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Iz tabele I vidimo, da se >idealnemu( u^padanju koncentracij polutantov v tleh in prahu najbolj pribliZa
stanje na vzhodu (najvi5je vrednosti R2), najmanj pa na jugu (najniZje vrednosti R1. e; primerjamo
ekvivalentne vrednosti za tla in prah tudi vidimo, da je prah dosti bolj stabilno vzordno sredstvo kot
tla. Pogoj za dobro vzordenje prahu je le dovolj stara hiSa, pri tleh pa je zadeva bolj problematidna, saj
so tla medij, kije nenehno podvrZen dlovekovim posegom. Med njih Stejem predvsem prekopavanje,
nasipanj ter gradbena dela. Najvedji problem je doloditi, kako dolgo so vzordena tla bila na mestu (in
situ) brez posegov. Najidealnej5a situacija bi bila, da tla niso bila prekopana, odstranjena ali nasuta
vsaj 100 let, vendar vegetacija zakrije vse dokaze teh posegov zelo hitro. To je tudi glavni vzrok
nihanja izmerjenih vrednosti od idealnih.

Iz tabele I pa je tudi razviden vpliv vetrov na razporeditev onesnaZenja. ViSja koncentracija prvin
vpliva na poviSano vrednost koeficienta a, hitrost upadanja koncentracij pa vpliva na vrednost p. Tako
ima vzhodna dolina na sploSno vi5je vrednosti, juZna pa na soloSno nizje vrednosti od ostalih dveh.
Ekstrenrne koncentracije cinka in kadrnija pri viru onesnaZenja se najhitreje niZajo proti severu,,
najpodasneje pa proti jugu in zahodu. Na vzhodni strani je vzrok temu v Sirokem in ravnem terenri, na
juZni strani pa je rnoZen vpliv severovzhodnih vetrov in pa dejstvo, da se teren niZa. ViSanje terena pa
najverjetneje vpliva na najhitrej5e padanje koncentracij proti severu. Naj poudarinr, da so raziike
rnajhne, a ne nezaznavne.
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"qlrednosti Zn in Ccl v tleh cod mejno vrednostjo na zahoCu

Matematidno gledano padajo vsrbnosti elementov v tleh in podstreSnem prahu po eksponentni krivulji
glede na cddaljenost od vira. Razlidne koeficienti v teh funkcijah povejo, da je vzhodna dolina najbolj
onesnaZena, severna in juZna pa najmanj. Koncentracije Zn in Cd padajo najhitreje proti severu,
najpodasneje pa protijugu in zahodu.
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