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POVZETEK 
 

Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Sloveniji, ki leži na kraškem površju v 

osrčju Notranjske. Zaradi poplav in presihanja jezera so se na Cerkniškem polju izoblikovali 

različni habitatni tipi, njegov obseg pa znaša tudi do 26 km
2
. Tako veliko območje  je 

izpostavljeno različnim naravnim in antropogenim dejavnikom, ki vplivajo na zgradbo in 

delovanje ekosistema. 

Težke kovine predstavljajo manj kot 0,1% zemeljske skorje, vendar pa so nekatere od njih 

nujno potrebne za uspešno rast in razvoj organizmov. Te imenujemo esencialna hranila, ki so 

v tleh prisotna v zelo nizkih koncentracijah. Če se pojavijo v prevelikih koncentracijah, 

postanejo strupene in povzročajo škodljive učinke za organizme. Takrat govorimo o 

onesnaženju s težkimi kovinami.  

Zanimalo nas je, kakšne so koncentracije težkih kovin na različnih lokacijah Cerkniškega 

polja. Izbrali smo si lokacijo ob prometni cesti, gnojen travnik in travnik, ki ni izpostavljen 

antropogenim vplivom. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo dokazali, da se koncentracije posameznih elementov 

razlikujejo glede na lokacijo in tudi glede na rastlinsko vrsto. Opozorilne in kritične imisijske 

vrednosti kovin v tleh niso bile presežene na nobeni od lokacij, zato lahko zaključimo, da 

vzorčene lokacije niso onesnažene. 

 

Ključne besede: Cerkniško jezero, onesnaženost, težke kovine 
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ABSTRACT 

 

Cerknica lake is the largest intermittent lake in Slovenia that lies on karst surface in the heart 

of Notranjska. Cerknica field and its different habitat types were formed due to floods and dry 

periods of the lake. Size of the lake can grow up to 26 square kilometres - such a large area is 

exposed to various natural and anthropogenic factors affecting the structure and functioning 

of the ecosystem.  

Heavy metals represent less than 0,1 % of the Earth's crust, but some of them are necessary 

for the successful growth and development of organisms. They are called essential nutrients 

which are present in the soil in very low concentrations. If they occur in excessive 

concentrations they become toxic and cause adverse effects on organisms. In this case we 

consider such areas polluted with heavy metals.  

We analysed the concentrations of heavy metals in soil and selected plants at different 

locations on the Cerknica field. We have chosen a location along a busy road, fertilized lawn 

and lawn which is not exposed to anthropogenic influences.  

Based on the obtained results we demonstrated that the concentrations of individual elements 

vary depending on location and also depend on the plant species. Critical emission values 

were not excided on any of the sampled locations, so we can conclude that the sampled 

locations are not polluted by heavy metals. 

 

Keywords: Cerknica lake, pollution, heavymetals 
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1 UVOD 
 

˝Jezero imam za enega največjih naravnih čudes sveta, in vem, da ni najti ne v Evropi ne v 

ostalih delih sveta tako čudovitega jezera, kot je to˝ (Valvasor, 1994). Tako Janez Vajkard 

Valvasor v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske opisuje Cerkniško jezero. Cerkniško jezero 

je del Cerkniškega polja, ki leži na kraškem površju Notranjske. Na Cerkniško polje se zliva 

veliko pritokov iz različnih smeri. Voda iz Cerkniškega polja ponikne v požiralnikih in 

vodnih jamah od koder se zliva naprej proti Rakovemu Škocjanu, Planinskemu polju in Bistri, 

kjer pride na plan kot Ljubljanica. Gre torej za presihajoče jezero, ki s svojimi pritoki in 

odtoki tvori poseben vodni sistem. Ravno zaradi njegovega presihanja se je na polju 

izoblikovalo veliko različnih habitatnih tipov okolja. Kraški pritoki, ki se zlivajo na Cerkniško 

polje, pa s seboj prinašajo tudi razne odplake in ostale onesnaževalce.  

Glavni vir onesnaževanja v današnjem svetu je človek s svojimi nepremišljenimi dejanji. 

Največ škode povzročimo ravno z odlaganjem kemikalij, ki jih najdemo v gnojilih, pesticidih, 

komunalnih odplakah ter v izpustih iz tovarn (Bohinc, 2014). Težke kovine predstavljajo 

največjo skupino potencialno nevarnih anorganskih snovi v tleh. Ker predstavljajo manj kot 

1% zemeljske skorje jih imenujemo tudi elementi v sledovih (Istenič, 2005). Najpogostejše 

kovine, ki jih najdemo v tleh, so arzen (As), srebro (Ag), kadmij (Cd), cink (Zn), svinec (Pb), 

kobalt (Co), krom (Cr), baker (Cu),  živo srebro (Hg), mangan (Mn), molibden (Mo), nikelj 

(Ni) in kositer (Sn). Te kovine se v naravi nahajajo v zelo majhnih koncentracijah. Nekatere 

izmed njih so nujno potrebne za normalno rast in razvoj organizmov (Cu, Zn, Mn, Mo, Co, 

Ni), zato jih imenujemo esencialni mikroelementi, druge pa nimajo biološke funkcije. Če se 

omenjeni elementi v okolju pojavljajo v večjih koncentracijah, pa so lahko za organizme 

strupeni. Takrat govorimo o onesnaženju tal s težkimi kovinami, kar zmanjšuje rodovitnost 

prsti, ogroža naravno vegetacijo ter zdravje živali in ljudi, ki bivajo na takem območju. V 

skrajnih primerih lahko pride tudi do prekinitve življenjskega cikla (Bohinc, 2014). 

Namen diplomske naloge bo preveriti vsebnost težkih kovin v izbranih rastlinah s 

Cerkniškega jezera. Zanimalo nas bo katere kovine in v kakšnih koncentracijah lahko 

najdemo v izbranih rastlinah. 
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1.1 Cilj 

Ugotoviti, ali se vsebnost težkih kovin razlikuje med vrstami, ki uspevajo na različnih 

lokacijah na Cerkniškem jezeru. 

1.2 Raziskovalne hipoteze 

 Predvidevamo, da bo največja vsebnost težkih kovin v rastlinah, vzorčenih na 

kmetijsko obdelani površini. 

 Predvidevamo, da bo v rastlinah, vzorčenih ob lokalni prometni cesti, v neposredni 

bližini vasi večja vsebnost težkih kovin. 

 Predvidevamo, da bo najmanjša vsebnost težkih kovin v rastlinah, ki jih bomo vzorčili 

na lokaciji, ob robu Cerkniškega jezera, ki ni kmetijsko obdelana ali kako drugače 

izpostavljena onesnaževanju.  
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 Cerkniško jezero 

Cerkniško jezero je edinstven kraški pojav, ki je dobro znan tako v Sloveniji kot po celotnem 

svetu. Gre za tipično presihajoče jezero, ki je del velikega kraškega polja. Leži v 

jugozahodnem delu Slovenije in je del največjega kraškega površja v Sloveniji, saj predstavlja 

več kot 80% celotne površine krasa v Sloveniji (Kranjc, 1985). 

Cerkniško polje leži ob idrijski prelomnici, ki je vplivala na izoblikovanje površja 

Cerkniškega polja. Veliko vlogo pri tem imajo tudi kamnine, ki so ob idrijski prelomnici bolj 

zdrobljene in delujejo kot slabo prepusten jez, ki omogoča podzemeljski vodi, da pride na 

plano. Večino polja prekrivajo apnenci, ki so dobro prepustni za vodo, ob robu polja pa so 

prisotni dolomiti, ki so manj prepustni za vodo (Kebe, 2001). 

Na območju Cerkniškega polja se prepletajo vplivi kontinentalnega, gorskega in 

mediteranskega podnebja. Po količini padavin, ki jih Cerkniško jezero prejme čez leto, ga 

uvrščamo med bolj namočene dele Slovenije (Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem 

jezeru, 2003). Povprečno je jezero dva meseca na leto suho in osem mesecev zalito z vodo 

(Kranjc, 1985). 

Cerkniško jezero je edinstveno tudi v tem, da lahko na njem v istem letu lahko potekajo 

številne dejavnosti kot so ribolov, vožnja s čolni, drsanje, plavanje, deskanje, košnja, paša, 

poljedelstvo (Kebe, 2001). 

 

2.1.1 Pritoki in odtoki 

Glavna značilnost Cerkniškega jezera je, da presiha. Največje količine vode v jezeru so 

spomladi, ko se tali sneg v Javornikih in na Snežniku ter jeseni, ko je največ padavin. Jezero 

se napolni v dveh do treh dneh in takrat znaša površina jezera okoli 26 km
2
. Ob največjih 

poplavah lahko doseže površino tudi do 30 km
2
. Ko nastopi sušno obdobje jezero začne 

usihati, za kar potrebuje od tri do štiri tedne. Jezero navadno presahne poleti, lahko pa tudi 

pozimi, če je le ta suha in mrzla (Kebe, 2001). 
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Slika 1: Cerkniško jezero pozimi, ko je polno vode (Dernikovič, 2014) 

 

Jezero polnijo  površinski potoki, ki pritečejo iz okoliških vasi ter kraški bruhalniki, ki ležijo 

na dnu jezera, teh je okoli 20. Največ vode v Cerkniško jezero prinese kraški izvir Obrh. 

Večina pritokov se zliva v strugo Stržena, ki vijuga čez celotno jezero (Kebe, 2001). Voda iz 

jezera med praznjenjem odteka skozi požiralnike, ki ji je na Cerkniškem polju približno 80. 

Nekateri med njimi imajo dvojno vlogo, saj so lahko požiralniki in bruhalniki, pravimo jim 

estavele (Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem jezeru, 2003). Voda iz jezera med 

praznjenjem odteka v dve smeri - direktno v izvire Ljubljanice in Bistre ter v Rakov Škocjan 

in na Planinsko polje. Posledično ob visokem vodostaju Cerkniškega jezera pride z zamikom 

do poplav tudi na Planinskem polju in v Rakovemu Škocjanu (Kebe, 2001). 

Vsako polnjenje jezera je neke vrste poplava, ki pa jo domačini ne jemljejo več kot poplavo, 

temveč kot normalno delovanje jezera. Ko vodostaj jezera toliko naraste, da voda začne 

zalivati ceste in prve hiše v vasi Dolenje Jezero, pa vseeno govorimo o poplavah. V 

preteklosti so se nekajkrat pojavile tudi dolgotrajnejše poplave, ko jezero več let ni presahnilo. 

V zadnjem času pa sta bili dve obsežnejši poplavi in sicer leta 2000, ko so v prvi hiši ob 

jezeru izmerili kar 62 cm vode v kleti (Kebe, 2001). Zadnja večja poplava pa se je zgodila leta 

v začetku leta 2014, ko je voda močno narasla, poplavljeno je bilo tudi Planinsko polje. 

Vaščani nekaterih bližnjih vasi so bili dlje časa odrezani od sveta, saj je voda zalila celotne 

vasi. 
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Slika 2: Poplave na Cerkniškem jezeru (Dernikovič, 2014) 

 

2.1.2 Rastlinstvo in živalstvo 

Ker Cerkniško jezero nima lastnosti pravih jezer ali pravih močvirij, se je tu izoblikoval 

poseben ekosistem. Izmenjavanje sušnih in mokrih območij ustvarja skrajne razmere za 

organizme. Preživijo lahko le tisti, ki so sposobni prilagoditi se tako na sušo kot na vodo 

(Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem jezeru, 2003). 

Rastlinstvo na Cerkniškem polju je zelo pestro, saj so se ravno zaradi presihanja vode  

izoblikovala različna rastišča. Tu lahko najdemo vodne, močvirske, amfibijske in travniške 

rastline. V okoliških gozdovih pa v podrasti najdemo tudi kar nekaj gozdnih rastlin. Mnoge od 

rastlin, ki uspevajo na Cerkniškem jezeru, se nahajajo na rdečem seznamu ogroženih 

rastlinskih vrst in so zaščitene (RS, Ministrstvo za okolje in prostor, 2002). Tudi rastlinstvo na 

Cerkniškem polju je žal podleglo vplivom človekovih dejanj. Med bolj ohranjena področja 

lahko uvrščamo le tiste dele, ki so večji del leta pod vodo. Drugod pa se že pozna vpliv 

človeka. V sušnem obdobju so domačini jezersko dno izkoriščali za pašo in košnjo, trstičevje 

pa so želi za steljo. S tem so poskrbeli, da bi se travnate površine začele zaraščati, pospešili pa 

so tudi rast nekaterih rastlin. V današnjem času so opustili predvsem pašo in žetev trsta, kar 

pripomore k hitrejšemu razraščanju trsta in s tem izpodrivanje nekaterih drugih rastlin. K 

zmanjševanju rastlinske pestrosti veliko pripomorejo tudi turistični obiskovalci jezera, ki 

hodijo in se vozijo izven urejenih poti ter parkirajo na neprimernih mestih (Kebe, 2001). 
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Cerkniško jezero je pomembno tudi z vidika živalskega sveta, predvsem ptičev. Raziskovalci 

so opazili že več kot 233 različnih vrst ptičev, kar 93 vrst pa na Cerkniškem jezeru tudi 

gnezdi. V času ptičjih selitev pa jezero s svojo okolico nudi mnogim ptičem varno počivališče 

na svoji poti selitve. Poleg ptičev je v jezeru tudi veliko vrst rib, med katerimi je najbolj znana 

jezerska ščuka. V jezeru pa prebivajo še linj, menek, krap, klen in rdečeperka, ki so jo ribiči 

umetno naselili (Kebe, 2001). Cerkniško polje je ugoden življenjski prostor za mnoge 

dvoživke, med katerimi lahko najdemo tudi močerila (Jezero, ki izginja: Monografija o 

Cerkniškem jezeru, 2003). 

2.1.3 Antropogeni vplivi na jezero 

V preteklosti so ljudje s svojimi dejavnosti kar precej vplivali na delovanje samega jezera. 

Ribiči so želeli čim daljšo ribolovno dobo, zato so zamašili požiralnike, da bi voda manj 

odtekala. Kmetje pa so želeli čim bolj suho jezero, da so lahko pasli živino in kosili travo, 

zato so požiralnike čistili in tako omogočili vodi, da je hitreje odtekla. Kljub vsem 

gospodarskim načrtom (trajna ojezeritev, gradnja hidrocentral, povečanje odtokov) in 

prizadevanju domačinov, da bi ustvarili jezero po svojih željah, je na koncu zmagala narava s 

svojimi silami. Je pa človekovo poseganje v presihanje jezera pustilo kar nekaj posledic, saj 

so s tem spremenili ritem presihanja (Kebe, 2001). 

2.1.4 Onesnaženje Cerkniškega jezera 

Onesnaženost vode v Cerkniškem jezeru je posledica onesnaženosti kraških pritokov. 

Največkrat gre za s hranili preobremenjeno vodo. Med najbolj obremenjenimi sta pritoka 

Cerkniščica in Martinjščica. Raziskave kažejo, da voda ni onesnažena celo leto, onesnaženost 

se pokaže predvsem ob nizkem vodostaju (Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem 

jezeru, 2003). 

Vpliv na naravo okoli jezera ima izraba zemljišč ter kmetijstvo in živinoreja. Kmetje za 

gnojenje uporabljajo različne pesticide in gnojila, ki vsebujejo veliko nevarnih snovi, med 

katerimi so tudi težke kovine. Na slabše stanje Cerkniškega jezera vplivajo tudi divja 

odlagališča smeti, velika gostota prebivalstva, industrija, turizem in promet. Cesta okoli 

Cerkniškega jezera je močno obremenjena s tovornim prometom, ki onesnažuje okolje z 

izpušnimi plini, ki vsebujejo tudi nekatere težke kovine. Problem nastane ob deževju, ko pride 

do izpiranja cestišča, zato se povečajo koncentracije nevarnih snov v tleh, predvsem se poveča 

koncentracija svinca in cinka (Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem jezeru, 2003). 
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Da bi preprečili nerazumne posege ljudi ter zavarovali fenomen Cerkniškega jezera, so leta 

2002 ustanovili Notranjski regijski park, v okviru katerega se dogaja veliko projektov, ki 

stremijo k prepoznavnosti in ohranjanju tega naravnega pojava (Notranjski regijski park, 

2009). 

2.2 Težke kovine 

Težke kovine so tiste kovine, ki imajo specifično težo večjo od 5 g/cm
3
, njihovo atomsko 

število pa je večje od 20. Predstavljajo največjo skupino potencialno nevarnih anorganskih 

snovi v tleh. Imenujemo jih tudi elementi v sledovih, saj zavzemajo manj kot 1% zemljine 

skorje (Istenič, 2005). 

2.2.1 Mineralna prehrana rastlin 

Nekatere težke kovine uvrščamo med esencialne elemente, kar pomeni, da jih rastline nujno 

potrebujejo za svojo rast in razvoj, brez njih ne morejo zaključiti svojega življenjskega cikla. 

Glede na to, v kolikšni količini rastlina potrebuje določene elemente jih delimo na: 

makroelemente, ki so v rastlinah zastopani nad 0,1% in mikroelemente, ki jih je v rastlinah 

manj kot 0,1%. Med makroelemente uvrščamo C, H, O, N, P, S, K, Ca in Mg med 

mikroelemente pa Cu, Zn, Mn, Mo, Co in Ni. (Krajnčič, 2008) Mineralna hranila imajo v 

rastlinah različne funkcije: so sestavni del ogljikovih spojin, so gradniki celične stene, 

sodelujejo pri energetskih pretvorbah in so sestavni del encimov in ostalih presnovnih 

molekul (Vodnik, 2012). 

2.2.2 Viri težkih kovin v naravi 

Prisotnost težkih kovin v naravi je odvisna od sestave matične podlage in njenega 

preperevanja. Poleg naravnega izvora so težke kovine prisotne v tleh tudi zaradi antropogenih 

vplivov, med katerimi so najpogostejši: emisije, suspendirani delci, izpušni plini, mineralna 

gnojila ter odpadne in komunalne vode (Baćac, 2005). 

Koncentracije težkih kovin v tleh so prisotne v ionskih oblikah, ki so topne v talni raztopini 

ali v obliki kationov, ki so vezani na organsko snov, različne okside, karbonate ali talne 

koloide. Težke kovine raztopljene v vodi se lažje transportirajo, zato za rastline in živali 

predstavljajo še večjo nevarnost, saj so jim lažje dostopne. Vodni organizmi so zato bolj 

izpostavljeni vplivom težkih kovin, ki so raztopljene v vodi, saj so z njimi ves čas v 

neposrednem stiku (Heavy metal pollution is more common than you think, 2013). Na 

sprejem ionov iz tal v rastlino vplivajo nekateri dejavniki kot so: temperatura, ontogenetski 
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razvoj rastline, pH tal, antagonizem ionov, mikroorganizmi v tleh ter vrstna specifičnost 

rastlin (Krajnčič, 2008). Rastlini so dostopna le tista hranila, ki so raztopljena v talni 

raztopini. Hranila, ki so v obliki kationov vezani na površino talnih delcev, pa lahko rastline s 

pomočjo organskih kislin in protonov, ki jih izločajo v rizosfero sprostijo v talno raztopino in 

postanejo dostopni za rastlino.  Ionsko vezana mineralna hranila se transportirajo do površine 

korenin s pomočjo difuzije ali masnega toka. Nato pa preko ustreznih transporterjev preidejo 

v notranjost korenine, od koder po ksilemu potujejo do ostalih delov rastline (Vodnik, 2012). 

Na sprejem hranilnih elementov iz tal vpliva tudi vrstna in sortna specifičnost rastlin. Razlike 

v privzemanju mineralnih hranil se razlikujejo tudi med enokaličnicami in dvokaličnicami kar 

je pogojeno s samo zgradbo rastline in njenimi fiziološkimi mehanizmi (Krajnčič, 2008). 

Težke kovine srečamo tudi v kmetijstvu. Hlevski gnoj namreč vsebuje nekatere 

mikroelemente: Mn, Cu, Co, B, Mo in Zn. S hlevskim gnojem lahko zadostimo potrebo po 

mikrohranilih v tleh. Problemi pri uporabi težkih kovin v kmetijstvu se pojavijo pri 

prekomernem gnojenju, saj pride lahko do onesnaženja podtalnice in povečanja koncentracij 

težkih kovin v tleh. Mnogi kmetje uporabljajo različne pesticide, ki tudi vsebujejo velike 

količine težkih kovin (Krajnčič, 2008). 

2.2.3 Onesnaženje s težkimi kovinami 

Težke kovine so v ekosistemu prisotne v različnih koncentracijah, ki same po sebi niso 

toksične ali škodljive do okolja (Bohinc, 2014). O onesnaženosti pa govorimo, če njihova 

koncentracija na določenem območju preseže mejne vrednosti. Te vrednosti določa Uredba o 

mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, 

1996). Mejna imisijska vrednost, opozorilna imisijska vrednost in kritična imisijska vrednost 

so podane v mg/kg suhe snovi in predstavljene v Tabeli 1. 
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Tabela 1: Mejne, opozorilne in kritične vrednosti kovin v tleh (Uradni list RS, 1996) 

Kovina Mejna vrednost 

(mg/kg) 

Opozorilna 

vrednost 

Kritična 

vrednost 

Hg 0,8 2 10 

As 20 30 55 

Cd 1 2 12 

Cr 20 50 240 

Cu 60 100 300 

Mo 10 40 200 

Ni 50 70 210 

Pb 85 100 530 

Zn 200 300 720 

 

Težke kovine so zelo obstojni in dolgotrajni onesnaževalci, saj v zemlji ostanejo več tisoč let 

tudi, če odstranimo vir onesnaženja (Istenič, 2005). V Sloveniji tla na splošno niso preveč 

onesnažena s težkimi kovinami, obstaja le nekaj krajev po Sloveniji, kjer so koncentracije 

težkih kovin v tleh močno povišane (Baćac, 2005). K zmanjševanju vsebnosti težkih kovin v 

tleh pripomore spiranje in erozija tal ter sprejem v rastlinske dele, saj se kovine ne morejo 

razgraditi in zato ostajajo v tleh (Istenič, 2005). 

2.2.4 Vpliv težkih kovin na rastline, živali, človeka in okolje 

Težke kovine v prevelikih koncentracijah na rastline, živali in človeka delujejo toksično. 

Vplivi na rastlinah se pokažejo kot poškodbe membran, inaktivacija encimov ter blokiranje 

funkcionalnih skupin biološko pomembnih molekul. Ovirana sta lahko procesa dihanja in 

fotosinteze, zmanjšan je sprejem mineralnih hranil in s tem je posledično zmanjšana rast 

rastline. Onesnaženost s težkimi kovinami inducira tudi oksidativni stres, kar pomeni, da se 

poveča koncentracija reaktivnih kisikovih spojin, posledično se poveča vsebnost 

antioksidantov. Če se koncentracije težkih kovin močno povečajo, se v ekosistemu zmanjšuje 

biološka pestrost. Hkrati pa se ob pomanjkanju določenih esencialnih elementov pojavijo 

specifični znaki pomanjkanja (Težke kovine v tleh - toksičnost težkih kovin). 

Tudi živali in ljudje določene težke kovine potrebujemo v zelo majhnih količinah. Previsoke 

koncentracije delujejo toksično, poškodujejo lahko centralni živčni sistem, kožo, kosti ali 

zobe ter ovirajo delovanje ledvic, jeter in ostalih vitalnih organov. Daljša časovna 

izpostavljenost težkim kovinam povzroča počasno odmiranje fizičnih, mišičnih in nevroloških 

procesov, ki vodijo v Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen, mišično distrofijo ali multiplo 
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sklerozo. Pogosto se pojavljajo alergije, izključena pa niso niti rakava obolenja (Wikipedia, 

2014). 

Ljudje in živali pridemo v stik s težkimi kovinami indirektno preko rastlin, ki so že 

onesnažene ter direktno z vdihavanjem prašnih delcev ali zaužitjem talnih delcev, ki so 

onesnaženi s težkimi kovinami (Težke kovine v tleh - toksičnost težkih kovin). 

Težke kovine pa predstavljajo veliko tveganje tudi za okolje. Ker se ne morejo razgraditi se 

kopičijo v tleh in tako lahko pride do onesnaženja podtalnice in s tem tudi do onesnaženja 

pitne vode (Baćac, 2005). 
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3 METODE DELA IN MATERIALI 

3.1 VZORČENJE RASTLINSKEGA MATERIALA 

Na Cerkniškem jezeru smo si izbrali tri lokacije, na katerih smo nabirali izbrane rastlinske 

vrste v času cvetenja: kmetijsko obdelana površina – travnik, ki je močno gnojen z gnojnico 

(L1), lokalna prometna cesta (L2) in travnik ob robu Cerkniškega jezera, ki ni kmetijsko 

obdelan ali kako drugače izpostavljen onesnaževanju (L3).  

 

Slika 3: Lokacije vzorčenja na Cerkniškem jezeru (Vir: 

https://www.google.com/maps/@45.7700607,14.3550878,15z, 2014) 

 

Na vsaki lokaciji smo nabrali po 3 vzorce rastlinskih vrst pasje trave, črne detelje in ripeče 

zlatice skupaj z rizosferno zemljo. Vzorce smo shranili v plastične vrečke, posebej smo ločili 

rizoferni del s koreninami in rastlinski poganjek. 
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3.2 OPIS IZBRANIH RASTLINSKIH VRST 

3.2.1  NAVADNA PASJA TRAVA (Dactylis glomerata L.) 

Navadna pasja trava je šopasto razrasla trajnica z olistanim steblom. Socvetje je oblikovano v 

klobčast lat, velikosti 3-10 cm. Klaski v latu so izrazito dvobočno sploščeni. Uspeva na 

travnikih, pašnikih, gozdnih robovih in v svetlih gozdovih (Martinčič, in drugi, 2007). Sodi 

med najpogostejše rastline pri nas. Razširjena je po vsej Sloveniji in lahko izpodrine večino 

drugih zelnatih rastlin (Trave, 2011). Je zelo kakovostna krma, ki jo kmetje sejejo in 

pridelujejo (Stichmann-Marny & Kretzschmar, 2009). 

 

Slika 4: Pasja trava (Dernikovič, 2014) 

 

3.2.2 ČRNA DETELJA (Trifolium pratense L.)  

Črna detelja je trajnica, ki zraste v višino 20 – 40 cm. Cvetovi vijolične barve so sedeči in 

združeni v gosta kroglasta socvetja. Listi so tridelni, njihova oblika pa je narobejajčasta (Črna 

detelja, 2014). Črna detelja uspeva na travnikih ter pašnikih in je zelo kakovostna krma. V 

koreninskih gomoljih ima bakterije, ki sodelujejo v procesu nitrifikacije. Sposobne so vezati 

dušik iz ozračja in ga nato z oksidacijo pretvorijo v hranilne snovi. Kmetje so jo včasih sejali 

tudi na polja, ki so bila prazna zaradi kolobarjenja, saj izboljšuje kakovost in strukturo tal 

(Spohn & Aichele, 2011). 
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Slika 5: Črna detelja (Dernikovič, 2014) 

 

3.2.3 RIPEČA ZLATICA (Ranunculus acris L.) 

Ripeča zlatica je zelnata trajnica, ki v višino zraste 30 – 100 cm. Cvetovi so rumene barve z 

veliko prašnikov in pestičev. Spodnji listi so dolgopecljati in dlanasto deljeni, stebelni listi pa 

so kratkopecljati in manj deljeni (Spohn & Aichele, 2011). Korenika je dolga največ 1 cm. 

Uspeva na gojenih travnikih in pašnikih, ki so bogati s hranili (Martinčič, in drugi, 2007). 

Sveža rastlina je strupena in se jo živina na paši izogiba, posušena pa ni več nevarna. Pri 

ljudeh lahko povzroča dermatitis, v obliki vnetja ali pordečitve kože. (Spohn & Aichele, 

2011) 

 

Slika 6: Ripeča zlatica (Dernkovič, 2014) 
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3.3 PRIPRAVA RASTLINSKEGA MATERIALA ZA ANALIZO 

Vzorce prsti smo ločili od korenin, jih presejali in posušili v sušilniku na 45°C ter jih s 

pomočjo hidravlične stiskalnice stisnili v  tabletke. Poganjke rastlin smo ločili od korenin in 

vsako posebej najprej sprali pod tekočo in destilirano vodo ter jih posušili v sušilniku. Ko so 

bili suhi smo jih strli v terilnici s tekočim dušikom ter jih stisnili v tabletke. Tabletke smo 

pred meritvami še stehtali. Vsebnost kovin v zemlji, koreninah in poganjkih rastlin smo 

določali z rentgensko fluorescenčno spektroskopijo (XRF). 

3.4 RENTGENSKA FLUORESCENČNA SPEKTROSKOPIJA (XRF) 

Z metodo rentgenske fluorescenčne spektroskopije lahko določamo elementno sestavo vzorca. 

Metoda temelji na vzbujanju atomov v vzorcu z rentgenskim sevanjem. Pri tem se vzbudijo 

močno vezani elektroni v notranjih lupinah atoma. Ko vzbujeni elektroni preidejo v osnovno 

stanje oddajo odvečno energijo, ki jo zaznamo kot fluorescenčno sevanje. Izsevana svetloba 

ima značilno energijo za vsako vrsto atoma in z meritvijo le te lahko identificiramo atome v 

vzorcu. Koncentracijo elementov v vzorcu pa določimo na podlagi intenzitete emitiranega 

sevanja (Redek, 2013). 

Kot primarni vir rentgenskih žarkov za XRF lahko uporabimo rentgensko cev, iz katere 

rentgenska svetloba potuje skozi vzorec, kjer pride do interakcije med fotoni in elektroni 

atomov. Fotoni se absorbirajo, njihova energija pa se porabi za ionizacijo atoma (Redek, 

2013). Tako nastali fotoefekt povzroči, da se izbije elektron iz notranje K ali L lupine. 

Energija, ki pri tem ostane, predstavlja za zbiti elektron kinetično energijo. Po interakciji s 

fotoni, elektron iz notranje K ali L lupine preide v vzbujeno stanje, na njegovem mestu pa 

ostane prazen prostor, ki ga zapolni drug elektron iz višje lupine (L, M ali N). Razlika v 

energiji, ki nastane pri relaksaciji elektrona iz višje v nižjo lupino, se izloča v obliki 

karakterističnega fotona rentgenske svetlobe. To je pojav rentgenske fluorescence. Višek 

energije pa se lahko porabi tud za izbitje elektrona iz višje lupine kot Augerjev elektron. Pri 

lažjih elementi (Z<20) atomi navadno razpadajo z izsevanjem Augerjevega elektrona, težji 

atomi pa navadno razpadajo z rentgensko fluorescenco (Nečemer, Kump, & Vogel-Mikuš, 

2010). 

Vzorce smo analizirali s prenosnim rentgensko fluorescenčnim spektrometrom (Peduzo) z Rh 

cevjo (vzbujevalna energija je 20,2 keV) in SDD detektorjem (Amptek) z ločljivostjo 120 eV 

pri 5,9 keV. Spektre smo analizirali s programom Labwiew. 
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4 REZULTATI 

4.1 Analiza tal 

S pomočjo linearne diskriminančne analize smo ugotavljali podobnost oziroma različnost 

posameznih vzorčnih ploskev. Funkcija 1 nam pojasni 83,3%, funkcija 2 pa 16,7% 

variabilnosti podatkov. K funkciji 1 v pozitivni smeri največ prispevajo K in Ca, v negativni 

pa največ prispeva Zn (Slika 7, Tabela 3). K funkciji 2 v pozitivni smeri največ prispevajo K, 

Zn in Cr, v negativni smeri pa Mn in S (Slika 7, Tabela 3). Iz slike lahko razberemo, da se vse 

tri ploskve med seboj ločijo. Test Wilksove lambde nam pokaže, da se koncentracije 

elementov razlikujejo po funkciji 1 in po funkciji 2 (Tabela 2). 

 

Slika 7: Linearna diskriminančna analiza za koncentracije kovin v tleh 
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Tabela 2: Test signifikance lastne vrednosti in kanonična korelacija za diskriminančne 

funkcije, izračunane iz koncentracij elementov v tleh. 

Test Wilksove 

lambde  

Funkcija 

1 

Funkcija 

2 

Wilks' Lambda 0,000 0,008 

ChiSq 179,377 76,891 

DF 34 16 

P 0,000 0,000 

 

Tabela 3: Standardizirani koeficienti diskriminančnih funkcij za koncentracije posameznih 

elementov v tleh. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 

Si -0,598 -1,082 

S -0,220 -1,311 

K 3,546 1,875 

Ca 2,579 0,937 

Ti -0,534 -0,955 

Cr -0,819 1,528 

Mn 1,285 -1,323 

Fe -1,059 0,639 

Ni -0,914 -0,012 

Cu -0,377 -0,863 

Zn -2,969 1,856 

Pb 0,387 0,463 

Rb 1,704 0,849 

Sr -0,116 -1,058 

Y -0,923 0,936 

Zr -1,161 -0,076 

Nb -0,342 -0,322 
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4.1.1 Koncentracije Fe, Ti in Si v rizosfernih tleh 

Najnižja izmerjena koncentracija Fe je ob cesti, na obeh travnikih pa so koncentracije Fe višje 

kot ob cesti. Podobno je s koncentracijo Si, ki je ob cesti najnižja, na obeh travnikih pa je 

koncentracija Si precej višja. V obeh primerih je najvišja koncentracija na travniku, ki ni 

gnojen. Koncentracije Ti v tleh so bile na vseh treh lokacijah zelo nizke, tako kot pri ostalih 

dveh elementih pa je tudi pri Ti najvišja izmerjena koncentracija na travniku, najnižja pa ob 

cesti (Slika 8). 

 

Slika 8: Koncentracija Fe, Ti in Si v tleh na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=9). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 

 

4.1.2 Koncentracija Ca in K v rizosfernih tleh 

Najvišja izmerjena koncentracija Ca je ob cesti, najnižja koncentracija je na travniku. 

Koncentracija K je najvišja na gnojenem travniku, njegova najnižja koncentracija pa je ob 

cesti (Slika 9). 
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Slika 9: Koncentracija Ca in K v tleh na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje ± standardna 

napaka, N=9). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna 

ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 

 

4.1.3 Koncentracija Mn, Zn in Cu v rizosfernih tleh 

Iz slike je razvidno, da za vse tri elemente velja enak vzorec pojavljanja. Najvišje izmerjene 

koncentracije tako Mn, Zn in Cu so na gnojenem travniku, najnižje koncentracije pa so ob 

cesti (Slika 10). 

 

Slika 10: Koncentracija Mn, Zn in Cu v tleh na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=9). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 

a

c

b

b a
c

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

travnik cesta travnik_G

K
o

n
ce

n
tr

ac
ija

 (
m

g/
kg

)

Vzorčna ploskev

Ca

K

b

a

c

a
b

a

a b a

0

100

200

300

400

500

600

travnik cesta travnik_G

K
o

n
ce

n
tr

ac
ija

 (
m

g/
kg

)

Vzorčna ploskev

Mn

Zn

Cu



Dernikovič, T. Vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s Cerkniškega jezera. 

Dipl. delo. Ljubljana, UL, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učitelj biologija – kemija. 2014 
 

 

19 

 

4.1.4 Koncentracija Ni, Pb in Cr v rizosfernih tleh 

Najvišje koncentracije Ni smo določili ob cesti, na obeh travnikih pa je koncentracija Ni 

približno enaka in nižja kot ob cesti. Koncentracija Pb je najvišja na gnojenem travniku, 

najnižja pa ob cesti. Koncentracija Cr je najvišja na travniku, malo nižja je na gnojenem 

travniku, najnižja pa ob cesti (Slika 11). 

 

Slika 11: Koncentracija Ni, Pb in Cr v tleh na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=9). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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travniku. Zr po koncentracijah močno izstopa od ostalih elementov, največ smo ga izmerili na 

travniku, najmanj pa ob cesti. Koncentracije Y in Nb so najvišje na travniku, najnižje pa ob 

cesti (Slika 12). 
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Slika 12: Koncentracija Sr, Zr, Y in Nb v tleh na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=9). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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Slika 13: Linearna diskriminančna analiza za koncentracije kovin v rastlinah 
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Tabela 5: Standardizirani koeficienti diskriminančnih funkcij za koncentracije posameznih 

elementov v rastlinah. 

Spremenljivka Funkcija 

1 

Funkcija 

2 

S 0,094 -0,352 

Cl 1,163 0,474 

K -0,249 -0,369 

Ca -1,397 -0,682 

Ti 0,566 0,384 

Mn 1,138 0,633 

Fe -1,255 0,284 

Cu -1,201 -0,063 

Zn 0,700 0,051 

Rb -0,651 1,145 

Sr 0,338 -0,686 

 

4.2.2 Koncentracija elementov v rastlinah glede na vrsto in območje 

Najvišje izmerjene koncentracije Mn so pri pasji travi innajnižje pri črni detelji. Koncentracije 

Cu so najvišje pri zlatici in najnižje pri pasji travi. Največ Zn akumulira zlatica, najmanj pa 

črna detelja. Največ Sr smo izmerili pri črni detelji (Slika 14). Za vse elemente velja, da ni 

opaziti večjih sprememb v koncentracijah istega elementa med posameznimi rastlinskimi 

vrstami. 
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Slika 14: Koncentracija Mn, Cu, Zn in Sr v rastlinah glede na vrsto rastline. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=13-15). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno 

razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 

 

Najvišje izmerjene koncentracije S, Cl in Ca so pri črni detelji, najnižje pa pri pasji travi. 

Koncentracija K  je najvišja pri pasji travi (Slika 15). Pri elementih Cl, Ti, Fe in Rb pa 

meritve niso dale statistično pomembnih razlik (Priloga 2). 

 

Slika 15: Koncentracija S, Cl, K in Ca v rastlinah glede na vrsto rastline. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=13-15). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno 

razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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Izmed vseh elementov, ki smo jim merili koncentracije elementov na posameznih lokacijah so 

bile statistične razlike le pri Rb in Sr (Slika 16). Rb smo največ izmerili na travniku, Sr pa ob 

cesti. Pri ostalih elementih ni bilo statistično pomembnih razlik, s pomočjo katerih bi lahko 

primerjali koncentracije kovin v rastlinah glede na vrsto (Priloga 3). 

 

Slika 16: Koncentracija Rb in Sr v rastlinah glede na vzorčno ploskev. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=13-15). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno 

razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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Cl kot K, najnižje koncentracije teh elementov pa so na travniku. Ca je največ prisotnega ob 

cesti in najmanj na travniku (Slika 17). 
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Slika 17: Koncentracija S, Cl, K in Ca v rastlinah glede na vzorčno ploskev. (Povprečje ± 

standardna napaka, N=13-15). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno 

razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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5 DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 
 

Z diplomsko nalogo smo želeli preveriti katere kovine in v kolikšnih koncentracijah se 

nahajajo na različnih lokacijah po Cerkniškem jezeru. Vzorčili in analizirali smo tako rastline 

kot tudi rizosferno zemljo. Ob tem pa smo si zastavili hipoteze, ki jih ne moremo popolnoma 

potrditi. 

Predvidevali smo, da bo največja vsebnost težkih kovin v rastlinah, vzorčenih na kmetijsko 

obdelani površini. Hipotezo lahko le delno potrdimo, saj so bile na gnojenem travniku 

najvišje koncentracije le tistih elementov, ki so povezani s kmetovanjem (Mn, Zn, Cu, Pb in 

Rb). Kmetje nekatere izmed teh elementov dodajo v krmo, v tla pa pridejo z gnojnico in 

pesticidi, ki jih kmetje uporabljajo za gnojenje zemlje.  

Tudi hipotezo, da bo v rastlinah vzorčenih ob lokalni prometni cesti, v neposredni bližini vasi 

večja vsebnost težkih kovin lahko le delno potrdimo. Glede na to, da gre za dokaj prometno 

cesto, po kateri se vozi tudi veliko tovornih vozil se bile tu pričakovano višje koncentracije 

Ni, ki se izloča iz avtomobilskih katalizatorjev.  

Tretjo hipotezo, s katero smo predvidevali,  da bo najmanjša vsebnost težkih kovin v 

rastlinah, ki jih bomo vzorčili na lokaciji, ob robu Cerkniškega jezera, ki ni kmetijsko 

obdelana ali kako drugače izpostavljena onesnaževanju tudi lahko le delno potrdimo. 

Nepričakovano so bile povišane koncentracije Fe, Si, in Ti, ki jih najdemo v alumosilikatnih 

kamninah. Sklepamo lahko, da so ti elementi posledica antropogenih vplivov, ko so ljudje na 

Cerkniško jezero vozili pesek od drugod, da so lahko nasuli cesto in umetne nasipe. 

Izkazalo se je, da so na posameznih lokacijah prisotne določene kovine v višjih 

koncentracijah kot na drugih lokacijah. Gre za delovanje različnih dejavnikov tako naravnih 

kot antropogenih. Opazen je predvsem vpliv kmetijstva in prometa. Rezultati, ki smo jih 

dobili nam kažejo, da se vsebnosti kovin razlikujejo tako glede na lokacije kot tudi glede na 

rastlinske vrste. Za nekatere elemente velja, da se posamezna vrsta na posameznem območju 

drugače obnaša pri privzemu težkih kovin. Na vsebnost kovin v posameznih rastlinah pa 

vpliva tudi raznovrstnost rastlin in njihova zgradba (enokaličnice in dvokaličnice). 
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Raziskavo bi lahko še razširili in dopolnili tako, da bi zajeli večji vzorec izbranih rastlin in 

dodali še kakšno lokacijo ob Cerkniškem jezeru. S tem bi dobili večji vzorec meritev, ki bi 

nam dale širšo sliko o vsebnosti težkih kovin na Cerkniškem jezeru. 

Zaključimo lahko, da Cerkniškega jezera s svojo okolico za enkrat še ne moremo označiti za 

področje, ki bi bilo onesnaženo s težkimi kovinami, saj nobena koncentracija kovin ne 

presega kritičnih vrednosti (Uradni list RS, 1996). 

V današnjem času se ljudje okoli Cerkniškega jezera čedalje bolj zavedajo, da če želimo 

ohraniti jezero v svojem ravnovesju, se moramo mi prilagoditi naravi in ne narava nam. 

Pomemben vpliv pri tem ima raba zemljišč, predvsem kmetijstvo, ki predstavlja največji vir 

onesnaženja s težkimi kovinami. Pomembno je, da se v kmetijstvu preudarno ravna z gnojili 

in pesticidi ter, da se ohranjajo različne aktivnosti, ki vzdržujejo življenjske kroge organizmov 

(Jezero, ki izginja: Monografija o Cerkniškem jezeru, 2003). 
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PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Povprečne vrednosti koncentracij elementov (mg/kg) v tleh s pripadajočimi 

standardnimi napakami 

ELEMENT 

TRAVNIK CESTA TRAVNIK_G 

Povprečje 
Stand. 
napaka 

Povprečje 
Stand. 
napaka 

Povprečje 
Stand. 
napaka 

Si 232000 11062 49722 2327 183289 17537 

Ti 5156 59,5 597 9,94 3123 30,2 

Fe 29433 608 7070 359 27222 566 

Ca 8801 233 163000 3948 30044 3064 

K 7129 192 3034 115 10492 477 

Mn 383 13,7 245 9,70 500 20,6 

Zn 96,8 2,41 50,0 1,78 116 13,7 

Cu 38,9 1,19 26,0 1,45 34,8 3,79 

Ni 38,7 1,96 96,9 3,53 32,4 2,66 

Pb 97,9 3,53 46,6 2,32 117 4,51 

Cr 123 6,97 27,6 3,10 117 9,97 

Rb 66,2 1,65 21,5 1,77 88,1 2,96 

Sr 84,1 1,54 90,2 2,37 58,1 2,75 

Zr 372 13,1 40,4 6,17 250 35,1 

Y 39,1 1,50 8,65 0,96 35,5 1,16 

Nb 20,2 0,98 9,21 0,92 14,4 1,05 
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PRILOGA 2: Povprečne vrednosti koncentracij elementov (mg/kg) v rastlinah glede na 

rastlinsko vrsto s pripadajočimi standardnimi napakami 

 

ELEMENT 
RIPEČA ZLATICA   PASJA TRAVA   ČRNA DETELJA   

Povprečje 
Stand. 
napaka 

  Povprečje 
Stand. 
napaka 

  Povprečje 
Stand. 
napaka 

  

S 1089 151 a 808 91,6 a 1152 291 a 

Cl 3436 576   3000 466   3251 951   

K 13743 2590 ab 6972 996 a 18700 5840 b 

Ca 17542 2270 ab 7721 2096 a 22840 5579 b 

Ti 51,0 12,3   63,9 19,6   53,5 16,2   

Mn 86,0 9,13 a 134 9,90 b 82,4 11,6 a 

Fe 565 107   721 158   702 173   

Cu 24,4 2,27 a 18,4 1,43 b 24,5 2,16 a 

Zn 76,0 7,20 b 59,7 3,68 ab 53,7 5,55 a 

Rb 20,3 2,90   15,3 2,02   20,2 2,28   

Sr 21,9 2,14 a 12,5 1,35 b 24,6 3,54 a 
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PRILOGA 3: Povprečne vrednosti koncentracij elementov (mg/kg) v rastlinah glede na 

območje s pripadajočimi standardnimi napakami 

 

ELEMENT 
TRAVNIK   CESTA   TRAVNIK_G   

Povprečje 
Stand. 
napaka 

  Povprečje 
Stand. 
napaka 

  Povprečje 
Stand. 
napaka 

  

S 1024 147 ab 661 74,0 a 1346 245 b 

Cl 1845 561 b 3779 710 a 3877 567 a 

K 4143 708 a 9301 984 a 24031 4671 b 

Ca 9461 2080 a 26027 4511 b 10831 2309 a 

Ti 69,8 22,3   41,1 8,28   120 11,59   

Mn 91,6 11,6   59,7 16,5   92,7 11,3   

Fe 738 173   613 109   642 159   

Cu 23,4 2,11   19,8 2,39   24,0 1,60   

Zn 63,1 5,95   63,2 5,68   64,3 6,92   

Rb 29,4 2,33 b 14,4 1,20 a 13,1 1,18 a 

Sr 17,9 2,39 a 25,9 3,24 b 14,3 1,21 a 

 

 

 


