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1 UVOD 

Ţivo srebro (Hg) je kovina srebrne barve z gostoto 13,5 g cm
-2

. Je edina kovina, ki je pri sobni 

temperaturi v tekočem agregatnem stanju. Hg le redko najdemo v samorodni obliki (v 

kapljicah), pogosteje pa v obliki cinabarita (HgS), ki je glavna ţivosrebrova ruda. Na pogled 

privlačna  kovina je zelo zanimiva za industrijo, medtem ko je za ţive organizme zelo 

strupena. Kljub strupenosti je še vedno nepogrešljiva v industrijskih in tehnoloških panogah, 

kjer se uporablja za termometre, barometre, manometre, za ţarnice, ki oddajajo ultravijolično 

svetlobo, za difuzijske vakuumske črpalke, za amalgamsko pridobivanje srebra in zlata in 

tako dalje.  

V Idriji je bil drugi največji rudnik Hg na svetu, takoj za španskim Almadenom. Ob koncu 15. 

stoletja je Hg na takrat neposeljenem območju odkril kmet, ki je pod studenec postavil škaf. 

Vanj je poleg vode ulovil še neznano snov srebrnkastega videza, ki je redko poseljeno dolino 

kmalu spremenila v veliko mesto.  

V petsto letih delovanja idrijskega rudnika je bilo odkopano več kot 12,7 milijonov ton rude, 

pri predelavi pa se je z emisijami v zrak, vodo in tla preneslo pribliţno 37 tisoč ton Hg. 

Pridobivanje Hg v Idriji se je končalo leta 1990, glavni vzrok pa je bil padec cen na trţišču. 

Pet stoletij neprekinjenega rudarjenja in predelovanja rude je v okolici pustilo nepopravljive 

posledice, visoke koncentracije Hg najdemo tako v okolju kot v tam ţivečih organizmih. 

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

uporaba v industriji navadno povzročata močno povišane lokalne koncentracije, ki 

predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi in ţivali. Primarni razlog onesnaţevanja 

predstavljajo hlapi elementarnega Hg
0
 iz topilniškega dimnika, rudniških jaškov in ţgalniških 

ostankov, izhlapevanje Hg iz izdankov rude ter starih retortnih ţgalnic v gozdovih v okolici 

Idrije. 

Namen diplomske naloge je bil določiti skupne koncentracije Hg v tleh in izbranih 

rastlinskih vrstah, nabranih na močno onesnaţenih območjih v Idriji. Kljub temu, da se Hg 

lahko nahaja v tleh v različnih oblikah, skupne koncentracije predstavljajo dobro merilo za 
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stopnjo onesnaţenosti. Hg se namreč iz onesnaţenih tal izpira v podtalnico in površinske 

vode, sprejemajo ga rastline pa tudi mikroorganizmi in ţivali.  

Prav vegetacija navadno najprej prestreţe strupene snovi, ki vstopajo v kopenske 

ekosisteme iz zraka, tal ali vodnih sistemov. Hg pri višjih rastlinah nima poznane biološke 

funkcije, v primeru visokih koncentracij pa je zanje strupen. Rastline, ki uspevajo v 

ekosistemih s povišanimi koncentracijami Hg, se lahko ţivljenju v takšnih okoljih 

prilagodijo z razvojem razstrupljevalnih mehanizmov (Cooper in Gilespie, 2001).  

Kopičenje Hg v kopenske rastline poteka po treh poteh: z direktno absorpcijo plinaste faze 

skozi listne reţe, z atmosfersko depozicijo prašnih delcev in s privzemom Hg v ionski 

obliki preko korenin. Ker je rastlinska vegetacija pomemben posrednik najbolj strupene 

oblike Hg - metil Hg (MeHg) rastlinojedim organizmom, ki kovino prenašajo naprej na 

višje trofične nivoje v kopenski prehranjevalni verigi, je takšno kopičenje še posebej  

problematično. 

Znano je, da Hg negativno vpliva na mikrobno aktivnost tal. Večina kopenskih rastlin tvori 

simbiozo – arbuskularno mikorizo (AM) – z glivami iz rodu Glomeromycota, kar rastlinam 

omogoča izboljšanje privzema mineralov, še posebej fosforja in vode. V diplomskem delu 

nas je tako zanimala tudi stopnja AM kolonizacije in gostota AM spor v rizosferi izbranih 

rastlinskih vrst, vzorčenih na območjih v Idriji, ki so zelo onesnaţeni s Hg. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Hg 

Simbol ţivega srebra Hg izhaja iz latinske besede hydrargyrum, kar pomeni tekoče srebro. 

Hg spada v skupino elementov, znanih kot prehodne kovine. Od drugih elementov prehoda 

se razlikuje v tem, da je pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju, da ima 

relativno visok parni tlak, je srebrno-bele barve in ima veliko gostoto (13,5 g cm-2) ter je 

slabo topen v vodi – 0,08mg l-1 pri 25° C (Gochfeld, 2003). Zaradi edinstvenih fizikalno-

kemijske lastnosti, kot so visoka površinska napetost, enakomerno povečevanje 

prostornine, neomočljivost in neoprijemljivost na steklo, je elementarni Hg zelo primeren 

za številne merilne naprave, kakršni sta barometer in termometer. Zaradi nizke električne 

upornosti in visoke toplotne prevodnosti je primeren kot hladilna tekočina, ker tvori 

amalgam ga uporabljajo pri pridobivanju kovin in za zobne zalivke, zaradi sijaja pa so ga 

dodajali barvam. Ker je močno strupen za organizme, so ga uporabljali tudi pri izdelovanju 

baktericidov in fungicidov (Stein in sod., 1996).  

V naravi Hg ne najdemo samo v klasični kovinski obliki (slika 1), pojavlja se v vseh 

medijih in v več oblikah (Gochfeld, 2003). Najdemo ga v obliki ionov in spojin, ki so 

lahko anorganske ali organske. Obstaja v treh valenčnih oziroma oksidacijskih stanjih: 

elementarno ţivo srebro (Hg°), enovalentno ţivo srebro (Hg
+
) in dvovalentno ţivo srebro 

(Hg
2+

), (Lindberg, 1986). Vse organske oblike nastanejo iz anorganskih, kar se lahko zgodi 

med tehnološkim procesom v kemični industriji ali spontano v naravi kot kemična 

metilacija. Med pomembnimi organskimi oblikami sta metil ţivo srebro – MeHg (CH3Hg
+
) 

in dimetil ţivo srebro – DMHg ((CH3)2Hg) (Schroeder in sod., 1991). 

Enovalentne in dvovalentne oblike Hg običajno ne obstajajo v ionski obliki, ampak se 

povezujejo v anorganske in organske spojine (Lindberg, 1986). Še posebno Hg
2+

 ima 

veliko afiniteto do tvorbe vezi z mnogimi anorganskimi in organskimi ligandi, posebej s 

tistimi, ki vsebujejo ţveplo. Organske spojine so tiste, pri katerih je Hg
2+

 neposredno vezan 

s kovalentno vezjo na vsaj en C atom; v ţivem svetu najpogosteje na C atom iz metilne 

skupine (Me ali CH3).  
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Večina organskih oblik Hg se zlahka absorbira. Vse Hg komponente so strupene za ljudi in 

ţivali. Največjo stopnjo strupenosti ima MeHg. Ta oblika se najpogosteje akumulira v 

rastline in ţivali, s čimer se vključuje v prehrambeno verigo (Gochfeld, 2003). 

Obe metilni obliki – MeHg in DMHg – sta hlapni. V osnovi velja, da je DMHg bolj hlapen 

kot MeHg, vendar se prvi kmalu po nastanku demetilira oziroma razpade na ionsko obliko 

Hg
2+

 in oba metilna radikala, medtem ko se hlapnost drugega zmanjša ob vezavi na anione 

v okolju ali na biotske ligande v organizmih (Gnamuš, 2000). 

 

Slika 1: Hg v samorodni obliki 

2.2 VEZAVA Hg Z LIGANDI V OKOLJU 

Fizikalne in kemijske lastnosti elementa določajo izbiro liganda in nastanek 

kompleksnejših spojin Hg v okolju. Lastnosti kot jakost povezav z določenimi skupinami, 

mobilnost in biotska aktivnost ter strupenost nastalih Hg kompleksov lahko v osnovi 

razloţimo s pomočjo koordinacijskih vezi. Kompleksi vsakega kovinskega atoma ali iona z 

ligandi (polarna molekula ali anion) nastanejo s priključitvijo liganda, ki kovinskemu ionu 

daje elektrone. Različne kovine tvorijo različne vezi: raje se veţejo z ligandi, s katerimi 

tvorijo močne in trajne vezi (Jacobson in Turner, 1980; Turner in sod., 1988; Sterit in 

Stumm, 1993).  
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2.3 Hg V OKOLJU 

2.3.1 Izvori Hg 

Hg in njegove spojine v okolju so naravnega ali antropogenega izvora. Naravni izvori Hg 

so predvsem izhlapevanje s površine zemlje (ob preperevanju kamnin) in iz oceanov, 

vulkanske emisije in cinabaritna območja. Izhlapevanje s površine Zemlje predstavlja 

največji naravni vir Hg v atmosferi. Čeprav je Hg naravna komponenta zemeljske skorje in 

je prisoten v atmosferi, litosferi in oceanih, pa element in njegove spojine nastopajo v 

naravnem okolju večinoma le v sledovih. Prevladujoča oblika depozitov Hg v zemeljski 

skorji je ţivosrebrov sulfid. Ta nastopa v obliki drobnozrnatih škrlatnordečih mineralov, ki 

jih imenujemo cinabarit (HgS) in so primarno magmatskega izvora (Fitzgerald, 1995) 

(Slika 2). 

Antropogeni viri Hg, kot so rudarstvo in predelava rud, industrija, odlaganje odpadkov in 

drugo, običajno povzročajo lokalno povišanost koncentracij. Takšen primer je tudi Idrija. 

K letni količini sproščenega Hg (10 milijonov kg) prispevajo antropogeni viri od deset do 

trideset odstotkov (Schroeder in sod., 1991). Pribliţno osemdeset odstotkov antropogenih 

virov predstavljajo emisije Hg° v zrak zaradi premogovništva, izgorevanja fosilnih goriv in 

seţiganja trdnih odpadkov. Naslednjih petnajst odstotkov so emisije zaradi uporabe gnojil 

in fungicidov ter komunalnih odpadkov (baterije, termometri …), preostalih pet odstotkov 

pa gre na račun industrijskih odplak v vodna telesa. Izparevanje Hg iz opuščenih elektrarn 

in odlagališč odpadkov povzroča emisije, ki so skoraj enake tistim v delujočih obratih. 

Emisije iz tal v okolici opuščenih industrijskih obratov so odvisne od temperature in tudi 

vegetativne odeje. Rastline, ki rastejo na takih območjih, namreč akumulirajo Hg v 

koreninah, listih in poganjkih (Jiménez in sod., 2006). 

Identifikacija različnih antropogenih virov je teţavna. Zaradi biogeokemijskega kroţenja 

Hg je praktično nemogoče natančno ovrednotiti letne naravne in antropogene prispevke h 

globalnim koncentracijam. Med nenehnimi pretvorbami oblik Hg nastajajo različni 

kompleksi, ki vstopajo v globalno in lokalno biosfero (Lindqvist in Rodhe, 1985). 

Boutron (1986) je preučeval vzorce snega in ledu ter ugotovil, da se koncentracije Hg v 

zadnjih osemsto letih praktično niso spremenile. Novejše študije pa kaţejo povečanje 

antropogenih izpustov Hg. Vzorci šote (Zillioux in sod., 1993) so pokazali, da je današnja 
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depozicija Hg dvakrat do trikrat večja, kot je bila v predindustrijskem času. Primer novejše 

študije je tudi raziskava sedimentov v švedskih jezerih, kjer so ugotovili, da je 

koncentracija Hg v sedimentih petkrat višja od tiste v predkolonialnih časih (Lindqvist, 

1991). Na splošno velja, da se je od začetka industrijske revolucije koncentracija Hg v 

sedimentih povečala za štirikrat do petkrat.  

Dokazano škodljivi vplivi Hg na organizme so v zadnjem času zmanjšali njegovo uporabo 

v industriji, zaradi česar se je zmanjšala tudi njegova trţna vrednost, proizvodnja pa se je 

prepolovila. Tako so letni prispevki Hg iz antropogenih virov po zadnjih ocenah 

(Fitzgerald in Manson, 1996) kar štirikrat manjši od emisij v sredini sedemdesetih let 

(WHO, 1976). 

 

Slika 2: Cinabarit (HgS) 

2.3.1.1 Lokalno povišane koncentracije Hg 

Intenzivno komercialno pridobivanje in predelava Hg imata velik lokalni vpliv. 

Antropogeni prispevek Hg zaradi rudarjenja in predelave rude v Idriji v petstoletni dobi 

znaša pribliţno 37 tisoč ton. Tolikšne emisije pomembno prispevajo k onesnaţenju vodnih 

in kopenskih ekosistemov v okolici virov onesnaţevanja. Tla predstavljajo razmeroma 

nestabilen medij za odlaganje in kopičenje strupenih ali potencialno strupenih škodljivih 

snovi iz okolja. Hg se iz onesnaţenih tal izpira v podtalnico in površinske vode, sprejemajo 

ga rastline ter tudi mikroorganizmi in ţivali. Nekatere raziskave kaţejo, da je bil letni 

prispevek idrijskega rudnika k vrednostim Hg v Trţaškem zalivu še dve leti po dokončni 

ustavitvi predelave rude od sedem do osem ton Hg (Horvat in sod., 1998). Velik prispevek 

k lokalnemu onesnaţevanju pripisujejo izpiranju tal in ţgalniških ostankov v Idriji ter 
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poplavnih sedimentov ob Idrijci in Soči. Tudi koncentracije hlapnega Hg° v zraku na 

onesnaţenem območju Idrije, še posebej v neposredni okolici rudnika, topilnice ter 

odlagališč jalovine, so razmeroma visoke in lahko pomembno prispevajo k akumulaciji Hg 

v kopenskih organizmih (Horvat in sod., 1998).  

2.3.2 Pretvorbe Hg spojin 

Najpogostejše oblike, v katerih se Hg nahaja v atmosferi, so kovinski Hg, HgCl2, 

Hg(OH)2), CH3Hg+ in (CH3)2Hg. Po sprostitvi v atmosfero Hg° oksidira v Hg2+ 

(Schroeder in sod., 1991), ta pa se lahko veţe z ostalimi ioni, največkrat s kloridom v 

HgCl2. V vodo in tla odloţeni kovinski Hg oksidira v Hg2+, ki se lahko v procesu 

metilacije pretvori v MeHg. Če ga absorbirajo vodne rastline in ţivali, se biokoncentrira v 

prehranjevalni verigi. DMHg izhlapeva v zrak, kjer se fotolizira v metan in elementarni Hg 

ali pa oksidira s hidroksi radikalom (Bodek in sod., 1988). V anaerobnih okoljih in v 

prisotnosti kompleksnih agentov se tvori HgS, ki se obori in odloţi v sedimentu. Čeprav so 

sedimenti ponor HgS, se ga z bakterijsko transformacijo nekaj ponovno raztopi. Na 

splošno priliv Hg iz vode in tal nazaj v zrak presega depozicijo, zato atmosfera deluje kot 

manjši ponor za Hg (Lindberg in sod., 1991).  

Pomembne reakcije, ki kontrolirajo porazdelitev Hg spojin v okolju, so metilacija/ 

demetilacija, redukcija/ oksidacija, obarjanje/ raztapljanje in absorpcija/ desorpcija. Čeprav 

so ti procesi kompleksni in medsebojno povezani, je za napoved koncentracij, mobilnost in 

toksičnost v okolju pomembno obravnavati vsakega posebej (Bodek in sod., 1988). 

2.3.2.1 Mikrobna metilacija in demetilacija 

Anorganske oblike Hg se v okolju v procesih metilacije pretvorijo v MeHg (Jensen in 

Jernelov, 1969). Do metilacije Hg v okolju prihaja tako v aerobnih (oksidacijskih) kot v 

anaerobnih pogojih, ob sodelovanju mikroorganizmov ali brez njih (Craig, 1986).  

Mikroorganizmi lahko modificirajo Hg°, ki se prenaša iz zraka v vodo in tla. Glavne 

transformacije so oksidacija/ redukcija in metilacija/ demetilacija. Te reakcije lahko tvorijo 

Hg spojine z večjo mobilnostjo in topnostjo, MeHg pa ima večjo biodostopnost in 

toksičnost za rastline in ţivali (Gochfeld, 2003). 
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Da lahko metilacija poteče, mora Hg oksidirati v dvovalentno obliko. Metilacija poteka na 

površini sedimentov in tal, nanjo pa vplivajo številni dejavniki. Hg lahko metilirajo 

anaerobni, v manjši meri pa tudi aerobni mikroorganizmi, ki tvorijo bodisi MeHg ali 

DMHg. Njun relativen deleţ je odvisen od koncentracije Hg in pH sistema. Tvorba MeHg 

je favorizirana v kislih pogojih, ko so koncentracije Hg relativno visoke, tvorba DMHg pa 

poteka v nevtralnih ali rahlo bazičnih pogojih, ko so koncentracije Hg nizke, in v 

prisotnosti kompleksirajočega agenta (kot je H2S). Stopnja sinteze MeHg je pribliţno 

6000-krat hitrejša kot tvorba DMHg, zato je v večini okolij le okrog tri odstotke 

metiliranega Hg v dimetilni obliki. Natančen mehanizem mikrobne metilacije ni znan 

(Regnell, 1990). 

Biološka demetilacija poteka precej počasneje kot metilacija. Za razliko od metilacije je 

stopnja demetilacije največja v aerobnih pogojih. Proces demetilacije vključuje hidrolizo 

kovinsko-ogljikove vezi, tvorita se Hg
2+

 in metan. Hg
2+

 se nato reducira v Hg°, ki je hlapen 

in zato dostopen za atmosferski transport in transformacije (Gilmoure in sod., 1992).   

2.3.2.2 Redoks reakcije 

V kislih razmerah (pH < 6) lahko Hg° oksidira v Hg
2+

. Obnašanje Hg
2+

 v okolju je 

določeno s posledično tvorbo kompleksov z anorganskimi in organskimi spojinami. 

Pomembnost teh oksidacijskih reakcij je, da je Hg
2+

 nujen prekurzor za nastanek spojin z 

večjo topnostjo (HgCl2 in Hg(OH)2) in povečano biodostopnostjo (MeHg). Do oksidacije 

lahko pride v vodi, tleh ali sedimentih z biotskimi ali abiotskimi reakcijami (EPA, 1979).  

Za razliko od MeHg se anorganske Hg spojine običajno ne biokoncentrirajo. Pod 

oksidacijskimi pogoji tvori Hg
2+ 

predvsem kloro- in hidroksi- komplekse. Pod 

reducirajočimi pogoji in v prisotnosti kompleksirajočih agentov se tvori in obarja HgS. Če 

je voda reoksigenirana, se lahko HgS ponovno raztopi in postane dostopen za poznejše 

oksidacijske reakcije. Tvorba anorganskih kompleksov je pomembna, saj ti močno 

povečajo topnost Hg. Topne Hg spojine so podvrţene oksidaciji v Hg
2+

 in posledično 

metilaciji, kar poveča biodostopnost (Bodek in sod., 1988).  
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2.3.2.3 Reakcije obarjanja in raztapljanja 

Topnost Hg
0
 in Hg

2+
 v vodi je nizka: pri 20 °C je njuna topnost 0.025 in 0.039 mg l

-1
. 

Topnost se lahko poveča na račun tvorbe kompleksov z anorganskimi vrstami, prisotnimi v 

vodi. Na primer, ko Hg
2+

 hidrolizira v Hg(OH)2, se topnost poveča na 107 mg l
-1

. 

Kompleksacija s Cl
-
 ima še bolj izrazit vpliv na topnost (Bodek in sod., 1988).  

pH prav tako vpliva na topnost Hg
0
 in Hg spojin. V območju pH med 2 in 5 se topnost HgS 

poveča za 30-krat (Trost, 1970). Hg spojine imajo visoko afiniteto za vezavo na površino 

raztopljenih organskih snovi, zato se topnost Hg v vodah z veliko huminskimi ali 

fulvičnimi kislinami poveča. V aerobnih pogojih je najpogostejša netopna vrsta Hg
0
, ki 

lahko izhlapi iz vode, v anaerobnih pogojih pa je najpogostejša netopna oblika HgS 

(topnost = 10
-53

 ppm). HgS se obarja v sediment in zato hitro izginja iz proste vode (Bodek 

in sod., 1988).  

2.3.2.4 Absorpcija/ desorpcija 

Absorpcija je pomembna za razumevanje transporta Hg. Raztopljene snovi so bolj 

dostopne za privzem v rastline in ţivali kot absorbirane oblike. 

Hg
2+

 tvori močne komplekse z organskimi ligandi. Nastanek Hg-huminskih kompleksov 

poveča topnost, mobilnost in biodostopnost Hg. V slani vodi je deleţ Hg, vezan na humine, 

zaradi kompeticije s Cl
-
 manjši (Bodek in sod., 1988).  

Absorpcija v zemljo in sedimente lahko deluje kot pomembni mehanizem odstranjevanja 

Hg iz raztopine. Reimers in Krenkel (1974) poročata, da se absorpcija povečuje s količino 

organskega ogljika. Na absorpcijo vpliva tudi pH: optimalni pH je odvisen od oblike Hg. 

Stopnja desorpcije Hg iz tal in sedimentov je počasna, pribliţno od 10
-2

 do 10
-5

 

absorpcijskega časa. Bodek s sodelavci (1988) poroča, da se je po sedemdesetih urah 

stresanja v destilirani vodi desorbiral manj kot en odstotek absorbiranega Hg.  
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2.3.3 Usoda in transport  Hg v okolju 

Distribucija elementarnega Hg v okolju je odvisna od naslednjih procesov: oksidacije, 

kompleksacije, suhe in mokre depozicije, absorpcije in bioakumulacije. 

Hg, ki gre v vodo ali tla iz atmosfere se, se lahko raztopi in veţe na raztopljeni organski 

ogljik, s čimer postane mobilen. Nekaj vezanega Hg se lahko absorbira, nekaj se ga 

reducira z biotskimi in abiotskimi procesi, nekaj Hg v tleh pa se lahko spere v talno ali 

tekočo vodo. Porazdelitev Hg med temi okolji je odvisna od pH, vsebnosti kisika, 

organskih snovi in reducirajočih agentov, pa tudi od mikrobov. Določanje usode Hg je 

zamotano zaradi tvorbe anorganskih in organskih spojin, ki so lahko topne ali netopne. 

Organske spojine se lahko bioakumulirajo ali izhlapijo, medtem ko anorganske spojine 

oborijo v sediment (Stein in sod., 1996).  

2.3.3.1 Suha depozicija  

Suho depozicijo, ki vpliva na odstranjevanje Hg iz atmosfere, lahko širše definiramo kot 

transport delcev in plinskih kontaminantov iz atmosfere na površino, pri čemer ne prihaja 

do obarjanja. Na suho depozicijo vplivajo številni dejavniki, ki so nemalokrat med sabo 

kompleksno povezani. Najpomembnejši so značilnosti atmosfere (veter, stabilnost …), 

značilnosti površin in lastnosti snovi, ki se deponirajo. Topnost in kemična reaktivnost pa 

sta glavna dejavnika, ki vplivata na ujetje plinov na površino. Hitrost suhe depozicije lahko 

variira za več redov velikosti, kar je odvisno od značilnosti površine (npr. tip vegetativne 

prevleke), kemičnega tipa in meteoroloških pogojev.  

Suha depozicija je pomemben način odstranjevanja Hg iz atmosfere. Ker je le okoli pet 

odstotkov vsega Hg vezanega na delce, je suha depozicija takšnega Hg manj pomembna 

kot suha depozicija plinastega Hg (Lindberg in sod., 1992). Xiao in sodelavci (1991) so 

odkrili, da je hitrost depozicije odvisna od sezonskih temperaturnih ciklov. Zaradi izgube 

listov in nizkih temperatur je najniţja pozimi. Depozicija v liste je kontrolirana z odprtostjo 

listnih reţ in s prevzemom v mezofil. Hitrost depozicije je odvisna predvsem od upornosti 

mezofila (ta je v 70 odstotkih sestavljen iz vode), da privzame netopni Hg
0
. Nekaj  Hg

0
 pa 

oksidira v bolj topno obliko Hg
2+

 v vodni fazi na sami površini lista. Suha depozicija 
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topnih oblik Hg je večja zaradi manjše upornosti mezofila in raztapljanja v vodnem filmu 

na površini lista (Lindberg in sod., 1991).  

2.3.3.2 Mokra depozicija 

Z deţjem in snegom se lahko poveča mokra depozicija Hg in s tem njegova koncentracija 

v tleh, vodi in vegetaciji. Je epizodna, pri njeni pomembnosti pa moramo upoštevati 

klimatološke pogoje območja. Brosset (1987) je meril celotno koncentracijo Hg v 

deţevnici in ugotovil, da je od 10000- do 50000-krat večja kot v okoliškem zraku, kar 

pomeni, da se različne oblike Hg koncentrirajo v deţju. MeHg predstavlja od dveh do 

desetih odstotkov vsega Hg v deţevnici, medtem ko DMHg običajno tam ne najdemo. 

Spiranje Hg hlapov in spojin z deţjem lahko predvidimo.  

Prispevek mokre depozicije k celotni depoziciji atmosferskega Hg niha in je odvisen od 

razmerja različnih oblik Hg, konstantosti in količine padavin, ambientne temperature in 

značilnosti površine (Lindberg in sod., 1991). Na letni bazi sta suha in mokra depozicija 

pribliţno enakega reda velikosti. Običajno je količina Hg, deponiranega z mokro 

depozicijo, manjša od tistega s suho. Mokra depozicija je primarno odgovorna za 

odstranjevanje topnih oblik Hg (Lindberg in sod., 1992).  

2.3.3.3 Ponovni vstop deponiranega Hg v atmosfero 

Hg ni samo odloţen v zemljo in vodo, ampak iz njiju tudi izhaja. Te emisije gredo na račun 

naravnega izhlapevanja Hg
0 

ali sproščanja Hg kompleksov, ki so se predhodno deponirali v 

zemljo.  

Ţe relativno visoka parna tlaka Hg
0
 in DMHg sugerirata, da se ti obliki najbolj sproščata s 

tal in iz vode. Ugotovili so, da so se z višjo temperaturo koncentracije nad tlemi in vodo 

poviševale. Povečana emisija pri povečani temperaturi bi lahko bila tudi posledica večje 

mikrobne redukcije Hg
2+

 v hlapni Hg
0 

in povečanega parnega tlaka reduciranega Hg. 

Koncentracijski gradienti (stopnja zmanjševanja koncentracije Hg z naraščajočo 

oddaljenostjo od tal) so bili manjši med deţjem, kar je verjetno posledica povečane 

depozicije (Stein in sod., 1996).  
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Čeprav sta mokra in suha depozicija glavna mehanizma za odstranjevanje Hg iz ozračja, pa 

izhlapevanje iz tal in vode običajno presega količino Hg, ki se je deponiral (Lindberg in 

sod., 1991; Linberg in sod., 1992). 

2.3.3.4 Hg v tleh in sedimentih 

Mnoţine Hg v tleh so lokalno močno različne, odvisne so od bliţine virov kontaminacije, 

od reliefa, matične geološke podlage, kemizma tal in različnih antropogenih dejavnikov. 

Višje koncentracije Hg navadno najdemo na sedimentnih nanosih in v organskih tleh, 

bogatih s humusom (Lodenius, 1990). Hg v tleh je lahko geogenega izvora (izdanki 

orudenih plasti) ali posledica zračne kontaminacije oziroma seštevek obeh vplivov. Na 

močno onesnaţenih območjih ima kontaminacija tal velik pomen zaradi emisij Hg v zrak, 

vpliva na vegetacijo in ţivali, izpiranja v podtalnico in vodotoke ter vključevanja v 

biogeokemijsko kroţenje (slika 3).  

Tla in sedimenti so lahko vir za distribucijo Hg v okolje (izhlapevanje iz tal v zrak, 

odnašanje zemlje, ki vsebuje Hg, v vodo, privzem Hg iz sedimentov v ţive organizme) ali 

pa delujejo kot ponor (depozicije iz atmosfere v tla, usedanje Hg v sediment). Pomembnost 

in velikost posameznega načina je odvisna od okoljskih dejavnikov. 

Mobilnost in depozicijo Hg v tleh in sedimentu vodi vezava na ţveplove atome ter 

huminske in fulvične kisline. Na to vezavo vpliva deleţ organskega ogljika, pH, redoks 

potencial, temperatura in oblika Hg. Kljub reemisijam Hg iz tal in vode v atmosfero, se 

vsako leto precejšen deleţ Hg akumulira v tleh in sedimentu. Zato tla in sediment 

obravnavamo kot glavna ponora Hg (Sorensen in sod., 1990).  
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Slika 3: Kroţenje Hg v okolju  

2.3.3.5 Hg v tleh 

Obravnavanje tal kot vira Hg temelji v dejstvu, da so sledi Hg prisotne v večini kamnin, še 

posebej v tistih z visokim deleţem sulfidnih mineralov. Razgradnj organskih snovi z 

mikrobi povzroči povečanje sproščanja Hg iz tal. Tektonska aktivnost lahko izdatno 

prispeva k akumulaciji Hg v tleh, kisel deţ povečuje luţenje Hg iz kamnin in vezavo na 

organske snovi v tleh. 

Vezanje Hg na organske snovi v tleh lahko vodi v zniţanje njegove koncentracije v revni 

vodi, s čimer se zmanjša mobilnost Hg v kislih tleh. Talni Hg se, ko se sprosti iz kamnin, 
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veţe na organske snovi v tleh ali izhlapi v atmosfero. Izhlapevanje Hg iz tal je odvisno od 

letnega časa in je v pozitivni zvezi s temperaturo. Zato so koncentracije elementarnega Hg 

najniţje pozimi in največje poleti. Podoben je tudi diurnalni vzorec: koncentracije so višje 

podnevi kot ponoči.  

Hg se akumulira v humusni plasti tal. Izmerjene koncentracije v humusu so pribliţno 

stokrat večje od  količin, ki se vsako leto uskladiščijo v tleh. Vezava na humine v tleh 

zmanjša mobilnost Hg znotraj talnega matriksa (Stein in sod., 1996). Khan s sodelavci 

(1991) poroča, da blokada absorpcije tal z organskimi onesnaţili poveča mobilnost teţkih 

kovin. 

2.3.3.6 Hg v sedimentih 

Zaradi učinkovite vezave Hg na organske delce, ki vsebujejo ogljik, najdemo v vodnih 

ekosistemih večino Hg v sedimentih. Ta vezava Hg na suspendirane delce zmanjša hitrost 

migracije Hg skozi intersticielno vodo v višje vodne plasti, s čimer omogoča, da sediment 

deluje kot ponor za Hg. 

Andersson s sodelavci (1990) poroča, da pri vodi s pH od 4.0 do 4.5 pribliţno 98 odstotkov 

dodanega Hg konča v sedimentu. Huminske kisline absorbirajo med 50 in 75 odstotki Hg v 

sedimentu. Količina Hg, vezanega na organski material, se povečuje z zniţevanjem pH. 

Preostali Hg je vezan na anorganski del sedimenta: na sulfide ali pa je oborjen skupaj z 

drugimi kovinskimi oksidi, kot sta ţelezo in mangan. V kislih pogojih lahko ostali kationi 

izpodrinejo Hg, ki se le šibko veţe na anorganske komplekse v sedimentu. Posledično ima 

zniţanje pH sedimenta dva nasprotujoča si učinka: povečanje Hg, vezanega na organske 

delce sedimenta, in zmanjšanje Hg, vezanega na anorganske komponente sedimenta.  

V anaerobnih razmerah ima Hg
2+

 visoko afiniteto za sulfid: tvori se HgS, ki je netopen in 

se zato deponira v sedimentu. Kadar je uskladiščen v obliki HgS, je Hg nedostopen za 

metilacijo. Depozicija HgS v sediment je glavni ponor za Hg. Seveda pa lahko preturbacije 

ali bioturbacije remobilizirajo majhen del HgS. 

Številni avtorji poročajo, da je kopičenje Hg večje v sedimentih vlaţnih tal. Ta namreč 

ujamejo sediment, ki lahko vsebuje anorganski Hg iz biogenih in antropogenih virov. 
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Anaerobi pogoji in visoke koncentracije organskih snovi, značilne za vlaţna tla, 

favorizirajo transformacijo Hg v MeHg. Le tega lahko zadrţi organska snov (mah, šota), s 

čimer zavaruje pod njimi leţeča področja pred kontaminacijo s Hg. Rudarjenje šote, 

urbanizacija in podobne aktivnosti lahko povzročijo remobilizacijo Hg. Problem 

predstavlja tudi dejstvo, da številne vodne ptice uporabljajo mokrišča za hranitvene 

postanke. Tam lahko z ribami ali rastlinami zauţijejo tudi veliko MeHg. Če te ptice 

postanejo plen tisoče kilometrov stran, MeHg vstopa v prehranjevalno verigo v oddaljenih 

krajih, kjer ga prej morda ni bilo (Stein in sod., 1996). 

2.3.3.7 Metil Hg v tleh in sedimentu 

MeHg je biološko najbolj aktivna oblika Hg in se tvori skoraj izključno v povezavi z 

organsko snovjo. Čeprav se le pribliţno promil Hg, deponiranega v sediment, pretvori v 

MeHg, in je le odstotek celotnega Hg vezanega na ribe, najdemo v vodnih sistemih kar 

polovico MeHg v ribah (Andersson in sod., 1990). Temperatura in anoksične razmere v 

zgornjem delu sedimenta so ugodne za tvorbo MeHg, zaradi manjšega števila bakterijskih 

populacij pa je zelo malo metilacije na globini 4-5 cm (Winfrey in Rudd., 1990). Prav 

vrhnji del sedimenta, kjer je metilacija najbolj intenzivna, je najpomembnejši za 

prehranjevanje številnih rib.  

Na bakterijsko metilacijo Hg v tleh in sedimentu imata velik vpliv tudi temperatura in pH. 

Kadar se temperatura dvigne, poteka metilacija v sladkovodnih jezerskih sedimentih precej 

hitreje kot demetilacija (za metilacijo je idealno 35 
o
C), saj imajo nizke temperature 

škodljiv vpliv na metilacijske bakterije. Pri nizkem pH so opazili povečano metilacijo; 

razlog naj bi bil v povečanem sproščanju Hg
2+

 iz kompleksov (Andersson in sod., 1990). 

Če povzamemo: stopnja metilacije je odvisna od anorganske oblike Hg, količine organskih 

snovi ter redoks potenciala tal ali sedimenta, zaradi česar je teţko narediti zaključke o 

stopnjah pretvorbe Hg v naravnih sistemih (Stein in sod., 1996).  

2.3.4 Kopičenje Hg v organizme in njegov vpliv 

Rudarjenje in predelava rude sta pomembna izvora Hg v kopenskih ekosistemih. Usedanje 

elementa iz zraka na površino tal in njegovo ponovno sproščanje vpliva na povišanje 
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koncentracij v rastlinskih tkivih, kar ima za posledico akumulacijo Hg v prehranjevalni 

verigi.  

2.3.4.1 Kopičenje Hg v rastlinah in vpliv Hg na rastline 

Strupene snovi, ki vstopajo v kopenske ekosisteme iz zraka, tal ali vodnih sistemov, 

navadno najprej prestreţe vegetacija. Hg velja za enega najnevarnejših onesnaţevalcev. Je 

močno strupen in pri višjih rastlinah nima poznane biološke funkcije (Cooper in Gillespie, 

2001). Mehanizmi strupenosti so predvsem velika afiniteta Hg za tvorbo kompleksov z 

biološkimi molekulami, kar je lahko razlog za pojavljanje motenj in sprememb v 

metabolizmu rastlin. 

Rastline na območju ţgalniških ostankov in topilniških emisij se lahko skozi daljše 

obdobje prilagodijo na onesnaţenje v okolju, tako da razvijejo tolerančne oziroma 

razstrupljevalne mehanizme (Cooper in Gillespie, 2001) na organskem, tkivnem in 

celičnem nivoju. Mehanizem razstrupljevanja na organskem nivoju je predvsem 

odmetavanje listov, na nivoju tkiv se kovine običajno kopičijo v manj metabolno aktivnih 

delih, na celičnem nivoju pa gre za vezavo kovin na komponenete celične stene. Zato celo 

rastline, ki uspevajo ob virih intenzivne kontaminacije in so izpostavljene izredno visokim 

koncentracijam, navadno ne kaţejo vidnih znakov zastrupitve (Jimenez in sod., 2006). 

Kakšen je privzem v rastline in kakšna je strupenost Hg za višje rastline, je odvisno od 

številnih dejavnikov. Pomemben je način in obseg izpostavljenosti, zatem značilnosti 

rastišča, starost rastline, temperatura, vlaga tal in zraka in tako dalje (Zyrin in 

Obukhovskaya, 1980). Privzem je najbolj učinkovit pri mladih rastlinah. V osnovi velja, da 

povišane koncentracije Hg ali MeHg v tleh nimajo neposrednega vpliva na rastline. Izjema 

so ekstremno visoke koncentracije Hg, ki so v naravnem okolju redko prisotne, zaradi 

česar so vplivi v veliki meri neraziskani (Jimenez in sod., 2006). Idrija je ena redkih 

geogeno-antropogeno onesnaţenih območjih. 

Rastline lahko absorbirajo več oblik Hg: Hg°, Hg
2+

, MeHg
+
 in EtHg

+
 (Zyrin in 

Obukhovskaya, 1980). Kopičenje Hg v kopenskih rastlinah poteka po treh poteh: z 

direktno absorpcijo plinaste faze Hg z listi (prenos zrak-list), z atmosfersko depozicijo in s 

privzemom prek korenin. Travis s sodelavci (1992) meni, da je prenos zrak-list glavna pot 
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in da se le majhen deleţ absorbira iz tal preko korenin. Ko se Hg absorbira, se ga večina 

translocira v zgornje dele rastlin – privzem s koreninami in transpiracijska translokacija Hg 

iz korenin v poganjke. Zato so koncentracije v listih običajno nekajkrat višje od tistih v 

koreninah (Lindberg in sod., 1992). Dodatno kutikule in sadeţi koncentrirajo lipofilni 

MeHg. Koncentracije so proporcionalne vsebnosti maščob (Travis in sod., 1992). Slednji 

omenja koncentracije med 10 in 100 ppb v kopenskih rastlinah.   

Ribeyre (1991) poroča, da so koncentracije Hg v celotni rastlini višje pri prsti s pH 6 kot 

pri tisti s pH 7,5. Natančen mehanizem še ni pojasnjen: moţna razlaga so toksični učinki 

na metilacijske bakterije pri nizkih pH vrednostih. Isti avtor poroča tudi o zmanjšani 

bioakumulaciji Hg v rastlinah pri višji temperaturi. 

Večina testov strupenosti pri višjih rastlinah je bila opravljena v laboratorijih, v 

hidroponskih kulturah, ki predstavljajo nenaravni substrat za rast, kjer rastline veliko teţje 

selektivno privzemajo hranila (Shiyab in sod., 2008a; Shiyab in sod., 2008b; Chen in sod., 

2008; Villasante in sod., 2005; Cho in sod., 2000). Pri laboratorijskih poskusih so rastline 

kratkotrajno izpostavljene povišanim koncentracijam in točno določenim oblikam Hg, ki se 

v naravnih razmerah precej redko pojavljajo. Zaradi omenjenih razlogov mnogi te teste 

postavljajo pod vprašaj (Gnamuš, 2000). Kljub temu navedimo nekaj novejših 

laboratorijskih raziskav. 

Leta 2008 je bil objavljen članek (Chen in sod., 2008) o bioakumulaciji in fizioloških 

vplivih ţivega srebra na dve vrsti praproti: Pteris vittata in Nephrolepis exaltata. 

Anatomski, histokemijski in biokemijski pristopi so bili uporabljeni za študij privzema 

ţivega srebra, fitotoksičnosti in anti-oksidativnega odgovora dveh vrst praproti, gojenih v 

hidroponskem sistemu. Korenine obeh kultivarjev so akumulirale velike količine Hg, sam 

transport v poganjke pa je bil omejen. Izpostavitev Hg je povzročila fitotoksičnost, ki jo je 

spremljal oksidativni stres (ta je bil močnejši pri vrsti P. vittata). Pri N. exaltata se je razvil 

bolj učinkovit sistem proti oksidacijskemu stresu, povečalo se je delovanje encimov 

superoksid dismutaze, katalaze in glutation reduktaze. Oksidativne poškodbe celic, ki jih 

sproţi Hg, gredo predvsem na račun reaktivnih kisikovih spojin (ROS). Peroksid je sicer 

pomembna signalna molekula, ki regulira rast pri rastlinah, vendar v visokih 

koncentracijah skupaj z ROS povzroči peroksidacijo lipidov (membran). Pri P. vittata je 



Rozina, T. Vsebnost ţivega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije. 

Dipl. delo, Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biol., 2012. 
18 

 

Hg povzročil oksidativni stres, medtem ko se je N. exaltata bolj sposobna boriti proti 

njemu. N. exaltata namreč privzame manj Hg v korenine, manj ga transportira v poganjke, 

bolje pa vzpostavlja encimatske anti-oksidativne sisteme. 

Izpostavljenost Hg je vodila k povečanju koncentracije glutationa. Razultati so pokazali, da 

vsebnost vode v poganjkih pri P. vittata pade za 21 oziroma 29 odstotkov (pri 4.11 in 16.7 

mg/l). Opazni so toksični simptomi (izsuševanje, kloroze in odpadanje listov). Prišlo je še 

do izgube celične strukture listov (pri 16.7 mg/l), zmanjšanja medceličnih prostorov in 

zoţenja vaskularnega snopa, zmanjšalo se je število kloroplastov. Biokemijske raziskave 

pa so pokazale veliko akumulacijo vodikovega peroksida. Pri N. exaltata ni bilo razlik ali 

pa so bile neznačilne. Zaradi večje tolerance N. exaltata na Hg ima ta praprot potencial za 

fitostabilizacijo tal ali fitofiltracijo odpadnih voda, kontaminiranih s Hg.) 

Lipidna peroksidacija kaţe na toksične učinke Hg na celično membrano in tkiva. 

Koncentracija Hg v poganjkih P. vittata se je povečala za 390 odstotkov, po sedmih dneh 

pa še za 230 oziroma 520 odstotkov. Pri N. exaltata se je po sedmih dneh le malenkostno 

povečala, povečala pa se je aktivnost superoksid dimutaze, in to za 85 odstotkov. Pri P. 

vittata ni bilo kakšnih razlik. Podobno velja tudi za katalaze in glutation reduktaze.  

Do podobnih zaključkov so prišli tudi v nekaterih drugih raziskavah. Očitno pa je, da so 

sami simptomi odvisni od rastlinskih vrst in jih ne gre enačiti.  

V  primeru indijske gorčice (Shiyab in sod., 2008a), kjer so to vrsto hipotonično izpostavili 

povišanim koncentracijam Hg, so ugotovili, da se voda izloča iz listov. Mikroskopske 

študije so pokazale, da višje koncentracije Hg v rastlini spremenijo strukturo listov – 

zmanjša se število palisadnih in gobastih celic parenhima, zmanjša se velikost celic in 

število kloroplastov v palisadnih tkivih.  

Zanimiv pogled podaja Prasad (1997) v poglavje knjige Plant Ecophysiology, kjer govori o 

teţkih kovinah. Strupenost Hg ob močno povišanih koncentracijah se odraţa tako na 

nivoju celotne rastline, kjer zmanjšuje intenzivnost rasti rastlin in njihovo reprodukcijsko 

sposobnost, kot tudi na celičnem nivoju, kjer blokira nekatere celične procese in poškoduje 

celične membrane. Ekstremno visoke koncentracije lahko povzročijo propad rastline. Hg 

vpliva tudi na fotosintezo aktivnost, prizadene odpiranje in zapiranje listnih reţ, spreminja 
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aktivnost hidrolitičnih encimov, ki so odgovorni za mobilizacijo hranil in številnih drugih 

encimov. Inaktivira tudi membranske ATP-aze, ki sodelujejo pri selektivni prepustnosti 

membran. Hg lahko inducira peroksidaze v listih in koreninah.  

Zelo malo je raziskav o vplivih organskih Hg spojin na rastline v naravnih rastiščih, kjer so 

razmere popolnoma drugačne od laboratorijskih. Koncentracije MeHg so v kopenskem 

okolju redko dovolj visoke, da bi povzročale zastrupitve pri rastlinah. Zato je moč sklepati, 

da izpostavljenost rastlin dostopnim oblikam Hg v naravnem okolju ni nevarna. Resda 

rezultati številnih laboratorijskih toksikoloških študij, kot je na primer zadnja omenjena, 

poročajo o hudi strupenosti Hg za višje rastline, vendar za zdaj ni nobenih dokazov o 

takšnih učinkih Hg tudi v močno onesnaţenem naravnem okolju. 

Idriji je podoben španski Almaden, kjer rudarska aktivnost traja dva tisoč let. Nikjer drugje 

na svetu pridobivanje Hg ni trajalo toliko časa. Vloţki Hg v zemlji so naravnega in 

antropogenega izvora. Koncentracije Hg v zemlji so lahko tudi več kot 9000 mg/kg, 

ugotavlja leta 2005 objavljena študija iz tega območja. Študija je bila osredotočena na dve 

rastlinski vrsti: Rumex induratus in Marrubium vulgare. Spremljali so odziv rastlinskih 

vrst na izpostavljenost naravnemu Hg. Celotne koncentracije Hg v tleh pod rastlinami 

veljajo za toksične, koncentracije razpoloţljivih oblik pa so nizke. Zato kljub 

koncentracijam Hg v tleh, ki je označena kot strupena, ni moč opaziti nobenih znakov 

toksičnosti na rastlinah. Pokazali so, da je Marrubium vulgata manj občutljiva, Rumex 

inducata pa ima večjo moţnost sprejema in transporta v poganjke. Obe vrsti sta 

prilagojeni, rezistentni, obe imata moţnost  prevzema, zato so jih določili kot primerne za 

fitoremediacijo onesnaţene zemlje (Jimenez in sod., 2006). 
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2.4 MIKORIZA 

Mikoriza je pojem, ki označuje soţitje med višjimi rastlinami in AM glivami. Govorimo o 

mutualizmu, torej soţitju, kjer je korist obojestranska. Gostiteljska rastlina prejema 

mineralna hranila, medtem ko gliva sprejema ogljikove spojine, nastale v procesu 

fotosinteze (Smith in Read, 1997). Ta simbioza je poznana v skoraj vseh habitatih in se 

razvija ţe od prihoda rastlin na kopno. Glivni partner so različne glive iz debel 

Ascomycota, Basidiomycota in Glomeromycota; (Schüssler in sod., 2001), gostitelj pa je 

večina višjih rastlin. 

Poznamo vsaj sedem tipov mikorize, ki se med seboj razlikujejo po glivnem partnerju: 

ektomikorizo, endomikorizo, arbuskularno mikorizo, ektendomikorizo, arbutoidno, 

monotropoidno, erikoidno in orhidejsko mikorizo (Smith in Read, 1997). 

2.4.1 Arbuskularna mikoriza 

Gre za najpogostejšo obliko podzemne mikorize. Prisotna je pri nekaterih predstavnikih 

praproti, lisičjakovcev in mahov ter pri velikem številu druţin golosemenk in kritosemenk. 

Simbiotske glive te mikorize uvrščamo v deblo Glomeromycota (Schüssler in sod., 2001). 

Gliva tvori v koreninski skorji ali korteksu enega ali več rastlinskih partnerjev značilne 

morfološke strukture arbuskule in vezikle, po katerih je ta vrsta mikorize tudi dobila ime. 

AM glive so neseptirane niţje glive, obligatni simbionti in nimajo saprofitskih sposobnosti. 

Pri procesu fotosinteze rastline proizvajajo sladkorje, ki so za glivo edini energijski vir 

organskega ogljika. Arbuskuli so drobne, drevesaste, razvejane hife v celicah koreninske 

skorje. Tu poteka izmenjava sladkorjev in mineralov. Rastlina posreduje sladkorje, gliva pa 

daje rastlini minerale in vodo. V koreninski skorji pa tvori hifa še eno strukturo, ki je 

značilna za AM glive, to je vezikel. Vezikli so terminalne ali interkalarne odebelitve, ki 

vsebujejo veliko lipidov v obliki kapljic, zato imajo zaloţno funkcijo (Smith in Read, 

1997). Hife so povezane tudi z delom glive, ki se nahaja v okolici korenin. Kadar AM 

gliva prodre v korenino, se začne rast tega zunajkoreninskega (ekstradialnega) glivnega 

micelija. Ta tvori spore, s katerimi se gliva razmnoţuje in se diferencira tudi v različne 

hife. Velikost micelija običajno presega meje rizosfere, s čimer koreninam močno razširi 

območje sprejemanja mineralnih hranil, predvsem fosforja, ki ga v tleh v dostopni topni 

obliki primanjkuje. Mikoriza lahko izboljša tudi preskrbo rastline z vodo, varuje rastlino 
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pred vdori patogenih organizmov in pred negativnimi vplivi nekaterih onesnaţil, kot so 

teţke kovine (Smith in Read, 1997).  

2.4.2 Težke kovine in mikoriza 

Visoke koncentracije teţkih kovin v prsti imajo večkrat negativen vpliv na mikorizno 

kolonizacijo (Vodnik, 1998). Raziskave so pokazale, da se mikoriza vseeno pojavlja tudi v 

tleh, ki so onesnaţena s teţkimi kovinami, je pa prisotnost AM gliv odvisna od 

koncentracij in dostopnosti kovine (Leyval in Joner, 2001). Tako so na primer raziskave 

pokazale zmanjšanje števila AM spor v tleh s povišanimi koncentracijami Zn in Pb 

(Regvar in sod., 2001) in zmanjšano mikorizno infekcijo ter kasnejši razvoj mikorize 

(Leyval, 1997).  

V primeru povišanih koncentracij teţkih kovin v prsti lahko mikoriza predstavlja celo 

zaščito rastlin, v drugih primerih pa poveča privzem kovin in posledično zmanjša njihovo 

rast (Gali in sod., 1994). 

AM pomaga rastlinam tudi pri lajšanju stresnih dejavnikov, povezanih s sestavo tal, 

vključno s tistimi, ki jih povzroča onesnaţenje s kovinami. Velike koncentracije kovinskih 

ionov v tleh poleg rastline negativno vplivajo na AM glive (Entry s sod., 2002), saj se 

kovine v glivnih celicah lahko veţejo na funkcionalne skupine encimov in ostalih 

proteinov, povzročajo oksidativni stres in tekmujejo za privzem esencialnih mineralnih 

hranil. Na območjih, ki so močno onesnaţena s kovinami, so tako kot rastline tudi glive 

sposobne razviti tolerančne mehanizme (Upadhyaya s sod. 2010). 

Transport kovin po mikorizni rastlini razdelimo na privzem (iz tal v glivino citoplazmo; 

transport je aktiven), prenos od mesta privzema do mesta izmenjave med glivo in rastlino; 

transport je odvisen od koncentracijskega gradienta med tema mestoma in prenos med 

glivo in rastlino preko hif v koreninskem korteksu; (Smith in Read, 1997). 

2.4.3 Spore 

Predstavniki Glomeromycota oblikujejo arbuskularno mikorizo. Vse znane vrste iz rodu 

Glomeromycota se razmnoţujejo nespolno. Dokazov o spolnem razmnoţevanju AM gliv 
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ni, genetske raziskave pa oteţujeta večjedrni micelij in dejstvo, da v ţivljenjskem  ciklu teh 

organizmov ni poznanega enojedrnega stadija (Smith in Read, 2008). 

AM glive tvorijo velike večjedrne spore (po ocenah vrstno specifično vsebujejo med 800 

do 35.000 jeder). Imajo debelo večplastno steno, ki je sestavljena iz hitina in v nekaterih 

primerih tudi iz glukana. Novejše raziskave kaţejo, da so vsa jedra haploidna, kar je bilo 

dokazano pri vrstah Glomus intraraddices in G. etunicatum (Smith in Read, 2008). 

Spore teh gliv lahko kalijo, vendar kalitvena hifa v odsotnosti rastlinskega gostitelja hitro 

zakrni in organizem ponovno preide v manj aktivno stanje spore. V tem stanju čaka do 

naslednjega poskusa iskanja rastlinskega partnerja. Kadar pri uspešni kalitvi hifa glive 

najde potencialnega rastlinskega gostitelja, se razveja, kar poveča verjetnost za stik z 

rastlino. Razvejanje glive povzroči signalna molekula, ki jo odda rastlina. Ponavadi rastlina 

takšen signal odda v stresni situaciji, ko ji primanjkuje hranil (Stopar, 2007).  

2.5 MIKROBNE ZDRUŢBE IN Hg 

Naravni habitati mikroorganizmov so zelo raznoliki. Zdruţba mikroorganizmov je 

prilagojena okolju, v katerem ţivi. Ob prisotnosti stresa v okolju se zdruţba spremeni 

(Müller in sod., 2001). Vpliv je odvisen od trajanja in vrste stresa. Pri kratkotrajnem stresu 

naj bi se zdruţba povrnila v prvotno stanje, medtem ko dolgotrajni stres povzroči trajne 

spremembe v sestavi zdruţbe. Razvoj vrst, odpornih na onesnaţevalo, omogoča ohranitev 

aktivnosti zdruţbe. 

Teţke kovine sodijo med najpomembnejše skupine onesnaţil, ki so prisotna v tleh. 

Vplivajo na vse skupine mikroorganizmov in procesov v ekosistemu. Müller in sodelavci 

(2001) so opazili, da se v okolju, ki je dolgotrajno izpostavljeno Hg, populacije bakterij in 

praţivali zmanjšajo, ni pa bilo razlik v glivni biomasi. Bakterijska zdruţba je bila manj 

raznolika, vsebovala je večji deleţ hitrorastočih bakterij in bakterij z razvitimi obrambnimi 

mehanizmi. Odpornost na Hg je pri bakterijah vezana na encimatsko redukcijo Hg
2+

 v 

topno Hg
0
 obliko (Bridges in Zolups, 2004). Ohranila pa se je funkcionalna raznolikost, 

določena na osnovi izkoriščanja različnih substratov. Spremembe, opaţene pri različnih 

populacijah talnih mikroorganizmov, so verjetno posledica neposrednih in posrednih 

vplivov Hg (Müller in sod., 2001).    
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3  NAMEN RAZISKAV 

o Določiti koncentracije skupnega Hg v tleh, nabrani na različnih območjih Idrije (ob 

reki Idrijci, neposredno ob dimniku talilnice in v bliţnjem gozdu ter na vrtovih nad 

Antonijevim rovom.  

o Določiti koncentracije skupnega Hg v posameznih delih (korenine, poganjki) izbranih 

rastlin in vrtnin, ki uspevajo na teh tleh. 

o Določiti stopnjo arbuskularno mikorizne (AM) kolonizacije vzorčenih rastlinskih vrst 

in število AM spor v tleh na izbranih vzorčnih mestih ter ugotoviti, ali onesnaţenje s 

Hg vpliva na stopnjo kolonizacije rastlin z arbuskularno mikoriznimi glivami in 

pojavljanje AM spor. 

o Ugotoviti, kako onesnaţenje z ţivim srebrom vpliva na aktivnost mikrobne 

populacije. 

 

4 OSNOVNE HIPOTEZE 

Na osnovi podatkov in ugotovitev iz literature ter prej narejenih poskusov smo postavili 

naslednje hipoteze: 

1. Na vrtovih nad Antonijevim rovom, ob reki Idrijci in pri dimniku talilnice bodo 

koncentracije Hg v tleh močno povečane. 

2. Količina akumuliranega Hg bo odvisna od vsebnosti Hg v tleh in od posamične 

rastlinske vrste, pri čemer se bo Hg kopičil predvsem v koreninskem sistemu. 

3. Mesta z ekstremno povišanimi koncentracijami Hg v tleh bodo imela negativen 

vpliv na stopnjo arbuskularno mikorizne kolonizacije. 

4.  Na bolj onesnaţenih vzorčnih ploskvah bo število AM spor, niţje. 

5. Na lokacijah z večjo koncentracijo Hg v tleh bo mikrobna aktivnost manjša kot na 

manj onesnaţenih območjih.  
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5 MATERIALI IN METODE 

5.1 VZORČENJE TAL IN RASTLINSKEGA MATERIALA 

Rastline smo nabrali v času cvetenja na različnih območjih v Idriji: v neposredni bliţini 

dimnika talilnice, v gozdu v bliţini talilnice in ob reki Idrijci, vrtnine pa na vrtovih nad 

Antonijevim rovom (slika 4). Rastline smo izkopali skupaj s prstjo, ki se je neposredno 

drţala korenin, saj lahko le na tak način pravilno določimo povezavo med vsebnostjo kovin 

v tleh in rastlinah. Vzorce smo shranili v plastične vrečke, da smo v največji meri 

preprečili izhajanje ţivega srebra iz rastlinskega materiala. 

 
Slika 4 : Mesta vzorčenja (Geopedia.si, Geodetska uprava RS) 
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Preglednica 1: Opis vzorčnih ploskev  

Ploskev Opis ploskve  koordinate Opis rastišča Vrsta in oznaka Opis rastlinske vrste 

P1 Ob dimniku 46° 0'30.43"N 

14° 1'59.10"E 

Peščena tla, 

deloma poraščena 

z rastlinami 

 

Leontodon incanus (sivi jajčar) 

LI 

Raste na suhih skalnatih 

tleh po vsej Sloveniji. Listi 

so sivkasti, celi ali drobno 

nazobčani, dlakavi ter 

zbrani v pritlični rozeti, na 

vrhu stebla pa je en sam 

košek. 

P2 Ob Idrijci 46° 1'19.15"N 

14° 1'45.33"E 

Nabreţje reke  

 

 

Impatiens glandulifera (ţlezava 

nedotika) 

IG 

Je do 2 metra visoka 

rastlina. Roza-rdeči 

cvetovi so zbrani v 

grozdastih socvetjih. Listi 

so nasprotni, celi, suličasti 

ter ostro nazobčani. Je 

invazivna rastlina, 

najdemo pa jo na vlaţnih 

tleh hribovitih predelov 

Slovenije. 

 

 

 

Petasites albus (beli repuh) 

PAi 

 

Pojavlja se v s hranili 

bogatim podrastjem. To so 

predvsem vlaţna področja 

ob potokih in močvirjih. 

Cvetovi so bele barve. Ima 

velike široke liste, ki 

merijo tudi nad 40 cm. 

P3 Gozd ob 

dimniku 

46° 0'31.03"N 

14° 1'53.42"E 

gozd Petasites albus (beli repuh) 

PAg 

Glej zgoraj 

P4 Vrtovi nad 

rovom 

45° 59'49.31"N 

14° 1'27.97"E 

vrtovi Daucus carota (korenje) 

 

DC 

Ima 50 cm visoke listi in 

debelo korenino. 

 

 

Petroselinum crispum (peteršilj) 

 

 

PC 

Svetlozelena, dvoletna zel; 

v prvem letu razvije 

listnato maso, v drugem pa 

steblo s cvetnimi kobuli. 

 

Lactuca sativa (solata) 

LS 

 

Eno ali dvoletnica. Sodi v 

druţino Asteraceae. 

 

 

Allium schoenoprasum (drobnjak) 

AS 

 

Je začimba rastlina 

trajnica, je najmanjša vrsta 

uţitnih čebul. 
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5.2 PRIPRAVA PRSTI IN RASTLINSKEGA MATERIALA ZA ANALIZO 

Prst in rastlinski material smo za analize pripravili tako, da smo, kolikor je bilo mogoče, 

zmanjšali izhajanje ţivega srebra iz vzorcev. Prst smo previdno odstranili s korenin, jo 

posušili na zraku do konstantne mase in jo presejali preko 1 mm sita, saj vzorec za 

nadaljnje obdelave ne sme vsebovati večjih kamenčkov, korenin ali drugih rastlinskih 

delov. Zaradi izhlapevanja Hg smo analize opravili v najkrajšem moţnem času.  

Sveţ rastlinski material smo oprali pod tekočo in destilirano vodo, ločili posamezne 

rastlinske dele (listi, korenine, stebla), material zamrznili v tekočem dušiku in liofilizirali. 

Liste smo s pomočjo tekočega dušika strli v terilnici. Stebla in korenine so bile pretrde, da 

bi jih lahko strli na enak način, zato smo jih zmleli v analiznem mlinčku.  

Homogenizirano prst in rastlinski material smo s pomočjo kalupa in hidravlične stiskalnice 

stisnili v tabletke s premerom 2,5 cm (Slika 5). 

 

 

Slika 5: Hidravlična stiskalnica 
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5.3 VSEBNOST ORGANSKE SNOVI V TLEH 

Vsebnost organske snovi v tleh smo določili s pomočjo mokrega izgorevanja – metoda po 

Kandelerju (1995) (Vogel-Mikuš s sod. 2005). 

Kot je bilo ţe omenjeno, smo pri nabiranju rastlin nabrali tudi rizosferna tla, ki so v 

neposrednem stiku s koreninskim sistemom.  Vzorce smo posušili, presejali (<1 mm) in 

homogenizirali.  

Vsebnost celotne organske snovi v tleh smo določili s kromovo metodo po Kandelerju 

(1995). V 100 ml bučke smo natehtali 0,2 oziroma 0,5 g posušene prsti. Dodali smo 2 ml 

raztopine kalijevega dikromata (K2Cr2O7) in 1,5 ml ţveplene kisline (H2SO4). Po treh urah 

smo dodali do 10 ml destilirane vode in pustili stati preko noči. Za fotometrično analizo 

smo 1 ml vzorčne raztopine razredčili s 25 ml destilirane vode in rahlo premešali. 

Absorpcijo smo merili pri 570 nm (Diode array spectrophotometer, Hewlett Packard 

8452A). Deleţ organske snovi v odstotkih smo izračunali iz umeritvene krivulje standarda 

mioinozitola. 

5.4 MERJENJE pH  

Za merjenje pH vzorcev prsti smo v čaše natehtali po 1 g posušene prsti in dolili 12,5 ml 

bidestilirane vode. Tako pripravljene vzorce smo pokrili s folijo, jih zatesnili z elastiko in 

stresali dve uri pri 200 obratih na minuto. Po stresanju smo pH merili s pomočjo pH metra 

28 (Radiometer Kopenhagen) (McLean, 1982). 
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5.5 DOLOČANJE KONCENTRACIJE ŢIVEGA SREBRA S POMOČJO RENTGENSKE 

FLUORESCENČNE SPEKTROMETRIJE  

Koncentracije ţivega srebra v vzorcih smo določili s pomočjo rentgenske fluorescenčne 

spektrometrije (XRF) (Van Grieken in Markowicz, 1993; Kump in sod., 1996), pri čemer 

smo kot vir vzbujanja uporabili izotop Cd-109. Gre za nedestruktivno metodo, kjer ni 

potrebna predhodna kemična obdelava vzorcev (razklop v kislini pri visoki temperaturi), s 

čimer smo se izognili izgubam ţivega srebra iz vzorcev zaradi izhlapevanja. 

Fizikalni proces rentgenske fluorescence je osnova analiznih tehnik rentgenske 

fluorescenčne spektrometrije. Predpogoj za rentgensko fluorescenco je vzbujanje 

(ionizacija) atomov – predvsem v močno vezanih stanjih lupin K in L (za elemente 

20<Z<50) in L (Z>50) – z energijo, ki mora presegati vezavne energije K ali L elektronov 

(Markowicz, 1993). 

Vzbujanje atomov vodi v nestabilnost atoma z viškom energije, ker mu na eni lupini 

manjka elektron. Vrzel v elektronski lupini se lahko v procesu relaksacije zapolni z 

elektronom iz manj vezanega stanja. Razlika v energiji pri prehodu elektrona med tema 

stanjema se lahko izseva kot foton rentgenske svetlobe oziroma rentgensko fluorescenčni 

foton ali pa porabi za izbitje v atomu manj vezanega elektrona (Auger-jev elektron), ki 

predstavlja nesevalni konkurenčen proces relaksacije. Ker ima vsak element različne 

vezavne energije za posamezna stanja elektronov v lupinah (K, L, M), se pri procesu 

rentgenske fluorescence izsevajo za vsak element karakteristični rentgenski ţarki, na 

podlagi katerih lahko ločimo posamezne elemente med seboj (Markowicz, 1993). 

Relativno verjetnost za sevalni prehod z rentgensko fluorescenco pri atomih v vzbujenem 

stanju v določeni lupini oziroma podlupini imenujemo fluorescenčni pridelek (npr. K  oz. 

L), ki je manjši pri laţjih atomih (npr. AlK = 0,036; AgK = 0,83) in pri L lupini (AgL3 

= 0,05). Vrednost fluorescenčnega pridelka pomembno vpliva na občutljivost pri 

rentgenski fluorescenčni analizi (Markowicz, 1993).  

Za analizo elementov v vzorcih je potrebno meriti spekter fluorescenčne rentgenske 

svetlobe, ki smo jo vzbudili v vzorcu. Za to uporabljamo rentgenske spektrometre, ki 

merijo energijo in število rentgenskih ţarkov, torej energijsko porazdelitev fluorescenčne 



Rozina, T. Vsebnost ţivega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije. 

Dipl. delo, Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biol., 2012. 
29 

 

rentgenske svetlobe. Osnovni del rentgenskega spektrometra je detektor, ki mora biti 

sposoben ločiti po energiji karakteristične rentgenske ţarke sosednjih elementov v 

periodnem sistemu (Jaklevic in Giauque, 1993).  

Energijsko disperzijski detektorji (EDD), ki se uporabljajo v rentgenski spektrometriji, so 

npr. polprevodniški Si(Li) detektorji (Slika 6). Osnova detekcije rentgenskega sevanja v 

EDD je absorpcija energije rentgenskega sevanja v občutljivem volumnu detektorja, ki je s 

tekočim dušikom hlajena trdna snov (Si ali Ge) (Jaklevic in Giauque, 1993; Kump, 2005). 

Občutljivi volumen EDD se nahaja v električnem polju, ki ga vzdrţujemo z določeno 

napetostjo med elektrodami detektorja. V občutljivem volumnu ni nosilcev naboja, dokler 

ne pride do ionizacije snovi zaradi absorpcije rentgenskih ţarkov, pri čemer nastanejo pari 

pozitivnih in negativnih nosilcev naboja, ki se v električnem polju pospešijo proti 

elektrodam. Oblak naboja, ki nastane pri absorpciji fotona, se zbere na elektrodah, s 

posebnim elektronskim vezjem pa se spremeni v napetostni sunek, ki je sorazmeren 

absorbirani energiji fotona v občutljivem volumnu. Število teh sunkov je sorazmerno 

številu rentgenskih ţarkov, ki so se tam absorbirali. S posebnim elektronskim vezjem 

(večkanalni analizator VKA ali MCA) lahko s pomočjo spektroskopskega ojačevalca 

okrepljene električne sunke iz detektorja sortiramo po višini in jih kot spekter shranimo v 

spomin računalnika (Jaklevic in Giauque, 1993; Kump, 2005) (Slika 7). 

 

Slika 6:  Detektor 
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Metode rentgenske fluorescenčne spektrometrije niso primerne za analizo elementov z 

nizkim atomskim številom, kot so na primer C, O, F, pa tudi Na, Mg, Al, in Si. Poleg 

nizkih vrednosti fluorescenčnega pridelka za te elemente vpliva na slabo občutljivost tudi 

dokaj močna absorpcija fluorescenčnih ţarkov teh elementov v okencih energijsko 

disperzijskih detektorjev (pri energijah  1-2 keV) in v zraku med detektorjem in vzorcem 

(Jaklevic in Giauque, 1993; Kump, 2005). 

 

 

 

Slika 7: Princip delovanja rentgenske fluorescenčne spektrometrije. 
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5.5.1 Analiza vzorcev 

Vzorce stisnjene v tabletke smo najprej analizirali s pomočjo energijsko disperzijske 

rentgenske fluorescenčne spektrometrije (EDXRF). Določili smo koncentracije K, Ca, Mn, 

Fe, Cu, Zn, Hg in Pb. Pri standardni rentgenski fluorescenci je potrebno za določitev 

koncentracij v vzorcu določiti celotno matriko. To smo storili tako, da smo izmerili 

absorpcijo rentgenskih ţarkov v vzorcu in določili površinsko maso tabletke (d [g/cm
2
]). 

Absorpcijo določimo tako, da nad vzorec namestimo kovinsko tarčo (Cu, Y, Mo) ter 

izmerimo intenziteto karakterističnih rentgenskih ţarkov kovine, ki preko vzorca pridejo 

na detektor. S pomočjo računalniškega programa (AXIL-QAES, Kump 2003) določimo 

absorbcijo v celotni matriki vzorca, iterativno pa tudi koncentracije merjenih elementov in 

tudi tisti del matrike, ki se ne odziva v fluorescenčnem spektru, vpliva pa zaradi absorpcije 

na jakosti merjenih fluorescenčnih ţarkov (celuloza, oksidi, itd.). 

Bioakumulacijske faktorje (BAF) smo izračunali kot razmerje med koncentracijami Hg v 

poganjkih oziroma koreninah in celokupnimi koncentracijami Hg v substratu. 

Translokacijske faktorje (TF) pa kot razmerje med koncentracijami Hg v poganjkih in 

koreninah.  

5.6 BARVANJE KORENINSKEGA SISTEMA ZA DOLOČANJE ARBUSKULARNE 

MIKORIZE 

Korenine nabranega rastlinskega materiala smo pobarvali s tripan modrim, ki omogoča 

selektivno barvanje hitina. Tako lahko strukture arbuskularno mikoriznih gliv opazujemo 

pod svetlobnim mikroskopom, saj je hitin sestavina celične stene simbiontske glive. 

(Vogel-Mikuš s sod., 2006). 

Opran koreninski sistem rastline smo narezali na pribliţno 1 cm dolge fragmente, ki smo 

jih dali v označene epruvete. Fragmente smo prelili z 10-odstotnim KOH in prekrili 

epruvete z bombaţno mreţico, da smo lahko laţje odlivali in spirali koreninice. Epruvete s 

prelitimi fragmenti smo dali v sušilnik in 30 minut segrevali pri 90 °C. Po 30 minutah smo 

KOH odlili in koreninice trikrat sprali pod tekočo vodo. Po temeljitem spiranju smo v 

epruvete dolili 0,05-odstotno tripan modro, ki smo jo pripravili po naslednjem receptu: 40 

g destilirane vode, 40 g mlečne kisline, 80 g glicerola in 0,08 g tripan modro. Po prelitju 
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korenin s tem barvilom smo epruvete spet prekrili z bombaţno mreţico  in jih dali v 

sušilnik na 90 °C še za 15 minut. Nato smo tripan modro odlili, koreninice pa spet trikrat 

sprali pod tekočo vodo.  

5.6.1 Vrednotenje kolonizacije arbuskularno mikoriznih gliv 

Ocenjevanje stopnje kolonizacije koreninskega sistema z arbuskularno mikoriznimi 

glivami temelji na opazovanju obarvanih, naključno izbranih koreninskih fragmentov. Na 

objektno stekelce smo dali kapljico laktoglicerola (mlečna kislina, destilirana voda, 

glicerol; 1 : 1 : 2) in po petnajst centimetrskih fragmentov. Od vsake rastline smo 

pregledali trideset koreninskih fragmentov. Za vsak fragment smo pod mikroskopom 

posebej ocenili splošno stopnjo mikorizne kolonizacije na osnovi metode po Trovelotu in 

sod. (1986), kjer pri vsakem fragmentu ocenimo splošno stopnjo mikorizne kolonizacije na 

osnovi 6-stopenjske lestvice, gostoto struktur (arbuskulov, svitkov in veziklov) pa na 

osnovi 4-stopenjske lestvice (Slika 8). Oceno posameznega fragmenta smo si sproti 

zabeleţili v ocenjevalno tabelo in s pomočjo programa Mycocalc izračunali spodaj 

navedene parametre. 

 

 

Slika 8: Lestvica ocenjevanja AM parametrov  
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Frekvenca glivne kolonizacije (frekvenca fragmentov z glivo) – F 

F % = (št. mikoriznih korenin / št. vseh korenin) x 100 

Splošna intenziteta glivne kolonizacije (intenziteta glivne kolonizacije koreninskega 

sistema) – M 

M % = ( 95n5 + 70n4 + 30n3 + 5n2+ n1) / št. vseh korenin 

pri čemer je n5 število fragmentov razvrščenih v razred 5, n4 število fragmentov 

razvrščenih v razred 4 in tako dalje. 

Gostota arbuskulov v koreninskem sistemu – A 

A % = a x (M / 100) 

Gostota veziklov v koreninskem sistemu – V 

V % = v x (M / 100) 

Gostota mikrosklerocijev v koreninskem sistemu – MS 

MS = ms x (M / 100) 

Intenziteta mikorize v koloniziranih koreninskih odsekih – m 

m %  = M x (število vseh korenin / št. mikoriznih korenin) = M x 100 / F 

Gostota arbuskulov v delu skorje z mikorizno kolonizacijo – a 

a % = (100mA3 + 50mA2 + 10 mA) / 100 

Gostota veziklov v delu skorje z mikorizno kolonizacijo – v 

v % = (100mV3 + 50mV2 + 10 mV) / 100 

 

5.7 IZOLACIJA IN  ŠTETJE AM SPOR 

Za izolacijo spor smo natehtali 50 g rizosferne zemlje. Zemljo smo dali z nekaj vode v 

mlinček in ga vključili za pet sekund. To zemljo smo potem mokro presejali preko različno 

velikih sit (630, 200, 100 in 45 µm). Na sitih z večjimi porami so ostali kamenčki in 

ostanki korenin, ki smo jih zavrgli. Tako smo spore očistili prsti in drugih delcev. Vsebino 

s sit z velikostjo por 100 in 45 µm smo pobrali in razdelili na 2-4 podvzorce. Te smo 
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skupaj z vodo dali v centrifugirno posodo (do maksimalno polovice posode). Vanjo smo na 

dno, previdno injicirali še enako količino 60-odstotne saharoze. Centrifugiranje v 60-

odstotnem saharoznem gradientu je povzročilo, da so AM spore ostale na meji med vodno 

in saharozno fazo. Odpipetirali smo vodo, spore pa  zajeli s pomočjo kapalke in jih nanesli 

na spektrokape (filtre zamreţenost 0,40 m nameščene na posebnih plastičnih nosilcih). 

Spektrokape smo sprali in spore nazadnje prešteli pod lupo (Slika 9).  

                   

Slika 9: Izolacija spor 
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5.8 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA TAL 

5.8.1 Vsebnost  vode v tleh 

Najprej smo ugotavljali vlaţnost tal, ki nam pove koliko gramov vode je v enem gramu tal. 

Vzorčna mesta so bila ista kot prej. Zatehtali smo 10 gramov zemlje in jo v sušilcu posušili 

do konstantne mase. Zemljo smo ponovno stehtali. Razlika mas je torej procent vlaţnosti. 

5.8.2 Bazalna respiracija in s substratom inducirana respiracija 

S substratom inducirana respiracija (SIR) je pogosto uporabljena metoda za določanje 

mikrobne biomase v tleh. V aerobnih razmerah so večinski produkti mikrobne respiracije 

presnove organskega ogljika CO2, voda in novonastala biomasa. Temelji na predpostavki, 

da je povečana hitrost respiracije, po dodatku substrata, sorazmerna mikrobni biomasi v 

tleh. 1 mL CO2 na uro ustreza 40 mg mikrobnega biomasnega ogljika.  

Za merjenje s substratom inducirane respiracije smo v stekleničke natehtali 10 gramov 

vlaţnih tal in 10 mL raztopine glukoze (20 g/L).  Vse vzorce smo tik pred merjenjem 

premešali ter jih neprepustno zamašili. S plinsko kromatografijo smo merili količino 

sproščenega CO2 po 45, 90 in 135 minutah. Običajno se meri le do 90 minute, ker se v tem 

času biomasa ne povečuje in gre povečanje koncentracije CO2 le na račun aktivnosti 

biomase, ki je prisotna ţe na začetku. Med poskusom so se vzorci stresali na 180 rpm pri 

28°C. Ob vsakem vzorčenju smo iz stekleničke potegnili 250 µL (celoten volumen 

atmosfere je bil pribliţno 45 mL). Postopek pri merjenju bazalne respiraciije je bil enak, le 

da smo namesto raztopine glukoze dodali vodo. Vsi poskusi so bili opravljeni v 3 

ponovitvah. Analiza je bila opravljena na katedri za mikorbiologijo. 

5.9. STATISTIČNA ANALIZA 

Podatke smo analizirali s standardnimi statističnimi metodami. Pri tem smo uporabili MS 

Excel 2007 in programski komplet Statistica (Statsoft 7.0.61.0 EN). Za izračun statistično 

značilnih razlik smo uporabili program enosmerna ANOVA, Duncanov test. Med 

posameznimi izmerjenimi parametri smo določali tudi korelacijske povezave, pri čemer 

smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. 
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6 REZULTATI 

6.1 ANALIZE TAL IN RASTLINSKEGA MATERIALA PO POSAMEZNIH 

VZORČNIH PLOSKVAH 

6.1.1 Koncentracija Hg v tleh 

Na vseh vzorčnih mestih so kritične vrednosti Hg v rizosfernih tleh močno preseţene 

(Slika 10, Preglednica 2). Najbolj izstopajočo, oziroma najvišjo koncentracijo, smo 

izmerili ob Idrijci (Slika 10). Tu so koncentracije preseţene kar nekaj stokrat. Močno 

onesnaţenje s Hg pa je prisotno tudi na ostalih treh lokacijah. Na rečnem bregu ob Idrijci, 

gozdu in vrtu so kritične vrednosti preseţene za sedemnajstkrat (Slika 10). 

Preglednica 2: Mejne, opozorilne in kritične vrednosti kovin v tleh (Uradni list RS, 1996). 

Kovina Mejna vrednost (mg/kg) Opozorilna vrednost 

(mg/kg) 

Kritična vrednost 

(mg/kg) Hg 0,8 2 10 

As 20 30 55 

Cd 1 2 12 

Cr 20 50 240 

Cu 60 100 300 

Mo 10 40 200 

Ni 50 70 210 

Pb 85 100 530 

Zn 200 300 720 
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Slika 10: Koncentracija Hg v rizosfernih tleh rastlin na posamezni vzorčni ploskvi. 

(Povprečje  standardna napaka, N=4 do 17). Različne črke nad stolpci označujejo 

statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). S črtkano črno 

črto je označena opozorilna, s polno pa kritična vrednost Hg v tleh (Preglednica 2).  

6.1.2 Organska snov v tleh, pH tal in vsebnost vlage v tleh 

Najvišje koncentracije organske snovi so pričakovano v gozdu, najmanjše pa ob reki Idrijci 

in ob dimniku (Slika 11).  

 

Slika 11: Koncentracija organske snovi na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje  

standardna napaka, N=3 do 8). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno 

razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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Najvišji, najbolj bazičen pH, smo izmerili ob reki Idrijci in ob dimniku. Rahlo kisel pH ima 

gozdna prst, najniţji pH pa prst vrtov (Slika 12) . 

 

Slika 12: pH tal na posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=3 do 

8). Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, 

Duncanov test, p<0,05). S črno črtkano črto je označen nevtralen pH. 

 

Skupne koncentracije Hg v tleh niso korelirale z vsebnostjo organske snovi in s pH-jem tal. 

Je pa bila opazna negativna korelacija med vsebnostjo organske snovi in pH (r = -0,5, 

p<0,05). 

Diskriminančna analiza, s pomočjo katere smo ţeleli primerjati posamezne ploskve glede 

na vsebnost organske snovi in pH tal, kaţe podobnost med vzorčnima ploskvama ob 

dimniku in ob Idrijci, ker so tla bazična z malo organske snovi, medtem ko so tla v gozdu 

in na vrtovih bolj kisla z večjo vsebnostjo organske snovi. Funkcija 1 nam pojasni kar 

98.7% variabilnosti podatkov, Funkcija 2 pa 2.2%. K obema funkcijama najbolj prispeva 

pH (Slika 13; Preglednica 3).  

Preglednica 3: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za pH in organsko snov 

(ORG). 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 

ORG -0,177 0,984 

pH 0,982 0,188 
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Slika 13: Diskriminančna analiza za pH in organsko snov v tleh. 

 

Tla ob Idrijci, v gozdu in na vrtovih so vsebovala največ vode, najbolj sušna pa so bila tla 

ob dimniku (Slika 14). 

 

Slika 14: Deleţ vode v tleh. (Povprečje  standardna napaka, N=1 do 8). Različne črke nad 

stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, 

p<0,05).  
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6.1.3 Koncentracije esencialnih elementov v tleh 

Najvišje koncentracije kalija smo izmerili na vrtovih, malo niţje v gozdu in najmanj ob 

dimniku. Kalcija je največ ob dimniku. Na vrtovih zasledimo največ ţeleza (Slika 15). 

 

Slika 15: Koncentracije esencialnih makroelementov v rizosferni zemlji rastlin na 

posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=4 do 17). Različne črke 

nad stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, 

p<0,05). 

 

Koncentracije esencialnih mikroelementov se med seboj manj razlikujejo kot koncentracije 

makroelementov (Sliki 15 in 16). Najvišja koncentracija mangana je v rizosfernih tleh 

vrtov in gozda, najniţja pa ob dimniku in ob Idrijci (Slika 16). Koncentracija cinka na 

vrtovih presega mejno vrednost. Izmerili smo 260 mg/kg, mejna vrednost pa je 200 mg/kg. 

Mejne vrednosti presega tudi koncentracija bakra, v rizosferni zemlji na vrtovih in ob 

Idrijci pa koncentracije tega elementa presegajo tudi opozorilne vrednosti (Slika 16, 

Preglednica 2). 
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Slika 16: Koncentracije esencialnih mikroelementov v rizosfernih tleh rastlin na posamezni 

vzorčni ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=4 do 17). Različne črke nad stolpci 

označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). Z 

modro črtkano črto je označena opozorilna vrednost za Cu (Preglednica 2).  

 

6.1.4 Koncentracije neesencialnih elementov 

Najniţje koncentracije rubidija so ob dimniku (10.7 mg/kg) in ob Idrijci (43.0 mg/kg), 

sledijo gozd (98.4 mg/kg) in vrtovi (159.9 mg/kg). Podobno velja tudi za koncentracije 

cirkonija. Najniţje koncentracije so ob dimniku. Na lokaciji ob Idrijci in gozdu se 

vrednosti statistično ne razlikujejo, najvišje pa so na vrtovih. Stroncija je največ ob Idrijci 

in na vrtovih (Slika 17). Koncentracija kroma v rizosfernih tleh vrtov presega kritične 

vrednosti. Opozorilne vrednosti presega tudi Pb, razen na lokaciji ob dimniku (Slika 17, 

Preglednica 2). Opazili smo pozitivno korelacijo med koncentracijo Hg v tleh in 

koncentracijo Cu, Rb in Pb (za vse tri r=0,4, p<0,05) 
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Slika 17: Koncentracije neesencialnih elementov v rizosfernih tleh rastlin na posamezni 

vzorčni ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=2 do 17). Različne črke nad stolpci 

označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). S 

črtkano zeleno črto je označena opozorilna vrednost za Pb, s polno vijolično pa kritična 

vrednost za Cr (Preglednica 2). 

 

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

analize ugotavljali podobnost oz. različnost posameznih vzorčnih ploskev. Funkcija 1 nam 

je pojasnila 67.4% variabilnosti podatkov, Funkcija 2 pa 27,75, kar je skupaj 95.1%, s 

tretjo funcijo je bil pojasnjen preostali delleţ, skupaj 100% variabilnosti (Slika 18; 

Preglednica 4). K funkciji 1 največ prispevajo v pozitivnem smislu Fe, Sr in Hg, v 

negativnem smislu pa Rb, K in Zr. K Funkciji 2 pa v pozitivnem smislu največ prispevata 

Fe in Sr, v negativnem pa Rb, Zr in Ca. Na osnovi obeh funkcij se vse 4 vzorčne ploskve 

ločijo med sabo. Vzorčna ploskev ob idrijci odstopa predvsem po velikih koncentracijah 

Hg, Sr, Fe, Zn in Ni, ploskev ob dimniku po velikih koncentracijah Ca, vrtovi po velikih 

koncentracijah K, gozd pa se od vrtov loči po niţjih koncnetracijah Rb, Cu in Zr. Cr v 

LDA nismo upoštevali, ker so bile izmerjene vrednosti na določenih vzorčnih ploskvah 

pod mejo detekcije (Slika 18).  
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Preglednica 4: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za elemente v tleh. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

Hg 1.033 0.689 1.013 

K -1.215 0.487 -0.693 

Ca 0.062 -1.729 0.629 

Mn 0.848 0.011 -0.432 

Fe 1.936 2.203 -2.788 

Cu -0.454 -0.759 -0.571 

Zn 0.267 0.848 2.073 

Rb -1.347 -3.803 1.688 

Sr 1.669 2.532 0.595 

Zr -1.299 -1.156 1.450 

Ni 0.646 0.114 0.155 

Ti -0.441 -0.022 -0.098 

Pb -0.686 0.012 -0.890 

 

 

Slika 18: Diskriminančna analiza za esencialne in neesencialne elemente v tleh. 
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6.1.5  Koncentracije Hg v koreninah in poganjkih  

Koncentracije Hg v koreninah rastlin so daleč najvišje (tako kot so najvišje v tleh) na 

rečnem bregu ob Idrijci. Ob dimniku, gozdu in na vrtovih nad antonijevim rovom smo 

izmerili niţje koncentracije (Slika 19).  

Koncentracije Hg v koreninah so pozitivno korelirale s skupnimi koncentracijami Hg v tleh 

(r=0,7, p<0,05). Koncentracija Hg v koreninah je pozitivno korelirala s pH tal (r=0,6, 

p<0,05), vsebnost organske snovi pa ni korelirala s koncentracijami Hg v koreninah. 

Najvišje koncentracije Hg v poganjkih rastlin smo izmerili ob Idrijci (Slika 19). 

Koncentracije Hg v poganjkih so pozitivno korelirale s koncentracijami Hg v tleh in 

koreninah (r=0,6, p<0,05). Podobno kot pri koreninah so koncentracije Hg v poganjkih 

pozitivno korelirale s pH tal (r=0,4, p<0,05), z vsebnostjo organske snov v tleh pa niso 

korelirale. 

 

Slika 19: Koncentracija Hg v koreninah in poganjkih rastlin na posamezni vzorčni ploskvi. 

(Povprečje  standardna napaka, N=4 do 16). Različne črke nad stolpci označujejo 

statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05). 
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Bioakumulacijske faktorje oziroma bioakumulacijske indekse (BAF) smo izračunali kot 

razmerje med koncentracijami Hg v poganjkih (BAF1) oziroma koreninah (BAF2) in 

celokupnimi koncentracijami Hg v tleh. Translokacijske faktorje oziroma translokacijske 

indekse (TF) pa kot razmerje med koncentracijami Hg v poganjkih in koreninah. Vrednosti 

translokacijskih faktorjev na različnih lokacijah se statistično ne razlikujejo (Slika 20). 

Bioakumulacijski faktorji so bili v vseh primerih <1 (Slika 20). Med TF in BAF2 smo 

izračunali visoko negativno korelacijo (r=-0,4, p<0,05). 

 

Slika 20: TF in BAF na posamezni vzorčni ploskvi. BAF1 prikazuje razmerje med 

koncentracijami Hg v poganjkih in tleh, BAF2 pa med koncentracijami Hg v koreninah in 

tleh. (Povprečje  standardna napaka, N=4 do 15). 

6.1.6  Koncentracije esencialnih elementov v koreninah in poganjkih 

Koncentracije ţeleza so na vseh vzorčnih ploskvah večje v poganjkih kot koreninah (t-test, 

p<0,05). Najbolj izstopajo v poganjkih, vzorčenih na vrtovih, kjer je povprečna vrednost 

3800 mg/kg, v koreninah pa 1300 mg/kg. Na ostalih vzorčnih mestih so koncentracije 

ţeleza skoraj 10 krat  manjše (Slika 21). Pri kalciju je izjema vrt, kjer koncentracije v 

poganjkih in koreninah niso statistično različne. Koncentracije kalija so višje v poganjkih 

kot v koreninah ob dimniku in na vrtovih (t-test, p<0,05).  
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Slika 21: Koncentracije esencialnih makroelementov v koreninah in poganjkih na 

posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=4 do 16). Različne črke 

nad stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, 

p<0,05). 

Koncentracije esencialnih mikroelementov v koreninah in poganjkih so dokaj izenačene. 

Največja razlika med koncentracijami v koreninah in poganjkih je pri manganu (t-test, 

p<0,05) in cinku (t-test, p<0,05) na lokaciji ob dimniku. Najniţje koncentracije bakra so v 

poganjkih ob dimniku (Slika 22). 
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Slika 22: Koncentracije esencialnih mikroelementov v koreninah in poganjkih na 

posamezni vzorčni ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=4 do 16). Različne črke 

nad stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, 

p<0,05).  

 

6.1.7  Koncentracije neesencialnih elementov v koreninah in poganjkih 

Koncentracije Rb so najvišje ob Idrijci in v gozdu, najniţje pa ob dimniku. Ob Idrijci je 

tudi najvišja koncentracije Sr v koreninah. Koncentracije Zr so izenačena in se med 

posameznimi vzorčnimi mesti statistično ne razlikujejo. Enako velja tudi za Ni in Pb, ki pa 

ju nismo izmerili ob Idrijci. Cr smo izmerili samo na vrtovih, tako da primerjava ni 

mogoča (Slika 23). 

Najvišje koncentracije Rb v poganjkih smo izmerili v gozdu. Sr je največ na rečnem bregu 

ob Idrijci, na ostalih vzorčnih mestih pa so koncentracije izenačene. Podobno kot pri 

koreninah se tudi v poganjkih koncentracije Zr statistično ne razlikujejo med vzorčnimi 

mesti. Enako velja tudi za Ni in Pb. Koncentracijo Cr smo merili samo na vrtovih, tako da 

primerjava z ostalimi vzorčnimi mesti ni mogoča. Smo pa naredili primerjavo s 

koncentracijo Cr v koreninah. t-test je pokazal, da si vrednosti nista različni (p>0,05) (Slika 

24). 
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Slika 23: Koncentracije neesencialnih elementov v koreninah na posamezni vzorčni 

ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=0 do 16). Različne črke nad stolpci označujejo 

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

 

 

 

Slika 24: Koncentracije neesencialnih elementov v poganjkih na posamezni vzorčni 

ploskvi. (Povprečje  standardna napaka, N=0 do 16). Različne črke nad stolpci označujejo 

statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA, Duncanov test, p<0,05).  
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Izračunali smo tudi korelacije med koncentracijo Hg v koreninah in drugimi elementi v 

koreninah. Statistično značilne so bile pri Cu (r=0,6, p<0,05), Rb (r=0,5, p<0,05), Sr 

(r=0,8, p<0,05), Ni (r=0,6, p<0,05) in Cr (r=0,6, p<0,05). Pri poganjkih smo dobili 

nekoliko drugačno sliko. Najvišja korelacija je bila med Hg in Sr (r=0,6, p<0,05). Sledita 

Pb (r=0,4, p<0,05) in Ca (r=0,4, p<0,05). Opazili smo negativno korelacijo med Hg in K v 

poganjkih (r=-0,3, p<0,04).  

Korelacije smo opazili tudi med koncentracijo Hg v tleh ter koncentracijo Sr (r=0,7, 

p<0,05), Cu (r=0,4, p<0,05) in K (r=-0,4, p<0,05) v poganjkih. 

Na podlagi izmerjenih elementnih profilov v koreninah in poganjkih smo s pomočjo 

linearne diskriminančne analize ugotavljali podobnost oz. različnost posameznih vzorčnih 

ploskev. V primeru korenin nam je Funkcija 1 pojasnila 73,2% variabilnosti podatkov, 

Funkcija 2 pa 22,1%, kar je skupaj 95,3%. K funkciji 1 največ prispevajo v pozitivnem 

smislu Sr, K, Mn, v negativnem smislu pa Ca, Rb in Fe. K Funkciji 2 v pozitivnem smislu 

največ prispevajo Ca, Hg in Sr, v negativnem pa Rb, Fe in Zn. Na osnovi obeh funkcij se 

vse 4 vzorčne ploskve ločijo med sabo. Glede na koncentracijo Fe v koreninah odstopajo 

vrtovi, gozd glede Rb in vzorčna ploskev ob Idrijci glede Sr. Vzorčna ploskev ob dimniku 

se loči po velikih koncentracijah Ca (Slika 25, Preglednica 5).  

Preglednica 5: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za elemente v 

koreninah. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

Hg 0.541 0.655 0.050 

K 1.270 0.351 0.529 

Ca -1.988 1.051 -0.199 

Fe -0.724 -0.786 -0.153 

Mn 1.342 0.194 -0.155 

Cu 0.216 0.418 -0.823 

Zn 0.990 -0.306 1.362 

Rb -4.937 -1.498 -1.207 

Sr 3.848 0.528 0.492 
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Slika 25: Diskriminančna analiza za esencialne in neesencialne elemente v koreninah. 

Pri poganjkih nam je Funkcija 1 pojasnila 67,8%, Funkcija 2 pa 26,2% variabilnosti, 

skupno torej 49%. K Funkciji 1 v pozitivnem smislu največ prispeva Sr, v negativnem pa 

Ca in Rb, torej podobno kot pri koreninah. K Funkciji 2 v pozitivnem prispevajo Zr, K, in 

Zn, v negativnem smislu pa Ca, Rb, Mn, Cu in Hg. Vzorčno ploskev gozd in ob dimniku 

glede na koncentracijo elementov v poganjkih ne moremo dobro ločiti med sabo. Vzorčna 

ploskev ob Idrijci odstopa po koncentracijah Hg in Sr, vrtovi pa po Zn, Zr, K in Fe (Slika 

26, Preglednica 6). 
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Preglednica 6: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za elemente v 

poganjkih. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

Hg 0.188 -0.517 0.133 

K 0.061 0.905 0.595 

Ca -1.471 -0.473 -0.457 

Fe -0.055 0.339 -0.057 

Mn 0.208 -0.488 0.646 

Cu 0.396 -0.491 0.826 

Zn -0.375 0.552 -0.135 

Rb -0.962 -1.113 0.242 

Sr 1.657 0.229 0.035 

Zr 0.063 1.066 -0.495 

 

 

Slika 26: Diskriminančna analiza za esencialne in neesencialne elemente v poganjkih. 
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6.2 KOLONIZACIJA Z ARBUSKULARNO MIKORIZNIMI GLIVAMI 

Frekvenca glivne kolonizacije (F%) je bila najvišja v gozdu in ob dimniku, splošna 

intenziteta glivne kolonizacije (M%) pa je največja na območju ob dimniku. F% je 

najmanjši na vrtovih in ob Idrijci (Slika 27). Opazili smo negativno korelacijo med gostoto 

arbuskulov (A%) in koncentracijo Hg v tleh (r=-0,5, p<0,05). 

 

 

Slika 27: Kolonizacija z AM glivami. F - frekvenca glivne kolonizacije, M - splošna 

intenziteta glivne kolonizacije, MS-gostota mikrosklerecij, A-gostota arbuskulov, V-

gostota veziklov. (Povprečje  standardna napaka, N=2 do 9). Različne črke nad stolpci 

označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA na y=arcsin(x) transformiranih 

podatkih, Duncanov test, <0,05). 
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Intenziteta mikorize v koloniziranih koreninskih odsekih je najvišja ob dimniku. Gostota 

arbuskulov je dokaj izenačena, izjema je le lokacija ob Idrijci, kjer so vrednosti manjše. 

Gostota veziklov je visoka ob dimniku in gozdu, nizka pa na ostalih dveh lokacijah (Slika 

28). 

 

Slika 28: Kolonizacija z AM glivami. m - intenziteta mikorize v koloniziranih koreninskih 

odsekih, a - gostota arbuskulov v delu skorje z mikorizno kolonizacijo, v- gostota veziklov 

v delu skorje z mikorizno kolonizacijo. (Povprečje  standardna napaka, N=2 do 9). 

Različne črke nad stolpci označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA na 

y=arcsin(x) transformiranih podatkih, Duncanov test, p<0,05). 
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Primerjali smo kolonizacijo z arbuskularno mikoriznimi glivami pri belem repuhu 

(Petasites albus) vzorčenim ob Idrijci (PAi) in v gozdu (PAg). Pri slednji so višji vsi AM 

paramtri, razen MS (Slika 29). 

 

 

Slika 29: Kolonizacija z AM pri vrsti . F - frekvenca glivne kolonizacije, M - splošna 

intenziteta glivne kolonizacije, MS-gostota mikrosklerecij, A-gostota arbuskulov, V-

gostota veziklov. (Povprečje  standardna napaka, N=3 do 4). Različne črke nad stolpci 

označujejo statistično značilno razliko (enosmerna ANOVA na y=arcsin(x) transformiranih 

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

 

S pomočjo diskriminančne analize smo ţeleli medsebojno primerjati posamezne vzorčne 

ploskve glede na AM parametre. Funkcija 1 nam pojasni 62,0 %, Funkcija 2 pa 27,0 % 

variabilnosti, skupno 89%. V pozitivnem smislu k Funkciji 1 največ prispeva splošna 

intenziteta glivne kolonizacije (M%), pa tudi frekvenca glivne kolonizacije (F%), v 

negativnem pa gostota arbuskulov (A%). K Funkciji 2 pa v pozitivnem splošna intenziteta 

glivne kolonizacije (M%), v negativnem pa frekvenca glivne kolonizacije (F%). Ploskvi 

gozd in ob dimniku odstopata po splošni intenziteti glivne kolonizacije, vrtovi pa po nizki 

stopnj AM parametrov (Slika 30, Preglednica 7). 
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Preglednica 7: Standardizirani koeficienti diskriminančne funkcije za mikorizo. 

Spremenljivka Funkcija 1 Funkcija 2 Funkcija 3 

F % 0.471 -0.629 -1.051 

M % 2.954 1.740 0.351 

A % -1.196 -0.089 -0.405 

V % -0.193 -0.218 0.061 

m% -2.243 -1.031 1.095 

a% 0.968 1.279 -0.062 

v% 0.977 -0.116 0.277 

 

 

Slika 30: Diskriminančna analiza za AM kolonizacijo. F - frekvenca glivne kolonizacije, M 

- splošna intenziteta glivne kolonizacije, MS-gostota mikrosklerecij, A-gostota arbuskulov, 

S-gostota svitkov, V-gostota veziklov. 

 

Pri 100 µm situ smo največ spor našteli ob dimniku, sledi gozd, najmanj pa ob Idrijci 

oziroma vrtovih (Slika 31).  Med koncentracijo Hg v tleh in številom spor na gram suhe 

teţe ni bilo korelacije, je pa visoka negativna korelacija med deleţem vode v tleh (Slika 

32) in številom spor (r=-0,8, p<0,05) tako pri 100 kot pri 45 µm situ. 
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Slika 31: Število spor na gram suhe mase. Rezultati pri dveh različnih sitih (s 100 in 45 µm 

porami). (Povprečje  standardna napaka, N=3). Različne črke nad stolpci označujejo 

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

 

 
 

 

Slika 32: Odvisnost števila spor od deleţa vode v tleh. Rezultati pri dveh različnih sitih (s 

100 in 45 µm porami). (Povprečje  standardna napaka, N=1 do 8). Zelena in modra črta 

predstavljata trend za 100 oziroma 45 µm sito. 
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Slika 33: Spore različnih vrst gliv. 

 

 

  

  

 

Slika 34: Arbuskularna mikoriza. 
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6.3  MIKROBNA RESPIRACIJA 

Največja razlika med bazalno in s substratom inducirano respiracijo je v gozdu. Sledi 

vzorčno mesto ob Idrijci, ob dimniku in vrtovi (Slika 35). Med mikrobno respiracijo 

koncentracijami Hg v tleh, pH tal in vsebnostjo organske snovi nismo našli statistično 

značilnih povezav, smo jih pa našli med deleţem vode in mikrobno respiracijo (r=0,7, 

p<0,05). 

 

 

Slika 35: Mikrobna respiracija. Prikazana je razlika med bazalno in s substratom 

inducirano respiracijo. (Povprečje  standardna napaka, N=3). 
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7. RAZPRAVA 

7.1  VSEBNOSTI Hg V TLEH NA RAZLIČNIH LOKACIJAH 

Dobljeni rezultati kaţejo, da se skupne koncentracije Hg v tleh med lokacijami vzorčenja 

razlikujejo, pri čemer na vseh vzorčenih lokacijah presegajo kritične vrednosti. Največja 

vsebnost Hg je bila izmerjena ob Idrijci. Vzorčno mesto ob reki je izpostavljeno 

poplavljanju, tako da reka verjetno sproti prinaša Hg, ki se kopiči v usedlinah na obreţju. 

Zaradi učinkovite vezave Hg na organske delce (ki vsebujejo ogljik) najdemo v vodnih 

ekosistemih večino Hg v sedimentih (Andersson in sod., 1990). Takšna vezava Hg na 

suspendirane delce zmanjša hitrost migracije Hg skozi intersticielno vodo v višje vodne 

plasti, s čimer omogoča, da sediment deluje kot ponor za Hg.  Eden od moţnih razlogov za 

visoke koncentracije ob Idrijci so tudi tamkajšnja odlagališča ţganih odpadkov.  

Dimnik je točkast izvor onesnaţenja, zato je prav ob njem relativno visoka tudi vsebnost 

Hg v tleh. Emisije Hg iz topilniškega dimnika so se izgubljale večinoma v zrak. 

Elementarni Hg ostane v atmosferi do dve leti. S sneţenjem in deţjem se vrne na 

zemeljska tla, kjer pa se hitro preoblikuje v ionsko ali organsko obliko (Lindberg in sod., 

1992).  

Statistično enake koncentracije smo izmerili tudi v gozdu in na vrtovih. Gozd je od 

dimnika nekoliko oddaljen. Visoke koncentracije na območju gozda lahko pripišemo tipu 

tal. Peščena tla, kakršna so v bliţini dimnika, so namreč zelo zračna in prepustna za vodo. 

Zaradi majhne sposobnosti zadrţevanja vode veljajo za siromašna z organskimi in 

anorganskimi snovmi (Suhadolc in sod.,2005). Tako se večina onesnaţil (tudi teţke 

kovine) ob deţju iz njih spira in koncentracije so ustrezno niţje. Koncentracije Hg so v 

humusnih tleh torej visoke tudi zato, ker se Hg v času rasti v obliki prašnih delcev useda na 

liste, jeseni, ko listi odpadejo, in se pozimi pričnejo razkrajati na gozdnih tleh, pa se Hg 

koncentrira tam. Gozdovi imajo tudi pomembno hidrološko funkcijo, saj preprečujejo 

odnašanje prsti in njeno spiranje, torej tudi spiranje ţivega srebra (Benčina, 2007).   

Na vrtovih smo zaradi velike oddaljenosti od dimnika in poloţaja visoko nad rudnikom 

pričakovali niţje koncentarcije Hg. Dejstvo pa je, da so tu nahajališče tako imenovanega 
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samorodnega Hg, ki se v tleh navadno nahaja v kapljicah (Lindberg, 1986). Takšne vzorce 

tal je teţko homogenizirati.  

7.2  VSEBNOSTI DRUGIH ELEMENTOV V TLEH 

Vsebnosti mineralnih snovi v tleh so v prvi vrsti povezane s tipom matične kamnine, pa 

tudi z antropogenimi dejavnostmi. Tako smo največje koncentracije kalija izmerili na 

vrtovih, verjetno zaradi gnojenja, malo niţje pa v gozdu, saj je listni opad, ki se kopiči na 

gozdnih tleh bogat z mineralnimi hranilnimi snovmi. Vrtovi imajo najvišje koncentracije 

ţeleza. Ob dimniku je največ kalcija. Meritve kaţejo povišane vrednosti še nekaterih teţkih 

kovin v tleh. Na vrtovih in ob Idrijci so tako preseţene mejne vrednosti cinka, na področju 

vrtov pa tudi kroma, medtem ko se koncentracije svinca gibljejo okrog opozorilne 

vrednosti. To pomeni, da so idrijska tla onesnaţena tudi z drugimi teţkimi kovinami.  

7.3  VSEBNOST ORGANSKE SNOVI V TLEH IN pH TAL 

Tudi vsebnost organske snovi v tleh je odvisna od mesta vzorčenja. Vsebnost je najvišja v 

gozdu, kar lahko pripišemo prispevku gozdne vegetacije (odmet listov, odmrle rastline …). 

Najmanjši koncentraciji organske snovi sta na rečnem bregu in ob dimniku, saj tla na tej 

lokaciji ne prejemajo tako izdatnih prilivov organske snovi od tamkajšnje vegetacije, poleg 

tega pa so tla ob večjih pretokih reke izpostavljena izpiranju. Višje koncentracije organskih 

snovi v gozdu pa so tudi eden od razlogov za višje koncentracije Hg, saj se ta učinkovito 

veţe na organske komponente in se tako v tleh kopiči.  

pH tal je pomemben parameter zaradi vpliva na ionske reakcije v zemlji in posledično na 

oblike Hg, ki so tam prisotne (Stein in sod., 1996). Načeloma pomeni niţji pH večjo 

verjetnost nastanka nevarne metilirane oblike Hg. Povečano metilacijo pri nizkih pH so 

pripisali povečanju sproščanja Hg
2+

 iz kompleksov (Andersson in sod., 1990). Poleg tega 

lahko pH kritično vpliva na akumulacijo Hg v ţivih bitjih (Gosar 2008; Leštan 2008). V 

osnovi velja, da se z zniţanjem pH vrednosti mobilnost Hg poveča (Reis s sod. 2010). V 

našem primeru pa to ne drţi, saj so koncentracije Hg v koreninah in poganjkih rastlin 

pozitivno korelirale s pH, kar pomeni, da so bile višje pri višjem pH. Opazna je bila 

negativna korelacija med pH in vsebnostjo organske snovi, kar pomeni, da so bila z 

organsko snovjo bogatejša tla bolj kisla, tla, ki so bila peščena in revnejša z organsko 
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snovjo, pa bolj bazična. Tudi diskriminančna analiza je pokazala podobnost med 

vzorčnima ploskvama ob Idrijci in ob dimniku na eni ter gozdu in vrtu na drugi strani. Hg 

ima veliko afiniteto za vezavo na organske ligande, kar lahko posledično vpliva na 

zmanjšano mobilnost Hg ionov v tleh (referenca). Korelacija med koncentracijami Hg v 

koreninah in poganjkih in vsebnostjo organske snovi je bila sicer negativna, vendar ni bila 

statistično značilna. 

7.4  VSEBNOSTI Hg V RASTLINAH 

Največja vsebnost Hg v rastlinskem materialu je bila izmerjena v koreninah na rečnem 

bregu ob Idrijci, kjer je največja tudi koncentracija Hg v tleh. Koncentracije Hg v 

koreninah in koncentracije Hg v poganjkih pozitivno korelirajo s skupnimi koncentracijami 

Hg v tleh. Razlike v vsebnosti Hg v koreninah so verjetno posledica tega, da rastline skozi 

korenine ne morejo privzemati in akumulirati vseh oblik Hg. Naša metoda nam ni 

omogočala določanja koncentracije posameznih oblik Hg, ampak le njegovo skupno 

vrednost. Tako nam visoke koncentracije na območju Idrijce kaţejo, da je na tem območju 

več Hg v rastlinam dostopni obliki. Rastline akumulirajo Hg v ionski obliki. Cd in Hg 

močno inhibirajo privzem kalcija, kar daje slutiti, da se prek CAX1 (Ca
2+

-H
+
 antiporter) 

transportirajo tudi drugi kationi (Zhen s sod., 1997). Po literaturnih podatkih se nad 

Antonijevim rovom Hg pojavlja večinoma kot Hg
0
. Na območju gozda in vrta je v tleh 

največ organske snovi, ki se lahko veţe s Hg, s čimer ta postane rastlinam teţje dostopen. 

Koncentracije Hg v koreninah so odvisne od koncentracije Hg v tleh (pozitivna korelacija). 

Tudi koncentracije Hg v poganjkih so pozitivno korelirale s koncentracijami Hg v tleh in 

koreninah. Obstaja visoka negativna korelacija med bioakumulacijskim faktorjem BAF2, 

torej privzemom Hg iz tal v korenine, in translokacijskim faktorjem. Iz tega lahko 

sklepamo, da večji ko je privzem Hg, manjši je transport Hg iz korenin v poganjke, torej 

relativno manjša akumulacija v pognjakih. 

Rezultati kaţejo, da pri visokih koncentracijah  Hg v tleh korenine delujejo kot prepreka, ki 

zadrţuje ione ţivega srebra in preprečuje transport Hg v nadzemne dele rastlin. Ker Hg 

omejeno prehaja v nadzemne dele rastlin, so koncentracije Hg v poganjkih znatno manjše 

ter ne sledijo trendom koncentracij Hg v tleh. Višje koncentracije v poganjkih kot v 

koreninah se pojavljajo v primeru gozda, pa tudi vrtov. K visokim koncentracijam Hg v 
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poganjkih prispeva tudi to, da lahko hlapni Hg
0
 vstopa v rastline z zrakom skozi listne reţe 

oz. se odlaga na površino listo in se veţe z lipidi v kutikuli. Zato je v bliţini intenzivnega 

zračnega onesnaţenja s Hg pogosto bolj problematična površinska kontaminacija 

(Gnamuš, 2002). Strukture na listih, kot so na primer trihomi, lahko še dodatno prispevajo 

k povečanemu lovljenju prahu in Hg delcev.  

7.5  AM MIKORIZA IN SPORE 

AM kolonizacija je bila ugotovljena pri vseh rastlinskih vrstah. Največja F % je bila na 

ploskvi P3 (gozd) in P1 (ob dimniku). Največja M % in manjša F % pa sta bili izmerjeni na 

območju ob dimniku. Glede na to, da je prst ob dimniku zelo onesnaţena, je rezultat 

presenetljiv. Razlagamo si ga lahko z dejstvom, da je stopnja AM kolonizacije odvisna tudi 

od drugih dejavnikov, npr. pH tal, razpoloţljivostjo vode in vsebnosti fosforja v tleh, ki pa 

je s standardno metodo dololočanja fosfata v tleh  nismo uspeli določiti, ker so bile 

vrednosti pod mejo detekcije. Visoka stopnja AM kolonizacije kaţe, da so se AM glive 

očitno uspele prilagoditi na velike koncentracije Hg v tleh, rastline pa zaradi sušnih 

peščenih tal verjetno še dodatno favorizirajo mikorizacijo.  

Na vrtovih je stopnja AM kolonizacije nizka. Tu so tla najmanj onesnaţena, vendar  pa na 

količino AM vpliva tudi obdelava tal. Manj ko so tla obdelovana (brez oranja oziroma 

prekopavanja), več je hif gliv (Kabir in sod., 1998). Intenzivnost obdelave tal vpliva tudi 

na vrstno sestavo AM gliv (Jansa in sod., 2003). Poleg tega tudi višje koncentracije hranil 

(npr. kalij) prispevajo z zmanjšanju stopnje mikorize. 

Nekoliko višjo stopnjo kolonizacije, a vseeno niţjo kot na lokacijah ob dimniku in v 

gozdu, smo opazili na rečnem bregu ob Idrijci. Poleg visoke stopnje onesnaţenosti rečnega 

brega s Hg (Ogrin s sod., 2011) in nenehnega spiranja propagulov, je vzrok za nizko 

stopnjo AM kolonizacije verjetno tudi, da je tu nabrana rastlina enoletnica (ţlezava 

nedotika).  Za te je znano, da imajo drugačne strategije privzemanja mineralnih snovi in da 

se pri tem manj opirajo na mikorizno simbiozo kot trajnice (Smit in Read, 1997). 

Iz razlik pri belem repuhu (P. albus), ki je bil vzorčen na dveh različnih ploskvah, v gozdu 

in ob reki Idrijci, sklepamo, da je stopnja AM kolonizacije večja pri niţjih koncentracijah 

Hg v tleh. Poleg tega je gostota arbuskulov (A %) negativno korelirala s koncentracijami 
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Hg v tleh, kar vseeno kaţe na to, da Hg deluje inhibitorno na razvoj gliv. Poleg različnih 

koncentracij Hg pa na razvoj arbuskulov vplivajo tudi ţe prej omenjeni talni dejavniki, kot 

sta na primer vsebnost fosforja v tleh in pH tal. pH smo sicer izmerili, nismo pa dobili 

statistično značilne korelacije med njim in gostoto arbuskulov. Diskriminančna analiza je 

pokazala, da se ploskvi ob dimniku in gozdu ločita od ploskev ob reki in vrtov tudi po 

manjšem številu propagulov v tleh (F%), kar je v skladu z rezultati določanja števila spor/g 

prsti. 

Največ spor na gram suhe prsti smo našteli ob dimniku, kjer je onesnaţenost s Hg 

precejšnja, najmanj pa na vrtovih in ob Idrijci, kjer je ţe AM kolonizacija najniţja. Po 

podatkih iz literature onesnaţenje s kovinami negativno vpliva na število spor v tleh 

(Ortega-Larrocea, 2001), vendar so se AM glive očitno uspele prilagoditi na dolgoletno 

prisotnost visokih koncentracij Hg v tleh. Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da je 

kombinacija razmer na lokaciji ob dimniku, kjer so tla peščena, nestrnjeno poraščena in 

suha, najbolj ugodna za sporulacijo AM gliv. Korelacija med vsebnostjo vlage v tleh in 

številom spor je negativna, kar potrjuje, da je sporulacija preferirana v primeru sušnih tal. 

7.6 MIKROBNA AKTIVNOST 

Aktivnost populacije heterotrofov smo merili z s substratom inducirano respiracijo (SIR). 

V večini tal so periode aktivne rasti kratke in hranila slabo dostopna, zato je večina 

organizmov v počivajoči ali stacionarni fazi rasti. Pri inducirani respiraciji pa imajo 

mikroorganizmi na voljo dovolj hranil v obliki glukoze, tako da le-ta niso več omejujoči 

dejavnik. Tako lahko preučimo vpliv Hg na aktivnost mikroorganizmov. Vidimo, da je pri 

SIR mikrobna aktivnost večja kot pri bazalni respiraciji (BR), razlog pa je v povečani 

dostopnosti hranil.  

Aktivnost in količina mikroorganizmov v tleh z različnih lokacij je bila različna. Največja 

razlika med bazalno in s substratom inducirano respiracijo je bila opazna v gozdu. Kot je 

bilo ţe omenjeno in je vidno iz rezultatov, je vsebnost organskih snovi na naših vzorčnih 

mestih različna. Na lokacijah ob rečnem bregu in ob dimniku, kjer so tla degradirana in 

slabo poraščena, je organske snovi najmanj, na lokaciji v gozdu pa je organske snovi 

veliko. V tleh, ki vsebujejo več organskega ogljika, je več substratov, ki jih 

mikroorganizmi lahko uporabljajo kot vir hranil. Tako je biomasa v takšnih tleh običajno 



Rozina, T. Vsebnost ţivega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije. 

Dipl. delo, Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biol., 2012. 
64 

 

večja. Poleg količine organske snovi je namreč pomembna tudi njena dostopnost (čeprav je 

v gozdu ogromno organske snovi, je v celulozni obliki, ki jo mikroorganizmi teţje 

uporabljajo kot vir glukoze), kar je najverjetneje vzrok za veliko razliko med BR in SIR. 

Najmanjša razlika med BR in SIR je bila opazna na vrtovih in ob dimniku. Vzrok zato je 

ob dimnikih verjetno odnašanje propagulov, saj so tla peščena in suha. Zanimivo pa je, da 

so imela vrtna tla veliko organske snovi in relativno niţje koncentracije Hg, kar bi moralo 

vzpodbudno vplivati na razvoj mikrobov. Po drugi strani pa je bila ob reki Idrijci, kjer so 

tla sicer vlaţna in peščena, podvrţena izpiranju in poplavljanju, z veliko koncnetracijo Hg, 

opazna veţja razlika med BR in SIR. Med SIR, pH, vsebnostjo organske snovi in 

koncentracijo Hg v tleh nismo našli korelacijskih povezav, SIR pa korelira z vlaţnostjo tal. 

Voda v tleh je omejujoč dejavnik za mikrobno aktivnost. Tudi pri 25 % deleţu vode 

mikrobno aktivnost direktno stimuliramo s povečanjem vlage (Tate in Terry, 1980). Tudi v 

novejši raziskavi (Qui in sod., 2005) so dobili visoko korelacijo med vsebnostjo vode in 

SIR (r2=0,90, p=0,004). Ker so glive zaradi filamentozne narave bolj odporne na sušo kot 

bakterije, lahko v sušnih tleh pričakujemo večji deleţ gliv kot bakterij. 

Meritve bazalne in s substratom inducirane respiracije smo za vsak vzorec izvedli v le treh 

ponovitvah, kar je premalo, da bi pridobili statistično relevantne rezultate. K variabilnosti 

je pripomogla tudi heterogenost samih vzorcev tal.  
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8 SKLEPI 

o Koncentracije Hg se med lokacijami vzorčenja razlikujejo in večinoma povsod 

presegajo kritične vrednosti. 

o Največja koncentracija Hg v tleh je bila izmerjena ob Idrijci.  

o Vsebnost organske snovi v tleh je najvišja v gozdu, najmanjša pa na rečnem bregu 

ob Idrijci in ob dimniku. 

o Koncentracije Hg v koreninah  in poganjkih pozitivno korelirajo s skupnimi 

koncentracijami Hg v tleh. 

o Pri visokih koncentracijah Hg v tleh je opazna razlika med koncentracijami Hg v 

koreninah in Hg v poganjkih, kar kaţe da korenine zadrţujejo Hg v tkivih. 

o Pri niţjih koncentracijah v tleh je razlika med koncetracijami Hg v koreninah in 

poganjkih manjša, saj rastline lahko Hg privzemajo tudi iz zraka v obliki Hg
0
 oz. 

prašnih delcev. 

o Tudi v prisotnosti Hg v tleh so rastline in glive sposobne AM kolonizacije 

o Prisotnost AM kolonizacije je vrstno specifična. 

o Iz razlik pri vrsti P. albus, ki je bila vzorčena na dveh različnih ploskvah, sklepamo, 

da je stopnja AM kolonizacija pri P. albus večja pri niţjih koncentracijah Hg v tleh, 

povezana pa je tudi z razpoloţljivostjo propagulov. 

o Gostota arbuskulov (A%) negativno korelira s koncentracijami Hg v tleh, kar kaţe 

na inhibitorni vpliv Hg na razvoj mikorize 

o Največ spor na gram suhe prsti smo našteli ob dimniku, kjer je onesnaţenost s Hg 

precejšnja, vendar so tla peščena z malo organske snovi, kar spodbuja sporulacijo 

gliv. 

o Med skupnimi koncetracijami Hg v tleh in mikrobno aktivnostjo nismo našli 

značilnih povezav, saj je bila mikrobna aktivnost najbolj povezana z 

razpoloţljivostjo vlage v tleh. 
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9 POVZETEK 

Dediščina petih stoletij neprekinjenega rudarjenja in predelovanja ţivosrebrove rude v Idriji 

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

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

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

predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi in ţivljenje ţivali. 

Zanimale so nas koncentracije Hg v tleh na različnih lokacijah v Idriji, nadalje koncentracije 

Hg v posameznih delih določenih rastlinskih vrst in vrtnin, raziskali smo, ali onesnaţenje s 

Hg vpliva na stopnjo mikorizne kolonizacije izbranih rastlinskih vrst in na aktivnost mikrobne 

populacije v tleh. 

Vzorčili smo na štirih območjih Idrije: ob dimniku talilnice, v gozdu pod dimnikom, ob reki 

Idrijci in na vrtovih nad Antonijevim rovom. Prst in rastlinski material smo ustrezno pripravili 

za analizo EDXRF, s katero smo določili skupne koncentracije Hg. Vrednotenje kolonizacije 

AM gliv temelji na opazovanju obarvanih, naključno izbranih koreninskih fragmentov. Za 

ugotavljanje vpliva Hg na mikrobno aktivnost smo uporabili s substratom inducirano 

respiracijo, ki je pogosta metoda za določevanje mikrobne biomase v tleh. 

Naše meritve so pokazale, da je vsebnost Hg v tleh na izbranih lokacijah različna, povsod, pa 

presega kritično mejno vrednost, ki znaša 10 mg/kg suhe prsti. Največja onesnaţenost s Hg je 

na lokaciji ob reki Idrijci, na rečnem bregu. To mesto je izpostavljeno poplavljanju, zato reka 

sproti prinaša Hg, ki se kopiči v usedlinah. Visoke koncentracije Hg smo izmerili tudi na 

ostalih območjih. Emisije iz dimnika so se izgubljale v zrak in se potem vračale nazaj v 

zemljo. Na vrtovih nad Antonijevim rovom se nahaja samorodno Hg. Ker se le to pojavlja v 

kapljicah ter je močno hlapno, je takšne vzorce tal je teţko homogenizirati in zato lahko 

prihaja do napak pri določanju skupnih koncentracij Hg.   

Z meritvijo vsebnosti organske snovi v tleh smo ugotovili, da so z organsko snovjo najbolj 

bogata tla v gozdu in na vrtovih, vsebovala pa so tudi visoke koncentracije Hg. V času rasti se 

namreč Hg v obliki prašnih delcev useda na liste, jeseni, ko listi odpadejo pa se pričnejo na 

gozdnih tleh razkrajati, kar vodi v koncentriranje Hg v tleh. Poleg tega imajo gozdovi 
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hidrološko funkcijo in preprečujejo spiranje prsti in njeno odnašanje, s tem pa tudi spiranje 

Hg. 

Z analizo rastlinskega materiala smo ugotovili, da so največje vsebnosti Hg v rastlinah, 

nabranih ob Idrijci, kjer je največja tudi koncentracija Hg v tleh, medtem ko so najmanjšo 

vsebnost Hg imele vrtnine z vrtov nad Antonijevim rovom, kjer so bile koncentracije Hg v 

tleh najniţje. Rastline pa lahko privzemajo Hg tudi iz zraka v obliki Hg
0
 in prašnih delcev, saj 

so bile na ploskvah z manjšimi koncentracijami Hg v tleh koncnetracije Hg v koreninah in 

poganjkih primerljive. 

Nekatere rastlinske vrste imajo večjo afiniteto do privzema kot druge. Koncentracije Hg v 

organih različnih rastlin, nabranih na isti ploskvi, so bile namreč precej različne, kar pa je 

lahko vsaj deloma posledica nehomogene razporeditve Hg v tleh. 

AM kolonizacija je bila ugotovljena pri vseh rastlinskih vrstah, nabranih na različnih 

lokacijah. Najbolj je razvita na lokaciji ob dimniku, ki je zelo onesnaţena s Hg. Splošna 

intenziteta mikorize med rastlinami s tega območju je bila največja pri sivem jajčarju 

(Leontodon incanus), prav tako pa je bila največja tudi gostota arbuskulov in veziklov. Visoka 

stopnja AM kolonizacije pri L. incanus kaţe, da so se AM glive očitno uspele prilagoditi na 

velike koncentracije Hg v tleh. Najniţjo stopnjo AM kolonizacije smo opazili na vrtovih. Tam 

so tla najmanj onesnaţena, na količino AM pa vpliva tudi mehanska obdelava tal, gnojenje ter 

uporaba pesticidov. 

Največ spor na gram suhe prsti smo prav tako našteli ob dimniku, najmanj pa na vrtovih in 

ob Idrijci, kjer je ţe AM kolonizacija najniţja. Na osnovi rezultatov lahko rečemo, da je 

kombinacija razmer na lokaciji ob dimniku, kjer so tla peščena, nestrnjeno poraščena in 

suha, najbolj ugodna za sporulacijo AM gliv. 

Aktivnost populacije heterotrofov smo merili z s substratom inducirano respiracijo, vendar 

med SIR in koncnetracijami Hg v tleh ni bilo povezave, se pa kaţe povezava med SIR in 

vlaţnostjo tal. 
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PRILOGE 

Priloga A: Tabela Hg in esencialni elementi v tleh [mg/kg] 

lokacija vrsta Hg K Ca Mn Fe Cu Zn 

ob dimniku LI 108 4590 205000 250 2040 70.6 54.5 

ob dimniku LI 256 3380 189000 261 3640 68.2 56.6 

ob dimniku LI 152 3930 201000 337 2340 77 27.5 

ob dimniku LI 280 3420 199000 244 4440 58.6 47.7 

ob Idrijci IG 15400 13000 121000 581 26100 216 78.9 

ob Idrijci IG 6740 10900 145000 533 23400 124 68.6 

ob Idrijci IG 2520 10100 146000 400 24900 214 83.4 

ob Idrijci PAi 2030 7650 175000 411 16400 82.9 52 

ob Idrijci PAi 394 9780 150000 301 17900 107 81.6 

ob Idrijci PAi 6970 10900 161000 554 20700 114 100 

gozd PAg 140 9570 150000 327 11600 84.8 75.7 

gozd PAg 283 16100 35000 997 32900 64.4 138 

gozd PAg 234 19500 24700 1230 30800 50.9 141 

gozd PAg 264 20500 21800 1040 30400 67 139 

vrtovi PC 110 29500 12000 815 43100 119 199 

vrtovi PC 124 25100 12300 738 40300 91 154 

vrtovi PC 214 25100 41800 1770 42700 109 264 

vrtovi PC 79.6 26600 15800 1010 48300 134 333 

vrtovi LS 336 21700 37200 919 36000 102 287 

vrtovi LS 105 27700 10300 851 44600 91.1 189 

vrtovi LS 202 26100 10700 978 48500 109 198 

vrtovi LS 288 41400 27800 1750 86500 251 499 

vrtovi LS 120 26900 13900 1080 46600 127 329 

vrtovi LS 101 27600 14200 794 37800 103 227 

vrtovi AS 91.6 23500 19400 956 37200 105 285 

vrtovi AS 58.7 23700 13700 974 45800 141 320 

vrtovi AS 87.9 24100 12200 731 45300 130 295 

vrtovi DC 287 24000 9120 704 44500 117 188 

vrtovi DC 211 23700 14100 943 47600 121 319 

vrtovi DC 262 19200 7010 745 41800 87.2 176 

vrtovi DC 217 18900 7540 382 39400 103 172 
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Priloga B: Neesencialni elementi v tleh [mg/kg]. 

lokacija vrsta Rb Sr Zr Ni Cr Ti Pb 

ob dimniku LI 
 

89.8 
     ob dimniku LI 7.83 88 11.3 49.4 

 
901 61.7 

ob dimniku LI 11.4 98.8 6.64 53.5 

 
1020 33.9 

ob dimniku LI 13 88.4 12.2 12.3 

 
211 8.22 

ob Idrijci IG 

 
108 115 

    ob Idrijci IG 50.3 182 136 

    ob Idrijci IG 59.2 215 128 

    ob Idrijci PAi 31.7 157 59.5 

    ob Idrijci PAi 39.7 164 87 62.3 

 
1570 43.1 

ob Idrijci PAi 34.5 151 70.3 82.3 

 
1060 257 

gozd PAg 34.8 80.6 44.2 

    gozd PAg 126 66.2 168 46.9 

 
3180 120 

gozd PAg 118 53.1 148 41.2 

 
3680 85.9 

gozd PAg 115 72.6 174 47.8 

 
4370 76.3 

vrtovi PC 174 170 320 85.2 396 7220 136 

vrtovi PC 164 165 289 62.8 214 6240 91.4 

vrtovi PC 139 132 335 45.4 187 5930 182 

vrtovi PC 166 131 254 45.5 249 6400 139 

vrtovi LS 120 133 262 29.5 192 5380 162 

vrtovi LS 181 174 334 59.2 350 7140 115 

vrtovi LS 171 147 279 69.4 252 7050 103 

vrtovi LS 276 242 531 145 866 12900 267 

vrtovi LS 171 131 251 49.7 315 6510 154 

vrtovi LS 146 148 275 103 289 6160 124 

vrtovi AS 134 116 296 56 234 5330 140 

vrtovi AS 157 125 269 48.6 316 7080 138 

vrtovi AS 159 121 275 121 386 6920 153 

vrtovi DC 138 137 350 77.8 230 6950 128 

vrtovi DC 153 146 351 41.1 351 8010 209 

vrtovi DC 140 151 352 56.9 210 6870 107 

vrtovi DC 130 132 323 56.1 171 6490 110 
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Priloga C: Hg in esencialni elementi v koreninah [mg/kg]. 

lokacija vrsta Hg K Ca Mn Fe Cu Zn 

ob dimniku LI 54 7760 50900 172 1190 40.8 74.4 

ob dimniku LI 58.9 6110 39600 92.7 1110 59.8 86.5 

ob dimniku LI 57.3 5690 53800 140 1280 31.6 67.7 

ob dimniku LI 72 6340 46300 106 1350 37 86.1 

ob Idrijci IG 

 
37100 15200 106 2820 43.2 72.5 

ob Idrijci IG 345 43600 13000 94.5 1200 95.7 52.3 

ob Idrijci IG 211 34800 16900 69.6 549 73.1 52 

ob Idrijci PAi 40.7 35800 12300 83.8 180 64.8 67.2 

ob Idrijci PAi 345 43600 13000 94.5 1200 95.7 52.3 

ob Idrijci PAi 299 16700 7210 67.5 995 69.3 39.3 

gozd PAg 58.1 27900 8550 92.5 487 65.8 41.5 

gozd PAg 34 32300 7030 134 614 50.8 33.6 

gozd PAg 31.4 29900 8720 185 433 75.6 36.2 

gozd PAg 32.5 56700 11500 105 315 107 52.2 

vrtovi PC 10.6 28800 3860 74.9 1470 34.2 38.1 

vrtovi PC 14.5 31100 2850 45.1 1140 35.6 42.7 

vrtovi PC 13.6 25900 3220 37.8 1980 23.2 27.6 

vrtovi PC 19 33800 3810 55.3 1820 31.1 55.7 

vrtovi LS 5.93 76900 10000 103 3900 60.1 61.6 

vrtovi LS 36.3 24900 9550 274 156 51.2 88.6 

vrtovi LS 25.4 34300 4840 87.6 3110 71.5 68 

vrtovi LS 5.94 18400 2960 31.9 803 23.1 25.6 

vrtovi AS 5.88 14500 32200 84.8 3580 41.1 96.4 

vrtovi AS 25.5 19100 18600 253 132 52.1 118 

vrtovi AS 25.8 19500 18400 328 167 47.8 129 

vrtovi DC 7.12 25600 2960 37.2 335 28.6 27.1 

vrtovi DC 19.8 75300 7610 71.4 659 65 80.2 

vrtovi DC 2.13 35800 3210 9.98 201 25.2 22.6 

vrtovi DC 10.6 50700 4010 56.1 382 28.4 35.9 
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Priloga D: Neesencialni elementi v koreninah [mg/kg]. 

lokacija vrsta Rb Sr Zr Ni Cr Ti Pb 

ob dimniku LI 12.3 31 3.74 
    ob dimniku LI 12.2 25.1 4.48 37.2 

 
273 19.2 

ob dimniku LI 9.36 31 3.29 62.6 

 
317 15.4 

ob dimniku LI 12 28.5 4.44 

    ob Idrijci IG 

 
101 26.8 

    ob Idrijci IG 65 147 15.6 

    ob Idrijci IG 48.6 136 5.83 

    ob Idrijci PAi 40.4 103 5.17 

    ob Idrijci PAi 65 147 15.6 

    ob Idrijci PAi 21.7 57.7 8.61 

    gozd PAg 36.5 36.9 9.26 

    gozd PAg 36.3 15.1 11.1 

    gozd PAg 43.8 19.3 10.2 

    gozd PAg 41.2 20.2 6.68 52.6 

 
545 38.2 

vrtovi PC 15 13.7 5.66 32.5 137 188 13.7 

vrtovi PC 16.2 15.6 9.31 19.7 108 191 12.7 

vrtovi PC 15.2 18.2 11.6 41 61.8 317 14.9 

vrtovi PC 22.8 21.3 8.55 25.5 160 223 9.06 

vrtovi LS 29 31.6 23.5 14.8 128 789 13.6 

vrtovi LS 52.3 69 89.5 33.8 152 2250 40.3 

vrtovi LS 29.6 32.7 16.9 39.3 102 484 17.2 

vrtovi LS 7.41 10.2 4.13 9.49 74.8 249 7.73 

vrtovi AS 14.6 56.1 19.3 18.3 70.5 394 15.1 

vrtovi AS 49.5 66.1 60.8 100 323 1740 42.9 

vrtovi AS 56 69.5 73.3 75 281 2050 49.5 

vrtovi DC 12.4 9.78 2.14 15.1 106 197 10.3 

vrtovi DC 45.2 37.7 8.62 26.9 108 303 28.1 

vrtovi DC 15.8 11.5 0.73 2.88 36.1 36.5 15.5 

vrtovi DC 23.1 14.3 2.19 13.6 120 203 6.4 
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Priloga E: Hg in esencialni elementi v poganjkih [mg/kg]. 

lokacija vrsta Hg K Ca Mn Fe Cu Zn 

ob dimniku LI 66.7 21500 39500 92.8 346 47.4 52.5 

ob dimniku LI 51.2 14300 42400 77.8 394 33.2 39 

ob dimniku LI 26.2 11900 38100 75.6 381 33.6 27.7 

ob dimniku LI 25.3 15100 37100 71.4 325 33.7 38.5 

ob Idrijci IG 101 12400 33100 107 286 85.4 89.6 

ob Idrijci IG 106 16800 31700 66.6 213 84.8 83.1 

ob Idrijci IG 178 11900 37900 112 312 63.4 64.2 

ob Idrijci IG 469 33700 21200 84 563 42.3 95.9 

ob Idrijci IG 34.5 48200 25700 133 118 60.7 70.6 

ob Idrijci IG 11.6 23700 15400 85 150 45.3 45.4 

ob Idrijci PAi 330 36000 41600 113 1100 72.2 65.2 

ob Idrijci PAi 198 26700 46500 174 458 53 56.7 

ob Idrijci PAi 236 33700 26800 159 409 57.7 38.2 

ob Idrijci PAi 161 19300 9910 65.7 1070 77.6 31.5 

ob Idrijci PAi 20.7 41900 11900 117 280 39.3 62.4 

ob Idrijci PAi 64.6 18600 16000 66.2 296 57.6 29.7 

gozd PAg 94.4 37300 37200 125 502 69.4 73 

gozd PAg 57.7 42900 42800 110 370 81 66.1 

gozd PAg 52 39000 42500 111 324 73 62.3 

gozd PAg 36.5 32000 36100 110 219 71.1 61.7 

gozd PAg 22.5 85700 13200 96.2 128 39.4 31 

gozd PAg 35.8 83200 12600 147 268 37.3 37.1 

gozd PAg 24.4 87900 13400 108 222 50.2 42.3 

gozd PAg 36.7 71300 11500 118 162 40.7 39.7 

vrtovi PC 8.2 76400 14000 85.4 2140 31.6 88.5 

vrtovi PC 25.5 71300 10600 68.2 1110 30.2 47.1 

vrtovi PC 17.1 58700 11300 23.5 578 25.1 55.9 

vrtovi PC 36 97100 11200 96.8 1340 36.9 73.4 

vrtovi LS 53.9 79300 13900 163 3270 93.5 110 

vrtovi LS 3.25 72500 8200 32.2 1810 44.7 53.5 

vrtovi LS 50.8 72600 7530 134 9600 43.9 60.2 

vrtovi LS 15.4 56300 9110 77.3 3770 28.1 35 

vrtovi LS 2.22 59800 13200 68.4 4050 29.2 56.4 

vrtovi LS 11.7 71500 22500 84.3 1290 47 84.1 

vrtovi AS 28.7 26300 22100 326 16800 75.3 140 

vrtovi AS 15.1 23200 17100 163 638 36.4 46.4 

vrtovi AS 12.2 26800 20400 190 8270 44 66.9 

vrtovi DC 22.7 45800 6470 121 4220 72.2 68.7 

vrtovi DC 12.4 65200 7770 75.2 1080 31.8 48.7 

vrtovi DC 11.2 74300 14700 64.1 773 40 59.4 

 

 

  



Rozina, T. Vsebnost ţivega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije. 

Dipl. delo, Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biol., 2012. 
 

 

Priloga F: Neesencialni elementi v poganjkih [mg/kg]. 

lokacija vrsta Rb Sr Zr Ni Cr Ti Pb Br Nb 

ob dimniku LI 
 

25.8 
       ob dimniku LI 23.4 15.4 3.84 21.4 

 
449 13.4 

  ob dimniku LI 13.4 25.3 6.03 27.5 

 
452 17.5 

  ob dimniku LI 24.4 24.9 5.46 24.2 

 
304 17.3 

  ob Idrijci IG 

 
238 8.5 

      ob Idrijci IG 22.8 217 2.64 

      ob Idrijci IG 11.4 197 7.59 

      ob Idrijci IG 

 
209 6.37 

      ob Idrijci IG 63 251 4.92 

      ob Idrijci IG 26.4 129 4.19 

      ob Idrijci PAi 40.1 221 35.1 

      ob Idrijci PAi 30.7 250 9.34 35.3 

 
475 31.4 

  ob Idrijci PAi 20.4 116 10 64.5 

 
437 31.7 

  ob Idrijci PAi 18.9 68.5 14.7 

      ob Idrijci PAi 34.6 105 7.45 30.9 

 
332 29.3 

  ob Idrijci PAi 28 141 5.91 27.3 

 
350 17.6 

  gozd PAg 51.8 25.6 10.7 

      gozd PAg 35.5 33.6 6.91 39.9 

 
439 36.2 

  gozd PAg 28.1 36.8 8.63 43.7 

 
422 52.1 

  gozd PAg 45 31.9 5.47 32.6 

 
394 25 

  gozd PAg 71 12.9 5.99 

      gozd PAg 59.2 17.2 4.3 

      gozd PAg 52.2 18.6 4.59 31.2 

 
490 18 

  gozd PAg 66.6 9.19 4.18 38.3 

 
357 16 

  vrtovi PC 25.8 21.9 8.82 88.3 233 152 9.27 

 
0.612 

vrtovi PC 23.8 26.3 5.84 41.8 104 248 18.4 

 
3.15 

vrtovi PC 21 19.4 2.3 15.9 65.4 77.7 5.06 

 
0.184 

vrtovi PC 41.7 27.3 7.16 46.9 195 626 13.8 

 
2.56 

vrtovi LS 38.7 26.8 27.6 34.8 128 599 27.6 15 7.51 

vrtovi LS 22.1 17 11 14.2 77.2 265 11.9 8.08 0.788 

vrtovi LS 55.4 31.9 30.3 309 790 854 29.5 22.9 5.78 

vrtovi LS 25.3 20.9 14.5 138 361 294 10.3 17.6 0.719 

vrtovi LS 27.8 21.7 4.76 49.6 159 180 9.01 42.5 0.486 

vrtovi LS 25.3 33.1 5.15 21.6 104 443 18.8 186 3.18 

vrtovi AS 38.9 68.6 81.6 639 1680 1860 42.2 8.63 4.52 

vrtovi AS 22 45.4 26 286 770 681 20.4 8.66 2.51 

vrtovi AS 31.3 58.8 33.3 240 666 765 19.8 24.5 3.85 

vrtovi DC 37.5 33.3 23 23.2 167 493 25.1 22.9 5.38 

vrtovi DC 29.3 12.5 4.22 25.5 111 227 7.69 61.2 1.75 

vrtovi DC 29.8 17.5 7.6 20.3 102 401 16.7 38.4 2.32 
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Priloga G: Število spor [spore/g suhe mase]. 

lokacija 100 µm sito 45 µm sito 

ob dimniku 11.28 12.86 

ob dimniku 9.94 12.46 

ob dimniku 9.08 12.28 

ob Idrijci 0.38 0.5 

ob Idrijci 0.22 0.64 

ob Idrijci 0.48 0.54 

gozd 3.2 4.46 

gozd 2.86 4.96 

gozd 2.42 2.68 

vrtovi 0.58 0.78 

vrtovi 0.26 0.46 

vrtovi 0.54 0.34 

 

Priloga H: Mikoriza 1. 

lokacija vrsta F % M % MS % A % S % V % 

ob dimniku LI 86.67 18.07 1.47 13.65 0.2 12.29 

ob dimniku LI 100 69 0 23.62 0 33.64 

ob Idrijci IG 73.33 1.53 0 0.07 0.09 0.27 

ob Idrijci IG 60 1.67 0 0 0.03 0.43 

ob Idrijci PAi 66.67 11.87 0.2 7.97 0 0.7 

ob Idrijci PAi 61.11 9.72 2.81 1.59 0 4.81 

ob Idrijci PAi 60 1.93 0 0.59 0 0 

gozd PAg 100 25.1 0.71 13.02 0 17.56 

gozd PAg 100 18.44 0.39 12.5 0 7.46 

gozd PAg 100 23.4 5.4 16.01 0 7.94 

gozd PAg 100 27.7 1.27 20.05 0 19.2 

vrtovi LS 64.29 12.93 0 8.65 0 1.36 

vrtovi LS 58.33 8.5 0 5.27 0 0.51 

vrtovi LS 69.57 9.65 0 4.79 0 0.7 

vrtovi LS 76.92 18 0 15.53 0 2.17 

vrtovi LS 96.55 35.1 0.74 30.37 0 10.29 

vrtovi LS 80.95 11.14 0.31 7.78 0 2.21 

vrtovi AS 70 10.2 0 6.12 0 0.65 

vrtovi AS 61.9 9.67 0.14 7.67 0 0.45 

vrtovi AS 80 15.4 0.03 10.89 0 0.68 
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Priloga I: Mikoriza 2. 

lokacija vrsta m a s v ms 

ob dimniku LI 20.85 75.57 1.36 68.04 8.12 

ob dimniku LI 65.75 34.24 0 51.16 

 ob Idrijci IG 2.09 4.35 6.09 17.39 0 

ob Idrijci IG 2.78 0 2 26 0 

ob Idrijci PAi 16.27 67.19 0 6.26 1.69 

ob Idrijci PAi 15.91 16.4 0 49.43 28.86 

ob Idrijci PAi 3.22 30.69 0 0 0 

gozd PAg 25.1 51.88 0 69.95 2.82 

gozd PAg 18.44 67.77 0 40.42 2.11 

gozd PAg 23.4 68.4 0 33.93 23.08 

gozd PAg 27.7 72.36 0 69.31 4.6 

vrtovi LS 20.11 66.91 0 10.5 0 

vrtovi LS 14.57 61.96 0 6.98 0 

vrtovi LS 13.87 49.64 0 7.21 0 

vrtovi LS 23.4 86.28 0 12.07 0 

vrtovi LS 36.36 86.52 0 29.32 2.11 

vrtovi LS 13.76 69.83 0 19.87 2.78 

vrtovi AS 14.57 60 0 6.37 0 

vrtovi AS 15.62 78.97 0 4.68 1.48 

vrtovi AS 19.25 70.71 0 4.38 0.16 

 

Priloga J: Mikrobna respiracija [mL CO2/h]. 

lokacija  respiracija 

ob dimniku 0.101 

ob dimniku 0.114 

ob dimniku 0.097 

ob Idrijci 0.144 

ob Idrijci 0.157 

ob Idrijci 0.143 

gozd 0.179 

gozd 0.192 

gozd 0.172 

vrtovi 0.087 

vrtovi 0.089 

vrtovi 0.085 
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Priloga K: TF in BAF. 

lokacija vrsta TF BAF1 BAF2 

ob dimniku LI 1.235185 0.617593 0.5 

ob dimniku LI 0.86927 0.2 0.230078 

ob dimniku LI 0.457243 0.172368 0.376974 

ob dimniku LI 0.351389 0.090357 0.257143 

ob Idrijci IG   0.006558   

ob Idrijci IG 0.307246 0.015727 0.051187 

ob Idrijci IG 0.843602 0.070635 0.08373 

ob Idrijci PAi 0.573913 0.502538 0.875635 

ob Idrijci PAi 0.789298 0.033859 0.042898 

gozd PAg 1.624785 0.674286 0.415 

gozd PAg 1.697059 0.203887 0.120141 

gozd PAg 1.656051 0.222222 0.134188 

gozd PAg 1.123077 0.138258 0.123106 

vrtovi PC 0.773585 0.074545 0.096364 

vrtovi PC 1.758621 0.205645 0.116935 

vrtovi PC 1.257353 0.079907 0.063551 

vrtovi PC 1.894737 0.452261 0.238693 

vrtovi LS 9.089376 0.160417 0.017649 

vrtovi LS 0.089532 0.030952 0.345714 

vrtovi LS 2 0.251485 0.125743 

vrtovi LS 2.592593 0.053472 0.020625 

vrtovi AS 4.880952 0.313319 0.064192 

vrtovi AS 0.592157 0.25724 0.434412 

vrtovi AS 0.472868 0.138794 0.293515 

vrtovi DC 3.188202 0.079094 0.024808 

vrtovi DC 0.626263 0.058768 0.093839 

vrtovi DC 5.258216 0.042748 0.00813 

vrtovi DC 

  
0.048848 
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Priloga L: pH in organska snov (ORG) [mg/g]. 

lokacija ORG pH 

ob dimniku 1.814 7.69 

ob dimniku 3.766 7.76 

ob dimniku 4.033 7.7 

ob Idrijci 0.722 7.88 

ob Idrijci 0.338 7.88 

ob Idrijci 1.37 7.97 

ob Idrijci 1.666 7.77 

ob Idrijci 4.059 8.04 

ob Idrijci 2.555 7.78 

ob Idrijci 1.15 7.86 

ob Idrijci 0.822 7.73 

gozd 11.481 6.68 

gozd 9.751 5.15 

gozd 6.708 6.46 

vrtovi 13.158 5.07 

vrtovi 16.096 4.71 

vrtovi 3.224 5.53 

vrtovi 2.613 5.11 

vrtovi 1.525 4.5 

vrtovi 2.021 4.59 

 

Priloga M: Deleţ vode [%]. 

lokacija  Deleţ vode 

ob dimniku 1.965 

ob dimniku 9.607 

ob dimniku 4.356 

ob Idrijci 33.747 

ob Idrijci 23.783 

ob Idrijci 24.997 

gozd 25.293 

vrtovi 12.161 

vrtovi 20.278 
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Priloga N: Korelacije (odebeljene so statistično relavantne). 

par r r
2
 p 

Hg tla – mikoriza F -0,291 0,084 0,212 

Hg tla – mikoriza M -0,403 0,163 0,077 

Hg tla – mikoriza A -0,501 0,251 0,002 

pH – mikoriza F 0,0235 0,000 0,945 

pH – mikoriza M 0,112 0,012 0,742 

pH – mikoriza A -0,084 0,007 0,805 

Hg tla – Hg poganjki 0,398 0,158 0,029 

Hg tla – Hg korenine 0,765 0,586 0,000002 

pH – organska snov -0,503 0,253 0,023 

pH – Hg v korenine 0,596 0,355 0,014 

pH – Hg v poganjki 0,452 0,205 0,044 

TF – Hg v tleh -0,187 0,035 0,357 

BAF1 – Hg v tleh -0,341 0,116 0,081 

BAF2 – Hg v tleh -0,238 0,057 0,230 

pH – Hg v tleh 0,418 0,175 0,094 

organska snov – Hg v tleh -0,347 0,120 0,171 

TF – BAF1 0,0041 0,00001 0,983 

TF – BAF2 -0,404 0,163 0,040 

BAF1 – BAF2 0,660 0,436 0,0002 

Hg tla – K tla -0,266 0,071 0,146 

Hg tla – Ca tla 0,319 0,102 0,079 

Hg tla – Mn tla -0,193 0,037 0,295 

Hg tla – Fe tla -0,180 0,032 0,330 

Hg tla – Cu tla 0,441 0,194 0,012 

Hg tla – Zn tla -0,311 0,097 0,088 

Hg tla – Rb tla -0,405 0,164 0,029 

Hg tla – Sr tla 0,077 0,0059 0,679 

Hg tla – Zr tla -0,302 0,091 0,104 

Hg tla – Ni tla 0,137 0,018 0,511 

Hg tla – Cr tla 0,079 0,006 0,761 

Hg tla – Ti tla -0,332 0,110 0,104 

Hg tla – Pb tla 0,436 0,188 0,029 

Hg korenine – K korenine 0,018 0,0003 0,924 

Hg korenine – Ca korenine 0,057 0,003 0,293 

Hg korenine – Mn korenine -0,060 0,0037 0,757 

Hg korenine – Fe korenine -0,063 0,003 0,749 

Hg korenine – Cu korenine 0,599 0,359 0,007 

Hg korenine – Zn korenine -0,084 0,0072 0,667 

Hg korenine – Rb korenine 0,484 0,234 0,009 

Hg korenine – Sr korenine 0,774 0,599 0,000001 

Hg korenine – Zr korenine -0,067 0,0045 0,732 

Hg korenine – Ni korenine 0,555 0,308 0,016 
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Hg korenine – Cr korenine 0,604 0,365 0,016 

Hg korenine – Ti korenine 0,257 0,066 0,301 

Hg korenine – Pb korenine 0,381 0,145 0,117 

Hg poganjki – K poganjki -0,329 0,108 0,038 

Hg poganjki – Ca poganjki 0,350 0,122 0,026 

Hg poganjki – Mn poganjki 0,059 0,0035 0,716 

Hg poganjki – Fe poganjki -0,162 0,0265 0,314 

Hg poganjki – Cu poganjki 0,284 0,081 0,074 

Hg poganjki – Zn poganjki 0,161 0,026 0,320 

Hg poganjki – Rb poganjki -0,118 0,0141 0,483 

Hg poganjki – Sr poganjki 0,632 0,399 0,00001 

Hg poganjki – Zr poganjki 0,042 0,0017 0,799 

Hg poganjki – Ni poganjki -0,073 0,0053 0,711 

Hg poganjki – Cr poganjki 0,250 0,0062 0,348 

Hg poganjki – Ti poganjki 0,056 0,0031 0,775 

Hg poganjki – Pb poganjki 0,420 0,176 0,025 

Hg tla – K korenine 0,068 0,0047 0,723 

Hg tla – Ca korenine -0,048 0,0023 0,802 

Hg tla – Mn korenine -0,083 0,0069 0,667 

Hg tla – Fe korenine 0,227 0,051 0,234 

Hg tla – Cu korenine 0,161 0,0259 0,403 

Hg tla – Zn korenine -0,0101 0,0001 0,958 

Hg tla – Rb korenine 0,267 0,071 0,167 

Hg tla – Sr korenine 0,489 0,239 0,007 

Hg tla – Zr korenine 0,022 0,0005 0,907 

Hg tla – Ni korenine -0,507 0,257 0,031 

Hg tla – Cr korenine -0,580 0,336 0,023 

Hg tla – Ti korenine -0,446 0,199 0,063 

Hg tla – Pb korenine -0,377 0,142 0,122 

Hg tla – K poganjki -0,362 0,131 0,048 

Hg tla – Ca poganjki 0,203 0,0412 0,281 

Hg tla – Mn poganjki 0,0052 0,000028 0,977 

Hg tla – Fe poganjki -0,190 0,036 0,312 

Hg tla – Cu poganjki 0,435 0,189 0,016 

Hg tla – Zn poganjki 0,160 0,025 0,395 

Hg tla – Rb poganjki -0,267 0,071 0,168 

Hg tla – Sr poganjki 0,660 0,436 0,00007 

Hg tla – Zr poganjki -0,121 0,014 0,529 

Hg tla – Ni poganjki -0,0711 0,005 0,741 

Hg tla – Cr poganjki -0,326 0,106 0,216 

Hg tla – Ti poganjki -0,041 0,0017 0,846 

Hg tla – Pb poganjki 0,207 0,042 0,331 

mikrobna respiracija – Hg tla 0,219 0,048 0,493 

Hg korenine – pH 0,596 0,355 0,0147 

mikrobna respiracija - pH 0,151 0,023 0,637 

Hg korenine - org -0,433 0,187 0,093 
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mikrobna respiracija - org -0,056 0,0032 0,86 

Hg poganjki – Hg korenine 0,610 0,372 0,0007 

organska snov – Hg poganjki -0,342 0,117 0,139 

Hg tla – spore 100 -0,35 0,12 0,259 

Hg tla – spore 45 -0,359 0,128 0,251 

delež vode – spore 45 -0,815 0,664 0,007 

Delež vode  - spore 100 -0,809 0,655 0,008 

Delež vode – mikrobna respiracija 0,695 0,483 0,037 

 

Priloga O: Tabela p vrednosti t-testa za par korenina – poganjek. Odebeljeno so označeni 

pari, kjer so vrednosti statistično različne. 

  ob dimniku ob Idrijci gozd vrt 

Hg 0,1442 0,2324 0,6466 0,2738 

K 0,0046 0,1558 0,1103 0,0009 

Ca 0,044 0,0164 0,0449 0,0754 

Fe 0,0001 0,0236 0,0310 0,044 

Mn 0,0395 0,1941 0,4140 0,8127 

Cu 0,4785 0,1803 0,1884 0,6257 

Zn 0,0012 0,6050 0,2364 0,5174 

 


