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Izvleček
Okoljski in prostorski vplivi Rudnika živega srebra Idrija
V svoji zaključni seminarski nalogi sem obravnavala vplive Rudnika živega srebra Idrija na
okolje in prostor. Predvidevala sem, da se po zaprtju rudnika stanje občutno izboljšuje in da je
s pravilno sanacijo možno negativne posledice rudarjenja popolnoma odstraniti. Z analizo
raziskav in po pogovoru z vodjo Centra za upravljanje z dediščino živega srebra pa sem
ugotovila, da se stanje sicer izboljšuje, vendar ne tako hitro, kot sem predvidevala. Sanacijske
ukrepe sem primerjala tudi z ukrepi španskega rudnika Almaden in ugotovila, da se obe mesti
srečujeta z enakimi problemi in s podobnim načinom njihovega reševanja. V zaključku sem
izpostavila nekaj svojih predlogov, s katerimi bi se dalo stanje še dodatno izboljšati.
Ključne besede: živo srebro, onesnaženost okolja, Idrija, Almaden, rudarstvo

Abstract
Environmental and spatial impact of the Idrija mercury mine
In my final term paper, I have covered the impact of the Idrija mercury mine on the
environment and its immediate surroundings. I assumed the closure of the mine would have
significantly improved the situation and that the potential negative effects of mercury mining
could be easily remedied or even completely eliminated. After consulting the head of The
Idrija Centre for the Management of the Heritage of Mercury and reviewing the research
results, I’ve determined that the situation is improving, albeit not as efficiently as I have
originally assumed. I have compared the remedial measures to those of the Spanish mercury
mine Almaden and have concluded that both cities are facing similar problems which they
attempt to resolve in similar ways. In the closing section of the paper I have provided a few
proposals for additionally improving the situation.
Key words: mercury, pollution, Idrija, Almaden, mining
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1. UVOD
Ob omembi Idrije lahko v prvi vrsti pomislimo na idilično pokrajino, raznoliko naravno in
kulturno dediščino ali bogat izbor tradicionalnih kulinaričnih dobrot, ki jih ponuja mesto
Idrija s svojo okolico. Vendar ko govorimo o Idriji, ne moremo mimo rudnika živega srebra.
Idrija danes najverjetneje sploh ne bi obstajala, če konec 15. stoletja na tem območju ne bi
odkrili zelo bogatega nahajališča živosrebrne rude. Zaradi tega je idrijski rudnik izrednega
pomena za nastanek in razvoj mesta in vseh okoliških naselij, ki so danes povezana v idrijsko
občino. Predvsem na to območje sem se omejila tudi v svoji zaključni seminarski nalogi.
Živo srebro je edina pri sobni temperaturi tekoča kovina. Je srebrnobele barve, velike gostote
in jo poleg v klasični, kovinski obliki najdemo še v obliki ionov in spojin, ki so lahko
anorganske ali organske. Hg ima lahko tri oksidacijska stanja: Hg° (elementarno živo srebro),
Hg22+ (enovalentno živo srebro) in Hg2+ (dvovalentno živo srebro). Vse organske oblike
nastanejo iz anorganskih, kar se dogaja med tehnološkim procesom v kemični industriji ali pa
spontano v naravi kot kemična metilacija (v večji meri potekajo metilacije v bakterijah, ki so
prisotne v okolju). Pomembne organske oblike so: CH3Hg+ (metil živo srebro - MeHg) in
(CH3)2Hg (dimetil živo srebro - DMHg). Elementarno živo srebro ali kovinska oblika je
izredno hlapna in je zato najpogostejša oblika Hg v atmosferi (Živo srebro Hg, 2014). Zaradi
specifičnih lastnosti je bila njegova uporabnost vsestranska. Uporabljali so ga v kemijski
industriji, kmetijstvu, vojni industriji, zobozdravstvu (amalgamske zalivke), medicini in
kozmetični industriji. Enakomerno razteznost živega srebra so izkoristili pri uporabi v
termometrih, dobro prevodnost pa v elektroindustriji. Danes se živo srebro zaradi svoje
strupenosti umika varnejšim nadomestkom. Za izražanje vsebnosti živega srebra v zraku
uporabljamo mersko enoto g Hg/m3 zraka, za vsebnosti Hg v vodi enoto g Hg/l vode, v prsti g
Hg/kg zemlje, v živih organizmih g Hg/g teže, pri merjenju radioaktivnosti pa uporabljamo
enoto bekerel (Bq).

1.1. NAMEN, CILJI NALOGE IN DELOVNA HIPOTEZA
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti negativne vplive petstoletnega rudarjenja v
Idriji na okolje, prostor in prebivalce.
V zaključni seminarski nalogi bom sledila naslednjim ciljem:
-

-

prikazati glavne naravno- in družbenogeografske značilnosti preučevanega območja,
opisati delovanje in kasnejši proces zapiranja rudnika,
predstaviti deformacijo površja s prikazom meritev vertikalnih in horizontalnih
premikov površja,
preučiti meritve vsebnosti živega srebra v okolju: v prsti, hidrosferi, zraku in biosferi
ter opisati vpliv na zdravje lokalnega prebivalstva,
prikazati rezultate meritev radioaktivnosti v Idriji in njeni okolici ter orisati problem
preteklega odlaganja žgalniških ostankov,
izvesti primerjavo z rudarskim mestom Almaden, ki se prav tako sooča z negativnimi
vplivi izkoriščanja živega srebra ter prikazati njegovo strategijo odpravljanja posledic
živega srebra in že opravljeno ter načrtovano sanacijo območja,
izpostaviti po mojem mnenju prednostne naloge za zmanjševanje negativnih posledic
izkoriščanja živega srebra ter oceniti, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli v Idriji s
pomočjo izkušenj iz španskega Almadena.
6

Oblikovala sem naslednjo hipotezo oziroma teoretično predpostavko, ki jo bom v zaključni
seminarski nalogi poskušala preveriti in utemeljiti s pomočjo zbranih rezultatov: Negativne
vplive rudnika živega srebra Idrija na okolje je mogoče obvladati in jih s pravilnimi ukrepi
tudi postopoma zmanjševati.

1.2. METODE DELA
Izdelava zaključne seminarske naloge temelji na kabinetnem in terenskem delu. Kabinetno
delo je obsegalo pregled in zbiranje ustrezne literature in virov, izdelavo tabel, analizo in
primerjavo podatkov med idrijskim rudnikom in rudnikom v Almadenu ter vrednotenje
izvedeni sanacijskih ukrepov. Terensko delo je obsegalo pregled stanja rudniških objektov na
terenu, preučitev uresničevanja programov za preprečevanje posledic rudarske škode, pogovor
z vodjo Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija ter fotografiranje rudniških
objektov in območja.
V prvem delu so opisane temeljne fizičnogeografske značilnosti, in sicer lega, relief, geološka
sestava, podnebje, vodovje in prst. Na podlagi teh podatkov sem ovrednotila njihov vpliv na
sam nastanek rudišča, kasneje pa na razporeditev in količino živega srebra v okolju. V
drugem delu sem predstavila glavne družbenogeografske značilnosti območja, med katerimi
sem izpostavila zgodovino, prebivalstvo in gospodarstvo idrijske občine. V nadaljevanju sem
predstavila Rudnik živega srebra Idrija, njegovo delovanje in zaprtje ter sanacijski program
odprave posledic petstoletnega rudarjenja. Za primerjavo sem zbrala še podatke o rudniku
živega srebra v Almadenu in ovrednotila uspešnost sanacijskih ukrepov v obeh mestih. V
zadnjem delu naloge sem izpostavila nekaj predlogov za še učinkovitejše odpravljanje
posledic onesnaženja z živim srebrom.
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2. RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
2.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Občina Idrija obsega 294 km2 in je del goriške statistične regije (Idrija. Občine v številkah,
2014). Leži sredi Idrijskega hribovja, kjer se stikata predalpski in dinarski svet. Kamninska in
tektonska zgradba območja je izredno zapletena, kar se kaže v veliki raznolikosti površja.
Precejšnji del ozemlja predstavlja uravnan kraški relief, v katerega so reke vrezale ozke doline
in grape. V osrednjem delu je več planot, med njimi so najbolj poznane Vojskarska, Ledinska,
Zadloška in Črnovrška planota. Razen na planotah v višjih nadmorskih višinah je ravnega
sveta malo. V rečni dolinah se na neprepustnih kamninah pojavljajo širše aluvialne ravnice le
ob sotočju Nikove in Idrijce, kjer leži mesto Idrija, ob sotočju Belce in Idrijce v naselju
Idrijska Bela ter ob sotočju Kanomljice in Idrijce, kjer se je razvilo naselje Spodnja Idrija.
Območje obsega večji del porečja reke Idrijce.
Slika 1: Območje idrijske občine

Vir: Atlas okolja, 2014.
Na območju idrijske občine prevladujejo karbonatne kamine, večinoma dokaj čisti apnenci in
dolomiti, na katerih lahko opazimo številne kraške pojave. Po dolini reke Kanomljice poteka
idrijska prelomnica, vzdolž katere je v Idrijski kotlini prišla na površje živosrebrna ruda.
Številni potresi dokazujejo, da je to območje še vedno tektonsko aktivno. Za Idrijsko hribovje
je poleg tega značilna zapletena narivna zgradba. Nastala je med alpidsko orogenezo z
gubanjem, prelamljanjem in narivanjem kamninskih plošč, ki ležijo ena na drugi v smeri
severozahod-jugovzhod. V podlagi Idrijskega hribovja prevladujejo zgornjekredne in
eocenske plasti. Nanje so naloženi spodnjekredni apnenci, še višje pa so zgornjetriasni
dolomiti, ki jih nazadnje prekrivajo paleozojske in triasne kamnine (Černe, Urbanc, 2001).
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Najstarejše kamnine na Idrijskem so nastale v karbonski dobi, ki se je začela pred približno
355 in končala pred 290 milijoni let. Tej dobi je sledila permska, vendar se je že kmalu po
njenem začetku ozemlje močno dvignilo in sledila je erozija spodnjepermskih in ponekod tudi
dela zgornjekarbonskih skladov. Kasneje se je ponovno pojavilo pogrezanje in sedimentacija
srednje permskih ali grödenskih skladov. Med karbonskim in grödenskimi skladi ostaja torej
prekinitev sedimentacije, kar imenujemo tudi diskordanca. Nad grödenskimi skladi so se
najprej naložili zgornjepermski, nato spodnjetriasni in spodnji del srednjetriasnih skladov.
Tedaj se je ozemlje zopet dvignilo in erozija je odnesla zgornji del srednjetriasnih plasti,
ponekod pa je segala vse do karbonskih. Tej prekinitvi pravimo srednjetriasna diskordanca in
ima dve fazi. Ponovna sedimentacija se je pričela z odlaganjem zgornjega dela srednjetriasnih
skladov, v katerih najdemo ostanke vulkanskega delovanja. Nanje so se odložile
zgornjetriasne karnijske, norijske in retijske ter jurske in kredne plasti. Mogoče so bile na te
plasti naložene še paleocenske plasti, ki so bile v naslednjem obdobju erodirane. Na tako
razgaljene kredne kamnine se je odložil eocenski material, iz katerega so nastale najmlajše
znane kamnine na Idrijskem (Placer, 1990).
Vodo z območja in robnih delov sosednjih pokrajin zbira Idrijca, ki je z 48 kilometri najdaljši
pritok reke Soče. Reka izvira v Mrzli rupi, na robu Vojskarske planote, izliva pa se v Sočo pri
kraju Most na Soči. V srednjem delu teče v dinarski smeri, pod Šebreljami pa zavije v
dvojnem loku, kjer se vreže v pretrte kamnine idrijskega preloma (Černe, Urbanc, 2001).
Reka zbira vodo iz manjših potokov Belce, Zale, Cerknice, Nikove in Kanomljice. Poleg tega
pritekajo velike količine vode na površje v obliki stalnih ali občasnih kraških izvirov. Zaradi
namočenosti porečja je reka Idrijca razmeroma vodnata, s kraško različico dežno-snežnega
rečnega režima. Na območju so številni kakovostni vodni viri, kljub temu pa je oskrba s pitno
vodo na določenih območjih nekoliko bolj težavna. To velja zlasti za izrazito kraška območja,
kjer se preskrbujejo z vodo iz zajetij, kapnic in vodnjakov.
Povprečne letne temperature se spreminjajo z nadmorsko višino. Tako je povprečna letna
temperatura v mestu Idrija nekaj nad 9 °C. Temperaturne razmere omogočajo naselitev tudi
najvišjih delov, saj so samotne kmetije izkoristile predvsem prisojne lege. Vpliv Jadranskega
morja le redko seže prek Trnovskega gozda, zato tukaj prevladuje celinsko podnebje. Za
območje so značilne tudi obilne padavine, saj najvišje letne količine padavin v Idriji presegajo
3000 mm (Senegačnik, 2012). Padavine so razporejeno preko celega leta. Najbolj namočen
mesec je november, najmanj padavin pa pade avgusta, januarja in februarja (Černe, Urbanc,
2001). Izjemno obilne urne in dnevne padavine predvsem v jesenskem času povzročajo
obsežne poplave.
Glavno središče občine je mesto Idrija, ki ima značilno zaprto kotlinsko lego. Takšna območja
imajo slabše samočistilne sposobnosti zaradi reliefne zaprtosti, intenzivnejšega pojavljanja
inverzije in splošne slabše prevetrenosti, saj sta jakost in pogostost vetra v povprečju precej
manjši. Pogoste megle nadaljnje vplivajo na šibko premikanje in mešanje zračnih mas.
Na dolomitu in apnencu so se razvile plitve in srednje globoke rjave prsti. Na dolomitih je
ponekod nastala tudi rendzina. Na precej strmih pobočjih prevladujeta rendzina in humusna
sivorjava prst. V kraških vrtačah in drugih kraških oblikah nastaja psevdoglej oziroma kisla
rjava prst s podzolom in psevdoglejem. Na teh območjih so tla precej mokrotna, zato so manj
primerna za kmetijsko rabo. Na kremenovih peščenjakih in tufih prevladuje kisla rjava prst
(Černe, Urbanc, 2001). Omenjena prst je zaradi svoje debeline in lege na zmernih strminah
primerna za kmetijsko rabo.
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Raba tal v grobem odseva naravne razmere. Kakovost rastišč v veliki meri slabšajo veliki
nakloni. Prevladujejo gozdne površine, nadpovprečen je delež pašnikov. V veliki meri se
pojavljajo tudi travniki, medtem ko je delež njiv in sadovnjakov precej nižji od slovenskega
povprečja. Gozd prekriva dobro polovico ozemlja (Senegačnik, 2012). Gozdarjenje ima dolgo
zgodovino, zato so gozdovi večinoma izgubili naravno podobo. Intenzivneje so jih izsekavali
za potrebe rudnika. V osrednjem delu je mešani gozd pod vplivom gospodarjenja prešel v
prevladujoče bukove sestoje, ki prekrivajo desetino pokrajine (Černe, Urbanc, 2001). Les so
najprej sekali v okolici mesta in rudnika, kasneje pa vse bolj po dolinah reke Idrijce in njenih
pritokov. Poraba lesa se je močno povečala ob začetku žganja cinobrove rude, zaradi česar so
morali postopno poseči tudi v bolj oddaljena gozdnata območja. Ker še ni bilo prometnih poti,
je bil edini možni transport lesa splavljenje po Idrijci in manjših potokih. Kot omenjata Černe
in Urbanc (2001) so v 16. stoletju zgradili grablje, ki so naprava za ustavljanja lesa blizu
idrijskega rudnika, kasneje pa so zgradili še več klavž. Klavže so vodne pregrade za zbiranje
vode pri splavljenju lesa. Danes klavže na Idrijci, Kanomljici in Belci prištevamo med
najpomembnejše tehniške spomenike v Sloveniji.
Slika 2: Brusove klavže na reki Belci

Vir: Brusove klavže. DEDI, 2014.
Naravne razmere so bile odločilni dejavnik, ki je omogočil specifičen razvoj idrijske občine.
Idrijska prelomnica je omogočila predor živosrebrne rude neposredno na površje ali tik pod
njega. Aluvialne ravnice ob večjih rekah so nudile primerne pogoje za izgradnjo mest, številni
manjši vodotoki pa so vse do danes pomemben vir pitne vode. Večje vodotoke so dodatno
uporabljali za spravilo lesa iz okoliških gozdov. Zaradi precejšnje namočenosti območja
prihaja do pogostih poplav tamkajšnjih vodotokov, kar pomembno vpliva na prenos živega
srebra dolvodno od mesta Idrija, saj prihaja ob povišanih vodostajih do odnašanja delcev
živega srebra vse do Tržaškega zaliva.
Rudnik živega srebra in pripadajoči rudniški objekti so umeščeni neposredno v mesto, kar pa
zaradi kotlinske lege povzroča dodatno kopičenje škodljivih onesnaževal. V širši okolici
mesta Idrija je najprej začela nastajati infrastruktura, ki je služila namenom rudnika, kot so
gozdarske hiše in riže (tj. leseni žlebovi, po katerih so včasih v dolino spuščali les za rudnik),
kasneje pa so na teh temeljih nastale nekatere manjše vasi in zaselki. Na planotah so se razvile
večje vasi, ki so se zaradi plitvih prsti in strmega reliefa večinoma usmerile v ekstenzivno
kmetovanje.
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2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Razgiban svet idrijske občine je zaradi pestrega reliefa, skromnih naravnih možnosti za
gospodarski razvoj in odročne lege redko naseljen, medtem ko naselja Idrija, Spodnja Idrija in
Spodnja Kanomlja zaradi bistveno drugačnih gospodarskih pogojev kažejo popolnoma
drugačno demografsko sliko kot predeli hribovitega sveta.
Leta 2008 je imela občina Idrija 11.904 prebivalcev, leta 2011 je bilo zabeleženih 11.968
prebivalcev, leta 2013 pa je dosegla že 11.984 prebivalcev (Prebivalstvo po starosti…, 2014).
Število prebivalcev v občini torej v zadnjih letih nekoliko narašča. Z analizo podatkov s
podatkovnega portala SI-STAT (Prebivalstvo po velikih …, 2014) lahko ugotovimo, da je to
povečanje značilno predvsem za vasi, kot so Godovič, Idrijske Krnice in Srednja Kanomlja,
medtem ko se je število prebivalcev v naseljih Idrija in Spodnja Idrija v zadnjih letih nekoliko
zmanjšalo. Prej omenjenim vasem so skupne predvsem dobre cestne povezave,
infrastrukturna opremljenost, relativna neokrnjenost narave in bližina mest, ki nudijo
zaposlitev ter bogato družbeno in kulturno infrastrukturo, medtem ko se Idrija zaradi ujetosti
med strme bregove srečuje predvsem s pomanjkanjem prostora za novogradnje.
Leta 2013 je v idrijski občini gostota prebivalstva znašala 40,7 prebivalca/km2 (Gostota…,
2014); če pri temu izvzamemo naselja Idrija, Spodnja Idrija in Spodnja Kanomlja, je ta
številka še nekoliko nižja. Gostota prebivalstva je v občini Idrija nižja od slovenskega
povprečja, ki znaša 101 prebivalec na km2 (Melik, 1960; Černe, 1998). Poselitev je nekoliko
večja na planotah in terasah v pobočjih, dna dolin pa so praviloma izjemno ozka in zato za
poselitev manj primerna. Černe omenja (1998), da je bilo območje je še konec srednjega veka
praktično neposeljeno in da je gostota prebivalstva naglo narasla šele v 16. stoletju zaradi
odkritja živosrebrne rude. Gosteje sta bili poseljeni samo območji naselij Idrija in Spodnja
Idrija, kjer je dolinsko dno precej širše.
Med drugo svetovno vojno je prišlo do izrazitega upadanja prebivalcev, saj je bilo tukaj
veliko smrtnih žrtev, tudi na račun precej močnega odporniškega gibanja. Po drugi svetovni
vojni so se gospodarsko razvila večja lokalna središča, kot sta Spodnja Idrija in Idrija. Večina
okoliških prebivalcev se je še vedno ukvarjala s kmetijstvom, svoj zaslužek pa dopolnjevala z
izdelovanjem izdelkov domače obrti. Industrijska središča so nudila boljše plačana delovna
mesta, zato se je velik delež prebivalstva začel izseljevati iz odročnih krajev v večja regijska
središča. Zaradi neugodnih reliefnih razmer, ki so onemogočale izgradnjo boljšega cestnega
omrežja, se niso uspele uveljaviti vsakodnevne migracije. Posledično je prišlo do propada
večjega števila samotnih kmetij. Pričela se je velika depopulacija in deagrarizacija vasi. Z
željo, da bi preprečili nadaljnje odseljevanje, so spodbujali mešano industrijsko-kmetijsko
zaposlovanje (Meze, 1988). Brez ukrepov za izboljšanje sicer nizke izobrazbene strukture
prebivalstva se je odseljevanje nadaljevalo vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je prišlo do znatnega izboljšanja cestnih
povezav, kar je spodbudilo dnevne migracije. Cestne povezave so namreč skrajšale čas do
pomembnejših zaposlitvenih središč. Poleg tega se za sodoben način življenja pričakuje tudi
opremljenost z osnovno infrastrukturo. Vsa naselja tako dobijo elektriko, vodovod, asfaltirane
ceste in telefonske priključke ter organiziran odvoz odpadkov. Vse omenjene investicije niso
bile zaman, saj so se prebivalstvena gibanja zopet ustalila. V nekaterih naseljih prihaja do
občutnega povečanja števila prebivalcev, v drugih pa je še vedno občutiti padec, vendar je ta
sedaj povezan z zmanjševanjem naravnega prirastka (Benkovič, 2002). Ta je posledica
izseljevanja mladih, zaradi česar se je postaralo prebivalstvo, upadla je rodnost in narasla
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smrtnost. Kljub temu je spodbudno dejstvo, da se število prebivalcev ne zmanjšuje tako
intenzivno, kot se je v preteklih obdobjih. K temu so zagotovo pripomogli izboljšani
življenjski pogoji, dobre cestne povezave, motorizacija in želja po mirnem in čistem okolju.
To pa nas ne sme zavesti k sklepu, da so razmere že v celoti izboljšane, saj je starostna
struktura prebivalcev še vedno neugodna. Delež mladega prebivalstva je leta 1961 znašal
28 % vsega prebivalstva, leta 2013 pa le še 14,5 %. Delež starejših od 65 let je bil leta 1961
12 %, leta 2013 pa že 25,1 % (Benkovič, 2002; Prebivalstvo – izbrani…, 2014). Staranje
prebivalstva je problematično zaradi zmanjševanja števila delovno aktivnih, kar predstavlja
velik socialni problem. Opazno je tudi nadaljnje zaraščanje kulturne pokrajine, saj starejši
niso več zmožni sami obdelovati kmetijskih površin, mladi pa se redkeje odločijo za življenje
na podeželju oz. kmetiji, saj nudi težje pogoje za preživljanje, zato se pogosteje usmerjajo k
poklicem, ki so vezani na druge (ne)gospodarske dejavnosti.
Skupaj s procesom odseljevanja in dnevnih migracij v zaposlitvena središča se je odvijala tudi
deagrarizacija. Delež kmečkega prebivalstva v občini Idrija se je s 50 % leta 1961 zmanjšal na
5 % leta 2002, kar je še vedno sorazmerno veliko glede na neugodne naravne pogoje za razvoj
kmetijstva na tem območju. Jasnemu upadu števila prebivalcev lahko sledimo do leta 1991,
za leto 2002 pa nekateri podatki že niso več javni, saj je delež števila prebivalcev tako močno
upadel, da izračun deleža zaradi varovanja podatkov ni več možen (Černe, 1998; Bajt, 2009).
Kmetijstvo je postalo dopolnilna dejavnost ostarelega dela prebivalstva, zaradi česar pa je
vidna tudi sprememba rabe zemljišč. Veliko večino idrijske občine že poraščajo gozdne
površine, njihov delež pa se še povečuje.
Posledica velikega deleža starega prebivalstva je tudi slabša izobrazbena struktura. Leta 2013
je bilo brez izobrazbe ali z nedokončano osnovno šolo 5,8 % prebivalcev občine, z
osnovnošolsko izobrazbo 27 %, s srednješolsko 48,8 %, z višje ali visoko šolsko izobrazbo pa
le 18 % prebivalcev (Prebivalstvo, staro…, 2014). V zadnjih letih se je izobrazbena struktura
nekoliko izboljšala. Prišlo je predvsem do povečanja števila ljudi s srednješolsko izobrazbo na
račun najnižje stopnje izobrazbe, ki predstavlja skoraj polovico prebivalcev občine. Znatno se
je povečalo tudi število prebivalcev z najvišjo stopnjo izobrazbe, saj je že nekaj let opazen
razmah študija na terciarni stopnji izobraževanja. Med nižje izobraženimi gre v večji meri za
kmečko in polkmečko prebivalstvo, ki je zaposleno kot nekvalificirana delovna sila, po
prihodu iz službe pa se ukvarja še s kmetijstvom. Celodnevna zaposlitev tako ne omogoča
dodatnega šolanja. Ustrezna starostna in izobrazbena struktura predstavljata temelj za
gospodarski razvoj; obe se v občini Idrija sicer izboljšujeta, a sta še vedno precej neugodni. Z
analizo podatkov iz SURS-a (Prebivalstvo, staro…, 2014) lahko opazimo, da so podatki o
izobrazbeni strukturi občine za slovenske razmere precej podpovprečni. V Sloveniji je
odstotek ljudi brez izobrazbe ali z nedokončano osnovno šolo manjši in znaša 3,9 %, 23,4 %
prebivalcev Slovenije pa je pridobilo osnovnošolsko izobrazbo. Deleža prikazujeta
prebivalstvo z najnižjo izobrazbo in oba sta v idrijski občina višja od deležev za celotno
Slovenijo.
Med delovno sposobnim prebivalstvom je bilo leta 2011 približno 62 % zaposlenih ali
samozaposlenih oseb, kar je več od slovenskega povprečja, ki je znašalo 58 %. Med aktivnim
prebivalstvom je bilo istega leta v povprečju 6,6 % registriranih brezposelnih oseb oziroma
nekoliko manj od državnega povprečja, ki je bilo tega leta 11,8 % (Idrija. Občine v številkah,
2014). Občina Idrija se tako dokaj uspešno spoprijema z novonastalimi razmerami v času
gospodarske krize. Zaradi močne industrije, katere temelj predstavljata Kolektor in Hidria, ter
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dobro načrtovane dolgoročne politike se občina lahko pohvali s precej nizko stopnjo
brezposelnosti.
Edini večji naselji sta v dolini reke Idrijce Idrija in Spodnja Idrija. Spodnja Idrija je središče
ob magistralni cesti, ki povezuje Idrijo in Tolmin. Leta 2013 je v naselju živelo 1493
prebivalcev (Prebivalstvo po velikih…, 2014). Ima široko gravitacijsko območje in razvito
industrijo. Industrijska cona je na levem bregu Kanomljice, le nekoliko pred njenim izlivom v
reko Idrijco. Pred odkritjem živosrebrove rude je bila Spodnja Idrija najpomembnejši kraj v
širši okolici. Spodnja Idrija ima danes pretežno funkcijo oskrbnega središča.
Mesto Idrija velja za občinsko, gravitacijsko in oskrbno središče območja. Središče naselja se
je prvotno izoblikovalo ob cerkvi Svete Trojice. Leta 2013 je v mestu živelo 5972 prebivalcev
(Prebivalstvo po velikih…, 2014). V osrednjem delu mesta so vse pomembnejše javne
zgradbe, gospodarska poslopja, čipkarska šola in gimnazija. Na nekoliko vzpetem delu mesta
leži rudniški grad. Idrijski rudnik je stoletja usmerjal gospodarski in prebivalstveni razvoj
pokrajine. Z zaprtjem rudnika se je gospodarska podoba močno spremenila. Gospodarski
razvoj se je naslonil na industrijske obrate, ki so prej imeli samo dopolnilno vlogo.
Slika 3: Današnja podoba mesta Idrija

Avtorica: Silva Uršič, 2014.
V občini sta locirani dve uveljavljeni slovenski podjetji, ki uspešno konkurirata tudi na
svetovnih trgih. Kolektor s sedežem v Idriji se je v široki paleti svoje elektro-predelovalne
dejavnosti še posebej uveljavil kot svetovni proizvajalec komutatorjev. Gre za bistvene
sestavne dele enosmernih električnih strojev. Hidria iz Spodnje Idrije se uvršča med vodilne
evropske dobavitelje inovativnih rešitev za industrijo klimatizacije, gretja in hlajenja
(Senegačnik, 2012). Obe podjetji odpirata hčerinska podjetja po Sloveniji in tudi drugod po
svetu. Usmerili sta se tudi v ustanavljanje razvojnih centrov, v katerih so zaposleni visoko
usposobljeni strokovnjaki. Idrija z okolico tako brezposelnosti skoraj ni poznala, saj se je
delovna sila vanjo celo priseljevala. Skupaj z bližnjim Cerknim je lep zgled, da ob tradiciji
inovacij, trdega dela in zavzetosti lokalnega prebivalstva tudi prometna odročnost ni ovira za
uspešen krajevni razvoj. Mesto Idrija se od leta 2012 nahaja na UNESCO Seznamu svetovne
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dediščine, leta 2011 je bila Idrija izbrana tudi za alpsko mesto leta (Idrija na…, 2014), kar
kaže, da se v zadnjih letih krepi turistična zanimivost kraja, ta pa pripomore k njegovi večji
prepoznavnosti, odpiranju novih delovnih mest, ohranjanju kulturne pokrajine ter novemu
zagonu in prestrukturiranju tradicionalno rudarskega območja.

2.3. DELOVANJE IN ZAPRTJE RUDNIKA
Kulturna dediščina današnje Idrije se v veliki meri navezuje na zgodovino odkritja živega
srebra in delovanje živosrebrnega rudnika skozi petstoletno obdobje od konca 15. do konca
20. stoletja (Leskovec, 2009). Začetki segajo v čase odkritja Amerike, ko so sredi gozdnatega
hribovja odkrili legendarni »živosrebrni studenec« in začeli kopati dragoceno živosrebrno
rudo. Odmaknjena Idrijska kotlina, ki je pravno pripadala tolminskemu gospostvu, je bila v
tistih časih praviloma še nenaseljena in prepuščena redkim samotarjem. Sredi 17. stoletja je
bila po ustnem izročilu prvič zapisana pripovedka o »škafarju«, ki naj bi v davnem letu 1490
opazil bleščečo tekočo kovino na dnu lesenega škafa (Kavčič, 1990). Vznemirljivo novico je
ponesel v Škofjo Loko k tamkajšnjemu zlatarju. Obetavna vest je takoj privabila furlanske in
nemške rudarje. Neizmerni skladi rdečkaste cinobaritne rude so bili tako vabljivi, da rudarjev
niso zaustavile mnoge preteče nevarnosti podzemlja. Prodirali so vedno globlje, odpirali nove
jaške, širili labirinte jamskih obzorij in neutrudljivo dvigali na površje tone in tone
živosrebrne rude.
Rudnik se je skozi stoletja širil do končne globine 385 metrov, vse življenje v kotlini pa je
utripalo z njim (Kavčič, 1990). V takšnih razmerah se je izoblikovala lokalna skupnost z
visoko stopnjo pripadnosti in kolektivnosti, kar se v kraju odraža še dandanes. Mesto je raslo
hkrati z razvojem rudnika, tako po velikosti kot po svojem značaju. Ogrodje mesta so
predstavljale rudniške zgradbe in naprave, ob njih pa so se množile skromne rudarske hiše.
Zaradi skopo odmerjenega stavbnega prostora so se deli mesta zagrizli v strma pobočja
kotline. Prebivalstvo Idrije je bilo od nekdaj precej raznoliko, saj so se priseljevali iz celotne
habsburške monarhije. Med rudarji so bili Nemci, Čehi, Hrvati, vedno več je bilo domačega
življa, ki je v nekdanji precej nemški Idriji izoblikoval povsem slovenski značaj z nekaterimi
svojevrstnimi posebnostmi, kar se dandanes izraža tudi v narečju, v katerem lahko zasledimo
mnogo nemških popačenk.
Rudnik je predstavljal temelj gospodarstva kraja in spodbujal vrsto dejavnosti, kot so
zdravstvo, socialna varnost, šolstvo in kultura. Vzbujal je zanimanje pri svetovno znanih
popotnikih, strokovnjakih in raziskovalcih, s čimer je prispeval k izmenjavi znanj in
medkulturnemu sodelovanju. Rudnik je z uvajanjem sodobne tehnologije in opreme slovel kot
eden najsodobneje opremljenih rudnikov svojega časa (Leskovec, 2009), zadnja leta
delovanja pa je bila oprema že precej dotrajana, kar je eden od razlogov za ukinitev
proizvodnje.
Z živim srebrom so barantali po največjih evropskih borzah, od Benetk, Amsterdama,
Augsburga vse tja do Španije. Najbolj dolgo in sistematično je rudniško bogastvo črpal
cesarski Dunaj, ko je z dohodki idrijskega srebra in cinobra svoj čas pokrival kar 5 % svojega
državnega proračuna. Proti koncu 18. stoletja je več kot tisoč rudarjev zagotavljalo letno
proizvodnjo 600–700 ton živega srebra. Znano je, da se je tudi Napoleon osebno zanimal za
Idrijo, Francozi so tako kar trikrat gospodovali v njej. Avstrijske oblasti so pred 1. svetovno
vojno stopnjevale izkoriščanje rudnika do skrajnih meja, prav takrat so dosegli najvišjo
proizvodnjo. Po razpadu Avstro-Ogrske je rudnik izžemala italijanska uprava, v zadnjem
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obdobju 2. svetovne vojne pa še nemška okupacija. Ob osvoboditvi leta 1945 so bili rudniške
naprave in obrati v izredno slabem stanju. Tretje povojno desetletje je pretreslo Idrijo s krizo
rudnika, ki jo je povzročil drastičen padec cen živega srebra na svetovnem trgu (Kavčič,
1990). Cene živega srebra se znatno padle zaradi čedalje strožjih okoljevarstvenih zahtev, saj
so velike zastrupitve z živim srebrom v japonskem zalivu Minamata in drugje po svetu
povzročile, da so znanstveniki pričeli z resnim proučevanjem škodljivih posledic uporabe
živega srebra za človeka in okolje. Sledil je upad povpraševanja v industriji, kmalu pa so živo
srebro začeli nadomeščati z drugimi surovinami.
Kavčič (1990) navaja, da je bila proizvodnja za nekaj let celo ustavljena (1977–1983).
Dodaten razlog za to so bili visoki stroški rudarjenja zaradi vse večje globine odkopavanja in
nizke vsebnosti srebra v rudi. Takrat so začele pogumne investicije polagati temelje novim
ekonomskim zmogljivostim idrijske občine. Tako so v tem obdobju zrasli novi obrati sodobne
elektro in kovinsko predelovalne industrije ter številna manjša podjetja. Nosilci razvoja, kot
so idrijski Kolektor, spodnjeidrijska Rotomatika in cerkljanska Eta, so se usmerili v
najsodobnejšo tehnologijo.
Omenjene nizke cene živega srebra na svetovnem trgu in nizki odstotki živega srebra v rudi
so onemogočili normalno poslovanje rudnika, zato je bila leta 1986 sprejeta odločitev o
popolnem zaprtju Rudnika živega srebra Idrija. Popolna in trajna ustavitev rudarjenja zahteva
strokovno zaprtje vseh jamskih objektov. Na osnovi te odločitve je bil sprejet Zakon o
preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija. Na podlagi študij, ki sta ju izdelala Inštitut za
ekonomska raziskovanja Ljubljana in Rudarski inštitut Ljubljana, je Rudnik živega srebra
Idrija v letu 1988 oblikoval dolgoročni program postopnega, a trajnega zapiranja rudnika.
Osnovno izhodišče pri pripravi programa je bilo, da so premiki površine posledica posedanja
zaradi rudarjenja in da je za preprečitev nadaljnjega premikanja nujna sanacija jame. Da bi
preprečili škodo na površini in zagotovili varnost prebivalcem, so pred dokončno potopitvijo
jame predvideli zasutje večine rovov in utrditev zasipov. Izvajanje zapiralnih del spremlja
obsežen program meritev in raziskav. Dosedanji rezultati zapiralnih del kažejo, da je bil
koncept zapiranja rudnika pravilno izbran, izvajanje zapiralnega programa pa je bilo potrebno
sproti prilagajati rezultatom izmerjenih meritev. V letu 1995 je rudnik prenehal s proizvodnjo
rude in s predelavo te v topilnici (Cigale, 1997). Idrijski rudarji so tako v petstoletnem
obdobju pridobili okoli 170.000 ton prodanega živega srebra, kar predstavlja skoraj 14 % vse
dotedanje svetovne proizvodnje (Kavčič, 1990).
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2.4. PROGRAM ZAPIRANJA IN SANACIJE RUDNIKA
Rudišče še ni izčrpano, saj je po oceni mednarodnih strokovnjakov v Idriji še vedno več kot
10 % svetovnih zalog živega srebra. Rudnik pa kljub ogromnim sredstvom, ki jih je vlagal v
modernizacijo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v obdobju ekstremno nizkih cen ni mogel
ekonomsko poslovati. Število delavcev rudnika se je pričelo zmanjševati v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Leta 1971 je bilo zaposlenih 1163 delavcev, v začetku leta 1977 pa le še
830. To število se je s prezaposlitvami in upokojitvami do leta 2004 zmanjšalo na 72, po
končanih zapiralnih delih pa je zaposlenih še 20 delavcev. Rudniku pa je bilo medtem
naloženo izvajanje raziskav in vzdrževanje objektov in naprav v takem obsegu, da bi bilo
možno ob dvigu cen na svetovnem trgu proizvodnjo ponovno oživiti (Cigale, 2005). Do leta
1985 je bilo narejenih več variant za obnovo in modernizacijo proizvodnje in zaprtje rudnika.
Po končni analizi vseh se je izkazalo, da je sprejemljiva le postopna, popolna in trajna
ustavitev pridobivanja živosrebrne rude. Na osnovi omenjene odločitve je bil leta 1987 sprejet
Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija, ki je opredelil potrebna dela in vire
sredstev za sanacijo in zaprtje rudišča. Na podlagi zakonskih izhodišč je bil izdelan
dolgoročni program zapiranja rudnika, ki ga je rudnik pričel izvajati leta 1988 (Bajželj, 2001).
Vzporedno s pričetkom izvajanja zapiralnih del so predvideli še številne raziskave,
opazovanja in meritve, ki so služile za sprotno prilagajanje zapiralnega programa novim
spoznanjem.
Po dolgoročnem programu naj bi potekala dela postopno, od XV. obzorja proti površini.
Jeseni 1992 so ustavili zadnjo črpalko na XIV. obzorju in s tem se je pričelo postopno
potapljanje rudnika. Tehnično in tudi finančno zelo zahteven del zapiranja je utrjevanje
nestrjenih zasipov in porušenih kamnin z injektiranjem. Pri poizkusnem injektiranju so
uporabili zmes elektrofiltrskega pepela, apna in vode. Pri tem je prišlo do sporov zaradi
uporabe radioaktivnega elektrofiltrskega pepela (Režun, Dizdarevič, 1997), ki je eden od
stranskih produktov pri sežiganju premoga v termoelektrarnah.
Odločili so se za novo zmes, ki je vsebovala dolomitno moko, cement in vodo, kar pa je
bistveno povečalo predvidene stroške. Med VII. obzorjem in površino naj bi bilo po izračunih
vtisnjenih 70.177 m3 injektirne mase (Režun, Dizdarevič, 1997). Predvidena utrjevalna dela
so preverili tudi z računalniškim modeliranjem. Pokazalo se je, da so premiki na površju
dvakrat do trikrat večji, v kolikor se ne izvedejo predlagana utrjevalna dela (Bajželj, 2001).
Da bi dosegli jasnejšo prostorsko sliko premikanja območja, so na območju z največjimi
premiki izdelali 16 vrtin in jih opremili za merjenje premikov. Premiki se merijo dvakrat letno
(Cigale, 1997). Program zapiranja rudnika, ki ga je sprejela vlada republike Slovenije v letih
1986–1987, ni ustrezal vsem realnim posledicam, ki so nastale zaradi rudarjenja. Temeljni cilj
sprejetega programa je sanacija delovišč zaradi drsenja permo-karbonskega skrilavca, ki naj
bi preprečila poslabšanje razmer na površini mesta (Kobal, 2001a). V programu pa zato niso
predvideni nikakršni ukrepi za zmanjšanje ali omilitev posledic škodljivih vplivov dela v
rudniku na zdravje delavcev, niti niso predvideni ukrepi za sanacijo okolja, ki ogroža del
prebivalcev v Idriji.
Leta 1995 je Rudnik na podlagi ugotovitev spremljave zapiralnih del, meritev in raziskav
pripravil dopolnitve dolgoročnega programa. Ta predvideva sanacijo stanovanjskih hiš,
opornih zidov, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, cest in poslovnih objektov. V letu
2004 je bil v državnem zboru sprejet Zakon o dopolnitvah zakona o preprečevanju posledic
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija. Na njegovi podlagi so bili sprejeti operativni
programi, s katerimi je država vendarle zagotovila nekaj finančne pomoči, ki naj bi potekla
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leta 2015. Dodatno je določena tudi zakonska ureditev po končanih zapiralnih delih (Cigale,
2005).
V letu 1994 je bil preurejen del rudnika na nivoju Antonijevega rova, ki je najstarejši del
rudnika, s spodnjimi mlajšimi etažami, tako da omogoča turistično vodenje po tem delu jame.
Po izdelanem idejnem načrtu so se v avgustu 1993 pričela dela v jami in obnova vhodne
zgradbe. Vhod v Antonijev rov je skozi mogočno zgradbo, ki je bila zgrajena v sredini 18.
stoletja. Skozi zgodovino je služila raznovrstnim namenom (Leskovec, 2009). V njej so se
zbirali rudarji pred odhodom v ta del jame, nekaj časa so bili prostori namenjeni zasilni
bolnišnici, kasneje je služila kot stanovanjska zgradba. V njej se je rodil tudi Stanko Bloudek,
znan predvsem po izgradnji skakalnic v Planici. Sam Antonijev rov pa so izkopali že leta
1500. Velja za drugi najstarejši ohranjeni vhod v kateri koli rudnik na svetu (Pišljar,
Klemenčič, 1995). Danes je eden glavnih turističnih objektov v Idriji.
Prvotno je bil podprt z lesom, leta 1766 pa so ga obzidali z debelimi apnenčevimi bloki v rov
ovalne oblike. Dela pri ponovnem odprtju rova so bila naporna in dolgotrajna. Prvih petdeset
metrov je bilo zasutih z drobnim materialom, ki ga je bilo potrebno odstraniti ročno. Na
mestih, kjer je bila kamnita pozidava močno poškodovana, so uporabili jekleno podporje
(Pišljar, Klemenčič, 1995).
Slika 4: Vhod v Antonijev rov

Avtorica: Tina Uršič, 2014.
Leta 1995 je Rudnik prenehal s proizvodnjo in predelavo rude v topilnici. Odločili so se za
ohranitev separacije in ene rotacijske peči, ostale objekte pa porušijo (Cigale, 1996) V letu
1996 je Kolektor na tem prostoru postavil proizvodno halo, ki jo je v nadaljnjih letih še
razširil. Kompleks topilnice obsega končno postajo tovorne žičnice, separacijo – drobilnico in
rotacijsko peč. Načrtuje se ureditev lokacije za celostno prezentacijo predelave rude. Ta
vključuje predstavitev zgodovine žgalništva in žgalniških naprav, postopek predelave rude ter
seznanitev s fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi živega srebra. Za enkrat je projekt še v fazi
načrtovanja, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Območje topilnice je
zavarovano z ograjo, kljub temu pa je mogoč delen ogled kompleksa.
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Slika 5: Topilnica z dimnikom

Avtorica: Tina Uršič, 2014.
V Evropski uniji je bila leta 2005 sprejeta »Strategija Skupnosti za živo srebro«, saj problem
onesnaženja z živim srebrom, ki so mu do nedavnega pripisovali le lokalne razsežnosti, danes
velja za globalen in razširjen problem. Cilji strategije so predvsem zmanjšati emisije živega
srebra, njegovo zmanjšanje v obtoku z zmanjševanjem ponudbe in povpraševanja, dolgoročno
reševanje vprašanja presežkov in obstoječih rezerv v proizvodih, ki se še uporabljajo ali so
uskladiščeni, zaščita pred izpostavljanjem živemu srebru, izboljšanje poznavanja problema in
možnih rešitev ter podpora in spodbujanje mednarodnih ukrepov. Ključni cilj strategije pa je
zniževanje stopenj živega srebra v okolju ter izpostavljenosti ljudi, posebno metil živemu
srebru, ki predstavlja najbolj nevarno obliko živega srebra (Strategija Skupnosti za živo
srebro, 2005). V Sloveniji, najbolj pa v Idriji, se je zaradi več stoletnega rudarjenja razvila
cela vrsta znanj, ki niso vezana izključno na pridobivanje in predelavo rude, temveč tudi na
ekološki vidik živega srebra. Tu je tako zbranega toliko znanja, vezanega na omenjeno
problematiko, da bi lahko odločilno pripomogla k polni uveljavitvi Strategije Skupnosti za
živo srebro.
Za dosega tega cilja je bila leta 2005 imenovana delovna skupina za ustanovitev
informacijsko-raziskovalnega centra za živo srebro v Idriji (Leskovec, 2009), leta 2014 pa je
tako imenovani Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija pričel delovati v
prostorih ob stavbi jaška Frančiške.
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Slika 6: Jašek Frančiške

Avtorica: Tina Uršič, 2014.
Ocenili so, da je najboljše, da se center oblikuje v sklopu dejavnosti, ki jih mora Rudnik
živega srebra Idrija izvajati po končanih zapiralnih delih, kot so vzdrževanje nezalitega dela
rudnika in spremljanje stanja. Za začetno fazo lahko Rudnik živega srebra Idrija zagotovi
ustrezne prostore, za razširitev dejavnosti pa bi prenovili in preuredili prostore na območju
topilnice s separacijo, ki bi bili namenjeni za predavalnice, laboratorije in razstavne prostore.
Ob pričetku delovanja centra je bilo potrebno zagotoviti ustrezne strokovne kadre, ki s svojim
znanjem in izkušnjami, pridobljenimi ob izvajanju del po programu zapiranja rudnika, lahko
ustvarijo osnove za delovanje centra. Ko pa bo center v celoti zaživel, bo potrebno na novo
zaposliti visoko izobražene strokovnjake različnih profilov.
Informacijsko-raziskovalni center za živo srebro hrani arhivsko gradivo v zvezi z Rudnikom
živega srebra Idrija. Koordinira preučevanje negativnih vplivov rudnika in tako omogoča
spremljanje in oceno nadaljnjih potencialnih škodljivih vplivov njegovega delovanja na okolje
in zdravje ljudi. V ta namen center izvaja naloge, kot so širjenje informacij o uporabi in
škodljivosti živega srebra, izvajanje in koordiniranje izvajanja raziskav o obremenjenosti
ožjega in širšega območja rudnika, izdelava baze podatkov vseh dosedanjih okoljskih študij in
študij vplivov živega srebra na bivše rudarje in prebivalce, priprave baze podatkov o
pozitivnih in negativnih kazalnikih zdravja prebivalcev na območju Idrije in celotnem
vplivnem območju rudnika. Med delovanjem centra se je pokazala potreba, da se njegova
aktivnost razširi tudi na dejavnosti, ki niso neposredno povezane z ekološko problematiko
živega srebra. Te dejavnosti so še varovanje in vzdrževanje objektov tehnične dediščine,
zaščitna dela idrijskega rudišča kot naravne vrednote državnega pomena in ustanovitev
Geoparka (Cigale, 2009). Geopark je oblika neformalnega varovanja, promocije in trženja
geološke dediščine na geografsko zaključenem območju. Središče oziroma vodilna tema
idrijskega geoparka je idrijsko rudišče ter samo mesto Idrija s svojimi geološkimi zbirkami,
muzeji in tehničnimi spomeniki. Geopark si dodatno prizadeva tudi za promocijo vse naravne
in kulturne dediščine v občini Idrija. Leta 2013 (Geopark Idrija, 2014) je bil Geopark Idrija
sprejet v svetovno mrežo geoparkov, ki deluje pod okriljem Unesca.
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Center za živo srebro tako skupaj s partnerji ohranja in razvija nastalo znanje ter na ta način
prispeva k utrjevanju ugleda Idrije kot nosilke razvoja svetovnih tehnologij. Tak sloves si je
Idrija skozi zgodovino pridobila s proizvodnjo živega srebra, danes pa ga svetovno priznani
nosilci gospodarstva ohranjajo. Idrija je od leta 2012 vpisana tudi na UNESCO Seznam
svetovne dediščine.
Za obnovo območja topilnice je RŽS že leta 2008 pridobil konservatorski načrt, leta 2009 je
izdelal gradbeni projekt, do leta 2010 pa je bilo tudi že urejeno gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo in novogradnjo objektov. Z minimalnimi sredstvi, ki jih je v okviru nominacije
Idrije na UNESCO Seznam svetovne dediščine prejel Mestni muzej, so bila na območju
topilnice izvedena začetna dela. Predračun celotne investicije obnove in oživitve območja je
leta 2009 znašal 3,6 milijona evrov, vendar je danes ta vrednost že najmanj podvojena.
Rudnik od leta 2010 zaradi uvedbe postopka o likvidaciji nima možnosti prijave na različne
razpise, zato je prenesel topilnico v upravljanje Centra za upravljanje z dediščino živega
srebra Idrija (CUDHg). Omenjeni center je v letu 2014 skupaj s partnerji oddal prijavo na
razpis za dodelitev dodatnih sredstev. Z izvedbo prve faze investicije bi se namembnost
objekta klasirnice, kjer se je ruda prebirala, drobila in sejala, spremenila v muzej, izgradil bi
se tudi nov sprejemno razstavni center za obiskovalce z UNESCO info točko. Prav tako bi
dokončno obnovili ter muzejsko predstavili stroje in naprave v obnovljenem objektu na
sodoben avdio-video-virtualen način. Odpiranje vlog za javni razpis je 4. 3. 2014 že izvedla
nacionalna komisija. Pregled in ocenjevanje vlog bo potekalo v dveh fazah, ki bosta
vključevali pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti ter ocenjevanje kakovosti.
Prijavitelji administrativno ustreznih in upravičenih prijav bodo o odločitvi o izboru projektov
obveščeni predvidoma junija 2014 (Dizdarevič, 2014). Občini Idrija je bilo za odpravo
rudarske škode leta 2012 dodeljenih 150.000 evrov, leta 2013 slabih 200.000 evrov, letošnji
predvideni znesek pa znaša 250.000 evrov (Benčina, 2014). S pomočjo teh denarnih sredstev
je v zadnjih letih potekala intenzivna obnova poškodovane infrastrukture, predvsem cestišč in
objektov, medtem ko je trud za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za zdravstveno rento še
neuspešen. Zdravstvena renta naj bi pomagala omiliti posledice, ki se ne odražajo le v
urbanem in naravnem okolju v okolici rudnika, temveč tudi v zdravju nekdanjih rudarjev in
prebivalcev občine.
Rudnik živega srebra Idrija oziroma Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
vsako leto izvajata opazovanje vplivnega območja rudnika. Ta monitoring obsega vsakoletni
vizualni monitoring, geodetski monitoring, geomehanski monitoring, monitoring podtalnice
in okoljski monitoring, ostale meritve pa se izvajajo le občasno v sodelovanju z drugimi
raziskovalnimi inštitucijami. Pri vizualnem monitoringu se meri obseg poškodb na objektih.
Pri geodetskem monitoringu se spremlja površinske in podzemeljske premike, kjer v zadnjih
letih prihaja do počasnega zmanjševanja premikov. Cilj geomehanskih meritev in opazovanj
je preverjanje napetostno deformacijskih sprememb, ki se dogajajo v starih rudarskih delih in
jamskih objektih. Monitoring podtalnice nadzoruje predvsem kemijsko stanje voda, pri
katerem pa največji problem ne predstavlja vsebnost živega srebra v vodi, ampak vsebnost
železa in sulfatov. Okoljski monitoring obsega meritve, katerih namen je pridobiti celovit
vpogled v stopnjo onesnaženosti vplivnega območja rudnika (Dizdarevič in sod., 2013).
Raziskovalci in drugi udeleženci mednarodnega strokovnega srečanja, na katerem so bili
predstavljeni vplivi delovanja rudnika na okolje in prebivalce, predlagajo vrsto ukrepov, ki bi
omogočili zmanjševanje vpliva živega srebra in ioniziranega sevanja na okolje in zdravje
prebivalcev. Sestaviti bi bilo potrebno raznovrstno delovno skupino strokovnjakov, ki bi
pokrivali različne aspekte problemov na območju Idrije. Ta naj bi vključevala tako tehnologe,
20

kot tudi kemike, biologe, geologe, zdravstvo, predstavnike državnih in lokalnih organov ter
industrije. Deloma ta skupina že obstaja v okviru projekta EUROCAT, ki ga je financirala
Evropska unija (Kobal, 2005). Večji del nalog pa prevzema tudi Center za upravljanje z
dediščino živega srebra Idrija. Prav tako bi bilo potrebno zbrati vse relevantne podatke, skupaj
s socialno-ekonomskimi, okoljskimi ter zdravstvenimi, da bi lahko bolje ocenili onesnaženost
območja in ogroženost ljudi, ki živijo na vplivnem območju rudnika. V ta nabor spadajo tudi
sistematično merjenje živega srebra v toku rek Idrijce in Soče, zlasti v času ekstremnih
razmer, ko prihaja do največjega prenosa živega srebra. Potrebno bi bilo izvajati tudi meritve
izhlapevanja živega srebra iz kontaminiranih površin v zrak, saj je prav atmosfersko živo
srebro tisto, ki je globalnega pomena.
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2.5. VPLIVI RUDNIKA NA OKOLJE IN PROSTOR
2.5.1. DEFORMACIJA POVRŠJA
Leta 1965 je Rudnik živega srebra Idrija pričel s sistematičnimi meritvami prostorskih
premikov točk nad rudnikom. Ta merska opazovanja so se do leta 1988 zmanjšala na
ugotavljanje premikov neposredne okolice. Tega leta pa so merske mreže obnovili v obsegu,
ki omogoča ugotavljanje velikosti premikov na širšem vplivnem območju rudnika. Površinske
meritve so dopolnjene tudi z opazovanji v jaških in na jamskih obzorjih. Opazovanja se
izvajajo z geodetskimi inštrumenti, kot so elektronski tahimetri in elektronski oziroma
klasični nivelirji. Da bi dobili jasnejšo prostorsko sliko premikanja območja, so v območju z
najintenzivnejšimi premiki izdelali 11 vrtin (označene so z oznakami od G2 do G12), ki so jih
za merjenje premikov opremili z inklinometri, in pet inklinometrskih vrtin (označene so z
oznakami od S35 do S39) (Vidmar, 2009).
Preglednica 1: Pregled kumulativnih premikov točk nad rudiščem od septembra 1992 do
oktobra 2005
Oznaka merske točke
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
S35
S36
S37
S38
S39
Povprečje

Horizontalni premik (m)
0,043
0,044
0,043
0,035
0,048
0,062
0,074
0,042
0,022
0,049
0,013
0,087
0,074
0,009
0,009
0,064
0,045

Vertikalni premik (m)
-0,0569
-0,0206
-0,0568
-0,0422
-0,0614
-0,0554
-0,053
+0,0013
-0,0067
-0,0054
-0,0048
-0,0275
-0,0183
-0,0536
-0,0186
-0,0348
-0,0322

Vir podatkov: Vidmar, 2009, str. 20.
Opazno je istočasno pogrezanje in drsenje terena nad rudiščem. V povprečju znaša
horizontalni premik 4,5 cm, vertikalni pa 3,2 cm. Pri vertikalnih premikih se najpogosteje
pojavljajo posedki terena, ki so označeni z negativnih predznakom. S pozitivnim znakom pa
so označeni dvižki terena.
Tabela 2:
Preglednica 2: Vertikalni premiki terena nad rudnikom v mm/leto v letih od 1995 do 2007
Lokacija\leto
avtobusna
postaja
osnovna šola
Mejca

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-4,2

-3,9

-1,9

-4,3

-5,2

-5

-4,1

-4,8

-3,7

-7,6

-5,7

-8,0

-7,0

-3,5

-3,7

+4,2

-6,6

-5,4

-3,9

-5,9

-2,0

-2,4

-5,7

-2,7

-10,0

-6,0

-0,3

-3,7

+3,0

-3,2

-3,4

-2,5

-2,2

-5,0

+2,1

-3,4

-2,5

-4,9

-4,0

Vir podatkov: Vidmar, 2009, str. 21.
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Preglednica 3: Horizontalni premiki terena nad rudnikom v mm/leto v letih od 1996 do 2007
Lokacija\leto
avtobusna
postaja
jašek Delo

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-3

-12

-12

-9

-8

-10

-9

-12

-22

-17

-26

-24

-7

-5

-6

-7

-10

-9

-8

-5

-10

-10

-23

-25

pod prelomom

-5

-12

-8

-10

-19

-3

-14

-14

-20

-15

-25

-24

Vir podatkov: Vidmar, 2009, str. 23.
Po analizi premikov skozi daljše časovno obdobje lahko opazimo, da se tako vertikalni kot
horizontalni premiki merjenih točk z leti zmanjšujejo. To kaže na postopno umirjanje terena
nad rudiščem, ki je posledica konsolidacijskih in zapiralnih del. Večji skok je opazen po letu
2006. Kot omenja Kobal (1995) so ravno leta 2006 končali potapljanje jame do IX. obzorja.
Potopitev jame bi lahko nekoliko poslabšala stabilnostne razmere v jami in posledično na
širšem območju raziskovalnega prostora rudnika ter nekoliko povečala horizontalne premike
na merilnih mestih.
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2.5.2. VSEBNOST ŽIVEGA SREBRA V OKOLJU IN PROSTORU
Živemu srebru v okolju je v zadnjih desetletjih posvečena velika pozornost predvsem zaradi
njegove velike kemijske aktivnosti, globalnega razširjanja, njegovih pretvorb v okolju,
kopičenja v prehranjevalnih verigah ter njegove strupenosti. Živo srebro v cinobaritni rudi
(HgS), ki prevladuje na območju idrijskega rudnika, ni hlapno. Močno obremenitev območja
z živim srebrom predstavlja več kot petsto let trajajoče pridobivanje in predelava rude.
Postopki pridobivanja rude so močno povišali koncentracije živega srebra v prsti, zraku,
vodotokih, vegetaciji, živalstvu in ljudeh na širšem območju Idrije.
Celotne povprečne letne emisije živega srebra na idrijskem območju, preračunane na celotno
obdobje rudarjenja, znašajo okoli 74 ton letno, kar predstavlja skoraj 2 % svetovnih letnih
emisij Hg, sproščenih kot posledica antropogenih dejavnosti. Po zaprtju rudnika so se
topilniške emisije zmanjšale, območje Idrije in okoliških hribov pa je še vedno gosto posejano
s številnimi odlagališči jalovine in z žgalniškimi ostanki iz preteklosti (Vidmar, 2009).
Prve zapise o okoljskih vplivih rudnika spremljamo od 17. stoletja, ko je idrijski rudnik
obiskal oksfordski profesor Walter Pope. Opisuje pokrajino, ki je bila še avgusta tako polna
zelenja kot sredi pomladi. Ljudje naj bi to pojasnili z vplivom vlage, ki vsebuje živo srebro.
Za širjenje spoznanj o škodljivem vplivu živega srebra in žgalniških plinov na okolico so iz
18. stoletja pomembna poročila nemškega popotnika Keysslerja, prvega rudniškega zdravnika
in prirodoslovca Scopolija ter rudniškega kirurga Hacqueta (Dizdarevič, Čar, 2009).
Idrijsko rudišče je posebnost med živosrebrnimi nahajališči, saj ležijo kamnine s samorodnim
živim srebrom ponekod neposredno na površju, na primer na območju Pronta. Že od samega
začetka je prihajalo do skupnega vplivanja primarnega živega srebra, ki je izhlapeval iz
karbonskega skrilavca in sekundarnega antropogenega onesnaževanja z živim srebrom zaradi
rudarske dejavnosti. O merkurialni bolezni med rudarji se je v celotnem obdobju rudniške
zgodovine ohranilo precej podatkov, bistveno počasneje pa so se izoblikovala spoznanja o
vplivu rudarjenja in predelave rude na naravno okolje ter prebivalce mesta Idrija in njegove
okolice (Dizdarevič, Čar, 2009).
Rudnik živega srebra v Idriji je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu. V tem
obdobju so prodali čez 100.000 ton rude. Zaradi slabega izkoristka pri praženju cinobaritne
rude, ki je znašal med 50 % in 75 %, je bilo v okolje izpuščenih dodatnih 40.000 ton živega
srebra. V začetnih letih po odkritju živega srebra so ga pridobivali iz samorodnih skrilavcev s
pomočjo vodnega izpiranja iz cinobaritnih rud, kasneje pa z žganjem rude najprej v preprostih
kopah, nato pa v retortnih kopah (Vidmar, 2009). Pri obeh gre za precej preprost postopek, ki
pa je povzročil močno nekontrolirano onesnaževanje v okolici izpiralnic in žgalnic. Idrija ima
dodatno višje vrednost živega srebra zaradi lege v globoki kotlini, ki je slabo prezračena,
zaradi česar so koncentracije živega srebra še nekoliko višje, kot bi bile sicer.
Meritve v zraku in vodi se izvaja na več stalnih mestih. Za zrak so določena štiri merilna
mesta, ki so locirana predvsem pri ventilatorskih postajah ali na območjih, za katere se
predvidevajo povišane vsebnosti živega srebra. Za spremljanje vsebnosti vode se uporablja
šest stalnih merilnih mest. Tri so locirana po izpustu jamske vode iz t. i. Florjani rova v reko
Idrijco, tri pa so nameščena v Prontarski grapi pred in po rudniškem izpustu (Slika 7).
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Slika 7: Lokacije stalnih merilnih mest za monitoring živega srebra v zraku in vodi

Vir: Dizdarevič in sod., 2013, str. 29.
2.5.2.1. VSEBNOST ŽIVEGA SREBRA V ZRAKU
Nemški potopisec Johann Georg Kayssler v svojih zapisih poroča o pridobivanju živega
srebra z žganjem v pečeh s škodljivim vplivom na okolico žgalnice. Problema negativnega
vpliva živega srebra in žgalniških plinov na širše okolje so se pri rudniku v tem času že dobro
zavedali. Iz arhivskih podatkov izhaja, da so po letu 1760 premikali žganje rude vedno bolj v
zimski čas, češ da takrat žgalniški dim manj ogroža okoliško rastlinstvo, ker zemljo še
dodatno prekriva sneg (Dizdarevič, Čar, 2009). Ker pa je to čas pogostih temperaturnih
inverzij in megle v kotlini, menim, da je ta ukrep pomenil še dodatno obremenitev zraka v
mestu.
Na področju meritev Hg v zraku lahko uporabimo celo vrsto naprav, ki nam podajo trenutne
koncentracije. Te so spremenljive in so odvisne od bližine virov Hg, temperature, smeri vetra
in vlažnosti. Alternativno metodo za oceno prisotnosti Hg v zraku predstavlja uporaba
epifitskih lišajev oz. mahov. Z merjenjem živega srebra v lišajih lahko spremljamo prostorske
in časovne spremembe v zraku skozi daljše časovno obdobje (Horvat, 2009). Podrobna
analiza raziskav o koncentracijah živega srebra v rastlinah je prikazana v podpoglavju o
vplivu živega srebra na živi svet.
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Med delovanjem rudnika je bila vsebnost živega srebra v zraku izredno visoka. V neposredni
bližini topilnice so koncentracije živega srebra v zraku dosegle 8500 ng/m3, v naselju pa okoli
570 ng/m3. Ocene nakazujejo, da je bilo v času najbolj intenzivnega delovanja rudnika
vsakodnevno iz topilniškega dimnika v zrak izpuščenih kar 20 kg živega srebra (Ferrara in
sod., 2001). Med letoma 1986 in 1993, ko se je proizvodnja živega srebra nekoliko zmanjšala,
je bilo opazno zmanjšanje koncentracij živega srebra na celotnem območju Idrije. Nekoliko
povišane koncentracije po letu 1995 so bile posledica ostankov rudarske preteklosti, kamor
sodijo predvsem odvajanja onesnaženega zraka iz jamskih rovov in sporna odlagališča
žgalniških ostankov (Dizdarevič, 2001). Po prenehanju proizvodnje so se koncentracije živega
srebra v naselju znižale. Leta 1986 je vsebnost živega srebra v naselju znašala 290 ng/m3
zraka, v letu 1992 pa je bila v območju med 50 in 200 ng/m3 zraka. Še vedno so bile
razmeroma najvišje koncentracije v naselju v bližini topilnice, kjer so dosegale do 600 ng
Hg/m3 zraka (Kobal, 1995). Visoke vrednosti so bile leta 1990 izmerjene tudi pri dohodu do
zgradbe geološke službe rudnika in na točki za gradom, kjer so vrednosti dosegale 380 ng
Hg/m3 zraka. Koncentracije živega srebra v zraku se v mestih navadno gibljejo med 10 in 20
ng Hg/m3 zraka, le v večjih mestih z industrijo dosegajo tudi do 50 ng Hg/m3 zraka (Pirc,
1990). Pomembnejši viri antropogenega živega srebra so termoelektrarne, proizvodnja
energije z uporabo fosilnih goriv, proizvodnja cementa, rudarstvo in druge metalurške
dejavnosti (direktno z izkopavanjem živosrebrove rude in indirektno z uporabo živega srebra
pri izkopavanju oziroma procesiranju železa, jekla, cinka, zlata in drugih kovin), kloralkalna
industrija, izdelava stvari, ki vsebujejo živo srebro, odpadki iz bolnic oziroma zdravstvenih
ustanov in nevarni odpadki ter smetišča (Cvetković, 2010). Raziskave (Dizdarevič in sod.,
2013) iz leta 2012 kažejo, da je bila v povprečju, če upoštevamo tudi izpust jamskega zraka
Inzaghi, koncentracija Hg v zraku v Idriji 22 ng Hg/m3 zraka, brez izpusta jamskega zraka pa
v povprečju 7 ng Hg/m3. Opazimo lahko, da so vrednosti v mestu Idrija še vedno nekoliko
višje, kot je to značilno za druga mesta, čeprav je zaznati velik upad. Gotovo je bilo za
upadanje koncentracij živega srebra pomembno prenehanje proizvodnje in predelave v
topilnici, kjer so se skozi dimnik sproščale v ozračje velike količine živega srebra.
Območje Pronta z izdanki skrilavca, ki vsebuje kapljice živega srebra, je gotovo
najpomembnejši naravni vir živega srebra v Idriji. Del živega srebra se je s pomočjo erozije
prenesel v bližnje potoke in hudournike, Idrijco, Sočo in nazadnje v Tržaški zaliv, del živega
srebra pa je izhlapel v ozračje. Ta del izpustov živega srebra v zrak je veliko težje nadzirati,
saj ni odvisen od človekovega delovanja in je v veliki meri prisoten še danes, kljub
dokončnemu zaprtju rudnika in vseh ostalih rudniških objektov.
V Idriji je prisotna še ena geološka tvorba, ki vpliva na naravne emisije živega srebra v
okolje. Gre za Idrijski prelom, ki poteka v dinarski smeri severozahod–jugovzhod od
Kaninskega pogorja do Gorskega Kotarja. Prelomni sistem poteka pod samim mestom in seka
z živim srebrom bogato rudišče, ki je ob prelomu premaknjeno za okoli dva kilometra (Gosar,
2007). Zaradi povečane razpokanosti kamninske podlage ter posledično povečane poroznosti
in prepustnosti kamnine prodirajo skozi razpoke na površje plini in voda.
Tektonske napetosti še povečujejo porni pritisk in s tem vplivajo na njihovo izhajanje. V
največji meri je med temi plini prisoten ogljikov dioksid, pomešan z dušikom, metanom in
vodikom. Prisotne so še manjše količine žlahtnih plinov (radon, neon, argon, helij) in
lahkohlapne kovine (živo srebro, arzen, antimon). Sestava in koncentracija posameznih plinov
je odvisna od litološke zgradbe. Predvsem ob potresih se sprostijo večje količine prej
omenjenih plinov. Leta 2004 so tako ob potresu v zgornjem Posočju v zraku Bovške kotline
izmerili nekajkrat večje koncentracije žlahtnih plinov od normalnih vrednosti na tem območju
(Kotnik, Horvat, 2009).
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2.5.2.2. VSEBNOST ŽIVEGA SREBRA V VODI
Vsebnost živega srebra v studencih okrog topilnice je bila v času proizvodnje v povprečju 100
µg Hg/l vode, v mestnem vodovodu pa okrog 0,3 µg Hg/l vode. V reki Idrijci pod mestom so
bile koncentracije od 0,1 do 0,2 µg Hg/l vode. Po prenehanju obratovanja rudnika je večina
meritev pokazala, da je vsebnost živega srebra v pitni vodi okrog 0,1 µg Hg/l vode.
Koncentracije Hg v pitni vodi so običajno v razponu od 0,005 do 0,1 µg Hg/l vode (Kobal,
1995). Koncentracije živega srebra so bile v času aktivne proizvodnje v rudniku večje, saj so
se samo koncentracije v mestnem vodovodu zmanjšale za trikrat in sedaj dosegajo razmeroma
sprejemljive vrednosti. Pomembno je poudariti, da občina črpa vodo iz več vodnih zajetij, kjer
pa pozorno izbirajo le z živim srebrom manj obremenjene okoliške vodne vire. Tako je bil v
zadnjih letih zgrajen vodovod, ki povezuje Idrijsko Belo in Idrijo in nadomešča dosedanji
vodni vir iz Podroteje, ki je veliko bolj dovzeten za onesnaževanje.
Po ukinitvi proizvodnje so se začele izvajati tudi meritve koncentracij železa in sulfatov. Višje
vrednosti omenjenih snovi je bilo zaznati leta 1994, ko je bila poplavljena rudniška jama do
enajstega obzorja. Čez čas so začele koncentracije železa in sulfatov upadati. Danes so
koncentracije snovi praviloma v dovoljenih mejah, edino koncentracije sulfatov so še vedno
previsoke (Režun, Dizdarevič, 1997).
Območje Sredozemlja je z živim srebrom najbolj obogateno območje na našem planetu, saj
sta na površini enega odstotka planeta kar dve tretjini svetovnih živosrebrovih zalog. V tem
pasu se nahajajo največja svetovna rudišča, kot so Almaden v Španiji, Idrija in Amiata v
Italiji. Koncentracije Hg so najvišje v Sicilijanskem prelivu ter v Tržaškem zalivu (Kotnik,
Horvat, 2009). Na obremenjenost vodotokov na Idrijskem je močno vplivalo dejstvo, da so
večino žgalniških ostankov v celotni zgodovini pridobivanja živega srebra, še zlasti od sredine
19. stoletja pa vse do leta 1977, vsipali neposredno v Idrijco, ki je material ob visokih vodah
odnašala po dolini. Za idrijsko občino so namreč značilne obilne urne in dnevne padavine, ki
povzročijo nagel dvig rečne gladine in poplave (Černe, Urbanc, 2001). Tako so v spodnjem
toku Idrijce nastali obsežni rečni nanosi z visokimi vsebnostmi živega srebra. Živo srebro iz
Idrije je onesnažilo širše območje Idrije, porečja Soče in Tržaškega zaliva. Velika količina
živega srebra se usede na dno Tržaškega zaliva in tam ostaja trajno deponirana. Horvat (2005)
omenja, da naj bi ocene nakazovale, da porečje letno prispeva približno 2500 kg živega
srebra. Faganeli pa je skupaj s sodelavci (2001) izmeril, da koncentracije živega srebra na
površju znašajo v osrednjem delu Tržaškega zaliva manj kot 5 ng/l (0,005 µg/l), v bližini
izliva Soče pa so vrednosti med 5 in 25 ng/l. Gre torej za precej nižje koncentracije kot tiste,
ki so bile izmerjene v občini Idrija, kljub temu pa je na tem mestu potrebno opozoriti na
vgrajevanje živega srebra v vodne organizme in nadaljnji prenos živega srebra po
prehranjevalni verigi.
Rezultati rednih meritev v reki Idrijci v zadnjih desetih letih so pokazali, da je v reki še vedno
veliko živega srebra in da do bistvenih znižanj v koncentracijah ne prihaja. Nasprotno, najbolj
ekstremne vsebnosti so bile izmerjene leta 2001. Čeprav trenutno stanje reke ni zaskrbljujoče,
so količine živega srebra tako velike, da bi lahko kakršna koli znatna sprememba vodnega
režima ali stanja okolja predstavljala tveganje za povišano metilacijo in vnos MeHg na višje
ravni prehranjevalne verige (Horvat, 2009). Rezultati opravljenih meritev kažejo, da vsebuje
sediment v zgornjem toku Idrijce okoli 2 mg Hg na kg sedimenta. Na območju med Idrijo in
Spodnjo Idrijo koncentracije izredno nihajo in so v povprečju precej visoke (od 17 do 4121,
povprečno 735 mg/kg sedimenta). Od spodnje Idrije nizvodno vsebuje sediment nekoliko
manj živega srebra (od 3,2 do 878 mg/kg sedimenta). V soških sedimentih koncentracije
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vsebnosti živega srebra manj nihajo in so zelo razredčene (od 18 do 183 mg/kg sedimenta).
Poudariti je potrebno, da so vrednosti glede na evropsko povprečje še vedno zelo visoke, saj
so običajne vrednosti ocenjene na 0,0038 mg/kg živega srebra (Gosar, Šajn, Teršič, 2009).
Opazimo lahko, da je živega srebra v sedimentu v zgornjem toku reke relativno malo, te
koncentracije se znatno povečajo, ko reka Idrijca doseže mesto Idrija. Od tam vrednosti spet
nekoliko padajo. Vrednosti na posameznem merilnem mestu zelo nihajo, saj so koncentracije
živega srebra v sedimentu precej odvisne od vremenskih razmer, ki vplivajo na višje ali nižje
vodostaje reke. Pri rečnemu prenosu živega srebra je pomembno omeniti še procese pretvorbe
živega srebra, kar še poveča občutljivost rečnega okolja.
Zaznati je mogoče tudi vpliv rudniške jamske vode na reko Idrijco. Zaradi obarvanja
železovih hidroksidov je njen vpliv opazen predvsem v času nizkega vodostaja, ko je obrežje
rdeče-rjavo obarvano. Z vzorčenjem so ugotovili, da se vpliv jamskega izpusta že po 100
metrih dolvodno precej zmanjša zaradi mešanja vode (Gosar, Pirc, Bidovec, 1997). V zadnjih
letih se pri monitoringu podtalnice še vedno opaža predvsem problem povišanih vsebnosti
železa in sulfatov, ki so posledica žgalniških ostankov, s katerimi so v preteklih letih zasipali
odslužene jamske rove. Meritve leta 2012 (Dizdarevič in sod., 2013) so pokazale, da
koncentracije železa pred izpustom jamske vode znašajo v reki Idrijci v povprečju 0,02 + 0,02
mg/l vode, po izpustu pa 0,21 + 0,12 mg/l vode, medtem, ko so koncentracije sulfatov pred
izpustom v povprečju znašale 3,8 + 2,5 mg/l, po izpustu pa 143 + 70 mg/l. Koncentracije
živega srebra v Idrijci so v povprečju pred izpustom jamske vode znašale 424 + 174 ng/l, po
izpustu pa 896 + 507 ng/l.
Iz vsega navedenega je razvidno, da je v zadnjem času večji problem onesnaženost vode s
sulfati in železom kot pa z živim srebrom. Kljub temu pa je potrebno redno spremljati
koncentracije živega srebra v vodi predvsem zaradi akumulacije Hg v vodnih organizmih.
Posebno pozornost moramo nameniti meritvam v ribah in drugih živalih, ki omogočijo prenos
živega srebra višje po prehranjevalni verigi vse do človeka.
2.5.2.3. VSEBNOST ŽIVEGA SREBRA V PRSTI
Koncentracije živega srebra v prsti so odvisne od oddaljenosti od vira živega srebra, geološke
podlage, vrste prsti, klimatskih pogojev, vegetacijskega pokrova in pestrih oblik
antropogenega delovanja (Gnamuš, Zupan, Šajn, 2001). Med rednim delovanjem rudnika je
bila ugotovljena povišana vsebnost živega srebra v prsti v bližini dimnika (52 mg/kg) in v
območju najstarejših rovov, na Prontu pa je vrednost znašala okrog 131–500 mg/kg (Palinkaš
in sod., 1996). Vsebnost živega srebra v prsti na Prontu narašča z globino vzetih vzorcev.
Koncentracija na neobremenjenih območjih po Sloveniji je v povprečju med 0,05 do 0,2
mg/kg zemlje (Kosta, 1975). Meritve leta 1992 (v obdobju po prenehanju rednega delovanja
rudnika) so pokazale vsebnost živega srebra okrog topilnice do 150 mg/kg. V raziskavah so
analizirali 127 km2 površine okrog Idrije in ugotovili, da je na okrog 22 % te površine
presežena vsebnost živega srebra, pri kateri je potrebno pričeti s sanacijskimi ukrepi, na 60 %
analizirane površine pa je bila prekoračena dopustna mejna vrednost 2 mg/kg (Kobal, 1995;
Miklavčič, 1999). Poleg izstopov jamskega zraka predstavljajo pomemben vir emisij živega
srebra še vedno tudi odlagališča žgalniških ostankov in pobočje Pronta, kjer izdanjajo
skrilavci s samorodnim živim srebrom. Prst je v Idrijski kotlini še precej onesnažena, saj
meritve vrednosti v zadnjih letih niso prinesle pričakovanih zmanjšanj. Pomembno se je
zavedati, da se na tem območju obremeni z živim srebrom tudi vsa zelenjava in povrtnine, ki
zrastejo na kontaminirani prsti. To pa vzbuja skrb za zdravje prebivalcev, ki si paradoksalno
želijo s samooskrbnim kmetovanjem pridelati bolj zdravo hrano.
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Slika 8: Območje Pronta, ki je bogato s samorodnih živim srebrom

Avtorica: Tina Uršič, 2014.
Zelo visoke vrednosti so bile ugotovljene tudi v dolini reke Idrijce in ob vznožju vzpetin,
nižje vrednosti pa so v višjih delih in na obrobju obravnavanega ozemlja (Gosar, Šajn, 2003).
Prostorska porazdelitev živega srebra je močno odvisna od morfologije območja.
Z raziskavami so ugotovili, da je na z živim srebrom najbolj obremenjenih območjih to
vezano pretežno v obliki relativno netopnega cinobarita (HgS), medtem ko stran od teh
območij koncentracije celokupnega Hg v tleh sicer upadejo, povečuje pa se delež bolj
mobilnih in za pretvorbe dostopnih oblik Hg (Kocman, Horvat, 2009). Živo srebro v okolici
topilnice je v prst prišlo pretežno iz zraka, medtem ko aluvialne prsti navadno vsebujejo
veliko živega srebra v obliki cinobarita (Biester, Gosar, Covelli, 2000; Biester in sod., 2001).
Najpomembnejši vir živega srebra so tako med predelovanjem rude bile atmosferske emisije.
Pri žganju rude je nastajalo veliko prašnih delcev in plinov, ki so obremenjevali širšo okolico
pražarne rude (Gosar, Teršič, 2012). Reaktivnost živega srebra atmosferskega izvora je veliko
višja od nereaktivnega cinobarita, posledica tega pa je tudi dvajsetkrat višja koncentracija
toksične oblike živega srebra – metil živega srebra v vzorcih (Horvat in sod., 2001).
V letu 2009 so opravili štiri kontrolne meritve Hg v prsti (dve na območju »Pronta« v Idriji,
eno na območju »Olimpa« v Idriji in eno v Dolah v okolici Idrije), leta 2010 Hg v tleh niso
določali, leta 2011 so opravili devetnajst kontrolnih meritev, leta 2012 pa le tri. (Dizdarevič
in sod., 2013). Teh meritev namreč ne opravljajo mesečno, kot se izvajajo meritve za zrak ali
vodo. Izvajajo se le, če prebivalci prosijo za meritve vzorcev iz svojih vrtov v vplivnem
območju rudnika.
Pri topilnici so leta 2011 izmerili vrednosti do 322 mg živega srebra/kg suhe snovi
(Dizdarevič in sod., 2013), kar je glede na že omenjene podatke iz časa delovanja rudnika in
leta 1992 (takoj po zaprtju) presenetljivo, saj meritve kažejo, da se vsebnost živega srebra v
prsti povečuje. Možna razlaga za takšne rezultate je tudi precej veliko območje okrog
topilnice, tako da so lahko koncentracije v vzorcih zelo različne.
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Slika 9: Porazdelitev Hg v prsti širšega območja Idrije v letu 2000

Vir: Gosar, Šajn, Teršič, 2009, str. 82.
Slika 10: Porazdelitev Hg v prsti ožjega območja Idrije v letu 2011 (v mg/kg)
območje topilnice

Hg

Vir: Dizdarevič in sod., 2013, str. 43.
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Zanimivi so tudi rezultati primerjav med vsebnostjo živega srebra v prsti in podstrešnem
prahu starejših objektov. Ekstremno visoke so vsebnosti živega srebra v podstrešnem prahu v
okolici dimnika (1055 mg Hg/kg prahu) in v dolini Idrijce med glavnim mostom čez Idrijco in
hidroelektrarno Marof (od 275 do 542 mg/kg). Relativno visoke vrednosti so tudi v dolini
Ljubevščice, kar je najverjetneje posledica tamkajšnjega rudniškega prezračevalnega jaška.
Vsebnost živega srebra v podstrešnem prahu je povprečno 3,6-krat višja od vrednosti v prsti
(Gosar, Šajn, Biester, 2001). Meritve podstrešnega prahu kažejo, da obseg emisij iz atmosfere
zavzema celo večje območje kot prikazujejo meritve prsti in da je vpliv teh emisij na okolje
mogoče meriti na regionalni, ne samo lokalni ravni.
2.5.2.4. RADIOAKTIVNOST
Po drugi svetovni vojni so pričeli na ozemlju bivše Jugoslavije iskati radioaktivne kamnine,
predvsem tiste, ki naj bi vsebovale uran. Pri pregledu slovenskih rudnikov so leta 1947 v
idrijskem rudišču odkrili povišano radioaktivnost v skonca plasteh. Skonca plasti
srednjetriasne starosti so idrijska posebnost. M. V. Lipold je te plasti poimenoval po potoku
Skaunci, ki je eden od pritokov reke Idrijce. Sestavljajo jih različni bituminozni skrilavci,
meljevci, peščenjaki in laporovci. Merjenja leta 1949 so pokazala, da je radioaktivnost v
skonca plasteh od pet do desetkrat višja kot v ostalih kamninah idrijskega rudišča. V letih
1953 do 1957 so s selektivnim odkopavanjem pridobili 1657 ton materiala s povečano
radioaktivnostjo. Del tega materiala so v poskusnem obratu v idrijski žgalnici (tako imenovani
Vinči) s pomočjo ekstrakcije poskušali predelati v rumeno pogačo. Gre za prečiščen
koncentrat, ki vsebuje U3O8. Po nekajletnem trudu so zaradi velikih tehnoloških težav
proizvodnjo opustili. Ruda je imela nizko koncentracijo (v povprečju le 136 g U/t), izredne
težave pa je pri predelavi povzročala tudi pristnost velikih količin glinenih mineralov in
bitumenskih snovi. Vsa dela in raziskave v zvezi z uranom v jami ter predelava rude v Vinči
so potekala v strogi tajnosti (Cigale, 1983). Po letu 1960 so raziskave urana postopno opustili,
saj je bila vsebnost pod ekonomsko mejo za pridobivanje. Kasneje so občasne meritve
radioaktivnega sevanja v jami opravljali predvsem zaradi predpisov o varstvu pri delu. V letih
1978 do 1980 so preverjali koncentracije radioaktivnih elementov. Poleg urana do določili še
radon, radij, torij in kalij (Cigale, 1983). Rezultati meritev gama sevanja in radona skozi
daljše obdobje so potrdili, da res nastopajo v nekaterih delih idrijske jame povečane
koncentracije radona v zraku (Čar, 1992b). Sočasno z meritvami v rudniku so opravili tudi
nekaj meritev radioaktivnosti na posameznih točkah na površini. Preiskali so staro odlagališče
žgalniških ostankov na Prejnuti in pri tem sem ter tja naleteli na kose prežgane rude s
povečano radioaktivnostjo.
Po letu 1970 so opravili še več meritev gama sevanja v okolici rudnika, ki so pokazale, da so
prebivalci Idrije izpostavljeni radioaktivnemu sevanju v okviru naravnega sevanja, ki pa se
nekoliko razlikujejo med mesti meritev. Precej povečane vrednosti je bilo zaznati na nekaterih
mestih, kjer so locirane vzgojno-izobraževalne ustanove, kot je vrtec Za gradom. Kot omenja
Čar (1992a) je bilo odkritje radona naključno med projektom, kjer se je analiziralo pojavljanje
radona v nekaterih bivalnih okoljih v Sloveniji. Ti rezultati so še posebej zaskrbljujoči, saj so
mlajši otroci še toliko bolj dovzetni za prekomerno sevanje in to ima lahko negativne
posledice za njihov nadaljnji razvoj. Nekateri otroci v teh ustanovah preživijo večji del dneva,
zato so še dlje izpostavljeni škodljivemu sevanju. Prav zaradi tega so v zadnjih desetletjih
temu problemu namenili veliko pozornosti in sanirali oba idrijska vrtca.
Bitka z radonom tako že vrsto let poteka v več vzgojno-izobraževalnih ustanovah v občini
Idrija in nekatere dileme še vedno niso razrešene. Gre za precej odmevne zgodbe, ki
pritegnejo tudi veliko medijske pozornosti.
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Povišano sevanje v obeh idrijskih vrtcih so odkrili že med sistematičnim pregledovanjem 730
otroških vrtcev in 888 šol v Sloveniji v začetku devetdesetih let 20. stoletja. Povišane
koncentracije radona so v vrtcu Za gradom segale krepko čez tisoč becquerelov na kubični
meter zraka, zato so omenjeni vrtec obnovili. Drug vrtec na Arkovi ulici, ki je zgrajen na
žgalniških ostankih, je bil takrat manj obremenjen, zato tam sanacije ni bilo. Leta 1999 so v
vrtcu izmerili povprečno 1174 Bq radona na kubični meter zraka. Kljub sistematičnemu
zračenju in zatesnitvi jaškov so vrednosti vseskozi kazale na pretirano vsebnost radona. Leta
2000 so ocenili tudi letno sevalno obremenjenost, ki je za otroke dosegala 10,7 mili sieverta
(mSv), za vzgojiteljice pa do 7,8 mSv, meja za ukrepanje pa je postavljena pri šestih mSv
letne obremenjenosti. Leta 2004 so izmerili vrednosti okoli 995 Bq plina na kubični meter
zraka. Inšpektorat je vodstvo vrtca oziroma občino leta 2002 z odločbo obvezal k pripravi
projekta za celovito obnovo vrtca (Dragoš, 2005). Leta 2007 se je pričela gradnja novega
vrtca, ki se je zaključila že leta 2008 (Gradnja Enote Arkova, 2014).
Eden od zadnjih primerov je osnovna šola v Črnem Vrhu, kjer so v celotnem objektu izmerili
povečano sevanje radona. Energetska sanacija je skupaj z energijo vanjo zaprla tudi strupeni
plin. Kot navaja Dragoš (2013a), meritve, ki jih je opravil Zavod za varstvo pri delu z edinim,
pri nas uradno priznanim merilcem plina radona, vsaj petkrat presegajo dopustne meje.
Organizacija pouka v Osnovni šoli Črni Vrh se je tako morala prilagoditi razmeram. Pouk
sedaj poteka le v zgornji etaži, ob skrbi za stalno dobro prezračevanje prostorov, saj je v
nadstropju strupeni plin ostal pod dopustno mejo. V pritličnih učilnicah je stanje kritično, saj
bi učenci po štiristo urah bivanja v njih, torej po približno dveh mesecih, prejeli prekomerno
dozo obsevanja.
Sočasno z meritvami radona v učilnicah so izvedli hitro sanacijo učilnice, v kateri ima vrtec
urejeno igralnico. Z epoksidno smolo so zalili razpoke, ki predstavljajo največje vire uhajanja
radona iz tal (Dragoš, 2013b). Sanacija objekta bo zahtevna, saj so koncentracije radona, ki so
izmerjene v pritličnih prostorih, dosegale vrednosti okrog 5000 Bq/m3, vrednosti pod talno
ploščo pa tudi okrog 11.000 Bq/m3. Eden od ukrepov je prisilno prezračevanje
kanalizacijskega sistema, saj so koncentracije, ki so izmerjene ob prehodih inštalacij skozi
talno konstrukcijo, največje. Vendar zgolj ta ukrep ne bo zadoščal za zagotovitev zakonsko
določene meje 400 Bq/m3. Drugi možni ukrep je prezračevanje zemljine, kar pa pomeni poseg
v talno konstrukcijo. Ta poseg velja za najbolj smiselnega, saj bi s tem koncentracije padle
pod zgornjo določeno mejo, istočasno pa bi obnovili talne konstrukcije, ki so dotrajane.
Spomladi 2014 je predvidena sanacija ene od učilnic po načinu obnove talne konstrukcije
(Remškar Planinc in sod., 2014). Hkrati bo na kanalizacijskem sistemu urejeno prezračevanje.
Z ločenimi meritvami bo ugotovljeno, koliko k izboljšanju stanja prispeva določen ukrep. Na
podlagi rezultatov bodo potekala nadaljnja usklajevanja glede sanacije objekta.
Občina Idrija je Evropski komisiji poslala trajnostni energetski načrt, s katerim se je
obvezala, da bo za petino znižala izpuste ogljikovega dioksida. Za niz ukrepov zniževanja
rabe energije si obeta sofinanciranje Evropske unije. Zaradi problemov, ki jih radon povzroča
Osnovni šoli Črni Vrh, se je občina znašla pred dilemo, kako energetsko sanirati preostale
javne objekte, ne da bi si s tem nakopala še hujši problem radioaktivnega sevanja.
Na poti k želenemu znižanju CO2 mora občina doseči 38-odstotno znižanje porabe električne
in toplotne energije v javnih zgradbah, gospodinjstvih in prometu. Dovolj nizko porabo imata
do sedaj le spodnjeidrijska osnovna šola in športni center, zato je idrijska šola ena od 25
javnih zgradb, ki bodo morale krepko znižati porabo energentov. Osnovna šola Idrija si tako z
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energetsko sanacijo po slovenskih predpisih obeta manjšo porabo energije, a sočasno hujši
problem soočanja s strupenim radonom (Dragoš, 2014).
Pomemben vir radioaktivnosti pa so tudi žgalniški ostanki v Idriji in njeni okolici. Žgalniški
ostanki, ki pokrivajo okrog 30 ha površin, so bili odloženi v glavnem na območju mesta
Idrije, manjši del tudi v Spodnji Idriji in Cerknem. Visoke koncentracije urana in radija-226
so našli v manjšem številu vzorcev primarnih žgalniških ostankov skonca skrilavca (1,1
kBq/kg). Vrednosti radija-226 v žgalniških ostankih Idrije so precej višje kot v prsti iz okolice
rudnika urana Žirovski vrh (60 Bq/kg) in okolice jedrske elektrarne v Krškem (30 Bq/kg)
(Kobal, 1995). Nekatera območja v mestu Idrija z nasutjem primarnih žgalniških ostankov za
večkrat presegajo najvišjo dovoljeno mejo za gama sevanje.
Po drugi svetovni vojni so stare halde odvajali nazaj v žgalnico in jih ponovno žgali ali pa jih
uporabili za zasipavanje različnih predelov v mestu, za posipanje makadamskih poti in za
podlogo pod asfaltnimi blazinami. Vsa povojna leta se je za betonsko mešanico uporabljal
prod iz Idrijce, v katerem so primešani odlomki radioaktivnih skonca kamnin, predvsem
peščenjakov. Kobal (1995) ugotavlja, da so v hišah, zgrajenih na žgalniških ostankih, v
kletnih prostorih povišane koncentracije radona, kjer vrednosti dosegajo celo 17.000 Bq/m3.
Radioaktivni ostanki so tako danes še bolj razprostranjeni in zapleteno prostorsko razporejeni
zaradi načina žganja rude v preteklosti in uporabe žgalniških ostankov v gradbene namene v
povojnem obdobju.
2.5.2.5. RUDNIŠKI ŽGALNIŠKI OSTANKI
Do nedavnega je večina interpretacij raziskovalnih rezultatov izhajala iz prepričanja, da je
mesto Idrija, kjer so rudnik, opuščena topilnica in deponije žgalniških ostankov, edini vir
onesnaženja. Ta zaključek se opira na ugotovitve, da s cinobaritom in samorodnim živim
srebrom orudene kamnine izdanjajo na površje le v osrednjem delu Idrije in da je primarna
kamninska podlaga v mestu zaradi metalurške dejavnosti v preteklih stoletjih na številnih
mestih prekrita z obsežnimi odvali (tj. odlagališče kosov rude z nizko vsebnostjo živega
srebra) bolj ali manj prežganih rud in ruševin starih žgalnic (Čar, 1988; Čar, Dizdarevič,
2002). Vendar pa najdemo na številnih mestih v okolici Idrije obsežne odvale s cinobaritom
prevlečene glinene lončenine. Nove raziskave so pokazale, da je takih lokacij sorazmerno
veliko in da so precej debelo nasute z odlomki lončenine, ki so velikokrat prevlečeni s
cinobaritnimi skorjami ter po obsegu večji, kot so domnevali do sedaj (Čar, 1996).
Prvo nam znano tiskano poročilo o najdbah starih žgalnic v idrijskih gozdovih je objavil
Stampffer leta 1715. Nekaj let pred prvo svetovno vojno je Rudolf Grund objavil članek o
starih žgalnicah, kjer omenja obsežna, s številnimi okroglimi črepinjami prekrita mesta v
bližnji okolici Idrije, ki so locirana v večji meri v gozdovih in v bližini voda. Pomembne
podatke o lokacijah nekdanjih žgalnic je zbral geolog Ivan Mlakar in jih narisal na posebni
rokopisni karti. Sledovi starih žgalnic so še danes vidni na brežinah številnih potokov. Do
sedaj so v Idriji in njeni okolici odkrili dvajset žgalniških mest. Zanimivo je, da se je kar za
štiri žgalna mesta ohranilo ime »Prenštat« oziroma »Plejnštat«. Gre za nemško popačeno
besedo »die Brennstatt« torej slovensko mesto žganja oziroma bolje žgalni prostor (Čar,
Terpin, 2005). Osnovne značilnosti vseh lokacij so precej podobne. Nahajajo se na
morfološko izravnanih terenih v bližini tekočih voda in vse so imele v času žganja z lesom
bogato zaledje. Lokacije so bile neenakomerno razporejene v različni oddaljenosti od Idrije.
Najprej so nastale žgalnice v bližnji okolici rudnika, nato pa so se postopoma selile na vedno
bolj oddaljene gozdne predele. Iz tega izhaja, da so bližnje žgalnice starejše, bolj oddaljene pa
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mlajšega nastanka. Še danes lahko na mnogih mestih, kjer so nekdaj bile žgalnice, opazimo
večje in manjše kose lončenine, ki so priljubljeni zbirateljski predmet.
Pri postopku žganja so delavci najprej napolnili večje število glinenih vrčkov z zdrobljeno
cinobaritno rudo. Napolnjene posode so obrnili, jih poveznili v podložene posodice in stik
zamazali s smolo. Prostor med posodicami so zasuli, čez ognjišče s posodami pa položili
debelejši les, ki se žgalnih posod ni direktno dotikal. Tako pripravljeno kopo so večkrat
zažgali z več strani. Ko so bile posode dovolj hladne, so postopno odstranili zasipni material.
Po očiščenju žgalne posode so lončeno posodo sneli s podloge in v njej nabrano čisto živo
srebro prelili v pripravljene kozje mehove (Verbič, 1993). Slaba kakovost lončenine in
pokanje žgalniških posod med žganjem zaradi vročine sta predstavljala velik problem s
hudimi ekonomskimi in zdravstvenimi posledicami. Iz počenih posod so v zrak uhajale
živosrebrove pare skupaj z žveplovim dioksidom, ki so zastrupljale okolje in ogrožale
žgalničarje. Raziskave so pokazale, da je bilo v 140 letih v okolici Idrije izpuščenih v obliki
živosrebrovih par in raztresenih v obliki cinobra okrog 4500 ton živega srebra (Čar, Terpin,
2005). Tako kupi lončenine še danes predstavljajo pomemben vir onesnaževanja okolja z
živim srebrom. Z meritvami (Gosar, Čar, 2006) so ugotovili, da vsebujejo prsti na območju
starih žgalnic v zgornjem, z organsko snovjo bogatem horizontu, zelo visoke vsebnosti živega
srebra.
2.5.2.6. VPLIV ŽIVEGA SREBRA NA ŽIVI SVET
Med obratovanjem rudnika so bile ugotovljene povišane vsebnosti živega srebra v sadju in
povrtninah. Najvišje vrednosti živega srebra so bile ugotovljene v korenju na območju okrog
dimnika, kjer so se vrednosti gibale med 400 do 800 ng Hg/g sveže teže, sicer pa so se
vrednosti v povprečju gibale med 50 in 100 ng Hg/g sveže teže (Kobal, 1995). Za primerjavo,
korenje iz Iga pri Ljubljani je vsebovalo 0,5 ng Hg/g sveže teže (Vidmar, 2009). Višje rastline
so dober kazalec onesnaževanja zraka z elementarnim živim srebrom, ki se iz zraka absorbira
na velike površine listov in se v njih zadržuje dlje časa. Raziskave (Stegnar, 1973)
prikazujejo, da so bile koncentracije ob polnem delovanju rudnika v delih mešanih višjih
rastlin 28,5 µg Hg/g suhe teže. Po prenehanju delovanja so se v letu 1978 znižale za 15,3
µg/g, v letih 1991 in 1992 pa so bile 14,6 µg/g suhe teže. Koncentracije živega srebra v
mešanih vzorcih rastlin in podobno tudi lišajih so najvišje v neposredni bližini topilnice, z
oddaljenostjo od nje pa počasi upadajo (Miklavčič in sod, 1992). V letu 2008 in 2009 so
vzorčili vrtnine na več različnih lokacijah v Idriji in okolici. Rezultati so pokazali, da je
vsebnost živega srebra v kritičnih vrtninah (solata, radič, korenje, peteršilj) dosti nižja kot v
času polnega obratovanja rudnika, da pa te vrtnine privzemajo dosti več živega srebra kot npr.
bučke, čebula, paprika, paradižnik, itd. V povprečju koncentracije živega srebra v večini
vrtnin niso zelo visoke, vendar so povišane glede na vrtnine iz neonesnaženega okolja, ki
vsebujejo okoli 10 ng/g Hg na suho snov (Dizdarevič in sod., 2013).
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Slika 11: Koncentracije živega srebra v vrtninah z območja Idrije

Vir: Dizdarevič in sod., 2013, str. 45.
Glede na podatke iz preteklih let lahko sklepamo, da se vsebnosti Hg v lokalno pridelani
zelenjavi niso pomembneje zmanjšale v obdobju zadnjih 15 let po končanem pridobivanju
živega srebra. Pomembno je tudi, da se Hg v veliki meri akumulira v radiču in gobah, kar ne
bi smeli prezreti, saj predvsem radič predstavlja glavno sezonsko zelenjavo, ki jo prebivalci
skoraj dnevno uživajo pridelano na svojih vrtovih.
Nekatere rastline sodijo med enostavne in zanesljive pri določanju nizkih koncentracij
različnih strupenih elementov in njihovih spojin v okolju. V ta namen so opravili tudi več
raziskav, s katerimi so določili vsebnost živega srebra v epifitskih lišajih, ki so že dolgo znani
kot bioindikatorji onesnaženosti zraka s težkimi kovinami. Lišaji z vso površino vsrkavajo
vodo in v njej raztopljene hranilne in tudi strupene snovi, ki se tako kopičijo v njih. Spadajo
med trajnice, zato akumulirajo snovi skozi daljše časovno obdobje in v vseh letnih časih, torej
tudi pozimi, ko je onesnaženje v zraku najvišje. Raziskave (Dolenc, 1995) so pokazale, da so
bile najvišje vsebnosti živega srebra v lišajih v vzorcih severno od mesta Idrija, kjer se kotlina
zapre. Znašale so približno 22,8 µg/g suhega vzorca.
Kljub drastičnemu zmanjšanju in kasnejšemu prenehanju obratovanja rudnika so
koncentracije živega srebra v vegetaciji še vedno precej stabilne in ne prihaja do večjega
upadanja. Posebno pozornost pa moramo nameniti prenosu živega srebra v prehranjevalno
verigo. Živo srebro se med rastjo rastlin vgradi v njihovo strukturo. Če se rastlinojede živali
prehranjujejo s takšnimi rastlinami, se težke kovine posledično kopičijo tudi v tkivih živali.
To pomeni, da smo lahko izpostavljeni težkim kovinam tako z rastlinsko kot hrano živalskega
izvora (npr. meso, mleko in mlečni izdelki). Torej lahko govorimo o prehranjevalni verigi,
kjer se na eni ali več stopnjah posamezniki prehranjujejo s hrano, ki je onesnažena z živim
srebrom. Človek lahko kot potrošnik vstopa v to prehranjevalno verigo na katerikoli stopnji,
bodisi da zaužije zelenjavo, sadje, meso, mleko ali drobovino. S temeljitim spiranjem s pitno
vodo odstranimo velik delež težkih kovin, ki se nahajajo na površini zelenjave in sadja, kljub
temu pa ta ukrep ne zadošča, predvsem pri manjših vrtičkih, ki jih obdelujejo neposredno v
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mestu Idrija. To dejstvo predstavlja veliko oviro za povečanje samooskrbe kraja in celotne
občine.
Prav tako je bila precej povišana vsebnost živega srebra v ribah. Koncentracije so se gibale
med 1000 in 1500 µg/kg mišičnega tkiva, pri večjih ribah pa tudi do 4000 µg/kg mišičnega
tkiva. Zakonsko dovoljena meja celokupnega živega srebra v ribah znaša 500 µg/kg (Vidmar,
2009). Pri izbiri rib se je torej bolj pametno odločiti za nakup manjših, saj imajo dokazano
nižje vrednosti živega srebra kot večje. Pri vsebnostih živega srebra v ribah je potrebno znova
opozoriti na pretvorbo živega srebra v še nevarnejše obliko – metil živo srebro.
Delež metil živega srebra v mišicah rib vzdolž reke Idrijce narašča. V območju mesta pod
topilnico je bilo v mišicah rib 15 % metil-Hg, 35 kilometrov nižje pa kar 98 %. Novejše
raziskave so pokazale, da je vsebnost živega srebra v ribah nekoliko nižja, vendar še vedno
obsega enako obsežno območje kot pri polnem obratovanju rudnika (Kobal, 1995).
Živo srebro je v znatnih količinah prisotno tudi v kopenskih ekosistemih. Kot navaja Vidmar
(2009) so ugotovili povišano koncentracijo živega srebra tudi v srnjadi v okolici Idrije, saj je
znašala 53 µg/kg svežega tkiva, kar je stokrat več kot v srnjadi v neobremenjenih območjih.
Čeprav so bile koncentracije živega srebra v rastlinski prehrani nizke, delež metil živega
srebra (MeHg) pa v glavnem ni presegal 1 % celokupnega živega srebra, je bila akumulacija
MeHg v srnjadi pomembna (Horvat, 2009) Tako rastlinojede živali predstavljajo pomemben
člen v prenosu te najbolj strupene živosrebrove spojine na višje prehranjevalne ravni. Višje
koncentracije so zasledili tudi pri domačih zajcih, kokoših in njihovih jajcih. Živali so živo
srebro vnašale v telo v večjem deležu s kontaminirano prehrano, medtem ko vnos preko
dihanja doprinese le 0,2 % dnevne količine (Vidmar, 2009). Med polnim obratovanjem
rudnika je bila vsebnost živega srebra v mišicah domačih živali precej povišana. V Prontu do
17 ng Hg/g sveže teže, pod dimnikov topilnice pa do 96 ng Hg/g sveže teže. Zelo visoke
vrednosti so bile v rumenjaku jajc kokoši iz Bruševš (pod dimnikom topilnice), kjer so se
vrednosti gibale od 367 do 3260 ng Hg/g sveže teže (Kobal, 1995). Ugotovitve pri zajcih, ki
so jih opazovali v kontaminiranem okolju okrog dimnika topilnice, so pokazale, da so
vsebnosti živega srebra v krvi novorojenih zajcev višje kot pri odrasli materi (Stegnar, Byrne,
Kosta, 1973).
Tako visoke koncentracije v živilih živalskega izvora se nadaljnje kopičijo v človekovem
organizmu in povzročajo nepopravljivo škodo, saj je največji problem pri zastrupljenosti z
živim srebrom ta, da telo nima na razpolago dovolj dobrih mehanizmov za izločanje težkih
kovin, zato se jih velik delež odloži nekje v telesu. Največ živega srebra se lahko izloči skozi
jetra, zato je potrebna stalna skrb za zdravje tega pomembnega organa, pri tem nam lahko
pomagajo mnoge zdravilne rastline, med katere sodi tudi čemaž.
Prvi znani zapisi o posledicah zastrupitvah z živim srebrom v Idriji je v 16. stoletju objavil
zdravnik Paracelsus. Tamkajšnje ljudi opisuje kot skrivljene, hrome in brez upanja, da bi bili
še kdaj popolnoma zdravi. V 17. stoletju je Walter Pope opisal, po njegovem mnenju
zdravilnost rudniške odpadne vode, ki naj bi zdravila srbečico in druge podobne nadloge. Prvi
šolani rudniški zdravnik in evropsko znani naravoslovec Scopoli je podrobno opisal posledice
zastrupitev s hlapi živega srebra pri idrijskih rudarjih (Dizdarevič, Čar, 2009). Pomembna je
tudi opomba, da so delavci, zaposleni pri žgalnih pečeh, nosili na svojih oblačilih živosrebrne
delce domov in da so zato za posledicami zastrupitev z živim srebrom obolevali tudi njihovi
svojci.
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Že od vsega začetka rudarjenja so bili rudarji dovzetni za kronične zastrupitve z živim
srebrom, saj so koncentracije v rudniku dosegale nekaj tisoč µg/m3 zraka, pri čemer pa je
potrebno opozoriti, da je maksimalna dopustna koncentracija za osemurno izpostavljenost
hlapom živega srebra v delovnem okolju 0,05 mg/m3 zraka (tj. 50 µg/m3 zraka) (Vidmar,
2009). V prvih letih po drugi svetovni vojni je bilo letno prepoznanih kar 145 primerov
zastrupitev z živim srebrom. Zdravstveno stanje rudarjev se je znatno izboljšalo po letu 1963,
ko so bil postopoma uvedeni tehnični, tehnološki in zdravstveni ukrepi za izboljšanje delovnih
pogojev rudarjev. Po letu 1975 ni bilo več znanih primerov zastrupitev (Kobal, 2001b). Težje
zastrupitve s hlapi živega srebra so danes precej redke. V glavnem gre za profesionalno
izpostavljenost. Pri izpostavljenosti nižjim koncentracijam hlapov se pojavijo motnje
spomina, utrujenost, povečana razdražljivost, občutje depresije in motnje spanja. Psihična
analiza (Kobal in sod., 2005) je pokazala, da so pri bivših rudarjih nekoliko izrazitejše
introvertnost, depresivnost in negativna samopodoba. Pri rudarjih in topilničarjih lahko
opazimo, da so splošna umrljivost, umrljivost za rakom pljuč in zaradi obolenj srca in ožilja
višje od pričakovanih in najvišje v primerjavi z ostalimi evropskimi rudniki živega srebra
(Kobal, 2001a).
Pri prebivalcih Idrije so bile ugotovljene povišane vrednosti živega srebra v notranjih organih.
Povprečne vrednosti so bile najvišje v ledvicah (1024 µg/kg svežega tkiva), hipofizi (557
µg/kg tkiva) in ščitnici (511 µg/kg tkiva). Te vrednosti so kar šestdesetkrat večje kot pri
prebivalcih iz nekontaminiranih krajev . Elementarno živo srebro vpliva predvsem na
centralni živčni sistem. Mnogo bolj kot to pa so strupene metil živosrebrne spojine. Te so v
organizmih izredno obstojne in se kopičijo v prehranjevalnih verigah. Povzročajo predvsem
okvare centralnega živčnega sistema. Metil živosrebrne spojine se akumulirajo v možganskih
tkivih in tam uničujejo možganske celice. Ob zastrupitvah je prizadeto gibanje, požiranje,
zaznavanje (vid, sluh, voh), pojavijo se tudi motnje govora. Pri akutni izpostavljenosti tem
spojinam navadno nastopijo mentalne motnje, krči, paraliza in mišična otopelost, v skrajnem
primeru pa tudi smrt (Vidmar, 2009).
Naseljeni del Idrije pokriva 120 hektarjev, okrog četrtina vsega zemljišča je nasuta z žgalniški
ostanki (Čar, 1992b). V centru je okrog 40 hiš, ki so zgrajene na primarnih in sekundarnih
ostankih. V kletnih prostorih so odkrili povišane koncentracije radona, v nekaterih primerih
celo 1000 Bq/m3. V starih rudarskih blokih, ki ležijo na nasutjih žgalniških ostankov, so bile
koncentracije radona v kletnih prostorih vse do 17.000 Bq/m3. Nevarnosti za ljudi in okolje
zaradi radioaktivne kontaminacije so odvisne od narave radioaktivnega onesnaževanja, ravni
in obsežnosti širjenja kontaminacije (Kobal, 2001a). Nižje stopnje radioaktivnosti
predstavljajo majhno tveganje, vendar jih je še vedno možno zaznati z instrumenti za merjenje
sevanja. Kljub temu pa moramo upoštevati, da gre v tem primeru za stanovanjske in poslovne
prostore, kjer so ljudje škodljivemu sevanju izpostavljeni daljši čas. V starih stanovanjskih
blokih so ogroženi predvsem stanovalci, ki živijo v nižjih nadstropjih, saj je bilo največ
radona odkritega v kletnih in pritličnih prostorih.
Glede na vrsto in način izpostavljenosti na vplivnem območju razlikujemo dve skupini ljudi.
Prva je izpostavljena povišanim koncentracijah elementarnega živega srebra v atmosferskem
in bivalnem zraku. Prebivalci mesta z vdihavanjem vnesejo v telo v povprečju 5,5 µg živega
srebra dnevno (Kobal, 1995). Koncentracija živega srebra v zraku je na nekaterih mestih
povišana in presega referenčno koncentracijo 0,4 µg/m3, ki se označuje za mejo kronične
izpostavljenosti prek inhalacije (Horvat, 2005). Tudi živo srebro v hrani je lahko
problematično pri prebivalcih, ki hrano večinoma pridelajo doma. V hrani je večinoma
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prisotno anorgansko živo srebro, ki se iz telesa v glavnem izloči. V drugo skupino pa spadajo
ljudje, ki so izpostavljeni metil živemu srebru iz hrane, v glavnem iz rib in morskih sadežev.
Obolevanje prebivalcev za rakom v idrijski občini presega republiško povprečje. Po
raziskavah (Pompe-Kirn in sod., 1992; Vončina, 1997) je pri vseh moških zaznati večjo
obolevnost za pljučnim rakom, rakom trebušne slinavke in rakom sečnega mehurja. Pri
ženskah je opazna povečana obolevnost za rakom žolčnika in dojk. Obremenjenost okolja z
živim srebrom in dimnimi plini praženja rude je med delovanjem rudnika poleg drugih
dejavnikov, vezanih na življenjski slog (kajenje, alkohol, nezdrava prehrana), povečala
tveganje za obolevnost za nekaterimi oblikami raka pri rudarjih in drugih prebivalcih mesta.
Raziskave torej nakazujejo možnost vpliva živega srebra na pojavljanje malignih tumorjev v
pljučih, ledvicah in možganih. Ni pa še mogoče povsem potrditi rakotvornega delovanja
živega srebra, še posebno v primeru nižjih koncentracij (Kobal, 1995). Živo srebro še ni
uvrščeno na seznam dokazanih karcinogenov, dopušča pa se možnost njegovega dodatnega
učinka. Znano je namreč, da živo srebro zaradi vezave na selen zniža njegovo vsebnost v krvi
in biološko razpoložljivost za delovanje v selenoproteinih, ki varujejo celice pred škodljivimi
vplivi tako imenovanih prostih radikalov (Kobal, 2009). Vendar pa so raki, ki so bili
ugotovljeni v presežku pri obeh spolih, raki, za katere so znani dejavniki tveganja povezani
tudi z življenjskih slogom. Morebitni nezdrav življenjski slog in staranje prebivalstva
povečujeta zbolevanje za različnimi vrstami rakom, kar bi lahko vsaj deloma razložilo dane
rezultate.
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3. RUDNIK ŽIVEGA SREBRA ALMADEN
3.1. DELOVANJE IN ZAPRTJE RUDNIKA
Območje rudnika Almaden se nahaja v Španiji, v regiji Castilla – La Mancha. Ta regija ima
štiri regionalne svete in Almaden spada pod okraj Cuidad Real. Mesto obsega površino
239,63 km2. Nahaja se 300 km od glavnega mesta Madrid in 250 km od Seville (Mansilla
Plaza, 2009). Število prebivalcev se vsako leto nekoliko zmanjša, v mestu jih je leta 2011
živelo 6101, leta 2013 pa le še 5893. Letno se tako v povprečju zmanjša število prebivalcev za
2,42 %. (INEbase …, 2014). Gostota prebivalstva znaša 24,6 preb./km2 (Almaden…, 2014).
Na almadenskem rudarskem območju so izkopali večje število rudnikov, med katerimi so
največji rudniki Las Cuevas, Corchuelo, Pilas de la Legua, Guaperal, Burcio-Tres Hermanas,
Nueva & Vieja Concepcion in El Entredicho. Najbolj pomemben med vsemi pa je prav
gotovo rudnik Almaden (Higueras in sod., 2009). Rudnik Almaden je izjemno rudišče zaradi
procesa koncentriranja. Živo srebro se v Zemljini skorji sicer nahaja v izredno nizkih
koncentracijah, ki v povprečju znašajo okrog 0,5 ppm. Gre za majhno območje, ki pa je
nudilo 270.000 ton rude. Almaden je tako proizvedel 35 % izkopanih zalog živega srebra na
svetu in to mnogo čistejšega kot v ostalih rudiščih (Higueras in sod., 2001).

Slika 12: Lokacija Almadena

Vir: Heritage of mercury, 2013, str. 33.
Almaden velja za enega najstarejših rudnikov živega srebra na svetu. Prva znana rudna
bogastva na območju so rudninska barvila na mnogih ostankih jamskih poslikav, ki izvirajo iz
neolitske prazgodovine in se pojavijo v zavetju lokalnega kvarcitnega pogorja (Higueras in
sod., 2001). Od padca rimskega cesarstva do leta 711 so dokumentirane informacije o
rudarstvu omejene. V 8. stoletju se je v Španiji začela arabska vladavina. Prihod Arabcev je
rudarstvu v Almadenu ponovno vrnil pomen z uvedbo novih besed, orodja in samega imena
Almaden, ki v arabščini pomeni rudnik. V 12. stoletju je kastiljsko kraljestvo mesto rešilo
izpod arabske oblasti, območje pa je prešlo pod nadzor španske državne uprave z
neprekinjenimi zakupi katalonskih in ženevskih veletrgovcev. Pomemben zgodovinski mejnik
označuje odkritje Amerike, saj je pomenil ponovni zagon rudarjenja v Almadenu (Mansilla
Plaza, 2009).
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Veliko povpraševanje po živem srebru se je nadaljevalo tudi v 16., 17. in 18. stoletju. V drugi
polovici 18. stoletja sta uvedba novih rudarskih tehnologij iz Nemčije in postopna
mehanizacija del povečali proizvodne zmogljivosti. Te spremembe so vplivale tudi na samo
mesto, ki je v tem času doživljalo največji razcvet. V svoji morfologiji mesto Almaden
izpričuje zgodovinski razvoj, ki je jasno povezan z rudnikom (Martinez Lopez, 2009).
Industrijska in vojaška uporaba živega srebra za eksploziva in razstreliva je zopet povečala
povpraševanje po tej kovini v prvi polovici 20. stoletja. Pozneje sta postopna zamenjava z
drugimi kovinami v kemijski industriji in opustitev uporabe živega srebra kot strateške kovine
pri izdelave orožja sprožili skokovit padec v povpraševanju, ki se je še poglobil v 80. letih
prejšnjega stoletja zaradi okoljevarstvenih pritiskov. V zadnjih treh desetletjih je rudarska
dejavnost v Almadenu utrpela recesijo, ki je pripeljala do zmanjšanja števila delavcev ter
pomembnih socialnih in ekonomskih posledic za občino ter do dokončnega zaprtja rudniških
naprav v letu 2003 (Mansilla Plaza, 2009).
Slika 13: Panoramski pogled s stolpa jaška San Joaquin: naprave, jašek San Teodoro in mesto
Almaden

Vir: Ramos Pino, 2009, str. 122.
Pridobivanje živega srebra je bilo ukinjeno leta 2001 in nekaj let kasneje je bil rudnik
Almaden dokončno zaprt. Proizvodnja živega srebra se je nadaljevala do leta 2003, ko so se
rudarsko-metalurške dejavnosti zaključile. Zaprtje rudnika je prisililo ljudi v iskanje novih
možnosti za zaposlitev, spremembo gospodarske dejavnosti ter iskanje načinov, kako oživiti
in predstaviti rudarsko dediščino kot enega od najpomembnejših elementov za bodoči razvoj
tega območja. Zanimanje za zapuščino Almadena je izraženo v mnogih znanstvenih
raziskavah, vendar se je šele v 90. letih 20. stoletja pokazala resnična skrb za ohranitev te
kulturne dediščine. Leta 1985 je bil odprt muzej Francisco Pablo Holgado, ki je pomemben za
predstavitev zgodovine rudarjenja v Almadenu. 1997 je bilo še eno od odločilnih let za
Almaden. Državna komisija za dediščino je namreč omenjenega leta sprejela predlog za
vključitev dediščine Almadena kot enega izmed 70 predlogov Španije, predstavljenih
organizaciji UNESCO za naslednjih deset let (Mansilla Plaza, 2009). V nadaljnjih letih so se
pričela restavratorska dela. Minas de Almaden je konec leta 2000 v prenovitveni načrt vključil
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tudi obnovitev rudniške dediščine. Leta 2001 je bil ustanovljen zavod Francisco Javier
Villegas s ciljem prenoviti rudnik in zgodovinsko dediščino ter pospešiti vsesplošno
zgodovinsko in znanstveno poznavanje rudarskega izkoriščanja. Izpeljava načrta je
vključevala vodilo pri oblikovanju, nadzoru in načrtovanju žgalniške in rudarske prenove
naprav rudnika v tematski rudarski park, ki naj bi služil kot središče za kulturno izmenjavo,
izobraževanje in kakovostni turizem. Najprej je bila prenovljena stara rudniška bolnica San
Rafael, ki je postala sedež ustanove Francisco Javier de Villegas in hrani arhiv iz leta 2003.
Dokončnemu zaprtju rudnikov so sledila obsežna dela na objektih v skladu z omenjenim
načrtom in odprtje Rudarskega tematskega parka leta 2008 (Ramos Pino, 2009). Vsa dela,
izvedena v zadnjih 20 letih, so spremljale številne narodne in mednarodne organizacije, ki so
od leta 2004 pokazale zanimanje za uvrstitev Almadena na seznam svetovne dediščine.
Pripravljen je bil dosje o predlogu kandidature Minas de Almaden za vpis na seznam svetovne
dediščine skupaj s San Luis Potosijem, Huancavelico in Idrijo. Na koncu so bile udeležene le
tri dežele. Zaradi potresa, ki je leta 2007 uničil del Peruja, je Huancavelica v zaostanku s
pripravami. San Luis Potosi v Mehiki ne izpolnjuje pogojev za izjemno univerzalno vrednost,
zato sta se uvrstila na UNESCO seznam le Almaden in Idrija (Alastrué Campo, 2010).
Za ohranitev obsežne rudarske in industrijske dediščine je bila predlagana preureditev
rudniško-metalurških naprav v socialno-kulturni prostor za javne obiske pod skupnim
imenom Rudarski park Almaden. Ta je bil načrtovan kot izobraževalni, kulturni in turistični
prostor, v katerem bodo lahko obiskovalci opazovali dediščino rudnika. V projekt Rudarski
park Almaden je bil investiran kapital v skupni vrednosti 12 milijonov evrov, saj gre za
obsežen arhitekturni projekt, ki bo v prihodnosti omogočil upravljanje s celoto dragocenih
elementov dediščine kot tudi z industrijskimi objekti. Projekt sta promovirali družba
MAYASA in almadenska fundacija Francisco Javier, delno pa je bil financiran s sredstvi
FEDER. Rudarski park Almaden obsega večje število zgodovinskih objektov, med katerimi
so najpomembnejši rudarska bolnišnica San Rafael, rudniško ograjeno območje, muzej živega
srebra, peči Bustamante, Rudniški muzej, jašek San Aquillino in jašek San Teodoro (Martinez
Lopez, 2009).
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3.2. VPLIVI RUDNIKA NA OKOLJE IN PROSTOR
Območje Almadena je bilo pomemben vir živega srebra, ki je zagotavljal skoraj eno tretjino
vsega živega srebra, ki ga je človeštvo proizvedlo v preteklosti. Na omenjenem območju je
nekaj rudnikov, ki so porazdeljeni na površini približno 100 km2 in od katerih je
najpomembnejši sam rudnik Almaden z več kot 90 % skupnih zalog (Hernandez in sod.,
1999) Razširjena so tudi majhna nahajališča cinobarita, ki so razlog za veliko vsebnost kovin
v različnih delih tega ekosistema. Strupeni učinki elementa pa niso neposredno vidni na
površju, saj je za območje značilno bogato rastlinstvo in živalstvo (Higueras, 2009).
Iz študij (Ferrara in sod., 1998) je razvidno, da pri porazdelitvi živega srebra v lokalnem
ozračju prevladujeta dve vrsti virov. Prvi so antropogeni viri, kamor spadajo rudniki,
metalurška območja, rudniška odlagališča in onesnažena tla v širšem pomenu. Te vire živega
srebra je rudnik v zadnjih letih izrazito zmanjšal s sanacijo rudnikov in odlagališč, predvsem
pa z zaprtjem glavnega topilniškega obrata v Almadenu leta 2003, medtem ko so raziskave
pokazale, da so drugi viri (zastrupljena tla) običajno manjšega pomena.
Podatki o tej problematiki kažejo, da so antropogeni viri proizvedli emisijske vrednosti do
5000 mg Hg/m3 zraka v bližini rudniškega območja Almadena, medtem ko vrednosti živega
srebra na območjih kontaminiranih tal dosegajo vrednosti do 200 ng Hg/m3. Glavno
odlagališče rudnika Almaden je bilo preoblikovano in stabilizirano, da bi preprečili prenos
živega srebra v površinske vode in ozračje. Povprečne plinaste koncentracije živega srebra so
se spremenile od 456 ng/m3 v maju 2006 do 42 ng/m3 v oktobru 2007. Še občutnejše je bilo
zmanjšanje maksimalnih vrednosti pri nadaljnjem nadzoru. Vrednost je leta 2006 znašala
36.290 ng/m3 pred sanacijo, leta 2007 po opravljenih sanacijskih delih pa je znašala le še 741
ng/m3 in je tako vrednost manjša od referenčnega nivoja, ki je postavljen pri 1000 ng/m3
(Higueras in sod., 2009). Sanacijski ukrepi torej prikazujejo pozitivno sliko, saj rezultati
sanacij kažejo precejšnje zmanjšanje koncentracij živega srebra, v nekaterih predelih naj bi
prišlo tudi do 90 % upada.
Večja reka na tem predelu je reka Valdeazogues, kar pomeni dolina živega srebra po
arabskem poimenovanju za živo srebro. Velja za eno od sezonskih rek, ki so značilne za
polsušna območja. Vrednosti koncentracij živega srebra približno 10 km pred rudniškim
območjem znašajo med 10 do 30 ng Hg/l vode. Takoj ko reka doseže prvi rudnik El
Entredicho, se vrednosti živega srebra povišajo na 200 do 500 ng Hg/l (Berzas Nevado in
sod., 2009). Reka je ta rudnik prečkala preden so jo zaradi rudarskih dejavnosti prestavili za
kakšnih 100 m. Vrednosti se nato postopoma znižujejo po reki navzdol in dosegajo 30–60 ng
Hg/l pri zbiralniku La Serena, ki je od Almadena oddaljen približno 40 km. Nekateri manjši
vodotoki, med katerimi sta tudi La Pila in Azogado, ki odvajajo vodo z vzhodnega in
zahodnega območja mesta, beležijo višje stopnje kontaminacije, saj dosegajo vsebnosti živega
srebra preko referenčne vrednosti 1000 ng Hg/l. Velja pa omeniti, da ima pitna voda v mestu,
ki prihaja iz zbiralnika La Rivera, vsebnosti živega srebra pod 60 ng Hg/l. Vsebnosti živega
srebra v analiziranih podzemnih vodah so pod 20 ng Hg/l. Čeprav so podatki o vrstah živega
srebra dokaj skromni, ti nakazujejo, da so najvišje koncentracije metil živega srebra povezane
s potokom Azogado (Higueras in sod., 2009). Površinske vode so na tem območju, tako kot to
velja za prst in ozračje, brez dvoma prizadete zaradi onesnaženja z živim srebrom. Vidno je
znatno povečanje vsebnosti živega srebra, ko reka Valdeazoues doseže prvi rudnik. Od tam se
vrednosti spet nekoliko zmanjšujejo. Zaskrbljujoče pa so predvsem meritve manjših
vodotokov, ki imajo še precej višje vrednosti.
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Rudarska družba Minas de Almaden y Arrayanes S.A. (MAYASA) je opravila številne
raziskave s ciljem, da bi odkrili živosrebrne geokemične anomalije in s tem podrobneje
raziskali potencialna nova nahajališča rude. Objavljeni rezultati so poudarili, da je večina teh
anomalij povezana z antropogenimi aktivnostmi na območjih raziskovanja ali na območjih
žgalniških dejavnosti. Na takšnih območjih so vsebnosti živega srebra v zemljinah in potoških
sedimentih visoko nad osnovnimi vrednostmi in ponekod dosegajo koncentracije nad 100
ppm (µgHg/g snovi) in celo do 1000 ppm (Gray in sod., 2004). Kasnejše raziskave (Higueras
in sod., 2001) so potrdile dobljene rezultate in ugotovili so, da je v večini nahajališč cinobarit
glavna oblika živega srebra, zaradi česar predstavlja najmanjšo možnost prenosa in
zastrupitve. Edina območja, ki bi lahko veljala za tvegana, so žgalniška območja, kjer je
prisotnost živosrebrovih spojin razen cinobarita ugodna za tvorbo metilnega živega srebra,
najbolj strupene živosrebrove zvrsti. Eno izmed največjih takih območij – San Teodoro – so
pred nekaj leti tudi ustrezno sanirali.
V danih razmerah je rudnik preučeval dva nadaljnja ukrepa. Prvi je obnova zgodovinske
dediščine, njena zaščita in zagotavljanje njene ohranitve ter iskanje pravih načinov za širjenje
poznavanja, obiskovanje in uporabo te dediščine v čim širšem krogu ljudi. Drugi ukrep pa je
bila ekološka sanacija rudniških naprav, da bi zmanjšali vplive več kot 200-letnega
izkoriščanja rude na okolje (Higueras in sod., 2009). V nasprotju z nekaterimi drugimi
rudarskimi kraji je Almaden dojel, da strategija pospeševanja vrednosti zgodovinske dediščine
najprej zahteva sanacijo okolja.
V starih obratih za proizvodnjo živega srebra so bile uvedene številne okoljske prilagoditve,
ki vključujejo neprekinjeno čiščenje in dekontaminacijo v vseh obratih, ki sestavljajo
metalurški del. Hkrati so izvajali tudi program ekološkega nadzora, da bi nadzorovali vpliv
rudarskih in metalurških dejavnosti. Leta 1993 je rudnik sprejel ekološki program za
varovanje kakovosti vode in zraka. V sklopu omenjenega programa je bil oblikovan sistem, ki
je zagotavljal spoštovanje veljavne okoljske zakonodaje ter nadaljnje spremljanje ostalih
dejavnikov, pri katerih bi lahko prišlo do sprememb zaradi njihovih dejavnosti (Higueras in
sod., 2009).
Nedvomno je najpomembnejši okoljski projekt, ki se ga je lotil Minas de Almaden, obnova
odlagališča San Teodoro. Odlagališče je stoletja služilo za odlaganje jalovine iz rudnika ter
žgalniške ostanke, ki so nastali med metalurškimi procesi. Skupni obseg odlagališča se
ocenjuje na 3,5 milijona ton odpadkov na površini 10 hektarov. Projekt so začeli izvajati v
letu 2005 in zaključili leta 2008. Odlagališče se nahaja na najbolj vzhodnem poseljenem
območju in je reliefno višje od okolice. Glavni cilj je bil zagotoviti ustrezno morfologijo in
trdnost pobočja. Poleg tega so želeli preprečiti vdor vode v odlagališče ter se na ta način
izogniti nastajanju izcednih voda in razpršitvi materiala. Pomemben del načrtovanih
postopkov je tudi preprečevanje izhlapevanja živega srebra na celotni površini odlagališča.
Ukrepi so predvideli prekritje brežine s geosintetičnim materialom, ki je sestavljen iz največ
pet slojev. S ciljem izognitve erozijskim učinkom, ki lahko vplivajo na stabilnost odlagališča,
je bilo urejeno zbiranje in kroženje vode v jarkih, odtočnih ceveh in drenažnih napravah, ki
zbirajo vodo iz površinskih odtokov. Na sanirani površini so želeli obnoviti vegetacijo in
območje pokrajinsko povezati z okolico. Celotno površino so zato prekrili s 50 cm debelim
vrhnjim slojem prsti ter zasadili območje s hidroponičnimi rastlinskimi vrstami, ki uspevajo
na terenu z zelo malo prsti. Pomemben je tudi načrt nadaljnje kontrole, ki se je izvajala vsak
mesec v prvih dveh letih po končanju sanacijskih del, nato pa vsakih šest mesecev, razen v
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primeru ugotovitve onesnaževanja okolja. Nadzorujejo parametre, kot so pH, vsebnost težkih
kovin, nitratov, nitrita in ostalih onesnaževal (Carrasco Milara, Conde Mansilla, 2009).
Vsebnost živega srebra v vegetaciji tega območja so spremljali v dveh tipih organizmov: v
vaskularnih rastlinah in lišajih. Vsebnosti živega srebra v rastlinah so nedvomno povezane z
vsebnostmi v prsti. V koreninah in nadzemnih delih so izmerili od zmernih do precej visokih
vrednosti živega srebra. Vrednosti so se gibale med 0,03 in 1,278 µg Hg/g (Higueras in sod.,
2009). Lišaji so se izkazali kot odlični bioakumulatorji predvsem atmosferskega živega
srebra, kar omogoča, da jih uporabljamo kot lokalne bioindikatorje onesnaženosti zraka. Na
ozemlju Almadena so identificirali štiri različne vrste lišajev. Za tri vrste je značilno, da sta
tipična »saxicola« lišaja, kar pomeni, da ta vrsta živi predvsem na kamninah. Ena vrsta lišaja
je tipični epifit, kar pomeni, da lahko živi tudi na deblih in vejah dreves in grmičevja.
Saxicola lišaji so izkazovali višje vsebnosti živega srebra kot epifitski lišaji (Horvat, 2009).
Visoka kapaciteta lišajev za bioakumulacijo živega srebra brez posledic za njihovo fiziologijo
nam dovoljuje, da jih uporabljamo kot bioindikatorje, kar omogoča določanje glavnih vzorcev
razpršitve plinastega živega srebra na rudniškem območju skozi daljša časovna obdobja.
Vpliv živega srebra na žive organizme je na območju Almadena še precej neraziskan, v
dostopni literature tudi nismo zasledila vplivov živega srebra na človeka. V eni izmed
raziskav (Higuras in sod., 2009) so opravili meritve vsebnosti živega srebra v vodnih
organizmih. Ugotovljena je bila vsebnost med 700 in 1800 ng/g v ribah. Precej pa so višje
koncentracije v mesojedih organizmih, kjer se vsebnosti živega srebra gibljejo med 2300 in
26.000 ng/g v sladkovodnih rakih. Omenjeni rezultati kažejo na nevarnost povišanja
koncentracije v prehranjevalni verigi, ki tako predstavlja veliko nevarnost za človeka.
Organizaciji WHO in USFDA (Higuras in sod., 2009) sta vsaka zase predlagali, da največje
dovoljene koncentracije živega srebra znašajo med 500 in 100 ng/g. Te varne vrednosti so
mnogo nižje od skupne koncentracije živega srebra, najdene v tkivih raka v reki
Valdeazogues.
Z analizo pridobljene literature lahko ugotovimo, da je pri meritvah opazno izrazito
izboljšanje stanja v zraku, kar je najverjetneje posledica zaprtja rudniških dimnikov in
sanacije glavnega odlagališča. Pri vsebnosti živega srebra v rekah je opazen skok
koncentracij, ko reka doseže rudniško območje, kasneje pa se te koncentracije zopet znižajo
tudi za desetkrat. Še višje koncentracije živega srebra dosegajo manjši potoki, ki se nahajajo v
bližini nekdanjih rudniških obratov. Žal nisem zasledila podatkov o koncentracijah živega
srebra v vodi med polnim obratovanjem rudnika, zato ne morem sklepati, ali je prišlo do
bistvenih znižanj v zadnjih letih. V prsti so koncentracije živega srebra precej nad najvišjo
dovoljeno mejo, vendar se tukaj živo srebro nahaja predvsem v obliki cinobarita, ki velja za
manj nevarno obliko. Večji problem predstavljajo odlagališča žgalniških ostankov, kjer se
pojavlja tudi metil živo srebro, ki človeka mnogo bolj ogroža. Glavno odlagališče v
Almadenu so pred nekaj leti v celoti sanirali in tako pomembno zmanjšali vplive odlagališča
na okoliške vodotoke, prst in ozračje. Raziskav o vplivih živega srebra na živi svet v okolici
Almadena je zelo malo, opravljene meritve pa kažejo na povišane vrednosti v rastlinah in
živalih. Pri tem se je potrebno zavedati posledic za vzrejo domačih živali in za okoliške
pridelovalce zelenjave.
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3.3. PRIMERJAVA RUDNIKOV ŽIVEGA SREBRA IDRIJE IN
ALMADENA
Zapiranje obeh rudnikov je bilo izvedeno predvsem zaradi upadanja svetovnih cen živega
srebra. Dodaten razlog je bilo tudi zmanjševanje povpraševanja po tej kovini, v 80. letih
prejšnjega stoletja pa so postajali vedno močnejši tudi okoljevarstveni pritiski. Proizvodnja
živega srebra je ukinjena tudi zaradi sprejema začetnih omejitvenih ukrepov Evropske unije
glede živega srebra, zaradi nizke donosnosti izkoriščanja, težav pri rudarjenju, dotrajanosti
naprav in zmanjšanja količine rude.
V Idriji in Almadenu so bila po zaprtju rudnikov izvedena številna sanacijska dela, ki naj bi
zmanjšala negativne vplive na okolje, okoliško prebivalstvo in rastlinstvo ter živalstvo v
onesnaženem območju. V RŽS Idrija so na zakonski podlagi izdelali dolgoročni program
zapiranja rudnika. Ves čas so ob zapiralnih delih izvajali tudi meritve, na podlagi katerih so
leta 1995 pripravili dopolnitve dolgoročnega programa (Cigale, 2005). Prav tako je Minas de
Almaden izvajal določena zapiralna dela, največji projekt je bil gotovo revitalizacija
odlagališča rudniških odpadkov San Teodoro (Carrasco Milara, Conde Mansilla, 2009).
V obeh rudnikih je v zadnjih desetletjih prišlo do radikalnega zmanjšanja delovnih mest,
ostalo je le še manjše število zaposlenih, ki tudi po zaprtju rudnika še vedno izvajajo meritve.
Mesti sta se bili primorani v celoti prestrukturirati. Iz rudarskih mest sta tako nastali sodobni
industrijski in turistični mesti. V obeh mestih so priložnost dobili sodobni industrijski obrati
visoke tehnologije. Svojo gospodarsko dejavnost pa sta preusmerili tudi v razvoj turizma. V
Idriji je bil v turistične namene urejen del rudnika na nivoju Antonijevega rova, obnovljeni so
tudi rudniški stroji, ki so obiskovalcem na ogled v jašku Frančiške, idrijska Kamšt, s pomočjo
katere so črpali jamsko vodo, klavže (tj. pregrade za splavljenje lesa po reki), grad
Gewerkenegg, ki je bil zgrajen kot upravna stavba idrijskega rudnika, ter skladišče za živo
srebro in žito in ostali pomembni rudarski objekti. Leta 2014 je dokončno zaživel Center za
upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg), katerega cilj je predvsem vzdrževanje
nezalitega dela rudnika in spremljanje stanja, koordiniral naj bi tudi preučevanje negativnih
vplivov rudnika in skrbel za promocijo rudarske dediščine. Izrednega pomena je tudi
sodelovanje s partnerji, kot sta Geopark Idrija in Mestni muzej Idrija.
Tudi rudnik Almaden je že leta 2000 v prenovitveni načrt vključil obnovitev rudniške
dediščine. Ustanovljen je bil zavod Francisco Javier Villegas z namenom, da bi prenovili
rudnik in kulturno dediščino, ki je nanj vezana (Ramos Pino, 2009). Prenovljenih je bilo več
rudniških objektov, ki so jih medsebojno povezali v Rudarski park Almaden (Martinez Lopez,
2009). Pomembno je, da se rudarska dediščina medsebojno poveže, saj lahko le tako omogoči
širšo prepoznavnost posameznih objektov kulturne dediščine kot tudi samega kraja. Tudi
Idrija je naredila razpis za oblikovanje celostne grafične podobe za krovno blagovno znamko
Idrije kot turistične destinacije, ki naj bi združila naravne in kulturne znamenitosti občine in s
tem omogočila večjo prepoznavnost območja.
Mesti tako poskušata svojo rudarsko preteklost ohraniti kot pomembno kulturno dediščino in
na njenih temeljih zgraditi svojo novejšo podobo. Almaden in Idrija sta dva najpomembnejša
svetovna rudnika živega srebra, ki sta bila zgodovinsko povezana in sta skupaj ohranila
raznoliko in edinstveno industrijsko in tehniško dediščino v zvezi s pridobivanjem živega
srebra. Oba ustrezno predstavljata različne vidike »kulture živega srebra« tako v tehniškem,
industrijskem in gospodarskem kot tudi v splošno kulturnem, urbanem, socialnem in
ekološkem smislu. Idrija in Almaden sta v novem veku pomembno sooblikovala svetovno
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zgodovino. V teh dveh rudnikih pridobljeno živo srebro se je v južnoameriških rudnikih
srebra in zlata od srede 16. stoletja uporabljalo v procesu amalgamacije za pridobivanje teh
žlahtnih kovin (Leskovec, 2012). Zlato in srebro pa sta se kot bogastvo vračala v Evropo,
spodbujala razvoj gospodarstva ter omogočala razcvet znanosti, umetnosti in kulture nasploh.
Zaradi njune pomembnosti sta bila oba rudnika leta 2012 vpisana na UNESCO Seznam
svetovne dediščine.
Tudi po končanih zapiralnih delih pa je še vedno potrebno izvajati določene meritve premikov
površja in ostalih okoljskih in prostorskih posledic dolgoletnega rudarjenja. Pri koncentracijah
živega srebra v ozračju lahko opazimo izrazito znižanje pri obeh rudarskih območjih.
Pomemben padec vrednosti koncentracij živega srebra se je zgodil kmalu po ukinitvi
proizvodnje in predelave rude. Pomembne pa so tudi spremembe ob različnih sanacijskih
ukrepih, ki prav tako znatno znižajo vrednosti koncentracij živega srebra v zraku.
V obeh glavnih vodotokih na obravnavanih območjih (reki Idrijca in Valdeazogues) pride ob
stiku z rudniškim območjem do izrazitega povišanja vsebnosti živega srebra, še bolj pa so
zaskrbljujoče meritve v določenih manj vodnatih vodotokih, ki ležijo neposredno ob
nekdanjih rudniških obratih. Vrednosti v vodi tako niso dosegle pričakovanih znižanj, saj še
vedno prihaja do nenehnega spiranja rudniških ostankov in živorodnega živega srebra, ki se
spira v reko in nalaga na rečno obrežje, v času visokih vodostajev pa se kontaminirani
material prenaša iz onesnaženega območja po reki navzdol. Pomembno je še omeniti, da so
pri prenosu materiala v rekah prisotne tudi pretvorbe živega srebra, med njimi tudi najbolj
nevarna oblika metil živo srebro.
Dodatno se je pri koncentracijah živega srebra v vodnem okolju potrebno zavedati stranskih
učinkov, ki jih imajo na videz popolnoma nepovezani posegi v ekosistem. Pri tem
izpostavljam primer postavitve plinskega terminala v Žavljah, katerega zgodba se vleče že od
leta 2006, ki pa še do danes ni dobila svojega epiloga. Problem živega srebra je namreč
njegovo kroženje v okolju. Dokler ostaja v svoji anorganski obliki, je precej nenevaren.
Problem se pojavi, ko spremeni kemijsko obliko in kot metil živo srebro vstopi v
prehranjevalno verigo. Vstop se začne pri bakterijah in planktonu, živo srebro se nato kopiči
in akumulira v ribah ter prek njih zaide v prehrano človeka.
Največ metil živega srebra kopičijo morski psi, mečarice, ugorji in tune, ki se uporabljajo tudi
za prehrano ljudi. Idrijca in Soča vsako leto s tokom prineseta v Tržaški zaliv 1,5 tone živega
srebra, čeprav rudnik že vrsto let ni več aktiven. Visoke vode namreč še vedno izpirajo
nekdanje rudniške ostanke. Ocenjuje se, da naj bi vode v ta zaliv odložile 35.000 do 40.000
ton živega srebra. Vsaka dejavnosti na morskem dnu, ki dviguje sedimente, povzroča
mobilizacijo živega srebra. Med takšne dejavnosti med drugim sodijo tudi ribištvo, polaganje
plinovoda in delovanje plinskega terminala (Šuligoj, 2010).
Primerjava rezultatov zadnjih meritev pri obeh rudniških območjih kaže, da se vsebnosti
živega srebra v prsti bistveno ne zmanjšujejo in so še vedno višje od zakonsko predpisane
mejne vrednosti, posebno težavo pa predstavljajo odlagališča žgalniških ostankov. Kljub temu
so ta problem ustrezneje in lažje rešili v Almadenu, saj so vse odpadke odlagali na enem
mestu in so ga sedaj s posebnimi ukrepi dokaj uspešno sanirali, medtem ko so odpadki iz
idrijskega rudnika raztreseni po celem mestu, z nezakonitimi žgalnicami so se prenesli v
okoliške gozdove, kot cenovno ugoden gradbeni material pa se je prodajal celo preko meja
občine.
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Primerjava Idrije z nekdaj prav tako rudarskim mestom Almaden nam pokaže veliko skupnih
problemov, ki sta jih morali mesti premagati ali pa so ti izzivi še pred njima. Po analizi
literature, ki je dostopna za obravnavani območji, lahko opazimo skupne točke pri načinu
obnove onesnaženega območja. Mesti sta že izvedli podobne sanacijske ukrepe, pri katerih so
izredno pomembne sanacije večjih žgalniških odlagališč, medtem ko so manjši še vedno vir
onesnaževanja. Potrebno je bilo tudi ustrezno zaprtje rudniških rovov, preureditev teh v
turistične namene, restavriranje rudniških naprav in opravljati raziskave o vplivih živosrebrne
rude na okolje in prebivalstvo. Tukaj lahko opazimo celo prednjačenje raziskav na območju
Idrije za razliko z Almadenom, kjer je raziskav o vplivih živega srebra relativno malo, še
posebej to velja za raziskave, ki se nanašajo na živi svet. Idrija je torej precej uspešna pri
blaženju posledic dolgoletnega rudarjenja na njenem območju, zato predstavlja precej dober
zgled za ostala rudarska mesta, ki se soočajo s podobnimi situacijami. Kljub temu pa je
povsem primerno, da poznamo zgodbe ostalih rudarskih mest in z njimi tudi sodelujemo.
Območji sta bili skupno vpisani na Seznam svetovne dediščine, sodelovanje pa se sedaj
nadaljuje preko projekta HOMAI (Heritage of Mercury, Almadén in Idrija).
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4. USMERITVE ZA DODATNO ZMANJŠEVANJE
NEGATIVNIH VPLIVOV ŽIVEGA SREBRA
Pravica do življenja v zdravem in čistem okolju ter dolžnost za ohranjanje le tega sta ideji, ki
ju posredno ali neposredno omenjajo različne mednarodne listine in zakonodaja, ki velja tudi
na območju Republike Slovenije. Posebnost te pravice je med drugim tudi v tem, da jo je
mogoče uresničevati le kolektivno, torej z ekološko smotrnim in medsebojno usklajenim
ravnanjem vseh državnih organov, javnih institucij in vsakega posameznika.
V preteklih letih so bili na vplivnem območju rudnika živega srebra Idrija že izvedeni nekateri
sanacijski ukrepi, kljub temu pa rezultati meritev zadnjih let še ne kažejo želenih izboljšanj. V
prihodnje je potrebno pripraviti prioritetno listo ukrepov in določiti območja, kjer je potrebno
izvesti ukrepe, ter njihov obseg. Eno izmed najbolj kritičnih območij po mojem mnenju
predstavlja Pront, kjer so še vedno namerjene visoke koncentracije živega srebra. Pri tem pa
ni zanemarljivo dejstvo, da gre za predel mesta, ki je predvsem izrabljen kot prostor za
vrtnarjenje tamkajšnjih prebivalcev. Potrebno bi bilo informirati občane o nevarnosti uživanja
vrtnin, ki lahko vsebujejo povišane vrednosti živega srebra. V onesnaženih okoljih bi bilo
torej smiselno gojiti le rastlinske vrste, ki so za težke kovine manj dovzetne. Za ostale
rastline, ki so namenjene prehrani, pa bi bilo potrebno vzpostaviti izmenjavo živil med
okoliškimi kmetijami iz višje ležečih vasi in potrošniki v mestu. Eden od takih primerov je
krepitev pomena in prepoznavnosti kmečke tržnice, ki omogoča meščanom izbiro zdrave in
lokalno pridelane hrane, kmetom pa predstavljajo možnost dodatnega zaslužka s prodajo
lastnih kmetijskih pridelkov. V mestu bi bilo poleg tega potrebno določiti lokacije za varno
vrtnarjenje, ki bi ljudi na tem območju seznanile s primernostjo njihovih zemljišč za pridelavo
hrane. Predlagala bi redno vzorčenje rastlin na različnih predelih mesta in rezultati bi morali
biti javno objavljeni v lokalnem časopisu. Dodaten predlog je tudi nasaditev določenih vrtnin
v lonce s čistejšo prstjo ali pa izdelava dvignjenih gredic, ki so napolnjene z neonesnaženo
prstjo.
Pri vse večjih zahtevah za energetsko učinkovito gradnjo je vsekakor potrebno slediti trendom
Slovenije in Evropske unije, pri tem pa se je potrebno zavedati stranskih učinkov, ki jih lahko
imajo ti ukrepi v specifičnem okolju. Z boljšo izolacijo se zatesnijo tudi razpoke, ki so
omogočale izhajanje strupenega radona iz objektov. Ljudi na ogroženih območjih je potrebno
seznaniti s pomenom vsakodnevnega zračenja, javne ustanove, predvsem vzgojnoizobraževalne zavode pa je potrebno opremiti z ustreznimi prezračevalnimi sistemi.
Nevarnost predstavljajo tudi odpadki iz idrijske čistilne naprave, ki vsebujejo večje količine
živega srebra in jih zato ne smejo prodajati kot gnojilo ali jih uporabljati neposredno na
kmetijskih površinah. Dosedanja rešitev se mi ne zdi sprejemljiva, saj se odpadke odlaga na
nekdanjem odlagališču odpadkov Raskovec. Menim, da bi bilo potrebno trajno odlaganje
živega srebra kot nevarnega odpadka in zagotoviti temu primerno urejeno odlagališče.
Za preprečevanje posledic rudarjenja je potrebna tudi znatna pomoč države. Mnogo držav je
polnilo svoje blagajne z denarjem idrijskega rudnika, bremena pa so ostala sedanji državi
Sloveniji, predvsem pa občini Idrija in njenim prebivalcem. Država sedaj zagotavlja osnovna
finančna sredstva za tekoče vzdrževanje, ki pa naj bi dokončno usahnila ob koncu 2015. Že
dolgo časa se govori o zdravstveni renti, ki naj bi reševala poslabšano zdravstveno stanje
občanov, vendar pa je ves trud v tej smeri za enkrat še neuspešen. Glede na sedanji finančni
položaj države ni pričakovati, da se bodo ti ukrepi začeli izvajati v prihodnjih letih.
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Nesoglasja se pojavljajo tudi pri oceni, kolikšna bi bila pravična odškodnina, saj se v tem
primeru lahko pričakujejo različni interesi in videnja.
Posebno pozornost je potrebno nameniti najobčutljivejšim skupinah prebivalstva, kot so
nosečnice, doječe matere in otroci, mlajši od šest let. Na površinah, kjer se ti večkrat
zadržujejo, kot so športna in otroška igrišča ter parki (npr. rekreacijski in družabni prostor
Mejca), bi bila potrebna zamenjava zgornjega sloja prsti, saj se tako ustvari vmesna cona nad
onesnaženo prstjo v globini in prstjo, s katero prihajajo prebivalci v neposreden stik.
Vzpostaviti bi bilo potrebno aktivno sodelovanje med zdravstvenimi organizacijami in
drugimi javnimi ustanovami. Izvajati bi bilo potrebno dodatne meritve vsebnosti živega srebra
v prebivalcih idrijske občine. Meritve bi lahko postale del obveznih zdravniških pregledov v
šolah, pregledov pred zaposlitvijo in obdobnih pregledov pri zdravniku.
Eden od ukrepov za zmanjševanje negativnih posledic živega srebra na ljudi je prav tako
dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno-izobraževalnim
zavodom. V sklop te prehrane sodijo živila, ki pomagajo pri izločanju živega srebra iz telesa.
Vsa prehrana otrok pa naj bi bila pridelana na neoporečnih tleh, prednost pa naj bi imela
lokalna pridelava.
Za zmanjševanje vnosa živega srebra v telo je pomembna lastna aktivnost izpostavljenih ljudi
oz. staršev izpostavljenih otrok, zato je ena od osnovnih dejavnosti na področju javnega
zdravja obveščanje in ozaveščanje prebivalstva o varovanju zdravja. Aktivnosti za
ozaveščanje bi bilo potrebno okrepiti z izvedbo predavanj za prebivalce, vzpostavitvijo stalne
spletne strani o tej problematiki, izdelavo informativnih plakatov in zloženk, rednim
objavljanjem prispevkov v lokalnih in nacionalnih medijih, izvajanjem informativne
dejavnosti v sklopu aktivnosti šol in vrtcev, problematiko pa bi bilo nujno predstavljati tudi na
različnih strokovnih srečanjih.
Ukrepi, s katerimi lahko vsak posameznik zmanjša vnos živega srebra, so tudi redno umivanje
rok, pranje sadja in zelenjave ter skrb za izbiro varne prehrane. Ker je glavni vir vnosa živega
srebra hrana, zlasti ribe, s kuhanjem in z drugimi načini priprave pa njegovih koncentracij ne
moremo zmanjšati, je treba omejiti uživanje hrane, ki ga vsebuje. Med posebno ogrožene
skupine spadajo dojenčki (izločanje namreč poteka tudi prek materinega mleka), saj še niso
sposobni izločati živega srebra, zato morajo biti doječe matere še posebno previdne. Sami
lahko ukrenemo le malo, da bi se izločanje živega srebra iz telesa pospešilo, zato je najbolje
zmanjšati njegov vnos s hrano. Če pogosto uživamo hrano, bogato z metiliranim živim
srebrom, se čez čas začne nabirati v krvnem obtoku in drugod po telesu. Metilirano živo
srebro, ki ga po telesu prenašajo rdeče krvne celice, je vodotopna oblika, ki veliko lažje
prehaja po telesu kot njegova elementarna oblika. Največji delež se ga odloži v možganih in
zarodku. Ta oblika živega srebra je zelo stabilna in se zelo počasi presnovi v manj nevarno
obliko ter nato izloči. Koncentracija metiliranega živega srebra se v telesu razpolovi v nekaj
mesecih, pozneje pa upada zelo počasi (Živo srebro na krožniku, 2014). Kljub temu ribe in
druga morska hrana ostajajo pomemben vir beljakovin, zato naj bi jih uživala vsaj enkrat
tedensko. Hranila, minerali in zlasti omega 3 maščobne kisline, ki jih vsebujejo, imajo
pozitiven vpliv na razvoj in delovanje organizma. Zlasti posamezniki iz občutljivih skupin naj
uživajo hrano z nizko vsebnostjo živosrebrovih komponent, predvsem se odsvetuje vnos
večjih količin mesa rib roparic: morskega psa, mečarice, kraljevske skuše in tudi nekaterih
vrst tun, saj je znano, da so v ribah, ki so višje v prehranjevalni verigi, prisotne višje
koncentracije živega srebra.
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Preglednica 4: Ukrepi za dodatno zmanjševanje vplivov živega srebra
PODROČJE
UKREPANJA

OPIS PROBLEMA

MOŽNI UKREPI

Preprečevanje
vnosa živega srebra
v telo.

V okolju, onesnaženem z
živim srebrom, je ob enakem
načinu vedenja vnos živega
srebra večji. Posebno ogroženi
so otroci.

1. Odstranjevanje strupenih snovi
iz objektov: mokro čiščenje,
redno zračenje, sesanje s sesalniki
s kvalitetnimi filtri, čiščenje
prahu iz ostrešij.
2. Izločanje z živim srebrom
obremenjene hrane iz prehrane
prebivalcev.
3. Preprečevanje kopičenja Hg v
otrokovi bližini: pranje plišastih
igrač, higiena hišnih
ljubljenčkov, redno umivanje rok.

Zmanjšanje
kopičenja Hg v
telesu.

Ko Hg pride v telo, se v telesu
delno nalaga, delno pa iz
telesa izstopa. Na delež Hg, ki
v telesu ostaja, je mogoče v
določeni meri vplivati.

1. Varovalna prehrana, ki vsebuje
klorofil, ki nase veže težke
kovine.
2. Snovi za detoksikacijo se
uporabljajo v terapevtske
namene.

Sodelovanje z
zdravstvenimi
organizacijami.

Meritve vsebnosti živega
srebra se ne izvajajo redno,
posebno pozornost bi bilo
potrebno nameniti nekdanjim
rudarjem.

1. Meritve Hg kot obvezni del
zdravstvenih pregledov.
2. Ozaveščanje prebivalstva o
škodljivosti Hg.

CILJ

ZDRAVJE
PREBIVALCEV

GOSPODARSTVO

Uspešno
prestrukturiranje.

Po zaprtju rudnika je temelj
razvoja prevzela sodobna
industrija. Usmeriti bi se bilo
potrebno v raznoliko turistično
ponudbo.

Pridelava zdrave
hrane.

Prebivalci vnesejo velike
količine Hg z onesnaženo
prehrano.

Energetska
učinkovitost
objektov brez
izpostavljenosti
strupenemu radonu.

Nove evropske zahteve po
energetski učinkovitosti v
idrijski občini povzročajo
težave z radonom.
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1. Rudarsko dediščino bi bilo
treba celovito povezati in jo
turistično tržiti.
2. Izpeljati obnovo topilnice in
drugih rudarskih objektov, ki še
niso bili obnovljeni.
3. Turistične obiske mesta bi bilo
potrebno povezati s ponudbo
okoliških kmetij.
1. Določitev lokacij za varno
vrtnarjenje.
2. Na onesnaženih območjih
gojiti rastline, ki so manj
dovzetne za težke kovine.
3. Promocija kmečke tržnice in
prodaje izdelkov iz okoliških
vasi.
3. Alternativne oblike sajenja
vrtnin (dvignjene gredice).
4. Redno vzorčenje prsti in javna
objava rezultatov.
1. Izvajanje rednih meritev
radona v javnih vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
2. Ozaveščanje prebivalcev o
izvajanju preventivnih dejavnosti
(npr. redno zračenje kletnih
prostorov).
3. Izvajanje sanacijskih ukrepov v
objektih, v katerih so izmerjene
povišane koncentracije radona.

POLITIKA

OKOLJE IN
PROSTOR

Zagotovitev
ustrezne finančne
pomoči pri odpravi
posledic rudarjenja.

Državna sredstva so
zagotovljena le do leta 2015.
Vsa potrebna sanacija še ni
dokončana.

Sanacija športnih in
otroških igrišč.

Otroci so posebno
izpostavljeni povišanim
koncentracijam Hg v prsti.

Ustrezno odlaganje
odpadkov iz čistilne
naprave.

Trenutno se odlaga odpadke
na nekdanje odlagališče
komunalnih odpadkov
Raskovec

Redno izvajanje
meritev v celotnem
ekosistemu.

Vsak mesec se izvajajo le
meritve zraka in vode, meritve
prsti le po želji lastnikov
zemljišč.

Slika 14: Rekreacijski park Mejca

Avtorica: Tina Uršič, 2014.
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1. Pogajanja z državo o dodatnih
finančnih sredstvih.
2. Poiskati nove vire financiranja
(EU).
3. Možnost uveljavitve
zdravstvene rente.
1. Zamenjava zgornje plasti prsti
v Mejci.
2. Sanacija parkov in igrišč, kjer
se otroci pogosteje zadržujejo
(Mestni trg, igrišča pri vrtcih,…).
1. Odlaganje Hg kot nevarnega
odpadka.
2. Določitev lokacije ustreznega
odlagališča kontaminiranih
odpadkov.
1. Izvajanje stalnih meritev na
vseh področjih onesnaženja.
2. Javnost rezultatov meritve
(večja ažuriranost spletne strani).

5. SKLEPI
Opazimo lahko, da je problematika živega srebra danes še kako aktualna, saj se vedno znova
soočamo z novimi izzivi, ki nam jih prinaša zapuščina rudarjenja. Po analizi objavljenih
raziskav idrijskega rudnika in rudnika Almaden lahko zaključimo, da se koncentracije živega
srebra v okolju ne zmanjšujejo tako intenzivno, kot bi lahko pričakovali zaradi popolne
ukinitve proizvodnje in predelave živosrebrne rude, sodobne zahteve po vedno več energentih
pa lahko zadeve še dodatno poslabšajo, saj zahtevajo posege, ki lahko v tem okolju sprožijo
vrsto nepredvidenih nezaželenih posledic. Energetske sanacije lahko sicer resda znatno
zmanjšajo porabo energije, vendar lahko v objektih, ki so zgrajeni na radioaktivnih rudniških
ostankih, pomenijo dodatno obremenitev s strupenim plinom radonom. Prav tako lahko
plinski terminali, ki so namenjeni sprejetju in uplinjanju utekočinjenega zemeljskega plina,
dvignejo živo srebro iz morskih usedlin in ga vrnejo v prehranjevalno verigo.
Začetno hipotezo, ki predpostavlja, da je negativne vplive Rudnika živega srebra Idrija na
okolje mogoče obvladati in jih s pravilnimi ukrepi tudi postopoma zmanjševati, lahko le delno
potrdim. Z dobro načrtovanimi in celovitimi sanacijami je negativne okoljske in prostorske
vplive sicer mogoče delno omejiti, vendar so posledice rudarjenja tako razpršene, da je
nemogoče sanirati vse degradirane površine. Onesnaževanje namreč ni zajelo le ozkega
območja rudnika in topilnice, ampak se vplivno območje razteza vse do Tržaškega zaliva.
Pomembno je dodatno omeniti, da del onesnaževanja predstavlja tudi naravni vir živega
srebra, ki ga je veliko težje nadzirati kot antropogene dejavnosti v okolju. Občina si v zadnjih
desetletjih prizadeva za omilitev posledic rudarjenja, kar se kaže v številnih prenovah
objektov, ki so bili zgrajeni na rudniških žgalniških ostankih, v stalnih meritvah vsebnosti
živega srebra v okolju ter ozaveščanju prebivalcev o njegovi škodljivosti in možnih zaščitah
pred nevarnim izpostavljanjem tej kovini. Kljub temu pa reševanje te problematike zahteva
nacionalno in mednarodno pozornost, saj lahko nekateri načrtovani projekti razmere kaj hitro
še poslabšajo.
Rudnik je mestu omogočil nastanek in kasnejši razvoj, saj je bila Idrija vseskozi tesno
povezana z njim. Vsekakor je pripomogel k zgostitvi poselitve na tem območju, zaslužek od
rudarjenja je omogočil izgradnjo pomembnejšega dela današnje infrastrukture mesta, delovna
mesta v njem pa so predstavljala precej dobro plačano delo za prebivalce mesta in okoliških
naselij. Pomembno se mi zdi, da rudnik ne predstavlja ovire, bremena za nadaljnji razvoj
mesta, ampak trdno osnovo. Mesta z rudarsko preteklostjo pogosto postanejo opuščena, zato
je izrednega pomena, da se prebivalci soočijo s preteklostjo in jo unovčijo tako, da na temeljih
njene dediščine zgradijo sodobne industrijske obrate in pestro turistično ponudbo. Mesti Idrija
in Almaden lahko služita kot razmeroma dober zgled za doseganje tega cilja.
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6. SUMMARY
It is clear to us that the problem of mercury is still very much current, as we again and again
face challenges in our dealings with the mining legacy. Analysis of the Idrija and Almaden
mines shows us that the mercury levels in the environment aren’t reducing as quickly as we
would’ve expected following discontinuation of production and processing of mercury ore;
following through with the increase in energy demands can even further degrade the situation
by mining and other activities which can have various unforeseen and unwanted
consequences. While the energy rehabilitation can drastically reduce the energy demand,
structures built on top of the radioactive remains of mining operations are exposed to
increased levels of Radon gas accumulation. Likewise the natural gas terminals are likely to
disturb the sea floor sediments, therefore reintroducing the mercury they contain back into the
food chain.
I can only partially confirm the original hypothesis which assumed the negative effects of
Idrija mercury mine to containable and, with proper measures, gradually eliminated. Wellplanned and wholesome recovery operations can partially limit the environmental and spatial
effects of the mining operations; however the effects are widespread enough to make a
complete recovery of affected areas impossible. Pollution has not been limited to the
immediate vicinity of the mine and the foundry, but spans the entire area between Idrija and
the Gulf of Trieste. It is important to note that part of the pollution comprises of naturally
occurring mercury sources which are substantially more difficult to control than the
anthropogenic activities in the area. The Idrija municipality authorities have in the recent
decades worked hard towards remediation and recovery, including, but not limited to,
renovations of objects built on top of mining remains, periodical measurements of mercury
levels in the environment, and educating the public about the dangers of mercury and proper
protection. Nevertheless, to fully solve this problem, national and international attention are
needed, because some of the projects planned in the area are bound to further degrade the
situation.
The mercury mine enabled the formation and later expansion of Idrija, as the two have always
been closely connected. It has helped to concentrate the population of the area, the mining
profits enabled the city to build most of its current infrastructure, and the mine provided for
many well-paid jobs for the people of Idrija and surrounding settlements. It is important that
the mine presents a sound foundation rather than an obstacle to the future development of the
city. Many mining cities are doomed to closure and decay, that is why confronting the past
and realizing it in such a way that it provides foundation for modern industry and tourism is of
utmost importance. Cities of Idrija and Almaden can therefore serve as fairly good examples
of reaching that goal.
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