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POVZETEK 
 
Onesnaţevanje vodotokov je naraščajoč problem povsod po svetu. Čeprav je Slovenija 
glede vodnih virov med najbogatejšimi evropskimi drţavami pa se vseeno tudi pri nas 
pojavlja eno od najbolj izrazitih sodobnih nasprotij in sicer na relaciji med intenzifikacijo 
kmetijstva ter širjenjem prebivalstva in varovanjem vodnih virov. Čeprav imajo kmetijski 
pridelki za prehrano človeka izjemen pomen, ostaja pitna voda tisto nepogrešljivo 
bogastvo, brez katerega ni ţivljenja. V diplomskem delu smo poskušali ugotoviti ali je 
morebitno povečanje nitratnega, sulfatnega in amonijevega iona v vodotoku rezultat 
gnojenja ali pa neurejenega kanalizacijskega omreţja. Izvedli smo 11 vzorčenj in 
kasneje v laboratoriju analizirali odvzeto vodo Belega potoka. Rezultati meritev so 
pokazali, da gnojenje na vodotok nima tako velikega vpliva kot gospodinjstva. Na 
povišane vrednosti parametrov je tako vplivalo predvsem neurejeno kanalizacijsko 
omreţje. 
 
KLJUČNE BESEDE: onesnaţevanje vodotokov, nitrati, sulfati, amonijev iona, 
kmetijstvo, kanalizacijsko omreţje 
 
 

ABSTRACT 

 
Pollution of waterways is a growing problem worldwide.  Slovenia is one of the richest 
European country regarding water resources, but even here appear most prominent 
contemporary conflicts between agricultural intensification and expansion of the 
population and protection of water resources. Agricultural crop production is important 
for human food, but drinking water remains an indispensable asset, without human life 
is not possible. In this thesis we tried to determine whether the potential increase in 
nitrate, sulphate and ammonium ions concentration in the sutface water is the result of 
fertilization or unregulated sewage system or even application of weedkillers. We 
conducted 11 sampling series along Beli potok stream. Water sampes were analysed 
in the laboratory. The results of measurements showed that fertilization of slopes does 
not have great influence on the stream in comparison with households, since higher 
concentrations originate mostly from unregulated sewage system. 
 
KEY WORDS: water resources pollution, nitrates, sulfates, ammonium ion, agriculture, 
sewage system 
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1 UVOD 

 

Ţivimo v času, za katerega je značilno naglo posodabljanje vseh por človekovega 
ţivljenja. Napredek je očiten tako v tehnologiji, komunikacijah, informatiki kot v 
kakovosti ţivljenja povprečnega človeka. Takšen, recimo mu pozitivno nastrojen razvoj, 
pa zaradi pretiranega izkoriščanja naravnih virov zahteva visoko ceno, ki se povratno 
odraţa zlasti v bistveno poslabšani kakovosti ţivljenjskega okolja. To je lahko celo tako 
močno prizadeto, da je ogroţeno zdravje ljudi, ena od ključnih vrednot sodobnega 
človeka (Smrekar in Kladnik, 2008). 
 
Eno od najbolj izrazitih sodobnih nasprotij je na relaciji med intenzifikacijo kmetijstva in 
varovanjem vodnih virov. Čeprav imajo kmetijski pridelki za prehrano človeka izjemen 
pomen, ostaja pitna voda tisto nepogrešljivo bogastvo, brez katerega ni ţivljenja. Bolj 
ko se posodablja kmetijstvo, pospešuje rast pridelkov z obilno uporabo organskih in 
mineralnih gnojil ter z izrazitejšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev povečuje stopnjo 
zaščite kulturnih rastlin, bolj je prizadeta kakovost za pitje primernih vodnih zalog 
(Smrekar in Kladnik, 2008).  
 
Slovenija je ena najmanjših drţav v Evropi, a je glede vodnih virov med najbogatejšimi 
evropskimi drţavami. Povprečna letna količina padavin, ki napajajo površinske in 
podzemne vode, znaša okrog 1500 mm. Letno največ padavin prejme zahodni gorati 
svet, najmanj pa vzhodni del Slovenije. Tekoče vode v Sloveniji oblikujejo gosto rečno 
mreţo. Zaradi močne razgibanosti terena in kamninske sestave so vodotoki večinoma 
kratki, saj je le okoli 22 % vodotokov daljših od 25 km (Dobnikar Tehovnik, 2008).  
 
Seveda pa se nam pri tem vedno znova postavlja vprašanje kakšne kakovosti je naša 
voda? V primerjavi z razvitimi drţavami je kakovost voda v Sloveniji v samem 
evropskem vrhu. Eden od razlogov je brez dvoma ta, da večina rek izvira na ozemlju 
Slovenije. Vendar to nikakor ne pomeni, da v Sloveniji ni problemov tako s kakovostjo 
površinskih, kot tudi podzemnih voda. Posamezne odseke rek še vedno obremenjujejo 
prevelike količine industrijskih in komunalnih odplak in so zato znatno ali celo 
prekomerno onesnaţeni. Obremenjene so z nitrati in pesticidi, lokalno pa tudi s 
kloriranimi organskimi topili. Onesnaţenje je najbolj izrazito v severovzhodnem delu 
Slovenije in v okolici Celja (Dobnikar Tehovnik, 2008). 
 
Izpiranje neizrabljenega dušika v podzemne vode zaradi preseţka gnojil ali časovno 
neustreznega gnojenja povzroča povečane koncentracije nitratov in nitritov, gnojenje z 
organskimi gnojili pa tudi bakteriološko onesnaţenje. Poleg ploskovnega 
obremenjevanja okolja se pri kmetijstvu soočamo tudi s točkovnim obremenjevanjem, 
zlasti zaradi neustrezne urejenosti hlevov ter neprimerne velikosti in zaščite gnojnih 
objektov pred ponikanjem škodljivih snovi v podzemne vode (Smrekar in Kladnik, 
2008). 
 
 

1.1 Namen naloge 
 
Glavni namen diplomske naloge je bil ugotoviti vpliv kmetijstva in poselitve na 
površinske vodotoke.  
 
Cilj, ki smo si ga zastavili je bil: 



2 

 

- ugotoviti, ali je morebitno povečanje vrednosti amonijevega iona, fosfatov, nitritov, 
nitratov, sulfatov, kloridov, fluoridov, električna prevodnost, kemijske in biološke 
potrebe po kisiku ter pH vrednosti vode posledica gnojenja ali kanalizacije. 

 
Metode oziroma postopki, ki smo jih pri tem uporabili so bili: 
-  odvzemanje vzorcev vode iz vodotoka Beli potok v obdobju osmih mesecev, 
- meritve na terenu (temperatura zraka in vode, pH vrednost, električna prevodnost in 

vsebnost kisika), 
- analiza vsebnosti amonijevega iona, fosfatov, nitritov, nitratov, sulfatov, kloridov in 

fluoridov s pomočjo ionske kromatografije, 
-  določanje kemijske in biološke potrebe po kisiku. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
 

2.1 Vpliv kmetijstva na površinske vodotoke 
 
Osnovno pokrajinsko raznolikost Slovenije povzročata pestra kamninska sestava in 
relief, ki v veliki meri določata tudi tip ranljivosti voda v Sloveniji. Z upoštevanjem 
pedoloških značilnosti in vplivov človeka v pokrajini zaobjamemo sestavine, ki so 
najpomembnejše tudi za vrednotenje kmetijskih vplivov na okolje.  
 
Varovanje podzemne vode, ki predstavlja glavni sedanji in bodoči vir pitne vode, je v 
mnogih deţelah pomembno vprašanje, ki ima često celo prednost pred zagotavljanjem 
vode kot nepogrešljive surovine za pridelovanje rastlin. V Evropi so primeri, ko 
ekstenzivirajo kmetijsko pridelavo zato, da bi rastline pri manjših pridelkih porabile manj 
vode in bi tako ostalo več deţevnice za direktno obnavljanje podzemne vode 
(Leskošek, 1998).  
 
Vodotoki imajo dvoje moţnih kmetijskih onesnaţevalcev: 
- točkovne onesnaţevalce – hleve s skladišči za trdna in tekoča ţivilska gnojila, 

vključno s silaţnimi stolpi in koriti za silaţo, kjer nastaja več ali manj silaţnega soka, 
ki je tudi potencialni onesnaţevalec voda. Skladišča gnoja so lahko tudi stalna 
odlagališča, kupi hlevskega gnoja zunaj kmetije, nekje ob robu kmetijskih zemljišč. 

- razpršene onesnaţevalce – to so kmetijska zemljišča, iz katerih pride do izpiranja 
gnojil in fitofarmacevtskih pripravkov, ter njihovih razgradnih produktov (Leskošek, 
1998). 

 
Najintenzivnejša kmetijska pridelava poteka na njivah, v vinogradih in sadovnjakih, zato 
so te zemljiške kategorije kmetijskemu obremenjevanju najbolj izpostavljene. Njive so 
omejene na sorazmerno majhne površine, njihov deleţ v sestavi slovenskih kmetijskih 
zemljišč je manj kot 30 %. Skoraj dve tretjini površin pa zavzemajo travniki in pašniki, ki 
so okoljevarstveno ugodnejša oblika rabe zemlje, saj ne zahtevajo tolikšnih energetskih 
in snovnih vnosov za ustrezno rabo in ohranjanje (Rejec Brancelj, 2001). 
 
S stališča ohranjanja virov pitne vode je od rastlinskih hranil najnevarnejši nitrat. Poleg 
kmetijstva pa so vir nitratov v podzemne vode tudi slabo kanalizacijsko omreţje, 
prepustne greznice, druge odplake, ter aktivne in opuščene deponije različnih 
odpadkov. Bolj ali manj je nesporna trditev, da intenzivna kmetijska pridelava vpliva na 
povečanje vsebnosti nitratov v rekah in podzemni vodi. Na sodobni strokovni ravni 
vodenja kmetijske pridelave pa ne povzroča vedno povečanega izpiranja. Pod gostimi 
posevki za hranila zahtevnih rastlin se lahko izpiranje nitrata (NO3) celo zmanjša. 
Mnogo raziskav s povečanimi odmerki dušika (v nadaljevanju N) je potrdilo, da pride do 
hitrega povečanja izpiranja N šele pri razmeroma velikih odmerkih, torej ko rastline s 
povečanim pridelkom ne morejo več sprejeti N (Leskošek, 1994). 
 
Za Slovenijo je značilno, da ima kar 800-2000 mm padavin na leto, kar je več od večine 
evropskih drţav. Zato je padavin občasno preveč in tako pride do izpiranja vode in v 
njej raztopljenih hranil ne samo pozimi, kot v preteţnem delu Evrope, ampak tudi med 
rastno dobo. V tem času so hranila v talni raztopini zaradi mikrobiotične aktivnosti, 
deloma pa tudi kot posledica neposrednega gnojenja, bolj koncentrirana kot pozimi in 
je zato nevarnost za onesnaţenje voda še večja. Tega pojava praktično ni mogoče 
preprečiti in je negativni parameter naše klime. Toda nekajkrat večji preseţek padavin 
(nad evapotranspiracijo) redči nitrate v vodi, ki pronica skozi tla. Evapotranspiracijo in 



4 

 

infiltracijo ugotavljamo s pomočjo volumnov vode, ki stečejo v lizimeter oz. iz njega 
odtečejo. »Olajševalna okoliščina« glede izpiranja dušika in obremenitve podzemne 
vode z nitrati je tudi sorazmerno hiter tok le te. Hiter tok podzemne vode pomeni, da se 
lahko kakovost podzemne vode relativno hitro izboljša, če v zbirnem območju  z 
različnimi ukrepi zmanjšamo izpiranje dušika. (Leskošek, 1998).  
 
 

2.1.1 Gnojenje (organska, mineralna gnojila) 
 
Naravni produkcijski potencial (naravna rodovitnost) kmetijskih tal dandanes ne 
zadošča za zadovoljevanje potreb ljudi (in domačih ţivali) niti po svetu niti pri nas. 
Ravno zato je za zadostno količino pridelka nujno potrebna uporaba gnojil.   
 
Za izboljšanje strukture tal lahko uporabimo organska ali pa mineralna gnojila. Uporaba 
gnojil je lahko sporna, če jih uporabljamo ob nepravem času na nepravem mestu. 
Uredba o vnosu nevarnih in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS št. 68/96, 35/01, 
29/04, 84/05) v 8. členu določa, da je vnos hranil v tla prepovedan pri gnojenju z 
gnojevko in gnojnico na tleh, nasičenih z vodo, prekritih s sneţno odejo, na velikih 
strminah, kjer gnojevka odteka po površini, na zamrznjenih tleh ter na vodnih 
površinah. Nadalje je vnos prepovedan na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje od 
15. novembra do 15. februarja. In nazadnje je vnos rastlinskih hranil prepovedan na 
stavbnih zemljiščih in na nerodovitnih zemljiščih. 
 
Med organska gnojila prištevamo poleg gnojil ţivalskega izvora (hlevski gnoj, gnojnica, 
gnojevka) še rastlinske ostanke (ţetveni in koreninski ostanki, podorine, kompost itd.). 
Pribliţno 70-90 % rastlinskih ostankov razkrojijo talne drobnoţivke v procesu 
mineralizacije do preprostih kemičnih spojin (nitrati, fosfati, sulfati...). Ta hranila so 
enaka tistim iz mineralnih gnojil. 10-30 % organskih rastlinskih ostankov, ki ne 
razpadejo povsem, se po delnem razkroju spremeni v humus. Stopnja mineralizacije in 
humifikacije je odvisna predvsem od klimatskih razmer, sestave tal in C:N razmerja. 
Čim manjše je razmerje, tem večja je mineralizacija. Mineralizacijo pospešuje tudi 
obdelava tal (Tajnšek in Janţa, 2005). 
 
 

2.2 Vpliv kanalizacije na površinske vodotoke 
 
Eden izmed glavnih virov onesnaţenja površinskih voda so tudi neprečiščene 
komunalne odpadne vode iz gospodinjstev, industrije, kmetij in cest. Tako imenovane 
urbane odplake dandanes ne vsebujejo samo organske snovi (vir amonijevega in 
nitratnega iona), onesnaţenje je raznovrstno in njegove sestave največkrat ne 
poznamo (Germ Jogan, 1997). 
 
Kakovost površinskih voda je odvisna tudi od hidroloških razmer in od količine padavin. 
Obremenitve z dušikovimi in fosforjevimi spojinami so posledica pritekanja odpadnih 
voda iz komunalne infrastrukture, ki vplivajo tudi na mikrobiološke razmere (Panjan, 
2001). 
 
Naravne značilnosti posameznega območja imajo posreden in neposreden vpliv na 
obseg in vrsto komunalnih dejavnosti v naselju, še posebej na oskrbo z vodo in odvod 
vode. Na primer vremenski pogoji (količina in vrsta padavin in njihova intenziteta, 
temperatura), geomorfološka in geološka zgradba tal (razgibanost reliefa, koeficient 
propustnosti, višina podzemne vode, seizmičnost), deficitarnost idr. Vse to vpliva na 
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ustrezno gradnjo komunalnih objektov in naprav, kakor tudi na način in višino pozidave 
v naselju z vsemi posledicami na gostoto prebivalstva, gostoto odjema komunalnih 
proizvodov in storitev in v splošnem na racionalnost izrabe urbanega prostora (Panjan, 
2001). 
 
Naseljem ne grozi le pomanjkanje zdrave pitne vode, ampak so ogroţena predvsem 
tudi z  
onesnaţenimi in padavinskimi vodami. Odvodnjavanje onesnaţenih voda je 
pomembno s treh vidikov: varovanja zdravja (preprečevanje epidemij, diareje idr), 
varovanje pred poplavami in z ekološkega vidika varovanje hidrosfere, to je zaščite 
odvodnikov (reke, jezera in morje) pred prekomernim onesnaţenjem. Kanalizacijski 
sistemi so najgloblje leţeča komunalna infrastruktura in tudi daleč najdraţja. Odvodnja 
v njih se večinoma vrši gravitacijsko, zato mora biti prilagojena naravnim topografskim 
danostim (Panjan, 2001). 
 
Za varovanje okolja moramo zadostiti naslednjim temeljnim načelom:  
- Zgraditi je potrebno kanalizacijske sisteme (v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaţevanja (Ur. l. RS št. 
35/96)) in odpadno vodo očistiti  pred izpustom v okolje.  

- Kanalizacijski sistem naj bi bil povsod tam, kjer je zgrajen vodovodni.   
- Meteorno vodo je potrebno čim dlje časa zadrţati na mestu nastanka. Voda s cestišč 

in parkirišč se vodi na čistilno napravo s tem, da se gradi razbremenilnike in 
zadrţevalne bazene. Neonesnaţeno padavinsko vodo (s streh) pa, če je le mogoče 
ponikati ali odpeljati do najbliţjega vodotoka.  

- Zaledne vode na novo urbaniziranih območjih se mora odvajati površinsko do 
najbliţjega površinskega odvodnika.  

- V novih naseljih je potrebno graditi ločen kanalizacijski sistem razen v                                                                                                                                                                                                                             
ruralnih naseljih pod  1000 prebivalcev, kjer pride v poštev mešan sistem. Mešani 
kanalizacijski sistem je sistem za skupno zbiranje in odvajanje komunalne ali 
komunalne in tehnološke odpadne vode skupaj s padavinsko odpadno vodo.  

- V naseljih z delno izgrajenim sistemom kanalizacije se morajo uporabniki obvezno 
priključevati na kanalski sistem, ko je le ta zgrajen (Panjan, 2001). 

 
Velik problem večine slovenskih vasi je neurejeno kanalizacijsko omreţje, kjer so še 
vedno v veliki meri pojavljajo pretočne greznice, ki so stare, dotrajane in slabo 
vzdrţevane. Onesnaţevala imajo tako prosto pot do podzemnih in površinskih voda. 
Neurejeno pa je tudi odvajanje meteornih vod. 
 
 

2.3 Podporni fizikalno-kemijski elementi za določanje ekološkega stanja 

površinskih vodotokov 
 
 

2.3.1 Toplotne razmere - Temperatura 
 
Temperaturne spremembe v vodnih telesih so odraz klimatskih sprememb, ki se 
pojavljajo sezonsko, za nekatera pa so značilna tudi dnevno-nočna nihanja. Na 
temperaturo v vodotokih vplivajo še površinski odtoki in dotoki ter talna voda. 
Najpomembnejši vpliv pa ima neposredna absorpcija sončnega sevanja. Snovi, ki to 
direktno sevanje absorbirajo, so voda, v vodi raztopljene organske snovi in 
suspendirani delci. Temperatura vode neposredno vpliva na fizikalne, kemijske in 
biotske procese v vodnih telesih in posledično na vrednosti mnogih spremenljivk. 
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Skupaj z naraščanjem temperature se kemijske reakcije in izhlapevanje pospeši. 
Zmanjša se topnost nekaterih plinov v vodi, npr. O2, CO2, N2 in CH4. Tudi metabolna 
aktivnost organizmov je povezana s temperaturo. V toplejši vodi zvišana stopnja 
dihanja vodi v povečano privzemanje kisika in dekompozicijo organskih snovi. Ker 
temperatura močno vpliva na mnoge dejavnike in procese v vodi, je zelo pomemben 
parameter pri določanju kakovosti voda (Urbanič in Toman, 2003). 
 
 

2.2.2 Kisikove razmere 
 
Prosti kisik v vodi je bistven za vse aerobne organizme. Koncentracija kisika je odvisna 
od fizikalnih, kemijskih in biotskih procesov v vodi. Spreminja se v odvisnosti od 
temperature in atmosferskega tlaka, slanosti, turbulence, fotosintezne aktivnosti 
primarnih producentov in respiratorne aktivnosti ţivljenjske zdruţbe. Z višanjem 
temperature in slanosti vode se topnost kisika zmanjša, medtem ko z večanjem 
turbulence narašča (Urbanič in Toman, 2003). 
 
Čeprav imajo fizikalni in kemijski procesi ključno vlogo pri raztapljanju kisika v vodi, na 
njegovo končno koncentracijo in razporeditev v vodnem stolpcu bistveno vplivata 
primarna produkcija zelenih rastlin in razgradnji procesi saprofitnih bakterij. 
Spremembe v koncentraciji kisika so lahko zgodnji pokazatelj spremenjenih razmer v 
vodnih telesih. Koncentracije pod 5 mg/l negativno vplivajo na delovanje in preţivetje 
mnogih organizmov in so vzrok za spremembe zdruţb. Vrednosti pod 2 mg/l 
povzročajo smrt rib in nekaterih drugih organizmov. Meritve koncentracije 
raztopljenega kisika so uporabne za ugotavljanje stopnje organske onesnaţenosti 
vodnih teles, razpada organskih snovi in za določanje samočistilne sposobnosti 
(Urbanič in Toman, 2003).  
 
Vsebnost kisika [mg/l]: Na terenu koncentracijo kisika določimo  s pomočjo oksimetra. 
Pri tem dejansko merimo parcialni tlak kisika v vodi, vgrajeni temperaturni senzor pa 
omogoča upoštevanje temperature vode v času meritve.  
 
Določanje kemijske potrebe po kisiku (KPK) zagotovi hitro oceno celotne organske 
snovi v vzorcu vode (razgradljive in nerazgradljive). Količino kisika, ki je potrebna za 
oksidacijo organskih snovi imenujemo kemijska potreba po kisiku in jo označimo s KPK 
(angl. COD – Chemical Oxygen Demand). Organske nečistoče določamo tako, da jih 
pri določenih pogojih oksidiramo in iz porabe oksidanta sklepamo na količino organskih 
snovi. S kemijsko potrebo po kisiku določimo vse organske snovi, ne moremo pa ločiti 
med biološko razgradljivimi in biološko inertnimi. Zato je KPK dopolnilo in ne 
nadomestilo BPK, ki podaja mnoţino porabljenega kisika za razgradnjo organskih 
snovi pri pogojih, ki so v naravi, torej za biološko razgradnjo organskih snovi. Zato je 
nujno simultano vrednotenje onesnaţenja s KPK in BPK (Metcalf in Eddy, 2004).  
 
Za določanje kemijske potrebe po kisiku se je v preteklosti uporabljalo več oksidantov 
(KmnO4, NaOCl), ki pa se zaradi premajhne in močno variabilne oksidacijske 
sposobnosti ne uporabljajo več. Danes se največ uporablja kalijev dikromat (K2Cr2O7). 
 
Biokemijska poraba kisika (BPK5) je mera za količino biokemijsko razgradljivih 
organskih snovi prisotnih v vodnem vzorcu in je enaka količini kisika, potrebnega za 
aerobno razgradnjo organskih snovi v stabilne anorganske. Za biokemijsko razgradnjo 
organskih snovi, ki so za heterotrofne mikroorganizme vir ogljika, ti izrabljajo v vodi 
raztopljen kisik. Poleg porabe kisika heterotrofnih mikroorganizmov vplivajo na 



7 

 

izmerjene vrednosti BPK tudi mnogi drugi dejavniki. Med pomembnimi so poraba kisika 
zaradi dihanja prisotnih alg, poraba za nitrifikacijo ter za oksidacijo amonija in drugih 
spojin z reduciranim dušikom (Erjavec, 2009).  
 
Kot standardna metoda se je uveljavila 5-dnevna inkubacija v temi, pri 20°C. Vrednosti 
BPK5 v neobremenjenih vodotokih znašajo pod 2 mg/l, medtem ko v vodotokih z 
vtokom odpadnih vod dosegajo vrednosti 10 mg/l, na samem mestu izpusta pa so te 
vrednosti precej višje in lahko znašajo tudi do 50 mg/l.  
 
 

2.2.3 Slanost 
 
Sposobnost vode, da prevaja električni tok, je opredeljena kot električna prevodnost, 
skrajšano prevodnost. Odvisna je od temperature raztopine in koncentracije ionov v 
njej, ter njihovih značilnosti: 
- stopnje disociiranosti snovi v ione, 
- električnega naboja posameznih ionov in 
- mobilnosti ionov (Urbanič in Toman, 2003). 
 
Izraţena je v mikrosiemensih na centimeter (µS/cm). Bolj ko je vodno telo obremenjeno 
s hranili, tem višja je prevodnost, saj se z dotokom hranil praviloma poveča količina 
nabitih delcev. V letnem ciklu so vrednosti najvišje jeseni, ko prihaja do intenzivne 
dekompozicije odpadlega listja, bioprodukcija pa je zaradi nizkih temperatur in 
intenzitete svetlobe relativno nizka (Urbanič in Toman, 2003).  
 
Električna prevodnost merimo na terenu s pomočjo konduktometra. 
 
 

2.2.4 pH 
 
Koncentracija vodikovega iona je pomemben parameter za ugotavljanje kakovosti tako 
naravnih, kot tudi odpadnih vod. Običajni način za izraţanje koncentracije vodikovih 
ionov je pH, ki je opredeljen kot negativni logaritem koncentracije vodikovih ionov (pH = 
- log 10 [H+]). V razredčenih raztopinah je aktivnost enaka koncentraciji vodikovega 
iona. 
 
Razpon koncentracij, primernih za obstoj večine biološkega ţivljenja, je ozek in kaj 
hitro lahko doseţe kritične vrednosti. Odpadne vode z zelo visokimi vrednostmi 
vodikovih ionov je teţko čistiti z biološkimi sredstvi in če se koncentracija ne spremeni 
pred izpustom, se lahko spremeni vrednost v naravni vodi. Za obdelane odpadne vode, 
odvajane v okolje, znaša dovoljena pH vrednost med 6,5 in 8,5. Na terenu se vrednost 
meri s pomočjo pH metra (Metcalf E. 2004). 
 
V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št.: 19/04, 35/04, 92/06, 25/09) je parameter 
koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) uvrščen v Prilogo 1, del C, med 
indikatorske parametre. Za pitno vodo je določena mejna vrednost med 6,5 in 9,5. Za 
vodo, ki je namenjena pakiranju, je najniţja vrednost lahko 4,5; če je voda naravno 
bogata ali umetno obogatena z ogljikovim dioksidom, je vrednost pH lahko še niţja. V 
skupini indikatorskih parametrov je pH zato, ker mejna vrednost ne temelji na podatkih 
o nevarnostih za zdravje ljudi, pač pa na osnovi vpliva pH na materiale v stiku z vodo 
ter na učinkovitost dezinfekcije vode.  
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2.2.5 Stanje hranil in drugi elementi 

 
Fosfat 

 
Fosfor je bistvenega pomena za vse oblike ţivljenja na Zemlji in nima znanih 
neposrednih toksičnih učinkov na ljudi in ţivali. S kmetijskega vidika je pomembno 
vzdrţevanje koncentracije fosforja (v nadaljevanju P) v optimalnem območju za rast 
rastlin in za ohranjanje rodovitnosti tal. Okoljska vprašanja, v katerih je v središču P, so 
večinoma povezana z biološko produktivnostjo v vodnih ekosistemih, pri čemer je v 
sladkovodnih sistemih le ta omejena zaradi nezadostne ravni elementa. Zunanji vnosi 
P iz urbanih odpadnih vod, površinskih odtokov ali podzemnih  tokov lahko odstranijo 
to omejitev in spodbudijo rast vodnih organizmov na ekološko nezaţeleno raven 
(Pierzynski in sod., 2005).  
 

Pred letom 1980 so se raziskave P v kmetijskih ekosistemih izvajale samo v povezavi z 
rastjo pridelkov in njihovo kakovostjo, medtem ko se danes analize osredotočajo 
predvsem na njegovo gibanje v rekah, jezerih in morjih. Menili so, da so v nasprotju z 
nitrati, fosfati v tleh močno vezani in da je njihovo gibanje v naravne vode zanemarljivo. 
Vendar pa se je kmalu izkazalo, da temu ni tako, saj se je vse pogosteje pojavljalo 
cvetenje alg, evtrofikacija in drugi ekološki problemi. Danes lahko z zagotovostjo 
trdimo, da so kmetijska zemljišča največji vir netočkovnega onesnaţenja površinskih 
voda s P (Morse in sod., 1993). 
 
Cikel P opisuje dinamiko gibanja elementa v okolju. Vendar pa za razliko od dušika, ta 
nima večjih plinastih komponent. Skoraj ves P se nahaja v kopenskih ekosistemih in 
izhaja pri preperevanju mineralov (npr. apatitov) in fosfatnih depozitov. Motnje v ciklu 
zaradi antropogenih dejavnikov so znatne, vendar se manifestacije teh zelo razlikujejo 
v velikosti in obsegu. Upravljanje tal za kmetijsko rabo ima velik pomen na cikel P, 
zlasti v zvezi s spremembo ravnoteţja med vloţenim in odvzetim deleţem elementa. 
Izračun letnega kmetijskega deleţa P v EU je pokazal, da v vseh drţavah obstaja 
preseţek. Eden izmed rezultatov tega neravnovesja med vhodi in izhodi je kopičenje P 
v tleh, kar postane okoljska in ne agronomska skrb. Raziskave pa so pokazale, da so 
izgube iz kmetijskih sistemov pogosto neodvisne od preseţka in so povezane s 
spremembami načinov kmetovanja (Pierzynski in sod., 2005). 
 
Kroţenje fosforja (slika 1) je večkratno premeščanje elementa  med zemeljsko skorjo 
in organizmi. Sprošča se v obliki topnih fosfatov med preperevanjem in izpiranjem 
magmatskih in sedimentnih kamnin na kopnem, v litoralu ter v morskih in oceanskih 
globinah.  
 
Fosfor rastline vsrkavajo in vgrajujejo v različne organske spojine. Slednje izrabljajo 
konzumenti oz. porabniki prvega reda (rastlinojedci) ter reducenti oz. razkrojevalci 
(bakterije in glive). Bakterije iz organskih snovi sproščajo fosfate v obliki ki je topna, 
preostali del fosfatov pa se odlaga v globinskih usedlinah. Kovinske soli fosforjeve 
kisline (npr. kalcijeve, ţelezove ali aluminijeve soli) so v vodi zelo slabo topne, zato je 
večina P vezana v kamninah, v tleh ali v sedimentih, tako da je P dokaj enakomerno 
razporejen povsod po svetu. Le ponekod so se v zemeljski preteklosti nakopičila 
obseţnejša leţišča P vsebujočega minerala apatita, ki je naravna zaloga P in ki jo je 
človek zaradi naraščajoče porabe tega elementa ţe močno načel (Sharpley, 2000).  
 
Rastline sprejemajo P iz tal v obliki fosfatnih ionov (PO4

3- in HPO4
2-) oziroma fosfatnih 

ostankov. Ker so fosfati v vodi slabo topni, je njihovih ionov v vodi, ki jo rastlina črpa iz 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizem
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Magmatska_kamnina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sedimentna_kamnina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kopno
http://sl.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ocean
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Globina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastline
http://sl.wikipedia.org/wiki/Organska_spojina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinojedec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bakterije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glive
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bakterija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Snov
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosfat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Usedlina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosforjeva_kislina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosforjeva_kislina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosforjeva_kislina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apatit&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlina
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tal, razmeroma malo. Dostopnost P za rastlino je odvisna od pH tal in od oblike v kateri 
je P v tleh. Čim bolj so tla kisla, tem niţja je topnost ţelezovih in aluminijevih fosfatov. 
V bazičnih tleh pa se kopiči kalcijev fosfat, katerega topnost pada z naraščajočo 
vrednostjo pH tal. Rastline lahko še največ fosfata sprejmejo iz pribliţno nevtralnih tal 
(Sharpley, 2000). 
 

 
Slika 1: Cikel fosforja (Moorcroft, Davies, 2011) 
 

Prevladujoča skrb, povezana z izgubo P iz kmetijskih zemljišč, je onesnaţenje 
površinskih voda, ki povzroča evtrofikacijo. Vse pogosteje pa se poraja tudi vprašanje 
izgube avtohtone vegetacije v ekosistemih z nizko vsebnostjo hranil, ki je posledica 
povečanega vnosa P. 
 
Evtrofikacija je obogatitev vode s hranili, ki povzročajo čezmerno rast alg in višjih oblik 
kolonij in povzročajo motnje v ravnoteţju rasti vodnih organizmov. Vendar pa ta pojav 
ni posledica samo povečane koncentracije P, ampak je rezultat kompleksne interakcije 
med dušikom, fosforjem, okoljskimi pogoji (temperaturo, slanostjo, svetlobo), ter 
fizičnimi in hidrološkimi značilnostmi površinskih voda. Negativni učinki, povezani z 
evtrofikacijo, so pomembni iz ekološkega, ekonomskega in zdravstvenega vidika. Vnos 
hranil v vodo narašča postopoma, tako da se pojavijo štiri stopnje evrofikacije, pri 
čemer je vodno telo: oligotrofno, mezotrofno, evtrofno ali hipertrofno. Na vsaki stopnji 
se pojavijo spremembe v ekologiji, kar privede do poslabšanja kakovosti habitatov, 
zmanjšanja biotske raznovrstnosti, ekonomske vrednosti in ne nazadnje tudi 
rekreacijske namembnosti (Pierzynski in sod., 2005). 
 
 
Nitrit, nitrat in amonijev ion 
 
Dušik je bistvena sestavina vseh nukleinskih kislin, amino kislin in beljakovin, in ima 
zato temeljni pomen za razmnoţevanje in rast vseh organizmov. Predstavlja 79 % 
atmosfere, a je v plinski obliki nedostopen višjim rastlinam. Ravno zato je še kako 
pomemben cikel dušika (slika 2), s katerim lahko opišemo njegovo gibanje in 
spreminjanje v biosferi (Payne, 1993). 
 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalcijev_fosfat&action=edit&redlink=1
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Zaradi različnih oksidacijskih stanj se nahaja dušik v različnih oblikah, pri čemer je 
večina sprememb iz enega oksidacijskega stanja v drugega v biosferi povzročena z 
biološkimi reakcijami. V tabeli 1 so navedene oblike dušika, pri čemer velja, da je 
neioniziran molekularni amonijak v ravnoteţju z amonijevim ionom, njegova 
porazdelitev pa je odvisna od pH in temperature biosfere (Canter, 1997). 
 
Tabela 1: Oblike dušika 

Oblika dušika Formula Oksidacijsko stanje 

Amonijak NH3 -3 

amonijev ion NH4
+
 -3 

dušik (plin) N2 0 

nitritni ion NO2
- 

+3 

nitratni ion NO3
-
 +5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Cikel dušika (Nitrifikacija, 2011) 
 

O fiksaciji dušika govorimo, ko poteče pretvorba inertnega, plinastega dušika v 

kemijsko obliko, ki je dostopna rastlinam in ţivalim. Pri tem sodelujejo specializirani 

mikroorganizmi, manjšo, vendar pomembno vlogo, pa igrajo atmosferska fiksacija z 

bliskanjem (produkt je nitrat) in procesi industrijske fiksacije (produkta sta amonijak in 

nitrat) (Canter, 1997). 

 
Amonifikacija je sprememba dušika iz organske oblike v amonijak. V splošnem se 
dogaja amonifikacija, katere produkt je amonijak/amonijev ion, med dekompozicijo 
ţivalskih in rastlinskih tkiv ter ţivalskih odpadnih snovi. Ţivali prejmejo proteine od 
rastlin in drugih ţivali, saj same niso sposobne (razen nekaj izjem) pretvoriti anorganski 
dušik v organsko obliko (Canter, 1997). 
 
Nitrifikacija se nanaša na biološko oksidacijo amonijevih ionov (NH4

+). Proces poteka v 
dveh korakih in sicer v prvem koraku se amonijev ion oksidira v nitritno obliko, v 
drugem koraku pa se le-ta oksidira naprej v nitratno obliko (NO3

-). V procesu sodelujeta 
specifični kemoautotrofni bakteriji Nitrosomonas in Nitrobacter. Reakcije transformacije 
so običajno zdruţene in potekajo hitro do končne nitratne oblike dušika. Ravni nitrata 
ob kateremkoli času so posledično sorazmerno nizke. Nitrat, ki nastane, je lahko 
uporabljen v sintezi, da pospeši rast rastlin, lahko pa vstopi v proces denitrifikacije 
(Canter, 1997). 
 
Denitrifikacija je biološka redukcija nitrata (NO3

-) v plinski dušik (N2), ki lahko poteče v 
več korakih. V proces so vključene heterotrofne bakterije, ki kot vir energije uporabljajo 
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organski ogljik. Če sta prisotne tako kisik kot tudi nitrat, bodo bakterije pri oksidaciji 
organske snovi prednostno uporabile kisik, ker bodo tako dobile več energije. Zato so 
za potek denitrifikacije potrebni anoksični pogoji (Canter, 1997). 
 
Znotraj dušikovega cikla v tleh potekajo številne biološke in kemične spremembe, ki 
vplivajo na količino dušika, ki je dostopna rastlinam za prevzem in na tisto količino, ki 
lahko prehaja v širše okolje. Najpomembnejša procesa, ki vključujeta pretvarjanje 
dušika med organskimi in anorganskimi oblikami v tleh, sta mineralizacija in 
imobilizacija (Merrington, 2002). 
 
Dušik se v tleh običajno nahaja v dveh oblikah: organski in anorganski. Organska 
materija v tleh je naseljena z različnimi heterotrofnimi organizmi, ki dobijo svojo 
energijo iz dekompozicije organskih molekul. Med dekompozicijo se dušik in vsi 
bistveni hranilni elementi pretvorijo iz organske v anorgansko obliko. Ta proces 
imenujemo mineralizacija, ki poteka, ko so tla dovolj vlaţna in topla za mikrobno 
aktivnost. Mineralizacija organskega dušika vključuje razgradnjo proteinov, aminokislin, 
nukleinskih kislin in drugih dušikovih spojin do amonijevega iona NH4

+. Ta je nato 
podvrţen različnim razpadom, vključno z nadaljnjo transformacijo z imobilizacijo, 
nitrifikacijo in fiksacijo, in direktnim izgubam iz prsti zaradi privzema rastlin ali 
izhlapevanja. Mineralizacija je ključni proces, ki vzdrţuje količino razpoloţljivega dušika 
za rastline in izgube s spiranjem (Merrington in sod., 2002).  
 
Imobilizacija dušika je definirana kot sprememba anorganskih dušikovih spojin (NH4

+, 
NO3

-, NO2
-) v organske oblike dušika, ki poteče ko je na razpolago z ogljikom bogat 

material (Merrington in sod., 2002).  
 
Ko je mikrobna populacija omejena z razpoloţljivim ogljikom se večina 
mineraliziranega NH4

+ hitro oksidira v NO3
- s procesom nitrifikacije. To je dvostopenjski 

proces, ki poteče s pomočjo dveh pomembnih skupin bakterij: Nitrosomonas, ki 
oksidira NH4

+ v NO2
- in Nitrobacter, ki oksidira NO2

- v NO3
-. Ker je oksidacija NO2

- 
hitrejša kot oksidacija NO3

-p, so v tleh prisotni le preostanki NO2
-. Eden 

najpomembnejših virov NO3
- v kmetijstvu je mineralizacija organskega dušika v tleh in v 

ostankih pridelkov (Merrington in sod., 2002). 
 
Dušik je lahko iz tal odvzet po različnih poteh. Seveda je najbolj zaţelena pot s 
privzemom rastlin in naknadno odstranitvijo s pašo ali ţetvijo. Dušik, ki je dostopen 
rastlinam za privzem, pa je vedno nagnjen tudi k izgubi iz tal. Ta lahko poteka po treh 
različnih poteh: spiranje NO3

-, plinske emisije med denitrifikacijo in nitrifikacijo ter 
izhlapevanje NH4

+ (Merrington in sod., 2002). 
 
V dobro dreniranih in prezračenih tleh je v splošnem, zaradi kemijskih in bioloških 
procesov, najbolj razširjena oblika mineralnega dušika nitrat (NO3

-). Veliko ga nastane 
v procesu nitrifikacije, dodan pa je tudi neposredno z gnojili in v manjši meri z 
atmosfersko depozicijo. Med obdobjem rasti pridelki hitro privzamejo NO3

-, ter tako 
zmanjšujejo verjetnost za izgube (Merrington in sod., 2002).  
 
Kmetijska tla so nagnjena k spiranju precejšne količine NO3

- z odvedeno vodo, kar je 
pogosto glavni vzrok za izgubo dušika iz tal. Spiranje se zgodi pod dvema pogojema. 
Prvi pogoj je, da je dotok vode večji od evapotranspiracije. Na hidravlično prepustnost 
in poljsko kapaciteto tal vplivata tekstura in struktura tal. Izgube nitrata s spiranjem so 
tako večinoma večje v slabo strukturiranih peščenih tleh kot pa v dobro strukturiranih 
glinenih tleh. Drugi pogoj pa je, da je količina NO3

- v tleh visoka, kar je lahko posledica 
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mineralizacije organskega dušika ali pa prekomernega gnojenja (Merrington in sod., 
2002).  
Še ena pot, po kateri lahko večje količine dušika uidejo iz kmetijskih tal, so plinske 
emisije dušikovega oksida (NO), didušikovega oksida (N2O) in molekularnega dušika 
(N2). Glavna vira teh emisij sta mikrobna nitrifikacija in denitrifikacija (Merrington in 
sod., 2002). 
Trajna agrarna proizvodnja je odvisna od nenehne fiksacije atmosferskega dušika. Ta 
nadomesti izgube dušika iz tal zaradi ţetvenih pridelkov, ţivinske proizvodnje in 
naravnih procesov, kot sta pronicanje in denitrifikacija (Merrington in sod., 2002).  
 
Od sredine štiridesetih let do poznih osemdesetih let dvajsetega stoletja je močno 
narasla svetovna poraba dušikovih gnojil, ki imajo velik vpliv na kmetijsko produktivnost 
in so temeljito spremenila vzorce pridelave. Mešani sistemi z relativno zaprtim in 
samovzdrţevanim ciklom dušika so se spremenili v sisteme intenzivno nadziranih 
monokultur z visokimi vnosi dušika v obliki sintetičnih gnojil. Uporaba večje količine 
dušika, kot je lahko asimilirane v tla ali privzete z rastlinami, ustvarja višek dušika, ki 
lahko povzroči več okoljskih problemov (Merrington in sod., 2002). 
 
Intenzivni pridelkovni sistemi so nagnjeni k prepuščanju nitratov, za kar lahko najdemo 
več vzrokov. Tako sistemi vključujejo obdobja z nepopolno pokritostjo s pridelki, kar 
pomeni večjo verjetnost spiranja. Redna kultivacija pospeši mineralizacijo dušika in 
poveča razpoloţljivi nitrat. Poleg tega ponavljajoča uporaba dušikovih gnojil poveča 
količino potencialno mineraliziranega dušika v tleh, kar povečuje količino organsko 
prinesenega nitrata (NO3

-), ki je lahko na razpolago za spiranje (Merrington in sod., 
2002).  
 
Onesnaţenje vodnih virov z nitrati vpliva na kvaliteto pitne vode in javno zdravje, ter na 
evtrofikacijo površinskih voda. Vedno pogosteje pa se pojavlja tudi skrb zaradi 
povečanih ravni nitratov v hrani (Merrington in sod., 2002). 
 
Nitrati in kvaliteta pitne vode: Večino evropskih drţav kot glavni vir pitne vode uporablja 
reke in podzemne vode. Vendar pa se vse pogosteje v njih kaţe pribliţanje, ponekod 
celo preseganje, maksimalne evropske dovoljene koncentracije 50 mg NO3

-/L za pitne 
vode. S pitno vodo tako dobimo pribliţno do 30% dnevnega vnosa nitratov, medtem ko 
ostalo dobimo s sadjem, zelenjavo in mesnimi izdelki. Zauţitje večjih količin nitratov je 
lahko škodljivo za ljudi. Kljub temu, da je nitrat relativno ne-toksičen in se hitro izloči iz 
telesa, se lahko v ustih in črevesju reducira do potencialno toksičnega nitrita. Glavni 
domnevni zdravstveni nevarnosti zaradi nitratov v pitni vodi sta rak na ţelodcu in 
»methaemoglobinaemia« , ki se pojavlja pri otrocih mlajših od 6 mesecev. Pri tem 
bakterije reducirajo vnesen nitrat (NO3

-) v nitrit (NO2
-), ki se absorbira v krvni obtok in 

se tam veţe s hemoglobinom v tako imenovani »metahemoglobin«, ki ni sposoben 
prenašati kisika. Bolezen je bolje poznana pod imenom »blue baby sindrom« 
(Merrington in sod., 2002).  
 
Evtrofikacija: Mnogo površinskih voda, kot so reke in jezera, ima omejeno zalogo 
dušika (N) in fosforja (P), kar jih razvršča med oligotrofne vode. Za njih je značilna 
nizka vsebnost hranil in nizka biološka produktivnost. Okoljsko zaskrbljujoče pa je, da 
jih lahko obogatitev z razpoloţljivim dušikom in fosforjem spremeni v evtrofne; bogate s 
hranili in z visoko biološko aktivnostjo. 
 
Glavni problemi, povezani z evtrofnimi vodami, so: 
- spremembe v ravneh hranil lahko prizadenejo vrstno strukturo zdruţbe alg, kar lahko 

prizadene druge ţivali v vodni prehranjevalni verigi, 
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- dekompozitorske alge in rastline lahko deoksigenirajo vodo, kar povzroči pogin rib, 
- razcveti alg so pogosto odgovorni za probleme s filtracijo v javnih površinskih vodnih 

zalogah, kar zvišuje ceno čiščenja, 
- površinski razcveti alg poslabšajo videz vod in zmanjšajo njihovo estetsko vrednost, 
- nekatere vrste alg proizvajajo ekološko-razkrojevalne toksine, ki so lahko škodljivi za 

človeka (Merrington in sod., 2002). 
 
Nitrati v hrani: Znatne količine nitratov lahko izmerimo tudi v pridelkih in končnih 
prehrambnih izdelkih. Koliko nitratov bo v pridelkih je odvisno od količine uporabljenih 
gnojil, značilnosti pridelka in različnih okoljskih faktorjev (Merrington in sod., 2002). 
 
 
Sulfat 

 
Ţveplo se nahaja v ozračju, hidrosferi, biosferi, litosferi in v različnih vrstah kemikalij s 
široko paleto oksidacijskih stanj. Vplivi na okolje so predvsem posledica onesnaţenosti 
zraka in kislih usedlin iz plinastih emisij ţvepla. Glavna gonilna sila v ciklu ţvepla so 
biološki in fizikalni procesi. Ţveplo (S) je sekundarno makrohranilo in je tako, skupaj s 
kalcijem in magnezijem, nujno potreben za preţivetje rastlin, ţivali in tudi ljudi.  
 
V naravi se pojavlja v več anorganskih in organskih oblikah, ki so del svetovnega 
biogeokemijskega cikla, ki pa je hkrati sestavni del cikla ogljika, dušika in fosforja. 
Glavni bazeni S se nahajajo v litosferi, podobno kot pri fosforju, saj se koncentracija 
ţvepla v nekaterih mineralih giblje od 0,026 do 10 % ali več. Večino elementa, ki kroţi 
skozi atmosfero je posledica človekove aktivnosti, tako da je atmosferski bazen 
relativno majhen v primerjavi z drugimi. Transformacije v prsti pa v večini potekajo pod 
nadzorom mikrobioloških procesov, ki prav tako igrajo pomembno vlogo pri 
razpoloţljivosti S za rastline (Pierzynski in sod., 2005). 
 
Sulfati so naravno prisotni v mnogih kamninah. Pogosto se uporabljajo v kemijski 
industriji; v okolje pridejo tudi preko odpadkov oz. odplak in iz atmosfere – preko emisij 
ţveplovega dioksida in nato kot »kisli deţ«. Aluminijev ali ţelezov sulfat se uporabljata 
kot koagulanta v pripravi pitne vode. Bakrov sulfat se uporablja tudi kot fungicid in 
algicid. Sulfati so v okolju zelo stabilni; topnost soli v vodi je odvisna od spremljajočih 
kationov. Na tla se ne adsorbirajo znatno in se prenašajo skozi njo v nespremenjeni 
obliki. Uporabljajo se tudi kot aditiv ţivilom. Glavni vnos v človeka je preko hrane. 
 
Sorpcija sulfata (SO4

2-) se rezultira v povečani količini S v tleh, ki bi se sicer spral iz 
profila. SO4

2- je glavna oblika ţvepla, ki jo privzamejo rastline in ravno zato je 
koncentracija sulfata še kako pomembna za oskrbo in nadaljnjo rast rastlin. Količina 
vodotopne in izmenljive SO4

2- je v nekaterih prsteh lahko zelo nizka, kar je odvisno od 
vrste tal, podnebja in prakse upravljanja (Pierzynski in sod., 2005).  
 
Za razliko od dušika in fosforja je kmetijsko onesnaţenje zraka in vode z ţveplom 
minimalno ali pa ga sploh ni. Zato je upravljanje S v kmetijstvu bolj osredotočeno na 
zagotavljanje zadostne količine za rastlinsko pridelavo, kot pa na vpliv elementa na 
okolje (Pierzynski in sod., 2005).  
 
Po Uredbi o stanju površinskih voda (Ur.l. RS 14/09, 98/10) je sulfat uvrščen med 
posebna onesnaţevala, ki določajo ekološko stanje voda. Mejna vrednost za zelo 
dobro ekološko stanje je letna povprečna vrednost 15 mg/L, za dobro ekološko stanje 
pa 150 mg/L. 
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Klorid 
 
Kloridi so v okolju prisotni kot natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol. Kloridi v vodi so lahko 
naravnega izvora, lahko so iz komunalnih in industrijskih odpadnih vod ali pa so 
posledica površinskega spiranja zaradi soljenja cest ali uporabe gnojil. Majhne količine 
prihajajo iz mil, detergentov in drugih izdelkov za čiščenje. Kloridi so zelo mobilni, ter 
se z vodo prenašajo v okolju. V pitni vodi so lahko prisotni tudi kot posledica priprave, 
kjer se uporablja klor ali klorid (Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS. št. 92/2006). 
 
Kloridi so eni glavnih anionov v telesu, potrebni za vzdrţevanja osmotskega pritiska in 
elektrolitskega ravnoteţja. Glavni vir vnosa za ljudi, je preko kuhinjske soli v hrani in 
znaša v količini do nekaj gramov na dan. Povišan krvni pritisk povezan z vnosom 
natrijevega klorida, je verjetno bolj odvisen od natrija. Koncentracije, ki presegajo 250 
mg/L lahko dajejo vodi okus; meja okušanja je odvisna od pridruţenega kationa. Te 
koncentracije so daleč pod tistimi, ki bi lahko imele zdravstvene učinke. Visoke 
koncentracije kloridov v vodi povečujejo korozijo kovin, kar lahko sekundarno vodi do 
povečanih koncentracij kovin v vodi (Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS. št. 92/2006). 
 
V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št.: 19/04 in 35/04) so kloridi uvrščeni v Prilogo 1, del 
C, med indikatorske parametre. Mejna vrednost je 250 mg/l, z opombo, da voda ne 
sme biti agresivna. V skupini indikatorskih parametrov so zato, ker mejna vrednost ne 
temelji na podatkih o nevarnostih za zdravje ljudi. 
 
V Uredbi o stanju površinskih voda (Ur.l. RS 14/09, 98/10) mejne vrednosti za klorid 
niso določene. 
 
 
Fluorid 
 
Zaradi velike reaktivnosti najdemo fluor v naravi v obliki fluoridov. Fluoridi se nahajajo v 
številnih mineralih v zemeljski skorji. Minerali s fluoridi se zelo pogosto uporabljajo v 
industriji (aluminij, pa tudi jeklo, gnojila, steklena vlakna, opeka, keramika).  
 
V glavnem je hrana glavni vir vnosa, ponekod je glavni vir voda (vnos je povezan s 
celotnim vnosom vode, ki je klimatsko pogojen).  Vaţna je tudi zobozdravstvena 
uporaba (zobne paste, tablete, lokalno nanašanje), pa tudi zrak (premog). Ponekod se 
dodaja pitni vodi, da se doseţe priporočena  koncentracija v vodi 0,5-1,0 mg/l 
(fluorosilicijeva kislina, natrijev heksafluorsilikat, natrijev fluorid), lahko tudi soli 
(Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS. št. 92/2006). 
  
Ni jasno ali je fluor za človeka esencialni element. Fluorid  se dobro absorbira v telo in 
se reverzibilno nalaga v delih telesa bogatih s kalcijem (kosti, zobje). Prehaja skozi 
posteljico in se izloča z mlekom. Nizke koncentracije varujejo zobe pred kariesom, 
zlasti pri otrocih (pre- in post-eruptivno zaščitno delovanje). Akutni učinki (bolečine v 
trebuhu, slinjenje bruhanje, nauzea, krči v mišicah) so moţni predvsem pri nezgodnem 
hiperdoziranju (hiperfluoriranju), zlasti pa so pomembni kronični učinki kot posledica 
dolgotrajnega vnosa s pitno vodo. Fluoridi so vzrok dentalne fluoroze (pegasta 
obarvanost in nagnjenost k zobni gnilobi) in v še višjih koncentracijah skeletne fluoroze, 
kjer pride do hipermineralizacije in se posledično pojavi okorelost in bolehnost sklepov, 
kalcifikacije v vezivnem tkivu, krhkost ter deformacije kosti. Vnos po šestem letu 
starosti ne privede do dentalne fluoroze. Za izraţene pojave sta vaţni čas in 
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koncentracija fluoridov v različnih medijih. Fluorid naj ne bi bil rakotvoren, mutagen 
razvojno ali reproduktivno toksičen (Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS. št. 92/2006).  
V Pravilniku o pitni vodi je fluorid uvrščen v Prilogo I, del B, kjer je določena mejna 
vrednost v pitni vodi 1,5  mg/l. Svetovna zdravstvena organizacija je določila za fluorid 
v pitni vodi smerno vrednost 1,5  mg/, glede na ozki razpon vrednosti med koristnim 
(zobje - nizka stopnja kariesa pri okoli 1 mg/l) in škodljivim delovanjem (zobna fluoroza 
pri otrocih). V ZDA je po kriterijih EPA maksimalna dovoljena raven 4 mg/l za 
prevencijo skeletne fluoroze, medtem, ko je za prevencijo dentalne fluoroze za otroke 
do 9 let ta meja 2,0 mg/l (Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS. št. 92/2006).  
 
V Uredbi o stanju površinskih voda (Ur.l. RS 14/09, 98/10) so mejne vrednosti za 
fluorid določene kot letna povprečna vrednost, in sicer 68 mg/L za zelo dobro ekološko 
stanje in 680 mg/L za dobro ekološko stanje. Največja dovoljena koncentracija za 
dobro ekološko stanje je 6800 mg/L.  
 
Fluorid v pitni vodi je predvsem naravnega izvora. V primeru onesnaţenja je treba 
poiskati vir in ustrezno ukrepati. Moţno je odstranjevanje fluorida iz pitne vode ali 
razredčevanje. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 

3.1 Opis lokacije terenskega dela 
 
 

3.1.1 Opis makrolokacije 
 
Šaleška dolina je svet med Smrekovcem in Paškim Kozjakom, med Loţniškim 
gričevjem ter vzhodnimi Karavankami. V geografski terminologiji ta svet pogosto 
imenujemo tudi Velenjska kotlina, po naselitvenem in industrijskem središču Velenje 
(slika 3). Velenjska kotlina predvsem v svojem juţnem delu ni izrazito zaprt svet, saj 
juţni rob doline predstavljajo severni odrastki Loţniškega gričevja, ki reliefno ločujejo 
Velenjsko in Celjsko kotlino, klimatsko pa predstavlja prehod med subpanonsko 
Spodnjo Savinjsko kotlino in predalpsko Šaleško dolino. Poleg prebojne prečne doline 
Pake v Hudi luknji in soteski Penk je kotlina reliefno izrazito odprta proti jugovzhodu ob 
nizkem podolju potoka Trebušnice in dalje proti naselju Vinska Gora v Dobrnsko 
podolje. Oblika doline in njena odprtost sta v marsikaterem pogledu velika prednost v 
razvoju dolinskega območja (Šalej, 1999).  
 

 
Slika 3: Lega mesta Velenje (Atlas okolja, 2007) 
 
V starejši geografski literaturi večkrat zasledimo izraz amfiteatralnost Šaleške doline 
oz. Velenjske kotline. Res je, da je izraz redek in nenavaden, vendar nam reliefni 
model kotline prestavlja tipičen model amfiteatra, ki je na jugu omejen z linearno verigo 
hribov in gričev. Vzrok tako oblikovanega reliefa je predvsem tektonika oz. dve večji 
neotektonski prelomnici, znotraj katerih se je svet med Smrekovcem in Paškim 
Kozjakom ugrezal (Šalej, 1999). 
 
Najpomembnejša prelomnica je šoštanjska prelomnica, ki poteka od Smrekovca proti 
Belim Vodam in Florjanu, mimo Šoštanja in Velenja proti Vinski Gori ter dalje proti 
Dobrni. Med šoštanjskim in starejšim, bolj severno leţečim topolškim prelomom, ki 
poteka ob severnem kotlinskem obrobju, se je v mlajšem pliocenu (terciar) 
enakomerno pogrezalo obseţno območje. Ob šoštanjski prelomnici in v njeni bliţini so 
znani termalni izviri v Topolšici in Dobrni, ki se nadaljujejo v Rogaškem podolju (slatine) 
(Šalej, 1999).  
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3.1.2 Lega vodotoka Beli potok 
 
Vinska Gora – še eden izmed mnoţice manjših slovenskih krajev, ki so malo bolj 
»oddaljenim« Slovencem preteţno neznani. Kraj predstavlja najvzhodnejši del 
velenjske občine, ki leţi v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. 
Krajevno skupnost Vinska Gora sestavlja 7 vasi: Črnova, Janškovo selo, Lopatnik, 
Lipje, Pirešica, središčno naselje Vinska Gora in Prelska, kjer se nahaja analizirani 
vodotok imenovan Beli potok (slika 4).  
 

 
Slika 4: Lega Belega potoka (Atlas okolja, 2007) 
 
 

3.1.3 Geologija 
 
Šaleška dolina, predvsem njen zahodni del, je tudi po geološki strukturi prava 
posebnost, saj redkokje v Sloveniji zasledimo toliko različnih vrst kamnin, še posebej 
magmatskih in metamorfnih. Druga posebnost doline je ta, da je za udorino 
Ljubljanskega barja tektonsko najmlajša udorina v Sloveniji. V geološki osnovi Šaleške 
doline in okolice sta prisotna predvsem andezitni tuf, ki ga je v Sloveniji največ ravno v 
Smrekovškem pogorju, ter tonalit. Poleg pohorskega tonalita je to območje edini 
obseţnejši del Slovenije, kjer prevladujejo magmatske kamnine in ne sedimentne, kot 
so terciarni in kvartarni sedimenti ter paleozojski in mezozojski karbonati (Šalej, 1999). 
 
Razlike v petrografski zgradbi obravnavanega območja so vidne tudi v reliefu. Območja 
vulkanskih kamnin imajo bolj umirjene oblike. Manj strma in nepropustna pobočja 
prekrivajo debelejše plasti prepereline in bujnejša vegetacija. Apnenci (ob Hudem 
potoku, Lubeli, Paškem Kozjaku, Vinski Gori) so reliefno precej bolj razgibani 
(prepadne stene) in manj porasli (Šalej, 1999).  
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Slika 5: Geološka karta Vinske Gore (Mioč in Ţnidarčič, 1976; Buser, 1977) 
 
Najstarejše kamnine na območju analiziranega potoka so iz zgodnjega karbona, stare 
so okoli 15 milijonov let. Na skrajnem severovzhodnem območju Vinske Gore se 
pojavljajo kot glinasti skrilavci, ki se izmenjujejo s kremenovim peščenjakom in 
konglomeratom, vmes pa so tudi leče črnega apnenca. Naslednja starostna stopnja 
zajema magmatske kamnine iz srednjega triasa, ladinijska stopnja. Nahaja se 
predvsem na juţnem predelu območja, kot keratofir in različne oblike kremena. 
Večinski del vinskogorskega pobočja sestavljajo karbonati. V osrednjem delu se nahaja 
svetlosiv kristalast apnenec skitijske starosti, vmes pa je pas apnencev in dolomita 
ladinijske stopnje. Območje v bliţini analiziranega vodotoka pa gradijo miocenski 
peščenjaki in peščeni laporji (slika 5), katerih sestavni del je lahko tudi apatit (vir klora) 
(Svetina, 1999). 
 
 

3.1.4 Meteorološke razmere 
 
Šaleška dolina ima zmernocelinsko podnebje in spada v osrednjeslovensko klimatsko 
območje. Podnebje je podobno razmeram v sosednji Spodnji Savinjski dolini in manj 
Mislinjski dolini, ki ţe spada v podnebno območje niţjega gorskega sveta. Poletja so v 
Šaleški dolini zmerno topla, zime mrzle. Pred mrzlimi vetrovi s severa jo varuje 
hribovito območje, najbolj gorati del obrobja doline je zahodni, ki preprečuje izjemne 
situacije in blaţi izrazit vpliv zahodne zračne cirkulacije. Tipično za zmernocelinski 
osrednjeslovenski podtip podnebja je povprečna temperatura najhladnejšega meseca 
med 0 in -3°C, najtoplejšega med 15 in 20°C, povprečne oktobrske temperatura so 
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višje od aprilskih (slika 6), značilen je subkontinentalni padavinski reţim in povprečna 
letna količina padavin med 1000 in 1300 mm (slika 7) (Ogrin, 1996). 
 
Padavine so kot v celotnem zmernocelinskem klimatskem območju precej enakomerno 
razporejene skozi vse leto. Značilna za padavine je zelo velika spremenljivost letnih 
količin. V Velenju je več padavin v juliju, juniju in avgustu, manj v oktobru in novembru 
(sekundarni višek). Najbolj suha sta zimska meseca januar in februar (Šalej, 1999). 
 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Povprečna temperatura v Velenju     Slika 7: Povprečna višina padavin v 
Velenju 
             za 30-letno obdobje (1961-1990)                    za 30-letno obdobje (1961-1990)  
            (Klimatski podatki za 30-letno                          (Klimatski podatki za 30-letno  
             obdobje, 2005)                                                 obdobje, 2005) 

 

3.1.2 Pokrajinske značilnosti in kmetijska raba zemljišč ob Belem potoku 

 

 
Slika 8: Pokrovnost tal v Vinski Gori (Atlas okolja, 2007) 

V Vinski Gori se pojavljata samo dva tipa pokrovnosti tal (slika 8). Zelena barva na sliki 
8 predstavlja gozdne in deloma ohranjene naravne površine, pri čemer prevladujejo 
mešani gozdovi, medtem ko oker barva označuje kmetijske površine, ki so večinoma 
drobnoposestniške strukture. Enaka raba tal se pojavlja tudi ob analiziranem vodotoku 
Beli potok. 
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Slika 9: Raba zemljišč ob Belem potoku (Atlas okolja, 2007) 
 
Vodotok Beli potok izvira tik pod gričem imenovanim Petelinjek. Izviri nastanejo na 
mestih, kjer podzemna voda prihaja na površje. Izvir Belega potoka sodi med 
razpoklinske izvire. Za te je značilna koncentracija vodnih tokov globoko v zaledju 
izvira, ki jo lahko spremlja turbulentni tok. Tudi ta izvir, kot večina v Vinski Gori, je zajet, 
kar pomeni, da ljudje to vodo uporabljajo v različne namene, predvsem kot pitno vodo. 
Vendar pa zajetje ni zavarovano pred neposrednim dostopom in onesnaţenjem okolice 
in nima določenih  vodovarstvenih območij. Ravno tako ni znana kvaliteta vode. 
 
Vodotok nato teče mimo številnih obdelovalnih površin (slika 9), na katerih okoliški 
prebivalci gojijo predvsem koruzo, pšenico in krompir. Ravno tako kot njive so redno 
gnojeni tudi travniki ob potoku. Kmetijstvo prebivalcem ne predstavlja glavni vir 
dohodka, saj se jih večina vozi v sluţbo v bliţnje mesto Velenje. Naselje Prelska, ki se 
nahaja v neposredni bliţini nima urejenega kanalizacijskega omreţja, tako da se 
fekalne odplake, kot tudi meteorne vode izlivajo neposredno v vodotoke.  
 
 

3.2 Vzorčenje in meritve na terenu 
 
Vzorčenje smo izvajali na vodotoku Beli potok, ki se nahaja v manjšem naselju 
imenovanem Prelska. Meritve smo opravili šestkrat, pri čemer smo prve izvedli v 
mesecu marcu, ko so prvi kmetje ţe pričeli z gnojenjem površin, zadnje pa v oktobru 
2010. Zajem vode smo izvedli na enajstih merilnih mestih (slika 10). Analize smo pričeli 
izvajati na samem izviru potoka, ki je hkrati tudi vir vode za okoliške prebivalce. Točke 
2, 3, 6 in 7 se nahajajo ob kmetijskih površinah, saj smo ţeleli ugotoviti ali je mogoče 
zaznati vpliv obdelovanja na bliţnji vodotok.  
 
Merilni mesti 4 in 5 sta postavljeni glede na lego stanovanjskih objektov, ki nimajo 
urejenega kanalizacijskega omreţja, ampak imajo v uporabi še vedno pretočne 
greznice. Opazovali smo kolikšno povišanje parametrov doprinese izpust fekalnih 
odplak stanovanjske hiše v bliţnji Beli potok.  
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Slika 10: Beli potok z označenimi merilnimi mesti (Atlas okolja, 2007) 
 
Vzorčevalno mesto 8 zajema potok, ki priteče iz bliţnjega naselja Prelska, po naših 
predvidevanjih pa se vanj stekajo tudi komunalne odplake naselja Janškovo Selo, iz 
česar smo sklepali da bodo vrednosti merjenih parametrov na tem mestu najvišje. 
Točko 9 smo postavili takoj za tem pritokom, saj smo ţeleli opazovati kako vpliva na 
Beli potok.  
 
Merilno mesto 10 se nahaja ob poraščenem obreţju, razlog za takšno postavitev pa je 
pojav fitoremediacije. Glede na dosedanje raziskave na področju remediacijskih metod, 
ki so relativno nove in potekajo v zadnjih desetih letih, predstavlja fitoremediacija 
aktualno in inovativno metodo za čiščenje onesnaţenih sedimentov in vod z uporabo 
različnih organizmov (Rozman, 2008). To je metoda za fiksacijo ali odstranjevanje 
onesnaţeval iz kontaminiranih sedimentov in vod, ki temelji na dejstvu, da so rastline 
solarne črpalke, ki lahko ob procesih fotosinteze in evapotranspiracije iz okolja 
privzemajo določene elemente. Zanimalo nas je torej ali lahko takšen pojav zaznamo 
tudi v tem okolju. 
 
Zadnje mesto odvzema pa se nahaja na še enemu pritoku Belega potoka, ki izvira v 
njegovi neposredni bliţini. Glede na njegovo oddaljenost od naselja smo predvidevali 
da lahko nanj vpliva samo kmetijstvo.  
 
Na vseh teh enajstih merilnih mestih smo izvajali tako meritve na terenu, kot tudi 
analize v laboratoriju. Na samem mestu vzorčenja smo izmerili temperaturo zraka in 
vode, električna prevodnost, vsebnost kisika in pH vrednost. 
 
Temperaturo vode smo na vzorčnih mestih izmerili s termistorjem vgrajenim v 
oksimeter (WTW Multi 340i/Cell Ox 325), sondo smo potopili v vodo in počakali na 
ustaljeno vrednost na ekranu. Temperaturo smo izmerili na 0,1 °C natančno.  
 
Električna prevodnost (µS/cm) smo izmerili na terenu s konduktometrom (WTW Multi 
340i/TetraCon 325). Elektrodo konduktometra smo potopili v vodo in počakali da se je 
vrednost na ekranu ustalila ter odčitali vrednost na celo število natančno. Sama 
naprava pa nato izmerjeno vrednost pretvori na referenčno temperaturo, ki znaša 25 
°C, kar nam omogoča laţje primerjanje dobljenih rezultatov. 
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Koncentracijo (mg/L) kisika v vodi smo izmerili z oksimetrom (WTW Multi 340i/Cell Ox 
325). Naprava na podlagi izmerjenega parcialnega tlaka kisika v vodi in trenutne 
temperature vode izračuna koncentracijo in nasičenost vode s kisikom.  
 
pH smo merili na terenu s pH-metrom (WTW Multi 340i/SenTix 41-3). Tudi tukaj smo 
elektrodo potopili v vodo in počakali, da se je vrednost na ekranu ustalila. Vrednost 
smo odčitali na eno decimalno mesta natančno.  
 
Za kasnejšo analizo v laboratoriju smo odvzeli vzorce vode v 500 mL plastenke, ki smo 
jih predhodno sprali z vzorčeno vodo. 
 
 

3.3 Laboratorijsko delo 
 
 

3.3.1 Analiza ionov z ionsko kromatografijo 
 
Koncentracijo anionov smo določili z metodo ionske kromatografije. Uporabili smo 
ionski kromatograf DIONEX 120 (slika 11). Vzorec smo injicirali v tok  eluenta (kalijev-
hidroksidni eluent), ki smo ga z visokotlačno črpalko kontinuirno prečrpavali skozi  
sistem. Vzorec potuje najprej skozi predkolono (IonPas AG19), ki sluţi za 
odstranjevanje tistih komponent,  ki bi poškodovale separacijsko kolono. V separacijski 
koloni (IonPac AS19) se ioni vzorca in eluenta različno močno reverzibilno veţejo na 
kovalentno vezane  izmenjalne skupine na stacionarni fazi. Hitrost potovanja 
posameznih ionov je odvisna od relativne afinitete posameznih ionov do aktivnega 
mesta na ionskem izmenjevalcu glede na afiniteto ionov v eluentu do istega aktivnega 
mesta. Supresor (AMMS-2) zmanjša moteče visoko prevodnost eluenta, ne poviša pa 
prevodnosti analita, zaradi česar je detekcija analita laţja. Anione smo detektirali na 
osnovi električne prevodnosti. Kvalitativno smo jih določili glede na retenzijski čas, 
kvantitativno pa glede na višino pika  v primerjavi z znanimi koncentracijami  
standardnih raztopin. Pripravili smo kalibracijsko premico  (koncentracije 1 mg/L; 2 
mg/L; 3 mg/L; 4 mg/L; 5 mg/L 6 mg/L; 7 mg/L) in na osnovi linearne regresije izračunali 
koncentracijo posameznega aniona v vzorcih vod.  
 

 
Slika 11: Ionski kromatograf DIONEX 120 
 
Analize ionov z ionsko kromatografijo so bile izvedene na Kemijskem inštitutu v 
Ljubljani, pod okriljem ga. Jelke Jelnikar, uni.dipl.inţ.kem.inţ., v Laboratoriju za 
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okoljske vede in inţenirstvo. Parametri, ki so nas zanimali v odvzeti vodi so bili fosfat 
(PO4), nitrit (NO2), nitrat (NO3), sulfat (SO4), klorid (Cl-), fluorid (F-) in bromid (Br-). 
Dobljene koncentracije smo podali v mg/L. Anione smo določali po standardu za 
določanje raztopljenih anionov z ionsko kromatografijo (DIN EN ISO 10304-1). Analite 
smo detektirali na osnovi površine kromatografskega pika. 
 
Kromatografska separacija je posledica razlik v hitrosti potovanja posameznih 
komponent pod vplivom mobilne faze (plin, tekočina) zaradi selektivnega zadrţevanja 
(retenzije) komponent na stacionarni fazi (trdna površina ali nemobilna tekočina).  
 
 

3.3.2 Analiza amonijevega iona 
 
Koncentracijo amonijevega iona smo določali v laboratoriju Univerze v Novi Gorici, s 
pomočjo testov podjetja Macherey-Nagel (slika 13) in fotometra NANOCOLOR 500D 
(slika 12). 
 
Fotometri NANOCOLOR so univerzalni in se lahko uporabljajo na vseh področjih analiz 
vod. To vključuje tako komunalne in industrijske odpadne, kot tudi pitne, procesne, 
površinske in podzemne vode. Njihova glavna pozitivna stran pa je predvsem hitrost, 
saj lahko analize s pomočjo testov opravimo v zelo kratkem času.  
 

 
Slika 12: Fotometer NANOCOLOR 500D                      Slika 13: Set testov 
NANOCOLOR 
                                                                                                     Ammonium 50 
 
Uporabljeni pripomočki oz. snovi: -    pipeta s tipsi,  

- 11 epruvet testov NANOCOLOR Amonium 50, 
- 11 NANOFIX Ammonium 50 R2, 
- fotometer NANOCOLOR 500D, 
- vzorci vode iz Belega potoka. 

 
Potek dela (slika 14): Za določitev amonijevega iona smo uporabili teste NANOCOLOR 
Ammonium 50, s pomočjo katerih lahko določimo koncentracijo med 1-50 mg/L NH4

+. V 
odprto epruveto smo odpipetirali 200 µL vzorca vodotoka. Pri tem je zelo pomembno, 
da znaša pH vrednost analiziranega vzorca od 1 do 10. Nato smo v epruveto dodali 
NANOFIX R2, ki vsebuje vse potrebne reagente za določitev iona. Epruveto smo nato 
zaprli, dobro pretresli in obrisali njeno zunanjost. Po 15 minutah smo s pomočjo 
fotometra NANOCOLOR 500D izmerili koncentracijo amonija pri valovni dolţini 690 
nm. Številka testa, ki smo jo morali vnesti v fotometer je 005. Dobljene rezultate smo 
podali v mg/L.  
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Slika 14: Prikaz postopka za določitev koncentracije amonijevega iona 

3.3.3 Analiza KPK 

 
Tudi kemijsko potrebo po kisiku smo določili s pomočjo fotometra NANOCOLOR 500D 
in seta testov NANOCOLOR CSB 40 (slika 15). Test poteka v skladu z ISO 
15705:2003. Temelji na zniţevanju koncentracije kromata po dveh urah, medtem ko 
poteče oksidacija s kalijevim dikromatom, ţveplovo kislino ali srebrovim sulfatom pri 
148°C. 
 

 
 
 
Uporabljeni pripomočki oz. snovi: -    grelni blok, 

- pipete s tipsi, 
- 11 epruvet testov NANOCOLOR CSB 40, 
- varnostna steklenička, 
- stojalo za epruvete, 
- fotometer NANOCOLOR 500D, 
- vzorci vode iz Belega potoka. 

 
Potek dela (slika 16): Odprto epruveto testa NANOCOLOR CSB 40, ki ţe vsebuje 
reagente, smo prijeli pod kotom 45° in počasi dodali 2,0 mL vzorca vode iz Belega 

potoka. Pri tem smo morali biti pozorni, da smo dobili dve ločeni plasti. Nato smo 
epruveto zaprli s pokrovčkom, jo vstavili v varnostno stekleničko, dobro pretresli in 
vstavili v grelni blok. Paziti je bilo potrebno da se ne opečemo, saj so postale epruvete 
zelo vroče. Epruvete smo nato pustili v grelnem bloku 2 uri pri 148 °C. Ko je pretekel ta 

Slika 15: Set testov NANOCOLOR CSB 40 
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čas smo jih odstranili iz bloka in jih postavili v stojalo za epruvete. Po 10-ih minutah 
smo epruvete, ko so še bile tople, pretresli in počakali, da so se ohladile do sobne 
temperature. Zunanjost epruvete smo očistili in jih vstavili v fotometer, ki je izmeril 
kemijsko potrebo po kisiku pri valovni dolţini 345 nm. Rezultate smo podali v mg/L. 
Številka metoda v fotometru je 027. S pomočjo teh testov lahko določimo kemijsko 
potrebo po kisiku med 2 in 40 mg/L. 
 

 
Slika 16: Prikaz postopka za določitev kemijske potrebe po kisiku 
 
 

3.3.4 Analiza BPK5 

 
Tudi biološko potrebo po kisiku smo določili s testi NANOCOLOR BOD5-TT R0, s 
pomočjo katerih lahko določimo koncentracije med 2 in 3000 mg O2/L.  
 
Uporabljeni pripomočki oz. snovi: -    pH meter, 

- plastenka, 
- neklorirana voda, 
- jeklenka s kisikom, 
- alu-folija, 
- reakcijske posode, 
- epruvete z reagentom BOD5-TT R0, 
- inkubator, 
- reagenti BOD5-TT R1, R2 in R3, 
- fotometer NANOCOLOR 500D, 
- vzorci vode iz Belega potoka. 

 
Potek dela: Pred pričetkom je bilo zelo pomembno, da so imeli analizirani vzorci sobno 
temperaturo, da smo jim lahko izmerili njihove pH vrednosti, ki so morale za nadaljnjo 
analizo znašati med 6 in 8. Nato smo pripravili razredčevalno vodo in sicer tako, da 
smo  plastenko napolnili z neklorirano vodo iz pipe in jo prepihovali vsaj eno uro. 
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Plastenko smo ovili z alu-folijo, saj prepihovana voda ni smela biti izpostavljena 
svetlobi. Nadaljevali smo s pripravo kontrole, pri čemer smo v reakcijsko posodo 
odpipetirali 20 mL prepihovane vode, jo zaprli in močno stresali 30 sekund. Nato smo 
odprli epruveto z reagentom BOD5-TT R0 in jo napolnili s prepihovano vodo čisto do 
vrha. Pri tem smo morali biti pozorni, da v tekočini niso nastali zračni mehurčki.  
 
Sledilo je polnjenje reakcijskih posod z vzorci Belega potoka in prepihovano vodo, 
glede na razmerje redčenja, ki smo ga določili s pomočjo tabele 2. 
 
Tabela 2: Tabela za določanje razmerij redčenja 

Pričakovan BPK5 
[mg/L O2] 

Redčenje Vzorec [mL] 
Razredčevalna 

voda [mL] 
< 5 - 20 0 

4-12 1:1 10 10 

10-30 1:4 4 16 

20-60 1:9 2 18 

40-120 1:19 1 19 

100-300 1:49 0,40 19,60 

200-600 1:99 0,20 19,80 

400-1200 1:199 0,10 19,90 

800-2400 1:399 0,05 19,95 

1000-3000 1:499 0,04 19,96 

 
Kot lahko razberemo iz tabele poteka redčenje glede na pričakovano vrednost BPK5. V 
katerem območju se bo gibala ta vrednost smo sklepali iz prej dobljenih podatkov za 
kemijsko potrebo po kisiku (KPK). Če je KPK vzorca znašal 6 mg/L smo predvidevali, 
da bo BPK5 vrednost pod 5 mg/L in smo zato redčili v razmerju 1:1, torej smo v 
reakcijsko posodo dali samo 20 mL vzorca, brez razredčevalne vode. V kolikor smo 
pričakovali vrednost med 10 in 30 pa smo 4 mL vzorca dodali 16 mL razredčevalne 
vode. 
 
Reakcijsko posodo smo nato zaprli in močno stresali 30 sekund. Raztopine vzorca smo 
odpipetirali v epruvete z reagentom BOD5-TT R0. Epruvete smo zopet napolnili čisto 
do vrha in pri tem pazili, da v raztopino niso prišli mehurčki zraka.  
 
Tako pripravljene epruvete, napolnjene z raztopinami vzorca, smo nato inkubirali v temi 
v inkubatorju 5 dni pri 20 ± 1 °C. 
 
Po petih dneh inkubacije smo odprli epruvete in v vsako dodali 2 kapljici reagenta 
BOD5-TT R1 in 2 kapljici reagenta BOD5-TT R2. Epruvete smo zopet zaprli in jih na 
kratko pretresli. Pri tem je zopet bilo pomembno, da v raztopino niso prišli mehurčki 
zraka. Nato smo počakali 2 minuti in dodali še 5 kapljic reagenta BOD5-TT R3. 
Epruvete smo zopet zaprli in jih pretresali dokler ni izginila vsa oborina. 
 
Vklopili smo NANOCOLOR fotometer in nastavili metodo 825. Najprej smo vstavili 
epruveto z razredčevalno vodo, torej naš kontrolni vzorec in pritisnili tipko Zero. Nato 
smo pričeli z merjenjem naših vzorcev pri čemer smo po tem, ko smo epruveto vstavili 
v fotometer pritisnili tipko M. Rezultati, ki so se izpisali na ekranu, so bili podani v mg/L 
O2. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 

4.1 Rezultati meritev temperature, električne prevodnosti, vsebnosti kisika 

in pH na vseh merilnem mestu  
 
Na terenu smo opravili meritve temperature vode, električne prevodnosti, vsebnosti 
kisika in pH. Pri tem smo opazili, da se je temperatura vode iz meseca v mesec 
spreminjala, vzporedno s spremembami temperature v okolju. Vzrok temu je relativno 
slaba zaraščenost obreţja, kar omogoča direktno pot sončnih ţarkov do potoka. 
Rezultati meritev so podani v prilogi B. Minimalne, maksimalne in srednje vrednosti 
parametrov so podane v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Minimalne, maksimalne in srednje vrednosti električne prevodnosti, 

vsebnosti kisika in pH 

Merilno 
mesto 

električna prevodnost 
[µS/cm] 

vsebnost kisika [mg/L] pH [-] 

min max sr.vred. min max sr.vred. min max sr.vred. 

1 401 560 478 8,2 9,91 9,28 7,1 7,8 7,4 

2 372 457 422,5 7,3 10,3 9,17 7,2 8,3 7,8 

3 348 430 382,5 7,15 9,92 8,73 7,3 8,0 7,7 

4 358 430 392 7,25 9,81 8,51 7,6 8,2 7,9 

5 343 468 400 6,89 9,82 8,68 7,6 7,9 7,7 

6 346 451 401 6,67 9,74 8,5 7,5 8,0 7,7 

7 349 459 405 6,65 9,56 8,42 7,5 8,2 7,8 

8 591 733 650 6,42 8,29 7,44 7,7 8,6 8,0 

9 537 626 588 6,65 8,58 7,66 7,6 8,2 7,9 

10 539 618 589 5,22 7,92 6,71 7,5 8,0 7,8 

11 240 328 294,5 8,72 12,4 10,44 7,8 8,4 8,0 

 
Vrednosti električne prevodnosti (slika 17 in 18) (25°C) so na vseh merilnih mestih 
skozi čas nihale. Najniţje smo izmerili v sušnem obdobju, ko spiranja v potok praktično 
ni bilo in je bila tudi koncentracija ionov v potoku niţja. Najvišjo električno prevodnost 
smo skozi celoten čas vzorčenja izmerili na merilnem mestu št. 8, torej na pritoku 
Belega potoka, kar kaţe na njegovo visoko obremenjenost s hranili. Seveda so bile 
posledično povišane tudi vrednosti na merilnih mestih št. 9 in 10, ki sta dolvodno od 
onesnaţenega pritoka. Na obremenjenih predelih so vrednosti znašale okoli 600 
µS/cm. Na ostalih točkah pa so se gibale med 300 do 500 µS/cm, kar je tudi običajna 
električna prevodnost za vode iz okolja s kamninsko zgradbo, ki je opisana v poglavju 
Geologija (3.1.3). Najvišje vrednosti na vseh merilnih točkah so bile izmerjene pri 
prvem in zadnjem vzorčenju, kar bi lahko bila posledica onesnaţenja, saj sta bili 
izvedeni tik po tem, ko so kmetje gnojili travnike in njive v bliţini potoka.  
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Slika 17: Spreminjanje električne prevodnosti skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 3, 4 

in 5 
 

 
Slika 18: Spreminjanje električne prevodnosti skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 8, 

9, 10 in 11 
 
Kot lahko vidimo iz grafov (slika 17 in 18) smo najprej ţeleli pokazati kako se en 
parameter spreminja na različnih merilnih mestih skozi celoten čas vzorčenja. 
Primerjati smo torej ţeleli obnašanje različnih parametrov glede na lokacije v vodotoku. 
Medtem ko se v poglavju 4.3 na enem grafu predstavi več parametrov, katerih 
vrednosti veljajo samo za eno merilno mesto. S tem smo ţeleli ugotoviti povezave 
vsebnosti različnih parametrov in njihove vire na posameznem merilnem mestu. Npr. 
merilno mesto 5 ima povišane koncentracije NO3, nima pa povišanih vrednosti SO4, iz 
česar lahko sklepamo, da vir onesnaţenja ni kanalizacija. 
 
Na terenu smo izmerili tudi koncentracijo kisika v vodi. Pri pregledu rezultatov (slika 19 
in 20) smo opazili, da je količina kisika v vodi padala skladno z naraščanjem njene 
temperature. Torej višja kot je bila temperatura, manj je bilo v vodi raztopljenega kisika. 
Povišane vrednosti na merilnih mestih od 2 do 7 so posledica brzic, ki se pojavljajo 
tekom toka. Nizke koncentracije kisika pa so bile na vseh merilnih mestih izmerjene pri 
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zadnjemu vzorčenju, ko je bil zelo nizek pretok. V habitatih z nizko hitrostjo vodnega 
toka je voda slabše prezračena in vsebuje manjše količine v vodi raztopljenega kisika.  
 

 
Slika 19: Spreminjanje koncentracije kisika skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 3, 4 in 
5 
 

 
Slika 20: Spreminjanje koncentracije kisika skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 8, 9, 

10 in 11 
 
Naslednja meritev, ki smo jo izvajali je bila pH. V večini naravnih vod je pH vrednost 
povezana z ravnoteţjem ogljikovega dioksida, hidrogenkarbonata in karbonata in s tem 
tudi s trdoto vode (mehke vode imajo niţjo pH vrednost, trde pa višjo). Kot lahko vidimo 
iz rezultatov podanih v prilogi B in grafov (slika 21 in 22) , ki sledijo v nadaljevanju, 
spada voda iz Belega potoka med relativno trde, saj se pH vrednosti gibljejo med 7 in 
8,5. 
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Slika 21: Spreminjanje pH vrednosti skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 3, 4 in 5 
 

 
Slika 22: Spreminjanje pH vrednosti skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 8, 9, 10 in 11 
 
 

4.2 Rezultati meritev posameznih parametrov na vseh merilnih mestih 
 
Kemijsko potrebo po kisiku smo izmerili v laboratoriju Univerze v Novi Gorici s pomočjo 
testov NANOCOLOR CSB 40. Rezultati so skozi obdobje vzorčenja nihali in so najvišje 
vrednosti dosegli v poletnih mesecih, ko so bile temperature vode najvišje. Torej takrat, 
ko so bile izmerjene koncentracije kisika na terenu najniţje. Iz tega lahko sklepamo da 
za povišane vrednosti ni bilo krivo onesnaţenje, ampak razmere v okolju. Vseskozi pa 
so bile povišane vrednosti na merilnih mestih št. 8, 9 in 10. 
 
Biološko potrebo po kisiku smo določili samo za tiste vzorce pri katerih je bila zelo 
visoka kemijske potreba po kisiku in smo pričakovali povišane vrednosti. S preskusnim 
postopkom smo torej določili koncentracijo kisika, ki ga porabijo mikroorganizmi za 
biokemijsko oksidacijo organskih in/ali anorganskih snovi v vodi. Tako kot KPK je bil 
seveda tudi BPK5 višji v poletnih mesecih in pa na merilnih mestih št. 8, 9 in 10, kar 
nam je zopet pokazalo visoko onesnaţenost pritoka. Glede na to, da so bile vrednosti 
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BPK5 le nekoliko niţje od KPK smo sklepali, da je onesnaţenje relativno dobro biološko 
razgradljivo.  
 
Rezultati meritev so podani v prilogi B in slikah 23, 24, 25 in 26. Kjer rezultati BPK5 niso 
podani meritve niso bile izvedene, saj smo pričakovali vrednosti niţje od 2 mg/L, kar je 
bila spodnja meja detekcije. Minimalne, maksimalne in srednje vrednosti v času 
vzorčenj so podane v tabeli 4. 
 

 
Slika 23: Spreminjanje kemijske potrebe po kisiku skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 

3, 4 in 5 
 

 
Slika 24: Spreminjanje kemijske potrebe po kisiku skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 

8, 9, 10 in 11 
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Tabela 4: Minimalne, maksimalne in srednje vrednosti kemijske in biološke potrebe po 
kisiku 

Merilno 
mesto 

KPK [mg/L] BPK5 [mg/L] 

min max sr. vred. min max sr.vred. 

1 2 4 3,5 < 2 3,8 / 

2 7 21 11,8 < 2 9 / 

3 6 20 10,5 < 2 9 / 

4 7 20 10,2 3 7 / 

5 7 18 10,7 < 2 8 / 

6 9 21 13 < 2 11,5 / 

7 8 19 11,5 < 2 10 / 

8 11 40 24,2 6 27 15,3 

9 11 29 18,8 5,3 20 11 

10 12 22 16 4,1 16 9,4 

11 4 11 7,7 < 2 5,1 / 

 

 
Slika 25: Spreminjanje biološke potrebe po kisiku skozi čas na merilnem mestu št. 1, 

2, 3, 4 in 5 

 
Slika 26: Spreminjanje biološke potrebe po kisiku skozi čas na merilnem mestu 6, 7, 8, 

9, 10 in 11 
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V nadaljevanju podajamo pregled vsebnosti posameznega parametra na vseh merilnih 
mestih (slike 37-42). V tabeli 16 pa so podane minimalne, maksimalne in srednje 
vrednosti posameznih parametrov za obdobje vzorčenja. 
 
Tabela 5: Minimalne, maksimalne in srednje vrednosti nitrata, sulfata in klorida 
Merilno 
mesto 

nitrat (NO3) [mg/L] sulfat (SO4) [mg/L] klorid (Cl) [mg/L] 

min max sred.vred. min max sred.vred. min max sred.vred. 

1 5,62 24,20 11,90 3,53 17,50 10,24 2,19 38,10 14,06 

2 2,28 32,50 8,80 9,07 21,80 13,50 6,82 31,40 18,16 

3 1,43 18,50 4,68 7,90 14,00 11,83 7,54 15,70 11,62 

4 1,29 16,60 5,25 8,10 20,90 13,33 5,96 25,90 13,53 

5 0,99 13,60 4,24 12,10 23,40 16,32 5,80 20,90 12,08 

6 0,94 13,10 4,66 12,40 38,30 19,88 6,86 37,70 15,68 

7 0,80 13,60 3,94 10,90 18,60 16,13 6,14 14,10 10,77 

8 5,56 18,10 10,68 18,30 42,80 25,33 17,10 48,30 26,20 

9 2,88 16,10 6,92 10,50 20,30 18,23 7,56 20,60 17,24 

10 3,83 15,70 8,28 18,60 40,30 23,45 15,1 42,50 21,77 

11 < 1 1,28 / 20,30 49,50 32,67 < 1 1,90 / 

 

 
Slika 27: Spreminjanje koncentracije nitrata skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 3, 4 

in 5 
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Slika 28: Spreminjanje koncentracije nitrata skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 8, 9, 

10 in 11 
 

 
Slika 29: Spreminjanje koncentracije sulfata skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 3, 4 

in 5 
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Slika 30: Spreminjanje koncentracije sulfata skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 8, 9, 

10 in 11 
 

 
Slika 31: Spreminjanje koncentracije klorida skozi čas na merilnih mestih št. 1, 2, 3, 4 
in 5 
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Slika 32: Spreminjanje koncentracije klorida skozi čas na merilnih mestih št. 6, 7, 8, 9, 

10 in 11 
 
 

4.3 Rezultati meritev vsebnosti fosfata, nitrita, nitrata, sulfata, klorida, 

fluorida in amonijevega iona na posameznem merilnem mestu 
 
Koncentracije fosfata, nitrita in fluorida so bile skozi celoten čas vzorčenja pod mejo 
detekcije, ki je znašala 1 mg/L in jih zato v grafih nismo prikazali. Nizke koncentracije 
nitrita so posledice hitre pretvorbe v nitrat. 
 
 
Merilno mesto št. 1 
 

 
Slika 33: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 1 
 
Merilno mesto št. 1 se nahaja na samem izviru Belega potoka, ki je hkrati tudi vir pitne 
vode za okoliške prebivalce. Kot lahko vidimo na grafu (slika 27) so bile vrednosti 
nitrata povišane pri prvem in zadnjem vzorčenju, ki je bilo izvedeno v času gnojenja. 
Vsekakor pa so bile vrednosti pod mejnimi. V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04 in 



37 

 

35/04) je predpisana mejna vrednost za nitrat 50 mg/L. V večini drugih drţav v 
Evropski Uniji pa je mejna vrednost omejena na 10 mg/L. V kolikor bi v prihodnosti tudi 
pri nas prišlo do zniţanja dovoljene koncentracije bi bila uporaba tega vira vode 
vprašljiva. 
 
Koncentracije sulfata so bile v analizirani vodi zelo nizke, saj mejna vrednost za pitno 
vodo znaša kar 250 mg/L, in so verjetno posledica kamninske zgradbe po kateri teče 
voda. 
 
Koncentracije amonijevega iona so bile vseskozi pod mejo detekcije, ki je znašala 1 
mg/L.  
Opazimo pa lahko močno povišanje koncentracije klorida v poletnih mesecih. 
Najverjetnejši vzrok temu je priprava vode za nadaljnjo uporabo, saj v tem obdobju 
gnojenje ali soljenje cest ni bilo izvajano. Še vedno pa so se koncentracije gibale 
močno pod mejno vrednostjo, ki znaša 250 mg/L.  
 
 
Merilno mesto št. 2 
 

 
Slika 34: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 2 
 
Na merilnem mestu št. 2 so izmed vseh merjenih parametrov (slika 28) najbolj nihale 
vrednosti nitrata, katerega koncentracije so bile relativno nizke, vendar nekonstantne. 
Najvišjo vrednost so dosegle v mesecu juniju. V bliţini mesta vzorčenja se nahaja 
manjša njiva, ki v tistem času ni bila gnojena in tako ni bila vzrok za povišanje 
vrednosti. Smo pa nekoliko višje, po toku navzgor, opazili nezaščiteno odlagališče 
sveţega hlevskega gnoja, katerega tekočina se je iztekala direktno v Beli potok. Iz tega 
smo sklepali, da je izmerjeni nitrat prišel s spiranjem v vodotok. 
 
Vrednosti klorida so bile, v primerjavi s prvim merilnim mestom, nekoliko višje. Vzrok 
temu je lahko kamninska zgradba po kateri teče vodotok ali pa komunalna odpadna 
voda, ki priteče iz bliţnje kmetije.  
 
Amonijev ion je bil v času opravljanja analiz vseskozi pod mejo detekcije. 
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Merilno mesto št. 3 
 

 
Slika 35: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 3 
 
Na tretjem vzorčevalnem mestu nismo izmerili bistveno drugačnih vrednosti od 
predhodnega. Koncentracije so bile nekoliko niţje, saj je bil pretok večji, nihanja pa so 
ostala enaka. Tako lahko zopet opazimo povišano koncentracijo nitrata (slika 29) v 
mesecu juniju, ravno tako kot na merilnem mestu št. 2. Koncentracije amonijevega iona 
pa so zopet bile vseskozi pod mejo detekcije. 
 
 
Merilno mesto št. 4 
 

 
Slika 36: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 4 
 
Prvo vzorčenje na merilnem mestu št. 4 nam je pokazalo povišane koncentracije 
klorida in sulfata. Vzrok je bila bliţina kmetije, katere komunalne vode so iz pretočne 
greznice speljane direktno v Beli potok. Majhen deleţ klorida je prispevala uporaba 
čistilnih sredstev, nekaj pa dejstvo, da za gospodinjske namene uporabljajo klorirano 
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vodo. Prvič pa so bile nad mejo detekcije (slika 30) tudi koncentracije amonijevega 
iona, ki pa so bile še vedno zelo nizke (1 mg/L). Drugih povišanih vrednosti parametrov 
tekom meritev ni bilo. 
 
Merilno mesto št. 5 
 

 
Slika 37: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 5 
 
Kot lahko vidimo iz slike 31 so bile merjene koncentracije vseskozi nizke. Najvišje 
vrednosti je dosegal sulfat. Vir sulfata so lahko komunalne odpadne vode, vendar 
zaradi nizkih koncentracij nitrata temu ni tako. Prisotnost sulfata lahko pripišemo 
uporabi herbicidov na bliţnji obdelovalni površini, saj smo po pogovoru z lastnikom 
ugotovili, da imajo velike probleme z razrastom mahu in zato uporabljajo poseben 
pripravek, ki vsebuje bakrov (II) sulfat. Ostalih vplivov na vodotok nismo zaznali. V 
mesecu juniju smo zaznali povečano koncentracijo nitrata, ki jo lahko pripišemo 
gnojenju travnika, ki meji na vodotok. 
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Merilno mesto št. 6 
 

 
Slika 38: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 6 
 
Merilno mesto št. 6 se je nahajalo za stanovanjskim objektom in manjšo njivo. V 
obdobju meritev večjih vplivov nismo zaznali, samo v času prvega vzorčenja so bile 
povišane koncentracije sulfata in klorida (slika 32). Vzrok temu je uporaba umetnih 
gnojil, ki običajno vsebujejo dušikove soli (npr. amonijev sulfat in amonijev klorid). 
Zaradi večjih količin padavin v tednu pred meritvami je tako prišlo do spiranja hranil v 
Beli potok. 
 
Merilno mesto št. 7 
 

 
Slika 39: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 7 
 
Kljub temu, da se je merilno mesto št. 7 nahajalo za večjo njivo, ki je bila redno 
gnojena, vplivov na vodotok nismo zaznali. Koncentracije vseh merjenih parametrov so 
bile na tem mestu zelo nizke (slika 33). Tudi v času prvega vzorčenja, ko so bile 
povišane  vrednosti sulfata in klorida na predhodnem vzorčevalnem mestu (št. 6) so tu 
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vrednosti ostale nizke. Pri merjenju pretoka smo ugotovili, da se le-ta na tem mestu 
poveča, torej pride v vodotok večja količina čiste vode, kar je po naših predvidevanjih 
glavni razlog za zniţanje vrednosti onesnaţeval. Vzrok za povečano količino vode je 
verjetno izvir vode, ki se pod površjem steka v Beli potok. 
 
Merilno mesto št. 8 
 

 
Slika 40: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 8 
 
Merilno mesto št. 8 smo postavili na desni pritok Belega potoka. Njegov izvir je v vasi 
imenovali Janškovo Selo, ki se nahaja nad naseljem Prelska. Na samem izviru se 
uporablja kot vir pitne vode. Svojo pot nadaljuje skozi prej omenjeni vasi, kjer so vanj 
speljane komunalne odplake, saj odvajanje le teh še ni urejeno. Prebivalci imajo tako 
še vedno v veliki meri pretočne greznice, le nekaj novejših hiš pa ţe ima biološke 
čistilne naprave. Kot lahko vidimo iz grafa (slika 34) so tukaj povišani čisto vsi merjeni 
parametri. Predvsem so bile visoke vrednosti v času prvega vzorčenja, ki je bilo 
izvedeno po obilnejšem deţevju. V vodotok so se tako izprali kloridi, ki se nahajajo v 
raznih detergentih in čistilnih sredstvih, manjši deleţ pa je lahko prišel iz gnojil.  
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Merilno mesto št. 9 
 

 
Slika 41: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 9 
 
Merilno mesto št. 9 pa se zopet nahaja v Belem potoku, za tem ko se vanj izlije močno 
obremenjeni pritok. Kot lahko vidimo iz zgornjega grafa (slika 35) se vrednosti 
parametrov tukaj zmanjšajo, saj pride do redčenja. O vplivu kmetijstva tukaj ne 
moremo govoriti, saj je deleţ onesnaţeval iz pritoka prevelik, da bi lahko ocenili ali na 
vrednosti vpliva še kaj drugega. Visoke koncentracije amonijevega iona, katerega vir 
so pretočne greznice, so bile izmerjene spomladi, ko je bila vsebnost kisika niţja. Iz 
tega lahko sklepamo, da ni prišlo do pretvarjanja v NO3, oziroma je pretvarjanje 
potekalo počasneje. Skozi celoten čas merjenja so bile koncentracije sulfata relativno 
konstantne, njegov padec opazimo v mesecu septembru, ko je vzorčenje bilo izvedeno 
po obilnejših padavinah. 
 
Merilno mesto št. 10 
 

 
Slika 42: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 10 
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Med merilnim mestom št. 9 in 10 se je nahajal manjši gozdiček, saj smo ţeleli ugotoviti 
ali obraščenost obreţja vpliva na koncentracije onesnaţeval. Kot lahko vidimo iz 
rezultatov meritev (slika 36) se vrednosti niso bistveno spremenile. Njihove vrednosti 
so se nekoliko zmanjšale, vendar pa je glavni razlog za to verjetno večji pretok kot pri 
prejšnji točki. Presenetila nas je visoka vrednost klorida, ki je bila za razliko od 
predhodnih točk relativno konstantna. Razlog za to je lahko neodkriti dotok komunalne 
odpadne vode ali pa kamninska osnova. Kot na vseh mestih, so tudi tu bile najvišje 
koncentracije izmerjene v mesecu marcu, po obilnejših padavinah. 
 
Merilno mesto št. 11 
 

 
Slika 43: Spreminjanje koncentracij nitrata, sulfata, amonijevega iona in klorida skozi 

čas na merilnem mestu št. 11 
 
Zadnje merilno mesto smo postavili na desni pritok Belega potoka, ki izvira v 
neposredni bliţini. V njegovi okolici ni stanovanjskih objektov, tako da lahko nanj vpliva 
samo kmetijstvo, pa še to le na območju vtoka v Beli potok. Kot lahko vidimo iz 
rezultatov analiz (slika 37) so vsi merjeni parametri dosegali zelo nizke vrednosti, 
izjema je bil samo sulfat, katerega koncentracije so bile, izmed vseh vzorčevalnih mest, 
tukaj največje. Glavni vzrok je po naših predvidevanjih kamninska osnova, manjši deleţ 
pa je lahko doprineslo tudi kmetijstvo, saj ob pritoku leţi njiva, ki je redno gnojena in 
obdelana. Vendar bi potem morali biti povišani tudi ostali parametri, predvsem nitrat. 
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5 ZAKLJUČKI 
 

Rezultati meritev izvedenih na terenu so pokazali, da je temperatura vode po toku 
navzdol nihala, njene vrednosti pa so se spreminjale tudi skupaj s temperaturo okolja. 
Povišane so bile predvsem vrednosti električne prevodnosti na merilnih mestih (v 
nadaljevanju MM) 8, 9 in 10. Na istih točkah pa je bil opaţen tudi padec koncentracije 
kisika. MM 8 se je namreč nahajalo na desnem pritoku Belega potoka, ki je močno 
obremenjen s komunalnimi odplakami iz bliţnjih vasi Janškovo Selo in Prelska.  
 
Prve analize v laboratoriju so bile izvedene konec meseca marca, ko so kmetje, katerih 
zemljišča se nahajajo ob potoku, ţe pričeli z gnojenjem. Zaradi velike količine padavin 
v tem mesecu so bile opaţene povišane vrednosti nitrata, sulfata in pa tudi klorida. 
Skozi celotno obdobje meritev so bile koncentracije klorida relativno visoke na vseh 
merilnih mestih, iz česar lahko sklepamo, da se ta ion v vodi pojavlja tudi zaradi 
naravnih procesov. Seveda pa ima velik vpliv tudi poselitev, saj so bile vrednosti 
povišane predvsem na MM 8, 9 in 10, kjer je velik dotok odpadne vode iz 
gospodinjstev, ki uporabljajo različna čistilna sredstva in mila, ki vsebujejo klorid. 
 
Meritve koncentracije nitratnega iona so pokazale izredno povišanje vsebnosti nitrata 
na vseh merilnih mestih v mesecu juniju. V obdobju pred meritvami je bila količina 
padavin zelo nizka, zato lahko sklepamo, da je deţ, ki je bil pred vzorčenjem, izpral v 
potok večje količine snovi, ki so se nahajale na površini zemlje in v njej. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da so bile vrednosti vseeno relativno nizke in niso nikoli presegle 
maksimalne dovoljene koncentracije (50 mg/L), ki je predpisana s Pravilnikom o pitni 
vodi. 
 
Na osnovi rezultatov vseh meritev lahko sklepamo, da kmetijstvo vpliva na bliţnji 
vodotok, vendar je ta vpliv zelo majhen, saj se vrednosti parametrov ne spreminjajo 
bistveno in ne vplivajo na razmere v potoku. Velik vpliv pa ima neurejeno kanalizacijsko 
omreţje bliţnjih vasi, ki vplivajo na povišane koncentracije nitrata, sulfata in klorida. V 
določenih mesecih pa tudi amonijevega iona.  
 
Pri nadaljnjih raziskavah vpliva gnojenja na kakovost vode bi bilo potrebno bolj pogosto 
izvajanje meritev. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da so kmetijske površine ob tem 
potoku majhne in bi bilo potrebno za natančnejše analize izbrati drugo lokacijo, kjer so 
te površine večje in bolj obremenjene z gnojili. Zanimivo bi bilo spremljati tudi sestavo 
in količino odpadne vode iz bliţnjih gospodinjstev ter tako ugotavljati, kakšen vpliv na 
vodotok ima npr. štiri članska druţina.  
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Merilno mesto št.1 

 
Tabela 6: Rezultati meritev izvedenih na terenu za merilno mesto št. 1 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17,3  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 10,5 9,1 11,9 12,6 11,3 11,1 

pH 7,5 7,3 7,5 7,4 7,1 7,8 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

454 401 550 560 454 448 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

9,2 9,5 8,2 9,11 9,75 9,91 

KPK [mg/L] 4 3 4 4 2 4 

BPK5 [mg/L] / / 3,8 / / / 

amonijev ion 
[mg/L] 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 24,2 11,8 8,63 5,62 5,72 15,4 

sulfat [mg/L] 17,5 12,7 8,97 5,61 3,53 13,1 

klorid [mg/L] 6,2 5,07 38,1 22,2 2,19 10,6 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
Merilno mesto št.2 

 
Tabela 7: Rezultati meritev izvedenih na terenu za merilno mesto št. 2 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17,3  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 10,7 9,5 17,6 17,9 12 9,5 

pH 8,3 8,2 7,7 7,2 7,2 8,1 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

424 372 457 454 385 443 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

10,2 10,3 7,3 8,14 9,71 9,38 

KPK [mg/L] 8 7 15 21 9 11 

BPK5 [mg/L] / / 8 9 < 2 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 8,11 3,47 32,5 3,81 2,28 2,61 

sulfat [mg/L] 21,8 14,5 13,3 11,2 9,07 11,1 

klorid [mg/L] 31,4 18,7 28,2 15,2 6,82 8,65 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Merilno mesto št. 3 
 
Tabela 8: Rezultati meritev za merilno mesto št. 3 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17,3  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 11,6 9,8 17,7 19,9 13,1 9,8 

pH 8,00 8,00 7,4 7,4 7,3 7,9 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

423 352 348 371 371 430 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

9,86 9,92 8,41 7,81 9,21 7,15 

KPK [mg/L] 6 7 14 20 9 7 

BPK5 [mg/L] / / 7 9 < 2 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 2,5 1,94 18,5 1,43 1,98 1,74 

sulfat [mg/L] 13,8 14 11,7 7,9 13 10,6 

klorid [mg/L] 15,2 14,7 15,7 7,54 8,69 7,89 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
Merilno mesto št. 4 
 
Tabela 9: Rezultati meritev za merilno mesto št. 4 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17,3  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 12,5 10 16,9 21,9 14 9,7 

pH 8,0 8,1 8,2 7,7 7,6 7,9 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

430 371 358 386 381 428 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

9,42 9,81 8,53 7,25 8,4 7,62 

KPK [mg/L] 7 7 9 20 11 7 

BPK5 [mg/L] / / 7 7 3 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

 1  1 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 5,2 1,37 16,6 4,92 2,09 1,29 

sulfat [mg/L] 20,9 13,3 11,5 13,2 13 8,1 

klorid [mg/L] 25,9 13,8 15 11,5 8,99 5,96 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Merilno mesto št. 5 
 
Tabela 10: Rezultati meritev za merilno mesto št.5 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17,3  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 13,5 11,3 18,3 22,4 14,1 10,1 

pH 7,9 7,7 7,7 7,8 7,6 7,8 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

429 369 343 388 405 468 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

9,82 9,64 9,05 7,58 9,11 6,89 

KPK [mg/L] 7 8 13 18 11 7 

BPK5 [mg/L] / / 8 8 < 2 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

 1  1 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 4,1 0,99 13,6 2,97 1,25 2,52 

sulfat [mg/L] 23,4 18,4 12,4 12,2 12,1 19,4 

klorid [mg/L] 20,9 11,9 13,9 8,1 5,8 11,9 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
Merilno mesto št. 6 
 
Tabela 11: Rezultati meritev za merilno mesto št. 6 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 13,2 11,7 18,4 22,3 13,8 10,3 

pH 8,0 7,9 7,5 7,5 7,5 7,8 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

433 375 346 400 402 451 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

9,74 9,72 9,12 6,67 8,89 6,9 

KPK [mg/L] 9 10 19 21 10 9 

BPK5 [mg/L] / / 11,5 10 < 2 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

 1  3 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 6,45 0,94 13,1 3,75 1,52 2,21 

sulfat [mg/L] 38,3 18,6 12,4 16,4 13,9 19,7 

klorid [mg/L] 37,7 13,4 13,9 11,3 6,86 10,9 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Merilno mesto št. 7 
 
Tabela 12: Rezultati meritev za merilno mesto št. 7 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 12,9 11,8 18,5 22,2 13,8 10,3 

pH 8,0 8,2 7,5 7,6 7,8 8,0 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

433 385 349 399 403 459 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

9,35 9,56 9,02 6,65 8,72 7,23 

KPK [mg/L] 8 9 16 19 9 8 

BPK5 [mg/L] / / 10 9 < 2 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

 1  4 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 0,80 0,92 13,6 4,07 2,06 2,21 

sulfat [mg/L] 10,9 18,3 12,7 18,6 18,1 18,2 

klorid [mg/L] 6,14 12,7 14,1 12,4 8,9 10,4 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
Merilno mesto št. 8 
 
Tabela 13: Rezultati meritev za merilno mesto št. 8 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 11,1 10,9 17,3 20,4 15,6 11,8 

pH 8,2 8,6 7,7 7,8 7,9 7,9 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

678 591 663 733 629 607 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

7,55 7,51 8,01 6,42 8,29 6,85 

KPK [mg/L] 18 17 23 36 11 40 

BPK5 [mg/L] 15 13 17 14 6 27 

amonijev ion 
[mg/L] 

33  30 2 2 < 1 5 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 12,7 6,31 18,1 12 9,38 5,56 

sulfat [mg/L] 42,8 21,5 23,6 24,1 18,3 21,7 

klorid [mg/L] 48,3 22,4 24,3 26,9 17,1 18,2 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Merilno mesto št. 9 
 
Tabela 14: Rezultati meritev za merilno mesto št. 9 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 11,7 11,5 18 21,1 15,5 11,3 

pH 8,0 8,2 7,8 7,6 7,8 7,8 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

615 573 537 626 587 591 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

7,8 7,59 8,16 6,65 8,58 7,18 

KPK [mg/L] 16 11 29 28 12 17 

BPK5 [mg/L] 12 8 20 12 5,3 8,4 

amonijev ion 
[mg/L] 

27  25 1 1 < 1 3 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 3,94 2,88 16,1 8,61 3,86 6,15 

sulfat [mg/L] 19,5 20,1 19,2 19,8 10,5 20,3 

klorid [mg/L] 19,8 18,7 20 20,6 7,56 16,8 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
Merilno mesto št. 10 
 
Tabela 15: Rezultati meritev za merilno mesto št. 10 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 12,3 11,3 18 20,8 15,6 11 

pH 7,9 8,0 7,7 7,5 7,8 7,9 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

618 581 539 612 588 597 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

6,02 6,18 7,92 5,22 7,57 7,36 

KPK [mg/L] 15 14 22 20 12 13 

BPK5 [mg/L] 13 10 16 9 4,3 4,1 

amonijev ion 
[mg/L] 

21  22 1 2 < 1 2 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] 8,91 3,83 15,7 7,06 7,67 6,51 

sulfat [mg/L] 40,3 20,1 19,1 20,6 18,6 22 

klorid [mg/L] 42,5 19,3 19,4 18,4 15,1 15,9 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Merilno mesto št. 11 
 
Tabela 16: Rezultati meritev za merilno mesto št. 11 

 28.3.2010 11.4.2010 16.6.2010 14.8.2010 23.9.2010 20.10.2010 

T zraka [°C] 17  15,9 21,5 27 21,6 17,9 

T vode [°C] 7,6 6,9 15,9 17 12,2 7,9 

pH 8,4 8,3 7,8 7,8 7,8 7,9 

električna 
prevodnost 

[µS/cm]  

313 328 240 307 286 293 

vsebnost kisika 
[mg/L] 

11 12,4 10,13 8,72 9,96 10,4 

KPK [mg/L] 5 4 8 11 8 10 

BPK5 [mg/L] / / 5,1 4 < 2 < 2 

amonijev ion 
[mg/L] 

< 1  < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

fosfat [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrit [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

nitrat [mg/L] < 1 < 1 1,28 0,54 < 1 < 1 

sulfat [mg/L] 49,5 35,5 20,3 35,8 30,5 24,4 

klorid [mg/L] 1,9 1,68 1,19 < 1 1,03 1,03 

fluorid [mg/L] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 
 
 
 
 

       

       

       

       

       

       
 
 

       

       

       

       

       

       
 
 


