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POVZETEK 
 
Diplomsko delo je temeljilo na optimizaciji metode mikrodifuzije, ki nam omogoča 
analizo izotopske sestave dušika v nitratu za morske vzorce. Ugotovili smo, da je treba 
vzorce inkubirati 4 dni pri 65 °C in nato stresati vsaj 9 dni pri sobni temperaturi, pri 
čemer je vpliv dodatka reagentov zanemarljiv. Izkazalo se je, da pri meritvah uvedba 
korekcijskega faktorja zaradi frakcionacije med difuzijo ni potrebna. Nadaljnje raziskave 
so vključevale določitev izvora nitrata v slovenskem delu Tržaškega zaliva ter rečnih 
pritokih Rižane in Dragonje. V času vzorčenja v reki Rižani ni bilo vidnih vplivov 
komunalnih odplak ali kmetovanja na bilanco dušika, medtem ko so povišane 
koncentracije nitrata in vrednosti δ15NNO3- v reki Dragonji posledica spiranja organskih 
gnojil s kmetijskih površin v reko. Povezava med izotopsko sestavo nitrata in njegovo 
koncentracijo kaže na to, da je nitrat v morskem okolju rezultat mešanja nitrata 
morskega in rečnega izvora. Vpliv nitrifikacije je opazen le na merilnem mestu »K« na 
globinah 10 in 15 m. Spreminjanje vrednosti δ15NPN je posledica asimilacije 
fitoplanktona, nizke vrednosti porazdelitvenega faktorja ε = 1,1 ‰ pa so verjetno 
posledica različnih vrst in pogojev rasti fitoplanktona. Na osnovi izotopske masne 
bilance ogljika v suspendirani snovi smo ugotovili izrazit doprinos kopenskega 
organskega materiala v priobalno morje.  
 
Ključne besede: stabilni izotopi, δ15NNO3-, metoda mikrodifuzije, izvori nitrata, Tržaški 
zaliv, suspendirana organska snov  
 
 
ABSTRACT 
 
The optimization of the microdiffusion method, which is used for natural-abundance 
level nitrogen isotopic measurement of oceanic nitrate, was the main subject of the 
diploma thesis. It was found that samples should be incubated for 4 days at 65 °C and 
then for an additional 9 days at least, on a shaker table at room temperature. Neither 
initial volume of the sample nor reagent addition had any influence on the results. No 
fractionation occurred during diffusion and the results did not need correction. Further 
sources of nitrate in the Slovenian part of the Gulf of Trieste and its main river 
tributaries Rižana and Dragonja were determined using the stable isotope approach. In 
the river Rižana no impact of municipal sewage or agriculture on the nitrogen cycling 
was observed at the time of sampling. Higher nitrate concentrations and elevated 
δ15NNO3- values were found in the river Dragonja, and were the consequence of 
leaching into the river of organic fertilizers from agricultural land. The relation between 
the isotopic composition of nitrate and its concentration showed that nitrate at most 
marine sampling locations was a result of mixing between marine and terrestrial origins 
of nitrate. The nitrification was observed only at sampling location »K« at 10 and 15 m 
depths. Variation in δ15NPN values was due to phytoplankton assimilation. The low 
value of the fractionation factor ε, averaging 1.1‰, was probably the consequence of 
different phytoplankton species and different growth conditions. The carbon isotopic 
mass balance calculation of particulate organic material revealed the higher 
contribution of allochthonous particulate matter from freshwater inflows. 
 
 
Keywords: stable isotopes, δ15NNO3-, microdiffusion, nitrate sources, Gulf of Trieste, 
particulate organic matter 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
 
 

 
12C lažji ogljikov izotop 
 
13C težji ogljikov izotop 
 
14N lažji dušikov izotop 
 
15N težji dušikov izotop 
 
BPK5 biokemijska potreba po kisiku; izraža se kot količina kisika, ki ga mikroorganizmi 

porabijo pri razgradnji organskega onesnaženja v vodi v petih dneh 
 
C kemijska oznaka za element ogljik; uporabljena v besedilu zajema vse oblike 

ogljika, razen če ni določeno drugače  
 
DON okrajšava za raztopljeni organski dušik; angl.: dissolved organic nitrogen 
 
DOP okrajšava za raztopljeni organski fosfor; angl.: dissolved organic phosphorus 
 
KPK kemijska potreba po kisiku; parameter, ki pove količino kisika, potrebno za 

kemijsko oksidacijo organskega onesnaženja v vodi 
 
MBP Morska biološka postaja Piran 
 
MS okrajšava za masni spektrometer 
 
N kemijska oznaka za element dušik; uporabljena v besedilu zajema vse oblike 

dušika, razen če ni določeno drugače  
 
POC okrajšava za suspendirani organski ogljik; angl.: particulate organic carbon 
 
PON okrajšava za suspendirani organski dušik; angl.: particulate organic nitrogen 
 
POM okrajšava za suspendirano organsko snov; angl.: particulate organic matter 
 
SRM standardni referenčni material 
 
α grška črka alfa označuje faktor izotopske frakcionacije za neko kemijsko 

reakcijo 
 
δδδδ grška črka delta označuje razmerje med težjim in lažjim izotopom elementa v 

spojini; izražamo jo v promilih 
 
ε         porazdelitveni faktor izražen v ‰ 
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1 UVOD 
 
Preučevanje lastnosti priobalnih morij, ki predstavljajo okrog 20 % površine oceanov, je 
pomembno zaradi visoke produktivnosti in s tem povezanih biogeokemičnih ciklov 
ogljika in dušika (Walsh, 1991). Ta območja, med katera prištevamo tudi severni 
Jadran in Tržaški zaliv, so podvržena naraščajoči evtrofikaciji in posledicam podnebnih 
sprememb (Meyers, 1997). Zaradi povečanega vnosa hranilnih snovi v priobalne reke 
se v Tržaškem zalivu pogosteje pojavlja cvetenje fitoplanktona in formacija 
makroagregatov. Med druge negativne posledice prištevamo tudi pomanjkanje kisika v 
pridnenem sloju (periodični pojavi hipoksije in v skrajnih primerih anoksije), poslabšanje 
stanja biotske pestrosti in izginjanje morskih travnikov (Faganeli, 1985). 
 
Vzroke za povečano primarno produkcijo lahko iščemo v povečanju antropogenih 
vnosov biološko dostopnega dušika (poleg fosforja), za katere predvidevamo, da 
trenutno že presegajo količino naravno pretvorjenega atmosferskega N2 (Galloway in 
sod., 1995). Večina sintetiziranega dušika se uporabi v obliki umetnih gnojil (predvsem 
nitratnih in amonijevih) za proizvodnjo hrane, nato pa se dobršen del le-tega nehote 
široko dispergira s hidrološkim in atmosferskim transportom (Howarth in sod., 1996) ter 
konča v rekah in morjih. Med druge pomembne vire dušika v vodah štejemo tudi 
komunalne izpuste ter usedanje delcev iz atmosfere. 
 
Merjenje onesnaženja iz netočkovnih virov je zahtevno, ker so viri razpršeni po večjem 
območju in zaradi vpliva vremenskih dejavnikov podvrženi variiranju po času. Študije 
razmerij stabilnih izotopov N in C so postale zanesljivo orodje za preučevanje 
biogeokemijskih ciklov dušika in ogljika v vodnih okoljih (Altabet, 1996; Fry, 2007), 
omogočajo pa nam tudi identifikacijo virov onesnaženja in sledenje le-tem. 
Razumevanje tega pa zahteva poznavanje izotopske sestave posameznih izvorov ter 
stopnje izotopskih sprememb med procesi, v katerih sodelujejo mikroorganizmi, ki jih 
povzročajo (Ostrom in sod., 1997). 
 
Cilj diplomskega dela je določiti izotopsko sestavo dušika v nitratu v različnih vodnih 
okoljih. Izotopsko sestavo dušika v nitratu v rečnih vzorcih smo določili po metodi z 
anionskim izmenjalcem, ki so jo uvedli Silva in sod. (2000) ter modificirali Fukada in 
sod. (2003). Za določitev izotopske sestave dušika v nitratu v morskih vzorcih pa smo 
uporabili metodo, ki so jo uvedli Sigman in sod. (1997) ter Downs in sod. (1999), in jo 
dodatno optimizirali za naše potrebe. Nadalje smo z analizami izotopske sestave 
nitrata skušali ugotoviti izvor nitrata v rekah in posledično njihov vpliv na priobalno 
morsko vodo v Tržaškem zalivu. Najverjetneje je, da izvira dušik predvsem iz 
kmetijstva, možno pa je, da vplivajo tudi kanalizacijski izpusti. Na izotopsko sestavo 
nitrata poleg človekovih dejavnosti vplivajo tudi naravni procesi. Tako smo v okviru 
diplomske naloge poskušali oceniti človeški in naravni vpliv na kroženje dušika v 
omenjenih vodnih okoljih. 
 
Rečne vzorce smo odvzeli ročno na izviru in izlivu Rižane ter Dragonje. Vzorce morske 
vode pa smo pridobili z avtomatskim vzorčevalnikom s plovilom MBP Sagita na 
standardnih postajah »MA«, »CZ«, »K« in »ERI2« v različnih globinah. Vzporedno smo 
izmerili tudi izotopsko sestavo ogljika in dušika v suspendirani snovi ter določili 
vsebnosti posameznih dušikovih in fosforjevih zvrsti. Na podlagi pridobljenih rezultatov 
smo določili izvore nitrata na posameznih merilnih mestih in določili izvor suspendirane 
organske snovi v priobalnem morju v mesecu maju.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
Dušik (N) je esencialni element za življenje kot sestavina aminokislin, proteinov ter 
organskih baz v DNA. V naravi je dušik navzoč večinoma v molekularni obliki kot N2. 
Največji rezervoar dušika je atmosfera, katere vsebnost dušika znaša 78 %, manjše 
količine N najdemo v kopenski biomasi in organski snovi v prsti. Posredno dušik vpliva 
na vrstno sestavo, pestrost, dinamiko in delovanje mnogih kopenskih, sladkovodnih in 
morskih ekosistemov. Večina rastlinskih vrst, ki uspevajo v teh ekosistemih, je 
prilagojenih na nizke koncentracije biološko dostopnega dušika in v takšnih okoljih 
optimalno uspevajo. Dušik posledično vpliva tudi na rast in dinamiko populacij 
herbivorov in karnivorov (Vitousek in sod., 1997). 
 
Kmetijstvo, izgorevanje fosilnih goriv in druge človeške aktivnosti so občutno vplivale 
na globalno kroženje dušika (Galloway in sod., 1995). Povečala se je dostopnost in 
mobilnost dušika na mnogih območjih. Zaradi mobilnosti se vpliv lokalnega vnosa 
dušika nehote širi na regionalni in tudi globalni ravni. Kljub temu, da antropogeni vnosi 
dušika v okolje človeštvu iz vidika povečanja kmetijske proizvodnje večinoma koristijo, 
pa imajo za okolje nezaželjene in dolgotrajne posledice. 
 
Kot ugotavljajo Vitousek in sod. (1997), so antropogene spremembe dušikovega cikla 
povzročile: 
 

− približno podvojen vnos dušika v kopenske ekosisteme, ki pa še vedno narašča 
− globalno povečanje koncentracij toplogrednega plina N2O in povečanje 

koncentracij preostalih dušikovih oksidov 
− zmanjšanje vsebnosti hranil v prsti, ki so potrebna za vzdrževanje dolgoročne 

rodovitnosti tal 
− povišano kislost prsti, rek in jezer na številnih območjih 
− opazno povečan obseg rečnega transporta dušika v ustja rek in obalna morja 
− pospešeno upadanje biotske pestrosti, posebno rastlin prilagojenih na 

učinkovito izrabo dušika 
− spremembe v sestavi in delovanju priobalnih ekosistemov in prispevale k 

dolgoročnemu upadu ulova rib v obalnih morjih.   
 
Nitrati v podtalnici so vzbudili pozornost širše javnosti šele, ko so sprožili zdravstvene 
težave prebivalstva, ki je uporabljalo onesnaženo pitno vodo. Koncentracije nitratov v 
zalogah pitne vode so v mnogo delih sveta nad zakonsko predpisanimi mejnimi 
koncentracijami, predvsem zaradi čezmerne rabe gnojil v kmetijstvu ter izpustov 
človeških in živalskih odplak. Maksimalna evropska dovoljena koncentracija za pitne 
vode je določena pri 50 mg NO3

-/L, in sicer zaradi nevarnosti, ki jo pomenijo nitrati 
predvsem za otroke, pri katerih lahko zaradi redukcije nitrata v nitrit pride do 
methemoglobinemije (blue baby syndrome). Nitrit prehaja v krvni obtok, tam pa se veže 
s hemoglobinom, ki nato ne more prenašati kisika. Nitrat v nižjih koncentracijah ne 
vpliva na zdravje in se hitro izloči iz telesa, posledice dolgoročne izpostavljenosti pa so 
neznane. Domnevno povzroča tudi raka na želodcu (Merrington in sod., 2002). 
 
Visoke koncentracije nitrata v rekah, jezerih in priobalnih morjih, ki so posledica 
spiranja nitratov iz tal, lahko povzročijo evtrofikacijo, ki ji zaradi pomanjkanja kisika 
pogosto sledijo pogini rib in raznih bentoških organizmov. Prizadeta je vrstna struktura 
združbe alg, to pa ima posledice za celotno prehranjevalno verigo. Za nekatera morja 
in jezera je pomemben tudi atmosferski vnos dušika in je približno enakega 
velikostnega reda kot rečni vnos. 
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2.1 Spiranje nitrata v površinske vode 
 
V dobro dreniranih in prezračenih tleh je nitrat zaradi kemijskih in bioloških procesov  
najbolj razširjena oblika mineralnega dušika. Rastline med rastjo nitrat privzemajo ter 
tako zmanjšujejo možnosti izgub, po prenehanju rasti pa je v zemlji razpoložljiv nitrat 
dovzeten za izgube, na primer s spiranjem (Merrington, 2002).  
 
Nitrat se zaradi svoje dobre topnosti težko adsorbira na delcih tal. V talni vodi ostaja v 
relativno visokih koncentracijah, ker težko reagira z organsko in mineralno površino.  
 
S kmetijskih površin se pogosto spirajo velike količine nitrata, kar je pogosto glavni 
vzrok za izgube dušika iz tal. Na hidravlično prevodnost vplivata tekstura in struktura 
tal. Do največjih izgub nitrata prihaja v slabo strukturiranih peščenih tleh. V glinenih tleh 
so izgube precej manjše. Do večjih izgub s spiranjem prihaja tudi ob veliki količini 
nitrata v tleh zaradi mineralizacije organskega dušika ali pa čezmernega gnojenja. 
Spiranje topnih organskih dušikovih oblik je glavna pot neželenih izgub dušika s 
kmetijskih površin (Merrington, 2002). 
 
Za zagotavljanje kakovosti vodnih virov sta potrebna identifikacija virov dušika in 
poznavanje procesov, ki vplivajo na lokalne koncentracije nitratov.  
 
Identifikacijo in kvantifikacijo posameznih virov nam otežuje: 
 

− več različnih virov nitrata na določenem območju 
− prekrivanje točkovnih in netočkovnih virov 
− hkratni potek večjih biogeokemičnih procesov, ki lahko vplivajo na koncentracije 

nitrata. 
 

Študije stabilnih izotopov nam omogočajo neposredno določitev virov, ker imajo različni 
izvori nitrata specifično izotopsko sestavo. Dodatno pa procesi biološkega kroženja 
dušika spreminjajo izotopska razmerja na predvidljiv način, kar je mogoče opaziti z 
izotopsko analizo. Zaradi tega so bili stabilni izotopi dušika v preteklih desetletjih 
predmet številnih raziskav za identifikacijo N virov in procesov (Heaton, 1986). 
 
 
2.2 Pregled kroženja dušika v različnem vodnem okolju 
 
Dušik se v morskem in rečnem okolju nahaja v organskih in anorganskih oblikah. 
Anorganski dušik se pojavlja v različnih kemijskih oblikah in različnih oksidacijskih 
stanjih, kar omogoča kompleksne transportne procese, ki vplivajo na porazdelitev in 
pretvorbe dušika med različnimi anorganskimi in organskimi spojinami. Raztopljeni 
anorganski dušik je v vodnem okolju navzoč v kationski obliki kot amonijev ion (NH4

+), 
ter v anionski obliki kot nitatni (V) (NO3

-) in nitratni (III) (NO2
-) anion. Vse tri ionske 

oblike pomenijo osnovni vir N za primarno produkcijo. V anoksični morski vodi se N 
vrača v atmosfero z denitrifikacijo. V sedimentu ostaja le malo trajno shranjenega N. 
Organsko vezani N je večinoma navzoč v sedimentih. Navzočnost posameznih zvrsti je 
velikokrat odvisna od pH, mikrobne aktivnosti in redoks potenciala (Lehmann, 2002). 
Zaradi svoje vloge enega bistvenih hranil, je preučevanje tega elementa intenzivno. 
Prav tako je pomembno razumevanje povezanih procesov, ki nam omogoča razlago 
izmerjenih vrednosti. 
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Slika 1: Shematski prikaz kroženja dušika v vodnem okolju (Francis, 2009) 

 
Za celoten dušikov krog v vodnem okolju je značilno veliko recikliranje, ker se že 
navzoči dušik regenerira in je spet na voljo organizmom. Tako je mikrobna vezava 
dušika poleg vulkanskih izbruhov edini naravni proces, ki na Zemljo kot ekosistem 
vnaša »nov dušik«. Za priobalna morja so lahko vir novega dušika izlivi rek, usedanje 
atmosferskih delcev, vnos ostankov odmrlih rastlinskih in živalskih organizmov ali 
spiranje z obale. Človekov vpliv na kroženje N je pomemben predvsem z uporabo 
gnojil in gorenja. Proizvodnja N umetnih gnojil, predvsem amonijevih, je po svojem 
obsegu primerljiva morski fiksaciji (Canfield in sod., 2005) in ima isto izotopsko sestavo 
dušika.  
 
Glavni biološki procesi v kroženju dušika v vodnem okolju, ki so shematsko prikazani 
na sliki 1, so: vezava molekularnega dušika, asimilacija, amonifikacija, imobilizacija, 
nitrifikacija ter denitrifikacija. Nastanek anorganske oblike dušika iz organske oblike 
imenujemo mineralizacija. Vir organskega dušika so proteini odmrlih rastlin, živali in 
bakterij. Ker v večini primerov nastane amoniak, proces imenujemo tudi amonifikacija.  
 
Vezava ali fiksacija dušika je edini način za neposredno vgrajevanje molekularnega 
dušika v celice. Tega so zmožni le redki organizmi. Vezava dušika je v morju relativno 
nizka, prav tako v procesu nitrifikacije glede na potrebe fitoplanktona nastaja malo 
nitrata. Zato je dušik, ki nastane kot produkt lokalne remineralizacije, porabljen 
(asimiliran) še preden se utegne oksidirati. To je vzrok, da je večina regeneriranega 
dušika v obliki amonija ali uree. Nasprotno je globlje v morju na voljo dovolj časa, da se 
anorganski dušik oksidira. Bogatejši z nitratom so kopenski izvori (Falkowski, 2005). 
 
 
 
 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anorganska&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Amonijak
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amonifikacija&action=edit&redlink=1
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Amonifikacija je sprememba dušika iz organske oblike v amoniak. Pri tem procesu se v 
vodo sprošča amonij, ki nastaja pri razgradnji organske snovi. Reakcija hidrolize 
vključuje ureo. Usoda nastalega amonija je odvisna tudi od C:N razmerja organske 
snovi, ki se razgrajuje. Načeloma velja pravilo, da se pri razgradnji snovi z nižjimi C:N 
razmerji (med 5 in 10) sprosti v okolico več amonija. 
 
Asimilacija zajema biokemične procese, ki uporabljajo nitratne oblike dušika ali 
amoniak za tvorbo rastlinskih proteinov in drugih dušikovih spojin. Tako v vodnem 
okolju bakterije primarno asimilirajo amonij, fitoplankton pa nitrat. Če so koncentracije 
nitrata in amonija nizke in je na voljo dovolj preostalih hranil (v glavnem raztopljenega 
fosforja in železa), pride do cvetenja organizmov, ki vežejo dušik. Razlikovanje med 
dvema skupinama primarnih producentov je pomembno z vidika uporabe stabilnih 
izotopov. Pri asimilaciji dušika pride v vsaki skupini do različnega privzema dušikovih 
izotopov in posledično do različne izotopske sestave fitoplanktona (Waser in sod., 
1998). 
 
Nitrifikacija je proces biološke oksidacije amonijevih ionov v nitrat. Poteka v dveh 
korakih. V prvem koraku se amonijev ion oksidira v nitrat (III), v drugem koraku pa se 
le-ta oksidira naprej v nitrat (V) (Canter, 1997). Reakcije transformacije so običajno 
združene in potekajo hitro do nitrata (V). Koncentracije nitrata (III) ob katerem koli času 
so sorazmerno nizke. Nitrat, ki nastaja, je lahko uporabljen v sintezi, da pospeši rast 
rastlin, njegova količina pa se lahko naknadno zmanjša z denitrifikacijo. Amonij se 
oksidira tudi anorgansko brez sodelovanja mikroorganizmov pri nizkih temperaturah 
(okrog 1-2 °C) (Blackburn, 1983). 
 
Denitrifikacija je biološka redukcija nitrata v plinasti dušik. Redukcija lahko poteka v več 
korakih. Pri procesu sodelujejo heterotrofne bakterije, ki za vir energije uporabljajo 
organski ogljik. Ob navzočnosti tako kisika kot nitrata bodo bakterije pri oksidaciji 
organske snovi zaradi boljšega energetskega izkoristka prednostno uporabile kisik. 
Zato so za potek denitrifikacije potrebni anoksični pogoji (Canter, 1997). 
 
Imobilizacija dušika je definirana kot pretvorba ionskih oblik dušika (NH4

+, NO3
-, NO2

-) v 
organske oblike. Do tega procesa pride, kadar je na voljo dovolj organskega ogljika 
(Canter, 1997). 
 
Obstajajo tudi nebiološki procesi v kroženju dušika, vendar so v primerjavi z biološkimi 
globalno manjšega pomena (in obsega), lokalno pa lahko precej vplivajo na okolje. 
Večinoma se ti procesi nanašajo na fizikalne pretvorbe. Med njimi velja poudariti 
izhlapevanje amoniaka in adsorbcijo amonija na mineralne delce. Med kemične 
pretvorbe spadata tudi fotooksidacija dušika v atmosferi in oksidacija pri udarih strel 
med nevihtami (Galloway in Cowling, 2002). 
 
Vsakega od naštetih procesov spremlja ustrezna sprememba v izotopski sestavi med 
reaktanti, ki vstopajo v proces, in produkti, ki pri tem nastajajo. Produkti bioloških 
procesov so praviloma izotopsko lažji, preostala vstopna snov pa bogatejša z 15N. 
 
 
2.3 Osnove izotopske geokemije 
 
Izotopi so atomi istega elementa, ki imajo enako vrstno število, vendar različno masno 
število, torej se razlikujejo po številu nevtronov v jedru in s tem tudi po atomski masi. V 
naravi je najpogostejši najlažji stabilni izotop. Prav zaradi svoje stabilnosti predstavljajo 
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stabilni izotopi lahkih elementov H, C, N, O in S pomembno sledilo pri študiju biogenih 
prvin v okolju, biogeokemijskih ciklov, mikrobnih reakcij itn. 
 
Izotopsko sestavo oziroma razmerje med deležem težjega in lažjega izotopa v spojini 
izražamo z vrednostjo delta (δ). Ta predstavlja relativno razliko izotopske sestave 
raziskovanega vzorca (vz) glede na izbrani standard (st) in jo izražamo v promilih (‰): 
 

1000
R

RR
X

st

stvz ×
−

=δ        (1) 

 
V zgornji enačbi pomeni X težji izotop elementa (13C, 15N), R pa razmerje med težjim in 
lažjim izotopom v vzorcu in standardu (13C/12C, 15N/14N). δ-vrednost vsakega standarda 
je definirana z vrednostjo 0 ‰. Pozitivne vrednosti pomenijo, da vsebuje vzorec več 
težkega izotopa kot standard, negativne pa, da ga vsebuje manj. Primarna referenca 
za izotopske analize dušika je zračni dušik (N2), z vrednostjo Rst = 0,0036765. 
Primarna referenca za ogljik je fosil zunanjega skeleta prednika glavonožcev 
Belemnitelle americana iz krednega obdobja (PeeDee Belemnite, PDB), ki jo najdemo 
v Združenih državah Amerike v Južni Karolini. Ker je fosilnih ostankov za splošno 
uporabo premalo, so kot enakovredno referenco postavili umetno izdelan karbonat 
VPDB (Vienna PeeDee Belemnite) z vrednostjo Rst = 0,0112372. 
 
Naravne vsebnosti stabilnih izotopov so v principu konstantne (posledično tudi njihova 
razmerja) in so določene z nastankom elementov oziroma s sestavo Zemlje ob njenem 
nastanku. Vendar so v naravi zaradi tako imenovane izotopske frakcionacije opazna 
določena nihanja v vrednosti razmerij. Proces, ki vodi do frakcionacije, pa je izotopski 
efekt. Slednji je povezan z večino bioloških, kemijskih in fizikalnih procesov, ki 
vključujejo stabilne izotope. Obstajata dve vrsti izotopskega efekta, ki vodita k 
frakcionaciji: kinetični in termodinamski. 
 
Termodinamski efekt pomeni ravnotežje med kinetičnima efektoma kemijskega 
ravnotežja in je v splošnem manjši kot posamezni kinetični efekt. Odraža se predvsem 
v fizikalnih lastnostih, kot so parni tlak, vrelišče, tališče itn. in pride do veljave pri 
snovnem prenosu med dvema fazama (difuzija, izparevanje, kristalizacija itn.).  
 
Kinetični izotopski efekt je posledica različnih vibracijskih nivojev vezi, v katerih 
sodelujejo težji izotopi. Pri procesih, pri katerih gre za cepitev vezi, se vpletenost 
molekule s težjim izotopom odraža v kinetiki same reakcije, zato je eden izmed 
produktov favoriziran (bodisi tisti z lažjim bodisi tisti s težjim izotopom). To pride še 
zlasti do izraza v različnih biokemijskih reakcijah v naravi. 
 
Termodinamski in tudi nekateri kinetični efekti so odvisni od temperature (Farquhar in 
sod., 1989). 
 
Pri ravnotežnih reakcijah med posameznimi fazami izražamo izotopske efekte s 
faktorjem izotopske frakcionacije, α. Pri reverzibilni ravnotežni reakciji, aA ↔ bB (kjer 
sta A in B različni spojini) je α podan z naslednjo enačbo: 
 

( )
B

A
BA R

R
=α −          (2) 
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kjer RA označuje razmerje težjega proti lažjemu izotopu v molekuli ali fazi A (reaktantu) 
RB pa razmerje istih izotopov v molekuli ali fazi B (produktov). Ta nam pove, kako se je 
spremenila izotopska sestava reaktanta (A) in produkta (B), oziroma kakšna je stopnja 
frakcionacije med reakcijo. Ob upoštevanju enačbe (1) lahko izrazimo frakcionacijski 
faktor α z vrednostjo δ in dobimo: 
 

B

A
BA 1000

1000
δ+
δ+

=α −         (3) 

 
kjer sta δA in δB izotopski sestavi spojin A in B. 
 
Frakcionacijski faktor ireverzibilne kinetične reakcije R → P izrazimo z enačbo: 
 

( )
R

P
RP R

R
=α −          (4) 

 
kjer RP označuje razmerje težkega proti lažjemu izotopu v produktu P in reaktantu R. 
Splošno velja, da lažji izotopi reagirajo hitreje in zato nastane izotopsko lažji produkt. 
Nasprotno pa lahko v reverzibilnih ravnotežnih reakcijah nastanejo produkti, ki so 
izotopsko težji ali lažji od reaktantov. 
 
Zaradi lažje primerjave se namesto frakcionacijskega faktorja uporablja porazdelitveni 
faktor ε, ki podaja razliko med reaktantom in produktom z δ-vrednostmi. Porazdelitveni 
faktor je s frakcionacijskim faktorjem povezan z naslednjima relacijama in se podaja v 
‰: 
 

εA-B = (αA-B - 1) × 1000       (5) 
 

Če so koncentracije reaktantov visoke, frakcionacijski faktor pa majhen, velja: 
 

εA-B ≈ δA - δB ≈ 1000 lnαA-B       (6) 
 
V mnogih sistemih reaktanti ne ostajajo v sistemu, temveč iz njega sproti izstopajo. V 
tem primeru ne pride do uravnoteženja reaktantov in produktov, temveč se njihova 
izotopska sestava med reakcijo spreminja. Če se delež reaktanta premosorazmerno 
zmanjšuje z nastajanjem produkta, lahko napovemo kakšna bo izotopska sestava 
reaktanta (in s tem tudi produkta) v katerem koli času reakcije, če poznamo njen 
frakcionacijski faktor, α, ki se med samim procesom ne spreminja. Obogatitev 
reaktanta sledi pravilu Rayleighove enačbe destilacije, ki jo opišemo z naslednjo 
enačbo: 
 

)1(
0t fRR −α=        (7) 

 
Pri čemer sta Rt in R0 izotopski razmerji v času t in t0 na začetku reakcje, f je delež 
preostalega reaktanta in α frakcionacijski faktor dane reakcije. Bolj uporabljena oblika 
enačbe (7) vključuje δ-vrednosti, ki jo zapišemo v naslednji obliki: 
 

)1(
0t f −αδ≅δ          (8) 

 
Enačba velja za sisteme, kjer je δ blizu 1 ‰, δ0 blizu 0 ‰ in manj kot +10 ‰. 
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2.3.1 Metode za določanje izotopske sestave dušika v nitratu  
 
Na razpolago so različne metode za pripravo vzorca za določanje izotopske sestave 
dušika v nitratu. Najenostavnejša metoda za pripravo vzorca za δ15N analize vključuje 
izparevanje oziroma liofilizacijo filtriranih vzorcev vod (Kendall in Grim, 1990). Za 
izvedbo analize, kjer je potrebna minimalna koncentracija N 100−200 µmol,  je po tej 
metodi potrebno liofilizirati velike količine vzorca, kar je zamudno. Prav tako prihaja pri 
analizah do napak, ki so povezane s prisotnostjo DON, ki ga ne moremo odstraniti s 
filtriranjem.  Zato je potrebno za δ15N analize v nitratu nitrat najprej izolirati iz raztopine, 
ga skoncentrirati in pretvoriti v obliko, primerno za MS, brez da bi pri tem prišlo do 
kontaminacije in frakcionacije.  Za sladke površinske in podzemne  vode  uporabljajo 
metode z anionskim izmenjalcem, ki so se izkazale tudi kot najbolj učinkovite (Revesz 
in sod., 1997; Silva in sod., 2000; Fukada in sod., 2003), zato smo jih uporabili tudi pri 
našem delu pri analizah δ15N v nitratu v rečnih vzorcih. Pri tej metodi nitrat iz raztopine 
skoncentriramo na anionski izmenjevalec, ga speremo s HCl in dobljeno raztopino nato 
v ledeni kopeli nevtraliziramo z dodajanjem Ag2O, pri čemer nastane AgNO3.   
 
Zaradi nizkih koncentracij nitrata in visoke ionske moči morske vode, te metode za 
analize δ15N v nitratu v morskih vodah niso primerne. Metode, ki se najbolj uporabljajo 
temeljijo na redukciji nitrata do amonija ter ekstrakciji le-tega z difuzijo ali destilacijo 
(Sigman in sod., 1997; Holmes in sod., 1998; Liu in sod., 1996). V naslednjem koraku 
sledi sežig in izotopska analiza na MS. Metoda z destilacijo ni najbolj primerna, ker 
prihaja pri destilaciji do frakcionacije in kontaminacije, poleg tega je tudi časovno 
zamudna, zato se v morskih vodah najbolj uporablja metoda mikrodifuzije, ki so jo 
razvili Sigman in sod. (1997). Po priporočilih avtorjev je potrebno najprej preveriti 
uporabnost difuzijske metode in jo optimizirati za specifične lastnosti vzorcev morske 
vode iz določenega morskega okolja. Slabost omenjenih metod je ta, da potrebujemo 
za analizo na MS zadostno količino dušika, kar zaradi nizkih koncentracij nitrata v 
vodah pomeni, da potrebujemo velike količine vzorca. Pri velikih količinah vzorca pa 
predstavlja omejitev izkoristek ekstrakcije (Sigman in sod., 1997).  
 
Najnovejša metoda za določanje izotopske sestave nitrata v sladkih in slanih vodah, ki 
so jo predstavili Sigman in sod. (2001), temelji na izotopski analizi N2O, ki ga iz nitrata 
proizvajajo denitrifikacijske bakterije. S to metodo je mogoče določiti izotopsko sestavo 
dušika in kisika v nitratu. Prednost metode je v količini vzorca, saj za analizo 
potrebujemo le 5 ml vzorca. Poleg tega prisotnost DON ne vpliva na rezultate meritev. 
Omejitev metode je povezana s pogoji vzgajanja denitrifikacijskih kultur, kar pomeni, da 
mora biti pri pripravi vzorcev in vzgoji kultur na razpolago ustrezno urejen mikrobiološki 
laboratorij.   
 
 
2.3.2 Izotopske sestave različnih virov dušika v nitratu 
 
Vrednosti δ15N nitrata v različnih vodnih okoljih lahko pokažejo na glavni vir nitrata. 
Dušik iz zraka in dušik iz umetnih gnojil imata nižje vrednosti δ15N (med -3 in 3 ‰), 
medtem ko ima dušik iz živalskih iztrebkov značilno višje vrednosti δ15N (med 10 in 25 
‰) (Hebert in Wassenaar, 2001).  
 
Spojine oziroma raztopljene dušikove zvrsti, ki so antropogenega izvora, so obogatene 
z 15N kot rezultat čiščenja odpadnih vod in visokega trofičnega statusa človeka. Nitrat, 
ki prihaja v vodo s kanalizacijskimi izpusti ima δ15N vrednosti med +10 in +20 ‰ in se 
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opazno razlikuje od izotopske sestave nitrata, ki se spira v vodo iz naravnih tal, in ima 
δ15N vrednosti med +2 in +6 ‰. 
 
 

 
Slika 2: Območja δ15N vrednosti za glavne vire dušika v hidrosferi (Hebert in Wassenaar, 2001) 

 
Podobne vrednosti so dobili tudi Fogg in sod. (1998), ki so ugotovili, da so δ15N 
vrednosti v organski snovi v tleh večinoma med 0 in 4 ‰ ter da se povprečje le-teh 
bistveno ne razlikuje od δ15N vrednosti za kemična gnojila. δ15N vrednosti pri rabi 
živalskega gnoja ter pri kanalizacijskih izpustih bolj variirajo, vrednosti so med 8 in 20 
‰ za živalski gnoj ter med 2 in 12 ‰ za komunalne odplake. Tako so sklepali, da je 
lahko razlikovanje med naravnimi viri, sintetiziranimi gnojili in komunalnimi odplakami 
dokaj zahtevno zaradi prekrivanja območij δ15N vrednosti (slika 3). 
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Slika 3: Območja δ15N vrednosti v podtalnici pri različni rabi tal (Fogg, 1998) 

 
Številne študije so pokazale, da je δ15N v nitratu v povezavi z odstotkom vnosa 
odpadnih voda iz urbanih območij. V obsežni raziskavi šestnajstih povodij v SV delu 
ZDA, so Mayer in sod. (2002) pokazali, da so rečne δ15N vrednosti v nitratu v pozitivni 
korelaciji z vnosi odpadnih voda. Ugotovili so, da δ15N vrednosti v nitratu glede na 
gostoto prebivalstva naraščajo. Isti avtorji navajajo, da lahko v primeru, če na grafu 
primerjamo δ15N vrednosti proti koncentraciji nitrata, sklepamo na proces denitrifikacije 
ali pa na mešanje nitrata iz dveh ali več virov (slika 4).  
 

 
Slika 4: Povprečne δ15NNO3- vrednosti v odvisnosti od koncentracije nitrata. Leva slika prikazuje 
pričakovani trend zmanjševanja vrednosti δ15NNO3- ob povečevanju koncentracije nitrata, značilno za 
denitrifikacijo. Desna slika prikazuje trend povečevanja δ15NNO3- vrednosti ob povečevanju koncentracije 
nitrata. To je pričakovati pri mešanju dveh ali več virov nitrata: enega z nizkimi koncentracijami nitrata in 
nizkimi delta vrednostmi ter drugega vira z višjimi delta vrednostmi (Mayer, 2002) 
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Kendall (1998) opozarja na možnost napačne ocene izvora nitrata zaradi procesa 
denitrifikacije. δ15N vrednost med denitrifikacijo raste, v tem primeru lahko pride do 
izgube informacije o izvoru nitrata (slika 5). Problemu se je moč izogniti z določitvijo 
stopnje denitrifikacije, optimalna rešitev pa je uporaba kombinacije izotopov, na primer 
δ15N in δ18O v nitratu. 
 
 

 
Slika 5: Shematični prikaz povečevanja δ15NNO3- vrednosti iz umetnega gnojila zaradi procesa 
denitrifikacije (Kendall, 1998) 

 
V študiji izotopske sestave nitrata v podtalnici v Cape Cod, Massachusetts, ZDA, so 
Cole in sod. (2006) potrdili povezavo med vnosi dušika v odpadnih vodah ter 
vrednostmi δ15N v podtalnici. Povezava med δ15N in vnosi odpadnih vod v tej in 
preostalih raziskavah nakazujejo, da je δ15N učinkovit indikator virov onesnaženja z 
odpadnimi vodami. 
 
Študije nitratov v površinskih vodah, ki so jih objavili Böhlke in Denver (1995) za 
kmetijsko obremenjeno povodje Marylanda, ZDA ter McMahon in Böhlke (1996) za 
reko Platte, Colorado, ZDA, so uporabljale podatke δ15N predvsem za kvantifikacijo 
denitrifikacije in mešanja med reko in vodonosnikom, ne pa za iskanje virov 
onesnaženja z nitrati (kljub temu, da so vrednosti δ15N kazale na to, da izvira nitrat iz 
živalskih odpadkov in gnojil). 
 
Študija, ki so jo v porečju reke Mississippi, ZDA, opravili Battaglin in sod. (2001) ter 
Chang in sod. (2002), je pokazala, da imajo velika porečja z različnimi rabami terena 
podobno izotopsko sestavo hranil in se δ15N vrednosti med seboj prekrivajo. Med seboj 
jih je mogoče ločiti z uporabo kombinacije izotopov; na primer δ18O in δ15N v NO3

−, ter 
δ15N in δ13C v POM. Ugotovljeno je bilo, da je atmosferski NO3

− pomemben vir nitrata v 
velikih neposeljenih, kot tudi urbanih območjih (Battaglin in sod., 2001; Chang in sod., 
2002). Kombinacijo izotopov v POM in nitratu so uporabili tudi Ogrinc in sod. (2008) pri 
določitvi izvora nitrata v reki Savi. Ugotovili so, da so δ15NNO3- vrednosti < 6 ‰ značilne 
za naravni izvor nitrata, ki se spira iz gozdnih predelov povodja, medtem ko so 
vrednosti > 6 ‰ tipične za kmetijska oziroma urbana območja. Najvišje δ15NNO3- 
vrednosti tudi do +25,5 ‰ so dobili v bližini večjih mest, kot je Beograd in so verjetno 
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posledica neurejenih kanalizacijskih izpustov v kombinaciji z nizkimi pretoki reke Save. 
Te ugotovitve potrjujejo tudi δ13C in δ15N v POM z vrednostmi -24,2 ‰ in -0,7 ‰. 
 
Študija v porečju reke Oldman (Alberta, Kanada) je pokazala, da je glavni vir nitrata v 
neokrnjenih gozdnih območjih nitrat iz tal, medtem ko je glavni vir nitrata v območjih z 
intenzivno kmetijsko pridelavo ter urbanih območjih, gnojnica in/ali kanalizacijski izpusti 
(Rock in Mayer, 2004). 
 
Obalni ekosistemi in ustja rek so dinamična, visoko produktivna območja. V zadnjih 
desetletjih so mnoge študije uporabljale δ15N v nitratu in amoniju za določitev virov 
onesnaženja z dušikom (McClelland in Valiela, 1998; Kroeger in sod., 2006) in vplivom 
rek na kroženje dušika v priobalnih morjih. 
 
Z izboljšanjem analiznih metod se lahko spremlja kroženje in mešanje večih virov 
onesnaženja. Wankel in sod. (2006) so v študiji zaliva San Francisco Bay pokazali, da 
lahko mešanje virov razloži večino odstopanj izotopskih vrednosti v zalivu. Vrednost 
δ15N v nitratu je služila kot indikator virov kanalizacijskih izpustov, δ18O v nitratu pa za 
razlikovanje med morskimi in rečnimi viri. 
 
V nedavni študiji ustja reke Sene v Franciji so Sebilo in sod. (2006) ugotovili, da sta 
vzrok za opazen odklon od pričakovanih vrednosti δ15NNO3-, za enostavno mešanje 
morskih in rečnih virov, najverjetneje denitrifikacija in nitrifikacija v vodi. 
 
 
2.3.3 Povezava med dušikom in ogljikom 
 
Ogljik je najpomembnejši biogeni element, katerega kroženje je tesno povezano s 
kroženji preostalih biogenih elementov. S kisikom je povezan s procesom fotosinteze, z 
dušikom pa pri procesih razgradnje. Organski ogljik in organski dušik sta tesno 
povezana; obstaja zveza med razmerjem C:N v organskem substratu, C:N v 
bakterijskih celicah in učinkovitostjo vgrajevanja C v celice. CO2, HCO3

- in CO3
2- v 

vodnem okolju sestavljajo glavnino anorgansko vezanega C, medtem ko je organsko 
vezani C navzoč v organizmih (živih in odmrlih), fosilnih gorivih in organskih spojinah v 
kamninah, vodi in atmosferi. Obstaja stalna izmenjava med anorgansko in organsko 
vezanim C. Organska snov v vodah vsebuje organske monomerne in polimerne 
(makromolekulske) spojine, ki izvirajo iz organizmov različnih struktur in imajo različno 
molsko maso. Organsko snov delimo na dve frakciji: raztopljeno in koloidno (< 0,45 
µm) ter suspendirano (> 0,45 µm; POM) (Faganeli, 1999). V evfotski coni v oceanih je 
približno 89 % raztopljene in 11 % suspendirane snovi. V priobalnem morskem okolju 
in v rekah pa je delež suspendirane snovi večji. Suspendirana organska snov je 
navzoča tudi v večjih delcih: v morskem snegu (>500 µm veliki, suspendirani organski 
in anorganski delci), makroagregatih in fekalnih peletih. 
 
Zaradi tesne povezanosti med C in N se glavne frakcionacije dogajajo pri podobnih ali 
istih procesih, kar lahko izkoristimo za potrjevanje ali zavračanje hipotez, za iskanje 
izvora organske snovi ter za identifikacijo raziskovanega procesa (Owens, 1987). 
Izotopska sestava ogljika v organski snovi v vodnih sistemih in sedimentih se pogosto 
uporablja za sledenje poti organskega materiala od izvora do ponora (Engel in Macko, 
1993). POM, ki vključuje detrit, fitoplankton, mikroheterotrofe in zooplankton je prav 
tako pogosto predmet analiz. δ13C morskega POM je v območju -20 do -28 ‰, tipična 
morska δ13CPOC vrednost naj bi bila -22 ‰ (Altabet, 1996). V Tržaškem zalivu pa je 
povprečna δ13CPOC vrednost -21 ‰ (Ogrinc in sod., 2005). POM  kopenskega izvora, 
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katere glavna komponenta je prst, ima δ13C vrednost približno -27 ‰. Tipične vrednosti 
δ15N za morsko vodo se gibljejo okrog 7 ‰, za rečne sisteme pa okrog 2 do 4 ‰. Tako 
lahko mešanje kopenske POM z in situ izhajajočo POM vpliva na izotopsko vrednost 
organskega materiala v ustjih rek (Engel in Macko, 1993). Na odprtem oceanu pa so 
δ13C in δ15N vrednosti biomase neodvisne od kopenskih izvorov. Raziskave na 
določanje izvora POM, ki vpliva na transport hranil v priobalna morja, z uporabo C:N 
razmerij in stabilnih izotopov, so se razširile tudi v rečnih sistemih. Na podlagi meritev 
izvedenih v urbanih okoljih so določili okvirne vrednosti parametrov za POM, ki so 
posledica antropogenega vpliva, in sicer za δ13C = -23 ‰, δ15N = 2,5 ‰ in C:N = 7,5 
(Andrews in sod., 1998; Wu in sod., 2007). 
 
Prispevek kopenskega oziroma morskega (fitoplanktonskega) POM lahko izračunamo 
z izotopsko masno bilanco ogljika po naslednji enačbi: 
 

δ13CPOC = δ13Cmor × X + δ13Ckop  Y,      (9) 
1 = X + Y       

 
kjer δ13CPOC, δ13Cmor, in δ13Ckop, predstavljajo izotopsko sestavo ogljika v suspendirani 
snovi v vzorcu, v tipično morskem in tipično kopenskem okolju območja raziskav, X 
predstavlja delež morske in Y delež kopenske suspendirane organske snovi. Izotopska 
masna bilanca dušika za to ni najprimernejša, ker je dušik bolj izpostavljen različnim 
biogeokemijskim procesom in se zato tudi njegova izotopska sestava bolj spreminja. 
Raziskave so pokazale, da se C:N razmerje v POM med tonjenjem delcev zaradi 
preferenčnega razkroja aminokislin povečuje. To pomeni, da se med razgradnjo POM 
dušik porablja hitreje kot ogljik, kar posledično vpliva tudi na večje variacije v δ15N 
vrednosti (Saino in Hattori 1980; Altabet in McCarthy 1985). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Opis raziskovalnega območja 
 
Za raziskovalno območje smo si izbrali Tržaški zaliv kot primer obalnega morskega 
okolja (slika 6). To območje je eno izmed najbolj onesnaženih v Jadranu. Glavni del 
onesnaženja v Tržaški zaliv prispevajo reke ob slovenski in italijanski obali s povišanim 
vnosom hranil, ki so posledica človeške dejavnosti. 
 
 

 
Slika 6: Tržaški zaliv 

 
 
Tržaški zaliv je razmeroma plitka kotanja na skrajnem severovzhodu Jadranskega 
morja. Njegova površina znaša približno 500 km2, največja globina je 25 m (Ogrinc in 
sod., 2005; Faganeli in sod., 2009). Zaliv je delno ločen od severnega Jadranskega 
morja s plitvino smeri JV-SZ med Istro in Gradeško laguno. Najpomembnejši 
sladkovodni pritok je reka Soča na severu, s povprečnim pretokom okoli 200 m3 s-1 
(Faganeli in sod., 2009). Slanost okvirno variira med 30 ‰ in 38 ‰, temperatura pa od 
8 °C februarja do 26 °C avgusta (Faganeli in sod., 2009). Termična stratifikacija v vodi 
je razvita spomladi in poleti, proti koncu poletja pa se temperatura že izenači po celotni 
globini (izotermija). V poznem poletju zaradi vertikalnega temperaturnega in 
slanostnega gradienta prihaja v spodnjem sloju pogosto do pomanjkanja kisika. 
Občasno pride do pojava hipoksije ali celo anoksije (Faganeli in sod., 1985; Ogrinc in 
sod., 2005; Faganeli in sod., 2009). Vzroke za to lahko iščemo v antropogenem 
onesnaženju s kopnega, predvsem s komunalnimi odplakami in spiranjem hranil s 
kmetijskih površin. Koncentracije hranilnih soli, še posebej nitrata in silikata, sledijo 



15 
 

sezonskemu nihanju rečnih vnosov (na pomlad) in obilnejšim padavinam (jeseni). 
Koncentracija hranilnih soli je največja v površinskem sloju spomladi in jeseni ter poleti 
v pridnenem sloju pod termoklino, kot posledica regeneracijskih procesov (Mozetič, 
1997). Vnos predvsem dušika in fosforja vpliva na močno povečanje navzočnosti 
mikroorganizmov. Ko le-ti odmrejo in se posedejo na dno, je za razgradnjo te organske 
snovi potrebna velika količina kisika, to pa posledično povzroči pomanjkanja le-tega. 
 
Za Koprski in Piranski zaliv sta najpomembnejša vodotoka reki Rižana (dolžina 14 km, 
povprečni pretok 3,46 m3 s-1, prispevna površina 204,5 km2) in Dragonja (dolžina 27 
km, povprečni pretok 0,88 m3 s-1, prispevna površina 101 km2), ki s kopnega v morje 
vnašata hranila iz urbanih in kmetijskih površin (Turk in sod., 2002). Zaradi doprinosa 
hranil v Koprski zaliv pa je iz tega vidika pomembna tudi reka Badaševica. Reka 
Rižana pa je sploh najpomembnejša reka v slovenski Istri, saj njen izvir pomeni glavni 
in edini vir za vodooskrbo obalne regije. Je tipična kraška reka, kar pomeni, da hitro 
reagira na vse zunanje spremembe. Močno je izpostavljena letnemu nihanju v količini 
in kakovosti vode, ki je odvisna od količine padavin. Spada med ogrožene vodne vire 
(Rižanski vodovod, 2010).  
 
Za Dragonjo in njene pritoke pa je problem pomanjkanje vode, saj so struge v poletnih 
mesecih dalj časa suhe. Ker večina naselij še nima urejenega zbiranja in čiščenja 
odpadnih voda, zaradi flišne podlage prihaja do hitrega odtekanja in izcejanja 
komunalnih odplak v struge, kar posledično pomeni poslabšanje ekološkega stanja 
vodnega prostora. Problem je tudi prevelika poraba zaščitnih sredstev v kmetijstvu. 
Povodje Dragonje je zaradi krajinskih posebnosti in pomembnosti kot življenjski prostor 
redkih, endemičnih ali ogroženih rastlinskih in živalskih vrst predlagano za krajinski 
park. Rečni nanosi Dragonje v izlivnem območju v morje so omogočili razmere za 
nastanek solin ter s tem vplivali na razvoj izjemne kulturne krajine. 
 
Najbolj obremenjeno območje priobalnega morja je notranjost Koprskega zaliva. Glavni 
viri onesnaženja so nepopolno očiščene komunalne odplake koprske čistilne naprave, 
ki se izlivajo v spodnji tok Rižane; poleg tega se v Rižano in Badaševico neposredno 
izlivajo nekatere komunalne odplake zaledja in industrijske odplake. Posebno kritične 
so razmere poleti, v času nizkih pretokov rek in visokih temperatur, ko rezultati v ustju 
Rižane in Badaševice kažejo na anaerobne procese. Nizke vsebnosti kisika sovpadajo 
z visokimi vrednostmi biološke porabe kisika (BPK5) in kemijske potrebe po kisiku 
(KPK), visoke so tudi koncentracije hranilnih soli dušika in fosforja. Problem je tudi 
gosta poseljenost slovenske obale in pa naval turistov v poletni sezoni, kar pomeni 
dodaten pritisk na čistilne naprave, vodotoke in obalno morje (Turk in sod., 2002). 
 
Opozoriti pa je treba tudi na onesnaženje iz netočkovnih virov, ki se lahko prenese z 
bolj oddaljenih, močno industrializiranih območij. Pri tem imamo v mislih predvsem 
Padsko nižino z močno obremenjeno reko Pad. Za takšne vire je značilno, da se čez 
leto glede na prevladujoče meteorološke razmere močno spreminjajo. Med te vire 
lahko uvrstimo tudi splošne razmere v obalnem morju. Ker pa je Tržaški zaliv široko 
odprt v severni Jadran, lahko na lokalne razmere vpliva tudi stanje v severnem 
Jadranu. 
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3.2 Materiali in metode 
 
3.2.1 Vzorčenje 
 
Vzorce vode smo odvzeli v mesecu maju 2010. Vzorce morske vode smo odvzeli s 
plovilom Inštituta za biologijo Morske biološke postaje v Piranu (MBP) Sagita, z 
avtomatskim vzorčevalnikom Niskin na več reprezentativnih lokacijah v Tržaškem 
zalivu po različnih globinah (preglednica 1). Pretočili smo jih v sterilne petlitrske 
plastične posode. Vzorce smo odvzeli na mestih, kjer bi lahko pričakovali vpliv rek na 
morje, in v točki CZ v središču Tržaškega zaliva, ki pomeni referenčno vzorčevalno 
mesto. ERI2 pa je točka ob izlivu reke Rižane v Koprski zaliv. Rečne vzorce smo 
odvzeli ročno na izviru ter v bližini izliva rek Rižane in Dragonje. Na vsaki točki smo 
odvzeli dva litra vzorca. Po odvzemu smo jih spravili v hladilne torbe (~10 °C). 
Vzorčevalna mesta so grafično prikazana na sliki 7. 
  
Preglednica 1: Izbor vzorčevalnih mest z globinami, kjer so bili odvzeti vzorci − Tržaški zaliv 

Merilna postaja Zemljepisna širina Zemljepisna dolžina Globine (m) 
CZ 45°37,41′ 13°37,92′ 0, 5, 15, 24 (dno) 
K 45°33,57′ 13°43,17′ 0, 5, 10, 16 (dno) 
MA 45°30,01′ 13°34,30′ 0, 5, 15 (dno) 
ERI2 45°33,52′ 13°44,61′ 0 
      

 
Slika 7: Vzorčevalna mesta 
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V laboratoriju smo vzorce prefiltrirali najprej čez prežarjen (4 ure pri temperaturi 480 
°C) filter iz steklenih vlaken Whatman GF/F (s povprečnimi porami 0,7 µm). Filtre smo 
posušili pri 60 °C ter jih uporabili za določanje izotopske sestave ogljika in dušika. Nato 
smo vzorce prefiltrirali še čez 0,2 µm polikarbonatne filtre (Sartorius Stedim Biotech, 
Göttingen, Nemčija) in približno 100 mL vzorca takoj zamrznili. Preostanek vzorcev pa 
smo do uporabe za določitev izotopske sestave dušika v nitratu shranili v hladilniku. 
100 mL zamrznjene vzorce smo poslali na MBP Piran na analizo vsebnosti 
posameznih fosforjevih in dušikovih zvrsti. 
 
 
3.2.2 Meritve in-situ 
 
Meritve fizikalnih parametrov za rečne vzorce smo opravili ročno s prenosno sondo 
(ULTRAMETER II™ 6P, Myron L Company, USA), ki omogoča sočasne meritve 
temperature, specifične prevodnosti in pH-ja. Natančnost meritve znaša ± 1 % za 
specifično prevodnost, za pH ± 0,01 pH ter ± 0,1 °C za temperaturo. 
 
Meritve fizikalnih parametrov za morske vzorce smo opravili s pomočjo CTD sonde 
(CTD – Conductivity, Temperature, Depth; Center for Water Research, Australia), ki 
omogoča sočasne meritve globine, temperature in električne prevodnosti. Slanost vode 
smo izračunali iz električne prevodnosti vode in temperature. pH smo izmerili s pH 
metrom Iskra MA 5794 in kombinirano stekleno elektrodo. Koncentracije raztopljenega 
kisika so bile določene po Winklerjevi metodi (Grasshoff, 1983) s titracijo sproščenega 
joda z natrijevim tiosulfatom. 
 
 
3.2.3 Določanje izotopske sestave dušika in ogljika v suspendirani snovi 
(δ15NPN, δ13CPOC) 
 
Vzorce za določitev izotopske sestave ogljika v suspendirani snovi smo nakisali z 1M 
HCl, da smo odstranili raztopljeni anorganski ogljik, in posušili (Mayer, 2005). Nato smo 
jih dali v posebne kositrne kapsule in stisnili. Vzorce za določitev izotopske sestave 
dušika v suspendirani snovi smo pripravili brez predhodnega nakisanja ter vzorec 
direktno postrgali iz filtra v kositrno kapsulo. Meritve izotopske sestave ogljika in dušika 
smo opravili na masnem spektrometru Europa 20-20, s preparativnim modulom ANCA-
SL za trdne in tekoče vzorce. 
 
 
3.2.4 Priprava vzorcev za določanje izotopske sestave dušika v nitratu  
(δ15NNO3-) 
 
Pripravo vzorcev za določitev izotopske sestave dušika v nitratu (δ15NNO3-) smo izvedli 
po dveh različnih postopkih. Rečne vzorce smo pripravili po metodi z ionskima 
izmenjalcema, ki so jo uvedli Silva in sod. (2000) ter modificirali Fukada in sod. (2003). 
Metoda za določanje izotopske sestave nitrata v morskem okolju se razlikuje od 
metode za sladkovodna okolja, ker sta zaradi vsebnosti različnih elementov v morski 
vodi ionska izmenjalca neuporabna. Problem predstavljata kloridni in sulfatni ion, saj 
omenjena metoda temelji na izmenjavi ionov na anionski koloni z nitratnimi anioni v 
vzorcu. Oba iona vplivata na frakcionacijo dušikovih izotopov. Pri morskih vzorcih smo 
zato uporabili tako imenovano metodo Devarda, ki temelji na mikrodifuziji med zlitino in 
amonijem v vzorcu, ki so jo uvedli Sigman in sod. (1997) ter Downs in sod. (1999). 
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Metodo smo najprej testirali na vzorcih morske vode iz Tržaškega zaliva in jo dodatno 
optimizirali za naše potrebe, predvsem zaradi višje ionske moči morske vode iz 
Tržaškega zaliva, kar je podrobneje opisano v nadaljevanju.    
 
 

− Rečni vzorci −−−− metoda z ionskima izmenjalcema po Silva in sod. (2000) ter 
Fukada in sod. (2003)  

 
Oprema in materiali: 
 

− analitska tehtnica 
− IRMS s preparativnim nastavkom ANCA SL za trdne in tekoče vzorce 
− prenosni spektrofotometer Hach Lange DR 2800 
− paboratorijska električna peč 
− peristaltična črpalka 
− 250 mL filtrirna posoda 
− plastična posoda za hlajenje vzorca (za hladilno kopel) 
− 5 mL kolone s pokrovčki (BIO-RAD) 
− steklene čaše (250 mL, 2000 mL) 
− nosilec za kolone 
− spatula 
− steklene palčke 
− pipeta 
− pinceta 

 
 
Kemikalije: 
 

− kationski izmenjalec, BIO-RAD AG 50W-X8, Hydrogen Form, 100-200 mesh 
− anionski izmenjalec, BIO-RAD AG2-X8, Chloride Form, 100-200 mesh 
− Ag2O (prečiščen) 
− 3 M HCl (50 mL 37% HCl s.p. v 150 mL H2O) 
− sukroza (zmleti trsni ali pesni sladkor) 
− deionizirana voda 
− etanol 

 
 
Potrošni material: 
 

− pH papir 
− Ag kapsule 5 x 9 mm (SerCon Ltd, UK) 
− filtrirni papir, Whatman GF/C 
− polikarbonatni filtri 0,2 µm (Sartorius Stedim Biotech, Germany) 
− PVC cevke za peristaltično črpalko (2,97 mm, Tygon MHSL 2001; ISMATEC) 
− hitri test za nitrat HACH LANGE LCK 339 
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Predhodni poskus 
 
Vzorci rečnih vod vsebujejo različne ionske oblike dušika: amonijev ion (NH4

+), nitratni 
(V) ion (NO3

-), nitratni (III) ion (NO2
-) in raztopljeni organski dušik (DON), ki lahko 

vplivajo na izotopsko sestavo nitrata, zato smo vzorce za meritev pripravili po metodi z 
ionskima izmenjalcema, in sicer tako, da smo ga pretočili najprej čez kationski 
izmenjalec, nato pa še čez anionski izmenjalec, po postopku, opisanem v nadaljevanju 
in shematsko prikazanem  na sliki 8. 
 
Za kontrolo priprave vzorca smo vzporedno pripravili tudi standarde v deionizirani vodi 
z dodanim referenčnim materialom 2,2 in 4,7 mg KNO3 s poznano izotopsko sestavo 
δ15N = 3,5 ± 0,2 ‰. V tem primeru nam vzorca ni bilo treba pretočiti čez kationski 
izmenjalec, saj ni vseboval amonija ali organskih nečistoč. 
 
 

 
 

Slika 8: Shematični prikaz postopka določanja δ15NNO3- v sladkovodnih vzorcih 
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Prefiltrirani vodi smo najprej spektrofotometrično določili koncentracijo nitrata s 
prenosnim spektrofotometrom Hach Lange DR 2800 in testno opremo istega 
proizvajalca LCK 339 za nitrat. Koncentracijo nitrata smo potrebovali za izračun 
primerne prostornine vzorca, v katerem je bilo dovolj analita za dober signal na 
masnem spektrometru. Velikost signala mora biti od ~5 x 10-8 do ~5 x 10-7.  Najprej 
smo vzorec spustili čez kationski izmenjalec (AG®50W-X8 100-200 Mesh, Hydrogen 
Form, Bio-Rad Laboratories, Hercules, California, USA). Primerni tok vode smo dosegli 
z uporabo peristaltične črpalke nastavljene na hitrost črpanja 8,2 mL/min. Tako so imeli 
kationi (NH4

+) dovolj časa, da so se vezali na izmenjalec. Poleg tega pa so se na 
izmenjalec vezale tudi organske snovi, ki jih predhodno ni bilo mogoče popolnoma 
izločiti s filtriranjem (Ostrom in sod., 1998). V vodi sta ostala le NO3

- in NO2
-, vendar pa 

koncentracije NO2
- niso motile izotopske analize nitrata (Casciotti in McIlvin, 2007). 

 
Vzorce smo nato spustili čez anionski izmenjalec (AG®1-X8 100-200 Mesh, Chloride 
Form, Bio-Rad Laboratories, Hercules, California, USA), na katerega se je vezal nitrat. 
Pretok na peristaltični črpalki smo nastavili na 8,2 mL/min. Kolono smo zatem morali 
dobro sprati s 3 M HCl (desetkrat po 3 mL), vsakič smo počakali, da se je izmenjalec 
dobro prepojil s kislino ter šele nato vključili peristaltično črpalko, nastavljeno na 3 
mL/min. Po vsakem dodajanju kisline smo morali kolono prepihati do suhega tako, da 
smo črpalko nastavili na visoke obrate (>110 mL/min) in počakali, dokler iz kolone ni 
nehala izhajati tekočina. Po spiranju s kislino smo kolono morali še dvakrat sprati z 
deionizirano vodo, dobljeno raztopino smo takoj nevtralizirali z Ag2O. Ag2O smo 
postopno dodajali v raztopino in jo intenzivno mešali s stekleno palčko. Čašo smo pri 
tem morali hladiti v vodni kopeli z ledom, saj je reakcija močno eksotermna. Da je 
reakcija uspešno potekla, smo vedeli takrat, ko se je raztopina mlečno obarvala. Mešali 
smo tako dolgo, dokler bela barva ni izginila in se usedlina ločila od raztopine. Sproti 
smo preverjali pH, ki je moral biti v območju med 5 in 6. Nevtralizirani vzorec smo 
prefiltrirali skozi filter Whatman GF/C ter ga posušili v sušilniku pri temperaturi 50–60 
°C. Nitrat iz vode je reagiral s srebrovim oksidom in tvoril srebrov nitrat (AgNO3). Med 
sušenjem in hranjenjem vzorci niso smeli biti izpostavljeni svetlobi, ker AgNO3 na 
svetlobi razpada. Pred meritvijo na masnem spektrometru smo sušino s spatulo 
postrgali iz čaše in jo skupaj z zdrobljenim sladkorjem (razmerje AgNO3:sladkor ~ 

1:2,5) zaprli v srebrove kapsule. Sladkor smo dodali za popolnejši sežig.  
 
 

 
Slika 9: Spiranje nitrata z anionskega izmenjalca 
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− Vzorci morske vode −−−− metoda mikrodifuzije po Sigman in sod. (1997) 
 
Oprema in materiali: 
 

− analitska tehtnica 
− IRMS z ANCA SL preparativnim modulom 
− laboratorijska električna peč 
− horizontalni stresalnik 
− eksikator 
− 250 mL filtrirna posoda 
− 500 mL laboratorijske steklenice DURAN® s plinotesnimi teflonskimi zamaški 

(SCHOTT AG, Mainz, Nemčija) 
− luknjač za papir 
− pipeta 
− pinceta 

 
 
Kemikalije: 
 

− KNO3 referenčni 
− NaOH extra pure peleti, Acros Organics, USA 
− MgO (prečiščen), Fisher Scientific, UK 
− koncentrirana HCl (37%) 
− zlitina Devarda, Merck KgaA, Germany 
− 2,5 M KHSO4 
− koncentrirana H2SO4 
− deionizirana voda 
− etanol 

 
 

 
Slika 10: Potrebni pripomočki pri izdelavi teflonskih pasti 
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Potrošni material: 
 

− pH papir 
− Sn kapsule 5 x 9 mm (SerCon Ltd, UK) 
− filtrirni papir, Whatman GF/F 
− polikarbonatni filtri 0,2 µm, Sartorius Stedim Biotech, Germany 
− kvarčni filter QF 20, Schleicher & Schuell 
− PTFE teflonski trak 

 
 
Izvedba analize 
 
Morski vodi je bilo najprej treba določiti koncentracijo nitrata, kar so za nas opravili na 
MPB Piran. To koncentracijo smo potrebovali za izračun primerne prostornine vzorca, v 
katerem je bilo dovolj analita za dober signal na masnem spektrometru. Prefiltrirane 
vzorce smo hranili v hladilniku, stremeli pa k čimprejšnji nadaljnji obdelavi le-teh. 
Vzorce smo pripravili po naslednjih korakih:  
 

1. Najprej smo 400 mL vzorca pretočili v 500 mL laboratorijske steklenice s 
teflonskimi zamaški in z dodajanjem ≥ 0,5 mL 10 M NaOH dvignili pH > 10 ter 
pustili odprte 5 dni, pri temperaturi 65 °C. S tem se DON razgradi do amonija. 
Pri morskih vzorcih smo za vsako merilno mesto vzeli za eno meritev 3 x po 
400 mL vzorca. Pri prvem poskusu smo vzorcu poskušali dvigniti pH samo z 
dodatkom MgO (300 mg na 100 mL vzorca) kot je predvideno v metodi, vendar 
je pH raztopine prehitro padel pod 10, pri tem pa je zaradi raztapljanja CO2 iz 
zraka pričela nastajati oborina CaCO3. Oborina je motila nadaljnji postopek 
priprave vzorca, zato smo pri nadaljnjih poskusih uporabili 10 M NaOH. S tem 
smo dosegli bolj konstantne pH vrednosti, tvorilo pa se je tudi manj oborine. 

 
2. V vmesnem času smo izdelali teflonske difuzijske pasti po naslednjem 

postopku: kvarčni filter (Schleicher & Shuell QF) smo z navadnim luknjačem za 
papir narezali na manjše kroge, ga nakisali z 10 µl 2,5 M KHSO4 in tesno zaprli 
med dva PTFE teflonska trakova. 
 

3. Po preinkubaciji smo vzorce v električni peči pri 95 °C izparili do suhega ter 
zatem dodali toliko deionizirane vode, da smo dobili 20 % začetne prostornine 
vzorca. V tem koraku smo odstranili amonij, ki je bil prisoten v vzorcu in bi motil 
nadaljnji postopek. Zmanjšan volumen vzorca pa prispeva tudi k učinkovitejši 
redukciji nitrata in difuziji nastalega amonija (Sigman in sod., 1997).  

 
4. Pred naslednjim korakom smo morali z dodatkom koncentrirane HCl znižati pH 

pod 9, nato pa ga neposredno pred dodajanjem reducenta in teflonskih 
difuzijskih pasti spet dvigniti nad 10 z dodatkom MgO (prežgan na 650 °C za 4 
ure) v prebitku. Z dodajanjem kisline v tem koraku povzročimo, da se nitrat 
sprosti iz oborine. Po dodatku MgO s stabilizacijo pH vrednosti ni več težav, saj 
v naslednjem koraku steklenice zapremo, s tem pa preprečimo raztapljanje CO2 
iz zraka. 

 
5. V vsako steklenico smo dodali 200 mg zlitine Devarde, ki je sestavljena iz Al, 

Cu in Zn (Merck KgaA, Nemčija). S tem smo nitrat v vzorcih reducirali v amonij. 
Nastali amonij se je sprostil iz alkalnega medija in se skoncentriral na nakisano 
difuzijsko past, ki smo jo pustili prosto plavati na vzorcu, tesno zaprto med dva 
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PTFE teflonska trakova. Pri tem je bilo pomembno, da smo steklenice takoj po 
dodatku Devarde tesno zaprli.  

 
6. Zaprte vzorce smo inkubirali 4 dni pri 65 °C in nato še 9 dni pri sobni 

temperaturi na horizontalnem stresalniku (~60 oscilacij/min).  
 

7. Po končani inkubaciji smo filtre odstranili, jih posušili v eksikatorju ob 
koncentrirani H2SO4 ter jih na dan izvedbe meritev s pinceto previdno odstranili 
iz PTFE žepkov. Nato smo jih zaprli v kositrne kapsule. Takšni vzorci so 
pripravljeni za meritev na MS. 

 

 
Slika 11: Shema postopka mikrodifuzije nitrata s teflonsko pastjo (prirejeno po Holmes in sod., 1998) 

 
Priprava standardov 
 
Vzporedno z realnimi vzorci morske vode smo morali pripraviti tudi standarde po 
enakem postopku. Z namenom ovrednotiti stopnjo frakcionacije, ki nastaja pri celotnem 
postopku, smo pripravili en standard v deionizirani vodi in enega v morski vodi (»CZ 
25m«). Za vzorce CZ smo se odločili zato, ker so koncentracije nitrata in preostalih 
dušikovih zvrsti v tej točki najnižje in zanemarljive v primerjavi s količino dodanega 
standarda. V oba smo nato dodali točno določeno količino referenčnega materiala 
KNO3 z znano izotopsko sestavo +3,5 ± 0,2 ‰. S tem postopkom smo si dodatno 
pridobili zaupanje v pravilnost rezultatov, ki smo jih dobili z modificirano metodo.  
 
 
Optimizacija metode 
 
Zaradi razmeroma nizkih koncentracij nitrata (< 10 µmol/L) v morski vodi in zaradi 
samega obnašanja nitrata pri redukciji do amonija ter počasne difuzije iz alkalne 
raztopine na filter, smo morali s predhodnimi poskusi optimizirati pogoje inkubacije. S 
tem smo želeli izboljšati ponovljivost in reprezentativnost rezultatov, dobljenih po tej 
metodi. Pri tem smo se najbolj osredotočili na začetni volumen vzorca ter na čas 
inkubacije. Delovno raztopino smo pripravili enako kot vzorce, le da smo v 200 mL 
deionizirane vode in 1 M raztopino KCl dodali 1,2 mg KNO3 z znano izotopsko sestavo 
dušika. KCl smo dodali zato, da smo povečali ionsko moč raztopine ter s tem preprečili 
akumulacijo tekočine znotraj PTFE pasti. 
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Poleg omenjenih parametrov je pomembno določiti tudi vpliv dodanih reagentov na  
postopek priprave vzorca. Največji doprinos k slepemu vzorcu prinese zlitina Devarda, 
ki lahko vsebuje manjše primesi dušika. Slepi vzorci so bili pripravljeni enako kot 
delovna raztopina, le da niso vsebovali KNO3. Pri tem smo dodali enako količino KCl. 
 
Pri prvem poskusu so bile spremenljivke začetni in končni volumen vzorca pred in po 
zračenju na 65 °C, čas inkubacije pri 65 °C ter čas stresanja. Nato smo del inkubacije 
izvedli pri 65 °C, del pa pri sobni temperaturi, ker v literaturi navajajo, da je ponovljivost 
višja pri sobni temperaturi (Sigman in sod., 1997). Čas inkubacije s segrevanjem smo 
spreminjali od 4 do 9 dni. Spreminjali smo tudi čas stresanja od 4 do 9 dni. Vzorce, ki 
jih nismo inkubirali pri 65 °C, smo samo stresali in čas stresanja spreminjali od 8 do 18 
dni. 
 
Ugotovili smo, da lahko metodo, ki smo jo ustrezno modificirali, uspešno uporabimo pri 
določitvi δ15N v nitratu v morskih vzorcih iz Tržaškega zaliva, ki ima višjo ionsko moč v 
primerjavi z vzorci iz literature. Modificirana metoda je cenovno ugodnejša v primerjavi 
z metodo iz literature predvsem zaradi uporabe QF filtrov. Iz navedenega lahko 
zaključimo, da je bila modifikacija metode uspešna.  
 
 
3.2.5 Meritve stabilnih izotopov na masnem spektrometru 
 
Rezultati meritev izotopskih vrednosti so podani z vrednostmi δ relativno glede na 
mednarodne standarde, izraženi v ‰. Za ogljik je primarna referenca PDB (PeeDee 
Belemnite), za dušik pa atmosferski dušik (enačba 1). Kontrolo kakovosti meritev na 
masnem spektrometru Europa 20-20 s preparativnim nastavkom ANCA-SL za trdne in 
tekoče vzorce smo izvajali z referenčnimi standardi. Za analize vzorcev dušika smo 
uporabljali referenčna materiala IAEA-N1 (tj. amonijev sulfat z vrednostjo δ15N = +0,4 ± 
0,2 ‰), IAEA-N2 (tj. amonijev sulfat z vrednostjo δ15N = +20,3 ± 0,2 ‰) ter interni 
laboratorijski standard Europa (Europa Scientific Ltd.; t.j. amonijev sulfat z vrednostjo 
δ15N = +2,5 ± 0,2 ‰). Za analize vzorcev ogljika smo uporabljali referenčni material 
IAEA CH-6 (tj. sukroza z vrednostjo δ13C = -10,4 ± 0,2 ‰) in interni laboratorijski 
standard UreaC (tj. urea z vrednostjo δ13C = -30,5 ± 0,2 ‰; Kemika Zagreb). 
Natančnost meritev znaša ± 0,2 ‰ za δ13C vrednosti in ± 0,3 ‰ za δ15N vrednosti. 
 
 
3.2.6 Določanje hranil 
 
Koncentracije NO3

-, NO2
-, NH4

+ in PO4
3- ionov so določili s standardnimi 

spektrofotometričnimi metodami (Grasshoff in sod., 1983) na Morski biološki postaji, 
Nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu. Celotni raztopljeni dušik (TDN; angl. total 
dissolved nitrogen) in fosfor (TDP; angl. total dissolved phosphorus) pa kolorimetrično 
po oksidaciji s K2S2O8 s standardnimi postopki (Grasshoff in sod., 1983). Napaka 
meritev je ± 3 %. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
  
4.1 Optimizacija metode mikrodifuzije po Sigman in sod. (1997) 
 
Rezultati poskusa so zbrani v preglednici 2. Ugotovili smo, da je vpliv reagentov, 
predvsem zlitine Devarde, zanemarljiv. Stephan in Kavanagh (2009) navajata, da je v 
vzorcih, ki vsebujejo ≤30 µg nitrata, minimalen. Na MS, ki smo ga uporabili za naše 
delo, je za meritev izotopske sestave 200 µg potrebna minimalna količina N, kar 
pomeni, da je vpliv reagentov v našem primeru tudi pri večji količini Devarde 
zanemarljiv. 
  
Rezultati delovne raztopine nakazujejo, da v vseh primerih dobimo zadosten signal na 
MS, vendar se vrednosti δ15N med seboj razlikujejo. Najboljši rezultat dobimo, če 
delovno raztopino pri 65 °C inkubiramo več kot 4 dni, čas stresanja pa je 9 dni. 
 
 
Preglednica 2: Rezultati optimizacijskega poskusa 1, skupaj s količino dodanega standarda, velikostjo 
signala na MS in δ15N vrednosti v nitratu 

VZOREC Inkubacija 
pri 65 °C Stresanje 

KNO3 
[mg dodanega 

standarda] 

Velikost 
signala na 

MS 

δδδδ15N 
[‰] 

D.I. voda + 
3,74g KCl; iz 

200mL na 
50mL 

C1 4 dni 4 dni 1,2 1,6 x 10-7   1,9 ± 0,4 
C2 6 dni 6 dni 1,2 1,8 x 10-7   2,2 ± 0,3 
C3 9 dni 9 dni 1,2 1,7 x 10-7   2,6 ± 0,2 

Morska 
voda; iz 

200mL na 
50mL 

A1 4 dni 4 dni 1,2 1,0 x 10-7 -16,7 ± 0,5 
A2 6 dni 6 dni 1,2 9,3 x 10-8 -17,1 ± 0,5 
A3 9 dni 9 dni 1,2 1,9 x 10-7  -1,4 ± 0,5 

Morska 
voda; iz 

400mL na 
100mL 

B1 4 dni 4 dni 2,4 2,0 x 10-7 -14,1 ± 0,9 
B2 6 dni 6 dni 2,4 1,6 x 10-7 -15,1 ± 0,6 
B3 9 dni 9 dni 2,4 3,1 x 10-7  -9,0 ± 0,4 

 
 
Nadalje smo ugotovili, da je pri realnih vzorcih vedno treba opraviti inkubacijo pri 65 °C, 
ker samo z inkubacijo pri sobni temperaturi in s stresanjem prihaja do nepopolne 
redukcije nitrata in difuzije amonija na teflonske pasti ter s tem do nezadostne količine 
dušika, potrebnega za meritve na MS. Izkazalo se je, da je 4 dni inkubacije pri 65 °C 
dovoljšen čas, da dobimo zadostno količino dušika za meritve na MS, ni pa nam uspelo 
določiti časa stresanja. Boljše δ15N vrednosti smo dobili pri času stresanja 9 dni, zato 
smo opravili nov poskus, pri katerem smo čas stresanja podaljšali na 12 dni. 
 
Ugotovili smo tudi, da je pri dodatku samo MgO pH začel padati in je nastala oborina. 
Zato smo v drugem delu poskusa dodajali NaOH, ki je bolj stabiliziral pH raztopine. 
Poleg tega se je del nitrata verjetno vezal na oborjeno raztopino, kar lahko sklepamo iz 
rezultatov v preglednici 2. Negativne δ15N vrednosti nakazujejo na to, da se je v 
oborino verjetno vezalo preferenčno več težjega izotopa. Ugotovili smo, da je treba 
vzorce po končanem zračenju (pred samo inkubacijo s teflonskimi žepki in dodajanjem 
Devarde) nujno nakisati s koncentrirano HCl. Za nekaj časa (~30 min) je treba pH 
vrednost znižati pod 9. S tem dosežemo, da se iz oborine sprosti nitrat. V nasprotnem 
primeru se pojavi močna frakcionacija, kar je razvidno iz δ15N vrednosti, ki so posledica 
nepopolne ekstrakcije amonija med difuzijo (preglednica 2). Nato dodamo MgO v 
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prebitku (pH>10) in nadaljujemo po postopku. Začetni volumen vzorca ni vplival na 
rezultate meritev. 
 
 
Preglednica 3: Rezultati optimizacijskega poskusa 2 skupaj s količino dodanega standarda, velikostjo 
signala na MS in δ15N vrednosti v nitratu 

VZOREC Inkubacija 
pri 65°C Stresanje 

KNO3  
[mg dodanega 

standarda] 

Velikost 
signala na 

MS 

δδδδ15N  
[‰] 

Morska 
voda; 

volumen 
iz 100mL 
na 25mL 

A1 4 dni 9 dni 1,2 2,0 x 10-7 3,6 ± 0,3 
B1 4 dni 12 dni 1,2 1,9 x 10-7 3,8 ± 0,2 
C1 4 dni 9 dni 0,6 0,9 x 10-7 3,5 ± 0,5 
D1 4 dni 12 dni 0,6 1,1 x 10-7 3,9 ± 0,2 

Realni morski 
vzorec; 6 x 

400mL na 6 x 
70mL 

4 dni 12 dni / 4,1 x 10-7 4,5 

 
 
Pri naslednjem poskusu sta bili spremenljivki začetni in končni volumen vzorca pred in 
po zračenju pri 65 °C ter čas stresanja. Pripravili pa smo tudi "realni" vzorec morske 
vode, brez dodanega SRM (preglednica 3), da bi ugotovili potrebno količino vzorca za 
meritve, potrebne na MS. Zaradi nizkih izmerjenih koncentracij nitrata v morski vodi, 
smo morali vzeti večji volumen vzorca in ga razdeliti v več steklenic, ki pa smo jih nato 
obdelali po enakem postopku kot preostale vzorce. Po končanem postopku smo vse 
vzorce združili v eno Sn kapsulo ter pripravili za meritev na MS. Rezultati poskusa, ki 
so zbrani v preglednici 3, nakazujejo, da je zadosten čas stresanja vzorcev 9 dni, pri 
realnem vzorcu pa smo videli, da se po tem postopku ujame na filtre dovolj (celo 
preveč) dušika za lep signal na MS, zato smo v prihodnje uporabili manjši začetni 
volumen. Frakcionacijski faktor med pripravo vzorca je ocenjen na 0,2 ‰ in je reda 
velikosti napake meritev na MS, zato je uvedba korekcijskega faktorja zanemarljiva. 
 
Pri realnih vzorcih morske vode smo tako vzeli 3 x po 400 mL vzorca, inkubirali 4 dni 
pri 65 °C in stresali 9 dni. Vzporedno z vsako serijo vzorcev smo pripravili tudi 
referenčni material KNO3 z znano izotopsko sestavo, ga pripravili po enakem postopku 
kot vzorce ter s tem spremljali vpliv izotopske frakcionacije med difuzijo in njen vpliv na 
rezultat meritev. 
 
 
4.2 Rezultati meritev v slovenskem obalnem morju in rečnih pritokih   
 
4.2.1 Osnovni fizikalni in kemijski parametri 
 
V preglednici 4 so prikazani osnovni fizikalno-kemijski parametri za izbrana merilna 
mesta v Tržaškem zalivu. Vidimo, da temperatura z globino pada, vrednosti 
raztopljenega kisika pa z globino rastejo, saj se kisik v hladnejši vodi bolje raztaplja. 
Najvišja temperatura je bila izmerjena na merilnem mestu »K 0 m« na površini. 
Vrednosti pH, ki se gibljejo med 8,16 in 8,29 se po različnih merilnih mestih in globinah 
bistveno ne spreminjajo. V splošnem so v Tržaškem zalivu najnižje slanosti ugotovljene 
na površini, kjer se najbolj kaže vpliv padavin in povečanih sladkovodnih pretokov. Tudi 
v maju nižje vrednosti slanosti na odvzemnih mestih tik pod gladino kažejo na rečni 
doprinos sladke vode. Še posebej velja opozoriti na nizko slanost na merilnem mestu 



27 
 

»CZ 0 m«, kjer je močno izražen vpliv izliva reke Soče kljub oddaljenosti le-tega od 
izliva. Sladka voda nižje gostote se širi po površinskem sloju daleč v notranjost zaliva. 
Merilno mesto »ERI2« v ustju reke Rižane je tudi pod večjim vplivom morja kot reke, 
saj je površinska slanost na tej postaji z vrednostjo 32,2 ‰ značilno morska. 
 
 
Preglednica 4: Fizikalno-kemijski parametri v morskih vzorcih 

Merilno mesto T  
[°C] 

Slanost  
[‰] 

Kisik  
[mL/L] 

pH 

CZ 0 m 17,8 30,5 5,54 8,29 
CZ 5 m 17,5 35,0 5,37 8,25 
CZ 15 m 14,2 36,5 6,05 8,21 
CZ 24 m(dno) 11,4 37,2 6,69 8,16 
K 0 m  18,3 32,8 5,36 8,25 
K 5 m 17,8 35,7 5,31 8,25 
K 10 m 17,2 36,1 5,45 8,24 
K 16 m(dno) 16,8 36,2 5,62 8,24 
MA 0 m 17,8 35,2 5,40 8,25 
MA 5 m 18,0 35,6 5,34 8,24 
MA 15 m(dno) 16,5 36,3 5,66 8,20 
ERI2 0 m 16,1 32,2 6,00 8,20 
 
 
V sladkovodnem okolju se fizikalno-kemijski parametri bolj spreminjajo kot v morskem 
okolju (preglednica 5). Najnižja temperatura je bila izmerjena na izviru Rižane, najvišja 
pa na izviru Dragonje. 
 
 
Preglednica 5: Fizikalno-kemijski parametri v rečnih vzorcih 

Merilno mesto T  
[°C] 

S 
 [µS] 

pH 

Izvir Rižane 11,3 350 7,69 
Izliv Rižane 12,4 378 8,21 
Izvir Dragonje 15,8 474 8,20 
Izliv Dragonje 14,7 532 7,73 
 
 
Temperatura in pH vrednost se od izvira do izliva bistveno ne spremenita. Pri električni 
prevodnosti za reko Dragonjo pride do opaznega povečanja med izvirom in izlivom. 
Vemo, da na električno prevodnost najbolj vplivajo koncentracije kalcijevih, natrijevih, 
magnezijevih, kalijevih, hidrogenkarbonatnih, sulfatnih in kloridnih ionov. Zaradi tega 
lahko sklepamo na brakične lastnosti vodnega okolja ob samem izlivu v morje. 
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4.2.2 Rezultati analize morskih in sladkovodnih vzorcev 
 
Rezultati meritev koncentracij hranil in stabilnih izotopov na vseh vzorčevalnih mestih 
so zbrani v preglednici 6. Ker so koncentracije nitratnega (III) iona zelo nizke in malo 
prispevajo k celotnemu rezervoarju anorganskega dušika (v povprečju okoli 7 %) in je 
to le vmesna oblika pri transformaciji anorganskih dušikovih spojin, predstavljamo le 
dve najpomembnejši dušikovi spojini: amonij in nitrat. 
 
 
Preglednica 6: Izmerjene koncentracije hranil in rezultati analize stabilnih izotopov na vzorčevalnih mestih 
v morskem in rečnem okolju 

Mer. 
mesto 

N-tot. 
µmol/L 

NH4
+ 

µmol/L 
DON 

µmol/L 
NO3

-

µmol/L 
δδδδ15NNO3- 

[‰] 
DOP 

µmol/L 
PO4

3- 

µmol/L 
δδδδ13CPOC 

[‰] 
δδδδ15NPN 

[‰] 
CZ 0  30,5 1,22 12,0 17,0 5,8 0,23 0,17 -24,7 3,1 
CZ 5  13,5 0,87 8,57 3,97 4,0 0,20 0,06 -24,0 5,0 
CZ 15 12,0 2,54 7,85 1,49 2,2 0,16 0,05 -24,4 5,2 
CZ 24 11,3 2,40 8,34 0,49 0,7 0,25 0,07 -24,2 4,5 
K 0 15,8 0,81 9,39 5,47 4,5 0,29 0,11 -26,9 4,3 
K 5 12,4 0,70 9,06 2,50 NA 0,27 0,07 -23,1 5,1 
K 10 13,0 1,90 8,78 2,15 10,8 0,16 0,08 -23,7 7,1 
K 16 10,9 1,54 7,07 2,15 8,7 0,21 0,08 -24,4 5,7 
MA 0 16,8 1,18 12,0 3,42 5,4 0,29 0,09 -23,9 4,3 
MA 5 13,7 1,07 9,43 3,04 5,7 0,17 0,06 -24,7 4,8 
MA 15 13,0 1,21 9,61 2,00 2,7 0,31 0,12 -23,3 5,6 
ERI2 18,3 1,89 9,95 6,25 0,9 1,48 0,37 -26,3 5,3 
Izv.Riž. 
Izl.Riž. 
Izv.Dra. 
Izl.Dra. 

44,5 
40,5 
39,0 
56,6 

1,97 
1,56 
1,89 
2,09 

10,7 
9,64 
23,9 
10,7 

31,8 
29,3 
13,2 
43,8 

3,4 
4,6 
8,4 
7,4 

0,29 
0,27 
0,19 
0,36 

0,28 
0,13 
0,17 
0,38 

-28,1 
-25,2 
-25,4 
-28,7 

NA 
5,8 
NA 
6,1 

 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da so vrednosti za totalni dušik in DON najvišje na 
površini in padajo z globino, kar kaže na doprinos rek. DON opazno vpliva na skupni 
dušik. Njihov povprečni delež za vse postaje v mesecu maju je znašal 68 ± 4 % 
skupnega dušika in je v povprečju nižji od povprečnih vrednosti značilnih za Tržaški 
zaliv, ki se gibljejo med 80 in 90 % (Faganeli in sod., 2009). Najvišja koncentracija je 
bila izmerjena na merilnem mestu »CZ 0 m«, kjer je mogoče zaznati močan vpliv reke 
Soče. Podobno velja tudi za nitrate. Koncentracije NH4

+ z globino naraščajo in so 
najvišje na dnu, kjer se že kaže vpliv razgradnje organske snovi v sedimentu. Vpliv rek 
je razviden tudi iz meritev δ13CPOC in δ15NPN. Vrednosti δ13CPOC se spreminjajo med         
-26,9 in -23,1 ‰ in so najnižje na površini in tudi v ustju reke Rižane na merilnem 
mestu »ERI2«. Vrednosti δ15NPN se spreminjajo med 3,1 in 7,1 ‰ in so podobno kot pri 
δ13CPOC najnižje na površini. 
 
Tudi vrednosti DOP in ortofosfata kažejo na doprinos rek, saj so vrednosti najvišje na 
površini. V povprečju pa so koncentracije ortofosfata in DOP nizke, kar je tipično za 
Tržaški zaliv in kaže na to, da je fosfor omejujoč element za rast fitoplanktona. 
Opozoriti velja na visoko vrednost DOP na merilnem mestu »ERI2«. Zaradi velike 
razlike v koncentraciji fosforja med merilnima mestoma »izliv Rižane« in »ERI2« lahko 
sklepamo na dodatni vir fosforja med vzorčevalnima mestoma. Za razliko pa so 
koncentracije dušikovih zvrsti zaradi mešanja z morsko vodo višje na merilnem mestu 
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»izliv Rižane« kot na »ERI2«. Zato so tudi koncentracije nitrata višje kot v tipični morski 
vodi. Koncentracije fosforjevih zvrsti v reki Dragonji so bile za rečno vodo nizke. Tudi 
koncentracije nitrata so ob izlivu reke Dragonje višje v primerjavi z reko Rižano in 
dosegajo 43,8 µmol/L. Ker se na spodnji tok reke Rižane priključijo tudi mehansko 
očiščene odplake iz Centralne čistilne naprave Koper, se to ponavadi odraža na 
kemični sestavi oziroma obremenjenosti vode tudi nekoliko nižje, v ustju reke. V 
mesecu maju nismo opazili visokih koncentracij amonija, ki so značilen pokazatelj 
fekalnega onesnaženja. Po drugi strani pa so visoke koncentracije nitrata v spodnjem 
toku Dragonje najverjetneje posledica uporabe gnojil na kmetijskih površinah v dolini 
Dragonje. To potrjujejo tudi visoke vrednosti δ15NNO3-, ki smo jih izmerili tako na izviru 
kot tudi na izlivu reke Dragonje in kažejo na vnos organskih gnojil s kmetijskih površin v 
reko. Višje koncentracije nitrata in vrednosti δ15NNO3- na vzorčevalnem mestu »MA« v 
primerjavi s preostalimi merilnimi mesti v Tržaškem zalivu, so lahko posledica vpliva 
reke Dragonje. V reki Rižani povišanih δ15NNO3-, ki bi nakazovale vpliv spiranja s 
kmetijskih površin nismo opazili. Prav tako nismo opazili vpliva odplak iz Centralne 
čistilne naprave Koper v reko Rižano, saj so v primerih, ko izhaja nitrat iz 
kanalizacijskih odplak, vrednosti δ15NNO3- višje od +10 ‰ (Wankel in sod., 2006; Ogrinc 
in sod., 2008). Podobno izotopsko sestavo nitrata smo opazili v reki Rižani in na 
površini merilnega mesta »K 0 m«, kjer se podobno kot pri drugih parametrih kaže vpliv 
reke Rižane. Po globini vrednosti δ15NNO3- padajo, razen na merilnem mestu »K«, kjer 
smo opazili povišane vrednosti δ15NNO3- tudi do +10,8 ‰ na globini 10 m. Na tej globini 
so višje tudi δ15NPN vrednosti, značilne za fitoplankton v Tržaškem zalivu. 
 
 
4.3 Obdelava rezultatov meritev v slovenskem obalnem morju in rečnih 

pritokih 
  
4.3.1  Vpliv koncentracij nitrata na δ15NNO3- vrednosti 
 
Najprej smo raziskali povezavo med δ15NNO3- vrednostmi in koncentracijami NO3

- ter se 
osredotočili na morsko vodo. Iz odvisnosti med δ15NNO3- vrednostmi in koncentracijo 
NO3

- lahko ugotovimo ali so spremembe v δ15NNO3- vrednosti posledica nitrifikacije ali 
mešanja nitrata iz različnih virov (slika 4).  
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Slika 12: δ15N vrednosti dušika v nitratu v odvisnosti od koncentracije NO3

-. Na sliki je s polno črto 
označena krivulja, ki kaže na mešanje dveh virov nitrata, medtem ko je sprememba izotopske sestave, ki 
je posledica Rayleighove frakcionacije z nitrifikacijo nitrata, označena črtkano. Pri tem je ε = 5 ‰. 

 
Iz slike 12 je razvidno, da na izotopsko sestavo nitrata v morskem okolju vplivata oba 
omenjena procesa. Na sliki smo narisali dve krivulji, ki jih lahko uporabimo za 
razločevanje med mešanjem in biološkimi procesi kot je denitrifikacija. Mešanje med 
dvema viroma (rečno in morsko vodo) je prikazano s polno črto, medtem ko je 
nitrifikacija eksponentna funkcija, ki jo opišemo s pomočjo Rayleighove enačbe 
(enačba 10 na strani 31) pri čemer privzamemo porazdelitveni faktor ε = 5 ‰, ki je iz 
podatkov iz literature tipičen za fitoplankton v morski vodi (Wankel in sod., 2006). Na 
sliki je nitrifikacija označena s črtkano krivuljo. Mešanje nitrata s poudarkom na rečnem 
vnosu je izrazito na merilnem mestu »CZ« in se glede na globino bistveno ne 
spreminja. Proces nitrifikacije smo opazili na globinah 10 in 15 m na merilnem mestu 
»K«. Ti rezultati so podprti tudi z višjimi δ15NPN vrednostmi dobljenimi na obeh globinah, 
ki so značilne za fitoplankton v Tržaškem zalivu. Merilni mesti »MA 0 m« in »MA 5 m« 
padeta med obe krivulji, kar verjetno pomeni, da na koncentracijo in izotopsko sestavo 
nitrata vplivata oba procesa.  
 
 
4.3.2 Vpliv koncentracij nitrata na δ15NPN vrednosti 
 
Z uporabo Rayleighove frakcionacije smo raziskali povezavo med δ15NPN vrednostmi in 
koncentracijami NO3

-. Pri določitvi potencialnih izvorov dušika v suspendirani organski 
snovi nam lahko dodatno informacijo da tudi porazdelitveni faktor ε, ki pokaže 
povezavo med δ15NPN v suspendirani snovi in porabo nitrata (Voss in sod., 1996).  
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Kot smo omenili že v poglavju 2.3. Osnove izotopske geokemije, lahko z modelom 
Rayleighove destilacije opišemo spremembo izotopske sestave substrata in nastalega 
produkta pri asimilaciji dušika, kar zapišemo z enačbo: 
 

δ15NNO3-(f) = δ15NNO3-(f=1) – ε × ln(f)      (10) 
 

in za nastali organski produkt dobimo enačbo: 
 

δ15NPN = δ15NNO3- + ε        (11) 
 

kjer je f ostanek frakcije NO3-, ε je biološki porazdelitveni faktor porabe NO3
- izražen v 

‰. Enačbi zahtevata linearno povezavo med vrednostmi δ15NPN in ln[NO3
-], kjer naklon 

premice predstavlja porazdelitveni faktor ε. Poudariti je treba, da Rayleighov model 
opisuje sistem, ko je količina reaktanta omejena. V našem primeru pa imamo stalen 
doprinos nitrata, kar pomeni, da je izračunan porazdelitveni faktor le približen. 
 
 

 
Slika 13: Vrednosti δ15N suspendiranega totalnega dušika v odvisnosti od ln[NO3

-] 

 
S slike 13 vidimo, da sta parametra med seboj linearno povezana, kar pomeni, da ima 
asimilacija nitrata primarni vpliv na izotopsko sestavo suspendirane organske snovi v 
mesecu maju. Izračunana vrednost ε = 1,1 ‰ je nizka v primerjavi s podatki iz 
literature, vendar primerljiva z rezultati, dobljenimi v Tržaškem zalivu v letu 2004 
(Faganeli in sod., 2009). Vrednosti ε na odprtih in obalnih morjih so bile ocenjene na 
podlagi sezonskih vzorčenj med 4 in 9 ‰ (Altabet in Francois, 1993; Savoye in sod., 
2003). Nekoliko nižje vrednosti ε = 2,5 ‰ so dobili v ekvatorialnem Pacifiku (Altabet in 
Francois, 1994) in v sladkovodnem okolju (ε = 3,0 ‰; Teranes in Bernasconi, 2005). 
Nizka vrednost ε dobljena v naših raziskavah, je lahko posledica drugih fitoplanktonskih 
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vrst, drugačnih pogojev rasti ali pa posledica drugih procesov, ki jih na podlagi samo 
enega vzorčenja ni mogoče določiti. 
 
 
4.3.3 Izvor suspendirane organske snovi  
 
Rezultati izotopske sestave suspendirane snovi v morski vodi kažejo na mešanje 
morskega in kopenskega izvora organske snovi. Iz grafa, kjer nanašamo vrednosti 
δ15NPN v odvisnosti od δ13CPOC v suspendirani snovi (slika 14), lahko določimo različne 
izvore organske snovi. Na grafu smo označili tri ključne točke, ki določajo izvor 
organske snovi: kopensko organsko snov z δ13CPOC vrednostjo -26 ‰ in δ15NPN 
vrednostjo +2 ‰ in tipično morsko (fitoplanktonsko) organsko snov z δ13CPOC 
vrednostjo -21 ‰ in δ15NPN vrednostjo +7,3 ‰, določeno v Tržaškem zalivu ter δ13CPOC 
vrednostjo -25 ‰ in δ15NPN vrednostjo +1,8 ‰,  dobljeno v komunalnih odpadkih 
(Ogrinc in sod., 2005). 
 
 

 
Slika 14: Odvisnost vrednosti δ15NPN od δ13CPOC 

 
Iz grafa vidimo, da večina rezultatov (merilna mesta CZ, MA in K 5 m) pade na 
območje med kopenskim in morskim izvorom organske snovi, kar kaže na mešanje 
med izvoroma. Pri izlivu Dragonje opazimo povišano δ15NPN vrednost. Takšno 
odstopanje je najverjetneje posledica navzočnosti velike količine makrofitov na samem 
izlivu reke. Makrofiti se namreč od preostalih izvorov ločijo prav po visokih vrednostih 
δ15NPN (Kendall in sod., 2001). Povišana δ15N vrednost na izlivu Rižane pa 
najverjetneje kaže na vnos dušika, ki verjetno ni naravnega izvora, vendar izvora z 
gotovostjo ne moremo določiti, ker se vrednosti prekrivajo z različnimi izvori, ki so 
mešanica naravnega in človeškega vpliva. Vpliv reke Rižane se kaže tudi na merilnih 
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mestih »ERI2« in »K«, kjer so opazne višje δ15NPN vrednosti, kar je označeno tudi na 
sliki 14. 
 
Z enačbo 9 smo določili delež kopenske in morske suspendirane organske snovi na 
morskih merilnih mestih s pomočjo δ13CPOM. Kot smo omenili že v poglavju 2.3.2. 
Povezava med dušikom in ogljikom, izotopska masna bilanca dušika za to ni 
najustreznejša, ker se zaradi procesov, v katerih je vključen dušik, izotopska sestava 
spreminja. Za mejni vrednosti kopenskega in morskega organskega materiala smo 
uporabili mejni vrednosti δ13Ckop = -26 ‰ in δ13Cmor = -21 ‰ (Ogrinc in sod., 2005). 
Rezultate smo zapisali v preglednici 7. Glede na to, da je napaka meritev ± 0,2 ‰, smo 
ocenili, da je napaka pri izračunu deležev prispevka kopenske in morske snovi 3 %. 
 
 
Preglednica 7: Prispevek kopenske (Y) in morske (X) organske snovi k suspendirani organski snovi 

Merilno mesto Y X 
CZ 0 
CZ 5 

0,74 
0,60 

0,26 
0,40 

CZ 15 0,68 0,32 
CZ 24 0,64 0,36 
K 0 1,00 0,00 
K 5 0,42 0,58 
K 10 0,54 0,46 
K 16 0,68 0,32 
MA 0 0,58 0,42 
MA 5 0,74 0,26 
MA 15 0,46 0,54 
ERI2 1,00 0,00 
 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je na vseh merilnih mestih navzoč vnos kopenske 
organske snovi, pri čemer je delež le-te najvišji na merilnih mestih »K 0 m« in »ERI2«, 
kjer je mogoče zaznati izrazit vpliv reke Rižane, kljub temu, da prihaja na merilnem 
mestu »ERI2« do redčenja oziroma mešanja z morsko vodo in s tem do znižanja 
koncentracij raztopljenih zvrsti. Vpliv kopenske suspendirane organske snovi je opazen 
po celotnem profilu, na vseh merilnih mestih. 
 
 
4.4 Prednosti in slabosti optimizirane metode mikrodifuzije  
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da smo metodo mikrodifuzije uspešno uporabili pri 
določitvi izotopske sestave nitrata v Tržaškem zalivu, kljub relativno visoki slanosti in 
nizkim koncentracijam nitrata ∼ 2 µmol L-1 nitrata. Določitev pri nizkih koncentracijah 
nitrata je možna predvsem zaradi zanemarljivega vpliva reagentov na izotopsko 
sestavo. Prav tako se je izkazalo, da pri meritvah uvedba korekcijskega faktorja zaradi 
frakcionacije med difuzijo ni potrebna in je zato tudi natančnost meritev večja. Med 
prednosti opisane metode lahko štejemo enostavnost same izvedbe analize, dober 
izkoristek in nizko ceno potrebne opreme. Metoda nam tudi omogoča sočasno analizo 
večjega števila vzorcev. 
 
Med slabosti pa lahko štejemo dolgotrajnost izvedbe analize (21 – 24 dni) in potrebo po 
združevanju filtrov iz večih steklenic istega vzorca (ena 400 mL steklenica vzorca 
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morske vode namreč ne vsebuje dovolj N za meritev na MS), zaradi prenizkih 
koncentracij nitrata v morski vodi Tržaškega zaliva.  
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5 ZAKLJUČKI 
 
Glavni namen pričujočega dela je bila izvedba optimizacije metode mikrodifuzije po 
Sigman in sod. (1997), za določitev izvora dušika v nitratu v morskih vzorcih. S tem 
namenom se je omenjena metoda v Sloveniji uporabljala prvič. Pomembne ugotovitve 
iz poskusov so naslednje: 
 

− Potrdili smo, da je pri realnih vzorcih inkubacijo treba opraviti pri 65 °C, ker 
samo z inkubacijo na sobni temperaturi in s stresanjem prihaja do nepopolne 
redukcije nitrata in difuzije amonija na teflonske pasti ter s tem do nezadostne 
količine dušika, potrebnega za meritve na MS. 

− Najboljše rezultate smo dobili, ko smo vzorce inkubirali pri 65 °C več kot 4 dni, 
čas stresanja pa ni smel biti krajši od 9 dni. 

− Ugotovili smo, da je vpliv reagentov, predvsem zlitine Devarde, zanemarljiv. 
− Izkazalo se je, da je za naalkaljenje raztopine potrebno uporabiti NaOH 

namesto MgO, ker NaOH bolj stabilizira pH raztopine, tvori pa se tudi manj 
oborine, na katero se preferenčno veže težji izotop. 

− Preden v vzorce dodamo teflonske pasti, je treba raztopino nujno nakisati s 
koncentrirano HCl ter pH vrednost znižati pod 9. S tem dosežemo, da se iz 
oborine sprosti nitrat. V nasprotnem primeru prihaja do močne frakcionacije. 

− Začetni volumen vzorca na rezultate meritev ni vplival. Pri morskih vzorcih je 
treba za eno meritev vzeti 3 x po 400 mL vzorca.  

−  Pri meritvah uvedba korekcijskega faktorja zaradi frakcionacije med difuzijo ni 
potrebna.  

 
Ob dejstvu, da gre pri metodi določanja izvora dušika v nitratu v morski vodi za prve 
tovrstne raziskave pri nas, bi bilo za potrditev in dopolnitev naših rezultatov treba 
opraviti dodatne meritve. Raziskavo bi bilo treba razširiti s sezonskimi vzorčenji, kar pa 
je presegalo zastavljen obseg tega diplomskega dela. 
 
Kljub omenjenim pomanjkljivostim smo lahko vseeno določili procese, ki vplivajo na 
porazdelitev in izotopsko sestavo nitrata v različnih vodnih okoljih v obdobju vzorčenja. 
S tem smo odprli nove možnosti za določanje izvora dušika v nitratu v morskem in 
rečnem okolju ter s tem pripomogli k boljšemu razumevanju kroženja dušika v 
priobalnem vodnem okolju. 
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