
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPELA KRŢIŠNIK 

Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2013



 

    

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: kemija in biologija 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPELA KRŢIŠNIK 

Mentorica: doc. dr. Katarina Vogel Mikuš 

Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2013



Krţišnik, Š. 2013. Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije.  

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL PEF, Dvopredmetni učitelj, Smer biologija kemija. 

  I  

 

Diplomsko delo je zaključek Univerzitetnega študija kemije in biologije. Opravljeno je bilo na 

Katedri za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani. Meritve koncentracije ţivega srebra v vzorcih je bilo opravljeno z 

induktivno sklopljeno plazemsko masno spektroskopijo v Laboratoriju za analizno kemijo, 

Kemijskega inštituta v Ljubljani. 

 

Študijska komisija Oddelka za biologijo je za mentorico diplomske naloge imenovala doc. dr. 

Katarino Vogel-Mikuš. 

 

Predsednica: doc. dr. Alenka Gaberščik 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo  

Mentorica: doc. dr. Katarina Vogel-Mikuš 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo  

Recezentka: prof. dr. Marjana Regvar 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

 

Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela. 

Podpisana se strinjam z objavo svoje diplomske naloge v polnem tekstu na spletni strani 

Digitalne knjiţnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v 

elektronski obliki, identična tiskani verziji. 

 

Špela Kržišnik 



Krţišnik, Š. 2013. Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije.  

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL PEF, Dvopredmetni učitelj, Smer biologija kemija. 

  II  

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Katarini Vogel-Mikuš za pomoč in vodenje v času 

pripravljanja diplomskega dela. 

Za pomoč pri meritvah se zahvaljujem dr. Bojanu Budiču in Dr. Hansu van Elternu iz 

Laboratorija analizne kemije na Kemijskem inštitutu Ljubljana. 

Hvala vsem! 



Krţišnik, Š. 2013. Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije.  

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL PEF, Dvopredmetni učitelj, Smer biologija kemija. 

  III  

 

POVZETEK 

Idrija, najstarejše rudarsko mesto v Sloveniji je bila 500 let znana doma in v svetu zaradi 

svojega ţivosrebrnega bogastva. V zadnjih dvajsetih letih pa so pričeli ţivemu srebru v okolju 

posvečati veliko pozornost zaradi njegove strupenosti. Ţivo srebro (Hg) je kemijsko zelo 

aktivno, prisotno je v verigi biogeokemijskega kroţenja in globalnega razširjanja. Proučuje se 

ga tudi zaradi njegovih pretvorb v okolju, ter kopičenja v prehranjevalnih verigah.  

Zanimale so nas koncentracije Hg v zeliščih nabranih na različnih lokacijah v Idriji. Zelišča 

smo pripravili za uporabo na različne načine in sicer smo jih oprali pod tekočo vodo in pustili 

neoprana. Sušili smo jih na zraku oz. smo jih liofilizirali. Nadalje so nas zanimale 

koncentracije Hg v čajih pripravljenih iz  zelišč, ki smo jih pripravili na različne načine.  

Rezultati meritev so bili zelo variabilni. Rezultati kaţejo, da pranje zelišč zmanjša 

koncentracije Hg v zeliščih pripravljenih z liofilizacijo. Pri sušenju na soncu pranje nima 

nobenega vpliva, saj so koncentracije Hg zelo izenačene. V pripravljenih čajih so bile 

vrednosti Hg pod mejo detekcije. Največjo vsebnost ţivega srebra smo izmerili pri vrsti 

Melissa officinalis, najmanjšo pa pri vrsti Hypericum perforatum, kjer so bile vsebnosti Hg 

pod zgornjo dovoljeno vrednostjo Hg 0,5 mg kg
-1

. 

Z diplomsko nalogo smo hoteli poučiti ljudi, da je ţivo srebro v okolju še vedno prisotno. 

Pripravili smo jim smernice, kako naj pripravijo in sušijo zelišča za čaje. 

KLJUČNE BESEDE 

Ţivo srebro, zelišča, onesnaţenost, koncentracije, čaj 
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ABSTRACT 

Idrija is more than 500 years old town in Slovenia. It is notable for its mercury (Hg) mine 

with stores and infrastructure. As a consequence of mercury mining, large amounts of Hg 

were released into the environment and in past twenty years researcher devoted considerable 

attention to this environmental issue due to high Hg toxicity. Mercury is chemically very 

active, and is present in the chain of biogeochemical cycling and global spreading. The faith 

of Hg in the environment deserves special attention also due to transformation and 

biomagnification in the food chains.  

We were interested in Hg concentrations in herbs collected at various locations in Idrija. 

Herbs were prepared for use in various ways. They were washed in tap water or left 

unwashed, air or freeze-dried. In addition we were interested in Hg concentrations in tea 

infusions from herbs prepared in different ways. 

The measurement results were highly variable. The results show that washing the herbs 

reduce the concentration of Hg in herbs prepared by freeze-drying. With drying in the sun, 

washing of the herbs does not have any effects since the concentrations of Hg in washed and 

uwashed plant material were very similar. In the prepared tea infusion Hg values were below 

the detection limit. The maximal Hg concentration was measured in Melissa officinalis while 

the minimal was measured in Hypericum perforatum where the Hg concentrations was below 

the upper allowed value of Hg 0,5 mg kg-
1
. 

With this thesis we aimed to raise the awareness of the people that high Hg burdens are still 

present in the environment. We have also provided guidance on how to prepare and dry herbs 

for tea infusions. 

KEY WORDS 

Mercury, herbs, pollution, concentration, tea infusions
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1 UVOD 

 

Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto, kjer so pred več kot 500 leti odkrili samorodno 

ţivo srebro. Kot pravi legenda, je to tekočino  prvi odkril »škafar«, ko je namakal lesene 

posode v studenčnici. Pričelo se je neprekinjeno obdobje rudarjenja in izkopavanja 

ţivosrebrove rude. Idrijski rudnik je bil poleg španskega Almadena drugi največji rudnik na 

svetu v izkopavanju te rude. V 500-letih so izkopali več kot 12.000.000 ton rude, od tega so 

pridobili več kot 105.000 ton ţivega srebra. Ugotovili so, da je v obdobju od 1968 do 1972 iz 

topilniškega dimnika v okolje letno uhajalo od 7 do 10 ton ţivega srebra.   

Glavne zaloge ţivosrebrove rude, rudniški jaški in topilnica leţijo v gosto naseljeni dolini 

mesta, zato je oţje in širše območje Idrije močno obremenjeno z naravnimi in antropogenimi 

viri ţivega srebra. Močno obremenitev mesta Idrija z ţivim srebrom predstavlja več kot 500 

let trajajoče pridobivanje in predelava Hg rude. Visoke koncentracije te kovine se pojavljajo v 

vseh segmentih okolja kot so voda, zrak, vegetacija in tla.  

Namen diplomske naloge je bil preveriti koncentracije ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč 

na onesnaţenih območjih v Idriji. Ţivo srebro se v naravi nahaja v različnih oblikah. Povišane 

koncentracije ţivega srebra se pojavljajo v vseh okoljskih segmentih, kot so voda, zrak, 

vegetacija in tla. Rastline so po navadi prve, ki prestreţejo strupene snovi, iz tal in zraka. 

Rastlina lahko privzema ţivo srebro na različne načine, preko korenin iz tal in preko listov iz 

zraka. Ugotovljeno je bilo, da v zelenjavi iz Idrije, če je ustrezno očiščena,vsebnosti ţivega 

srebra ne presegajo mejnih vrednosti tako, da je zelenjava primerna za uţivanje (Falnoga in 

sod., 2010). Ljudje v naravi nabirajo različne vrste zelišč za pripravo čajev, ki pa jih pred 

uporabo navadno ne perejo. Zelišča se namreč navadno le posušijo in kot taka uporabljajo za 

pripravo čajev oz. kot začimbe.    
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI ŢIVEGA SREBRA 

Poimenovanje ţivega srebra s kemijskim simbolom Hg izhaja iz besede »hydrargyrum« (v 

grščini pomeni hidros - voda in agyrum - srebro). Hg z atomskim številom 80 se v periodnem 

sistemu nahaja med prehodnimi kovinami. Je edina kovina, ki je pri sobni temperaturi (pri 

25°C ) v tekočem agregatnem stanju in je srebrno-bele barve (slika 1). Ţivo srebro ima 

izredno veliko gostoto (13,534 g cm
-3

 pri 25°C) je 13,6-krat teţje od vode, in je zelo slabo 

topno v vodi (0.08 mg l
-1

 pri 25°C). Ţivo srebro je edinstven element, ki med mnogimi 

kovinami nima posebne biološke funkcije (Gochfeld, 2003). Relativna atomska masa Hg je 

200.59, temperatura tališča je pri -38.87°C in temperatura vrelišča pri 356.72°C  (Risher, 

2003). Zaradi edinstvenih fizikalno kemijskih lastnosti, kot so visoka površinska napetost, 

visoka specifična teţa, nizka električna odpornost in enakomerno povečevanje prostornine, je 

ţivo srebro široko uporabno v industriji, rudarstvu, metalurgiji in drugih gospodarskih 

dejavnosti (Schroeder in sod., 1998). 

 

Slika 1: Kapljice ţivega srebra (vir: Lasten, 2013) 

Ţivo srebro v naravi nastopa v treh oksidacijskih stanjih: elementarno ţivo srebro (Hg
0
), 

enovalentno ţivo srebro (Hg
+
) in dvovalentno ţivo srebro (Hg

2+
). V okolju obstaja največ 
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elementarnega in dvovalentnega ţivega srebra, enovalentnega pa je v okolju zelo malo 

(Schroeder in sod., 1998). Ţivo srebro lahko v naravi nastopa tudi v organski obliki, ki 

nastane iz anorganske. Najbolj poznani organski obliki sta  metil ţivo srebro (CH3Hg
+
), in 

dimetil ţivo srebro (CH3)2Hg. Anorganske oblike se v organske pretvarjajo s procesom 

metilacije-dimetilacije s pomočjo bakterij (Holmes,2009). 

Vse oblike ţivega srebra, tako anorganske kot organske so strupene. Najbolj strupene oblike 

ţivega srebra sta metil in dimetil ţivo srebro (Gochfeld,2003). 

Obe metilni obliki, tako metil ţivo srebro, kot dimetil ţivo srebro sta hlapni. Velja da je 

dimetilna oblika bolj hlapna od metilne, vendar dimetil Hg kmalu po nastanku razpade na 

ionsko obliko Hg
2+

 in oba metilna radikala. Hlapnost metilne oblike pa se zmanjša, ko se veţe 

na anione v okolju ali biotske ligande v organizmih (Gnamuš, 2002). 

2.2  VIRI ŢIVEGA SREBRA V OKOLJU 

Ţivo srebro in tudi njegove spojine so lahko v okolju naravno prisotne ali pa so posledica 

njegovega pridobivanja in uporabe. Pridobivanje elementa in njegova uporaba lahko 

rezultirata v močno povečanih koncentracijah Hg v okolju, kar predstavlja tveganje za zdravje 

ljudi in ţivljenje ţivali (Gnamuš, 2002). 

Glede na zakonodajo je opozorilna koncentracija Hg v tleh 2  mg kg
-1

 suhih tal, kritična pa 10  

mg kg
-1

 suhih tal. Če je preseţena kritična koncentracija tla niso več uporabna za pridelavo 

hrane in krme (Uradni list RS, 1996 ). 

2.2.1  NARAVNI IZVORI ŢIVEGA SREBRA 

• Izhlapevanje iz površine zemlje: Ţivo srebro  izhlapeva ob preperevanju kamnin na 

kopnem in iz oceanov. To sta največja vira ţivega srebra v atmosferi. 

• Cinabaritna območja: Ţivosrebrov sulfid ali cinabarit (HgS) (slika 2) je prevladujoča 

oblika geokemijskih zalog ţivega srebra v rudnih mineralih zemeljske skorje. Cinabarit je 

magmatskega izvora in nastopa v obliki škrlatnordečih mineralov. Ţivo srebro lahko nastopa 
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tudi kot samorodno tj. elementno Hg
0
, ki je zelo hlapno in strupeno, vendar je ta oblika zelo 

redka. 

• Vulkanske emisije: Vulkanske emisije prispevajo k prisotnosti ţivega srebra v 

atmosferi in so velike predvsem na stičiščih kontinentalnih geoloških plošč, kjer je aktivnost 

ognjenikov stalna (Gnamuš, 2002). 

  

Slika 2: Cinabaritna ruda (Vir: Lasten, 2013) 

2.2.2 ANTROPOGENI IZVORI ŢIVEGA SREBRA 

• Rudarstvo in predelava rud: V Idriji je bilo leta 1490 odkrito samorodno ţivo srebro. 

V več kot 500 letih so odkopali 12.400.00 ton rude in pridobili več kot 105.000 ton ţivega 

srebra. Problem emisij so predstavljali taljenje rude, ter ţgalniški ostanki (Mlakar, 1974) 

• Atmosferske emisije: Sem spadajo predelava in zaţiganje komunalnih odpadkov, 

izgorevanje fosilnih goriv in izpušni plini ter zobozdravstvo. 

• Industrija: Izdelava termometrov, barometrov, papirna industrija, kozmetična 

industrija, proizvodnja barvil, industrija cementa in rafinerija nafte.  

• Poljedelstvo: gnojila in pesticidi (Gnamuš, 2002). 

Ţivo srebro sodeluje v biogeokemičnem kroţenju, in zato je skoraj nemogoče natančno 

ovrednotiti letne naravne in antropogene prispevke h globalnim koncentracijam (Gnamuš, 

2002). 
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2.3 LOKALNI POMEN ANTROPOGENIH VIROV ŢIVEGA SREBRA 

Intenzivno pridobivanje in pridelava ţivosrebrove rude imata velik lokalen vpliv. V Idriji so v 

500 letih pridobili več kot 105.000 ton ţivega srebra. Ţgalniške ostanke rude so najprej 

odlagali okrog ţgalnic, nato pa z njimi zapolnjevali kotanje. Večino ostankov pa je sproti 

odnašala tudi reka Idrijca. Pri pridelavi rude so nastajale velike izgube -  ugotovljeno je bilo, 

da je iz topilniškega dimnika v okolje letno uhajalo od 7 do 10 ton ţivega srebra (Kobal, 

1995). Tako velike emisije so prispevale k onesnaţenju vodnih in kopenskih ekosistemov.  

2.4 KROŢENJE ŢIVEGA SREBRA V OKOLJU 

V atmosferi je pribliţno 95 % elementarnega ţivega srebra (Hg
0
). Ţivo srebro vstopa v 

atmosfero preko naravnih emisij kot so izhlapevanje iz tal, skal ter iz vulkanov, antropogenih 

emisij, ki vključujejo termoelektrarne na premog, seţigalnice odpadkov, klor-alkalne naprave, 

ter predelavo rude (Stein in sod., 1996). 

 

Slika 3: Kroţenje ţivega srebra  
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Ţivosrebrov cikel nadzira različne biokemijske procese in vključuje izmenjavo ţivega srebra 

med atmosfero in zemeljskim površjem (slika 3). V atmosfero ţivo srebro prehaja iz naravnih 

in antropogenih virov v obliki plinov ter v obliki delcev. Večina ţivega srebra se v atmosferi 

nahaja v plinasti fazi, ki vključuje ţivosrebrovo paro, anorganske spojine klorida in oksida ter 

alkil ţivo srebro. Ţivo srebro v plinasti fazi največkrat predstavlja elementarna ţivosrebrova 

faza, ki se zaradi spremenljivih oksidacijsko - redukcijskih pogojev lahko spreminja v topno 

obliko Hg
2+

 (Teršič in sod., 2006). 

Elementarno ţivo srebro ima povprečen čas zadrţevanja v ozračju pribliţno 1 leto - v 

troposferi je dokaj enakomerno porazdeljeno (Lindqvist, 1985). V atmosferi se lahko 

elementarno ţivo srebro pretvarja v dvovalentno ţivo srebro (Hg
2+

). Atmosfersko ţivo srebro 

se na površino lahko odlaga s suhim ali mokrim posedanjem (EPA,1997). 

Dvovalentno ţivo srebro (Hg
2+

)  je bolj topno od elementarnega (Hg
0
), ima zmoţnost 

hitrejšega posedanja, je bolj dostopno in se laţje bioakumulira (Stein in sod., 1996). Na 

močno onesnaţenih območjih ima velik pomen lokalno oziroma biogeokemijsko kroţenje 

ţivega srebra.  Na območjih,  kjer je, ali je bila aktivna predelava rude, je najpogostejša oblika 

ţivega srebra Hg
0
, ki se v okolju razmeroma hitro oksidira v Hg

2+
. Dvovalentno ţivo srebro se 

pogosto veţe na delce v zraku in se s pomočjo suhega ali mokrega odlaganja vrne v kopensko 

okolje blizu izvora onesnaţenja. Le del ţivega srebra se prenaša na daljše razdalje in vstopa v 

globalne procese kroţenja (Teršič in sod., 2006). 

Najpomembnejša pretvorba v lokalnem kroţenju ţivega srebra je metilacija, saj ta proces v 

veliki meri pogojuje prehod ţivega srebra iz neţivega okolja v ţivo okolje, torej v rastline, 

ţivali in prehranske verige ter povzroča kopičenje v biotskih sistemih. Močna strupenost in 

kopičenje v organizmih ter biokoncentriranje v prehranskih verigah so razlogi, da velja 

metilno ţivo srebro (CH3Hg
+
) za najnevarnejšo obliko ţivega srebra v okolju (Gnamuš, 

2002). 

Do metilacije ţivega srebra v okolju prihaja tako pri aerobnih kot anaerobnih pogojih ob 

sodelovanju mikroorganizmov. Prisotnost nekaterih skupin mikroorganizmov je pomemben 

pogoj za pretvorbe anorganskih oblik ţivega srebra v organske metil-ţivosrebrove spojine v 

vodnih sedimentih, tleh in organizmih. Metil-ţivosrebrov kation je mobilen in lahko dostopen 
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organizmom, vključno z višjimi rastlinami. Sposobnost bioakumulacije ţivega srebra pomeni 

veliko nevarnost za okolje (Teršič in sod., 2006). 

2.5 ŢIVO SREBRO V TLEH 

Tla predstavljajo nestabilen medij za odlaganje in kopičenje strupenih škodljivih snovi iz 

okolja. Ţivo srebro se iz onesnaţenih tal izpira v podtalnico in površinske vode, sprejemajo ga 

rastline in organizmi. Prevzem ţivega srebra v rastline je odvisen od pedoloških, biokemijskih 

in okoljskih parametrov. 

Pedološki parametri: 

• Kemizem tal, ki je odvisen od pH tal ter električne prevodnosti, ki je merilo prostih 

ionov v talni raztopini. pH je pomemben dejavnik, ki uravnava topnost teţkih kovin v tleh in 

stopnjo privzema kovin v rastline. Večina teţkih kovin je bolj mobilna v kislem območju in 

njihov privzem v rastline pada z  višanjem pH vrednosti proti nevtralni. 

• Količina organske snovi, ki z močno vezavo ţivega srebra na huminske in fulvinske 

kisline zmanjšuje njegovo dostopnost rastlinam. Ţivo srebro se najbolj kopiči v horizontih, 

kjer je prisotnost organskih snovi največja. 

• Tekstura tal vključuje deleţe osnovnih talnih frakcij (deleţ peska, melja in gline v 

tleh). Groba skeletna tla imajo manjšo afiniteto vezave kovine kot fina glinena tla. Večja kot 

je prisotnost glinenih mineralov, večja je fiksacija ţivega srebra v tleh, s tem pa je zmanjšana 

dostopnost kovin tudi rastlinam. 

• Kationska izmenjalna kapaciteta opredeljuje količino izmenljivih kationov v tleh. 

Talni kationi vplivajo na vezavo ţivega srebra v tleh in uravnavajo njegov privzem v rastline. 

Talni kationi lahko tekmujejo za vezavna mesta, lahko tvorijo topne anorganske komplekse, 

netopne spojine, ali učinkujejo na moč ionskih povezav. 

• Spremembe redoks potenciala  vplivajo na mobilnost kovin v vlaţnih tleh. 
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• Koncentracije organskih ligandov, ki so sposobni kompleksirati Hg. Fizikalne in 

kemijske lastnosti ţivega srebra določajo izbiro ligandov in nastanek sestavljenih spojin 

ţivega srebra v okolju in organizmih. 

• Metilacija (Gnamuš, 2002) 

2.5.1 ZADRŢEVANJE IN SPROŠČANJE ŢIVEGA SREBRA IZ TAL 

Koncentracije ţivega srebra v tleh so lokalno zelo različne. Odvisne so od bliţine virov 

onesnaţenja, reliefa, matične geološke podlage, kemizma tal in raznih antropogenih faktorjev. 

Na onesnaţenih območjih ima onesnaţenje tal velik pomen zaradi emisij ţivega srebra v zrak 

ter njegovega prehajanja v vegetacijo in naprej po prehranjevalni verigi v ţivali, izpiranja v 

podtalnico in vodotoke ter vključevanja v biogeokemijsko kroţenje. 

Faktorji, ki pogojujejo vezavo ţivega srebra na talne komponente in njegovo sproščanje 

so: 

• Fizikalne lastnosti ţivega srebra v povezavi s temperaturo in vlago tal oziroma zraka: 

Višje kot so temperature, višje je izhlapevanje ţivega srebra. Temperaturi tal in zraka različno 

vplivata na vezavo ţivega srebra v različnih tipih tal, procesi pa so zelo odvisni tudi od vlage. 

Za sprostitev ţivega srebra iz tal je pomembno tudi njegovo izpiranje. 

• Kemijske oblike Hg in topnost različnih spojin elementa z različno afiniteto vezave v 

tleh. Mnoge ionske oblike ţivega srebra v tleh med preperevanjem niso zelo mobilne. 

Nestabilnost Hg v tleh povezujemo z nekaterimi anorganskimi oblikami ţivega srebra, ki 

vstopajo v raznovrstne kemijske, fotokemijske in biotske reakcije. 

• Biogeokemijske pretvorbe ob sodelovanju mikroorganizmov. Sodelovanje bakterij in 

ostalih mikroorganizmov pri premeščanju ţivega srebra v tleh in njegovo izhlapevanje 

(Gnamuš, 2002). 

2.6 ŢIVO SREBRO V ORGANIZMIH 

Glavni obliki ţivega srebra v okolju, ki sta odgovorni za vnos kovine v kopenske organizme 

sta elementarno ţivo srebro in metil ţivo srebro. Za biotsko aktivnost v tkivih in celicah 
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organizmov pa je poleg organskega metil – ţivega srebra pomembna tudi ionska oblika Hg
2+

, 

ki v organizmih predstavlja metabolit organskih in anorganskih Hg spojin. 

2.6.1 ŢIVO SREBRO V RASTLINAH 

Vegetacija je prva, ki prestreţe strupene snovi, ki vstopajo v kopenske ekosisteme iz zraka, tal 

ali talne vode. Koncentracije ţivega srebra v rastlinah so povečane zaradi privzema iz zraka in 

tal (Gnamuš, 2002). 

Ţivo srebro je kovina, ki pri višjih rastlinah nima poznane nobene biološke funkcije. 

Ţivosrebrove spojine so za rastline zelo strupene, koncentracije v rastlinskih tkivih pa se 

večajo s starostjo rastline (Jimenez in sod., 2005). 

Privzem ţivega srebra v rastline naravnih rastišč je v veliki meri odvisen od stopnje 

obremenjenosti okolja, meteoroloških pogojev, načina in obsega izpostavljenosti, značilnosti 

rastišča, metabolnega stanja in starosti rastlin ter mikroklimatskih pogojev. Rastline 

akumulirajo Hg v ionski obliki. Kopenske rastline privzemajo hlapni Hg
0
 z zrakom skozi 

listne reţe, Hg
2+

 in Me-Hg
+
 pa vstopata v rastline skozi koreninski sistem. Privzem ţivega 

srebra je najbolj učinkovit pri mladih rastlinah. Različne oblike ţivosrebrovih spojin v tleh 

imajo različne lastnosti in drugačno dostopnost organizmom. Za rastline sta najbolj nevarni 

obe biotsko aktivni obliki ţivega srebra, tako Hg
0
 kot Me-Hg. Strupenost močno povišanih 

koncentracij ţivega srebra se odraţa na nivoju celotne rastline, kjer je zmanjšana intenzivnost 

rasti in reprodukcijska sposobnost rastlin. Mehanizmi strupenosti se kaţejo predvsem v veliki 

afiniteti Hg za tvorbo kompleksov z biološkimi molekulami, kar je lahko razlog za pojavljanje 

motenj in sprememb v metabolizmu rastlin (Gnamuš, 2002). 
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3 NAMEN RAZISKAV 

• Določiti koncentracije ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč, pri čemer bomo nabrana 

zelišča analizirali oprana in neoprana ter liofilizirana oz. posušena na soncu  

• Določiti koncentracije Hg v čajih iz zelišč pripravljenih/ sušenih na različne načine. 

• Izoblikovati smernic za nabiranje in pripravljanje zelišč na območju Idrije. 

 

4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

• Predvidevamo, da bodo najvišje koncentracije Hg v neopranih liofiliziranih zeliščih, v 

zeliščih posušenih na soncu pa bo del Hg izhlapelo. S pranjem bomo odstranili predvsem Hg, 

ki se je vezal na površino rastlinskih organov. 

• Predvidevamo, da bo največ Hg v čaju pripravljenem iz neopranih liofiliziranih zelišč. 
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5 METODE IN MATERIALI 

5.1 VZORČENJE RASTLINSKEGA MATERIALA 

Izbrana zeli smo nabrali na različnih lokacijah v Idriji v času cvetenja: v neposredni bliţini 

dimnika talilnice (M1), v gozdu v bliţini talilnice (M2) na Kalvinu (M3), kjer je vhod v jašek 

Delo in na Rakah (M4). Pri dimniku smo nabrali Aposeris foetida (L.) Less. (Navadna 

smrdljivka), Lamium galeobdolon L. (Rumena mrtva kopriva), Trifolium pratense L. (Črna 

detelja), Globularia punctata Lapeyr. (Navadna mračica) in Biscutella laevigata L. (Navadna 

šparnica).  

Na Kalvinu in na Rakah smo nabrali zdravilna zelišča iz katerih smo nato pripravili tudi čaje. 

Nabrali smo: Thymus L. (Materina dušica), Melissa officinalis L. (Navadna melisa), Plantago 

lanceolata L. (Ozkolistni trpotec), Mentha piperita L. (Poprova meta), Hypericum perforatum 

L. (Šentjanţevka) in Tilia platyphyllos Scop.  (Lipa).  

Na posameznem območju smo nabrali 3-5 zeli. Vzorce smo shranili v plastične vrečke nato 

smo jih dali v hladilno torbo ter nadalje v hladilnik do analiz, da smo s tem preprečili 

izhlapevanje Hg. 

 

Slika 4: Mesta vzorčenja zelišč (Geopedia.si, Geodetska uprava RS) 

M1 

M2 

M3 M4 
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5.2 OPIS IZBRANIH ZELIŠČ 

Na področju Idrije uspevajo tudi določene zdravilne rastline, ki jih prebivalci uporabljajo za 

pripravo čajev. 

Tabela 1: Opis izbranih vrst nabranih zelišč 

 

Hypericum perforatum L. (šentjanţevka)  

Steblo je pokončno, čašni listi so suličasti in priostreni. Na vrhu 

poganjkov so gosta pakobulasta socvetja iz  petštevnih rumenih 

cvetov. 

Čaj šentjanţevke deluje antidepresivno, pomaga proti driski, 

ţelodčnim bolečinam in spodbuja odvajanje vode. 

 

Mentha piperita L. (poprova meta) 

Rastlina ima 30 do 80 cm visoko steblo. Nasprotni, pecljati listi 

so podolgovati, koničasti, ostro narezani, goli ali s posameznimi 

dlačicami. Socvetje je podolgovato, podobno klasu. Cvetovi so 

vijoličaste barve. 

Čaj mete je primeren pri jetrnih in ţelodčnih obolenjih in pri 

povečani količini ţelodčne kisline. 
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Melissa officinalis L. (navadna melisa) 

To je trajnica, ki zraste do 70 cm visoko in ima štirirobo steblo. 

Listi so na dolgih pecljih, nasprotni in pri dnu zaokroţeni ali 

srčasti, na robovih pa so narezani in nekoliko dlakavi.  

Čaj iz melise deluje proti nespečnosti, prebavnim motnjam in 

spodbuja apetit. 

 

Plantago lanceolata L. (ozkolistni trpotec) 

Listi trpotca so v pritlični rozeti, so ozki in koničasti. Cvetno 

steblo je brez listov, na vrhu pa ima cvetove v klasastem 

socvetju. 

Čaj trpotca je dobro zdravilo zoper kašlju, ker blaţi draţenje in 

deluje blago antibiotično. Deluje tudi pri ţelodčnih in črevesnih 

vnetjih. 

 

 

 

 

Thymus L. (materina dušica) 

Materina dušica ima malo olesenela, leţeča ali pokončna stebla, 

ki so okrogla ali štiriroba in različno dlakava. Tudi listi so 

različnih oblik in velikosti. Roţnati do temno škrlatni cvetovi so 

zdruţeni v kroglasta ali podolgovata socvetja. 

Čaj materine dušice lajša kašelj, pomaga proti vnetju sapnic, 

grla, deluje tudi proti trebušnim krčem in razdraţenemu črevesju. 
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Tilia platyphyllos Scop. (lipa) 

Drevo je visoko do okoli 30 m. Srčasti listi so nesomerrni in 

nazobčani. Lipovi listi so na obeh straneh enako zeleni in spodaj 

kratkodlakavi. 

Lipov čaj učinkuje proti krčem, predvsem pa pospešuje potenje. 

Čaj priporočajo pri ledvičnih boleznih ter pri zasluzenju pljuč in 

sapnika.  

(Willfort, 1997) 

5.3 PRIPRAVA RASTLINSKEGA MATERIALA ZA ANALIZO 

Vzorce zelišč s posameznih področji smo zdruţili v kompozitne vzorce (sestavljene iz 2-5 

rastlin) za vsako rastlinsko vrsto posebej. Za analizo Hg smo vzorce nabrane na M1 in M2 

liofilizirali neoprane, zdravilna zelišča nabrana na M3 in M4 pa smo razdelili tako, da smo del 

rastlinskega materiala (Tabela 1) posušili na soncu del pa liofilizirali. 

Pred liofiliziranjem smo del rastlinskega materiala z območja M3 in M4 oprali z destilirano 

vodo, del pa smo ga pustili neopranega. Rastline smo nato zmrznili v tekočem dušiku in 

liofilizirali. Liste in cvetove smo s pomočjo tekočega dušika strli v terilnici. Pri sušenju na 

soncu smo ravno tako del rastlin oprali z destilirano vodo, del pa pustili neopranega. Liste in 

cvetove smo strli v terilnici. 

Vsebnosti Hg v koreninah nismo merili, zato smo jih pred liofilizacijo in sušenjem na soncu 

odstranili. 

5.4 MINERALIZACIJA VZORCA 

V teflonke smo zatehtali po 0,1 g posušenega kompozitnega vzorca. V vzorec smo dodali 3 

ml dušikove kisline (HNO3) nato pa pripravljen vzorec dali v mikrovalovno pečico 

MarsXpress (slika 4) za razklop. Mineralizacija je potekala tako, da smo vzorce najprej 20 

minut segrevali do 180°C pri 1600W, nato smo 30 minut vzdrţevali konstantno temperaturo 
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pri 180°C. Zaradi varnosti, da bi s segretimi parami ušlo preveč Hg smo vzorce ohlajali čez 

noč. Ohlajene vzorce smo prelili v epruvete in jih razredčili z destilirano vodo do 20 ml. 

 

Slika 5: Mikrovalovna pečica na IJŠ (Vir: Lasten, 2013) 

5.5 DOLOČANJE KONCENTRACIJE ŢIVEGA SREBRA V VZORCIH 

Vsebnosti Hg v zeliščih smo določili s pomočjo induktivno sklopljene plazemske masne 

spektroskopije (ICP-MS) v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu, 

Ljubljana. Za namen kalibracije sistema smo pripravili tri sklopljene zaloţne raztopine z 

različnimi koncentracijami Hg, nato pa smo pripravili še standardne raztopine (Tabela 1) 

• Najprej smo pripravili tri sklopljene raztopine z različnimi koncentracijami, ki smo jih 

nato uporabili za pripravo standardnih raztopin (Tabela 2): 

o 0,2 ppm: raztopino smo pripravili tako, da smo v epruveto dali 2 µL Hg(1000 ppm) in 

200 µL 2% HNO3, vse skupaj smo razredčili z destilirano vodo do volumna 10 ml. 

o 1 ppm:  raztopino smo pripravili tako, da smo v epruveto dali 10 µL Hg(1000 ppm) in 

200 µL 2% HNO3, vse skupaj smo razredčili z destilirano vodo do volumna 10 ml. 
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o 5 ppm: :  raztopino smo pripravili tako, da smo v epruveto dali 50 µL Hg(1000 ppm) 

in 200 µL 2% HNO3, vse skupaj smo razredčili z destilirano vodo do volumna 10 ml. 

V sklopljene raztopine smo dodali še interne standarde Ge, Y, Ga in Sc (Tabela 2). 

Tabela 2: Priprava standardnih raztopin (IS- interni standard) 

Koncentracija 

Hg (ppb) 

V Hg (0,2 

ppm) (µL) 

IS (Ge, Y, 

Ga, Sc) (µL) 

V HNO3 

(µL) 

V HCl (µL) Končni 

volumen 

(ml) 

0,01 0,5 50 250 750 10 

0,05 2,5 50 250 750 10 

Koncentracija 

Hg (ppb) 

V Hg (1 

ppm) (µL) 

IS (Ge, Y, 

Ga, Sc) (µL) 

V HNO3 

(µL) 

V HCl (µL) Končni 

volumen 

(ml) 

0,1 1 50 250 750 10 

0,25 2,5 50 250 750 10 

0,5 5 50 250 750 10 

Koncentracija 

Hg (ppb) 

V Hg (5 

ppm) (µL) 

IS (Ge, Y, 

Ga, Sc) (µL) 

V HNO3 

(µL) 

V HCl (µL) Končni 

volumen 

(ml) 

0 0 50 250 750 10 

1 2 50 250 750 10 

5 10 50 250 750 10 

10 20 50 250 750 10 

20 40 50 250 750 10 

50 100 50 250 750 10 

100 200 50 250 750 10 

 

• Priprava raztopine vzorcev: Raztopine vzorcev smo pripravili na dva načina. Prvega 

smo pripravili tako, da smo v epruveto dali po 1 ml vzorca, 50 µL IS (Ge, Y, Ga, 

Sc), 250 µL HNO3 in 750 µL HCl. Vse skupaj smo nato razredčili z destilirano 

vodo do volumna 10 ml. Drugega pa smo pripravili tako, da smo v epruveto dali 

po 5 ml vzorca, 50 µL IS (Ge, Y, Ga, Sc) in 750 µL HCl. Vse skupaj smo nato 

razredčili z destilirano vodo do volumna 10 ml. 

 

• Priprava čajev: V čašo smo natehtali 1 g sušenih (na različne načine) zmletih 

poganjkov in jih prelili z 2 dcL vrele vode iz pipe ter počakali 5 min. Pripravljen 

čaj smo nato dvakrat precedili v 30 ml falkonke. 
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• Priprava vzorcev čaja za merjenje: V epruveto smo dali po 8,8 mL pripravljenega čaja, 

50 µL IS (Ge, Y, Ga, Sc), 250 µL HNO3 in 750 µL HCl. Skupni volumen je bil 10 

mL. 

V standardnih raztopinah in vzorcih smo nato zmerili koncentracije Hg s pomočjo induktivno 

sklopljene plazemske masne spektroskopije (ICP-MS) (Slika 5). 

5.6 INDUKTIVNO SKLOPLJENA PLAZEMSKA MASNA SPEKTROSKOPIJA 

(ICP-MS) 

Pri metodi ICP-MS prihaja do atomizacije vzorca, ki je raztopljen v kislini. Masna 

spektrometrija z vzbujanjem v induktivno sklopljeni plazmi je tehnika, za elementno analizo, 

saj ima veliko občutljivost oz. nizko mejo zaznavnosti (1–0,01 μg g
-1

) za večino elementov. 

ICP-MS zdruţuje visoko temperaturo ICP (induktivno sklopljeno plazmo) in vir z masnim 

spektrometrom. ICP vir sprejme aerosole, ki jih plin pošlje iz vzorca. Tu se aerosoli zaradi 

visoke temperature ionizirajo, in nato se v masnem spektrometru ločijo na podlagi njihove 

mase.  

 

Slika 6: Naprava za ICP-MS (Laboratorij za analizno kemijo, Kemijski inštitut, Ljubljana) 
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Koncentracije ţivega srebra smo odčitali iz kalibracijske krivulje, ki smo jo dobili iz 

pripravljenih standardnih raztopin (Slika 7). 

 

Slika 7: Kalibracijska krivulja, cps - counts per second oz. sunki na minuto 

Postopek kalibracije temelji na merjenju standardnih raztopin elementov, katerih 

koncentracijo poznamo. Nato na istem inštrumentu merimo še vzorec. Koncentracija 

merjenega elementa v vzorcu mora biti med najniţjo in najvišjo vrednostjo na kalibracijski 

krivulji, tako da lahko odčitamo dejansko koncentracijo elementa v vzorcu. 

 

 

 

 



Krţišnik, Š. 2013. Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije.  

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL PEF, Dvopredmetni učitelj, Smer biologija kemija. 

  19  

 

6 REZULTATI 

Za primerjavo vsebnosti ţivega srebra v zeliščih smo nabrali tudi rastline pri dimniku 

(območje M1 in M2, Slika 4). Rezultati so pokazali, da koncentracije ţivega srebra v rastlinah 

nabranih pri dimniku presegajo zgornjo dovoljeno vrednost v ţivilih 0,5 mg kg
-1 

(Tabela 3) 

(Uradni list RS, 2003).  

Tabela 3: Koncentracije Hg v rastlinah nabranih pri dimniku  (vrednost ± privzeta negotovost 

meritve, ki znaša 10%, n=1 kompozitni vzorec, sestavljen z 2-5 rastlin).  

Slovensko in latinsko ime 

rastline 

Analiziran 

organ 

Konc. Hg v ppm Območje nabiranja 

Navadna smrdljivka  

(Aposeris foetida (L.) Less.) 

poganjek 6,91 ± 0,691 M2 

Rumena mrtva kopriva  

(Lamium galeobdolon L.) 

poganjek 62,4 ± 6,24 M2 

Črna detelja 

(Trifolium pratense L.) 

poganjek 8,10 ± 0,81 M2 

Navadna mračica 

(Globularia punctata Lapeyr.) 

poganjek 3,02 ± 0,302 M1 

Navadna šparnica  

(Biscutella laevigata L.) 

poganjek 1,85 ± 0,185 M1 
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Slika 8: Koncentracije Hg v različno pripravljenih vzorcih zelišč  

Stolpci predstavljajo koncentracije Hg ± negotovost meritve (n=1 kompozitni vzorec, 

sestavljen z 2-5 rastlin. S črno črto je označena zgornja dovoljena vrednost Hg v ţivilih (0,5 

mg kg
-1

). 

 

Koncentracije ţivega srebra so bile najvišje v neopranih liofiliziranih vzorcih materine dušice, 

navadne melise in ozkolistnega trpotca (Slika 8) in so močno presegale dovoljeno vrednost za 

Hg v ţivilih (0,5 mg kg
-1

). Pri lipi in meti koncentracije Hg v neopranih liofiliziranih vzorcih 

nismo določali. Najniţje koncentracije ţivega srebra so bile v opranih liofiliziranih vzorcih 

zelišč, vendar so pri vzorcih navadne melise in poprove mete še vedno presegale dovoljeno 

vrednost za Hg v ţivilih. Pri materini dušici, ozkolistnem trpotcu, lipi in šentjanţevki so bile 

vsebnosti ţivega srebra pod zgornjo dovoljeno vrednostjo Hg v ţivilih (0,5 mg kg
-1

) (slika 8). 

Pri zeliščih, ki so bila sušena na soncu so pri materini dušici, navadni melisi in poprovi meti 

koncentracije Hg presegale 0,5 mg kg
-1

 tako pri opranih kot neopranih vzorcih. Pri lipi so 
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koncentracije Hg presegale 0,5 mg kg
-1

 le pri neopranih vzorcih, pri trpotcu in šentjanţevki pa 

so bile pod 0,5 mg kg
-1

 (Slika 8).  

Koncentracije ţivega srebra se razlikujejo glede na pripravo vzorca pri posamezni vrsti zelišč 

(Slika 8). 

Vzorci Thymus sp. (materina dušica) vsebujejo najvišjo vrednost ţivega srebra v primeru, ko 

smo jih posušili na soncu in jih predhodno nismo oprali. Najmanj ţivega srebra so vsebovali 

vzorci, ki smo jih oprali in liofilizirali (slika 8).  

Vzorci Melissa officinalis (navadna melisa) vsebujejo najvišjo vrednost ţivega srebra v 

primeru, ko smo jih liofilizirali in jih predhodno nismo oprali, najmanj pa vzorci, ki smo jih 

oprali in liofilizirali (slika 8). 

Vzorci Plantago lanceolata (ozkolistni trpotec) vsebujejo najvišjo vrednost ţivega srebra v 

primeru, ko smo jih liofilizirali in jih predhodno nismo oprali, najmanj pa vzorci, ki smo jih 

oprali in liofilizirali (slika 8). 

Vzorci Mentha piperita (poprova meta) vsebujejo najvišjo vrednost ţivega srebra v primeru, 

ko smo jih sušili na soncu in predhodno oprali, najmanj pa vzorci, ki so bili oprani in 

liofilizirani (slika 8). 

Vzorci Tilia platyphyllos (lipa) vsebujejo najvišjo vrednost ţivega srebra v primeru, ko smo 

jih sušili na soncu in jih predhodno nismo oprali, manj pa vzorci, ki so bili oprani in 

liofilizirani (slika 8). 

Vzorci Hypericum perforatum (šentjanţevka) so med vsemi vzorci vsebovali najmanj ţivega 

srebra. Med koncentracijami ţivega srebra pri vzorcih pripravljenih na različne načine ni bilo 

velike razlike (slika 8). 

Koncentracije ţivega srebra se razlikujejo tudi med posameznimi vrstami zelišč. Predpostavili 

smo, da bomo največje koncentracije Hg izmerili v neopranih liofiliziranih vzorcih, vendar v 

primeru materine dušice temu ni bilo tako (Slika 8), pri poprovi meti in lipi pa koncentracije 

Hg v neopranih liofiliziranih vzorcih nismo določili. Zato smo za primerjavo koncentracij Hg 

med vrstami vzeli maksimalno izmerjeno koncentracijo Hg v vzorcu (Slika 9). 
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Slika 9: Maksimalne izmerjene koncentracije Hg v izbranih zeliščih 

Stolpci predstavljajo koncentracije Hg ± negotovost meritve (n=1 kompozitni vzorec, 

sestavljen z 2-5 rastlin).  S črno črto je označena zgornja dovoljena vrednost Hg v ţivilih (0,5 

mg kg
-1

). 

 

Najmanjša vsebnost ţivega srebra je bila v vzorcih šentjanţevke in lipe, kjer vsebnosti ţivega 

srebra niso presegle zgornje vrednosti Hg v ţivilih 0,5 mg kg
-1

. Pri ostalih zeliščih (materini 

dušici, navadni melisi, trpotcu in poprovi meti) pa so maksimalne zmerjene koncentracije Hg  

presegle zgornje vrednosti za Hg v ţivilih 0,5 mg kg
-1

 (Slika 9).  

Ker nas je zanimalo ali v splošnem pranje oz. način sušenja vpliva na koncentracije Hg v 

zeliščih, smo izračunali povprečne koncentracije Hg v opranih, neopranih, liofiliziranih in 

sušenih zeliščih (slika 10). 
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Slika 10: Koncentracije Hg v zeliščih pripravljenih na različne načine (Povprečje ± 

standardna napaka (10%) n=3-4). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno 

razliko. 

 

Rezultati kaţejo, da so razlike v vsebnostih ţivega srebra opazne samo med opranimi in 

neopranimi liofiliziranimi vzorci. S pranjem zelišč smo odstranili predvsem ţivo srebro, ki se 

je vezal na površino rastlinskih organov. Presenetljivo pa nismo opazili razlike v vsebnosti 

ţivega srebra med vzorci zelišč sušenih na soncu, kjer smo nekatere predhodno oprali druge 

pa smo pustili neoprane (Slika 10).  

V vzorcih čajev pripravljenih na različne načine očiščenih oziroma posušenih zelišč so bile 

vrednosti Hg manjše od 0,05 ± 0,1 ng ml
-1

  (0,05 µg L
-1

), kar je pod mejo kvantifikacije 

vsebnosti Hg v vzorcih. Po preračunavanju na maso vzorca smo ugotovili, da koncentracije 

Hg tako ne presegajo vrednosti 0,005 mg kg
-1

. Le pri navadni melisi, ki je bila neoprana in 

liofilizirana je bila koncentracija v čaju 7100 ppt (ng L
-1

) . Tako majhne koncentracije ţivega 

srebra smo pri pripravi čajev zaznali zaradi velikega razredčenja z vodo. 
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7 DISKUSIJA 

Dediščina petih stoletij neprekinjenega rudarjenja in predelovanja ţivosrebrove rude v Idriji 

so tudi visoke koncentracije ţivega srebra (Hg), ki jih najdemo v okolju in v tamkajšnjih 

organizmih. Hg in njegove spojine so v okolju sicer naravno prisotne, vendar pridobivanje Hg 

in njegova uporaba v industriji navadno povzročata močno povišane lokalne koncentracije, ki 

predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi in ţivljenje ţivali (Rozina, 2012). 

Na območju Idrije ljudje nabirajo zdravilna zelišča, iz katerih nato pripravljajo čaje, zato nas 

je zanimalo, kako se spreminja vsebnost ţivega srebra v vzorcih  izbranih zelišč glede na 

načina priprave in ali so koncentracije v posušenih zeliščih in čajih v okviru dovoljene 

vrednosti za Hg v ţivilih, ki znaša 0,5 mg kg
-1

.  

Zdravilna zelišča smo vzorčili na območju nad Antonijevim rovom in sicer na Rakah in na 

Kalvinu (M3 in M4, slika 4), poleg tega pa smo za primerjavo vzorčili še zeli na območju ob 

talilniškem dimniku in v gozdu pod dimnikom (M1 in M2, slika 4). 

Koncentracije Hg v tleh v okolici talilniškega dimnika so namreč po podatkih predhodnih 

raziskav (Rozina, 2012), v primerjavi s tistimi nad Antonijevim rovom mnogo višje. Rezultati 

tako kaţejo, da je največja vsebnost ţivega srebra v vzorcih zeli, ki so bili nabrani pri dimniku 

oziroma v gozdu ob dimniku. Vsebnosti ţivega srebra so bile tam mnogo višje od zgornje 

dovoljene vrednosti Hg v ţivilih (0,5 mg kg
-1

) in potrjujejo rezultate predhodno izvedenih 

meritev (Rozina, 2012).  

Rastline privzemajo Hg tako preko korenin, kot preko listne površine. V bliţini talilniškega 

dimnika znašajo koncentracije Hg v tleh tudi do 280 mg kg
-1

 (Rozina, 2012), ker pa področje 

ni strnjeno poraslo s travo, je zelo problematična tudi površinska kontaminacija. V gozdu je 

moţnost površinske kontaminacije manjša, se pa Hg koncentrira v listnem opadu, kjer je 

dostopno za privzem v zeli, ki rastejo v gozdni podrasti (Rozina, 2012; Gnamuš, 2002). 

Visoke izmerjene koncentracije Hg v zeleh na območju dimnika tako kaţejo, da na tem 

območju rastline uspešno privzemajo Hg, bodisi preko korenin ali pa preko listne površine in 

zato niso primerne za uţivanje.  
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Rezultati koncentracij Hg izmerjeni v izbranih zdravilnih zeliščih kaţejo, da je koncentracija 

Hg različna glede na lokacijo nabiranja, vrsto zelišča, in načina priprave. Tako smo najvišje 

koncentracije Hg izmerili v navadni melisi, sledi ozkolistni trpotec, materina dušica, poprova 

meta, lipa in šentjanţevka. 

Kljub temu, da so koncentracije v tleh na tem območju precej niţje, kot na območju dimnika 

(Rozina, 2012), so maksimalne izmerjene koncentracije Hg v štirih od šestih presegale 

dovoljene vrednosti. Dovoljene vrednosti niso bile preseţene samo pri šentjanţevki.  

Naša hipoteza je bila, da bodo najvišje vsebnosti Hg v neopranih liofiliziranih zeliščih, saj naj 

bi se s pripravo na tak način koncentracije Hg v celoti ohranile. Hg se namreč lahko v 

rastlinskih tkivih pretvarja v Hg
0
 in tako hlapi iz vzorcev (Rozina 2012), liofilizacija ali 

sušenje z zamrzovanjem pa je postopek pri katerem se iz rastlin odstrani le voda, pri tem pa se 

ohrani njihova prvotna struktura in sestava.  

Ker nas je zanimalo ali v splošnem pranje oziroma način sušenja vpliva na koncentracije Hg v 

zeliščih, smo izračunali povprečne koncentracije Hg v opranih, neopranih, liofiliziranih in 

sušenih zeliščih. Ugotovili smo, da so koncentracije Hg najvišje v neopranih liofiliziranih 

zeliščih in s tem potrdili prvo hipotezo, medtem ko so bile v opranih zeliščih koncentracije Hg 

manjše.  

Da pranje deloma zmanjša koncentracije Hg v rastlinah, so potrdili tudi Falnoga s sod. 2010, 

ki so preučevali vsebnosti Hg v zelenjavi. Ugotovili so, da v očiščeni in oprani zelenjavi 

vsebnosti Hg ne presegajo dovoljenih vrednosti. 

Pri zeliščih sušenih na soncu se je kazal trend zmanjševanja koncentracije Hg glede na 

liofilizirana neoprana zelišča, vendar smo imeli za ovrednotenje tega parametra premalo 

vzorcev in preveliko variabilnost podatkov. Predvidevamo pa, da je ţivo srebro je pri zeliščih, 

ki so bila posušena na soncu v primerjavi z liofiliziranimi delno izhlapelo.  

Predvidevali smo, da bo največ Hg v čaju pripravljenem iz neopranih liofiliziranih zelišč. 

Kljub temu, da so bile koncentracije Hg v večini zelišč nad dovoljeno vrednostjo, pa smo v 

pripravljenih čajih uspeli določiti le koncentracije Hg v čaju iz navadne melise, ki je bila 

neoprana in liofilizirana. Pri čajih pripravljenih iz drugih zelišč, so bile koncentracije namreč 
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pod mejo kvantifikacije. Čaj je bil pripravljen iz 1g posušenih zelišč prelitih z 2 dcl vode, 

tako, da je prišlo do redčitvenega efekta. Poleg tega pa se Hg, ki je prišel v rastline preko 

koreninskega sistema verjetno le slabo luţi iz rastlinskih tkiv v vodno raztopino.  

Raziskavo bi bilo smiselno razširiti, pri čemer bi izbrane vrste zelišč vzorčili v več paralelkah 

na različnih območjih v Idriji. Z vključenim večjim številom vzorcev, bi laţje raziskali vpliv 

pranja pri zeliščih sušenih na soncu. V tej raziskavi namreč nismo opazili razlik med opranimi 

in neopranimi zelišči sušenimi na soncu, verjetno ravno na račun majhnega števila vzorcev in 

velike variabilnosti podatkov.  

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN UPORABO ZELIŠČ 

Poznavalci zelišč so zapisali, da je zelišča vedno potrebno nabirati opoldne, saj takrat 

vsebujejo največ zdravilnih učinkovin. Nikoli pa zelišč ne nabiramo zjutraj ali zvečer in ob 

slabem vremenu (Willfort, 1997). Z deţjem in snegom se lahko poveča odlaganje Hg in s tem 

njegova vsebnost v tleh, vodi in vegetaciji. 

Vsa zelišča katerim smo merili vsebnost ţivega srebra smo nabrali v sončnem vremenu 

zgodaj popoldne. 

S pranjem se vsebnost ţivega srebra v rastlini zmanjša. Še vedno pa je vsebnost ţivega srebra 

močno odvisna od posamezne vrste zelišča in območja, kjer zelišča nabiramo. Območja, ki so 

v neposredni bliţini rudnika, ali pri dimniku lahko vsebujejo precej višje vsebnosti ţivega 

srebra, kot območja, ki so bolj oddaljena.  

Šentjanţevka je edina izmed vzorcev, katerih maksimalne izmerjene vrednosti ne presegajo 

dovoljenih vrednosti Hg v ţivilih, pri vseh ostalih opisanih vrstah pa je vsebnost ţivega srebra 

nad dovoljeno vrednostjo Hg v ţivilih. 

Pri pripravljenih čajih iz zelišč smo uspeli izmeriti koncentracije le pri vzorcu vrste navadna 

melisa, pri vseh drugih pripravljenih čajih so bile koncentracije pod mejo kvantifikacije. 

Glede na izmerjene rezultate so čaji pripravljeni iz različnih vrst zelišč primerni za pitje. Čaji 

morajo biti le ustrezno pripravljeni, tj. da so dovolj razredčeni.  



Krţišnik, Š. 2013. Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije.  

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL PEF, Dvopredmetni učitelj, Smer biologija kemija. 

  27  

 

Pri pripravi čaja za pitje je potrebno v skodelico vode dati po 1 g sušenih zelišč nato pa preliti 

z 2 dcl vrele vode. Tako je čaj razredčen in koncentracije ţivega srebra zanemarljivo majhne. 

Če konzervativno predpostavimo, da je v čaju pripravljenem iz zelišč 0,05 µg L
-1

 Hg, to 

pomeni, da z vsako skodelico čaja (2 dcl) ljudje v svoje telo vnesejo 0,0125 µg Hg, kar je 

glede na odobren začasen sprejemljiv tedenski vnos 1,6 μg kg
-1

 telesne teţe s strani Evropske 

komisije, zanemarljivo. 
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PRILOGE  

Tabela 4: Izmerjene koncentracije v neopranih liofiliziranih zeliščih 

Slovensko in latinsko ime 

rastline 

Analiziran 

organ 

Konc. Hg v 

ppm 

Območje nabiranja 

Navadni regrat (Taraxacum 

officinale Weber in Wiggers) 

poganjek 1,27 ± 0,127 Na Kalvinu 

Lisasta mrtva kopriva  

(Lamium maculatum L.) 

poganjek 3,49 ± 0,349 Na Kalvinu 

Črna detelja  

(Trifolium pratense L.) 

poganjek 0,806 ± 0,08 Na Kalvinu 

Plezajoči skrečnik  

(Ajuga reptans L.) 

poganjek 2,72 ± 0,272 Na Kalvinu 

Navadna melisa  

(Melissa officinalis L.) 

poganjek 1,69 ± 0,169 Na Kalvinu 

Materina dušica  

(Thymus L.) 

poganjek 0,712 ± 0,071 Na Kalvinu 

Ozkolistni trpotec                 

( Plantago lanceolata L.) 

poganjek 1,57 ± 0,157 Na Kalvinu 

Šentjanţevka (Hypericum 

perforatum L.) 

poganjek 0,055 ± 0,005 Na Kalvinu 

 

 

 

 

 

 

 



Krţišnik, Š. 2013. Vsebnosti ţivega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije.  

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL PEF, Dvopredmetni učitelj, Smer biologija kemija. 

  31  

 

Tabela 5: Izmerjene koncentracije v opranih liofiliziranih zeliščih 

Slovensko in latinsko ime 

rastline 

Analiziran 

organ 

Konc. Hg v 

ppm 

Območje nabiranja 

Navadna melisa  

(Melissa officinalis L.) 

Poganjek 0,718 ± 0,0718 Na Kalvinu 

Materina dušica  

(Thymus L.) 

Poganjek 0,265 ± 0,0265 Na Kalvinu 

Ozkolistni trpotec                 

( Plantago lanceolata L.) 

Poganjek 0,083 ± 0,0083 Na Kalvinu 

Šentjanţevka 

(Hypericum perforatum L.) 

Poganjek 0,085 ± 0,0085 Na Kalvinu 

Poprova meta  

(Mentha piperita L.) 

Poganjek 0,536 ± 0,0536 Na Rakah 

Lipa (Tilia platyphyllos Scop.)  poganjek 0,233 ± 0,0233 Na Rakah 

 

Tabela 6: Koncentracije Hg v neopranih sušenih vzorcih 

Slovensko in latinsko ime 

rastline 

Analiziran 

organ 

Konc. Hg v 

ppm 

Območje nabiranja 

Navadna melisa  

(Melissa officinalis L.) 

Poganjek 0,889 ± 0,0889 Na Kalvinu 

Materina dušica  

(Thymus L.) 

Poganjek 1,03 ± 0,103 Na Kalvinu 

Ozkolistni trpotec                 

( Plantago lanceolata L.) 

Poganjek 0,449 ± 0,0449 Na Kalvinu 

Šentjanţevka 

(Hypericum perforatum L.) 

Poganjek 0,089 ± 0,0089 Na Kalvinu 

Poprova meta  

(Mentha piperita L. ) 

Poganjek 0,535 ± 0,0535 Na Rakah 

Lipa (Tilia platyphyllos Scop.)  poganjek 1,03± 0,0262 Na Rakah 
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Tabela 7: Koncentracije Hg v opranih sušenih vzorcih 

Slovensko in latinsko ime 

rastline 

Analiziran 

organ 

Konc. Hg v 

ppm 

Območje nabiranja 

Navadna melisa  

(Melissa officinalis L.) 

Poganjek 1,48 ± 0,148 Na Kalvinu 

Materina dušica  

(Thymus L.) 

Poganjek 0,902 ± 0,0902 Na Kalvinu 

Ozkolistni trpotec                 

( Plantago lanceolata L.) 

Poganjek 0,154 ± 0,0154 Na Kalvinu 

Šentjanţevka  

(Hypericum perforatum L.) 

Poganjek 0,115 ± 0,0115 Na Kalvinu 

Poprova meta  

(Mentha piperita L. ) 

Poganjek 0,801 ± 0,0801 Na Rakah 

Lipa (Tilia platyphyllos Scop.)  poganjek 0,253 ± 0,0253 Na Rakah 

 


