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      OČISTIMO ZEMLJO S POMOČJO RASTLIN  
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Delovanje ekosistemov  je osnova za razumevanje fitoremediacije 



FITOREMEDIACIJE - DELOVANJE RASTLIN S ČIŠČENJEM  
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Fitoremediacije - bioremediacije so skupno ime 
za različne tehnike, postopke in procese, kjer s 
pomočjo mikroorganizmov, gliv in bakterij ter 
zelenih rastlin ali njihovih encimov, saniramo 
onesnaženo okolje in ga poskušamo vrniti v 
prvotno stanje pred degradacijo.  
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PROCES FITOREMEDIACIJE TEMELJI NA BIOREMEDIACIJI  
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Mikroorganizmi in zelene 
rastline imajo zmožnost, da 
delno ali pa popolnoma 
razgradijo polutante.  
Prednosti bioremediacije so v 
tem, da je ta metoda cenejša kot 
nekatere druge metode, da se 
lahko izvaja »in situ« oz. samem 
mestu onesnaženja (sicer tudi ex 
situ, oz. območju kamor smo na 
primer kontaminirano zemljo 
prenesli) ter da se polutanti s 
pomočjo bioremediacijskih 
postopkov razgradijo v 
neškodljiv CO2 in vodo.  



Fitoremediacija je ena izmed oblik bioremediacije, 
pri kateri uporabljamo rastline za odstranjevanje 
kovin, organskih kemikalij (bencina, nafte, pesticidov, 
mazil, topil) oz. splošno onesnaževalcev iz prsti in 
vode.  
Za fitoremediacijske namene uporabljamo rastline, 
ki imajo sposobnosti velike absorpcije, presnove 
strupenih molekul v manj škodljive, sposobnosti 
zmanjšanja števila sintetičnih organskih spojin ter 
take, ki so odporne na najvišje koncentracije 
polutantov. 



Pri fitoekstrakciji gre za to, da rastline s svojimi 
koreninami absorbirajo težke kovine iz prsti ter jih 
premeščajo pretežno v nadzemske dele rastlin, kjer se ti 
kopičijo. Nadzemni deli rastlin, ki so že akumulirali 
onesnaževalce (ali pa celotna rastlina) se odstranijo in se 
lahko kompostirajo ali sežgejo, pepel pa se ustrezno 
deponira. Na ta način so onesnaževalci z nekega območja 
trajno odstranjeni.  

KORENINSKI DEL RASTLINE – ODSTRANJUJE POLUTANTE 
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Proces fitoekstrakcije je omejen na globino korenin in 
zajema prostor globine nekaj cm do nekaj metrov. 
Fitoekstrakciji velja očitek, da se z njo onesnaženost samo 
prenese z enega območja na drugo, čeprav velja, da z njo 
onesnaženost omejimo na manjše in nadzorovano območje.  
 
 
Nove možnosti se ponujajo z reciklažo kovin zbranih v 
hiperakumulacijskih rastlinah. Veliko zanimanje vlada zlasti 
za pridobivanje niklja in cinka iz sušene rastlinske biomase. 
Veliko zanimanje pa je namenjeno tudi biorudarstvu.  



Fitovolatilizacija je oblika fitoremediacije pri kateri 
rastline črpajo onesnaževalce (težke kovine, npr. iz prsti ali 
podtalne vode), jih v steblu transformirajo v nenevarne ali 
manj nevarne snovi ter jih nazadnje v obliki plinastih 
molekul sproščajo v atmosfero. Te plinaste molekule so 
praviloma manj strupene za okolje.  
Vseeno je fitovolatilizacija najbolj sporna med 
fitoremediacijskimi metodami, saj se v njenem procesu 
lahko vseeno v atmosfero sproščajo težke kovine.  

PRENOS V OZRAČJE  



Hiperakumulacijske rastline so tiste 
fitoekstrakcijske rastline, ki imajo sposobnost 
nadpovprečnega akumuliranja kovin iz prsti. 
Hiperakumulatorji lahko tako absorbirajo 50 
krat, do več kot 100 krat večjo količino kovin, 
kot navadne rastline.  

Večina hiperakumulacijskih rastlin zelo dobro črpa 
baker, nikelj in cink, iščejo pa se še tudi rastline, ki 
bi bile sposobne črpati velike količine kroma, 
svinca, kadmija in arzena.  



HIDRAVLIČNO ZADRŽEVANJE 
 

 
Ta tehnika izkorišča lastnosti velikih rastlin (dreves, ki imajo 
zelo velike korenine),  ki imajo sposobnosti, da lahko izčrpajo 
velike količine vode iz tal in tako preprečijo pronicanje 
strupenih snovi globje v tla in v podtalnico. Za hidravlično 
zadrževanje so še najbolj primerna drevesa, ki imajo zaradi 
velikih korenin velik transpiracijski poteg. Kot primerne za 
transpiracijo moramo omeniti topole, ki imajo zelo globoke 
korenine in izčrpajo okoli 200 do 1100 litrov vode na dan. 
Tovrstne sposobnosti dreves, ki so zmožne izčrpati velike 
količine vode, ustvarjajo vodne depresije, v katerih se zbirajo 
strupene snovi, katere bi s posebnimi procesi tako zbrane lažje 
odstranili. Prav tako bi s hidravličnim zadrževanjem lahko 
preprečevali širjenje onesnaževalcev.  



HIDRAVLIČNO ZADRŽEVANJE 
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Rastlino ali rastline primerne za fitoremedacijo izbiramo glede na 
tip tal, rastne razmere in vrsto polutanta. Zaradi hitre rasti se med 
fitoremediacijskimi rastlinami najpogosteje izbirajo vrbe in 
topoli, zaradi dobre akumulacije pa rastline iz rodu družine 
križnic (sončnica, ogrščica). Uporabljajo se tudi kombinacije 
rastlinskih vrst za fitoremediacijske posege. Tako se pogosto sejejo 
npr. travne vrste skupaj z določenimi vrstami dreves s čemer se 
hkrati poskuša doseči tako globje dele tal (z globjimi drevesnimi 
koreninami), kot plitvejše dele tal z krajšimi travnimi koreninami. 
Travnate koreninice so zlasti primerne za čiščenje benzena, 
toluena, etilbenzena, ksilenov, policikličnih aromatičnih 
hidrokarbonatov. Fitoremediacija pa ni omejena samo na 
odstranjevanje polutantov iz prsti, ampak tudi za izboljševanje 
kvalitete tal. V ta namen se uporabljajo stročnice, ki črpajo dušik 
neposredno iz atmosfere in ga dodajajo v tla in s tem obogatijo  
revna tla.  



Rastline s čudežno močjo  
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RJAVA GORJUŠICA (BRASSICA JUNCEA) 

Rjava gorjušica je  izjemno 
vsestranska rastlina, saj je 
primerna za akumulacijo težkih 
kovin: Cd, Cr, Cs, Cu, Ni, Se, Zn, Pb 



NAVADNA SONČNICA (HELIANTHUS ANNUUS) 

Navadna sončnica se je zelo 
uspešno izkazala v tehniki 
rizofiltracije onesnažene prsti 
in vode. Uspešno je bila 
preizkušena za 
odstranjevanje 
radioaktivnega urana iz vode, 
kot posledice jedrske nesreče 
v Černobilu v Ukrajini  



HALLERJEV PENUŠNJEK (CARDAMINOPSIS HALLERI) 

Hallerjev penušnjek je 
hiperakumulacijska  rastlina 
za črpanje Zn in Cd  



PRAPROT (PTERIS VITTATA) 

Praprot je bila prva rastlina identificirana kot primerna za 
hiperakumulacijo arzena. Rastlina arzen akumulira tako v koreninah kot v 
steblu oz. nadzemnih delih rastline (Wang et al., 2002).   



VRBA IVA (SALIX CAPREA) 

Omejuje pronicanje nitratov 
in fosfatov globje v tla.  



RANI MOŠNJAK (THLASPI PRAECOX)  

Rani mošnjak je na novo odkrita 
hiperakumulacijska vrsta za Zn. Njegove 
sposobnosti za kopičenje Zn v njegovem tkivu 
so bile dokazane leta 1995. Vogel-Mikuš in sod. 
(2005) so ugotovili, da rani mošnjak iz okolice 
Žerjava lahko kopiči tri kovine, in sicer do 1,5% 
Zn suhe mase, 0,6% Cd suhe mase in 0,4% Pb 
suhe mase, kar pomeni, da ima rastlina 
izredno velike hiperakumulacijske 
sposobnosti. Koncentracija obeh kovin v 
rastlinskih tkivih se je povečevala s 
povečevanjem koncentracije kovin v rastnem 
substratu (Brvar, 2007, str. 6, 32). 



RDEČA BILNICA (FESTUCA RUBRA L.) 

Primerna je za tehniko 
fitostabilizacije, ki stabilizira 
polutante v zelo onesnaženi 
prsti, z namenom preprečitve 
pronicanja teh v podtalnico 
ali v okolico. V Mežiški dolini, 
kjer je naravna vegetacija v 
neposredni bližini rudnika in 
talilnice svinca v Žerjavu, 
zaradi onesnaženosti s Cd, Zn, 
Pb in SO2 povsem propadla, 
so izbrali v namen 
fitostabilizacije rdečo bilnico.  



OVČJA BILNICA (FESTUCA OVINA L.) 

Tudi ovčja bilnica je bila enako kot rdeča bilnica 
uporabljena v raziskavi fitostabilizacije z Zn 
močno onesnaženega območja Žerjava v 
Mežiški dolini.  
 
Ima veliko koreninsko razrast, ki preprečuje 
prenašanje onesnaženih prašnih delcev, uspeva 
na revni podlagi, se hitro razrašča, dobro 
prekriva tla, dobro prenaša povišane 
koncentracije težkih kovin, absorbirane kovine 
in jih ne  transportira v nadzemne poganjke, 
katere bi lahko zaužili ljudje ali živali in je 
prilagojena milemu alpskemu podnebju 
Mežiške doline.  
 
Pri analizi rastlin je bilo ugotovljeno, da ovčja 
bilnica akumulira med Zn, Cd in Pb, največ 
slednjega.  



PASJA TRAVA (DACTYLIS GLOMERATA L.) 
Pasja trava se  dobro razrašča, uspeva na revni 
podlagi, dobro prenaša višje koncentracije 
kovin v zemlji ter absorbirane kovine slabo 
transportira iz korenin v poganjke. Primerna je 
za fitostabilizacijo.  
 
Ugotovljeno je bilo, da je pasja trava bolj 
občutljiva na Pb in Zn, kar se je odražalo na 
krajših koreninah, manj pa na Cd. Večja je bila 
koncentracija Pb in Zn v prsti, krajše so bile 
koreninčice. Pasja trava je akumulirala manj Zn 
in Cd. Tudi pri pasji travi je bilo opaženo, da 
rastlina večino akumuliranih kovin zadrži v 
koreninah in jih ne transportira v poganjke  



RUMENI TOPOL (LIRIODENDRON TULIPIFERA) 

Gensko spremenjeni rumeni topol, kateremu 
so dodali gen za redukcijo živega srebra je 
dokazano primeren za fitovolatilizacijo tal 
onesnaženih z živim srebrom.  
 
Fitovolatilizacija je proces črpanja polutantov iz 
prsti ali podtalne vode v rastline, v katerih se ti 
transformirajo v manj škodljive ali neškodljive 
snovi, katere se potem transpirirajo v 
atmosfero.  



JEČMEN (HORDEUM VULGARE) 

 
Hidroponsko gojenje 22 vrst trav, je pokazalo, 
da imata ječmen in oves veliko tolerantnost na 
povečane koncentracije Cu, Cd in Zn, katere 
tudi absorbirajo in akumulirajo v nadzemnih 
delih rastline.  



OVES (AVENA SATIVA 

Oves dobro prenaša povišane koncentracije 
Cu, Cd in Zn in jih akumulira v nadzemnih 
delih rastline. Rjava gorjušica, ki je znana kot 
dober akumulator cinka tega sicer lahko 
nakopiči v večjih koncentracijah kot oves, 
vendar je ta na povišane koncentracije bolj 
odporen (Ebbs, Kochian, 1998). 



KORUZA (ZEA MAYS) 

Koruza je primerna za fitoekstrakcijo Pb v 
prsti, saj lahko odstrani izjemno velike količine 
Pb (Dolinšek, 2007; medmrežje 47). 



LUCERNA/NEMŠKA DETELJA (MEDICAGO 
SATIVA) 

Lucerna izkazuje dobre karakteristike za 
akumuliranje Cu (Gardea-Torresdey et al., 
1996a). 
Lucerna je primerna tudi za fitoremediacijo 
niklja. Raziskave so pokazale, da rastlina lahko 
veže tudi 4 mg niklja na gram lucernine 
biomase. Optimalen pH v katerem lucerna 
lahko akumulira največ niklja je med pH 5 in 6 
(Gardea-Torresdey et al., 1996b).  



NAVADNI TOBAK (NICOTIANA TABACUM) 

 

 
Poizkusi so pokazali, da se rastline tobaka 
razvijajo v onesnaženih prsteh s Cd in Zn dosti 
bolje, če so semenom oz. rastlinam, tobaka 
dodane ustrezne bakterije, ki so bile najdene 
na semenih tobaka zraslih v prsteh, močno 
onesnaženih s Cd in Zn. Te bakterije so na Cd 
dobro odporne ter izboljšujejo tvorjenje 
biomase v, s Cd onesnaženimi prstmi, saj 
zmanjšujejo toksičnost Cd za rastline tobaka 
(Mastretta et al., 2009).  



OLJNA BUČA (CUCURBITA PEPO) 

Buče izkazale kot najustreznejše za 
odstranjevanje polikloriranih bifenilov, 
predvsem po zaslugi večjega črpanja s strani 
korenin in dobrega translociranja v nadzemne 
dele. Volatilizacija pri oljnih bučah pri 
odstranjevanju PCB ni tako pomembna.  



CIKORIJA (CICHORIUM INTYBUS) 

Cikorija in rjava gorjušica sta se v poizkusih 
izkazali kot učinkoviti rastlini pri 
fitoremediaciji tal (absorbciji in razgradnji) 
onesnaženih z DDT. Pri tem igra ključno vlogo 
koreninski sistem obeh rastlin, gosto porasel s 
koreninskimi laski ter bakterijske kulture, ki se 
na njih razraščajo. Razgradnja DDT je bila 
največja v začetnih fazah rasti rastlin, količine 
absorbiranega DDT so se namreč pri starejših 
rastlinah v koreninah zmanjšale.  



Vodna hiacinta 

Rastlina je primerna za čiščenje naravnih voda in voda onesnaženih z industrijskimi 
odplakami, v katerih so nižje koncentracije naslednjih težkih kovin: Zn, Cr, Cu, Cd, Pb, 
Ag, Eu, Hg in Ni.  



MALA VODNA LEČA (LEMNA MINOR) 

Mala vodna leča je primerna 
za fitoremediacijo voda 
onesnaženih s Cd, Cu, Zn, Pb  



VODNA SOLATA (PISTIA STRATIOTES) 

Vodna solata ima sposobnost vezave težkih 
kovin v koreninah ali na njih. Razstrupljanju 
naravnega ali umetnega vodnega okolja rastlin 
s pomočjo dejavnosti korenin pravimo 
rizofiltracija. Vodna solata je plavajoča tropska 
vodna rastlina, ki izvira iz tropskega in 
subtropskega podnebnega pasu Amerike. V 
Slovenijo je bila prenešena kot rastlina za 
akvarije in okrasne ribnike, od koder se je že 
razširila v naravo. Najdemo jo lahko v mrtvici 
reke Save pri Čatežu, kot neavtohtono vodno 
rastlino. 



Učni poligon Dole - izobraževanje  
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