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Monitoring a modelovanie prízemného ozónu 

- výskum interakcií v lesných ekosystémoch 
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Pasívne snímače boli pripravené podľa Wernerovej metódy (Werner et al. 1991, Werner et al. 1999). 
Princíp stanovenia spočíva v selektívnej reakcii indiga naneseného na filtračnom papieri s O3 v ovzduší 
počas 7-10 dňovej expozície v teréne. Reakciou indiga s O3 vzniká izatín. Po expozícii je pozorovateľná 
farebná zmena, z indigovej modrej na izatínovú žltú. Exponované papieriky sa extrahujú v laboratóriu 
etanolom. Stanovenie sa uskutočňuje spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 408 nm. Koncentrácia 
ozónu sa udáva v štandardných jednotkách ppb resp. µg m-3 prepočítané na deň. 

PASÍVNE SNÍMAČE PRE 

MONITORING PRÍZEMNÉHO 

OZÓNU  INDIGOVÁ METÓDA 



začiatok expozície  

koniec expozície  

? Význam umiestnenia vzoriek v plastovej fľaši 
? ochrana pred vymývaním ? nezabezpečí  meteobúdka? 
? žltá farba na miestach kde vyčnieva papierik spod  fľaše  asi znamená 
reakciu indiga s O3 na žltý izatín, nebráni práve fľaša  lepšiemu prúdeniu 
vzduchu a tým aj väčšiemu rozsahu  farebnej reakcie – keby tam nebola, 
nevzniklo by viac izatínu? 
? Je také dôležité plné svetlo? –  cez búdku prúdi vzduch aj s O3, ktorý 
vzniká v okolitom prostredí 

STARÁ LESNÁ – SADA1 

Vzorky na analýzu  

S. Bičárová, GFÚ SAV Stará Lesná, 9. 4. 2014 Indigo metóda pre O3 



TATRANSKÁ JAVORINA – SADA1 

začiatok expozície  

koniec expozície  

- takmer ani stopy po indigu  
- Je to reakciou s ozónom alebo  bolo indigo vymyte? 

S. Bičárová, GFÚ SAV Stará Lesná, 9. 4. 2014 Indigo metóda pre O3 



TATRANSKÁ JAVORINA – SADA2 

- okrem výmeny  na stojane (pravý-ľavý) jedna sada umiestnená v 
meteobúdke   

- na ďalšiu výmenu ostal iba jeden sáčok (1x3) 

S. Bičárová, GFÚ SAV Stará Lesná, 9. 4. 2014 



Monitoring a modelovanie prízemného ozónu - výskum interakcií v lesných ekosystémoch 

 7. - 9. 10. 2015, KC Academia Stará Lesná 

ZAČIATOK EXPOZÍCIE  

KONIEC EXPOZÍCIE  

TATRANSKÁ JAVORINA 

PODMURÁŇ 2014 



SKALNATÉ PLESO  
-  začiatok merania v ut. 8. 4.2014 
 
3X3:  
1x3 – pravy vo fľasi v meteobúdke 
1x3 – ľavý vo fľaši v meteobúdke 
1x3 – voľný bez fľaše v strede meteobúdky 
 
Vymývanie sa zatiaľ neprejavilo, lebo na 
Skalnatom nepršalo ale snežilo  
 

S. Bičárová, GFÚ SAV Stará Lesná, 9. 4. 2014 

SKALNATÉ PLESO 
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STARÁ LESNÁ – SADA2 

začiatok expozície  

Po daždi  
Ľavý  - efekt vymývania -  voda asi prekvapkala okolo šrúbky 
na vrchnáku alebo z tejto strany  sa zrážková voda dostala 
silnejším prúdením- vetrom  

Po daždi  
Pravý  - efekt vymývania -  nie je viditeľný, z tejto strany 
asi miernejši vietor 

Voľná sada bez fľaše – pozícia v strede – efekt vymývania nie je viditeľný - 
voľné prúdenie vzduchu – jedna sada (ušetrili by sa papieriky  i čas na 
analýzu - 1x3papieriky/1odber za 7dní) ???? 

S. Bičárová, GFÚ SAV Stará Lesná, 9. 4. 2014 Indigo metóda pre O3 



???????????????????????????????????????????????? 

Do najbližšej výmeny by sme mali ujasniť postup pri výmene 

- ostaneme pri fľašiach  (2x3) v meteobúdke  + stojan 

Tjavorina alebo zvolíme umiestnenie indigo papierikov v 

meteobúdke kde je voľné prúdenie (1x3) ? 

Praktické skúsenosti ukazujú aj problémové stránky tejto 

metodiky. Vymývanie, potrebné dôsledne sledovať interval 

výmeny. 

????????????????????????????????????????????????? 

Metóda pre dlhšiu expozíciu  napr. „ampulka“ naplnená 

indigom na perforovanom keramickom nosici, ktora by sa v 

terene vystavila na obdobie dlhsie ako 7 dni, napr. mesiac, 

dva, najlepsie na cele vegetacne obdobie a po expozicii by 

sa podla farebnej skaly urcilo, ci bol prekroceny limit 

AOT40 alebo nie, podobne PODy 

S. Bičárová, GFÚ SAV Stará Lesná, 9. 4. 2014 
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