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Namen preiskav:
Z namenom ugotoviti vsebnost kovin v živalih in živilih živalskega izvora iz izbranega območja Občine
Kanal ob Soči, smo analizirali vzorce iz naselij v bližini tovarne Salonit Anhovo ter iz naselij, ki so bolj
oddaljene od tovarne. Rezultate analiz smo ovrednotili s pomočjo Uredbe (ES) št. 1881/2006 z dne
19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih. V uredbi so določene
mejne vrednosti svinca (Pb), kadmija (Cd), živega srebra (Hg) in anorganskega arzena (As) v nekaterih
živilih. Pri oceni tveganja za ostale kovine smo uporabili podatke iz literature.
Rezultati in razprava:
Analizirali smo vzorec jajc, ki je bil odvzet v naselju Ajba ter vzorec jajc iz naselja Deskle, torej izven in
iz območja tovarne Salonit Anhovo. V Uredbi št. 1881/2006 nimamo predpisanih mejnih vrednosti za
jajca glede vsebnost svinca, kadmija, živega srebra in arzena.
Preglednica 1: Vsebnosti kovin v vzorcih mesa kokoši in jajc iz Občine Kanal ob Soči
Vrsta
vzorca
Jajca
Jajca
Meso

Mesto vzorčenja
Ajba Izven območja
tovarne
Deskle Iz območja
tovarne
Kokoš Ajba naselje
izven območja tovarne

Pb

Vsebnost v mg/kg svežega vzorca
Cd
Hg
As
Zn

Cr

Ni

0,01

< 0,005

< 0,005

< 0,005 10,7 0,07

0,005

< 0,01

< 0,005

< 0,005

< 0,005 10,7 0,07

0,007

< 0,01

0,010

< 0,005

< 0,005

0,006

3,9 0,02

V preglednici 1 vidimo, da omenjenih elementov v vzorcih jajc nismo zaznali. Vsebnost svinca, ki smo
ga ugotovili v vzorcu jajc iz Ajbe, pa je bila zelo nizka, 0,01 mg/kg svežega vzorca, kolikor znaša tudi
meja kvantifikacije metode. Zanimivo je tudi, da sta oba vzorca jajc vsebovala enake količine cinka
(Zn) in kroma (Cr), vsebnost niklja (Ni) pa je skoraj enaka. Rezultate smo primerjali z rezultati, ki jih je
objavil Esposito s sod, (2016) in Doganočeva (1993). V južni Italiji so preverjali vsebnost kovin v jajcih
iz nekomercialne reje. Niklja so v jajcih našli med 0,010 in 0,415 mg/kg, torej več kot vsebujeta
analizirana vzorca jajc iz okolice Anhovega. V vzorcih jajc, ki so jih pregledali v Kanadi in Pakistanu
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(Esposito s sod., 2016), pa so našli nekoliko manj niklja kot v študiji, ki so jo opravili v Italiji. Kanadska
jajca so vsebovala v povprečju 0,03 mg/kg, Pakistanska pa 0,04 mg/kg niklja. Vsebnosti niklja v jajcih
so bolj primerljive z našimi rezultati, kljub temu pa lahko ugotovimo, da smo v naši študiji ugotovili
manj niklja. Vsebnost kroma v jajcih iz Italije (Esposito s sod, 2016) se je gibala med 0,001 in
0,053 mg/kg ter vsebnost cinka med 7,51 in 24,32 mg/kg. Iz preglednice 1 vidimo, da so rezultati
analiz vzorcev jajc iz Občine Kanal ob Soči primerljivi z omenjenimi rezultati. Tudi Doganočeva
(Doganoc, 1993), je v svoji študiji ugotavljala prisotnost nekaterih kovin v jajcih s področja Slovenije,
in ugotovila, da se vsebnosti cinka v jajcih gibljejo med 3,10 in 15,50 mg/kg, kar je primerljivo z našimi
rezultati. V skladu z Uredbo št. 1881/2006 je lahko vsebnost svinca v mesu kokoši največ 0,10 mg/kg
in kadmija največ 0,050 mg/kg svežega vzorca. Za živo srebro in anorganski arzen pa nimamo
predpisanih mejnih vrednosti. V mesu kokoši iz naselja Ajba nismo zaznali svinca, živega srebra in
arzena, vsebnost kadmija pa je bila 0,010 mg/kg. Vzorec je bil skladen z uredbo glede vsebnosti
svinca in kadmija, kar pomeni, da je bil primeren za prehrano ljudi.
Za ledvica in jetra divjačine nimamo predpisanih mejnih vrednosti glede svinca, kadmija, živega
srebra in anorganskega arzena, imamo pa v Uredbi št. 1881/2006 določeno najvišjo dovoljeno
vsebnost za svinec in kadmij v ledvicah in jetrih rejnih živali (govedo, ovce, prašiči in perutnina).
Mejna vrednost za svinec je 0,50 mg/kg za jetra in ledvica, mejna vrednost za kadmij v jetrih je
0,50 mg/kg, v ledvicah pa ga je lahko nekoliko več in sicer 1,0 mg/kg. V preglednici 2 vidimo, da so
vsebnosti svinca in kadmija v jetrih pregledane divjadi nižje od navedenih mejnih vrednosti. Tudi
ledvica niso sporna glede vsebnosti svinca. So pa v ledvicah vsebnosti kadmija pričakovano nekoliko
večje, saj se kadmij v njih nalaga. Znano pa je tudi, da notranji organi divjih živali običajno vsebujejo
več kadmija kot notranji organi domačih živali.
Preglednica 2: Vsebnosti kovin v vzorcih ledvic in jeter divjadi iz Občine Kanal ob Soči
Vrsta
vzorca
Ledvice
Ledvice
Ledvice
Jetra
Jetra

Mesto vzorčenja
Srnjad - Levpa
Srnjad - Seniški breg
Divji prašič - Morsko
Srnjad - Seniški breg
Divji prašič - Morsko

Pb
< 0,06
< 0,06
0,10
< 0,06
0,12

Vsebnost v mg/kg svežega vzorca
Cd
Hg
As
Zn
4,30
0,040 < 0,005 68,8
0,92
0,018 < 0,005 36,9
1,44
0,28
0,025 18,8
0,11 < 0,005 < 0,005 29,3
0,22
0,055
0,016 33,7

Cr
0,05
0,06
0,05
0,05
0,06

Ni
0,046
0,028
0,016
< 0,005
< 0,005

V raziskavi srnjadi iz različnih območij Slovenije so ugotovili, da je vsebnost kadmija v ledvicah srnjadi
(starost 1 leto) iz območja Koroške (rudnik svinca in cinka) med 1,00 in 30,7 mg/kg, Šaleške doline
med 0,15 in 24,6 mg/kg, Zasavja med 0,55 in 2,24 mg/kg ter Pokljuke med 1,53 in 4,10 mg/kg
(Pokorny, 2000). Vsebnosti kadmija v analiziranih vzorcih ledvic srnjadi so torej podobne tistim iz
neonesnaženega področja Pokljuke. Pokorny (2000) je v ledvicah srnjadi preveril tudi vsebnost živega
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srebra, arzena in cinka. Vsebnosti živega srebra v ledvicah so se gibale med < 0,01 in 0,69 mg/kg.
Najvišje vsebnosti je izmeril v ledvicah srnjadi iz Pokljuke. Vsebnosti arzena so bile med < 0,02 in
0,43 mg/kg, hkrati pa so bile razlike med preiskovanimi območji v vsebnosti arzena v ledvicah srnjadi
majhne. Največ cinka so v povprečju vsebovala ledvica srnjadi iz Koroške (8,27–144 mg/kg), najmanj
pa iz Pokljuke (22,2–38,9 mg/kg), vsebnosti v ledvicah iz Šaleške doline in Zasavja pa so se gibale med
4,62 in 93,2 mg/kg. V preglednici 2 vidimo, da vzorca ledvic srnjadi iz Občine Kanal ob Soči arzena
nista vsebovala, vsebnosti živega srebra so bile nizke v primerjavi z rezultati, ki jih je objavil Pokorny
(2000), medtem ko je bila vsebnost cinka primerljiva z vsebnostmi, ki jih je določil v ledvicah srnjadi iz
Šaleške doline in Zasavja.
Večje vsebnosti svinca smo ugotovili v jetrih in ledvicah divjega prašiča. Če najdene vsebnosti
primerjamo z vsebnostmi, ki so jih ugotovili v drugih Evropskih državah, na primer na Hrvaškem
(Bilandžić s sod, 2012) v ledvicah 0,001–3,89 mg/kg, v Španiji v ledvicah 0,10–4,34 mg/kg in v jetrih
0,11–43,06 mg/kg (Santiago s sod, 1998), na Slovaškem v ledvicah 0,25 ± 0,14 mg/kg in v jetrih 0,67 ±
0,52 mg/kg (Kottferova in Korenekova, 1998), lahko ugotovimo, da vzorec glede svinca ni
problematičen, pa tudi mejna vrednost (0,50 mg/kg) ni bila presežena. Glede Slovenije razpolagamo s
podatki iz področja Ilirske Bistrice, kjer so v ledvicah našli 0,06–3,18 mg/kg svinca (Tomšič, 1986).
Ledvice divjega prašiča so pričakovano vsebovale več kadmija od jeter. Čeprav je vsebnost kadmija v
ledvicah divjega prašiča presegala dovoljeno mejno vrednost 1,0 mg/kg (ki velja za rejne živali), so
dobljeni rezultati primerljivi z objavljenimi v literaturi: na področju Ilirske Bistrice v ledvicah 0,574 –
8,073 mg/kg in v jetrih 0,074–0,852 mg/kg (Tomšič, 1986), na Hrvaškem v ledvicah 0,003–13,7 mg/kg
(Bilandžić s sod, 2012), v Španiji v ledvicah 0,40–7,61 mg/kg in v jetrih 0,07–0,73 mg/kg (Santiago s
sod, 1998), ter na Slovaškem v ledvicah 0,24 ± 0,16 mg/kg in v jetrih 0,44 ± 0,28 mg/kg (Kottferova in
Korenekova, 1998). V jetrih in v ledvicah divjega prašiča smo določili več živega srebra kot v srnjadi.
Na Hrvaškem so v ledvicah divjega prašiča ugotovili od 0,001 do 0,983 mg/kg živega srebra (Bilandžić
s sod, 2012), na Poljskem v jetrih od 0,001 do 0,006 mg/kg (Rudy, 2010) in na Slovaškem v jetrih od
0,01 do 0,48 mg/kg ter v ledvicah od 0,05 do 1,6 mg/kg (Piskorová s sod, 2003); vsekakor lahko
ugotovimo, da so naši rezultati primerljivi z navedenimi. Zanimivo je, da smo arzen ugotovili le v
ledvicah in jetrih divjega prašiča (preglednica 2). V literaturi najdemo zelo pestre rezultate: na
Poljskem vsebnosti arzena v jetrih niso ugotovili (Rudy, 2010), na Slovaškem so našli v jetrih 0,01–0,9
mg/kg in v ledvicah 0,01–0,82 mg/kg arzena (Piskorová s sod, 2003), na področju Ilirske Bistrice pa v
ledvicah <0,05–0,08 mg/kg in v jetrih <0,05–0,07 mg/kg (Tomšič, 1986), kar je primerljivo z našimi
rezultati.
V literaturi je malo podatkov o vsebnosti kroma in niklja v notranjih organih divjadi. V ledvicah
divjega prašiča iz Slovaške so določili nekoliko več kroma (0,09–0,48 mg/kg) (Piskorová s sod, 2003)
kot smo ga določili v ledvicah divjega prašiča iz Občine Kanal ob Soči. Tudi v jetrih in ledvicah srnjadi
so bile vsebnosti kroma nizke, nižje kot so jih v povprečju določili v jetrih in ledvicah srnjadi iz
Madžarske, in sicer 0,138 mg/kg jeter in 0,139 mg/kg ledvic (Gasparik s sod, 2004).
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Zaključki:
Vsebnosti elementov v sledovih v analiziranih vzorcih jajc, mesa kokoši in notranjih organih divjadi, so
bile nizke, razen vsebnosti kadmija in cinka v ledvicah divjadi. Ledvice divjadi akumulirajo kadmij zato
so vsebnosti le tega višje v ledvicah divjadi kot v ledvicah rejnih živali. Na količino kadmija v ledvicah
vpliva tudi starost živali, ledvica starejših živali vsebujejo več kadmija kot ledvica mlajših. Enake
količine kadmija in cinka kot smo jih določili v ledvicah srnjadi iz Občine Kanal ob Soči vsebujejo
ledvica srnjadi iz Šaleške doline in Zasavja.
Vsekakor lahko zaključimo, da so vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, arzena, kroma, cinka in
niklja v analiziranih vzorcih iz občine Kanal ob Soči primerljive z vsebnostmi iz drugih območji
Slovenije. Dobljeni rezultati v ničemer ne odstopajo, tudi če jih primerjamo z vsebnostmi iz drugih
evropskih držav.
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