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POVZETEK 

 

Zdravilne rastline in njihove pripravke uporabljamo za zdravljenje številnih bolezenskih 

simptomov in obolenj. Čaj, najpogostejši pripravek iz zdravilnih rastlin, večinoma 

pripravljamo kot poparek. Različni viri emisij, kot so promet, odlaganje odpadkov, kemični 

preparati, izgorevanje fosilnih goriv in predelava rudnin, prispevajo k višanju vrednosti težkih 

kovin v rastlinah in ostalih organizmih. 

Raziskave, ki potekajo na območju Šaleške doline, preverjajo, kako delovanje 

Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje vpliva na prisotnost onesnaževalcev v 

živih organizmih in tleh ter vodnih virih. Kovine se v našem telesu večinoma kopičijo in s tem 

ogrožajo življenjske procese. Težnja dosedanjih raziskav kaže na zmanjšanje vsebnosti 

določenih težkih kovin, ki so v preteklosti predstavljale grožnjo zdravju prebivalcev, obstoju 

rastlin in živali ter čistosti vodnih virov. 

Namen naše raziskave je bil preveriti vsebnosti težkih kovin v poganjkih in čaju materine 

dušice in ostrokrpe plahtice, ki smo ju nabrali v Šoštanju in Nadbočni v Zgornjesavinjski 

dolini. Rizosferna tla in izbrani rastlinski vrsti smo vzorčili na obeh lokacijah in nato s 

pomočjo rentgenske fluorescenčne spektrometrije določili prisotnost težkih kovin v zeliščih. 

Sanacija okoljskih vplivov, gradnja čistilne naprave in sodobna proizvodnja elektrike so 

bistveno pripomogle k zmanjšanju emisij plinastih onesnažil, kar že dokazuje zmanjšana 

obremenjenost življenjske združbe v kopenskih sistemih na tem območju. 

Dokazali smo, da koncentracije merjenih težkih kovin v materini dušici in ostrokrpi plahtici iz 

območja Šoštanja niso povišane, opazen pa je vpliv kmetijske dejavnosti na področju 

Nadbočne, ki se kaže v povišanih koncentracijah Zn v tleh, zeliščih in čaju. Opazna je tudi 

razlika med koncentracijami kovin in ostalih elementov na izbranih območjih kot posledica 

različnih rastlinskih vrst in geološke podlage. Meritve so pokazale, da materina dušica na 

obeh lokacijah kopiči večjo koncentracijo kalija, ostrokrpa plahtica pa kopiči več kalcija in 

mangana. 

 

KLJUČNE BESEDE: Šaleška dolina, Šoštanj, težke kovine, onesnaženost, materina dušica, 

ostrokrpa plahtica.  
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ABSTRACT 

 

Medicinal plants and their products have been used for medical treatments, most frequently in 

the form of tea brew. Emission sources like traffic, waste deposit, chemicals, burning fossil 

fuels and mineral processing rise the heavy metal values in plants and other organisms. 

Research has shown, how the thermal power plant Šoštanj and the coal mine Velenje affect 

the presence of pollutants in living organisms and water sources in the area of the Šalek 

Valley. Heavy metals accumulate in our bodies and endanger life processes. The results of 

research carried out till now show, that the level of some heavy metals endangering the health 

of inhabitants, plants, animals and water sources in the area is sinking. 

The aim of our research was to indicate the levels of heavy metals in sprouts and tea of 

Thymus (Thymus serpyllum L.) and Common Lady’s Mantle (Alchemilla vulgaris L.)Samples 

were gathered in the places of Šoštanj and Nadbočna in Upper Savinja Valley, and were 

analysed with the X-ray fluorescent spectrometer for determining heavy metal levels. 

The elimination of environmental impact, building of the clarification plant, and modern 

electricity production have reduced the gas emissions, which reflects in the less burdened 

biocenosis in land systems at this area.  

The research shows that the concentration of heavy metals in Thymus and Common Lady’s 

Mantle in the area have not risen, but due to agricultural activity there are higher levels of 

Zinc in the ground, herbs and tea in Nadbočna. Comparing both sample areas there is a 

difference in concentration of metals and other elements because of different plant species and 

geological foundation. At both areas Thymus has higher levels of Potassium, whereas 

Common Lady’s Mantle has higher levels of Calcium and Manganese. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Šalek Valley, Šoštanj, heavy metals, pollution, Thymus, Common Lady’s 

Mantle.  
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1 UVOD 

 

Zdravilna zelišča in njihovi pripravki so najstarejša oblika zdravljenja različnih bolezni, prav 

tako pa tudi številna sodobna zdravila neposredno ali v spremenjeni obliki izvirajo iz zelišč. 

Cenimo jih zaradi okusa, vonja in zdravilnih lastnosti. Zelišča nabiramo v različnih habitatih 

in jih uporabljamo v različne namene.  

Zelišča in njihovi izvlečki se uporabljajo za zdravljenje različnih bolezni, vendar se je pri tem 

potrebno zavedati, da so lahko nevarni, v kolikor vsebujejo težke kovine in druge nečistoče. 

Zato je pomembno, da se nivo onesnažil v teh rastlinah nadzoruje in opravlja analitično 

določevanje kovin v zeliščih, kar je del nadzora kakovosti za ugotovitev čistosti, varnosti in 

učinkovitosti omenjenih rastlin (Blagojevič in sod., 2009). 

Šaleška dolina je območje v severovzhodnem delu Slovenije, poznana po premogovništvu in 

elektroenergetiki. Termoelektrarna Šoštanj, največji proizvajalec električne energije v 

Sloveniji, skupaj s Premogovnikom Velenje spreminja kakovost regije z emisijami dimnih 

plinov in pepela, poleg njiju pa so k onesnaževanju dodatno pripomogli tudi urbanizacija, 

povečanje prometa in razmah industrije. 

Znano je, da termoelektrarna onesnažuje okolje z SO2, težkimi kovinami, NOx in prašnimi 

delci, vendar se je po začetku izvajanja celovite ekološke sanacije termoelektrarne okoljski 

pritisk bistveno zmanjšal. Na območju Šaleške doline potekajo številne raziskave različnih 

okoljskih segmentov, ki se osredotočajo na prisotnost onesnaževalcev v živih organizmih, tleh 

in vodnih virih. Analize težkih kovin v različnih bioindikatorskih organizmih so v dosedanjih 

raziskavah pokazale prisotnost nekaterih težkih kovin, kot so svinec, arzen, cink in kadmij. 

Težke kovine spadajo med pomembne okoljske onesnaževalce, njihova prisotnost v zeliščih 

pa lahko ogrozi tudi človeka, ki tako kot živali nima razvitih učinkovitih mehanizmov, ki bi 

težke kovine odstranili iz telesa (Redek, 2013). 

Namen diplomskega dela je bil preveriti vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih in 

rizosfernih tleh na območju Šoštanja in Zgornjesavinjske doline, ki je bila izbrana kot 

kontrolna točka, kjer se ne pričakuje izrazitega vpliva človeka na okolje zaradi industrijskih 

dejavnosti. Preverjali smo tudi vsebnost težkih kovin v čajih iz nabranih zelišč na obeh 

območjih ter ugotavljali primernost zelišč na območju termoelektrarne za pripravo čajev. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 PROBLEMATIKA ŠALEŠKE DOLINE 

Šoštanj je sestavni del Šaleške doline, ki leži v severnem delu osrednje Slovenije. Porečje ima 

značaj kotline in je omejeno s Smrekovcem na severozahodu, Paškim Kozjakom na vzhodu, 

Ložniškim gričevjem na jugu in Graško goro na severu. Ob šoštanjski prelomnici, ob južnem 

robu kotline, kjer je nadmorska višina približno 300 m. n. v., se nahaja Termoelektrarna 

Šoštanj (TEŠ) (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2003).  

Nekaj sto metrov stran se nahaja eden izmed največjih rudnikov v Evropi, Premogovnik 

Velenje. Rudnik s 130–letno tradicijo obratovanja pokriva območje velikosti približno 21 

km
2
, v njem pa kopljejo lignit, ki se v celoti dobavlja bližnji termoelektrarni. 

Zaradi premogovništva in pridobivanja električne energije je v zadnjih desetletjih Šaleška 

dolina veljala za okoljsko obremenjeno regijo. Zaradi izpustov nevarnih dimnih plinov in 

pepela se je spremenila kakovost regije. Tako v preteklih letih kot tudi v današnjem času na 

tem območju potekajo fizikalno-kemijske raziskave analiziranja težkih kovin v talnih vzorcih, 

kopičenje v izbranem rastlinskem materialu in kemijske raziskave s pomočjo različnih 

bioindikatorskih organizmov (Osojnik Črnivec, 2006).  

Slika 1: Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje (vir: Lasten, 2014)  
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Za izvajanje raziskav okoljskega stanja v Šaleški dolini že dve desetletji skrbi Inštitut za 

ekološke raziskave ERICo, ki se osredotoča na raziskovanje več okoljskih segmentov, kot so 

tla, vodni viri, rastline, padavine in živalstvo. Na inštitutu raziskujejo in beležijo tudi posredne 

in neposredne vplive na ljudi. V preteklosti so poškodbe v gozdnem ekosistemu sprožile 

polemike na račun povečanih emisij Termoelektrarne Šoštanj, kar naj bi negativno vplivalo na 

stanje okolja.  

Raziskave, ki jih na Inštitutu ERICo opravljajo že dve desetletji, so pokazale bistveno 

zmanjšanje vsebnosti celokupnega žvepla v iglicah smreke, ki služijo kot bioindikator 

izpostavljenosti okolja žveplovemu dioksidu. Poleg omenjenega žveplovega dioksida je 

zabeleženo tudi upadanje svinca, fluoridov in kadmija v različnih bioindikatorskih organizmih 

(Mavec, 2012). 

ERICo pojasnjuje posledice, ki so se odražale v Šaleški dolini v preteklih dveh desetletjih 

zaradi oskrbovanja celotne države z električno energijo. Ugotovitve inštituta pričajo o pogosti 

prekoračitvi mejnih dovoljenih vrednosti na območju Šoštanja in Velenja, kjer je bila 

posledica onesnaževanja tako velika, da Velenjsko jezero in reko Pako ni poseljevala nobena 

vrsta živih organizmov. Zaradi zahtev prebivalcev po zmanjšanju emisij, sanaciji okoljskih 

vplivov in sodobne proizvodnje elektrike, se v Šaleški dolini že v današnjem času kaže 

učinkovitost uresničevanja omenjenih zahtev (Mavec, 2012). 

Globalni problem v zadnjih desetletjih predstavlja antropogeno onesnaževanje okolja s 

težkimi kovinami. Zaradi negativnega delovanja na presnovo in encimatsko delovanje se vse 

pogosteje omenja rakotvorne elemente, kot so arzen (As), živo srebro (Hg), kadmij (Cd) in 

svinec (Pb). 

Preko zraka se najpogosteje onesnažujejo tla, kamor v različnih agregatnih stanjih potujejo po 

zraku škodljive snovi in padejo nazaj na površje. To so industrijske emisije in imisije, plini in 

prašni delci ter emisije iz prometa. Medtem pa so težke kovine, kot sta svinec in cink, tiste, 

katerih vsebnost je v zraku manjša, se pa zaradi neprestanega onesnaževanja kopičijo v tleh. 

Različna mineralna gnojila in herbicidi so prav tako lahko eden izmed pomembnih vzrokov 

kopičenja nevarnih snovi (ERICo, 2014). 
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Znano je, da termoelektrarna onesnažuje okolje z SO2, težkimi kovinami, NOx in prašnimi 

delci. Dve najučinkovitejši rešitvi onesnaževanja, ki sta bili v preteklosti izvedeni, sta bili 

izgradnja popolnega razžveplanja dimnih plinov blokov 4 in postavitev čistilne naprave na 

bloku 5. Po teh ukrepih se je letna emisija SO2 močno zmanjšala. Z emisijami SO2 so najbolj 

obremenjene tiste lokacije, ki se nahajajo v neposredni bližini termoelektrarne (Al Sayegh- 

Petkovšek in sod., 2006). 

Kopušerjeva (2009) navaja, da so se zaradi gradnje razžveplalnih naprav na bloku 4 in 5 TEŠ 

in občasne priključitve blokov 1-3 na razžveplalno napravo bloka 4 zmanjšale emisije SO2. 

Medtem pa pojasnjuje tudi manj uspešno zmanjševanje emisij NOx, kar predstavlja temelj 

prihodnjim ukrepom. Po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje (2012) je v letu 

2007 izgradnja recirkulacije dimnih plinov na bloku 5 TEŠ in dve leti kasneje še izgradnja 

plinskih enot, katerih rezultat je zmanjševanje uporabe premoga, povzročila dodatno znižanje 

izpustov NOx. Ustavitev blokov 1 in 2 TEŠ v letih 2009 in 2010 pa je prav tako učinkovito 

doprinesla k zmanjševanju rabe premoga. 

2.2 DOSEDANJE RAZISKAVE NA OBMOČJU ŠALEŠKE DOLINE 

Tako v preteklih letih kot tudi v današnjem času na tem območju Šaleške doline potekajo 

fizikalno-kemijske raziskave analiziranja težkih kovin v talnih vzorcih, kopičenje v izbranem 

rastlinskem materialu ter kemijske raziskave s pomočjo različnih bioindikatorskih organizmov 

(Osojnik Črnivec, 2006). 

Batič (1994, v Al Sayegh-Petkovšek in sod., 2002) pojasnjuje pojav bioindikacije, ko 

organizem (lahko tudi življenjska združba ali del organizma) s svojo zgradbo, kemično 

sestavo, razširjenostjo, fiziološkimi odzivi in življenjskimi funkcijami specifično odraža vpliv 

delovanja enega ali več onesnažil v okolju. Bioindikatorji so organizmi, ki odsevajo razmere v 

okolju, v katerem se nahajajo. 

Raziskava, izvedena v Šaleški dolini leta 2000, je potrdila, da so glive učinkoviti 

hiperakumulatorji težkih kovin. Potrjeno je, da kopičijo višje vsebnosti težkih kovin kot višje 

rastline z istih lokacij. Ugotovitve raziskave pričajo o povišani povprečni vsebnosti kadmija, 

živega srebra, arzena in svinca. Višje glive tako predstavljajo sezonsko zelo pomemben vir 

vnosa težkih kovin v višje člene prehranjevalne verige (Al Sayegh-Petkovšek in sod., 2002). 
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Poličnikova in Batič (2007) razlagata rezultate raziskave kopičenja težkih kovin v epifitskih 

lišajih, kjer je bila dokazana vsebnost svinca, arzena, cinka in kadmija. Raziskava je temeljila 

na presaditvi epifitskega lišaja Hypogymnia physodes (L.) iz referenčnega območja Rogle na 

vplivno območje TEŠ. Zaradi kopičenja težkih kovin v epifitskih lišajih te uporabljajo za 

sledenje vnosa težkih kovin v okolje. Predstavljajo kazalce za vnos zračnih onesnažil, kot so 

žveplov dioksid, dim in fluoridi. Na območjih, kjer pride do večjega onesnaženja zraka, 

pričnejo epifitski lišaji propadati. Ugotovitve so potrdile kopičenje omenjenih kovin v lišajih  

na območju termoelektrarne, vsebnosti teh pa so se v primerjavi z vsebnostmi na referenčem 

območju povišale (Poličnik in Batič, 2007). 

Kot učinkovit bioindikator se zaradi kopičenja onesnažil v kosteh v obdobju  rasti uporablja 

rogovje srnjadi. Značilna onesnažila, ki se kopičijo, so predvsem svinec (Pb,), fluoridi (F
-
) in 

stroncij (Sr). Določitev časovnih sprememb v onesnaženosti okolja v Šaleški dolini je 

pomembna zaradi njenega elektroenergetskega potenciala. To se nanaša predvsem na vpliv 

Termoelektrarne Šoštanj in ukrepov, ki so bili izvedeni z namenom zmanjševanja emisij v 

okolje, kamor prištevamo graditev daljinskega ogrevanja s toplo vodo iz TEŠ in postavitev 

čistilnih naprav. Časovne spremembe se odražajo pri trendu onesnaženosti okolja s svincem in 

fluoridi, katerih pomemben vir je sežiganje premoga v termoelektrarni. 

Analiza rogovja srnjakov je torej dokazala, da se je onesnaženost s svincem v zadnjih 

tridesetih letih močno zmanjšala, nikoli pa ni bila prav posebno velika. Onesnaženost okolja 

se z uvedbo različnih sanacijskih ukrepov zmanjšuje, prav tako pa se zmanjšuje vpliv stresnih 

dejavnikov na biocenozo. Tako kot svinec se v rogovju srnjadi kopičijo tudi fluoridi, njihov 

glavni vir pa predstavlja sežiganje lignita v termoelektrarni. Vendar pa opravljeni sanacijski 

ukrepi v termoelektrarni prispevajo k upadu emisij plinastih onesnažil na območju Šaleške 

doline in tako že kažejo pozitivni učinek na manjšo obremenjenost življenjske združbe v 

kopenskih sistemih na tem območju (Pokorny, 2006). 
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2.3 ZDRAVILNA ZELIŠČA 

Dokazi o uporabi zdravilnih zelišč za zdravljenje segajo že v obdobje neandertalcev. Pozneje 

najdemo zapise o ustvarjanju botaničnih vrtov za gojenje zdravilnih rastlin v 16. stoletju. 

Človek je znanje o učinkih zdravilnih rastlin nabiral postopoma, predvsem ob naključnih 

uživanjih korenin, listov ali plodov različnih rastlin. Ljudje so bili pozorni na blagodejne ali 

škodljive učinkovine rastlin in te informacije prenesli naprej v naslednje rodove (Chevallier, 

1998). 

Corbin Winslow in Kroll (1998) spomnita, da zgodovina uporabe zdravilnih zelišč v 

Združenih državah Amerike sega v kolonialne čase, ko so za zdravstveno oskrbo skrbele 

ženske, ki so ostajale doma. V začetkih so uporabljale domača zelišča, pozneje, po pojavu 

različnih znanstvenih metod v začetku 19. stoletja, pa so na trg pričela pronicati umetna 

zdravila iz kemičnih laboratorijev, kjer so zdravila pridobivali z osamitvijo aktivnih snovi iz 

zdravilnih rastlin ali pa povsem umetno s kemičnimi postopki. To je vplivalo na upad 

zanimanja za zdravljenje z zelišči, kar pa se je spremenilo v sredini 20. stoletja, ko se je 

ponovno povečala želja po samostojnosti zdravljenja in zanimanje za uporabo zeliščnih 

izdelkov. Danes na ponovno pridobitev veljave zdravilnih zelišč vpliva zavedanje ljudi o 

neželenih stranskih učinkih uporabe nekaterih sintetičnih zdravil in uporabi naravnih zdravil 

kot dopolnil h konvencionalnim oblikam zdravljenja. 

Prehlad, vneto grlo, piki žuželk in podobne akutne bolezni so največkrat zdravljene bolezni s 

pomočjo zeliščnih izdelkov, kar omogoča večjo samostojnost, nadzor in udobje ob ukrepanju 

v zvezi z lastnim zdravjem in počutjem (Corbin Winslow in Kroll, 1998). 

Čeprav so zdravilna zelišča mnogokrat razumljena kot naravna in varna, pa niso brez 

stranskih neželenih učinkov in tudi pri njih obstaja tveganje, da bodo ti učinki predstavljali 

tveganje za pacienta, zaradi tega je treba naravna zdravila uporabljati premišljeno, po nasvetu 

strokovnjakov ter z enako previdnostjo kot farmacevtska zdravila. Zaradi odmevnih uspehov 

sodobne medicine se pogosto pozabi, da je bilo zdravje naših prednikov tisočletja odvisno le 

od rastlin, s katerimi so zdravili bolezni (Chevallier, 1998). 

Zdravilne rastline predstavljajo osnovo za pripravo zeliščnih izdelkov in dodatkov hranilnim 

snovem, ki so dostopne na prostem trgu. To pa je povod za zagotavljanje kakovosti 

rastlinskega materiala in za odkrivanje morebitne prisotnosti onesnaževalcev. Haider idr. 

pojasnjujejo, da se priljubljenost uporabe zdravilnih zelišč povečuje, k temu pa bistveno 
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pripomore predpostavka ljudi, da so zdravilne rastline naravnega izvora in posledično varne 

za uporabo ter ne povzročajo stranskih učinkov.  To je vzrok, da WHO priporoča preverjanje 

vsebnosti težkih kovin, pesticidov, bakterijskih in glivičnih okužb v zdravilnih rastlinah, ki so 

namenjene pripravi izdelkov in takojšnji uporabi (Haider in sod., 2004). 

Zaradi potencialne strupenosti pri nizkih koncentracijah mora biti vnos nekaterih kovin, kot so 

arzen, svinec, živo srebro in kadmij v človeški organizem močno omejen. Znano je, da imajo 

težke kovine, ki so v nizkih koncentracijah prisotne v kmetijskih tleh, dolge biološke 

razpolovne dobe in niso biorazgradljive (Caldas in Machado, 2004). Njihova razširjenost in 

toksičen vpliv sta povod za obravnavanje težkih kovin kot grožnjo zdravju. Med glavne 

vzroke za onesnaževanje s težkimi kovinami v verigi preskrbe s hrano se prištevajo 

kmetijstvo, urbanizacija in industrializacija (Alloway in Jackson, 1991 v Nordin in Selemat, 

2013). Med možne škodljive učinke omenjenih težkih kovin spadajo različne nevarnosti za 

zdravje ljudi, kot so pojav kroničnih bolezni ledvic, jeter in pljuč, mutacije, različne vrste 

rakavih obolenj in celo splav. Prav to je razlog za strogo in periodično izvajanje nadzora nad 

vsebnostjo težkih kovin v rastlinah, ki lahko dolgoročno vplivajo na zdravje ljudi (Cabrera in 

sod., 2003). 

Za pravilno rast in razvoj naše telo potrebuje tako kovinske kot tudi nekovinske elemente. 

Vsebnosti teh elementov morajo biti znotraj dopustnih meja, pri čemer je pomembno 

dopolniti, da se optimalne koncentracije posameznih elementov močno razlikujejo. 

Pomembna razlika pa je tudi v starosti in spolu ljudi. 

Vsaka kultura ima svojo navado pitja čaja. Številne države se trudijo gojiti raznolike in nove 

vrste čajev, da bi  s tem zagotovile želje svojih potrošnikov. Raziskave so potrdile pozitivne 

učinke pitja čaja, kot so preprečevanje kroničnih bolezni, kardio-vaskularnih bolezni, rakavih 

obolenj. Potrebno pa se je zavedati, da obstajajo tudi negativni učinki (AL-Oud, 2003). 

Ti negativni učinki se pogosto kažejo zaradi prisotnosti težkih kovin in drugih nečistoč v 

zdravilnih rastlinah in njihovih izvlečkih. Del nadzora kakovosti je določitev kovin, da se s 

tem zagotovi varnost, čistost in učinkovitost rastlin. Blagojević in sod. (2009) pojasnjujejo, da 

je prisotnost težkih kovin v zdravilnih rastlinah odvisna predvsem od podnebnih dejavnikov, 

vegetacijskega obdobja, vrste rastline, onesnaževanja zraka in ostalih okoljskih dejavnikov. 

Zaradi uporabe različnih umetnih gnojil in pesticidov ter povečanja prometne in industrijske 

dejavnosti se tako v rastlinah kopičijo težke kovine, ki marsikje presežejo dovoljeno raven 

vsebnosti. 
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3 NAMEN RAZISKAV 

 

Določiti vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih in rizosfernih tleh ter primerjati vsebnosti 

težkih kovin v vzorcih, nabranih v Šaleški in Zgornjesavinjski dolini. 

Določiti vsebnosti težkih kovin v čajih iz nabranih zelišč ter primerjati vsebnosti težkih kovin 

v vzorcih, nabranih v Šaleški in Zgornjesavinjski dolini.  

Ugotoviti primernost zelišč v okolici Termoelektrarne Šoštanj za pripravo čajev. 

4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Predvidevamo, da bo opazna večja koncentracija težkih kovin izbranih zelišč na območju 

Termoelektrarne Šoštanj. 

Predvidevamo, da bo večja koncentracija težkih kovin v čaju iz zelišč, nabranih v okolici 

Šoštanja. 

Predvidevamo, da zelišča v okolici Šoštanja presegajo količino težkih kovin, primernih za 

pripravo čaja. 
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5 MATERIALI IN METODE 

5.1 VZORČENJE RASTLINSKIH POGANJKOV IN PRSTI 

Nabiranje rastlinskih poganjkov in izkopavanje prsti je potekalo v času rastne sezone obeh 

izbranih rastlinskih vrst, materine dušice (Thymus serpyllum L.) in ostrokrpe plahtice 

(Alchemilla vulgaris L.). Izbrali smo si lokacijo v Šoštanju, kjer smo nabrali po 20 osebkov 

posamezne rastline, pri kateri smo nabrali poganjek in izkopali približno 300 g prsti, ki se je 

držala korenin rastline (rizosferne prsti). Nabirali smo na travniku, kjer ni intenzivnega 

kmetijskega obdelovanja. Enak postopek smo izvedli tudi v Zgornjesavinjski dolini, 

natančneje v kraju Nadbočna, kjer pa smo rastline nabrali na pašniku. Nabran material smo 

shranili v papirnato vrečo, nato pa je sledilo sušenje rastlinskih poganjkov in prsti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Slika 2: Nadbočna, lokaciji vzorčenja. Rumena pika predstavlja lokacijo vzorčenja plahtice, rdeča pa  

materine dušice (Geopedia.si, Geodetska uprava RS) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Šoštanj, lokaciji vzorčenja. Rumena pika predstavlja lokacijo vzorčenja plahtice, rdeča pa materine 

dušice (Geopedia.si, Geodetska uprava RS). 
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5.2 IZBRANA ZELIŠČA 

5.2.1 Ostrokrpa plahtica (Alchemilla vulgaris L.) 

Ostrokrpa plahtica (v nadaljevanju bomo uporabljali »plahtica«) je trajna zelnata rastlina, ki 

ima pritlične, okrogle liste z nazobčanim listnim robom. Listi so deljeni v sedem do enajst 

listnih krp. Tanka okrogla stebla, ki so svetlo zelene barve, nosijo pahljačasto zgubane liste. 

Rastlina zraste do 30 cm. Majhni rumenkasto zeleni cvetovi so združeni v razvejana socvetja. 

Ob veliki zračni vlagi se na konicah listov oblikujejo svetleče vodne kapljice, ki izhajajo skozi 

vodne reže rastline (Stumpf, 2014). 

Njeno rastišče so pretežno travniki, pašniki, grmovja in poljske poti. Čaj, pripravljen iz 

plahtice, se uporablja za blaženje menstrualnih motenj, menopavze, bolečin pri porodu in 

težavah z jetri. Prav tako je cenjeno zdravilo za zdravljenje ran, saj ustavlja krvavitev 

(Chevallier, 1998).  

 

 

 

Slika 4: ostrokrpa plahtica (vir: Flowersgallery.net) 

5.2.2 Materina dušica (Thymus serpyllum L.) 

Zeljnata trajnica zraste do 7 cm ter raste v blazinicah. Njeni jajčasti listi so drobni, steblo je 

štirirobo, pokončno ali ležeče, v spodnjem delu olesenelo. Svetlo vijolični cvetovi pa so 

združeni v klasasta socvetja. Zdravilni deli rastline so cvetoči vršički, ki se jih nabira v 

poletnih mesecih.  Najdemo jo na neobdelanih tleh, pašnikih, resavah ter v močvirnih 

predelih. Materina dušica deluje kot močan antiseptik in antimikotik. Primerna je za 

zdravljenje gripe, prehlada, vnetja žrela, kašlju, okužbi dihal in bronhitisa. Pospešuje celjenje 

ran in razjed na koži in blaži krče (Chevallier, 1998).  

 

 

 

 

 

 

Slika 5: materina dušica (vir: Lasten, 2014) 
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5.3 PRIPRAVA RASTLINSKIH POGANJKOV IN PRSTI ZA ANALIZO 

Prst in rastlinske poganjke smo nabrali ločeno. Prst smo na zraku sušili dva dni, neopran 

rastlinski material pa smo vstavili v sušilni aparat, kjer se je enakomerno sušil  štirinajst ur pri 

temperaturi 35° C. Po končanem sušenju prsti je sledilo sejanje skozi 1 mm sito, s čimer smo 

odstranili večje delce prsti, kot so kamenčki, ostanki korenin in odmrlih delcev živali, ki za 

pripravo tablet niso ustrezni. Rastlinske poganjke, ki so obsegali steblo, liste in cvetove, smo 

strli v terilnici s pomočjo tekočega dušika. Odstranili smo trdnejše delce stebla, ki bi lahko 

ovirali pripravo tablet. Po končani pripravi rastlinskih poganjkov in prsti smo pripravili 

tablete za analizo. 

Del pripravljenega materiala iz rastlinskih poganjkov smo uporabili še za pripravo filtratov. V 

100 ml destilirane vode smo zamešali 0,5 g homogeniziranih rastlinskih poganjkov. Po nekaj 

minutnem mešanju smo pripravljen vzorec filtrirali in shranili za nadaljnjo pripravo. Sledil je 

odvzem 10 ml pripravljenega filtrata, ki smo mu dodali 100 µl internega standarda galija 

(Ga). Na stekelce smo nanesli 10 µl pripravljene raztopine in jo položili v eksikator. Naslednji 

dan smo ponovno nanesli 10 µl pripravljenega vzorca in ga vstavili v eksikator. 

5.4 PRIPRAVA TABLET 

Prst in rastlinske poganjke, ki smo jih predhodno homogenizirali, smo s pomočjo kalupa in 

hidravlične stiskalnice stisnili v tabletke s premerom 2,5 cm. Tablete smo stehtali in s tem so 

bile pripravljene za analizo.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Hidravlična stiskalnica (Vir: Lasten, 2014) 
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5.5 DOLOČANJE PRISOTNOSTI TEŽKIH KOVIN V NABRANEM 

MATERIALU S POMOČJO RENTGENSKE FLUOROSCENČNE 

SPEKTROMETRIJE  

Prisotnost težkih kovin v izbranih zeliščih smo določili s pomočjo standardne energijsko 

disperzijske rentgensko fluorescenčne spektrometrije (ED-XRF).  

Fizikalni proces rentgenske fluorescence predstavlja osnovo analiznim tehnikam rentgenske 

fluorescenčne spektrometrije. Rentgensko fluorescenčno spektrometrijo inducira vzbujanje ali 

ionizacija atomov, še posebej v močno vezanih stanjih notranjih lupin K (za elemente 

20>Ž<50) in L (Z>50) z energijami, ki morajo presegati vezavne energije K in L elektronov 

skozi proces, ki se imenuje fotoefekt. 

Vzbujenost atoma lahko povzročijo rentgenski fotoni iz rentgenskega vira, kot je npr. 

rentgenska cev ali radioizotopski vir. Vzbujanje atomov povzroči nestabilnost atoma, pri 

čemer ima atom presežek energije. V procesu relaksacije se lahko vrzel, ki je nastala v 

elektronski lupini po vzbujanju, zapolni z elektronom iz višje lupine. Med relaksacijo 

elektroni preidejo iz vzbujenega v osnovno stanje. Razlika v energiji pa se lahko odda v obliki 

fluorescence, pri čemer je energija teh fluorescenčnih fotonov značilna za vsak element 

posebej. 

Da analiziramo elemente, ki so prisotni v vzorcih, moramo meriti spekter fluorescenčne 

rentgenske svetlobe, ki smo jo vzbudili v vzorcu. Rentgenski spektrometri merijo energijo in 

število iz vzorca izsevanih fluorescenčnih rentgenskih žarkov, njihova osnovna dela pa sta 

detektor in večkanalni analizator.  

Naše 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. 

 

 

 



Mavrič, I. Vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih na območju Šoštanja in Zgornjesavinjske doline.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v  Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učitelj, Biologija in  gospodinjstvo, 2014 

13 
 

5.6 ANALIZA ČAJEV Z RENTGENSKO FLUORESCENČNO 

SPEKTROMETRIJO S POPOLNIM ODBOJEM – TXRF 

Osnove značilnosti TXRF so podobne značilnostim EDXRF, le da vzbujanje poteka pod 

izredno majhnim kotom, pri čemer je izpolnjen pogoj za popolni odboj. Pri TRXF sistemu so 

vzorci najprej nanešeni kot suhi ostanki tekočine na optično gladek substrat, za katerega se 

navadno uporablja kremen. Nato sledi vzbujanje rentgenskih žarkov pod kotom, manjšim od 

kota totalnega odboja za substrat. Večina vpadnega rentgenskega sevanja se tako popolnoma 

odbija od kremenove površine, le manjši del pa je absorbiran od vzorca za vzbujanje 

fluorescence.  

Za analizo s pomočjo TXRF je potrebno vzorce pripraviti v tekoči obliki. Zato je potrebno 

trdne vzorce tal obdelati z mokrimi ali suhimi postopki razgradnje. Običajno se za to uporabi 

majhna količina mlete snovi, v kateri so mešanice mineralnih kislin, ki jim sledi mikrovalovni 

razklop. 

Za analizo s TXRF moramo dobljeni raztopini dodati interni standard, ki je navadno galij, 

vanadij ali itrij.  

Na substrat nato nanesemo majhno količino pripravljene raztopine, sledi sušenje in merjenje 

vzorca. TXRF metoda omogoča analizo več elementov hkrati, značilna prednost tega 

postopka pred EDXRF pa je za en do dva velikostna razreda večja občutljivost in potrebna 

manjša količina materiala (Nečemer in sod., 2010). 

Analizo smo opravili s TXRF analizatorjem (IJS) s SiLi detektorjem (PGT) z ločljivostjo 140 

eV pri 5,6 KeV. 
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6 REZULTATI 

6.1 KONCENTRACIJE ELEMENTOV V RIZOSFERNIH TLEH 

Koncentracije Al, Si, P, S, K, Ti, Mn, Fe, Zn, Pb, Rb, Y, Zr se v tleh nabranih v rizosferi 

materine dušice in plahtice v Šoštanju in v Nadbočni niso razlikovale, zato so prikazane v 

Prilogi 2. Najvišja koncentracija Cl je bila izmerjena v rizosfernih tleh materine dušice 

nabrane v Šoštanju, sledita ji zelišči, nabrani v Nadbočni (Slika 7). 

 

Slika 7: Koncentracija Cl [mg kg 
-1

 SS] v rizosfernih tleh na posameznih območjih (povprečje ±standardna 

napaka, n=3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, 

p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Tudi koncentracija Ca je bila najvišja v rizosfernih tleh materine dušice iz Šoštanja (Slika 8), 

ostale koncentracije Ca pa so med seboj primerljive. 

 

Slika 8: Koncentracija Ca [mg kg 
-1

 SS] v rizosfernih tleh na posameznih območjih (povprečje ±standardna 

napaka, n=3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, 

p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 
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Najvišja koncentracija Sr je v rizosfernih tleh materine dušice iz Šoštanja (Slika 9), ostale 

koncentracije Sr pa so med seboj primerljive. 

 

Slika 9: Koncentracija Sr [mg kg 
-1

 SS] v rizosfernih tleh na posameznih območjih (povprečje ±standardna 

napaka, n=3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test,  

p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Na podlagi izmerjenih elementnih profilov v tleh smo s pomočjo linearne diskriminančne 

analize ugotavljali podobnost oz. različnost v vsebnosti elementov v tleh, nabranih v 

Nadbočni in v Šoštanju. 

Za vzorce tal nam je Funkcija 1 pojasnila 97,9%, Funkcija 2 pa 1,8% variabilnosti, skupno 

torej  99,7% (Slika 10). Iz preglednice 1 je razvidno, da se rizosferna tla materine dušice in 

plahtice, nabrane na različnih lokacijah, značilno ločijo med sabo glede na Funkcijo 1, ne pa 

tudi glede na Funkcijo 2, (preglednica 1). K Funkciji 1 v pozitivnem smislu največ prispevata 

Zn in Zr , v negativnem pa Fe, Pb in Sr (preglednica 2). K Funkciji 2 v pozitivnem smislu  

prispevata Ti in Zn, v negativnem smislu pa Fe (preglednica 2). V rizosfernih tleh, nabranih 

pri materini dušici v Šoštanju, smo zaznali večjo koncentracijo Fe in Pb. Rizosferna tla 

materine dušice in plahtice v Nadbočni imajo večjo koncentracijo Zr in Y. Plahtica v Šoštanju 

pa odstopa predvsem po veliki koncentraciji Ti (Slika 10).    



Mavrič, I. Vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih na območju Šoštanja in Zgornjesavinjske doline.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v  Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učitelj, Biologija in  gospodinjstvo, 2014 

16 
 

 

Slika 10: Diskriminančna analiza za elemente v rizosfernih tleh. MD-materina dušica, P-plahtica, N-

Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Preglednica 1: Test signifikance, lastne vrednosti in kanonična korelacija za diskriminančne funkcije, izračunane 

iz koncentracij elementov v rizosfernih tleh. 

                      Test Wilksove lambde                                               Lastne vrednosti, varianca,  

                                                                                                                kanonična korelacija 
 Wilks' 

Lambda 

Chi Sq DF P Eigenvalue % of 

Var. 

Cum. % Can. 

Corr. 

Funkcija 1 0,001 37,176 24 0,042 208,460 97,870 97,870 0,998 

Funkcija 2 0,124 10,453 14 0,728 3,879 1,821 99,691 0,892 

 

Preglednica 2: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za koncentracije elementov v rizosfernih tleh. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

Ti 1,641 3,859 -1,545 

Fe -6,361 -6,505 5,526 

Zn 9,588 3,293 -5,211 

Pb -4,939 0,020 2,294 

Rb -2,059 0,236 0,793 

Sr -3,921 1,073 -0,871 

Y 0,814 -0,326 -1,022 

Zr 5,900 -0,436 -1,585 
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6.2 KONCENTRACIJE ELEMENTOV V ZELIŠČIH 

Koncentracije P, S, Ca in Fe se v poganjkih materine dušice in plahtice, nabrane v Šoštanju in 

v Nadbočni niso razlikovale, zato so prikazane v Prilogi 1. 

Najvišja koncentracija Cl v nabranih zeliščih je bila v plahtici, nabrani v Šoštanju (Slika 11), 

ostale vrednosti pa so med seboj primerljive. 

 

Slika 11: Koncentracija Cl [mg kg 
-1

 SS] v materini dušici in plahtici na posameznih območjih (povprečje ± 

standardna napaka, n=3). Različne črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko (enosmerna 

ANOVA, Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Višja koncentracija K je pri materini dušici iz obeh lokacij, Nadbočne in Šoštanja (Slika 12), 

medtem, ko so koncentracije K v plahtici iz Šoštanja in Nadbočne primerljive. 

 

Slika 12: Koncentracija K [mg kg 
-1

 SS] v materini dušici in plahtici na posameznih območjih (povprečje 

±standardna napaka, n=3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, 

Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 
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Najvišja koncentracija Mn v zeliščih je bila izmerjena v plahtici iz Nadbočne, ostale vrednosti 

so med seboj primerljive (Slika 13). 

 

Slika 13: Koncentracija Mn [mg kg 
-1

 SS]  v materini dušici in plahtici na posameznih območjih (povprečje 

±standardna napaka, n=3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, 

Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Najvišja koncentracija Zn v zeliščih je bila prav tako kot koncentracija Mn izmerjena v 

plahtici z Nadbočne (Slika 14), koncentracije Zn v zeliščih iz Šoštanja pa so značilno nižje. 

 

Slika 14: Koncentracija Zn [mg kg 
-1

 SS] v materini dušici in plahtici na posameznih območjih (povprečje 

±standardna napaka, n=3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno  razliko (enosmerna ANOVA, 

Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 
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Na podlagi izmerjenih elementnih profilov v zeliščih smo s pomočjo linearne diskriminančne 

analize ugotavljali podobnost oz. različnost v vsebnosti elementov v zeliščih, nabranih v 

Nadbočni in v Šoštanju. 

Funkcija 1 nam je pojasnila 82,7%, Funkcija 2 pa 17,1% variabilnosti, skupno torej  99,8% 

(Slika 15). Iz preglednice 3 je razvidno, da se materina dušica in plahtica, nabrana na različnih 

lokacijah, značilno ločijo med sabo glede na Funkcijo 1 in Funkcijo 2, (Preglednica 3). K 

Funkciji 1 v pozitivnem smislu največ prispevajo Mn, Cl in Fe, v negativnem pa Zn in K 

(Preglednica 2). K Funkciji 2 v pozitivnem smislu  prispevata Mn in Zn, v negativnem smislu 

pa Ca in Fe. Na osnovi Funkcije 1 se dobro ločita obe vrsti zelišč, na osnovi Funkcije 2 pa 

tudi plahtica, nabrana v Nadbočni in v Šoštanju. Plahtica z Nadbočne odstopa predvsem po 

veliki koncentraciji Mn, medtem ko plahtica iz Šoštanja odstopa po veliki koncentraciji Cl in 

Fe. Materina dušica na obeh izbranih lokacijah vsebuje večjo koncentracijo K (Slika 15), pri 

čemer pa na osnovi nobene od Funkcij ne moremo ločiti materine dušice nabrane v Nadbočni 

in v Šoštanju.  

 

Slika 15: Diskriminančna analiza za elemente v zeliščih. MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-

Šoštanj. 
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Preglednica 3: Test značilnosti, lastne vrednosti in kanonična korelacija za diskriminančne funkcije izračunane 

na podlagi koncentracij elementov v zeliščih.  

                      Test Wilksove lambde                                                Lastne vrednosti, varianca,  

                                                                                                                 kanonična korelacija 
 Wilks' 

Lambda 

Chi Sq DF P Eigenvalue % of 

Var. 

Cum. % Can. 

Corr. 

Funkcija 1 0,000 62,310 21 0,000 430,434 82,718 82,718 0,999 

Funkcija 2 0,005 28,941 12 0,004 88,784 17,062 99,779 0,994 

 

Preglednica 4: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za koncentracije elementov v zeliščih. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

S 0,637 0,060 0,209 

Cl 2,900 -0,594 0,604 

K -4,248 0,208 1,054 

Ca -0,567 -4,069 -2,994 

Mn 3,037 3,714 2,030 

Fe 1,477 -1,016 0,378 

Zn -2,140 1,685 -0,854 
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6.3 KONCENTRACIJA ELEMENTOV V ČAJIH 

Koncentracije S, Cl, Ca, Ti, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Br in se v čaju iz materine dušice in iz 

plahtice, nabrane v Šoštanju in v Nadbočni niso razlikovale, zato so prikazane v Prilogi 4.  

Čaje smo analizirali z metodo rentgenske fluorescence s popolnim odbojem. Prednost metode 

je za do dva razreda velikosti večja občutljivost od standardne EDXRF, s katero smo določali 

koncentracije elementov v tleh in zeliščih. Zaradi večje občutljivosti smo v čajih zaznali tudi 

elemente kot so Ti, Cr, Ni, Cu, Br in Rb. V čajih je bila najvišja koncentracija K izmerjena v 

materini dušici iz Šoštanja, sledi pa koncentracija materine dušice z Nadbočne (Slika 16) 

 

Slika 16: Koncentracija K [mg kg 
-1

 SS] v čajih iz materine dušice in plahtice iz posameznih območij 

(povprečje ±standardna napaka, n=2 do3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Najvišjo izmerjeno koncentracijo Mn smo zabeležili v plahtici iz Nadbočne (Slika 17), sledi 

plahtica iz Šoštanja, koncentracije Mn v poganjkih materine dušice nabrane v Šoštanju in 

Nadbočni pa so med seboj primerljive.  
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Slika 17: Koncentracija Mn [mg kg 
-1

 SS] v čajih iz materine dušice in plahtice iz posameznih območij 

(povprečje ±standardna napaka, n=2 do 3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Koncentracija Rb je bila najvišja v zeliščih iz Nadbočne, kjer je nekoliko višja koncentracija v 

plahtici (Slika 18). 

 

Slika 18: Koncentracija Rb [mg kg 
-1

 SS] v čajih iz materine dušice in plahtice iz posameznih območij 

(povprečje ±standardna napaka, n=2 do 3). Črke nad stolpci prikazujejo statistično značilno razliko 

(enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-Šoštanj. 

 

Na podlagi izmerjenih elementnih profilov v čajih smo s pomočjo linearne diskriminančne 

analize ugotavljali podobnost oz. različnost v vsebnosti elementov v čajih, pripravljenih iz 

zelišč nabranih na Nadbočni in v Šoštanju. 
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Pri čajih nam je Funkcija 1 pojasnila 90,8%, Funkcija 2 pa 9,1% variabilnosti, skupno torej  

99,9% (Slika 19, Preglednica 5). Iz preglednice 5 je razvidno, da se materina dušica in 

plahtica, nabrana na različnih lokacijah, značilno ločijo med sabo glede na Funkcijo 1 in 

Funkcijo 2. K Funkciji 1 v pozitivnem smislu prispevajo Sr, Cu in Rb, v negativnem pa Ni, 

Zn in Br. K Funkciji 2 v pozitivnem smislu  prispevajo Ni, Rb in Sr, v negativnem smislu pa 

Zn, Br in Cu. Na osnovi Funkcije 1 in Funkcije 2 se vsa štiri vzorčena mesta ločijo med sabo. 

Čaj iz materine dušice, nabrane v Nadbočni, kaže izrazito večjo koncentracijo Ni in Rb. Čaj 

materine dušice iz Šoštanja vsebuje večjo koncentracijo Cu. Čaj, pripravljen iz plahtice 

nabrane v Šoštanju, vsebuje višjo koncentracijo Br, nabrane v Nadbočni pa Zn. Za razliko od 

zelišč, se pri čajih ločita tudi materini dušici (Slika 19).  

 

Slika 19: Diskriminančna analiza za elemente v čajih. MD-materina dušica, P-plahtica, N-Nadbočna, Š-

Šoštanj. 

 
Preglednica 5: test značilnosti, lastne vrednosti in kanonična korelacija za diskriminančne funkcije izračunane iz 

koncentracij elementov v čajih. 

                      Test Wilksove lambde                                                       Lastne vrednosti, varianca,  

                                                                                                                      kanonična korelacija 
 Wilks' 

Lambda 

Chi Sq DF P Eigenvalue % of 

Var. 

Cum. % Can. 

Corr. 

Funkcija 1 0,000 44,307 18 0,001 622,763 90,827 90,827 0,999 

Funkcija 2 0,010 18,564 10 0,046 62,260 9,080 99,907 0,992 
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Preglednica 6: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za koncentracije elementov v čajih. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

Ni -3,994 3,841 -0,224 

Cu 12,482 -0,905 3,383 

Zn -10,401 -1,824 1,057 

Br -10,245 -3,682 1,679 

Rb 12,565 5,796 0,295 

Sr 21,485 2,526 0,681 
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7 DISKUSIJA 

 

Ljudje nabiramo in uporabljamo zelišča že več tisoč let. Poleg veselja, ki nam ga nabiranje 

zdravilnih zelišč prinaša, nam ta služijo pri začinjanju in shranjevanju hrane, zdravljenju 

različnih obolenj in povezovanju z naravo. 

Tako tudi prebivalci Šoštanja in Zgornjesavinjske doline nabirajo zdravilna zelišča in iz njih 

pripravljajo čaje ter številna domača zdravila. Namen naše raziskave je zato bil preveriti 

vsebnost težkih kovin v zeliščih in pripravljenih čajih in ugotoviti, ali so koncentracije težkih 

kovin v čajih v okviru priporočenih dnevnih vnosov posameznih elementov za odrasle. 

V primerjavi z dosedanjimi raziskavami na območju Termoelektrarne Šoštanj, pri katerih so 

ugotovili povišane vrednosti težkih kovin, fosfatov in sulfatov v bioindikatorskih organizmih, 

kot so glive, lišaji in rogovje srnjadi (Al Sayegh-Petkovšek in sod., 2002; Poličnik in Batič 

(2007; Pokorny, 2006), za zelišča ne moremo dokazati povišanih vrednosti težkih kovin.  

Sanacijski ukrepi v Termoelektrarni Šoštanj, ki so bili uvedeni v bližnji preteklosti, kažejo na 

trend zmanjševanja emisij (Mavec, 2012)  Učinkovit vpliv izgradnje čistilne naprave lahko 

potrdimo tudi z našo raziskavo.  

Vsebnost težkih kovin v zdravilnih zeliščih je odvisna od več dejavnikov. Vzrok 

onesnaževanja zraka na območju Šoštanja ni dovolj izrazit, da bi bile  opazne razlike z 

vrednostmi težkih kovin v Nadbočni, opazne pa so razlike med lokacijami nabiranja, ki so 

najverjetneje razlog različne geološke podlage, rastišča plahtice in materine dušice ter ostalih 

okoljskih dejavnikov.  

V Nadbočni lahko opazimo primer povečanja koncentracij težkih kovin zaradi vpliva 

kmetijstva. Najverjetneje je vzrok za to prisotnost živalskega gnoja in uporaba različnih 

gnojil, ki so vir cinka (Zn) (Romih, 2013). Posledično so opazne višje koncentracije Zn v 

zeliščih in čajih, vendar pa te koncentracije ne presegajo dovoljenega dnevnega vnosa cinka 

za odrasle (Preglednica 7). V čajih, nabranih v Nadbočni, je opazno izrazito povišanje 

koncentracije Rb pri obeh čajih, kar lahko povežemo s povišano koncentracijo K v čaju iz 

materine dušice, saj je Rb analogen K. 

Kadmija (Cd) v naših vzorcih nismo merili, ker nam uporabljena metoda tega ne omogoča 

zaradi prekrivanja kalijeve K črte s kadmijevo LIII. 
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Elementni profili v zeliščih so pogojeni z okoljem in so vrstno specifični. Sledeč pojav lahko 

opazimo pri materini dušici, ki ne glede na lokacijo vsebuje višjo vsebnost K kot plahtica. 

Kalij je odgovoren za dvig osmotskega pritiska, to pa povzroči povečanje sprejema in 

zadrževanja vode ter zmanjšanje transpiracije vode (Furlan, 1981 v Grčman in sod., 2008). 

Visoke koncentracije kalija v celicah tudi zmanjšujejo možnost poškodb tkiva ob zmrzali 

zaradi znižanja točke zmrzovanja. Posledično so tovrstne rastline bolj odporne na sušo in 

zmrzal. Materino dušico najdemo večinoma na izpostavljenih kamnitih mestih in suhih tratah 

(Martinčič in sod., 1999), kar je v skladu z našimi ugotovitvami.  

Vnos kalija (K), ki ga v naši raziskavi v večji meri kopiči materina dušica, je za naše telo 

pomemben, saj sodeluje pri ohranjanju membranskega potenciala in nastajanju živčnih 

impulzov. Prav tako pa omogoča normalno delovanje srca in krčenje mišic, sodeluje pri 

prenosu hranil in aktivaciji encimov (Hlastan Ribič, 2009). 

Plahtica dokazano vsebuje višjo koncentracijo Ca in Mn (Grzegorczyk in sod, 2013; 

Grzegorczyk in sod, 2014), kar potrjuje tudi naša raziskava. Posledično je večja koncentracija 

Mn pri čaju iz plahtice kot pri čaju iz materine dušice. Kalcij (Ca), nakopičen v plahtici, v 

našem telesu sodeluje pri rasti in stabilizira trdne substance, kot so kosti in zobje. Pomemben 

je pri mišični kontrakciji, prenosu živčnih impulzov in za regulacijo encimske aktivnosti. 

Mangan (Mn), ki se kopiči v čaju iz plahtice, je kofaktor nekaterih encimov metabolizma 

hranil v našem telesu, sodeluje pa tudi pri rasti kosti (Hlastan Ribič, 2009). 

Hipotezo, ki je predvidevala, da bo opazna večja koncentracija težkih kovin v izbranih 

zeliščih na območju Termoelektrarne Šoštanj, lahko s pridobljenimi rezultati ovržemo, saj v 

zeliščih, nabranih v Šoštanju, nismo opazili povečanih vsebnosti. Naši rezultati pa kažejo, da 

se  določene kovine lahko kopičijo v tleh kot posledica kmetijske dejavnosti (npr. Zn) oz. so 

pogojene tudi z geološko sestavo. 

Tako kot nismo uspeli dokazati višje koncentracije težkih kovin v zeliščih in tleh na območju 

Šoštanja, tudi v čajih ni bilo zaznati razlik med Nadbočno in Šoštanjem. Tako lahko drugo 

hipotezo o večji koncentraciji težkih kovin v čaju iz zelišč, nabranih v okolici Šoštanja, 

ovržemo.  
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Preglednica 7: Prehranski referenčni vnosi za odrasle (DRI) 

Elementi NDK 

[mg dan
-1

]  

NVK 

[mg dan
-1

] 

PDV/RDA 

[mg dan
-1

] 

K 300 - 2000 

Ca 120 1500 800 

Fe 2,1 18 14 

Mn 0,3 5 2 

Cu 0,15 3 1 

Zn 1,5 15 10 

Cl 120 - 800 

Cr 0,006 0,125 0,04 

 

Prehranski referenčni vnosi za odrasle; NDK-najnižja dnevna količina; NVK-najvišja dnevna 

količina; PDV/RDA; priporočeni dnevni vnosi (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o prehranskih dopolnilih; Uradni list RS, 2010). 

Koncentracije težkih kovin v čajih iz zelišč ne presegajo priporočenega dnevnega vnosa za 

odrasle, v kolikor bi oseba spila liter pripravljenega čaja (Preglednica 7). Hipotezo, ki 

predpostavlja, da v okolici Šoštanja presegajo količino težkih kovin, primernih za pripravo 

čaja, smo potrdili pri plahtici iz Šoštanja. Odrasla oseba bi ob zaužitju litra omenjenega čaja 

prekoračila referenčno vrednost Cr za 0,01 mg (Preglednica 7). Za ostale čaje lahko hipotezo 

ovržemo. 

Izmerjene koncentracije kažejo, da so čaji, pripravljeni iz materine dušice in plahtice, na obeh 

območjih primerni za pitje (Preglednica 7). 

Raziskavo bi lahko v prihodnosti dopolnili tako, da bi pri tem vključili večje število vzorcev, 

ki bi bili lokalno in časovno bolj raznoliki. S tem bi izboljšali statistiko in zmanjšali vpliv 

motečih dejavnikov, kot so bližina ceste in ostala lokalna onesnaženja, ter dobili boljši 

vpogled na vpliv Termoelektrarne Šoštanj na okolje. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Koncentracije elementov v zeliščih 

mg/kg 

SS 

N Nadbočna Šoštanj 

Materina dušica Plahtica Materina dušica Plahtica 

Povp. S.E. Povp. S.E. Povp. S.E. Povp. S.E. 

P 3 1623 201 1987 282 1993 379 2183 467 

S 3 1950 146 1074 234 1612 500 1970 147 

CL 3 4390 207 5167 543 4597 226 9360 513 

K 3 24167 1272 12090 1982 29200 651 14767 3227 

CA 3 17400 2666 22633 3019 16633 2334 21867 4391 

MN 3 102 24 327 23 96 15 128 48 

FE 3 274,33 25 368 130 1167 694 185 59 

ZN 3 87,00 5 120 21 77 1 53 8 

 

Priloga 2: Koncentracije elementov v tleh 

mg/kg 

SS Tal 

N Nadbočna Tla Šoštanj Tla 

Materina dušica Plahtica Materina dušica Plahtica 

Povp. S.E. Povp. S.E. Povp. S.E. Povp. S.E. 

AL 3 134667 5239 130000 7234 157000 12166 121667 29464 

SI 3 197000 13000 186333 14859 239333 16496 190000 43966 

P 3 2213 298 1930 116 2757 743 1488 330 

S 3 1133 462 1190 387 521 46 359 118 

CL 3 3283 19 3520 167 4820 406 2793 727 

K 3 15033 2484 14100 2207 16543 5299 16663 4156 

CA 3 11560 3372 11440 3478 27733 8128 6777 1641 

TI 3 5857 441 6013 271 4673 288 5090 1294 

MN 3 1575 307 1896 534 1316 225 733 193 

FE 3 44367 1656 44133 2061 42567 3276 33167 8320 

ZN 3 202 35 201 33 147 16 127 31 

PB 3 201 47 192 47 90 4 98 17 

RB 3 121 4 119 2 84 24 101 18 

SR 3 82 3 93 9 178 13 104 14 
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Y 3 52 10 49 8 42 5 30 4 

ZR 3 249 11 266 21 204 11 203 27 

 

Priloga 3: Koncentracije elementov v čajih (suha snov) 

mg/kg 

SS 

Čaja 

Nadbočna, čaj Šoštanj, čaj 

Materina dušica Plahtica Materina dušica Plahtica 

N Povp. S.E. N Povp. S.E. N Povp. S.E. N Povp. S.E. 

S 3 277,7 35,2 2 150,0 15,0 2 302,5 5,5 3 401,0 124,1 

CL 3 68,3 18,3 2 58,1 9,5 2 81,8 9,4 3 80,5 11,9 

K 3 3686,7 

217,3 

2 

1915,0 95,0 

2 4960,

0 90,0 

3 2370,

0 210,3 

CA 3 1593,3 

144,0 

2 

1355,0 45,0 

2 1575,

0 55,0 

3 2060,

0 303,7 

TI 3 7,0 3,6 2 2,6 0,3 2 2,7 0,7 3 7,2 4,9 

CR 3 5,6 3,1 2 3,8 0,3 2 2,1 0,6 3 10,2 6,0 

MN 3 4,1 0,7 2 20,5 0,9 2 4,1 0,1 3 8,8 0,8 

FE 3 24,9 7,9 2 20,8 0,4 2 8,7 0,2 3 37,4 22,5 

NI 3 7,2 2,9 2 4,1 0,0 2 4,1 0,5 3 4,6 0,8 

CU 3 2,8 0,4 2 2,1 0,3 2 2,5 0,2 3 2,9 0,9 

ZN 3 12,1 0,8 2 11,0 0,1 2 10,2 1,4 3 11,2 2,4 

BR 3 1,0 0,2 2 1,4 0,1 2 1,0 0,0 3 1,1 0,4 

RB 3 8,4 1,5 2 8,6 0,3 2 3,8 0,4 3 5,0 0,5 

SR 3 2,3 0,2 2 1,6 0,1 2 4,9 0,0 3 2,5 0,9 

 

Priloga 4: Koncentracije elementov v čajih 

mg/L 

čaja 

Nadbočna, čaj Šoštanj, čaj 

Materina dušica Plahtica Materina dušica Plahtica 

N Povp. S.E. N Povp. S.E. N Povp. S.E. N Povp. S.E. 

S 3 1,388 0,176 2 0,750 0,075 2 1,513 0,028 3 2,005 0,621 

CL 3 0,342 0,092 2 0,291 0,048 2 0,409 0,047 3 0,403 0,060 

K 3 

18,433 1,086 

2 

9,575 0,475 

2 24,80

0 0,450 

3 11,85

0 1,052 

CA 3 

7,967 0,720 

2 

6,775 0,225 

2 

7,875 0,275 

3 10,30

0 1,518 

TI 3 0,035 0,018 2 0,013 0,002 2 0,014 0,004 3 0,036 0,024 

CR 3 0,028 0,016 2 0,019 0,001 2 0,010 0,003 3 0,051 0,030 

MN 3 0,020 0,003 2 0,102 0,004 2 0,021 0,001 3 0,044 0,004 

FE 3 0,125 0,039 2 0,104 0,002 2 0,043 0,001 3 0,187 0,113 

NI 3 0,036 0,014 2 0,020 0,000 2 0,021 0,002 3 0,023 0,004 

CU 3 0,014 0,002 2 0,011 0,001 2 0,012 0,001 3 0,015 0,004 

ZN 3 0,061 0,004 2 0,055 0,001 2 0,051 0,007 3 0,056 0,012 

BR 3 0,005 0,001 2 0,007 0,000 2 0,005 0,000 3 0,005 0,002 
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RB 3 0,042 0,007 2 0,043 0,001 2 0,019 0,002 3 0,025 0,002 

SR 3 0,011 0,001 2 0,008 0,001 2 0,025 0,000 3 0,013 0,005 

 

 

 

 


