biosanace
I přes nepříznivý vliv radionuklidů na živé organismy jsou právě bakterie, viry
a prvoci považovány za nejméně radiosenzitivní. Jsou schopné přežít dávky až 100krát
vyšší než dávky, které jsou schopny přežít lidé.
Biologická sanace je založena na procesech a aktivitách mikroorganismů (zejména
bakterii), které mají za úkol metabolizovat, transformovat nebo alespoň oxidovat
polutant na neškodný produkt (Frankovská et al., 2010). Jedná se o proces,
který se může odehrávat jak na úrovni anaerobní nebo aerobní a podle typu polutantu
se vybírají vhodné mikroorganismy schopné sanace.
V případě radionuklidů se využívají mikroorganismy žijící v půdě. Jednou
ze strategií je, že mikroorganismy na sebe naváží nebezpečnou látku a izolují ji po celou
dobu svého života. Většina

137

Cs je v buňkách zachycena na záporně nabitých

makromolekulách obsahující fosfor a zbytek je akumulován v cytoplazmě. Tak tomu
je například u bakterií rodu Streptomyces (Kuwahara et al., 2011), které jsou schopny
ve svých buňkách akumulovat velké množství radiocesia.
Aktivita

bakterii

je

závislá

na

vhodných

životních

podmínkách.

Jedná se o dostupnost kyslíku (tento typ bakterií je aerobní, což znamená, že pro svůj
život kyslík potřebují), vody, půdních živin (Groudev et al., 2001). Životaschopnost
34

mikroorganismů značně ovlivňuje teplota, kdy při nízkých teplotách klesá jejich
aktivita. Jakmile organismus zahyne, toxická látkase opět uvolní do prostředí a může
ji opět navázat nový organismus.
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DISKUSE
V této práci není zcela možné porovnat hodnoty z doby po havárii jaderného

reaktoru s hodnotami z posledních let. Je to způsobeno průzkumem dvou různých typů
aktivity a to plošné aktivity, měřené po radioaktivním spadu a průzkumem hmotnostní
aktivity v současnosti. Nicméně i přesto je patrné, že hmotnostní aktivita se rok od roku
snižuje jak v českých půdách, tak i v půdách evropských. Výše uvedené je způsobeno
fyzikální radioaktivní přeměnou 137Cs na stabilní 137Ba, zemědělským využíváním půdy,
fixací na půdu a využitím vhodných protiopatření.
Po havárii černobylského reaktoru se do životního prostředí, půdy a potravních
řetězců uvolnilo velké množství radionuklidů. Mezi nejvýznamnější patří radiojod,
který není v této době již měřitelný vzhledem k jeho krátkému poločasu přeměny,
radiocesium

(137Cs)

a

radiostroncium

(90Sr).

Druhou

sledovanou

skupinou

jsou aktinoidy, které se na půdu vážou mnohem pevněji než radiocesium. Tím pádem
prakticky nevstupují do potravních řetězců, nehledě na to, že obsah aktinoidů v půdě
je měřitelný maximálně ve stovkách Bq.m-2. Největší vliv na životní prostředí mají 90Sr
a 137Cs. Při porovnání těchto dvou prvků zjistíme, že radiostroncium je v půdě měřitelné
o mnohonásobně

nižších

hodnotách,

a

to

maximálně

v desetinách

Bq.kg-1.

Pouze výjimečně jsou naměřené hodnoty v některých lokalitách srovnatelné s obsahem
radiocesia. I přes skutečnost, že radiostroncium prostupuje po spadu do větších hloubek
než radiocesium, a tím je přístupnější pro kořenový systém, je možné říci, že ani jeden
z těchto dvou ranionuklidů nyní nepředstavuje hrozbu, která by měla mít biogenní
dopad na organismy. Oba jsou totiž v půdách již relativně pevně vázány a jsou
detekovány v podlimitních hodnotách. Způsobem, jakým by bylo možné mobilitu
radionuklidů zvýšit, je změna pH a to při značném okyselení půdy. Obecně je známo,
že při kyselém pH jsou radiopolutanty a těžké kovy v půdách mnohem mobilnější
a přístupnější pro rostliny. Pro případ, že by došlo ke kontaminaci životního prostředí,
byly vyvinuty matematické modely, které simulují pravděpodobné chování radionuklidů
za daných podmínek. Na základě těchto modelů mohou být následně navrhnuta
protiopatření, zejména pro ochranu lidského zdraví. Ihned po případném spadu
je možné provést orbu, která zabrání příjmu radiocesia vegetací, nicméně jedná
se pouze o krátkodobé opatření, kdy se včlení radiocesium do větších hloubek,
aby nebylo přístupné pro kořeny rostlin. V posledních několika letech je pozornost
36

věnována fytosanaci, která se jeví jako perspektivní způsob, jak v půdách snižovat
obsah polutantů. Z ekonomického hlediska jde o finančně dostupnou metodu.
Problémem však je, že je časově náročná a sklizenou vegetaci je nutné vhodně
eliminovat, např. spálit za velmi vysokých teplot a popel uložit jako radioaktivní odpad.
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ZÁVĚR
Testy jaderných zbraní a zejména pak černobylská havárie (26. dubna 1986) měly
za následek zamoření celé severní Evropy radionuklidy. Radioaktivním spadem byl
zemský povrch kontaminován nejrůznějšími radionuklidy. Největší dopad na životní
prostředí ze všech uvolněných polutantů mělo však 137Cs, nejen pro jeho dlouhý poločas
přeměny (T1/2 = 30,07 roků), ale také díky jeho chemické podobnosti s draslíkem.
Bylo vytvořeno mnoho matematických modelů pro předpokládané chování
radiocesia v prostředí. Na základě těchto modelů je možné vhodně reagovat na případný
únik

radioaktivity

do

biosféry

a

navrhnout

cílená

protiopatření.

tak se od černobylské havárie pravidelně monitoruje obsah izotopu

Stejně

137

Cs ve všech

složkách životního prostředí. Ve své práci jsem se zaměřila právě na půdu a následně
na potravní řetězce.
Po přechodu černobylského mraku došlo k mozaikové radioaktivní kontaminaci,
což znamená, že největší obsah radiocesia byl detekován v oblastech, kde zrovna pršelo.
Ze získaných zdrojů jsem zjistila, že vedle Ukrajiny a jí sousedících států, kde se plošná
aktivita v roce 2000 pohybovala o kolo 185 kBq.m-2, byly i doposud druhé nejvyšší
naměřené hodnoty na Skandinávském poloostrově. Příkladem je Finsko a Švédsko,
mající půdy chudé na živiny, citlivé na znečišťující látky a využívané jako pastviny.
Plošná aktivita se zde pohybovala v rozmezí 70 kBq.m-2 - 90 kBq.m-2. Nižší hodnoty
pochází

z oblasti

Německa

45

kBq.m-2

nebo

Rakousko

s 18,7

kBq.m-2,

přičemž tyto sousední země jsou na tom o něco hůře než samotná Česká republika.
Je prokázáno, že lesní půda, ač se nedá řadit mezi zemědělskou půdu, má schopnost
fungovat jako „filtr“ a tím akumulovat větší množství radionuklidů. Takový to průzkum
kontaminace v lesních půdách byl proveden v Bulharsku, z něhož překvapivě
vyplynulo,

že

průměrná

plošná

aktivita

se

pohybuje

v rozmezí

4,8 kBq.m-2 - 6,3 kBq.m-2. Zjištěná hodnota se tak značně přibližuje evropskému
průměru v zemědělských půdách, kdy ve zbylé části Evropy se podle měření z roku
2000 stanovila průměrná hodnota plošné aktivity na 2 – 5 kBq.m-2.
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V České republice bylo od černobylské havárie provedeno několik analýz stavu
půdy. Kdy průměrná odhadnutá plošná aktivita činila přibližně 7,6 kBq.m-2.
Z provedených měření vyplynulo, že skutečné plošné aktivity v rámci celé
České republiky se pohybovaly od zanedbatelných hodnot až po po 95 kBq.m-2.
Pří

průzkumu

horských

oblastí

(pozornost byla soustředěna hlavně na detekci

České
137

republiky

z roku

2006

Cs), kde se hodnotila plošná aktivita

CHKO Moravskoslezské Beskydy, oblast Kralického Sněžníku, Orlických hor
a Jeseníku, vyplynulo několik poznatků o koncentracích radiocesia. A to, že právě
oblast

CHKO

Moravskoslezské

Beskydy

je

nejméně

antropogenního původu však oblastí s největší četností

zatížena

radionuklidy

137

Cs jsou Jeseníky a Orlické

hory. Valenta (2008) provedl měření, které však bylo vyjadřováno v hmotnostní
aktivitě, a proto není zcela možné srovnat hodnoty z tohoto měření s těmi, co byly
získány po černobylské havárii. Z měření vyplynulo, že hmotnostní aktivita se pohybuje
v rozmezí 4,86 Bq.kg-1 – 72, 66 Bq.kg-1. Hladina aktivity v té které lokalitě je hlavně
dána průchodem srážkové fronty po jaderné nehodě, způsobem využití půdy,
klimatickými podmínkami aj. Ať v českých, tak i v evropských půdách je možné
sledovat pozvolný pokles radiocesia v půdě což lze vysvětlit fyzikální radioaktivní
přeměnou 137Cs na stabilní 137Ba. Další úbytky mohou být způsobeny využíváním půdy
k zemědělství a dalšími biologickými, chemickými a fyzikálními procesy v půdě.
Problematiku obsahu rizikových prvků v půdě zahrnující i

137

Cs řeší na území

České republiky Metodický pokyn k zabezpečení zákona ČR č. 92/1992, který uvádí
ukazatele a normativy pro obsah 137Cs v půdě.
V půdách se vedle radiocesia v některých lokalitách vyskytují i další radionuklidy,
a to

90

Sr a

238

Pu, 239Pu, 240Pu, které jsou zde uloženy zejména díky globálnímu spadu

z testů jaderných zbraní. Nejmenší koncentrace jsou v půdách měřeny v případě
radioplutonia. Díky svému chemismu je v půdě fixováno ještě mnohem pevněji
než radiocesium a tím pro organismy nepředstavuje žádnou hrozbu. Největší vliv
na životní prostředí spolu s radiocesiem má radiostroncium. Svými chemickými
vlastnostmi je podobné vápníku a v půdách je mobilnější po delší dobu
než radiocesium. Z nejnovějších průzkumů vyplynulo, že se v půdě vyskytuje
maximálně v desetinách Bq.kg-1. Co se týče mobility v rostlinách, radiostroncium
nepatří mezi mobilní radionuklidy a tím pádem se u rostlin může ukládat v kořenech.
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Vzhledem k této situaci radiostroncium prakticky nemá vliv na potravní řetězce.
Posledním radionuklidem, který bylo možné v půdě detekovat, byl radiojod,
který se však díky svému krátkému poločasu přeměny v půdách již nevyskytuje.
Analýzou půdy bylo zjištěno, že obsah radiocesia je v Evropě i České republice
převážně na tak nízké úrovni, že nemá prakticky biogenní vliv na potravní řetězce a tím
i na lidský organismus. Určitá hrozba by nastala teprve tehdy, pokud by došlo k další
jaderné havárii mající vliv na životní prostředí, ale i tak toto riziko představuje pouze
po určitou dobu než by došlo k navázání radiocesia na jílové částice, díky kterým
je pevně fixováno na půdu. Než k této fixaci dojde, přestavuje radiocesium obsažené
v půdě riziko kontaminace potravních řetězců. Toto by mohlo mít na organismy větší
či menší biogenní vliv. Největší riziko kontaminace živočichů a člověka by mohla
představovat ingesce. Mezi nejsledovanější potraviny, které by se díky ní mohly dostat
do těl organismů, patří mléko a maso hospodářských zvířat, protože se jedná
o potraviny konzumované největší částí populace.
K imobilizaci nebo odstranění radiocesia z půdy, jakožto hlavnímu rezervoáru
radionuklidu pro potravní řetězce, se využívá nejrůznějších agrotechnických opatření
(hloubková orba), fyzikálně chemických metod (využití bentonitu, berlínské modře)
nebo biologických opatření (biosanace, fytosanace). Mezi méně používaná opatření
patří například elektrokinetická dekontaminace nebo vymývání zemin.
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Kontaminace vybraných potravin
Potravina
Med
Husa
Králík
Kachna divoká
Bažant
Houby
Ryby
Mléko
Sýr
Pšenice
Rýže
Rajčata
Cibule
Hrášek

Bq.kg-1/Bq.l
6,7
3,8
12,5
3,6
4,5
30,0
1,0
3,3
<0,2
<0,4
0,6
0,3
0,7
1,7

Lokalita
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Česká Republika
Středozemní moře
Francie
Západní Evropa
Švýcarsko
Hong Kong
Egypt
Egypt
Egypt

