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POTOVANJE MIKROPLASTIKE
PO VODNIH EKOSISTEMIH V SLOVENIJI
dr. MANCA KOVAČ VIRŠEK1

Povzetek
Mikroplastika je onesnaževalo, ki je bilo dolgo prezrto, čeprav se že vrsto let kopiči v vodnih
ekosistemih. Vstopa v reke, jezera in morja po različnih poteh, tako s čistilnimi napravami,
meteornimi vodami kot atmosfersko depozicijo. Glavnina mikroplastike se ustvari na kopnem (>70 %) in po rekah pripotuje do morja z vmesnimi postanki v rečnih sedimentih.
V Sloveniji sledimo naraščajočemu svetovnemu trendu raziskav na področju mikroplastike
v okolju. Opravili smo že številne raziskave, tako na morju kot v sladkih vodah, in dobili
vpogled v stanje onesnaženosti. Koncentracije mikroplastike v našem morju so dovolj velike, da so ji izpostavljeni tudi organizmi, zato je mogoče najti mikroplastiko tudi v ribah in
školjkah. Kako onesnažene bodo vode v Sloveniji z mikroplastiko in kako velik vpliv bo ta
imela na vodne organizme, bo v prihodnosti odvisno predvsem od tega, na kakšen način in
kako hitro bomo ukrepali.
Ključne besede: Blejsko jezero, čistilna naprava, reka Ljubljanica, mikroplastika, morski
organizmi, reka, Jadransko morje, vodni ekosistem.

Abstract
Microplastics are a pollutant that has long been ignored, although it has been accumulating
in aquatic ecosystems for many years. Microplastics enter rivers, lakes and seas through
various routes, both through treatment plants, meteoric waters and atmospheric deposition.
The majority of microplastics are formed on land (> 70%) and travel by river to the sea
with intermediate stops in river sediments. In Slovenia, we are following the growing global
trend of research in the field of microplastics in the environment. We have already done a
lot of research on both the sea and freshwater and gained insight into the state of pollution.
Concentrations of microplastics in our sea are large enough that organisms are also exposed
to it, so microplastics can also be found in fish and shellfish. How polluted the waters in
Slovenia will be with microplastics and how much impact it will have on aquatic organisms
in the future will depend mainly on how and how quickly we will act.
Keywords: Lake Bled, wastewater treatment plant, Ljubljanica River, microplastics, marine
organisms, river, Adriatic Sea, water ecosystem.
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1. UVOD

Washingtonu, ZDA, z naslovom »International Research Workshop on the Occurrence, Effects, and Fate of Microplastics Marine Debris«, v katerem je bila mikroplastika prepoznana kot
okoljski problem, ki zahteva aktivno sodelovanje celega sveta. Njena prisotnost v okolju je
namreč problematična zaradi nezmožnosti popolne razgradnje. Ta namreč razpada na vedno
manjše delce, nanoplastiko in se akumulira v okolju, pri čemer so ji izpostavljeni tam živeči
organizmi.

V današnjem času so plastični materiali zaradi svoje neomejene možnosti oblikovanja in specifičnih lastnosti, s katerimi ustrezajo najrazličnejšim zahtevam, najbolj široko uporabljen material. K njegovi, velikokrat pretirani, uporabi in vse večji proizvodnji pa v veliki meri pripomore
nizka cena. Posledice vsega naštetega se odražajo v okolju, kjer količine plastičnih odpadkov
naraščajo iz leta v leto. Ocenjeno je, da je zgolj v enem letu, natančneje v letu 2010, v morje
vstopilo 4,8 do 12,7 milijona ton plastičnih odpadkov in da se bodo količine vnesenih odpadkov s kopnega v morje do leta 2025 podvojile (Jambeck et al., 2015), če ne bomo takoj ukrepali. Britanska jadralka in okoljevarstvenica Ellen MacArthur je na svetovnem gospodarskem
forumu v Davosu leta 2016 že opozorila, da bo do leta 2025 v morju na vsake tri tone rib ena
tona plastike, do 2050 pa bo v morjih več plastike kot rib.
Plastični odpadki vključujejo vse velikosti delcev, od velikih plastičnih odpadkov do majhnih,
prostim očesom težko vidnih delcev, ki jim pravimo mikroplastika. Raziskave na področju onesnaženja vodnih ekosistemov z mikroplastiko postajajo vse bolj aktualne, pri čemer prevladujejo raziskave na morju, medtem ko so na sladkih vodah še zelo omejene. Med raziskavami
prevladujejo predvsem raziskave o količinah mikroplastike v določenem okolju, precej manj
pa je raziskav, vezanih na učinke mikroplastike na organizme ali celoten ekosistem.
V Sloveniji smo v zadnjih letih opravili že vrsto raziskav o izpustih in koncentracijah mikroplastike v različnih vodnih ekosistemih. Na Inštitutu za vode Republike Slovenije (IzVRS) se
s problematiko mikroplastike v vodah bolj intenzivno ukvarjamo od leta 2014, ko smo začeli
izvajati projekt DeFishGear (programa IPA Adriatic). V okviru tega projekta smo začeli opravljati analize mikroplastike v površinski plasti morja in obalnih sedimentih ter ribah. Nato
smo nadaljevali s študijami mikroplastike na jezerih, rekah in čistilnih napravah. Danes IzVRS
izvaja pilotne monitoringe mikroplastike v okviru izvajanja morske direktive za Ministrstvo za
okolje in prostor, tako na morju, rekah, ki vodijo v morje, kot tudi na iztokih čistilnih naprav.

2. ZGODOVINA RAZISKOVANJA MIKROPLASTIKE IN NJENA DEFINICIJA
O prisotnosti majhnih koščkov plastike v morju so prvič poročali že pred petdesetimi leti. Raziskovalca Carpenter in Smith (1972) sta med raziskovanjem planktona v mrežo poleg planktonskih organizmov ujela tudi koščke plastike, za katere je bilo jasno, da je to fragmentirana
plastika, ki je nastala z razpadom večjih kosov plastike. Tako sta že leta 1972 v reviji Science
objavila, da koncentracija mikroplastike v Sargaškem morju znaša 3500 delcev/km2, ter opozorila na posledice naraščajoče proizvodnje plastike in negativne vplive plastike v morju, denimo na možnosti prenosa epibiontov po morjih in sproščanja toksičnih snovi iz plastike. Prav
tako je Carpenter et al. še istega leta objavil raziskavo o prisotnosti polistirenskih kroglic v
prebavilih rib, hkrati pa omenil možnost razvoja bakterij na polistirenu in vezave polikloriranih
bifenilov na plavajočo plastiko.
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Mikroplastika je bila s strani raziskovalcev definirana različno in je predvsem temeljila na
njihovih tehničnih oz. metodoloških zmožnostih identifikacije le te v določenih vzorcih. Nato
so leta 2008 na delavnici v Washingtonu določili, da v kategorijo mikroplastike spadajo delci,
manjši od 5 mm, saj so plastični peleti oz. granulati te velikosti, ter večji od 333 µm, kot so
velike pore na neustonskih mrežah, ki so se v tistem času največ uporabljale za vzorčenje.
Zgornja meja je bila od takrat naprej enaka za vse, medtem ko se spodnja še vedno spreminja
od raziskave do raziskave in je odvisna predvsem od tehnike določanja plastike v vzorcu. Lani
je izšel članek, v katerem avtorji predlagajo naslednjo definicijo mikroplastike: »Microplastics
are any synthetic solid particle or polymeric matrix, with regular or irregular shape and with
size ranging from 1 µm to 5 mm, of either primary or secondary manufacturing origin, which
are insoluble in water.« (Frias in Nash, 2019) S predlagano definicijo je določena tudi spodnja
meja detekcije, vsi plastični delci, manjši od 1 µm, pa se uvrščajo v kategorijo nanoplastike.
Mikroplastiko glede na izvor delimo na primarno in sekundarno mikroplastiko. Primarna mikroplastika so plastični delci, ki v velikosti, manjši od 5 mm, vstopijo v okolje. International Union
for Conservation of Nature je določil, da v to kategorijo spadajo mikrovlakna iz oblačil, ostanki
pnevmatik, prah, plastični peleti ter fragmenti iz kozmetike in abrazivnih sredstev (Boucher in
Friot, 2017). Sekundarna mikroplastika pa nastane v okolju z razpadom večjih kosov plastike
pod vplivom UV-sevanja in drugih fizikalno-kemijskih dejavnikov.
Mikroplastiko sicer uvrščamo med mikroodpadke. Poznamo mikroodpadke polimernega (mikroplastika) in nepolimernega izvora, ki jih uvrščamo v kategorijo »drugo«. Glede na obliko
delcev nadalje mikroplastiko delimo v šest kategorij: fragmenti, filmi, vlakna, pene, granule in
peleti. Največji problem pri prepoznavanju mikroplastičnih delcev s pomočjo lupe predstavljajo vlakna. Teh je v vseh vrstah vzorcev veliko in so mnogokrat naravnega izvora.
Mikroplastika vstopa v vodno okolje po različnih poteh. Najpomembnejšo vlogo imajo kopenski viri, kot so deponije, komunalne čistilne naprave, uporaba plastike v kmetijstvu in spiranje te iz kmetijskih zemljišč, spiranje delcev gum in cestnih oznak iz cestišč, odpadne vode
iz gospodinjstev, nepriklopljenih na kanalizacijsko omrežje ter izpusti industrijskih odpadnih
voda (Slika 1). Mikroplastika, predvsem tista manjših velikosti, lahko potuje tudi po zraku in
s padavinami vstopi v vodni ekosistem. K onesnaževanju pa prispevajo tudi rečni in pomorski
promet. Kopenski viri naj bi prispevali 70 do 80 % vseh odpadkov, ki po rekah pripotujejo do
morja.

Raziskav o mikroplastiki je bilo, kljub močnim opozorilom s strani Carpenterja in njegovih
sodelavcev, dokaj malo do leta 2005, ko je začelo število objav eksponentno naraščati. K
naraščajočim številom znanstvenih objav je v veliki meri pripomogel dogodek leta 2008 v
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2016; Magnusson in Noren, 2014), kar smo potrdili tudi v Sloveniji. Iz ČN Domžale-Kamnik
se v Kamniško Bistrico sprosti ~140 milijonov delcev na dan, iz ČN Piran v morje ~20 milijonov delcev na dan in iz ČN Koper v Rižano, tik pred izlivom v morje, ~36 milijonov delcev
mikroplastike na dan. Zadrževalne sposobnosti ČN so med seboj primerljive, zato na količine
sproščene mikroplastike vpliva predvsem velikost čistilne naprave glede na populacijske enote
in s tem količine odpadne prečiščene vode.
Količine mikroplastike se tako v vodotokih za iztoki ČN za nekajkrat povečajo. Tako so bile na
Kamniški Bistrici 1,5 kilometra za iztokom ČN koncentracije mikroplastike za dvakrat večje
od koncentracij pred iztokom ČN (Kovač Viršek et al., 2019b), predvsem na račun povečanja
števila vlaken. Študije sicer navajajo, da se že 200 metrov za iztokom ČN večji plastični delci
usedejo v sedimente, medtem ko vlakna potujejo na daljše razdalje (McCormic et al., 2014).

Slika 1: Viri mikroplastike v vodne ekosisteme (Prirejeno po Ærtebjerg et al., 2003)

3. MIKROPLASTIKA V KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH
Med iskanjem poti prenosa mikroplastike v vode je bilo že leta 1998 odkrito, da se v blatu iz
čistilnih naprav (ČN), izcedni vodi in sedimentih ob izpustih iz ČN akumulirajo večje količine
sintetičnih vlaken kot posledica pranja oblačil (Habib et al., 1998). Nato so sledile študije po
Evropi, ki so preučevale zadrževalno sposobnost različnih ČN in poročale o >90-% zadrževalni kapaciteti za mikroplastiko (Leslie et al., 2013; Magnusson in Noren, 2014; Murphy et al.,
2016; Vollertsen in Hansen, 2017), pri čemer se večina mikroplastike zadrži v aktivnem blatu.
Prva obsežnejša raziskava o zadrževalni sposobnosti ČN za mikroplastiko je bila v Sloveniji
narejena na ČN Celje med letoma 2016 in 2017, kjer se je spremljala sezonska dinamika
prisotnosti mikroplastike v različnih fazah čiščenja (Kovač Viršek et al., 2017b). Povprečna
zadrževalna kapaciteta je ob povprečnem vodostaju znašala 92,5 %. Zelo visoka zadrževalna
kapaciteta (96 %) je bila v letu 2019 izmerjena tudi na Centralni ČN Domžale-Kamnik (Kovač
Viršek et al., 2019b). Zadrževalna sposobnost ČN je odvisna predvsem od tehnologije čiščenja. Ugotovljeno je bilo, da ČN s sekundarno stopnjo čiščenja zadržijo približno 92 %, ČN s
terciarno stopnjo čiščenja do 96 %, ČN z membransko filtracijo pa več kot 99 % mikroplastike
(Blair et al., 2019). Na zadrževalno sposobnost imajo vpliv tudi ekstremni vremenski pogoji,
ki vplivajo na pretok vode skozi ČN. Povečani pretoki namreč močno zmanjšajo zadrževalno
sposobnost ČN za mikroplastiko. Na ČN Celje se je ob povečanem pretoku zadrževalna sposobnost ČN zmanjšala pod 70 %.
Toda kljub ocenam, da naj bi več kot 90 % mikroplastike ČN zadržale v aktivnem blatu, študije navajajo, da se iz teh sproščajo večje količine mikroplastike v vodotoke (Murphy et al.,
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Med kategorijami mikroplastike, ki se pojavljajo v ČN, prevladujejo predvsem vlakna, iz česar
lahko sklepamo, da k onesnaževanju z mikroplastiko v največji meri pripomorejo gospodinjstva. Vlakna so različnih izvorov glede na kemijsko sestavo. Med vlakni polimernega izvora se
večinoma pojavljajo vlakna iz polietilen teraftalata, sicer pa prevladujejo vlakna antropogenega naravnega izvora (bombaž, viskoza), ki jih zaradi obdelave s kemikalijami in barvami prav
tako uvrščamo med mikroodpadke.

4. MIKROPLASTIKA V REKAH IN JEZERIH
Mikroplastika iz čistilnih naprav, z atmosfersko depozicijo in spiranjem s kmetijskih zemljišč
in cest vstopa v reke in jezera. Onesnaževanje z mikroplastiko predstavlja velik problem ne le
v morskem ekosistemu, ampak tudi sladkovodnem. Raziskave mikroplastike v sladkih vodah
so še razmeroma redke. Prva raziskava, ki je obravnavala mikroplastiko v sladkih vodah, je
bila objavljena šele leta 2011 (Moore et al., 2011). Velik izziv pri raziskovanju mikroplastike v
sladkih vodah predstavlja razvoj primerne metodologije za vzorčenje mikroplastike v rekah.
Vzorčenje z mrežami se je v naših študijah izkazalo kot neprimerno zaradi obilice organskega
materiala, ki se nabere v mreži in nato otežuje laboratorijsko analizo. Zato smo razvili tehniko
vzorčenja z vodno črpalko in filtracijo vode skozi 100-µm sito na terenu, ki jo uporabljamo
za vzorčenje v sladkih vodah po vodnem stolpcu (Slika 2). To metodo vzorčenja smo najprej
testirali na Blejskem jezeru in izvedli vzorčenje na različnih globinah. Ugotovili smo, da se koncentracije mikroplastike povečujejo po vodnem stolpcu navzdol iz enega delca/m3 do največ
osem delcev/m3 (Centa, 2016). Na jezeru smo izvedli tudi vzorčenje na površini jezera z vlečenjem epineustonske mreže in dobili rezultat, da je koncentracija mikroplastike na površini
Blejskega jezera 13 delcev/m2 oz. 2 delca/m3 (Centa, 2016).
Novo razvito metodologijo smo uporabili tudi za vzorčenje na reki Ljubljanici, kjer so koncentracije mikroplastike postopoma naraščale od Črne vasi (14 delcev/m3) do Zaloga (49 delcev/m3)
(Kovač Viršek et al., 2019c). Dobljene rezultate je zaradi razlik v metodologiji težko primerjati
z drugimi redkimi študijami po svetu. Če kljub vsemu naredimo primerjavo s študijami, kjer so
uporabili enake merske enote, vidimo, da se rezultati Ljubljanice ujamejo z rezultati reke Sene
v Franciji, kjer so izmerili 3 do 108 vlaken/m3 in 0,3 do 0,5 delca/m3 (Dris et al., 2015).
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Reke so glavna transportna pot mikroplastike do morja. Ocenjeno je bilo, da rečni vodotoki prispevajo med 64 in 90 % plastičnih odpadkov v oceanih (Hurley et al., 2018). Vpliv večjih rek
je mogoče zaznati tudi več milj stran od pritoka reke v morje, kar opažamo tudi sami v študijah prisotnosti mikroplastike na površini morja. Odpadki reke Pad z južnimi vetrovi zaidejo v
slovensko morje, kar se kaže v nekajkrat višjih koncentracijah mikroplastike v vzorcih morske
površine in njeni večji diverziteti. Na rekah Pad, Donava in Ren je tudi IzVRS med letoma 2014
in 2015 v okviru mednarodnega projekta Riverine (ENV.D.2/FRA/2012/0025) vzorčil, analiziral
makro- in mikroodpadke ter preračunal, da reka Pad v enem letu prinese v Jadransko morje 950
milijard, Donava v Črno morje 2 bilijona in Ren v Severno morje 280 milijard mikroplastičnih
delcev (Van der Wall et al., 2015). V Sloveniji smo lani opravili prve meritve vnosov mikroplastike v morje z rekami Dragonjo in Rižano. Iz prvih meritev smo ocenili, da reka Rižana prinese
v morje 1,7 milijarde delcev na leto, Dragonja pa 600 milijonov (Kovač Viršek et al., 2019a).

ki so od leta 2019 usklajene z vodnimi telesi, pri čemer je v vsakem vodnem telesu določen
en vzorčevalni transekt (Slika 3, levo). Koncentracije mikroplastike na površini slovenskega
morja se gibljejo med 75.000 delcev/km2 pa vse do 1.300.000 delcev/km2 (Slika 3, desno),
v povprečju torej približno 400.000 delcev/km2 (Zeri et al. 2018; Kovač Viršek et al., 2017a,
2018, 2019a). Koncentracije se lahko med posameznimi vzorčenji zelo razlikujejo, saj na te
znatno vplivajo vremenski pogoji ob vzorčenju, predvsem vetrovi. Poleg tega se delci ne gibljejo le po površini morja, ampak tudi po globini z oscilirajočim gibanjem, na katero pa dodatno vpliva tudi valovanje morja.
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Vzorčenje mikroplastike na površini morja. Leva slika prikazuje transekte vzorčenja,
desna pa rezultate o koncentracijah mikroplastike/km2 za vsa vzorčenja od leta 2014 do 2019.

Slika 3:

Slika 2: Prikaz vzorčenja mikroplastike v rekah z vodno črpalko
in filtracijo vode na terenu. Leva slika prikazuje sesalno košaro,
desna pa filtracijo skozi sito. (Foto: IzVRS, Uroš Robič)

5. MIKROPLASTIKA V MORJU
Jadransko morje je bilo po količinah tako makro- kot mikroodpadkov prepoznano kot eno
od bolj obremenjenih območij Sredozemskega morja (Vlachogianni et al., 2017). Povprečna
koncentracija mikroplastike v celotnem Jadranskem morju, preračunana iz rezultatov projekta
DeFishGear iz let 2014 in 2015, je znašala 315.009 ± 568.578 delcev/km2 (Zeri et al., 2018).
K veliki mikroplastični onesnaženosti morja pa kažejo tudi rezultati iz slovenskega morja.
Mikroplastiko v slovenskem morju spremljamo že od leta 2014 v različnih morskih okoljih:
plavajočo mikroplastiko na površini morja ter mikroplastiko usedlo v morske sedimente na
dnu morja in obali. Spremljanje mikroplastike na površini morja že vsa leta poteka po splošno
sprejeti metodologiji vzorčenja z manta mrežo, ki je bila v obliki video navodil objavljena v
znanstveni reviji (Kovač Viršek et al., 2016). Nekoliko so se spremenile le lokacije transektov,
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Mikroplastiko v slovenskem morju spremljamo tudi v morskih sedimentih. Mikroplastiko na
dnu morja vzorčimo na začetku vsakega vzorčevalnega transekta za spremljanje mikroplastike na površini morja z grabilom Van Veen. Izmerjena povprečna koncentracija mikroplastike
v sedimentih morskega dna leta 2017 je bila 280 ± 166 delcev/kg suhega sedimenta (Kovač
Viršek et al., 2017a), v letu 2019 pa 530 ± 239 delcev/kg (Kovač Viršek et al., 2019a).
Poleg morskih sedimentov mikroplastiko spremljamo tudi v obalnih sedimentih. Spremljanje
mikroplastike na slovenski obali je močno oteženo, saj se vzorčenje mikroplastike lahko izvaja
le na peščenih obalah z zelo drobnim peskom oz. mivko. Tako smo v naše analize vzeli obalo pri Lazaretu, tik pred mejo z Italijo, in peščeni zaliv v Seči, v neposredni bližini ribiškega
obrata Fonda. Vzorčenje se izvaja v treh linijah: na zgornji meji plime in na meji z morjem ter
na sredini med zgornjo in spodnjo mejo (Slika 4, levo). V poletnih mesecih, ko je razlika med
plimo in oseko manjša, hkrati pa niso značilne zelo visoke plime, se jasno vidi trend zmanjševanja koncentracije mikroplastike od zgornje meje plime proti morju (Slika 4, desno) (Kovač
Viršek et al., 2019a). Pri preostalih vzorčenjih se ta trend zabriše. Sicer pa na koncentracije
mikroplastike na obali močno vplivajo gibanje morja in s tem premikanja zgornjih plasti sedimenta, zato je vprašanje, ali je v bibavičnem pasu sploh mogoče spremljati kakršnekoli trende
v koncentraciji mikroplastike.
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7. MIKROPLASTIKA IN PLASTISFERA
Mikroplastika tako z biološkega kot kemijskega vidika negativno vpliva na ekosistem. Ker ima
plastika precej daljši razpolovni čas kot večina naravnih plavajočih morskih substratov in hidrofobno površino, ki spodbuja kolonizacijo mikrobov in nastajanje biofilma, služi kot pelagični
habitat mikroorganizmom in nevretenčarjem (Reisser et al., 2014). Zettler in sodelavci (2013)
so raznoliko mikrobno skupnost, sestavljeno iz heterotrofov, avtotrofov, plenilcev in simbiontov, živečo na plastiki, poimenovali »plastisfera«. Razvoj biofilma na plastiki močno vpliva na
procese razgradnje plastike v okolju. Po eni strani biofilmi s prekrivanjem plastike in vplivanjem na njihovo plovnost zmanjšajo vpliv UV-sevanja ter s tem podaljšajo proces razgradnje,
po drugi pa organizmi, ki so del biofilma, spodbujajo razgradnjo plastike.
Slika 4: Leva slika prikazuje vzorčenje obalnih sedimentov za analize mikroplastike. Vzorčenje
se izvaja v treh linijah in po tri vzorce na linijo. Desna slika prikazuje rezultate o koncentracijah
mikroplastike v obalnih sedimentih v letu 2019. (Foto: IzVRS, Uroš Robič)

6. MIKROPLASTIKA V MORSKIH ORGANIZMIH
Tako plavajoča mikroplastika kot mikroplastika v sedimentih morskega dna predstavljata potencialno nevarnost za morske organizme z vidika zaužitja. Do zdaj je dokumentiranih že več
kot 700 vrst morskih organizmov, pri katerih so našli morske odpadke različnih velikosti (Gall in
Thompson, 2015). V slovenskem morju smo mikroplastiko identificirali že v šestih vrstah rib: zlati
cipelj (Liza aurata), orada (Sparus aurata), morski list (Solea solea), brancin (Dicentrarchus labrax), oslič (Merluccius merluccius) in sardele (Sardina pilchardus) ter v školjkah klapavicah, tako
gojenih kot divjih (Mytilus sp.) (Anastasapoulou et al., 2018; Kovač Viršek et al., 2018, 2019a).
Koncentracije mikroplastike so se razlikovale med posameznimi vrstami rib in naj bi bile odvisne
od prehranjevalnih navad posameznih rib. V naši prvi raziskavi leta 2015 smo ugotovili, da so
imeli ciplji višje koncentracije mikroplastike (9,3 delca/ribo) v primerjavi z oradami (7,3 delca/
ribo) in morskimi listi (1,8 delca/ribo) (Anastasapoulou et al., 2018), kar smo povezali s prehranjevalnimi navadami cipljev, za katere je znano, da se radi hranijo na iztokih odpadnih voda
in drugih vnosih odplak v morje. Tudi druge študije poročajo o vplivu prehranjevalnih navad in
življenjskega prostora (geografsko področje in globina) na vsebnost mikroplastike v ribah (Anastasopoulou et al., 2013), ki se kaže tako na količinah mikroodpadkov v posameznem osebku kot
na deležu osebkov, ki vsebujejo mikroplastiko. Ko smo v projektu DeFishGear spremljali ribe po
celem Jadranu, smo ugotovili, da delež rib z vsebnostjo mikroplastike v svojih prebavilih narašča
proti Severnemu Jadranu, predvsem na račun večjega števila vlaken, kar je lahko tudi zavajajoče, saj vlakna niso nujno polimernega izvora. Če pa se osredotočimo zgolj na mikroplastične
delce v obliki fragmentov, folij in granul, pa se je delež rib, ki vsebujejo te delce, gibal med 10 %
(brancin, oslič) in 20 % (sardele) (Kovač Viršek et al., 2018, 2019a). Deleži rib, v katerih je bila
najdena mikroplastika, se med študijami sicer zelo razlikujejo in znašajo od nekaj odstotkov do
več kot dveh tretjin pregledanih vzorcev. Eden od večjih omejujočih dejavnikov pri primerjalnih
študijah med raziskavami je trenutno neusklajena metodologija za spremljanje mikroplastike v
organizmih. Ker imajo ribe velik pomen v prehrani človeka in ker nekatere študije že kažejo na
negativne vplive, celo nevrotoksične učinke mikroplastike na ribe (Barboza et al., 2018), bo v
prihodnosti izrednega pomena spremljanje mikroplastike v organizmih z usklajeno metodologijo.
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Znanje o tem, kateri mikroorganizmi se transportirajo na delcih mikroplastike, je zelo pomembno, saj se bakterijske združbe, ki živijo na plavajoči plastiki, razlikujejo od bakterijskih združb,
živečih v morski vodi (Zettler et al., 2013). Med vrstami mikroorganizmov, ki izkoriščajo plastiko
za svoj življenjski prostor in način transporta na dolge razdalje, so namreč lahko tudi invazivni
ali patogeni mikroorganizmi. Iz mikroplastičnih delcev smo iz slovenskega morja izolirali 28 bakterijskih vrst; to smo naredili na način direktne izolacije dednega materiala iz mikroplastičnih
delcev in z izdelavo klonske knjižnice (Kovač Viršek et al., 2017a). Med njimi je bila z največ kloni zastopana bakterija Aeromonas salmonicida, ki je patogena za ribe in je bila prvič dokazana
na mikroplastiki. Od patogenih vrst so na mikroplastiki že dokazali tudi človeški patogen Vibrio
spp. (Zettler et al., 2013) in nekaj drugih Vibrionaceae (De Tender et al., 2015).
S pomočjo klonske knjižnice smo določili tudi nekaj vrst bakterij, ki imajo sposobnost razgradnje ogljikovodikov iz skupin Gammaproteobakterij (Acinetobacter) ter Alphaproteobakterij
(Pseudorugeria, Defluviimonas, Donghicola in Roseovarius) (Kovač Viršek et al., 2017a). Bakterije, ki razgrajujejo ogljikovodike s sproščanjem eksocelularnih encimov, povečajo površino
mikroplastiki, zaradi česar se nanjo še lažje in učinkoviteje vežejo kovine kot tudi drugi kemijski polutanti (npr. obstojna organska onesnaževala).
Naključno zaužitje mikroplastike s strani različnih organizmov tako ne predstavlja nevarnosti
zgolj s fizikalnega, ampak tudi biološkega vidika. V organizem skupaj z mikroplastiko zaidejo
številni mikroorganizmi, med drugim tudi patogeni in druga kemijska onesnaževala, ki se posledično akumulirajo v njem.

8. ZAKLJUČEK
V Sloveniji je mikroplastika, tako kot drugje po svetu, že bila dokazana v morskem in sladkovodnih ekosistemih. Na področju analiz mikroplastike na morju so metodologije že zelo
dovršene, medtem ko so na področju analiz mikroplastike v rekah in jezerih še možnosti za
izboljšave. Ker naše reke spadajo v Donavsko in Jadransko povodje ter tako prispevajo k onesnaževanju Črnega in Jadranskega morja, bi bilo nujno potrebno umestiti mikroplastiko med
kemijska onesnaževala v Okvirno direktivo o vodah, hkrati pa začeti z usklajenim razvojem
metodologije za spremljanje mikroplastike v rekah in jezerih. Problematika mikroplastike ni
omejena zgolj na morje in morske organizme, ampak tudi sladke vode in tam živeče organiz79
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me, zato je ključnega pomena, da začnemo problematiko mikroplastike v okolju reševati na
začetku njene poti in ne šele na koncu.

17. Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R. in Law, K. L.,
2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 2015, 347(6223), 768–771.
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Povzetek
Odpadna voda predstavlja dober način za spremljanje prisotnosti virusov v določenem okolju. Spremljamo lahko, npr., prisotnost rastlinskih patogenih virusov, ki se prenašajo na
druge rastline prek vode, ali potek epidemije novega koronavirusa. Nedavna potrditev, da
se SARS-CoV-2 izloča z blatom okuženih posameznikov v zgodnjih fazah okužbe, ne glede
na simptome bolezni, je odprla možnost za uporabo t. i. epidemiologije odpadnih vodá, ki
temelji na analizah odpadne vode za spremljanje prisotnosti in širjenja virusa v določenem
okolju oz. populaciji ljudi. Študije iz tujine, večinoma izvedene v regijah z visoko incidenco
COVID-19, so potrdile prisotnost nizke koncentracije virusa v odpadni vodi. Tudi pri nas smo
konec marca začeli z vzorčenjem in analizami dotokov šestih čistilnih naprav. Prve analize
aprilskih vzorcev odpadne vode so pokazale nizke koncentracije virusa v odpadni vodi; pozitivnih je bilo le nekaj vzorcev, kar pripisujemo nizkemu številu okužb v Sloveniji. Glede
na trenutno situacijo je razvoj učinkovitih metod za analizo odpadnih vodá pomemben, saj
predstavlja komplementaren način spremljanja zgodnjega pojavljanja okužb ter je neodvisen od izbire in števila testiranih oseb.
Ključne besede: epidemiologija odpadnih vodá, odpadne vode, SARS-CoV-2, virusi v vodi.
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