
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Kemija in biologija 

 

 

 

VPLIV MIKROPLASTIKE NA PREHRANJEVANJE IN 

ENERGETSKE REZERVE KOPENSKIH RAKOV 

ENAKONOŽCEV PORCELLIO SCABER 

DIPLOMSKO DELO 

Univerzitetni študij 

 

 

INFLUENCE OF MICROPLASTICS ON FEEDING AND ENERGY 

RESERVES OF TERRESTRIAL ISOPODS PORCELLIO SCABER 

GRADUATION THESIS 

University studies 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Anita Jemec                                Kandidatka: Tanja Crepulja 

 

Ljubljana, 2016 



  II 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

Diplomsko delo je zaključek Univerzitetnega študija Kemije in Biologije na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Laboratorijski poskusi so bili opravljeni na Katedri za zoologijo na 

Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Komisija za dodiplomski študij Oddelka za biologijo je za mentorja diplomskega dela 

imenovala doc. dr. Anito Jemec in somentorico prof. dr. Kristino Sepčić. 

Komisija za oceno in zagovor:  

 

Predsednik: prof. dr. Damjana Drobne 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Član: doc. dr. Anita Jemec 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Član: prof. dr. Kristina Sepčić 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Član: doc. dr. Gordana Glavan 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

 

 

Datum zagovora: 

 

 

Delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela. 

Podpisana se strinjam z objavo svojega dela v polnem tekstu na spletni strani Digitalne 

knjižnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je delo, ki sem ga oddala v elektronski 

obliki, identično tiskani verziji. 

Tanja Crepulja 



  III 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

ŠD Dn 

DK 504.5(043.2) 

KG mikroplastika/onesnaženje/prehranjevanje/energetske   

 rezerve/ogljikovi hidrati/lipidi/proteini/Porcellio scaber/enakonožci/kopenski raki  

AV CREPULJA, Tanja 

SA JEMEC, Anita (mentorica) 

KZ SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111 

ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za Biologijo 

LI 2016 

IN VPLIV MIKROPLASTIKE NA PREHRANJEVANJE IN  

 ENERGETSKE REZERVE KOPENSKIH RAKOV ENAKONOŽCEV 

 PORCELLIO SCABER 

TD Diplomsko delo (univerzitetni študij) 

OP X, 65 str., 5 pregl., 26 sl., 1 pril., 68 vir.   

IJ sl 

JI sl/en 

AI Osrednja tema naše raziskave je bila plastika, ki pod različnimi pogoji razpade na 

delce manjše od 5 mm, t.j. mikroplastika. Mikroplastiko lahko pridobimo v obliki vlaken iz 

oblačil, kot delce iz kozmetičnih proizvodov, kot stranski proizvod večjih plastičnih delov 

ipd. V nalogi smo želeli proučiti, ali ima trenutna koncentracija mikroplastike v okolju 

vpliv na kopenske organizme, v našem primeru na kopenske rake enakonožce, vrste 

Porcellio scaber. Predvidevali smo, da ima mikroplastika vpliv na prehranjevanje, saj se 

kopiči v črevesju, s tem pa vpliva tudi na energetske rezerve v prebavni žlezi 

(hepatopankreas). Živali smo izpostavili hrani kontaminirani z mikroplastiko. Izpostavitev 

je trajala 14 dni pod standardnimi laboratorijskimi pogoji. Uporabili smo okoljsko 

relevantne koncentracije mikroplastike v kompostu (4 mg mikroplastike/g suhe snovi). 

Testirali smo 3 vrste plastike: izolirano iz kozmetičnega pripravka pri dveh različnih 

frakcijah in izolirano iz PVC vrečke. Analiza je pokazala, da testirane koncentracije 

mikroplastike niso imele vpliva na prehranjevanje in energetske  

 

 



  IV 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

rezerve testnih živali po 14 dneh izpostavitve. Predlagamo nadaljnje raziskave z večjimi 

koncentracijami mikroplastike ter daljšimi časi izpostavitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  V 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

DN Dn 

DC 504.5(043.2) 

CX microplastics/pollution/feeding/energy 

reserves/carbohydrates/lipids/proteins/Porcellio scaber/Isopods/terrestrial 

crustacean 

AU CREPULJA, Tanja 

AA JEMEC, Anita (supervisor) 

PP SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111 

PB University of Ljubljana, Biotehnical Faculty, Department of Biology 

PY 2016 

TI INFLUENCE OF MICROPLASTICS ON FEEDING AND ENERGY  

 RESERVES OF TERRESTRIAL ISPODS PORCELLIO SCABER 

DT Graduation thesis (University studies) 

NO X, 65 p., 5 tab., 26 fig., 1 ann., 68 ref. 

LA sl 

AL sl/en 

AB The main focus of this research was microplastic, the small plastic particles less 

than than 5 mm in diameter. Microplastics can also be obtained directly in the form of 

fibers from washing, as particles from cosmetic products or as by-product of larger plastic 

parts. In our thesis we wanted to prove, that the current concentration of microplastics in 

the environment (compost heap) has an impact on terrestrial organisms, in this case 

terrestrial isopod crustaceans, Porcelio scaber. We hypothesised, that microplastics would 

have an impact on feeding, as it acumulates in the gut. We also anticipated that this would 

reflect in altered digestive gland (hepatopancreas) energy reserves in terms of lipids, 

proteins and carbohydrates. Animals were exposed to food, contaminated with 

microplastics and maintained properly in Petri dish. Exposure lasted 14 days under 

standard laboratory conditions. We used environmentally relevant concentrations of 

microplastics in compost heap (4 mg microplastics/g dry food). We tested three types of 

plastics: isolated from the cosmetic product in two different fractions and isolated from 

PVC bags. Analysis showed that the tested concentrations of microplastics had no effect on 

feeding and energy reserves after 14 days of exposure. We suggest further research with 

larger concentrations of microplastics and prolonged exposure times. 
 

 



  VI 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

KAZALO VSEBINE  

 

KAZALO VSEBINE ......................................................................................................... VI 

KAZALO SLIK .............................................................................................................. VIII 

KAZALO PREGLEDNIC ................................................................................................. X 

1 UVOD .......................................................................................................................... 11 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................. 11 

1.2 NAMEN RAZISKAVE ........................................................................................ 11 

1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ........................................................................... 12 

2 PREGLED OBJAV .................................................................................................... 13 

2.1 MIKROPLASTIKA .............................................................................................. 13 

2.1.1 Kaj je mikroplastika in kako nastane? ...................................................... 13 

2.1.2 Potencialni vplivi mikroplastike ................................................................. 14 

2.1.3 Mikroplastika v morskem okolju ............................................................... 15 

2.1.4 Mikroplastika v sladkovodnem okolju ...................................................... 16 

2.1.5 Mikroplastika na kopnem ........................................................................... 17 

2.1.6 Mikroplastika v kozmetiki .......................................................................... 17 

2.2 POSKUSNI ORGANIZMI ................................................................................... 18 

2.2.1 Kopenski raki enakonožci  Porcellio scaber .............................................. 18 

2.2.1.1 Zunanja anatomija ...................................................................................... 19 

2.2.1.2 Prebavila in žleza ....................................................................................... 20 

3 MATERIALI IN METODE ...................................................................................... 22 

3.1 IZBIRA IN GOJENJE POSKUSNIH ORGANIZMOV ...................................... 22 

3.2 SPLOŠNA ZASNOVA POSKUSA ..................................................................... 23 

3.3 UPORABLJENA MIKROPLASTIKA ................................................................ 25 

3.3.1 Priprava in ekstrakcija mikroplastike ....................................................... 25 

3.3.2 Izračun ustrezne koncentracije mikroplastike ......................................... 27 

3.4 PRIPRAVA HRANE ZA ŽIVALI ....................................................................... 27 



 VII 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

3.5 IZVEDBA POSKUSA .......................................................................................... 28 

3.5.1 Priprava vzdrževalnega terarija ................................................................ 28 

3.5.2 Vzdrževanje živali v terariju med poskusom ............................................ 30 

3.5.3 Sekcija živali ................................................................................................. 31 

3.5.4 Merjenje energetskih rezerv ....................................................................... 32 

3.5.4.1 Merjenje količine ogljikovih hidratov ....................................................... 33 

3.5.4.2 Merjenje količine lipidov ........................................................................... 34 

3.5.4.3 Merjenje količine proteinov ....................................................................... 35 

3.5.5 Analiza podatkov ......................................................................................... 35 

4 REZULTATI .............................................................................................................. 38 

4.1 USPEŠNOST POSKUSOV .................................................................................. 38 

4.2 VPLIV MIKROPLASTIKE NA PREHRANJEVANJE ...................................... 39 

4.2.1 Poskus 2: definitivni poskus brez filter papirja ........................................ 39 

4.2.2 Poskus 4: definitivni poskus s filter papirjem ........................................... 42 

4.3 ENERGETSKE REZERVE .................................................................................. 45 

4.3.1 Poskus 2: definitivni poskus brez filter papirja ........................................ 45 

4.3.2 Poskus 4: definitivni poskus s filter papirjem ........................................... 48 

5 RAZPRAVA IN SKLEPI .......................................................................................... 53 

5.1 VPLIV VLAŽENJA NA IZVEDBO POSKUSA ................................................. 53 

5.2 VPLIV MIKROPLASTIKE NA PREHRANJEVANJE ...................................... 53 

5.3 VPLIV MIKROPLASTIKE NA ENERGETSKE REZERVE ............................. 54 

6 POVZETEK ................................................................................................................ 56 

7 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V OSNOVNI ŠOLI ........... 57 

7.1 IZBIRA TEMATIKE ............................................................................................ 57 

7.2 UČNA PRIPRAVA TER POTEK DELA ............................................................ 57 

8 VIRI ............................................................................................................................. 61 

9 ZAHVALA .................................................................................................................. 67 

10 PRILOGE ................................................................................................................... 68 



 VIII 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Hrbtna (dorzalno) in trebušna stran (ventralno) P. Scaber .................................... 19 

Slika 2: Porcellio scaber ..................................................................................................... 20 

Slika 3: Prikaz prebavnega sistema P. scaber v vzdolžnem prerezu. .................................. 21 

Slika 4: Terarij v katerem se živali vzdržujejo in prilagajajo na pogoje v vivariju pred 

začetkom poskusa. ............................................................................................................... 22 

Slika 5: Mikroplastika  Nivea piling za obraz, frakcija: > 100 µm. .................................... 26 

Slika 6: Mikroplastika  Nivea piling za obraz, frakcija: <100 µm. ..................................... 26 

Slika 7: Mikroplastika mleta PVC vrečka. .......................................................................... 26 

Slika 8: Pripravljeni hranilni peleti za uporabov testih. ...................................................... 28 

Slika 9: Pripravljen vzdrževalni terarij za začetek poskusa, z že vstavljeno hrano in 

živalmi. ................................................................................................................................ 29 

Slika 10: Petrijevka na dan menjave hrane. V posodici z živaljo je hrana, na kateri se je 

nabrala plesen. ..................................................................................................................... 30 

Slika 11: Primer petrijevke z živaljo ki je veliko jedla in iztrebljala. ................................. 31 

Slika 12: Postopek mletja žleze in homogeniziranja z uporabo homogenizerja na stopnji 

3/5. ....................................................................................................................................... 32 

Slika 13: Spektrofotometer Multiskan Spectrum 2005 z izstavljeno mikrotitrno ploščo ... 34 

Slika 14: Primer mikrotitrne plošče, pripravljene za vstavitev v čitalec mikrotitrnih plošč 

(proteinski test). Vidno je različno intenzivno vijolično obarvanje, ki je značilno za BCA 

reagent. ................................................................................................................................ 35 

Slika 15: Grafični prikaz stopnje prehranjevanja testnih živali (2.poskus). ........................ 39 

Slika 16: Grafični prikaz stopnje iztrebljanja testnih živali (2.poskus). .............................. 40 

Slika 17: Grafični prikaz stopnje asimilacije hrane testnih živali (2.poskus). .................... 41 

Slika 18: Grafični prikaz stopnje prehranjevanja testnih živali (4.poskus). ........................ 42 

Slika 19: Grafični prikaz stopnje iztrebljanja testnih živali (4.poskus). .............................. 43 

Slika 20: Grafični prikaz stopnje asimilacije hrane testnih živali (4.poskus). .................... 44 

 



  IX 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

Slika 21: Grafični prikaz mase ogljikovih hidratov na svežo maso živali (2.poskus)......... 45 

Slika 22: Grafični prikaz mase lipidov na svežo maso živali (2.poskus). ........................... 46 

Slika 23: Grafični prikaz mase proteinov na svežo maso živali (2.poskus). ....................... 47 

Slika 24: Grafični prikaz mase ogljikovih hidratov na svežo maso živali (4.poskus)......... 48 

Slika 25: Grafični prikaz mase lipidov na svežo maso živali (4.poskus). ........................... 49 

Slika 26: Grafični prikaz mase proteinov na svežo maso živali (4. poskus). ...................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  X 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

KAZALO PREGLEDNIC 
 

Preglednica 1: Shematski prikaz poskusov ......................................................................... 24 

Preglednica 2: Prikaz števila uporabljenih živali  v poskusih 1-4. Lastnosti vseh 

mikroplastik so opisane v nadaljevanju. .............................................................................. 25 

Preglednica 3: Shema rezultatov  poskusov in nadaljnjih korakov. .................................... 38 

Preglednica 4: Prikaz vrednosti mediane iz 2. poskusa v posamezni skupini. .................... 51 

Preglednica 5: Prikaz mediane rezultatov iz 4. poskusa. ..................................................... 52 

 

KAZALO ENAČB 

 

Enačba 1: izračun stopnje prehranjevanja ........................................................................... 35 

Enačba 2: izračun stopnje iztrebljanja ................................................................................. 36 

Enačba 3: izračun stopnje asimilacije hrane ........................................................................ 36 

Enačba 4: izračun mase oz. količine energetskih rezerv ..................................................... 36 

Enačba 5: izračun mase oz. količine energetskih rezerv v vzorcu ...................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 
Plastika je nesporno eden ključnih materialov v našem življenju. Ugodna je predvsem 

zaradi njene vsestranske uporabe, trpežnosti in nizkih stroškov proizvodnje.  Zadnja leta pa 

se plastika, natančneje mikroplastika, pojavlja kot dodaten vir onesnaževanja našega 

planeta. Majhni plastični delci najdejo pot tudi v najbolj oddaljene habitate v morskih 

vodah, sladkih vodah in na kopnem. Trenutno so takšna stanja opazili v Evropi, Severni 

Ameriki in Aziji. Omenjena plastika v morje zaide z nelegalnim odlaganjem odpadkov, z 

izgubo kontejnerjev pri dolgih transportih, tudi z ribolovom (ostanki ribiških mrež), 

turizmom in odpadnimi vodami, ki pridejo iz naših gospodinjstev v sladke vode in  morja 

(Costa in sod., 2010). Kopensko okolje se lahko onesnaži z izpusti iz čistilnih naprav ter z 

aplikacijo odpadnih blat na tla. Veliki deli plastike se pod vplivom UV-sevanj, valovanja 

in ostalih dejavnikov razgradijo v manjše delčke, tako imenovano mikroplastiko. Gre za 

delce, velike od nekaj mikrometrov do nekaj milimetrov, vendar pa natančna definicija 

velikosti mikroplastike še ni enotna (Wagner in sod., 2014). Nekateri definirajo majhno 

mikroplastiko v velikostnem razredu od 20 μm-1 mm (Wagner in sod., 2014). V 

pričujočem delu kot mikroplastiko razumemo delce, ki so manjši od 5 mm (Wagner in 

sod., 2014). 

 

Delce mikroplastike zaužijejo različni organizmi in tako delci tudi potujejo v 

prehranjevalni verigi do različnih vrst živali. Mikroplastika se v prebavnem traktu živali 

lahko kopiči, zraven pa se sprostijo še dodatne snovi, ki so vezane na delce mikroplastike 

in tako mikroplastika deluje kot nosilec onesnaževal. Eden izmed najbolj verjetnih vplivov 

mikroplastike na živali je vpliv na prehranjevanje, kopičenje v črevesju ter posledično na 

energetske rezerve živali (Setälä in sod., 2014). Podobne učinke na prehranjevanje so že 

ugotovili pri  morskih mnogoščetincih (Besseling in sod., 2013) ter školjkah (Wegner in 

sod., 2012). Trenutno ni nobenih podatkov, kako mikroplastika vpliva na kopenske 

organizme.  

 

1.2 NAMEN RAZISKAVE 

 

Cilj naše raziskave  je bil ugotoviti, kako delci mikroplastike vplivajo na prehranjevanje in 

energetske rezerve v prebavni žlezi kopenskih rakov enakonožcev vrste Porcellio scaber. 

 

 

 

 

 



  12 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 
Naše raziskovalne hipoteze so bile: 

 

 Predvidevamo, da prisotnost delcev mikroplastike vpliva na prehranjevanje in 

iztrebljanje kopenskih rakov enakonožcev. 

 Predvidevamo, da delci mikroplastike v hrani povzročijo spremembe v količini 

energetskih rezerv (lipidov, proteinov in ogljikovih hidratov), v prebavni žlezi 

kopenskih rakov enakonožcev. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 MIKROPLASTIKA 

2.1.1 Kaj je mikroplastika in kako nastane? 

 

Živimo v obdobju, kjer si vsakdanje življenje težko predstavljamo brez uporabe plastike. 

Plastika je v splošnem izraz za sintetične materiale, ki jih pridobivamo s polimerizacijo 

organskih ogljikovih spojin. Med najbolj znanimi plastikami so polipropilen (PP), 

polistiren (PS), polietilen (PE), polietilen treftalat (PET), polivinil klorid (PVC), poliamid 

(PA). Spekter uporabe plastike je zelo širok, zato je prisotna vsepovsod. Plastika 

predstavlja do 25% vseh odpadkov (240 milijonov ton), od katerih se reciklira le 1-2% 

(Lwanga in sod., 2016). V preteklih letih raziskovanja kemičnih onesnaževalcev okolja vse 

bolj v ospredje prihaja plastika, nekateri jo celo enačijo s problemom podnebnih 

sprememb, saj grozi da bo človeštvo ob porastu težav s plastiko nezmožno ohraniti 

biološko raznolikost (Eerkes-Medrano in sod., 2015). Glede na velikost delcev ločimo 

makroplastiko, mezoplastiko in mikroplastiko. Slednja je čedalje bolj zanimiva za 

raziskave, saj je do sedaj še relativno veliko neraziskanega na področju vpliva 

mikroplastike v morskem okolju, sladkih vodah in na kopnem. Predvsem kopno je 

območje, ki je še povsem neraziskano, saj nimamo konkretnih podatkov kako 

mikroplastika vpliva na organizme v zemlji (Rilling, 2012). V tem trenutku še ni enotne 

definicije velikosti mikroplastike in avtorji podajajo različne velikostne razrede. V tem 

delu bomo sledili terminologiji, ki jo predlagajo Wagner in sod. (2014), torej so to delci 

manjši od 5 mm. 

Mikroplastika se v okolju lahko pojavi kot primarna ali sekundarna. Primarna je tista, ki v 

okolje vstopa že kot delci manjši od 5 mm. Takšno vrsto mikroplastike najdemo v 

kozmetičnih čistilih in pilingih ali v  proizvodnih peletih za proizvodnjo plastike (Cole in 

sod., 2011). Proizvodni peleti so večinoma lahko prisotni v okolju, kjer je industrija, ki 

proizvaja plastiko ali plastične izdelke, kozmetično mikroplastiko pa najdemo v 

industrijskem okolju in v domačih gospodinjstvih. Velik vir mikroplastike so tudi 

sintetična vlakna iz oblačil, katerih količina se bo z naraščanjem svetovnega števila 

prebivalstva predvidoma večala (Besseling in sod., 2013). Za predstavo si lahko vzamemo 

podatek, da eno pranje pralnega stroja vsebuje 1900 vlaken mikroplastike (Browne, 2011). 

Sekundarno mikroplastiko najdemo kot vlakna in fragmente, ki so razpadli iz večjih 

kosov plastike, na manjše delce mikroplastike (Browne in sod., 2011). Izvorov takšne 

plastike je veliko, od ribiških mrež, večjih vlaken, filmov, industrijskih materialov do  
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gospodinjskih proizvodov in odpadkov iz pralnega stroja. Takšna vrsta mikroplastike 

nastane pod vplivom abrazije tal ali UV žarkov, materiali na ta način postanejo krhki in se 

lomijo v vse manjše delce (Rilling, 2012). Prednost plastike za uporabo v našem življenju 

je zagotovo njena trajnost, ravno ta pa v okolju povzroči še dodatne težave, saj je trajnost 

plastike odvržene kjerkoli v okolju od 5 do 50 let. Prav tako se čas razpada velikih delov 

plastike v majhne delce mikroplastike povečuje sorazmerno s termično stabilnostjo 

določene plastike (Besseling in sod., 2013).  

 

2.1.2 Potencialni vplivi mikroplastike  

 

Mikroplastika je ne glede na majhnost delcev lahko zelo velik problem za živali v različnih 

okoljih. Neugodna je predvsem zaradi svoje majhnosti, saj jo živali zlahka privzamejo in 

na ta način se prenaša v prehranjevalni verigi. Majhni delci na svojo površino vežejo še 

druge onesnaževalce, ki se prenašajo od prejemnika po prehranjevalni verigi (Rilling, 

2012). Morski organizmi lahko zaužijejo večje kose plastike, kar lahko povzroči davljenje, 

notranje in zunanje rane, blokiranje prebavnega trakta, stradanje, oteženo umikanje 

plenilcem in celo smrt (Eerkes-Medrano in sod., 2015). Pri vplivih mikroplastike je do 

sedaj znano, da lahko fizično poškoduje organizme z notranjo abrazijo in blokado (Ivar do 

Sul in sod., 2014), prav tako pa lahko prizadene različne biološke funkcije z zmanjšanjem 

energetskih rezerv in biomase (Besseling  in sod., 2015; Wright in sod., 2013). 

Veliko težavo poleg same prisotnosti mikroplastike v morju predstavljajo tudi snovi, ki so 

akumulirane na posameznih delcih mikroplastike. Velika nevarnost takšnih snovi je da 

lahko prodrejo v celice in se povežejo z biološko pomembnimi molekulami. Takšne 

možnosti lahko povzročijo škodljive učinke pri spremembi v vedenju (Browne in sod., 

2013), lahko so škodljiva tudi za jetra (Rochman in sod., 2013), ali pa povzročijo motnje 

endokrinih žlez (Teuten in sod., 2009). Nekatere vrste plastike so zgrajene iz monomernih 

enot, ki so že same po sebi škodljive. Snovi, kot so poliuretanska pena, PVC, polikarbonat 

in polistiren so sestavljene iz monomernih enot, ki se smatrajo kot rakotvorne, mutagene 

ali toksične pri reprodukciji (Lithner in sod., 2011). Nekatere plastike pa so iz monomernih 

enot, ki se sicer ne smatrajo za strupene, vendar vsebujejo škodljive aditive. Plastika, ki 

vstopi v morsko vodo poleg onesnaževalcev, ki jih že ima, dodatno absorbira druge 

onesnaževalce iz morja, organske onesnaževalce in kovine. Dokazano je, da takšni 

onesnaževalci lahko porušijo strukturo in funkcijo obstoječega ekosistema. Poškodbe 

ekosistema vidimo kot različne bolezni, zmanjšano možnost da se živali ognejo plenilcem 

in težave pri reprodukciji (Brown in sod., 2004). Poznamo torej veliko različnih plastičnih 

polimerov in aditivov, kombinacije obojih pa prinesejo veliko različnih možnosti v 

kemični sestavi plastičnih produktov. Nekatere kombinacije so lahko bolj nevarne kot 

druge. 
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2.1.3 Mikroplastika v morskem okolju    

 

Plastika in posledično mikroplastika se z lahkoto zelo hitro širita v morskem okolju. 

Mikroplastika je v morskem okolju prisotna na plažah, na površini vode in prav tako v 

celotnem vodnem stolpcu (Wright in sod., 2013). Prisotnost majhnih plastičnih delcev v 

odprtem oceanu je bilo prvič možno opaziti že okrog leta 1970 (Carpenter in Smith, 1972). 

Šele v zadnjem desetletju pa se pojem mikroplastika povezuje z onesnaženjem morja in se 

obravnava kot velik okoljski problem (Thompson in sod., 2004). Različne raziskave kažejo 

na različne koncentracije mikroplastike v morju. Noren in Naustvoll (2010) sta ugotovila 

da je v morskih vodah na Švedskem 102 000 delcev mikroplastike, manjših od 5 mm, na 

m3 morske vode. V Kaliforniji so našli 3 delce na m3 vode (Doyle in sod., 2011), v 

odprtem oceanu pa je raziskava (Colton in sod., 1974) pokazala 67 000 delcev na km2. 

Turner in Holmes (2011) sta v severozahodnem Sredozemskem morju dokazala 

koncentracijo 1 delec na m2. Nedavna primerjava je pokazala da je največja koncentracija 

mikroplastike v severnem Pacifiku in sicer 184 mm na km2. Najmanj mikroplastike so 

zabeležili v Sredozemskem morju, 23 mm na km2  (Eriksen in sod., 2014). Podatki o 

pojavnosti mikroplastike so zelo različni, predvsem zato, ker se za namen analize 

uporabljajo različno velike mreže in ta postopek še ni standardiziran. 

Onesnaženje morja nastane posredno in neposredno, z večanjem odpadkov na plažah, s 

transportnimi nesrečami, z odpadki ki jih prinesejo reke, z industrijskimi nesrečami in 

odpadki, odvrženimi direktno v morje. Ocenjeno je bilo, da približno 10% plastike 

proizvedene po vsem svetu vstopa v oceane, zato ni čudno  da je plastika velik 

onesnaževalec svetovnih morij (Cole in sod., 2013). Zaužitje mikroplastike  je bilo 

dokazano pri različnih morskih organizmih: postranicah, peščenih črvih, vitičnjakih 

(Thompson in sod., 2004), klapavicah (Browne in sod., 2008), morskih pticah (Van 

Franekeh in sod., 2011), rakih deseteronožcih (Murray in Cowie, 2011) in ribah (Davison 

in sod., 2011). Možnost, da mikroplastika škoduje morskim organizmom, je odvisna od 

dovzetnosti posamezne vrste za zaužitje in interakcijo z mikroplastiko (Wright in sod., 

2013). 

Velikost, gostota, številčnost in barva so faktorji, ki vplivajo na dostopnost mikroplastike 

morskim organizmom. Najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na dostopnost je velikost. 

Delci mikroplastike so zelo majhni in s tem posledično lahko zaidejo tudi do nižjih 

trofičnih organizmov. Veliko takšnih organizmov izvaja omejeno selektivnost, zato 

zaužijejo vse, kar je primerne velikosti (Moore, 2008). Živali torej mikroplastiko zaužijejo 

lahko direktno, z normalnim hranjenjem, ker  delce mikroplastike lahko hitro zamešajo za 

plen. Zaužijejo pa jo lahko tudi živali, ki se prehranjujejo s filtriranjem vode in planktona 

(Fossi in sod., 2012). Gostota delcev določa razpoložljivost mikroplastike različnim vrstam 

organizmov v vodnem stolpcu. Plastika, z nižjo gostoto se nahaja na površini, zato se z  
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njimi hranijo živali, ki jedo plankton in filtratorji. Večja kot je gostota delcev, nižje v 

vodnem stolpcu jih najdemo (Wright in sod., 2013). Poleg številčnosti sta Shaw in Day 

(1994) ugotovila, da barva vpliva na tiste živali, ki svoje plene lovijo glede na barvo. 

Ugotovitev sta potrdila z vrsto ribe, ki lovi določen živalski plankton, hkrati pa zaužije 

ravno tisto plastiko, ki je rumene in bele barve, saj le ta spominja na njen plen. Cole in sod. 

(2013) so dokazali, da je živalski plankton zmožen zaužitja mikroplastike. Le tega lahko 

naprej zaužijejo manjše ribe, ki so nadalje plen večjim plenilcem. Mikroplastika na ta 

način kroži v prehranjevalni verigi in ostaja velik problem v morskem ekosistemu. 

Raziskave dokazujejo, da so svetovna morja trenutno prekrita z 269.000 tonami plastike, 

zato ne čudi, da se postavljajo vprašanja, kako bi kaj takega odstranili ali vsaj omilili. 

Veliko časa in denarja bi potrebovali, če bi želeli vse te delce plastike in mikroplastike 

odstraniti, a kljub temu ne bi bili popolnoma uspešni, saj bi s takšnim početjem posegli v 

še kako pomemben morski plankton ter ostale rastline in živali, ki so izjemno pomembni 

členi prehranjevalne verige. S tem bi tudi ogrozili celoten morski ekosistem (Gross, 2013). 

 

2.1.4 Mikroplastika v sladkovodnem okolju 

 

Področje sladkih voda je v primerjavi z morskim okoljem precej manj raziskano področje.    

Do sedaj je bila mikroplastika zabeležena v jezerih v Severni Ameriki, Velikih Jezerih v 

bližini Ameriško-Kanadske meje (Moore in sod., 2011), v Evropi, v jezeru Ženeva (Faure 

in sod., 2012), v Italijanskem jezeru, Garda (Imhof in sod., 2013), ter v Veliki Britaniji 

(Thompson, 2014) in Mongoliji (Free in sod., 2014). Moore in sod. (2005) so zagotovili 

prvo poročilo o mikroplastiki v treh rekah v Kaliforniji in podatek koncentracije 60 delcev 

na m3 vode. Za Evropsko reko Donavo so Lechner in sod. (2014) zabeležili 900 plastičnih 

delcev  na kubični meter, v velikosti od 0.5 mm do 50 mm, leta 2012 pa samo 50 delcev na 

kubični meter. 

Do sedaj je poznano nekaj dejavnikov, ki vplivajo na prisotnost mikroplastike v sladkih 

vodah. Naseljenost območja blizu vode, bližina urbanih središč, velikost vodnega telesa in 

prisotnost kanalizacijske odplake so našteli Moore in sod. (2011). Ni še znano, ali so reke 

glavni vir mikroplastike, ki priteka v oceane. Mikroplastika je prisotna v kanalizacijskih 

odplakah, v odpadni vodi obratov, ki proizvajajo plastiko, mestnih odtokih, ter v rekah 

jezerih in morjih. 
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2.1.5 Mikroplastika na kopnem 

 

Od vseh ekosistemov je kopenski na področju mikroplastike najmanj raziskan. Zelo malo, 

oziroma skoraj nič raziskav ni bilo opravljenih na temo, kako mikroplastika vpliva na 

organizme na kopnem. Do sedaj je bilo veliko raziskav narejenih na območju obalnega 

pasu, saj je bilo ravno tam največ težav z plastiko, kar pa seveda ne pomeni tudi da lahko 

predvidevamo da se bodo težave v isti meri pojavljale tudi na kopnem. V vodnem okolju 

najdemo tudi veliko živali ki se hranijo s filtriranjem, kar jih naredi še bolj dovzetne za 

zaužitje škodljivih delcev (Browne in sod., 2008). Ugotoviti pa je še potrebno kateri 

kopenski organizmi so najbolj dovzetni na način kot so filtratorji. Podatkov, ki bi nam 

zagotovili prisotnost mikroplastike v zemlji v številkah skoraj ni. Veliko študij je do sedaj 

le potrdilo prisotnost mikroplastike, vendar brez številčnih podatkov ali opisa delcev 

(Rilling, 2012). V Sloveniji je bilo opravljeno diplomsko delo: Analiza ostankov plastike v 

komercialnem kompostu (T. Gajšt). V diplomskem delu so pridobili prvo oceno o količini 

in vrsti plastičnih delcev v industrijskem kompostu štirih slovenskih kompostarn. Ocenili 

so tudi verjetnost, da delci predstavljajo potencialni vir mikroplastike v vodnem okolju. 

Ugotovili so, da industrijski kompost v povprečju vsebuje 0.12 ut. % plastičnih delcev (1.2 

mg delcev na gram komposta). 

 

2.1.6 Mikroplastika v kozmetiki 

 

Veliko težavo pri onesnaženju okolja z mikroplastiko predstavlja tudi dejstvo, da je 

nemogoče izmeriti koliko odpadkov plastike in mikroplastike zavržemo v okolje. Za 

ženske in vse uporabnike kozmetičnih izdelkov je zaskrbljujoče dejstvo, da samo 1 izdelek 

za piling kože vsebuje približno 350.000 plastičnih mikro kroglic (Smulligan-Maldanis, 

2015). Mikro delce plastike se uporablja za proizvodnjo mila, šamponov, deodorantov, 

past za zobe, krem, vlažilcev kože, pen za britje, mask za obraz, šmink, senčil za oči, krem 

za sončenje itd. (Bhattacharya, 2015). Statistični podatki so zaskrbljujoči, če vzamemo v 

obzir podatke, da več kot polovica žensk uporablja 4 ali več kozmetičnih produktov na dan 

(Celmo in Addison, 2015). V kozmetičnih proizvodih so takšni mikro delci uporabni za 

tvorbo filma, regulacijo viskoze, stabilizacijo emulzije in ohranjanje vitalnosti kože 

(Bhattacharya, 2015).  

Delci mikroplastike so sintetični polimeri, so v trdnem stanju, niso biorazgradljivi in so 

zelo majhne velikosti. To so lastnosti, ki omogočajo delcem mikroplastike takšen vpliv na 

onesnaževanje. Poleg kemijske odpornosti, so to delci ki imajo dokaj nizko gostoto (1 

g/cm3), kar jim omogoča dobro plovnost na dolge razdalje (Errikson in Burton, 2003). 

Velik del izpiranja kozmetičnih izdelkov s plastičnimi mikro delci se prenese iz odtokov 

gospodinjstev na površino vode ali do čistilnih naprav, če je le možno. Presejanje takšne  
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vode ne omogoča odstranitve tako majhnih delcev, zato le ti posledično končajo v rečnih 

sistemih, ki se nato izlivajo v morja in oceane (Vesilend 2003). Delci mikroplastike iz 

kozmetičnih izdelkov se tako znajdejo v morju ali sladkih vodah in tam tudi ostanejo še 

stoletja preden se popolnoma razgradijo (Leslie, 2014). Količina plastičnih sestavin, ki se 

uporabi v proizvodih za kozmetično in osebno nego ni znana, tako da tudi težko ocenimo 

celosten vpliv takšnih izdelkov (Bhattacharya, 2015). Glede na visoko razširjeno uporabo 

kozmetičnih izdelkov z mikro delci plastike jih je težko izločiti iz tržišča. Uporaba 

naravnih sredstev in drugih alternativ bi zagotovo omilila problem. Kot alternativa se že 

omenjajo biorazgradljivi mikro delci polihidroksialkanoatov (Celmo in Addison, 2015). 

 

2.2 POSKUSNI ORGANIZMI 

 

2.2.1 Kopenski raki enakonožci  Porcellio scaber 

 

Navadnega prašička ali mokrico uvrščamo med kopenske rake enakonožce (Crustacea, 

Isopoda). Veliko ljudi jih glede na njihov videz zamenjuje z drugimi kopenskimi 

členonožci, kot so gosenice in strige. Njihovi najbližji sorodniki so rakovice in jastogi, le 

da ti živijo v morju.  Vsi skupaj  spadajo v red enakonožcev, ki vključuje organizme, ki 

živijo v morju, sladkih vodah in na kopnem. Njihova prednost je, da jih lahko uporabljamo 

tudi kot bioindikatorje onesnaženosti okolja, saj se hitro odzivajo na spremembe v okolju. 

Njihova glavna hrana je organski material, kot je odpadlo listje, razkrajajoče lubje, glive in 

bakterije. So zelo pomembni kot dekompozitorji, saj vplivajo na dinamiko tal, s tem pa 

prispevajo h kroženju energije in snovi v ekosistemu (Hassall in sod., 1987; Zimmer, 

2002). Najdemo jih lahko v bližini človekovih bivališč (kompostniki), v gozdu, oziroma 

tam, kjer je dovolj vlage. So zelo občutljivi na vlago, tako da je to ključen dejavnik pri 

vzdrževanju njihovega bivalnega okolja. Mokrice so ločenih spolov. Samice imajo v času 

reprodukcije na telesu izboklino marzupij, kjer hranijo svoja jajčeca. Jajčec je v marzupijih 

lahko tudi po več sto (Mršić, 1997). 

Kopenski raki enakonožci so glede na raziskave zelo primerni organizmi za določanje 

strupenosti. Na povišano koncentracijo kemikalij se odzivajo na različne načine, večinoma 

pa se uporablja sprememba v razmnoževanju, poraba hrane, trajanje cikla levitve in 

struktura prebavne žleze kot parameter za določitev strupenosti (Drobne, 1997).  

 Za poskus smo izbrali raka enakonožca P. scaber iz večih razlogov: 

 Njegovo biologijo že zelo dobro poznamo. 
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 Pogoji v katerih se vzdržuje, se lahko priredijo na fakulteti (temperatura: 20°C, 

vlažnost: < 50 % WHC (kapaciteta zadrževanja vode v tleh), tema in dnevno-nočni 

ritem 16/8 h). 

 Za delo nismo potrebovali dodatnih dovoljenj za delo s poskusnimi živalmi. 

 Za hranjenje in vzdrževanje niso prezahtevni. 

 Rezultate poskusa lahko dobimo relativno hitro. 

 Testi z omenjenim organizmom so poceni. 

 

2.2.1.1 Zunanja anatomija 

 
P. scaber ima podolgovato, ovalno-okroglo telo, ki je hrbtno trebušno sploščeno. V 

dolžino običajno merijo od 5 do 17 mm, lahko pa zrastejo tudi do 20 mm, vendar se za 

namene testiranja strupenosti uporabljajo osebki manjše velikosti. Telo je zgrajeno iz 

glave, oprsja in zadka (slika 1), glava je z prvim oprsnim delom zlita v glavoprsje. Na 

glavoprsju imajo 2 para anten, od katerih je prvi par reduciran in ga težko vidimo, drugi 

par pa je večji in dobro razvit (Schmalfuss, 1998). Glavoprsje je razdeljeno na 7 delov, na 

vsakem delu pa imajo 1 par hodilnih nog. Na glavoprsju imajo tudi par sestavljenih, 

sedečih oči in obustni aparat (Brusca in Wilson, 1991). Zadek je iz petih ločenih 

segmentov (Brusca, 1997). Na zadku najdemo genitalije in pljuča, na koncu zadnjega dela 

zadka pa je par suličastih uropodov (Harding in Sutton, 1985). Uropode lahko uporabljajo 

tudi za odvajanje odvečne vode. Telesna površina osebkov je hrapava. Glede na raziskave 

(Harding in Sutton, 1985) se P.scaber ne zvija v kroglico kot npr. rod Oniscidea. 

 

 

     

Slika 1: Hrbtna (dorzalno) in trebušna stran (ventralno) P. Scaber 

(Vir:http://www.porcellio.scaber.org/woodlice/structr.htm. Junij, 2016 

http://www.porcellio.scaber.org/woodlice/structr.htm
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Osebki  so navzven temno sive barve (slika 2), vendar le ta varira v odvisnosti od spola, 

starosti, levitve in drugih dejavnikov. Samice in mladiči so lahko bolj pisanih barv (črna, 

rjava, siva) z dodatkom kakšnih lis ali prog, samci pa so večinoma enobarvni, temno sivi. 

Telo pokriva kutikula iz hitina, ki jim nudi oporo in zaščito pred plenilci, mikroorganizmi 

in še kakšnim drugim dejavnikom, poleg tega pa ima tudi pomembno čutilno vlogo (Seidl 

in Ziegler, 2012). Njihova kutikula se levi, na takšen način tudi osebek raste. Levitveni 

cikel traja približno 33 dni (Zidar in sod., 1998) in se pri odraslih osebkih pojavlja kar 

pogosto. To naj bi bilo tudi kot ena od prilagoditev na življenje na kopnem. Za fazo levitve 

je značilno, da osebki oblikujejo bele kalcijeve depozite v obliki lupine svoje telesa in jih 

pustijo za seboj. Svoj lev tudi pojedo, saj si s tem obnavljajo zaloge kalcija. 

 

Slika 2: Porcellio scaber (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Porcellio_scaber. Junij, 2016) 

 

2.2.1.2 Prebavila in žleza 

 

Kot že omenjeno, je za testiranje strupenosti, poleg hranjena, levitve in reprodukcije 

pomembna tudi struktura in vsebina prebavne žleze. Prebavna žleza je osnovni prebavni in 

založni organ (Hopkin, 1989). Prebavila rakov enakonožcev so sestavljena iz sprednjega in 

zadnjega črevesa ter srednjega črevesa, ki ga sestavlja prebavna žleza (hepatopankreas) 

(slika 3). Sprednje črevo dalje delimo na požiralnik in želodec, zadnje pa na anteriorno 

komoro, papilatno regijo in rektum. Hepatopankreas P. scaber je endodermalen, torej nima 

kutikule, sestavljen je iz dveh parov spiralno zavitih cevk, ki se spredaj povezujejo z 

želodcem. Iz želodca hrana potuje v hepatopankreas, kjer poteka glavni del absorbcije 

hranil (Hames in Hopkin, 1989).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Porcellio_scaber
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Slika 3: Prikaz prebavnega sistema P. scaber v vzdolžnem prerezu. (Vir: Kostanjšek, 2002) 
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3 MATERIALI IN METODE 

 
Vsi poskusi so bili izvedeni v laboratoriju in vivariju na katedri za zoologijo, Oddelka za 

biologijo, Biotehniške fakultete v Ljubljani. 

 

3.1 IZBIRA IN GOJENJE POSKUSNIH ORGANIZMOV 

 

Pred začetkom izvedbe poskusov so bile živali nabrane na območju Lukovice pri 

Domžalah in prinešene v suhi vivarij. Pred poskusom so se vsaj 14 dni aklimatizirale na 

pogoje v vivariju.  

V vivariju je bilo konstantno temno, relativna vlažnost je bila 80%, temperatura pa 

konstantna (20 ± 1°C). Živali so bile shranjene v steklenih terarijih, ki so bili napolnjeni z 

zemljo, listjem, lubjem in ostalimi dodatki, s katerimi se poustvari njihov naravni habitat. 

Poskrbljeno je bilo tudi za konstantno vlaženje terarijev. Živali so bile ves čas hranjene s 

posušenimi listi, občasno tudi z jabolki (slika 4). 

Za vsak poskus smo iz kulture izbrali 40-60 osebkov, različnega spola, ki so bili v 

medlevitveni fazi. Osebki so tehtali med 30 in 60 mg. Živali, ki so bile pred levitvijo ali pa 

so se ravno levile smo izključili. Prav tako nismo uporabili samic z marzupiji. Živali, 

uporabljene pri prvem, drugem in tretjem poskusu so bile vzdrževane v vivariju par 

mesecev pred začetkom poskusa. Ko smo zaključili s 3. poskusom, so bile živali v tistem 

času že pol leta v vivariju. Pri četrtem poskusu smo uporabili živali, ki so bile prinešene v 

vivarij 14 dni pred poskusom. 

 

Slika 4: Terarij v katerem se živali vzdržujejo in prilagajajo na pogoje v vivariju pred začetkom 

poskusa.(Crepulja T., 2016) 
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3.2 SPLOŠNA ZASNOVA POSKUSA 

 

Izvedli smo 4 poskuse, 1. in 3. sta bila preliminarna, 2. in 4. pa definitivna. S 14-dnevnima 

preliminarnima poskusoma smo preverjali uspešnost hranjenja. Na podlagi ustreznih 

rezultatov iz preliminarnih poskusov smo opravili definitvna poskusa, pri katerih smo 

izmerili količine energetskih rezerv. Poskusi so se razlikovali po načinu priprave hrane ter 

uporabe različnih podlag v petrijevki (preglednica 1). Uporabljena koncentracija 

mikroplastike pri vseh poskusih je bila: 4 mg mikroplastike/ g suhe hrane. 

 1.poskus: uporabili smo petrijevke, brez filtrirnega papirja in plastičnih posodic. 

Hrano in žival smo dali direktno na dno petrijevke. Hrano smo pripravili iz listov 

suhe jelše, ribje hrane in želatine za kuho.  

 2.poskus: uporabili smo hranilne pelete iz krompirja, listov suhe jelše in zajčje 

hrane brez uporabe filtrirnega papirja. 

 3.poskus: uporabili smo hranilne pelete iz krompirja, listov suhe jelše in zajčje 

hrane s filtrirnim papirjem in posodico za hrano.  

 4.poskus: ponovna izvedba poskusa 3. 
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Preglednica 1: Shematski prikaz poskusov 

 

 

 

  

 

Vse poskuse smo izvedli po enakem principu, in sicer smo živali hranili z mikroplastiko 14 

dni, nato pa smo živalim izmerili prehranjevanje in iztrebljanje. Izvedli smo izolacijo 

prebavne žleze. Na prebavni žlezi smo nato izvedli meritve energetskih rezerv: ogljikovih 

hidratov, lipidov in proteinov. 

Vsako žival smo skupaj s peletom hrane razporedili v pripadajočo petrijevko. Vse vzorčne 

petrijevke so bile primerno navlažene in shranjene v vivarij, ki je primeren za vzdrževanje 

poskusa. Po sedmih dneh poskusa je sledila menjava starih petrijevk z novimi. Stare 

petrijevke smo uporabili za zbiranje iztrebkov. Naslednjih 7 dni je potekalo enako kot 

prejšnjih 7 dni poskusa. Ko je hrana začela plesneti, smo jo zamenjali z novo. 

Priporočamo, da se pri začetni pripravi hrane izdela malo več hranilnih peletov, katere 

shranimo v eksikatorju do nadaljnje uporabe. Po naših ocenah je potrebno za hranjenje 60 

živali 120 hranilnih peletov, katere prepolovimo, na ta način dobimo 240 manjših koščkov 

hrane, kar zadošča za 14 dni hranjenja. V obzir je potrebno vzeti, da se hrana zamenja 

nekje na 3-4 dni, zaradi morebitnega negativnega vpliva plesni na prehranjevanje živali. Po 

preteku 14 dni je bil proces vzdrževanja, beleženja in hranjenja zaključen. 

-Hrana iz želatine, 

ribje hrane in 

jelšinih listov 

-Brez uporabe filter 

papirja 

 

-Hrana iz 

krompirja, zajčje 

hrane in jelšinih 

listov 

-Brez uporabe 

filter papirja 

 

-Hrana iz 

krompirja, zajčje 

hrane in jelšinih 

listov 

-Uporaba filter 

paprija in posodice 

za hrano 

-Hrana iz 

krompirja, zajčje 

hrane in jelšinih 

listov 

-Uporaba filter 

papirja in posodice 

za hrano 
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Število živali v posameznih poskusih prikazujemo v preglednici 2. 

Preglednica 2: Prikaz števila uporabljenih živali  v poskusih 1-4. Lastnosti vseh mikroplastik so opisane v 

nadaljevanju. 

 Kontrola 

mikroplastika 

Mikroplastika 

Nivea piling 

>100 µm 

Mikroplastika 

Nivea piling 

<100 µm 

Mikroplastika 

PVC vrečka 

1. poskus 10 živali 10 živali 10 živali 10 živali 

2. poskus 10 živali 10 živali 10 živali 10 živali 

3. poskus 15 živali 15 živali 15 živali 15 živali 

4. poskus 15 živali 15 živali 15 živali 15 živali 

 

3.3 UPORABLJENA MIKROPLASTIKA 

 

3.3.1 Priprava in ekstrakcija mikroplastike 

 

Izolacijo mikroplastike so pripravili na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, v skupini dr. 

Andreja Kržana Mikroplastiko so izolirali iz  pilinga, znamke Nivea (slika 5 in 6). Piling 

gel smo najprej stisnili na 30 mikronsko mrežo in spirali z deminiralizirano vodo, sobne 

temperature, s tem smo odstranili ves milni del. Postopek smo pospešili z mešanjem, s 

pomočjo steklene palčke ali spatule. Ko se je gel pri izpiranju nehal peniti, smo vse skupaj 

dodatno sprali s pol litra deminiralizirane vode. Pri zaključevanju je bilo potrebno tako 

pridobljeno plastiko preliti z etanolom in pustiti da se posuši. Poleg mikroplastike iz 

pilinga je bilo potrebno pripraviti tudi mikroplastiko iz PVC vrečke (slika 7), ki ji pravimo 

oxo-fragmentirajoča plastika. Plastične fragmente smo zmešali z posušeno kuhinjsko soljo, 

v razmerju 1:4. Mešanico smo za krajši čas obdelali v terilnici. Dobljeni prah je bilo 

potrebno vsuti na 30 mikronsko mrežo in delce spirati z deminiralizirano vodo, s tem smo 

odstranili vso sol. Kot predhodno, smo tudi tu ves ekstrakt prelili z etanolom, z namenom 

skrajšanja časa sušenja. 
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Slika 5: Mikroplastika  Nivea piling za obraz, frakcija: > 100 µm. (Crepulja T., 2016) 

 

Slika 6: Mikroplastika  Nivea piling za obraz, frakcija: <100 µm. (Crepulja T., 2016) 

 

Slika 7: Mikroplastika mleta PVC vrečka. (Crepulja T., 2016) 
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3.3.2 Izračun ustrezne koncentracije mikroplastike 

 

Za pravilen izračun potrebne koncentracije mikroplastike, smo uporabili že znane podatke 

o uporabljeni koncentraciji v kompostu (Gajst, 2016). Iz podatkov izhajamo s 

predpostavko, da so določili 2 mg mikroplastike v 1 g komposta. Naša suha masa vseh 

sestavin za hrano predstavlja 2 g. V 2 g suhe mase za hranilne pelete je potrebno dodati 4 

mg mikroplastike. Uporabljeno koncentracijo smo podvojili, da bi le ta imela večji učinek. 

Uporabljena koncentracije je bila 4 mg mikroplastike/g suhe snovi. 

 

3.4 PRIPRAVA HRANE ZA ŽIVALI 

 

Metodo smo povzeli po že znanem načinu priprave hranilnih peletov (Zidar in sod., 2003). 

Za pripravo peletov smo potrebovali: plastične kalupe v premeru 0.5 cm, hrano za kunce, 

posušene liste jelše in posušene krhlje krompirja. Vse tri komponente je bilo potrebno 

zmleti v prah. Za mletje je bil uporabljen gospodinjski kavni mlinček. Najprej smo 

namesto suhega krompirja uporabili želatino za strjevanje, vendar se ni obnesla ravno 

najbolje, saj so bili peleti različno trdi in preveč lomljivi. Po nekaj različnih poskusih 

uporabe hrane smo ugotovili najboljše razmerje sestavin. Za 20 peletov smo odmerili:  

 9 ml destilirane vode 

 625 mg zmletih suhih listov jelše 

 375 mg zmlete hrane za kunce (Deli Nature premium hrana, kupljena v trgovini 

Mr.Pet) 

 500 mg zmletih suhih krhljev krompirja 

 8 mg izbrane vrste mikroplastike (v nadaljevanju: Nivea piling >100 µm, Nivea 

piling <100 µm in PVC vrečka) 

 

Za izvedbo priprave hrane smo poleg kemikalij in organskih snovi potrebovali še 

potrebščine kot so: tehtnica, tehtiči, kapalke, magnetno mešalo, alu-folija, ostali 

laboratorijski pribor (npr. steklovina). Pri tehtanju mikroplastike smo si pomagali z 

manjšim koščkom alu-folije. Na ustrezno pripravljeno magnetno mešalo, z izbrano 

temperaturo 60°C, smo v čašo smo odmerili ustrezno količino vode in pri 60°C dodali še 

vse ostale potrebne komponente, ter mikroplastiko za pripravo hrane. Snov je imela 

srednjo gostoto, saj se v tem stanju najbolj ustrezno strdi v primeren pelet. Postopek smo 

ponovili 4x (kontrola, 3 vrste mikroplastike). V označene kalupe smo razporedili zmes in  
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jih položili v hladilnik za 1 uro. Po eni uri smo pelete postavili na sobno temperaturo 20°C, 

do naslednjega dne.  

Ko so bili peleti dovolj posušeni in trdi, so bili pripravljeni za uporabo (slika 8). Peleti se v 

vlažnih petrijevkah navlažijo in tudi plesnijo. Več kot je nepotrebne vlage, bolj plesnijo. 

Ugotovili smo, da je optimalen čas enega peleta v petrijevki, 3-4 dni. Četrti dan je potrebna 

zamenjava z novim. Manjši koščki hrane niso plesneli tako močno, zato smo v ta namen 

namesto celega peleta za eno žival, pelet razpolovili in dali enemu osebku samo polovico. 

Z eno pripravo hrane smo zadostili prehranjevanju za 7 dni. Za 14 dnevni poskus je bilo 

potrebno hrano pripraviti dvakrat. 

 

 

Slika 8: Pripravljeni hranilni peleti za uporabov testih. (Crepulja T., 2016) 

 

3.5 IZVEDBA POSKUSA  

3.5.1 Priprava vzdrževalnega terarija 

 

Začetek poskusa smo pričeli s pripravo bivališča za kopenske rake, kjer so bili vzdrževani 

naslednjih 14 dni. Uporabili smo steklen terarij v dimenzijah, 50x30x40 cm (slika 9). Na 

dno terarija smo položili 3 debele plasti papirja za kuhinjsko uporabo. Papir je v celoti 

prekril dno terarija. Tik preden smo pripravljene petrijevke položili v terarij, smo papir 

zelo dobro navlažili z vodo. Papir je bil moker toliko, da je še zadrževal vodo. Omenjeni 

korak je bil ključen pri ohranjanju ustrezne vlažnosti v terariju. Naslednji korak smo 

izvedli s pripravo petrijevk. V poskus je bilo zajetih 40-60 osebkov (odvisno od poskusa), 

kopenskih rakov enakonožcev, katere je bilo potrebno razporediti vsakega v svojo 

petrijevko. Petrijevko smo po običaju ustrezno označili: št. petrijevke, št. poskusa, ime in  
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priimek avtorja, datum,  ter vrsta mikroplastike. Označili smo 4 stolpce petrijevk po 10 ali 

15 kosov v odvisnosti od števila živali. Prvi stolpec je bil kontrolni, drugi mikroplastika 

Nivea piling >100 µm, tretji mikroplastika Nivea piling <100 µm in zadnji mikroplastika 

PVC vrečka. Za boljše vzdrževanje vlage, smo pri 3. in 4. poskusu, v vsako petrijevko 

vstavili filter papir, v dimenziji dna petrijevke in manjšo posodico v premeru 3 cm. V 

vsako posodico, oziroma petrijevko je bilo potrebno vstaviti ustrezen pelet hrane. V prvih 

15 petrijevk smo vstavili kontrolne pelete, v naslednjih 15 pelete z mikroplastiko Nivea 

piling >100 µm, v naslednjih 15 pelete z mikroplastiko Nivea piling <100 µm in v zadnjih 

15 petrijevk smo vstavili pelete z mikroplastiko PVC vrečka. Pelete hrane je bilo potrebno 

pred vstavitvijo v petrijevko stehtati. Zabeležili smo si vse teže posameznih peletov in to 

označili kot začetna masa hrane 1. Ob vstavljanju peletov smo poskrbeli, da smo navlažili 

filter papirje, ki so bili nameščeni na dnu petrijevke. Papirje smo navlažili ravno toliko, da  

so še zadrževali vodo. Pazili smo, da na dnu petrijevke ne zastaja voda. 

 

 

Slika 9: Pripravljen vzdrževalni terarij za začetek poskusa, z že vstavljeno hrano in živalmi. 

(Crepulja T., 2016) 

 

Najbolj ključen del priprave terarija je bil izbor osebkov iz kulture. Potrebovali smo 60 

osebkov, mešanih spolov in sicer v masnem razponu, od 30 do 60 mg. Za prepoznavanje 

spolov smo si pomagali z lupo. Z živalmi smo ravnali zelo previdno, saj bi jih v 

nasprotnem primeru lahko poškodovali. Pred vstavitvijo osebka v določeno petrijevko, 

smo rahlo navlažili pokrov petrijevke. Potrebno je bilo tudi stehtati vsak posamezen 

osebek in si maso zabeležiti. Ko smo potrebne podatke imeli zabeležene, smo lahko 

mokrico položili v petrijevko in jo z vlažnim pokrovom zaprli. Pripravljena petrijevka je 

bila položena na vlažno dno terarija. V nadaljevanju so bile petrijevke razporejene v 

stolpce po 5 petrijevk v višino.  

Ko je bil celoten terarij zapolnjen, smo uporabili folijo za živila. Korak je resnično 

pomemben, saj se je folija izkazala kot odličen zadrževalec vlažnega okolja, ki je potreben  
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za vzdrževanje kopenskih rakcev. Folijo za živila smo na tesno namestili čez terarij in  

zvrha naredili 3 majhne luknjice, v premeru pol centimetra. Tako pripravljen terarij je  bil 

postavljen v pripravljen prostor za poskuse, kjer je konstantna tema, 80% vlažnost in sobna 

temperatura (20±1°C). 

 

3.5.2 Vzdrževanje živali v terariju med poskusom 

 

Vsak posamezni poskus, tako preliminarni kot definitivni, smo nastavili za obdobje 14 dni. 

Prvi dan smo nastavili svežo hrano, 4., 7., in 10. dan poskusa je bilo potrebno vso hrano 

zamenjati (slika 10). Postopek tehtanja in beleženja podatkov je bil ponovljen ob vsaki 

menjavi hrane. Iztrebke je bilo potrebno skozi celoten poskus zbirati v epice, s pomočjo 

alu-folije in manjšega čopiča. Z natančnim tehtanjem peletov smo dobili končno količino 

hrane, ki so jo živali zaužile v obdobju 14 dni. Z zbiranjem iztrebkov pa smo dobili 

količino iztrebkov, ki so jo živali izločile v obdobju 14 dni (slika 11). 

 

 

Slika 10: Petrijevka na dan menjave hrane. V posodici z živaljo je hrana, na kateri se je nabrala plesen. 

(Crepulja T., 2016) 
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Slika 11: Primer petrijevke z živaljo ki je veliko jedla in iztrebljala. (Crepulja T., 2016) 

 

3.5.3 Sekcija živali 

 

Po 14 dneh je bil poskus zaključen. Izolacija prebavne žleze je potekala na živih osebkih. 

Tisti, ki so med poskusom umrli, so bili odstranjeni. Pred začetkom sekcije je bilo 

potrebno vsako žival stehtali, le tako smo lahko določili, ali je žival v poskusu pridobila ali 

izgubila maso. Izolacijo žleze smo opravili na vseh živalih, tistih, ki so na teži pridobile in 

tistih, ki so na teži izgubile. Za izvedbo sekcije smo  uporabili pribor: pinceto, urno 

stekelce, kapalko, manjšo čašo, papir in ostale potrebščine. Pred pričetkom sekcije smo  

pripravili 60 epic, v katere smo odpipetirali 650 µl kalij fosfatnega pufra (pH=7,0). Sekcija 

je potekala tako, da smo živ osebek vzeli med palec in kazalec ter s pinceto natančno 

odstranili glavo. S pinceto smo segli v trup in ven potegnili žlezo, ki je sestavljena iz 4 

cevk. Velika previdnost je bila potrebna pri ločevanju med žlezo in črevom osebka. Na 

videz podobni strukturi se težko ločita, zato je bilo žlezo potrebno potopiti v kapljo vode 

na urnem steklu, da so se razločno videle vse 4 cevke, le tako smo se lahko prepričali, da 

se je žleza izolirala v celoti. Vsaka žleza je bila vstavljena v že prej pripravljeno epico z 

kalijevim pufrom. Izolirane žleze so bile postavljene v led, oziroma v zamrzovalnik na – 

20°C. V odvisnosti od zdravja in kondicije živali so se žleze barvno in strukturno 

razlikovale. Žleze so se lahko obarvale rumeno, oranžno ali belo. Struktura je varirala vse 

od dokaj čvrste in kompaktne žleze do rahle, razpadajoče. 
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3.5.4 Merjenje energetskih rezerv 

 

Žleza je bila ves čas shranjena v kalijevem pufru. pri temperaturi -20°C. Žleze je bilo 

potrebno najprej na sobni temperaturi odmrzniti. Z uporabo homogenizerja (IKA T10 

basic-ultra turax, Nemčija) smo žlezo v pufru zmleli in ustvarili homogeno zmes (slika 12). 

Epice z nastalim homogenatom, so se ves čas med obdelavo preostalih vzorcev hranile v 

ledu. Pri uporabi homogenizerja je bila hitrost nastavljena na srednjo vrednost (3/6), saj se 

je v nasprotnem primeru ustvarilo preveč pene in premalo tekočega homogenata (slika 12). 

Vse meritve smo opravili na vsaki posamezni žlezi. K vsaki žlezi je bilo potrebno dodati 

650 µL kalij fosfatnega pufra (50 mM, pH=7.0). 300 µL homogenata smo uporabili za 

merjenje ogljikovih hidratov, 100 µL za merjenje lipidov in 20 µL za merjenje 

proteinov.Vzorcev je bilo veliko, zato je bilo nemogoče vse meritve opraviti v enem dnevu 

ali v enem delu. Meritve so bile zato razporejene v 4 zaporedne dni. 

1.dan: meritev količine ogljikovih hidratov za prvo polovico vzorcev 

2.dan: meritev količine lipidov in proteinov za prvo polovico vzorcev 

3.dan: meritev količine ogljikovih hidratov za drugo polovico vzorcev 

4.dan: meritev količine lipidov in proteinov za drugo polovico vzorcev 

S takšnim zaporedjem so bili ustvarjeni enaki pogoji za vse vzorce, saj nismo želeli 

homogenata predolgo zadrževati v zamrzovalniku. 

 

Slika 12: Postopek mletja žleze in homogeniziranja z uporabo homogenizerja na stopnji 3/5 (IKA T10 basic-

ultra turax, Nemčija). (Crepulja T., 2016) 
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3.5.4.1 Merjenje količine ogljikovih hidratov 

 

Za začetek dela smo potrebovali epruvete, ki ustrezajo velikosti za uporabo pri kasnejšem 

centrifugiranju. K 300 µl homogenata (ali vode, za kontrolno raztopino) smo dodali 100 µl 

15% trikloroocetne kisline. Vzorce smo na kratko vorteksirali in shranili v zamrzovalnik 

na -20°C za 10 minut. Po pretečenih 10 minutah smo vzorce centrifugirali,  10 minut na 

3500 rpm (Centric plc 322A, Slovenija). Od vsakega centrifugiranega vzorca smo 

odpipetirali 300 µl  supernatanta in mu dodali 300 µl destilirane vode. Dobili smo 600 µl 

nove raztopine, ki smo jo uporabili v naslednjih korakih. 

Pred nadaljevanjem dela je bilo potrebno pripraviti standardno krivuljo. Uporabili smo 

brezvodno glukozo C6H12O6(s). Določeni količini glukoze smo dodali isto količino 

destilirane vode, tako smo dobili 1 mg/ml koncentrirano raztopino. Iz 1 mg/ml 

koncentrirane raztopine smo z redčenjem pripravili 6 koncentracij: 0.5 mg/ml, 0.25 mg/ml, 

0.125 mg/ml, 0,0625 mg/ml, 0.0315 mg/ml in 0.016 mg/ml.  

Ključni korak v postopku je bil dodajanje žveplove(VI) kisline. Pred dodajanjem kisline 

smo v manjše epruvete odpipetirali 150 µl vsakega vzorca žleze v treh ponovitvah  in 

vsake koncentracije standarda v treh ponovitvah. Vsakemu od 150 µl vzorcev smo dodali 

450 µl žveplove(VI) kisline. Postopek dodajanja kisline je bil ključen za ustrezne rezultate 

in lepo barvno lestvico pri glukoznem standardu. Ustje epruvete je bilo med pipetiranjem v 

isti ravnini kot zgornja tretjina tipsa na pipeti. Stisk pipete je bil odločen, tako da je curek 

žveplove(VI) kisline padel točno v sredino vzorca. Ob dodatku kisline pri vzorcih s 

standardom se je raztopina zelo kmalu obarvala do svetlo roza barve. Večja koncentracija 

standarda je povzročila bolj intenzivno obarvanje. Ob nepravilnem doziranju kisline barve 

ne zavzamejo pravilne barvne lestvice v povezavi s koncentracijo glukoze. Zadnji korak je 

vorteksiranje vseh vzorcev. Vsako epruveto z vzorcem/satandardom/kontrolno in dodano 

kislino je bilo potrebno vorteksirali 30 sekund. Pripravljeni vzorci so bili nanešeni na 

mikrotitrno ploščo z 96 jamicami in s čitalcem (Thermo, multiskan spectrum, 2005, Zda), 

pri valovni dolžini 315 nm, je bila izmerjena absorbanca ogljikovih hidratov (slika 13). 
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Slika 13: Spektrofotometer Multiskan Spectrum 2005 z izstavljeno mikrotitrno ploščo. (Crepulja T., 2016) 

 

3.5.4.2 Merjenje količine lipidov 

 

Za merjenje lipidov smo iz vsakega vzorca odpipetirali 100 µl homogenata v centrifugi 

ustrezne epruvete. K 100 µl homogenata smo dodali 500 µl metanola in 500 µl kloroforma. 

Vsakega od tako pripravljenih vzorcev smo vorteksirali 90 sekund. K vzorcu je bilo 

dodano še 200 µl destilirane vode in ponovno vorteksiranje za 90 sekund. Sledilo je 

centrifugiranje vseh vzorcev za 10 minut na 2500 rpm (Centric plc 322A, Slovenija). 

Za pripravo standarda s tripalmitinom je bilo potrebno pripraviti sledeče koncentracije: 0.4 

mg/ml, 0.2 mg/ml, 0.1 mg/ml, 0.05 mg/ml in 0 mg/ml. Uporabili smo 120 µl tripalmitina 

in mu dodali 840 µl kloroforma, tako smo dobili raztopino z koncentracijo 0.4 mg/ml. 

Nižje koncentracije smo dosegli z redčenjem višje koncentracije. Postopek smo ponavljali 

do kontrolne raztopine, kjer smo imeli samo še kloroform v epruveti.  

Po končanem centrifugiranju smo iz vsake od epruvet odpipetirali 100 µl spodnje faze. Za 

vsak vzorec smo naredili 3 ponovitve. Tudi iz vsake od koncentracij standarda tripalmitina 

smo odpipetirali 100 µl in ravno tako naredili 3 ponovitve. K vsakemu od 

vzorcev/standardov/kontrolne je bilo dodano 500 µl žveplove(VI) kisline. S pomočjo 

termo bloka, segretega na 200°C, smo za 15 minut segreli epruvete. Za merjenje 

absorbance smo uporabili mikrotitrno ploščo z 96 jamicami in s čitalcem mikrotitrnih plošč 

(Thermo, multiskan spectrum, 2005, Zda) izmerili absorbanco lipidov, pri valovni dolžini 

375 nm. 
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3.5.4.3 Merjenje količine proteinov 

 

Postopek merjenja lipidov je bil dokaj preprost, zato je bil izveden vzporedno z merjenjem 

lipidov. Uporabili smo goveji serumski albumin (ang. Bovine serum albumin, BSA) kot 

standard, ki je bil pripravljen v začetni koncentraciji 2 mg/ml z dodatkom kalijevega pufra 

(pH=7,0). BSA standard smo razredčili v več koncentracij: 2 mg/ml, 1mg/ml, 0.5 mg/ml, 

0.25 mg/ml, 0.125 mg/ml in 0.0625 mg/ml. Za kontrolno raztopino smo uporabili kalij 

fosfatni pufer (50mM, pH=7.0). Od vsakega vzorca žleze smo potrebovali le 20 µl, ki smo 

jih nanesli direktno na mikrotitrno ploščo z 96 jamicami. Prav tako smo nanesli 20 µl 

vsake koncentracije BSA standarda in 20 µl kontrolne raztopine (samo pufer). Vsaka od 

komponent je potrebovala še reagent da bi reakcija potekla po protokolu. V ta namen smo 

si pripravili reagent BCA (Thermo Fisher scientific, Zda) za proteine iz komponente A in 

komponente B. Za vsakih 20 µl vzorca/standarda/kontrolne smo potrebovali 200 µl 

reagenta. Obe komponenti smo v določenem razmerju med komponento A in B (2:98) 

zmešali med seboj, ter tako pripravljen standard dodali k vzorcem na ploščo. Pripravljeno 

mikrotitersko ploščo (slika 14) smo za 30 minut v komori inkubirali na temperaturi 37°C. 

Absorbcijo proteinov smo izmerili s čitalcem mikro plošč (Dynex technologies, 1998). 

 

Slika 14: Primer mikrotitrne plošče, pripravljene za vstavitev v čitalec mikrotitrnih plošč (proteinski test). 

Vidno je različno intenzivno vijolično obarvanje, ki je značilno za BCA reagent. (Crepulja T., 2016) 

 

3.5.5 Analiza podatkov 

 

Pridobljene meritve pri tehtanju hrane in iztrebkov smo sproti beležili. V posameznem 

poskusu smo imeli 4 različne mase hranilnih peletov, ki smo jih sešteli v skupno maso 

požrtega. Stopnjo prehranjevanja (p) smo izračunali po formuli (enačba 1): 

 

 

Enačba 1: izračun stopnje prehranjevanja 
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Stopnjo iztrebljanja (i) s pomočjo skupne mase vseh iztrebkov in mase živali smo 

izračunali po formuli (enačba 2): 

 

Enačba 2: izračun stopnje iztrebljanja 

 

Stopnjo asimilacije hrane (a), smo določili po formuli (enačba 3): 

 

 

Enačba 3: izračun stopnje asimilacije hrane 

 

Pridobljene rezultate smo statistično obdelali s programom OriginPro 8. Uporabili smo 

izračune za vsako posamezno stopnjo pri kontrolni vrednosti, ter mikroplastikami: Nivea 

piling >100 µm, Nivea piling <100 µm in PVC vrečka. S pomočjo grafov smo lahko 

določili mediano (vrednost statistične spremenljivke, pri kateri je polovica vrednosti 

manjših ali enakih, druga polovica pa večjih od nje). Na grafu so vidne tudi razpršenosti 

vrednosti, vrednosti osamelcev (vrednosti, ki izrazito odstopajo od vseh ostalih vrednosti), 

ter razpon med najvišjo in najnižjo vrednostjo v posamezni skupini. 

V programu Microsoft Excel smo vse pridobljene vrednosti pri merjenju energetskih 

rezerv uporabili za izris umeritvene krivulje za vsak standard posebej. Umeritveno krivuljo 

smo pridobili s pomočjo merjenja  že znanih koncentracij standardov. Pri izrisu umeritvene 

krivulje smo dobili linearno enačbo vrednosti z y osi. Iz linearne enačbe smo izrazili 

vrednost x, s katero smo po opravljenih izračunih dobili koncentracijo ogljikovih hidratov, 

lipidov ali proteinov.  

Maso oz. količino energetskih rezerv (m) (enačba 4), smo izračunali s pomočjo 

izmerjene  koncentracije, in sicer smo najprej preračunali maso na volumen homogenata, 

ki smo ga uporabili v posamezni meritvi , npr. 300 µL pri ogljikovih hidratih, oziroma 100 

µL pri lipidih. V nadaljevanju smo preračunali količino, ki bi ustrezala eni živali v 650 µL, 

ki smo ga uporabili za homogenizacijo. Vrednost smo delili s svežo maso živali (mg). 

 

 

Enačba 4: izračun mase oz. količine energetskih rezerv 

 



  37 

Crepulja, T. Vpliv mikroplastike na prehranjevanje in energetske rezerve kopenskih rakov enakonožcev 

Porcellio scaber. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in 

Bio, 2016. 

 

Začetni volumen (V) je tisti volumen, ki smo ga uporabili na začetku protokola za 

določene energetske rezerve. Zanimalo nas je tudi kolikšna je masa posameznih 

energetskih rezerv v 650 µl homogenata, glede na svežo maso živali. S tem podatkom smo 

lahko ustrezno primerjali dobljene rezultate med osebki. Uporabili smo formulo (enačba 5) 

za izračun:  

                                      

 

Enačba 5: izračun mase oz. količine energetskih rezerv v vzorcu 

                

Za statistično analizo v programu OriginPro 8 smo uporabili maso energetskih rezerv na 

svežo maso živali v 650 µl homogenata. Z uporabo statistične  metode neparametričnega 

testa  Mann-Whitney  smo izrisali grafe, s pomočjo katerih smo grafično prikazali 

mediano, srednjo vrednost, razpršenost, osamelce in razpon vrednosti. Interval zaupanja pri 

vseh prikazanih grafih je bil 95% (p<0.05). 
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4 REZULTATI 

4.1 USPEŠNOST POSKUSOV 

 

Na spodnji preglednici je prikazana razporeditev poskusov, ter slikovna ponazoritev 

petrijevk z živalmi, za vsak posamezen poskus. 

Preglednica 3: Shema rezultatov  poskusov in nadaljnjih korakov. 

 

 

 

  

 

 

-Hrana iz želatine, 

ribje hrane in 

jelšinih listov 

-Brez uporabe filter 

papirja 

 

-Hrana iz 

krompirja, zajčje 

hrane in jelšinih 

listov 

-Brez uporabe 

filter papirja 

 

-Hrana iz 

kropmirja, zajčje 

hrane in jelšinih 

listov 

-Uporaba filter 

paprija in posodice 

za hrano 

-Hrana iz 

krompirja, zajčje 

hrane in jelšinih 

listov 

-Uporaba filter 

papirja in posodice 

za hrano 

Hrana je prehitro 

plesnela. Poskus 

ni uspel. 

Hrana iz krompirja 

in zajčje hrane je 

ustrezna. Poskus je 

uspel. 

Živali so bile 

okužene in 

preobčutjive 

na vlago kljub 

uporabi filter 

paprija. Veliko 

osebkov je 

poginilo. 

Poskus ni uspel. 

Ponovitev poskusa 

3. Z uporabo filter 

paprija se je v 

petrijevkah uspelo 

zadržati več vlage 

kot pri poskusu 1 

in 2. Poskus je 

uspel. 
NADALJEVANJE:

Merjenje ogljikovih 

hidratov, lipidov in 

proteinov. NADALJEVANJE:

Merjenje ogljikovih 

hidratov, lipidov in 

proteinov. 
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4.2 VPLIV MIKROPLASTIKE NA PREHRANJEVANJE 

 

V nadaljevanju podajamo rezultate samo za poskusa, ki sta uspela: torej poskus 2: 

definitivni poskus brez filter papirja ter poskus 4: definitivni poskus s filter paprijem. 

 

4.2.1 Poskus 2: definitivni poskus brez filter papirja 

 

V 2. poskusu smo ugotovili, da mikroplastika ni imela vplivna na prehranjevanje živali. Z 

uporabo statistične metode Mann-Whitney smo ugotovili, da med kontrolnimi živali in 

živali ki so jedle tri vrste mikroplastike ni pomembnih odstopanj (slika 15). 

 

Slika 15: Grafični prikaz stopnje prehranjevanja testnih živali (2.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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S statistično metodo Mann-Whitney smo ugotovili, da mikroplastika ni imela vpliva na 

stopnjo iztrebljanja živali (slika 16). 

 

 

Slika 16: Grafični prikaz stopnje iztrebljanja testnih živali (2.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Z uporabo neparametričnega testa Mann-Whitney  smo ugotovili, da mikroplastika ni 

imela vpliva na asimilacijo hrane pri testnih živalih (slika 17). 

 

 

Slika 17: Grafični prikaz stopnje asimilacije hrane testnih živali (2.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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4.2.2 Poskus 4: definitivni poskus s filter papirjem 

 

V 4. poskusu smo ugotovili, da mikroplastika ni imela pomembnega vpliva na 

prehranjevanje živali. S statističnim testom Mann-Whitney za analizo rezultatov smo 

ugotovili, da ni prišlo do pomembnih odstopanj med kontrolnim vzorcem živali in tistimi 

ki so jedle hrano z mikroplastiko (slika 18). 

 

 

Slika 18: Grafični prikaz stopnje prehranjevanja testnih živali (4.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Z neparametričnim testom Mann-Whitney smo ugotovili, da nobena vrsta mikroplastike ni 

imela vpliva na iztrebljanje živali tudi v 2. poskusu (slika 19). 

 

 

Slika 19: Grafični prikaz stopnje iztrebljanja testnih živali (4.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Z uporabo statistične metode neparametričnega testa Mann-Whitney  smo ugotovili, da 

mikroplastika ni imela vpliva na asimilacijo hrane pri živalih (slika 20). 

 

 

Slika 20: Grafični prikaz stopnje asimilacije hrane testnih živali (4.poskus). 

 

 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 

 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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4.3 ENERGETSKE REZERVE 

 

4.3.1 Poskus 2: definitivni poskus brez filter papirja 

 

S statistično analizo rezultatov z uporabo neparametričnega testa Mann-Whitney smo 

ugotovili, da mikroplastika ni imela vpliva na izmerjeno maso ogljikovih hidratov. Živali, 

ki so jedle pelete z mikroplastiko so imele približno enako koncentracijo ogljikovih 

hidratov v žlezi kot živali ki so jedle kontrolne pelete (slika 21). 

 

Slika 21: Grafični prikaz mase ogljikovih hidratov na svežo maso živali (2.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Z uporabo Mann-Whitney metode smo ugotovili, da mikroplastika ni imela vpliva na 

količino lipidov, pri živalih ki so jedle hrano z mikroplastiko (slika 22). 

 

 

Slika 22: Grafični prikaz mase lipidov na svežo maso živali (2.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Z uporabo neparametričnega testa Mann-Whitney za obdelavo podatkov smo opazili 

statistično značilno povečanje količine proteinov v žlezah živali, ki so jedle mikroplastiko 

iz PVC vrečke (slika 23). 

 

 

Slika 23: Grafični prikaz mase proteinov na svežo maso živali (2.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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4.3.2 Poskus 4: definitivni poskus s filter papirjem 

 

V 4. poskusu smo ravno tako uporabili neparametrični test Mann-Whitney in ugotovili, da 

mikroplastika v hrani ni imela značilnega vpliva na izmerjeno maso ogljikovih hidratov v 

žlezi (slika 24). 

 

 

Slika 24: Grafični prikaz mase ogljikovih hidratov na svežo maso živali (4.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Z uporabo Mann-Whitney statistične metode smo ugotovili, da mikroplastika ni imela 

pomembnega vpliva na količino lipidov v žlezi (slika 25). 

 

 

Slika 25: Grafični prikaz mase lipidov na svežo maso živali (4.poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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V 4. poskusu smo prav tako z uporabo Mann-Whitney metode ugotovili, da mikroplastika 

v hrani živali ni imela statistično značilnega vpliva na izmerjeno maso proteinov v žlezi 

(slika 26). 

 

 

Slika 26: Grafični prikaz mase proteinov na svežo maso živali (4. poskus). 

 

Kontrolna: skupina živali, ki ni bila izpostavljena kontaminirani hrani in nam je služila kot 

kontrolna skupina. 

Oznaka n: število osebkov v posamezni skupini; 

• maksimalna in minimalna vrednost (brki: ┴); 

• srednja vrednost (■); in 

• mediana (srednja črta) 
 

Mann-Whitney U-test (p<0.05) 
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Spodaj za lažjo primerjavo rezultatov med poskusoma podajamo vse mediane merjenih 

vrednosti v poskusu 2 (preglednica 4) in poskusu 4 (preglednica 5). Živali  v poskusih 2 in 

4 so imele primerljivo stopnjo prehranjevanja, stopnjo iztrebljanja ter asimilacijo hrane. 

Živali so imele primerljive vrednosti količine proteinov v žlezi, ter količine lipidov. 

Količina ogljikovih hidratov pa je bila v poskusu 4 (preglednica 5) v celoti nižja od tiste v 

poskusu 2 (preglednica 4).  

 

Preglednica 4: Prikaz vrednosti mediane iz 2. poskusa v posamezni skupini. 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrolna 

skupina 

NIVEA piling 

>100 µm 

NIVEA piling 

<100 µm 
PVC vrečka 

Statistično 

značilen 

učinek: 

DA/NE 

Stopnja 

prehranjevanja 

[mg/dan] 
0,05829 0,05985 0,06317 0,0611 NE 

Stopnja 

iztrebljanja 

[mg/dan] 
0,01508 0,01891 0,01581 0,01651 NE 

Stopnja 

asimilacije 

[mg/dan] 

2,33494 2,23722 1,89663 2,01345 NE 

masa OH iz ene 

živali na svežo 

maso živali 

[µg/mg] 

3,95044 2,8711 2,74756 2,50454 NE 

Masa lipidov iz 

ene živali na 

svežo maso živali 

[µg/mg] 

13,751 13,28764 8,69844 9,866 NE 

Masa proteinov iz 

ene živali na 

svežo maso živali 

[µg/mg] 

7,79471 9,50929 10,4993 17,42381* DA* 
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Preglednica 5: Prikaz mediane rezultatov iz 4. poskusa. 

 
Kontrolna 

skupina 

NIVEA piling 

>100 µm 

NIVEA piling 

<100 µm 
PVC vrečka 

Statistično 

značilen 

učinek: 

DA/NE 

Stopnja 

prehranjevanja 

[mg/dan] 

0,0416 0,0349 0,04142 0,03681 
 

NE 

Stopnja 

iztrebljanja 

[mg/dan] 

 

0,01698 

 

0,01733 

 

0,01856 

 

0,01617 

 

NE 

Stopnja 

asimilacije 

[mg/dan] 

 

2,1613 

 

1,87638 

 

1,82665 

 

1,65729 

 

NE 

masa OH iz ene 

živali na svežo 

maso živali 

[µg/mg] 

 

0,9921 

 

 

1,07848 

 

 

1,26473 

 

 

1,188 

 

 

NE 

Masa lipidov iz 

ene živali na 

svežo maso živali 

[µg/mg] 

 

5,95361 

 

 

8,08128 

 

 

6,2994 

 

 

5,71706 

 

 

NE 

Masa proteinov iz 

ene živali na 

svežo maso živali 

[µg/mg] 

 

6,17825 

 

 

7,47341 

 

 

7,18598 

 

 

5,21726 

 

 

NE 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

5.1 VPLIV VLAŽENJA NA IZVEDBO POSKUSA  

 

Izkazalo se je, da ima način vzdrževanja vlage vpliv na preživetje rakov. V 1. in 2. poskusu 

ni bil uporabljen filter papir kot zadrževalec vlage, ampak smo drobne kapljice vode 

nanesli na pokrov petrijevke. Metoda se je izkazala za ustrezno, vendar nezanesljivo pri 

bolj občutljivih kulturah. V 3. in 4. poskusu je uporabljeni filter papir zadrževal dodatno 

količino vlage, kar se je izkazalo kot zelo zanesljiva metoda, saj dodatno vlaženje pokrova 

ni bilo potrebno skoraj 5 dni. Živali so na ta način imele ves čas dovolj vlage, ne glede na 

natančnost in zanesljivost pogojev in osebe, ki poskus izvaja.  

Predlagamo, da se v nadaljnjih poskusih kot način vlaženja uporablja filter papir. 

 

5.2 VPLIV MIKROPLASTIKE NA PREHRANJEVANJE 

 

Rezultati naloge so pokazali, da testirana mikroplastika po 14 dneh ni imela statistično 

značilnega vpliva na prehranjevanje, iztrebljanje, asimilacijo hrane in smrtnosti kopenskih 

rakov. 

Rezultati hranjenja so pokazali, da so se živali prehranjevale po pričakovani stopnji 

hranjenja nekje med 0,03 in 0,07 mg hrane/ g živali/ dan (Drobne D. in Drobne S., 2014).  

Iztrebljanje je bilo pri vseh živalih premo sorazmerno s prehranjevanjem. Pri obeh 

poskusih nismo zaznali velike razlike pri iztrebljanju živali v kontroli in pri tistih, ki so 

jedli hrano z mikroplastiko. Iz tega sklepamo, da hrana, ki je bila izpostavljena 

mikroplastiki, ni imela nikakršnega vpliva na iztrebljanje osebkov. Glede na raziskave 

Zidar in sod., (2003),  ki kažejo na to, da je povprečen čas zadrževanja pri hrani, ki je 

kontaminirana veliko nižji, kot čas zadrževanja pri kontrolni hrani, bi lahko sklepali da 

živali kontrolne hrane tudi več zaužijejo. V obeh naših poskusih smo ugotovili, da je bila 

povprečna stopnja prehranjevanja glede na posamezno skupino zelo podobna. 

Mikroplastika v hrani ni povzročila pomembnih odstopanj, ki bi nam nakazovala, da so se 

živali z okuženo hrano manj hranile. Vzorec se je nadaljeval tudi pri asimilaciji hrane, saj 

le ta ni kazala bistvenih odstopanj ki bi pomenile da se je hrana slabše asimilirala pri 

živalih, ki so jedle hrano okuženo z mikroplastiko. 

 Glede na to, da je bila koncentracija mikroplastike v hrani povsod enaka nismo mogli 

določiti kakšen je bil vpliv koncentracije na smrtnost osebkov. Naša koncentracija je bila 

precej nizka, zato je bila mortaliteta skoraj zanemarljiva. Lwanga in sodelavci (2016), so 

prišli do podobnih ugotovitev, saj so z raziskavo na navadnih deževnikih prišli do  
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zaključkov, da mikroplastika pri najnižji koncentraciji (7% mikroplastike v zemlji) ni 

imela vpliva na smrtnost, niti pri daljšem izpostavljanju 60 dni. Naša koncentracija 

uporabljene mikroplastike je bila 0.4%, kar je še manj v primerjavi s koncentracijo iz 

omenjene raziskave. Pri višjih koncentracijah  je bila smrtnost 25%,  že pri krajši 

izpostavitvi mikroplastike. V nasprotju z raziskavami (Setälä in sod., 2014), kjer 4 od 6 

vrst zooplanktona v večini ni zaužilo hrane z mikroplastiko, v naši raziskavi nismo zaznali 

sprememb v prehranjevanju pri živalih, ki so bile izpostavljene mikroplastiki. Prav tako so 

Wright in sodelavci (2013) ugotovili velik vpliv mikroplastike na zmanjšano stopnjo 

prehranjevanja pri testiranih morskih črvih. 

S primerjavo med zaužito hrano in količino iztrebkov smo določali, kako se je hrana v 

posamezni skupini živali asimilirala. Pri kontrolni skupini živali in skupinah, ki so zaužile 

hrano z mikroplastiko nismo opazili razlike v asimilaciji hrane. 

Zaključujemo, da testirane koncentracije mikroplastike v testiranem obdobju niso imele 

statistično značilnega učinka na prehranjevanje, iztrebljanje, asimilacijo hrane ter telesno 

maso kopenskih rakov. Predlagamo nadaljevanje poskusov z večjimi odmerki ter z daljšim 

časom izpostavitve. 

 

5.3 VPLIV MIKROPLASTIKE NA ENERGETSKE REZERVE 

 

Ugotovili smo, da mikroplastika ni imela pomembnega vpliva na energetske rezerve v 

prebavni žlezi kopenskega raka. Izjema je bilo povišanje proteinov v primeru poskusa 2 pri 

mikroplastiki iz PVC vrečke. Glede na to, da smo poskus ponovili z večjim številom živali, 

zaključujemo, da proteini niso bili povišani, tako kot v primeru poskusa 4. Predlagamo 

nadaljnje raziskave za potrditev slednjega. 

Nasprotno so Wright in sodelavci (2012), v 4-tedenski raziskavi z morskimi črvi  zaznali 

vpad energetskih rezerv tudi za 50% pri višjih koncenctracijah mikroplastike. Vpad 

količine energetskih rezerv pripisujejo zmanjšani dejavnosti hranjenja, daljšemu času 

zadrževanja mikroplastike v črevesju in vnetju. 

Koncentracija mikroplastike, ki smo jo uporabili za pripravo naših hranilnih peletov, je bila 

podobna dejanski koncentraciji mikroplastike v kopenskem okolju, t.j. kompostu. Naše 

analize so pokazale da je bila koncentracija očitno prenizka, da bi imela vpliv na količino 

ogljikov hidratov, lipidov in proteinov v žlezi. Predvidevamo, da bi z povišanjem 

koncentracije najbrž povzročili višjo smrtnost in vpliv na energetske rezerve, a to ni bil cilj 

naše diplomske naloge. Osredotočili smo se na realne podatke že znanih koncentracij 

mikroplastike v okolju in na ta način želeli ugotoviti, ali bo imela kakšen vpliv pri testnih 

organizmih. 
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Zaključujemo, da izbrane koncentracije mikroplastike v testiranem obdobju niso imele 

statistično značilnega vpliva na energetske rezerve v žlezi kopenskih rakov. Predlagamo 

nadaljevanje poskusov z večjimi odmerki ter z daljšim časom izpostavitve. Mikroplastika 

na kopnem za razliko od morskega okolja zaenkrat še ni zelo raziskano področje, temu 

vprid pričajo tudi do sedaj opravljene raziskave, katerih je bore malo.  
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6 POVZETEK 

 

Osrednja tema naše raziskave je bila plastika, ki pod različnimi pogoji razpade na delce 

manjše od 5 mm. Imenujemo jih  mikroplastika. Mikroplastiko lahko pridobimo tudi 

neposredno, v obliki vlaken iz oblačil, kot delce iz kozmetičnih proizvodov, kot stranski 

proizvod večjih plastičnih delov ipd.  

V nalogi smo proučevali vpliv mikroplastike na kopenske rake enakonožce P. scaber. 

Zanimalo nas je predvsem kako mikroplastika v hrani vpliva na prehranjevanje in 

energetske rezerve teh živali. V sklopu prehranjevanja smo proučevali stopnjo privzema 

hrane, stopnjo iztrebljanja ter asimilacijo hrane. Pri kopičenju energetskih rezerv nas je 

zanimalo, ali mikroplastika vpliva na količino ogljikovih hidratov, lipidov in proteinov.  

Izbrane koncentracije mikroplastike v testiranem obdobju niso imele statistično značilnega 

učinka na prehranjevanje, iztrebljanje ter asimilacijo hrane. Prav tako ni bilo vpliva na 

energetske rezerve v prebavni žlezi, t.j. ogljikovih hidratov, lipidov, proteinov.  

Z našimi ugotovitvami smo ovrgli vse hipoteze, ki smo jih postavili pred začetkom 

raziskovanja, saj nismo uspeli dokazati, da bi mikroplastika v hrani imela kakršenkoli vpliv 

na enakonožne rake P. scaber. Naše izsledke pripisujemo uporabljeni koncentraciji 

mikroplastike v prehranjevalnih peletih.  Koncentracija, ki smo jo uporabili je bila dokaj 

nizka, saj smo želeli uporabiti realne okoljske koncentracije. Sklepamo lahko, da bo 

plastika in mikroplastika v naslednjih letih vse večji okoljski problem, ki bo zahteval 

raziskave na to temo in rešitve. Zato predlagamo nadaljevanje poskusov z večjimi odmerki  

mikroplastike ter z daljšim časom izpostavitve. 
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7 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V 

OSNOVNI ŠOLI 

 

7.1 IZBIRA TEMATIKE 

 

V učnem načrtu za biologijo v  8. razredu se učenci spoznavajo s pojmom ekologije in 

biotske pestrosti, na kratko pa se tudi dotaknejo vprašanja zakaj je potrebno varovati 

naravo in kako pride do različnih onesnaženj. Če želimo učencem še bolj nazorno prikazati 

različne vrste onesnaženj našega okolja je naše projektno delo potrebno uvrstiti v bolj 

specifičen predmet ki obravnava samo učinke kemije in drugih umetnih snovi na okolje. 

Med vsemi izbirnimi predmeti je najbolj blizu opisani temi predmet kemija v okolju.  

Učencem želimo v štiri ure dolgem projektnem delu predstaviti mikroplastiko kot enega od 

onesnaževalcev okolja. Kemija v okolju zagotovo nima samo negativnih učinkov, vseeno 

pa se želimo pri našem delu osredotočiti na kemične onesnaževalce okolja. Učenci bodo v 

okviru predmeta kemija v okolju spoznali mikroplastiko kot onesnaževalca okolja, sami 

bodo nastavili poskus s katerim bodo opazovali vpliv mikroplastike na prehranjevanje 

živali, hkrati pa bodo tudi spoznali več vrst kemičnih onesnaževalcev okolja. Celoten 

projekt je zasnovan kot obravnava širše tematike našega 14-dnevnega poskusa, z razliko da 

bo njihovo delo veliko bolj poenostavljeno in brez biokemijskega dela merjenja 

energetskih rezerv, saj je to za njihovo predznanje prezahtevno. 

 

7.2 UČNA PRIPRAVA TER POTEK DELA 

 

Učenci bodo skozi eksperiment spoznali vplive onesnaženja na živali, hkrati pa se bodo 

tudi seznanili z drugimi možnimi onesnaževalci v okolju. Projektno delo bi razdelili na 5 

učnih ur, oziroma 2x po 2 do 3 učne ure zaradi narave poskusa.  

V prvem delu se učenci seznanijo z uporabo plastike, nastankom mikroplastike in možnih 

onesnaženj v okolju zaradi uporabe le teh. Delo nadaljujemo s poskusom, kjer se učenci 

razdelijo v 4 skupine. Vsak par bo nastavil svoj poskus, ki ga bo opazoval v obdobju 3 dni. 

V drugem delu projekta z učenci analiziramo rezultate, pregledamo kaj se je dogajalo z 

živalmi vse 3 dni in kaj smo pri tem ugotovili. V zadnji uri učenci v skupinah ustvarijo 

plakate po izbiri, vsaka skupina si namreč izbere kemičnega onesnaževalca in ga pred 

razredom predstavi. Pred zaključkom projektnega dela tudi učitelj pove svoje zaključke in 

ugotovitve. Z učenci se tudi pogovorimo kakšni so njihovi zaključki po koncu projektnega 

dela. 
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Priprava na učno uro 

 

Predmet: 

Izbirni 

predmet: 

kemija v 

okolju 

 Zap. št.ure (letna 

priprava):  

 

Šola:  

OŠ Majde  

Vrhovnik 

 Datum:  

 

 

Učitelj: 

 Tanja 

Crepulja 

 Učna 

tema/vsebinski 

sklop po UN: 

 

 

Razred: 

8. 

 Naslov učne ure: 

Mikroplastika; 

onesnaževalec 

voda in kopnega 

 

Učni cilji: 

 

-spoznajo nastanek mikroplastike 

-seznanijo se z škodljivimi učinki mikroplastike v okolju 

-spoznajo kopenske rake enakonožce 

-opazujejo prehranjevanje kopenskih rakov enakonožcev Porcellio 

scaber 

-spoznajo več kemičnih onesnaževalcev okolja 

 

 

Učenčevo 

predznanje:  

 

-znajo našteti različne vrste ekosistemov 

-poznajo nekaj velikih virov onesnaževanja okolja 

-vedo zakaj je potrebno varovati naravo 

Ključni pojmi  

(novi):   

Mikroplastika, kopenski raki, mokrice, kemični onesnaževalci 

 

 Učila: zvezek, delovni list za učence 

Pripomočki v šoli: tabla, računalnik, pisalo 

Pripomočki v laboratoriju: vse potrebno za izvedbo eksperimenta 
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Učne metode:    razlaga          pripovedovanje          opisovanje         

razgovor (diskusija)       demonstracija 

  praktične (operacijske) metode          delo z gradivi (besedili, 

slikami, video, modeli…) 

  opis drugih metod:  

Učne oblike:   frontalna            skupinska          delo v parih (tandem)            

individualna 

 

 

1. del  projektnega dela 

1. učna ura: 

Učitelj na začetku ure napove projektno delo in učence vpraša kakšne vrste onesnaževanj 

poznajo, s tem preveri njihovo predznanje in ugotovi kakšen odnos imajo do varovanja 

narave in onesnaženja. Z uporabo power point predstavitve predstavi nekaj možnih 

kemičnih onesnaževalcev kot so: razlitje nafte v morje, izpušni plini v zraku, nastanek 

ozonske luknja, onesnaževanje zraka z različnimi plini, onesnaževanje voda z 

industrijskimi odpadki, radioaktivno onesnaženje. Učitelj našteje tudi onesnaževanje voda 

in kopnega z plastiko in mikroplastiko, hkrati napove da se bodo malo polj posvetili 

slednjemu načinu onesnaževanja. Učitelj učencem razloži, kakšne so pozitivne in 

negativne uporabe plastike, ter kako iz velikih kosov dobimo mikroplastiko. V 

nadaljevanju se osredotoči na vplive mikroplastike na živalih, ki živijo v morju, sladkih 

vodah in na kopnem. Z nazornimi slikami učencem prikaže kako mikroplastika onesnažuje 

naše okolje in na kakšen način zaide v ekosisteme. Učenci si v zvezke zabeležijo ključne 

točke, ki jih morajo vedeti o mikroplastiki in onesnaževanju ki ga povzroča. 

2. učna ura: 

Učenci imajo sedaj že nekaj teoretičnega predznanja za poskus ki ga bodo izvajali. Poskus 

izvajamo če je le mogoče izven učilnice, v za to pripravljeni vajalnici. Celoten razred se 

razdeli v 4 skupine. Pripravijo si pripomočke, nekaj pa jih imajo že na mizi. Vsaka skupina 

ima na mizi lupo, 4 petrijevke, flomastre, prazen terarij, folijo za živila in posodo z 

testnimi živalmi. Vsak od učencev prejme delovni list z natančnimi navodili po 

kronološkem zaporedju, ki ga med delom tudi izpolnjujejo. Vsak učenec iz skupine si 

najde svojo testno žival, en osebek kopenskega raka enakonožca. Učenci si vzamejo čas in 

žival spoznajo, jo pogledajo pod lupo in v delovnem listu dopolnijo zahtevane naloge. 

Učitelj podaja navodila za izvajanje poskusa. Učencem naroči naj si pripravijo terarij z 

mokrimi brisačkami, označijo petrijevke, stehtajo žival in navlažijo pokrov petrijevke.  
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Vsaka od skupin dobi tudi že vnaprej pripravljeno hrano. Prva skupina ima hrano ki je 

kontrolna, ne vsebuje mikroplastike, druga, tretja in četrta skupina pa imajo različne vrste 

mikroplastik. Med skupinami krožijo vse vrste mikroplastike da si jih učenci lahko 

pobližje ogledajo. Učenci sami pripravijo petrijevko, vstavijo žival in hrano in vse 

petrijevke iz skupine položijo v isti terarij, katerega pokrijejo s folijo za živila. Poskus je 

sedaj nastavljen, učenci pa imajo še čas da dokončajo delovni list. Učitelj spodbuja aktivno 

reševanje delovnega list, hkrati jih vodi od naloge do naloge in od učencev zahteva 

odgovore na vprašanja. 

 

2. del projektnega dela 

Potem ko so učenci nastavili poskus počakamo 3 dni preden nadaljujemo z delom. Učitelj 

poskrbi da so petrijevke stalno vlažne, saj bi bilo takšno delo z učenci precej zamudno. 

3. učna ura: 

Učenci se vrnejo v vajalnico kjer so predhodno zaključili delo. Vzamejo si svoje terarije in 

razporedijo petrijevke. Na delovni list si zapišejo vsa opažanja in ugotovitve. Učitelj začne 

z učenci diskusijo s katero ugotovi kaj so se učenci naučili in ali so prišli do kakšnih 

pomembnih zaključkov. Glede na to, da biokemijske analize energetskih rezerv učenci ne 

bodo opravljali, učitelj na hitro z grafi prikaže kako je sam izvedel te meritve in kakšni so 

bili rezultati. 

 4. in 5. učna ura:  

Ko je poskus končan se učenci prestavijo v računalniško učilnico, kjer nadaljujejo z delom 

v 4 skupinah. Učenci se med seboj lahko tudi zamenjajo če želijo delo nadaljevati s kom 

drugim. V računalniški učilnici imajo 60 minut časa, da izdelajo preprosto power point 

predstavitev, ki bo predstavljala eno od možnih kemičnih onesnaženj okolja. Vrsto 

onesnaženja si učenci izberejo sami, pogoj je le da je v sklopu kemičnega onesnaženja. Ne 

morejo si izbrati npr. onesnaženje okolja s kosovnimi odpadki. V predstavitvi učenci 

zajamejo ključna točke o posameznem onesnaževanju in možnih izboljšavah za prihodnost. 

V zadnjih 30 minutah vsaka skupina na kratko predstavi svoje ugotovitve. 
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10 PRILOGE 

 

Priloga A: delovni list za učence 

 

MIKROPLASTIKA: onesnaževalec voda in kopnega     

               

1. Pred seboj imaš malo bolj zahtevno nalogo. Potrebno bo pripraviti poskus. Preden s 

poskusom začneš preveri, če imaš vse potrebno za začetek dela. 

Potrebščine: 

 Lupa, petrijevka, vodoodporni flomaster, kemični svinčnik, plastična žlička, 

razpršilo z destilirano vodo, folija za živila, terarij (uporablja cela skupina) 

 Od učitelja prejmeš še žival in hranilni pelet. 

 

     Postopek dela: 

1. V terariju ki vam ga je posredoval učitelj, poišči enega kopenskega raka 

enakonožca. 

2. Žival daj na petrijevko in si ga podrobno oglej pod lupo. 

3. Na pokrov petrijevke zapiši svoje ime, datum in vrsto hrane ki ti jo je posredoval 

učitelj. 

4. Pokrov petrijevke rahlo navlaži z uporabo pripravljenega razpršila. 

5. V petrijevko s pomočjo plastične žličke daj svojo žival in pelet hrane, ki si ga dobil 

do učitelja. 

6. Skupaj s sošolci iz skupine navlaži nekaj papirnatih brisač in jih položi na dno 

skupnega terarija. 

7. S sošolci položite svoje petrijevke v terarij in ga pokrijte s folijo za živila 

8. Na foliji naredite nekaj luknjic za zrak. 

9. Terarij odnesite v temen prostor ki ga je učitelj pripravil za vzdrževanje vašega 

poskusa. 

 

 

2. Dobro si poglej vzorce mikroplastike. V spodnje kroge skiciraj kako izgledajo 

različne vrste mikroplastike.  
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3. Sošolce povprašaj, če je kdo imel primer živali, ki se levi ali primer samice, ki je 

bila oplojena. Kakšne posebnosti si opazil? Opiši. 

 

 

 

 

 

4. Na spodnji sliki označi dele mokrice. 

 

 

 

5. S sošolci in učiteljem ste ravnokar zaključili diskusijo o rezultatih hranjenja 

mokrice. Na spodnjo črto zapiši svoja opažanja, ugotovitve in sklepe. Kako se je 

hranila tvoja žival? Je bilo veliko iztrebkov? Je mikroplastika vplivala na 

prehranjevanje? 

 

 

    

   

 


