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IZVLEČEK
Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Grosupeljščice.
Vode so izpostavljene velikim pritiskom, zato je pomembno, da jih varujemo ter zagotavljamo
trend v izboljšanju kakovosti vode. Agencija Republike Slovenije za okolje izvaja monitoring
stanja voda, na podlagi katerega ocenjuje kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. Ker
monitoringa v porečju Grosupeljščice ne izvaja, smo v nalogi analizirali fizikalne in kemijske
lastnosti vode, in sicer na osmih strateško izbranih lokacijah. Ugotovili smo, da so povišane
vrednosti nitratov prisotne skoraj na vseh merilnih mestih. Višje vrednosti smo zaznali v delih
z večjo kmetijsko dejavnostjo. Zaznali pa smo tudi povišane vrednosti nekaterih drugih
onesnaževal (kloridi, nitriti in amonij). V nalogi je predstavljen nabor morebitnih
onesnaževalcev vode na preučevanem območju. Na dveh lokacijah smo izmerili pretoke vode.
Ugotovili smo, da pretok z vodozbirnega zaledja Bičje, predstavlja približno tretjino celotnega
pretoka porečja Grosupeljščice.
Ključne besede: hidrogeografija, kakovost vode, porečje, tekoče vode, pretok

ABSTRACT
Hydrogeographical characteristics of surface running waters in the Grosupeljščica's
river basin.
Surface running waters are exposed to a lot of preasure from the modern world, so it is
important to protect them and guarantee the trend in improving water quality. ARSO is
monitoring the status of waters in Slovenia. On those basis they assess the chemical and
ecological status of surface waters. Because Arso does not monitor the state of surface running
waters in the Grosupeljščica's river basin, we decided to monitor it on our own, at eight
strategically selected locations. We have learnt that higher values of nitrates are found in almost
every sample. Higher nitrates values are detected in the parts with greater agriculture
processing. We have also detected increased values of other water pollutants, such as chlorides,
nitrites and ammonium. In our final seminar work, we have presented the set of potential
polluters od water in the observed area. At two strategic locations we measured discharges. We
learnt that discharge from the Bičje river basin represents a third of the total discharge in the
Grosupeljščica's river basin.
Key words: Hydrogeography, water quality, river basin, potamology, discharge
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1. UVOD
Človek že tisočletja posega v porečja in vodne tokove. Mesta, industrija in kmetijstvo so ob
vodnih tokovih najbolj zgoščena, zato vodotoki pogosto predstavljajo naravne kanale za odtok
odpadne vode. Z regulacijami, spremembami pokrajinske rabe in gradnjo jezov, so se
zmanjšale samočistilne sposobnosti rek (Plut, 2000). Celinska vodna telesa so izpostavljena
velikim pritiskom, zato je njihovo varovanje nujno potrebno. Voda je potrebna za obstoj
človeške družbe, zato je pomemben razvoj meril in postopkov za zagotavljanje in vrednotenje
kakovosti voda (Urbanič, Toman, 2003). »Vrednotenje kakovosti voda predstavlja celoten
proces vrednotenja fizikalnih, kemijskih in biotskih značilnosti vode glede na človeške vplive
in predvideno rabo. Namen vrednotenja kakovosti voda je definirati njihovo stanje in zagotoviti
osnovo za zagotavljanje trendov v spreminjanju kakovosti (Urbanič, Toman, 2003, str. 9)«
Mokrotna tla v porečju Grosupeljšice je skušal človek osušiti, vodotoke pa regulirati. Začetek
regulacij na Grosupeljskem polju seže v leto 1965, do leta 1977 je bila regulacija v glavnem
končana. Do leta 1976 so bili regulirani vsi vodotoki na območju Grosupeljskega polja, razen
Podlomščice (Meze, Lovrenčak, Šercelj, 1980).
Grosupeljščica je po pregledani dolžini potoka regulirana in obremenjena s hranili, kar je
posledica kmetijskega in urbanega zaledja. Potok Podlomščica pa je od izvira do nižinskega
toka neonesnažen, naravna struga je dobro ohranjena. V spodnjem toku je delno regulirana in
obremenjena s hranili, kar je posledica kmetijskih zemljišč in iztoka iz komunalne čistilne
naprave Grosuplje (Mehle, 2010).
Hribar (2011, str. 19) trdi, da izmed merjenih fizikalno-kemijskih parametrov, ki so bila
izmerjena na terenu (2009), izstopa nizka koncentracija kisika v potoku Bičje ter v
Grosupeljščici. Kot vzrok za nizko koncentracijo kisika v Bičju navaja vpliv Komunalne
čistilne naprave Grosuplje in bližnje obrtne cone. Avtor trdi, da je potok kronično obremenjen
in tako ne more vzpostaviti naravnega biološkega ravnovesja in povrniti samočistilne
sposobnosti. Avtor ugotavlja, da se obremenjevanje Grosupeljščice izkazuje kot povišanje
koncentracije nitritov na koncu mesta Grosuplje.
Agencija Republike Slovenije za okolje, na področju spremljanja voda, med drugimi nalogami,
pripravlja tudi programe za izvajanje monitoringa stanja voda, na podlagi tega ocenjuje
kemijsko in ekološko stanje površinskih voda (Vode, 2018). Fizikalne in kemijske lastnosti
vode, Agencija RS za okolje v preučevanem območju porečja Grosupeljščice ne opravlja. S
hidrološkimi postajami meri pretok in temperaturo vode. V porečju Grosupeljščice, je
hidrološka postaja locirana v Velikem Mlačevem in meri pretok, ter temperaturo
Grosupeljščice. Raziskave smo se lotili zaradi dejstva, da kakovost vode pomembno vpliva na
zdravje ljudi in na ekološko stanje celotnega ekosistema. Zaradi pomanjkanja podatkov o
kakovosti vode v porečju Grosupeljščice smo strateško izbrali merilna mesta za preučevanje
vodotokov, na dveh izbranih mestih pa smo izmerili tudi pretoke. Želeli smo primerjati dvoje
meritev in na podlagi tega identificirati možne onesnaževalce tekočih površinskih voda v
preučevanem območju. Rezultate smo predstavili grafično in tabelarično.
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1.1 NAMEN
Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti kakovost voda na izbranih vodotokih v
porečju Grosupeljščice.

1.2 CILJI
1. Identifikacija in opis potencialnih onesnaževalcev tekočih površinskih voda v porečju
Grosupeljščice.
2. Meritev pretokov na izbranih vodotkih v porečju Grosupeljščice.
3. Grafični in tabelarični prikaz rezultatov izvedenih analiz.
4. Interpretacija rezultatov z vidika hidrogeografskih značilnosti porečja.

1.3 HIPOTEZE
Pred začetkom dela zaključne semanrske naloge sem zasnoval hipoteze, ki jih bom v
nadaljevanju potrdil, oziroma zavrgel na podlagi lastnega raziskovanja in uporabljene
literature.
1. Hipoteza 1: Zaradi kmetijske obdelave večine obvodnega prostora bo na vseh vzorčnih
mestih zaznaven vpliv kmetijske dejavnosti.
2. Hipoteza 2: Kakovost preučevanih tekočih površinskih voda se v splošnem po toku
navzdol progresivno poslabšuje.
3. Hipoteza 3: Centralna čistilna naprava Grosuplje vpliva na poslabšanje fizikalnih in
kemijskih lastnosti vode dolvodne od njene lokacije.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA
GROSUPELJŠČICE
Občina Grosuplje je srednje velika slovenska občina, ki leži približno 15 km od Ljubljane.
Površina občine znaša 134 km2 , v njej pa prebiva 20.520 prebivalcev. Grosuplje je relativno
mlado mesto, vendar mu njegova lega in močna gospodarska infrastruktura nudita ogromne
potenciale za razvoj gospodarstva. Dobre pogoje za razcvet gospodarstva mestu omogočata
bližina Ljubljane in dobra prometna povezava. V občini je organiziranih osem obrtnoindustrijskih con. V vseh conah je urejena osnovna infrastruktura, podjetniki in obrtniki pa
imajo možnost nakupa zazidljivih zemljišč za izgradnjo poslovnih prostorov. Naselje
Grosuplje je danes upravno, gospodarsko in prometno središče. Občino Grosuplje sestavlja 67
naselij (Občina Grosuplje, 2018). Največje mesto v občini je Grosuplje s 7549 prebivalci,
drugo večje naselje je Šmarje – Sap s 1607 prebivalci. Najmanj prebivalcev prebiva v naselju
Dobje (14). V porečju Grosupeljščice živi 20284 prebivalcev, območje pa obsega 43 naselij
(Prebivalstvo ..., 2017).
Fizičnogeografsko je občina razdeljena na Grosupeljsko kotlino, ki se podrobneje deli na
Šmarsko dolino, Grosupeljsko in Radensko polje, ter okoliška hribovja. Razen Kuclja, ki meri
743 metrov, noben hrib ne presega 700 metrov višine, razlika med kotlinskim dnom in vrhovi
vzpetin pa redko kje preseže 300 metrov. (Občina Grosuplje, 2018). Grosupeljska kotlina se
razprostira na južnem obrobju Posavskih hribov, med Ljubljanskim barjem in dolino Krke. Na
Grosupeljsko polje pritekajo pritoki zlasti z dolomitnega površja na zahodu, severu in vzhodu.
Grosupeljsko polje ima potemtakem fluvio-kraški značaj (Meze, Lovrenčak, Šercelj, 1980).
Porečje Grosupeljščice je del porečja Krke, ki je v širši sliki del porečja Save. Posledično torej
porečje Grosupeljščice spada v Črnomorsko povodje. Porečje Grosupeljščice se v celotnem
obsegu nahaja v občini Grosuplje. Sestoji iz desetih podporečij, katerih skupna površina je
105,73 km2.
Grosupeljščica je reka, ki izvira pod imenom Veliki potok, severovzhodno od Grosupljega med
Kožerejo (701 m) in severnimi deli planotastega Kuclja (758 m) (Muller in sod., 1995, str. 9).
Pri Dolenji vasi pri Polici se v Veliki potok izliva manjši pritok Breg, ki izvira severneje med
Debelim vrhom in Križatcem (623 m). Prvi daljši pritok je Duplica, ki izvira v Špaji dolini, v
Veliki potok pa se izliva južneje od Male Stare vasi. Ob sotočju Velikega potoka in drugega
vodotoka, imenovan Breg (enako ime kot pritok v povirju Velikega potoka), se reka preimenuje
v Grosupeljščico. Grosupeljščica teče skozi vzhodni del Grosuplja, mimo vasi Veliko Mlačevo,
kjer dobi manjši pritok imenovan Gatinski potok. Južneje od vasi Malo Mlačevo se v
Grosupeljščico izliva večji pritok Podlomščica in skupaj tvorita reko Dobravko. Dobravka torej
nastane tik pred vstopom na Radensko polje in odvaja vso vodo iz Grosupeljskega polja. Po
vijugastem, kratkem toku, ponikne v številnih ponikvah pod Zagradcem pri Grosupljem. Del
vode odteka naprej proti jugu, kjer se ob visokih vodah združi z vodami Radenskega polja
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
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Po Ogrin (1996, str. 47) je na preučevanem območju prisotno zmernokontinentalno podnebje,
natančneje zmernokontinentalno podnebje osrednje Slovenije. Za omenjeno podnebje je
značilno, da so oktobrske temperature višje od aprilskih, da je prisoten submediteranski
padavinski režim in da povprečna letna količina padavin znaša od 1300 do 2800 mm padavin.
Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je med 0 in - 3 °C, povprečna temperatura
najtoplejšega meseca pa med 15 in 20 °C.
V porečju Grosupeljščice se pojavljajo rjave pokarbonatne prsti, ki nastajajo na trdih,
kompaktnih kamninah kot sta apnenec in dolomit. Nastajajo na razgibanem, kraškem in
skalovitem reliefu brez površinskih vodnih tokov. Raba tal na omenjenih prsteh je v glavnem
gozd (bukev). Mozaično se rjave pokarbonatne prsti prepletajo z rendzinami, izpranimi prstmi
in na površje štrlečimi skalami. Pojavljajo se na apnencu in dolomitu alpske, predalpske in
kraške Slovenije. Na območju se pojavljajo tudi jerovice, ki so le oblika rjavih pokarbonatnih
prsti. Na preučevanem območju se na območju jerovic verjetno največkrat pojavljajo pašniki.
Zaradi površinskih vodotokov so v porečju Grosupeljščice prisotne tudi obrečne prsti, ki so
stalno pod vplivom premikajoče se vode in dvignjene podtalnice (Repe, 2010).
Za interpretacijo kamninske sestave porečja Grosupeljščice je bila uporabljena Geološka karta
Slovenije (Osnovna geološka karta, 2018), ter Tolmač – Ribnica (Buser, 1974). Podatki za
Geološko karto Slovenije, merila 1:100.000 so bili zajeti med leti 1998 in 2003, na Geološkem
zavodu Slovenije. Na preučevanem območju se pojavlja raznovrstna kamninska sestava.
Območje je sestavljeno iz tipičnega kraškega predela Grosupeljska kotlina, severno in
severovzhodno od Grosupeljske kotline se prepletajo prepustne in neprepustne kamnine
(Buser, 1974).
1. C, P; Glinasti skrilavec, peščenjak in konglomerat iz obdobja karbon in perm.
Kremenovi peščenjaki so skladoviti ali masivni, kjer se menjavajo z glinastim
skrilavcem. Območja, kder so razviti peščenjaki sami na večji površini pa so
neskladoviti ali debeloskladoviti. Peščenjaki so drobnozrnati in srednjezrnati, večkrat
pa je opaziti tudi prehod debelejše zrnatega peščenjaka v konglomerat (Buser, 1974,
str. 16).
2. T1 ; Dolomiti s plastmi sljudnega skrilavca, skrilavec in peščenjak z oolitnim apnencem,
iz obdobja spodnjega triasa (Geološki zavod Slovenije, 2018). V porečju
Grosupeljščice se omenjena kamninska sestava pojavlja v manjšem obsegu. Pojavlja se
v okolici Police in Št. Jurija.
3. T2 1 ; Belo siv dolomit iz srednjega triasa (anizijska stopnja). Anizijski skladi so razviti
pri Velikih Lipljenah, severno od Kuclja.
4. T22 ; Apnenec in dolomit z rožencem, skrilavec, tuf, peščenjak, breča, konglomerat iz
srednjega triasa (del ladinijske stopnje). Skladi so razviti zahodno od Velikih Lipljen,
na Kuclju. Na Kuclju so v spodnjem delu zelenkasti tufi, med njimi pa dolomitni
konglomerat. Na Kuclju so skladi debeli do 150 metrov.
5. 2T22 ; Bel zrnat dolomit z vložki apnenca iz zgornjega dela ladinijske stopnje. Velik
obseg plasti se je razvil med Polico, Višnjo goro in Lipoglavom. Dolomit je v večini
masiven, ponekod pa so dolomitna zrna v dolomitu rahlo vezana med seboj in tako
nastanejo med trdnimi dolomiti sipke plasti peska. Debelina zgornjeladinijskih plasti se
razmeroma hitro spreminja in znaša od 40 do 410 metrov (Buser, 1974, str. 21).
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6. T32+3 ; Belo siv apnenec iz norijske in retijske stopnje. Povalja se vzhodno in severno
od Grosuplja, večje površine so tudi južno od Police, manjše površine pa okoli Ponove
vasi in v Spodnji Slivnici, ter vzhodno od Velikega Mlačeva.
7. J1 ; Siv, gost apnenec z litiotidami iz jure, natančneje iz spodnjega in srednjega liasa.
Siv, gost apnenec se nahaja vzhodno in zahodno od Radenskega polja, to je na južnem
robu porečja Grosupeljščice.
8. J1,2 ; siv, gost in ooliten apnenec z vloški dolomita iz Liasa in Doggerja. Pas se razteza
po južnem robu porečja Grosupeljščice, od vasi Predole do Spodnje Slivnice.
9. Pl, Q; Nanosi, nastali v pliocenu in kvartarju. Nanosi sestojijo iz rdeče in rjave gline.
Rdeča in rjava glina pogosto zapolnjujeta večje žepe in kotanje, ki nastanejo v
dolomitni podlagi. Med posameznimi žepi in kotanjami pa segajo dolomitne kamnine
izpod rdeče gline na površino. Debelina rdeče in rjave gline je nekje med 0,5 in 10 m
(Buser, 1974).
10. jQ1 ; Glina, melj, pesek in prod pleistocenske starosti. Omenjene pleistocenske plasti so
v porečju Grosupeljščice razkrite v manjšem obsegu, najvec v vodnih jarkih od Ponove
vasiin pri Mlačevem južno od Grosuplja. V grosupeljski kotlini so pleistocenske plasti
razvite v obliki svetlo sive mastne gline. Ta glina vsebuje zelo malo ali nič proda
(Buser, 1974, str. 32).
11. Aluvialni nanosi rek in potokov. Nanosi so nastali v holocenu in kvartarju. Pokrivajo
večji del površja v Grosupeljski kotlini, največ ob rekah in potokih. Večino aluvialnih
nanosov sestavlja glina, pesek in melj. Običajno je debelina aluvialnih nanosov le nekaj
metrov (Buser, 1974).
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Značilnosti porečja so zelo pomembne z vidika odtočnih razmer, rečnega režima in vodnih
virov. Glavne značilnosti porečja delimo na:
1. Površina porečja = F (km2), bistveno vpliva na količino vode. Pomembna je pri
fizičnogeografski regionalizaciji, ki upošteva delitve zemeljskega površja na porečja.
Vse bolj pomembno vlogo ima pri vodnogospodarskih in vodnoekoloških dejavnostih
(Plut, 2000). Porečje se lahko deli na več podporečij. Porečje Grosupeljščice se deli na
10 podporečij in sicer na: Veliki potok – povirni del, Breg (do sotočja s povrnim delom
Velikega potoka), Veliki potok – osrednji del, Breg (do sotočja z Veliki potok – osrednji
del), Grosupeljščica, Bičje – levi krak, Bičje – desni krak, Globošček, Sevnik, ter
Dobravka (Kategorizacija vodotokov, 1998)
Podporečje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Skupno

Površina
(km2 )
Veliki potok (povirni del)
6.03
Breg (do sotočja z Veliki potok - povirni del) 2.4
Veliki potok (osrednji del)
14.8
Breg (do sotočja z Veliki potok - osrednji del) 2.6
Grosupeljščica
8.2
Bičje (levi krak)
6.8
Bičje (desni krak)
8.2
Sevnik
7.6
Globošček
7.1
Dobravka
42
Celotno porečje
105.73

Tabela 1: Podporečja v preučevanem območju in njihova površina ter delež

Delež
(%)
5.7
2.3
14
2.5
7.8
6.4
7.8
7.2
6.7
40
100

VIR: Kategorizacija vodotokov, 1998
2. Oblika porečja oziroma razvitost porečja (Kr ) je pomembna zlasti z vidika napovedi
poplav. Večja poplavnost je značilna za porečja v obliki kroga, saj voda iz vseh delov
porečja istočasno prihaja v spodnji del porečja (Plut, 2000).
Bolj kot je porečje podolgovato, bolj je nerazvito. Razvitost porečja se izračuna Kr= B/L. L je
najdaljša zračna razdalja od izliva do razvodnice, v preučevanem porečju je 9,23 km. Simbol
B pa je srednja širina porečja, ki se izračuna s formulo F (površina porečja) / L (dolžina porečja)
= 105,73 km2 / 9,23 km = 11,45 km. Razvitost porečja ima vrednost 1,24.
F = 105,73 km2
B = 11,45 km
L = 9,23 km
Kr = 1,24
Tabela 2: Oblika porečja

3. Koeficient asimetrije (Ka ) sestoji iz površine levega dela porečja (FL ) in iz površine
desnega dela porečja (Burger, 2006). (FD ). Ka = ((FL - FD)/F)/2= - 0,24. Rezultat nam
pove, da je porečje Grosupeljšice asimetrično v desni del porečja. Površina desnega
dela porečja znaša 78,04 km2 , površina levega pa le 27,71 km2 .
F = 105,73 km2
FL = 27,71 km2

FD = 78,04 km2
Ka = -0,24

Tabela 3:Koeficient asimetrije
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4. Vertikalna reliefna (hipsografska značilnost) porečja:
HMAX predstavlja najvišjo točko porečja, HMIN predstavlja najnižjo točko porečja. Padec porečja
označujemo s simbolom HP , ki se izračuna HMAX - HMIN . Relativni relief porečja (RP ) = HP /L
(m/km) (Burger, 2006). Najvišji del preučevnega območja je Kucelj, ki s nahaja v povirnem
delu Velikega potoka, najnižji deli porečja pa so locirani v delu, kjer tečeta reki Podlomščica
in Dobravka. Relativni relief porečja nam pove, da se relief spusti za 46 metrov na vsak
kilometer.
L = 9,23 km
HMAX = 748 m
HMIN = 324 m

RP = 46 m/km
HP = 424 m

Tabela 4: Hipsografska značilnost porečja

5. Koeficient gozdnatosti porečja (KG ) nam pove kolikšno je razmerje med gozdno
površino (FG ) in površino porečja (F) (Plut, 2000).
KG = FG /F. Koeficient in površina gozda nam povesta, da je gozd v veliki meri prisoten na
preučevanem porečju, na več kot polovici območja.
F = 105,73 km2
KG = 0,52

FG = 54,5 km2

Tabela 5: Koeficient gozdnatosti porečja

Gozd ima pomembno vlogo pri uravnavanju odtoka, ter pri preskrbi z vodo. Gozd s svojimi
krošnjami prestreže velik delež padavin. Nekaj padavin odkaplja iz listov ali vej, nekaj jih
izhlapi, nekaj pa jih steče po deblu do tal (Kimmins, 1997; cv: Vilhar, Fajon, 2007). Tudi
pritalna vegetacija in opad zadržijo velik delež padavin (5-20 %). Opad zmanjšuje
izhlapevanje iz gozdnih tal in ob enem tudi ščiti gola tla pred direktnim vplivom dežnih kapljic
in s tem pred vplivom erozije (Larcher, 1995; cv: Vilhar, Fajon, 2007). Gozdovi zmanjšujejo
možnost pojavljanja poplav ob manj intenzivnih padavinah s krajšim rokom trajanja (Chang,
2003 cv: Vilhar, Fajon, 2007).
Večji je delež gozdov v območju (porečju) višja je kakovost vodotokov. Manjše površine
gozdov bi lahko pomenile povišano delovanje erozije, kar bi posledično povečalo sproščanje
sedimentov. Manjše površine gozdov posledično pomenijo tudi povečano izpostavljenost
vodotokov sončnemu obsevanju , kar lahko pripelje do zvišanje temperature vodotoka. V
vodotokih z gozdnatimi vodozbirnimi zaledji je tudi nižja vsebnost dušika in fosforja.
Pomembno je tudi dejstvo, da lahko obrežna vegetacija vnos pesticidov omili ali celo prepreči
(Binkley and Macdonald, 1994; cv: Vilhar, Fajon, 2007).

7

Karta 1:Prikaz podporečij in glavnih vodotokov v porečju Grosupeljščice
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Agencija RS za okolje na vodomerni postaji Mlačevo meri vodostaje in pretoke Grosupeljščice
Vodostaj reke Grosupeljščice je dnevno merjen od 1. januarja 1954. Dnevne meritve pretoka
so bile izvedene med leti 1956 in 1959, leta 1961, med leti 1965 in 1968, ter od 1989 do danes.
Največji pretok – dnevno povprečje je bil izmerjen oktobra 2004 (7.72 m3/s), najmanjši pretokdnevno povprečje pa je bil izmerjen janurja, februarja, septembra in oktobra 2004 (0.063 m3/s)
(Mesečne statistike ..., 2018). Najnižji izmerjeni vodostaji med leti 1954 in 2016 so bili
izmerjeni novembra leta 1974 (18 cm), najvišji izmerjeni vodostaj pa 19. 9. 2010 (316 cm)
(Arhiv površinskih voda, 2018).

Povprečni srednji mesečni pretok (m3/s) obdobje 1956 - 2016
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400

0.300
0.200
0.100
0.000

Graf 1: Povprečni srednji mesečni pretoki Grosupeljščiice v obdobju 1956 - 2016

Povprečni srednji mesečni pretok (m3/s) - obdobje
1989 - 2011
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0.000

Graf 2:Povprečni mesečni pretoki Grosupeljščice v obdobju 1989 - 2011

Glede na povprečne srednje mesečne pretoke lahko sklepamo, da ima Grosupeljščica dežnosnežni pretočni režim z viškoma novembra, ter decembra in z drugim viškom aprila. Najnižji
pretoki vode nastopijo avgusta. Po Frantar in Hrvatin (2005, str. 122) lahko pretočni režim
natančneje opredelimo kot dinarsko dežno-snežni režim. Pri dinarsko dežno-snežnem režimu
so razlike med zimskimi in poletnimi nižki zelo izrazite, spomladanski in jesenski viški pa so
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dokaj izenačeni. Najmanj vode je avgusta, nadpovprečna količina vode je običajno med
oktobrom in decembrom z drugim viškom med marcem in aprilom.

Slika 1: Grosupeljščica pri Malem Mlačevem, 8. junij. 2018
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3. METODOLOGIJA
3.1 DELO Z VZORCI
3.1.1 ODVZEM VZORCEV
18. aprila sem vzorce vode odvzel na osmih različnih lokacijah. Vzorec št. 1 sem pridobil v
osrednjem delu Velikega potoka, vzorec št. 2 na vodotoku Duplica, tik pred izlivom v Veliki
potok, vzorec št. 3 sem pridobil v osrednjem delu vodotoka Breg, vzorec št. 4 sem odvzel na
Grosupeljščici dolvodno od sotočja Velikega potoka in vodotoka Brega, vzorec št. 5 sem
pridobil v spodnjem delu Grosupeljščice, pred sotočjem s Podlomščico, vzorec št. 6 sem
pridobil na vodotoku Bičje, vzorec št. 7 sem pridobil na reki Podlomščici po pritoku vodotoka
Bičje, vzorec št. 8 sem odvzel v osrednjem delu Podlomščice, pred sotočjem z vodotokom
Bičje. Vzorce sem odvzel s plastenko, katero sem v celoti potopil v vodo in jo pod vodo tudi
zaprl. Za potrebe biokemijske potrebe po kisiku sem na vseh vzorčnih točkah odvzel tudi
vzorce v posebne steklenice, brez dostopa zraka.
Poleg odvzema vzorcev sem na lokaciji izmeril še vsebnost in koncentracijo kisika v vodi s
pomočjo oksimetra. Na lokacijah sem uporabljal tudi merilec za električno prevodnost, ter
digitalni pH meter. Vsi inštrumenti so pokazali tudi podatek o temperaturi vode.
Na terenu sem izvedel tudi analize za določevanje fosfatov, nitratov ter kloridov.
8. junija sem ponovno odvzel osem vzorcev na istih lokacijah kot prvikrat. Izvedel sem enake
analize za preučevanje fizikalnih in kemijskih lastnosti vode kot prvič. Izmeril sem tudi pretoke
na Grosupeljščici, ter Bičju.
3.1.2 DELO V LABORATORIJU
19. aprila sem v labratoriju izvedel še analize za določanje nitritov, amonija, ter sulfatov. V
laboratoriju sem izvedel tudi analize trdote vode. Analize za določevanje BPK5 ni bilo možno
izvesti.
11. junija sem v laboratoriju izmeril trdoto vode.
3.1.3 PRIPOMOČKI ZA IZVEDENE ANALIZE
1. Oksimeter,
2. pH meter,
3. digitalni merilec SEP,
4. digitalni večparametrski instrument (kisik, pH, prevodnost),
5. indikator fosfatov visocolor eco,
6. indikator kloridov visocolor eco,
7. indikator nitratov visocolor eco,
8. indikator nitritov visocolor eco,
9. indikator sulfatov visocolor eco,
10. indikator amonija visocolor eco.
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3.1.4 ANALIZA VZORCEV
Za izvedene indikatorske analize je značilno, da se vzorcu doda indikator, nato se vsebina
pretrese in počaka nekaj časa (za vsako analizo je potrebno počakati v navodolih napisano
količino časa). Po poteku reakcije se vzorec lahko obarva v določeno barvo, katero nato
odčitamo iz barvne lestvice.

VIR: Visocolor Eco, 2018
Slika 2:Primer laboratorijske analize



ANALIZA TRDOTE VODE

Analizo trdote vode sem izvedel s pomočjo kemijske titracije, kar pomeni, da sem v vzorec
vode (100 ml) dodal nekaj kapljic indikatorja, nato sem titriral s standardno raztopino (HCl),
dokler ni prišlo do iskane spremembe barve. Na koncu sem odčital količino porabljene
standardne raztopine. Pri določevanju karbonatne trdote sem uporabil indikator metiloranž,
titriral (EDTA) pa sem do preskoka v čebulnorjavo barvo. Pri določanju celokupne trdote sem
vzorcu (100 ml) dodal pufer in indikator eriokrom črno t. Po titraciji se raztopina obarva v
modro barvo. Pri določanju kalcijeve trdote sem dodal indikator mureksid, titriral (EDTA) pa
sem do preskoka v vijolično barvo. Magnezijevo trdoto sem izračunal tako, da sem od
celokupne trdote odštel kalcijevo trdoto. Nekarbonatno trdoto pa sem izračun tako, da sem od
celokupn etrdote odštel karbonatno trdoto.
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ANALIZA FOSFATOV

Amonijev molibden reagira s fosfatnimi ioni in tako nastane fosfomolibdenska kislina, ki
povzroči da se raztopina obarva v fosfomolibdensko modro barvo. Spodnja meja detekcije
znaša 0,2 mg/l, zgornja meja pa 5 mg/l. (Visocolor eco phosphate . . ., 2017).


ANALIZA NITRATOV

Nitratni ioni se reducirajo v nitritne ione in nato tvorijo kisel medij. V kombinaciji s primernim
aromatskim aminom tvorijo oranžno-rumeno barvilo. Spodnja meja detekcije znaša 1 mg/l,
zgornja meja pa 120 mg/l (Visocolor eco nitarte . . ., 2017).
 ANALIZA NITRITOV
Sulfanilamid diazotira z nitritom v kisli raztopini. Diazoniejva sol se spoji z naftilaminom, tako
dobimo rdečkasto-vijolično barvilo. Spodnja meja detekcije znaša 0,02 mg/l, zgornja meja pa
0,05 mg/l (Visocolor eco nitrite . . ., 2017).
 ANALIZA SULFATOV
Sulfat reagira z barijevimi ioni, ki tvorijo percipitat barijevega sulfata. V določenih pogojih se
ta motnost lahko poveča, tako da ne vidimo znaka, ki je narisan na dnu epruvete. Spodnja meja
detekcije znaša 25 mg/l, zgornja meja pa 200 mg/l (Visocolor eco Sulphate . . ., 2017).
 ANALIZA KLORIDOV
Kloridni ioni reagirajo z živosrebrnim triocianatom. Nastaneta triocianatni ioni in živosrebrni
kloridi. V prisotnosti soli tiocianatni ioni proizvajajo značilno oranžno barvo. Spodnja meja
detekcije znaša 1 mg/l, zgornja meja pa 60 mg/l (Visocolor eco Chloride . . ., 2017).
 ANALIZA AMONIJA
Amonijevi ioni v alkalnih raztopinah reagirajo s klorom, tvorijo kloroamin, ki v prisotnosti
katalizatorja tvori modro obarvano raztopino. Spodnja meja detekcije znaša 0,5 mg/l, zgornja
meja pa 15 mg/l (Visocolor eco Ammonium . . ., 2017).
3.1.5 MERJENJE PRETOKA
Pretok sem meril z metodo merjenja pretoka s soljo. Po tej metodi merimo pretok na osnovi
hitrosti premikanja soli v vodi. Kot pripomočke, sem uporabil kuhalnico, kuhinjsko sol, merilec
prevodnosti z vgrajenim podatkovnim zapisovalnikom, vedro, dolg meter, ter vejevje najdeno
na terenu. Pretok sem meril na dolžini, ki je približno dvajsetkrat daljša od povprečne širine
struge merjenega odseka.
Z uporabljeno metodo, volumen soli raztopimo v vedru in ga injiciramo v vodotok. Solna
raztopina se s pretokom vode hitro premeša v osrednjem, najglobljem delu vodotoka, počasneje
pa ob robnih delih. Ker se del vode premika z višjo hitrostjo, del pa z nižjo se ti. oblak slane
vode razvleče po vodotku navzdol (proces imenujemo longitudinalna disperzija). Opisana
disperzija povzroči, da ima sprednji konec ti. oblaka slane vode nižje koncentracije solne
raztopine, osrednji del oblaka slane vode ima najvišje koncentracije soli, osrednjemu delu sledi
zadek oblaka, ki ima padajočo koncentracijo soli. Merilec prevodnosti z vgrajenim
podatkovnim zapisovalnikom postavimo dolvodno od prvotne lokacije. Prehod oblaka slane
vode v merilcu prevodnosti povzroči porast električne prevodnosti, ki narašča vse dokler ne
doseže viška, nato se ponovno spušča, dokler električna prevodnost ne doseže prvotne
vrednosti. Čas prehoda viška koncentracije soli v vodi mimo lokacije merjenja z merilcem
prevodnosti, je odvisen od hitrosti vodnega toka. Čas prehoda celotne soli v vodi mimo lokacije
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merjenja pa je odvisen od variabilnosti hitrosti v vodotoku. Avtor članka ugotavlja, da običajen
prehod soli v vodi mimo lokacije merjenja traja od nekaj minut do 20 minut (Moore, 2005).
3.1.6 OBDELAVA PODATKOV
Podatke, ki sem jih pridobil s terena, laboratorija, Arsa in s spletne strani E-prostor, sem
statistično obdelal v programu Microsoft Excel. V programu sem izdelal tabelarične prikaze in
grafikone. Prostorske podatke sem obdelal z geoinformacijskimi sistemi. Na samem terenu sem
si pomagal s programom Locus map, na katerem sem si označil vse lokacije kjer sem vzel
vzorec in lokacijo tudi slikal. Največ podatkov pa sem obdelal z ArcMap 10.2.2, kjer sem
izdelal vse karte, ter večino izračunov.

Slika 3: Primer rezultatov za določevanje nitritov (Podlomščica v spodnjem
toku)

Slika 4: Digitalni večparametrski instrument

Slika 5:Primer dela v laboratoriju (določevanje trdote vode)
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Slika 6: Shematski prikaz izvedenega vzorčenja v porečju Grosupeljščice
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4. NABOR MOŽNIH ONESNAŽEVALCEV TEKOČIH POVRŠINSKIH
VODA V POREČJU GROSUPELJŠČICE
Človek s svojimi dejavnostmi v porečja in vodotoke močno posega. S svojim poseganjem
spreminja značaj vodnega in obvodnega okolja. Kot glavne obremenitvene dejavnosti porečja
Grosupeljščice bi navedel industrijo, kmetijstvo, poselitev, promet, deponijo in večje divje
odlagališče odpadkov.
Onesnaževalce voda, lahko razdelime na točkovne in razpršene. Pojem razpršeni viri
onesnaževanja voda izhaja iz nabora človekovih dejavnosti. Razpršeni viri onesnaževanja so
omejeni na številne, vendar manjše vire onesnaževnja iz več različnih aktivnosti. Onesnaževala
se lahko spuščajo v tla, zrak ali vodo, vendar onesnaževanja ne moremo neposredno določiti.
Onesnaževanje iz razpršenih virov je posledica obsežne rabe zemljišč, to je vidno pri
kmetijstvu, industriji, prometu, poselitvi (Majcen, 2014).
Točkovni viri vplivajo na onesnaževanje voda z neposrednim odvajanjem odpadne vode v
vodni tok. Najpomembnejši točkovni viri onesnaževanja so direktni industrijski izpusti v
vodotoke, izpusti predelane odpadne vode iz komunalnih čistlnih naprav, poseljena območja
brez urejenega čiščenja odpadnih voda (Globevnik in sod., 2006). Po Majcen (2014, str. 14)
upoštevamo kot točkovni vir tudi incidentne dogodke (razlitje v primeru prometnih in drugih
nesreč).

Delež rabe tal (%)

Urbane površine

Industrijske, trgovinske, transportne površine

Njivske površine

Mešane kmetijske površine

Pašniki

Gozdovi

Celinska močvirja
Graf 3: Grafični prikaz deleža rabe tal v porečju Grosupeljščice (%)

Vir: Pokrovnost tal ..., 2014
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Raba tal
Urbane površine
Industrijske, trgovinske, transportne
površine
Njivske površine
Mešane kmetijske površine
Pašniki
Gozdovi
Celinska močvirja

Površina Delež
(m2)
(%)
3122405
2.94
260276
0.25
6719682
26421327
15130415
54093054
418092

Tabela 6: Raba tal v porečju Grosupeljščice in njena površina ter delež

Vir: Pokrovnost tal ..., 2014

6.33
24.9
15
50.2
0.38

Karta 2: Prikaz rabe tal v porečju Grosupeljščice
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4.1 KMETIJSTVO
Kmetijstvo spada med razpršene vire onesnaževanja. Z vidika vnosa rastlinskih hranil,
pesticidov in drugih oblik onesnaževanja, imajo razpršeni viri bolj pomembno vlogo kot
točkovni viri onesnaževanja (Globevnik, 2006).
Kmetijstvo lahko vpliva na kakovost površinskih in podzemnih voda. Glavni razlog za
negativne vplive kmetijstva na kakovost vode je prekomerna uporaba gnojil, oziroma
neustrezna uporaba le-teh in uporaba sredstev za varstvo rastlin (Brancelj in sod., 2011).
Ker je gnojenje eden glavnih agrotehničnih ukrepov, moramo biti pozorni na nitrate, kateri so
lahko za okolje nevarni. Nitrati se v kmetijstvu pojavljajo pri gnojenju z mineralnimi in
organskimi gnojili. Za nitrate je značilna izredna mobilnost kar omogoča, da se izperejo s tal
in onesnažijo vodne vire (Sušin, 2007; cv: Simončič, Sušin, 2011).
V kmetijstvu se dušik pojavlja v večih oblikah. Živinska gnojila vsebujejo predvsem amonijsko
obliko dušika, mineralna gnojila pa predvsem nitrate. Pri amoniju velja omeniti, da ima manjšo
vlogo pri onesnaženu vodnih virov, saj se veliko težje izpira s površine (Simončič, 2011; cv:
Sušin, 2007). Pri amonijaku velja dodati, da se sprošča ne samo z živinskimi gnojili, temveč
tudi z izpusti iz hlevov in na paši, med skladiščenjem živinskih gnojil, deloma pa nastane pri
gnojenju z mineralnimi gnojili (Verbič, 2015).
Za preprečevanje oziroma za zmanjšanje onesznaževanja voda z dušiki, moramo gnojiti tako,
da bodo presežki vnesenega dušika v tla čim manjši. To pomeni, da je rastline potrebno gnojiti
učinkoviteje, da bodo lahko izkoristile čim več hranil. Posledično se bo manj hranil izgubljalo
v podzemno vodo (in ozračje) (Simončič, Sušin, 2011).
Simončič (2011, str. 136) meni, da mora vsak kmet na nivoju kmetije vedeti, koliko dušika
razpolaga znotraj kmetije, ter koliko dušika se odvzame s kmetijskih površin z odvzemom
pridelkov.
V preučevanem območju porečja Grosupeljščice je prisotnih 48 km2 kmetijskih površin, ki
zavzemajo 46 % površine. Kmetijske površine se delijo na njivske površine (6,7 km2, oziroma
6,33 %), na mešane kmetijske površine (26,4 km2 , oziroma 24,9 %) in na pašnike (15 km2,
oziroma 15 %) (Pokrovnost tal ..., 2014).

4.2 INDUSTRIJA
Industrija na slabšo kakovost vode vpliva predvsem z odpadnimi vodami, ki vsebujejo
anorganske spojine in težko razgradljive organske snovi. Industrijo glede na odpadne vode
delimo na mokro industrijo in suho industrijo. Suha industrija ima obrate in tehnološke
postopke, ki potrebujejo malo vode, mokra industrija pa ima obrate in tehnološke postopke, ki
potrebujejo veliko vode (Dokl in sod., 2011).
Z industrijskimi odpadnimi vodami se lahko povečajo koncetracije kloridov, fosfatov,
amonija, dušikov in sulfatov v vodnem okolju. Industrija lahko onesnažuje vodno okolje tudi
s skladiščenjem odpadkov in emisijami. V porečju Grosupeljščice sta dve območji, kjer je
lociranih nekaj manjših industrijskih obratov. Prvo območje se nahaja v severnem delu mestu,
tik ob reki Grosupeljščici. Na omenjeni lokaciji je prisotna proizvodnja kovinskih izdelkov
(Gabrijel Aluminium), podjetje Bossplast, ki se ukvarja z izolacijo, klimatizacijo in
prezračevanjem, podjetje Avtoval, ki servisira in prodaja avtomobile, Teknoxgroup d.o.o so
dobavitelji gradbene opreme, potem pa so v bližini še podjetja Saint-Gobain (gradbeni izdelki),
TIPRO d.o.o (razvoj, proizvodnja in trženje računalniških terminalov in perifernih enot) . . .
Drugo območje bolj zgoščene industrijske dejavnosti se nahaja v zahodnem delu Grosuplja, ob
vodotoku Bičje. Na tem mestu so locirana podjetja Belimed (pomivalni sistemi), Akmon
Pharmaceutical industries (farmacevtska industrija), Avtoservis Boh . . .
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Površina industrijskih, trgovinskih in transportnih zemljišč znaša 0,26 km2, kar predstavlja le
0,25 % delež v porečju Grosupeljščice (Pokrovnost tal ..., 2014).

4.3 DEPONIJA
V preteklosti je bil eden izmed glavnih lokacijskih dejavnikov postavitve deponije, bližina
glede na vir odpadkov. Zaradi tega, je veliko starejših deponij lociranih v bližini urbanega
okolja (Brenčič, 2004).
Za izbiro lokacije odlagališč odpadkov je pomembna zaščita talnih in površinskih voda.
Odlagališče je lahko na kamninski podlagi, ki omejuje odtok izcednih voda v podtalnico.
Onesnaževanje, predvsem starejših deponij se nanaša predvsem na izcedne vode. Izcedne vode
lahko vsebujejo prekomerno količino organskih in anorganskih snovi (Ignjatovič, 1996).
Monitoring onesnaženosti vode v bližini deponij zajema le podzemne vode. Brenčič (2004, str.
71) se sprašuje o smiselnosti le tega, saj meni, da bi bilo smiselno izvajati monitoring
onesnaženosti vode še na izvirih in na območjih, kjer je bil zaznan dotok podzemne vode v
površinske vodotoke.
V porečju Grosupeljščice je locirana deponija nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina. Na
omenjeni deponiji se odlagajo zbrani komunalni odpadki občin Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje. Odlagalna polja so zgrajena z nepropustno podlago, tako da se izcedna voda odvaja
v zbirni bazen. Izcedno vodo nato prečistijo v čistilni napravi v Grosuplju. Meteorne vode, ki
nastanejo na deponiji se zbirajo v posebnih bazenih, iz katerega se preko cevi odvajajo v bližnji
potok (Hribar, 2011).
Omeniti velja še, da je bila pretekla deponija Stehan locirana v bližini sedanje, okoli 1 kilometer
stran. Verjetno je vplivala na fizikalne in kemijske lastnosti porečja Grosupeljščice. V
neposredni bližini deponije CERO Špaja dolina izvira pritok Grosupeljščice, Duplica.

Slika 7: Zračni posnetek deponije CERO Špaja dolina

Vir: Občina Grosuplje, 2018
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4.4 KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA
Za izboljšanje kakovosti vodnega okolja projektiramo nove čistilne naprave. Njihov namen je
zmanjšanje motenj v okolju, to dosežejo s procesi razgradnje snovi in odstranjevanja
suspendiranih snovi, patogenov in toksičnih snovi (Dokl in sod., 2011).
Čiščenje odpadnih voda v čistilnih napravah poteka na osnovi fizikalnih, kemijskih in biotskih
procesov. Najboljša ekološka rešitev so biološke čistilne naprave, saj je biološko čiščenje
najbolj podobno kroženju snovi in pretoku energije v vodnem okolju. Biloško čiščenje delimo
na primarno, sekundarno in terciarno stopnjo. Primarna stopnja čiščenja odpadnih voda se
izvaja z precejanjem in usedanjem delcev. Večje organske delce zadržijo rešetke oziroma
grablje, skozi katere se preceja voda. Voda se nato steče v usedalnik, kjer se delci, ki so večji
od 0,1 mm, usedejo. Usedli delci so delno organsko razgrajeni. V omenjeni fazi čiščenja se
razgradi približno tretjina organskih snovi. V sekundarni fazi čiščenja so vključeni biokemijski
procesi razgradnje. Po končani sekundarni fazi je ponovno zmanjšana količina vseh organskih
snovi v vodi. Omenjeno fazo delimo na aerobno biološko čiščenje in na anaerobno biološko
čiščenje. Terciarna stopnja čiščenja odpadne vode je odvisna od usešnosti sekundarne faze.
Običajno do uporabe terciarne stopnje vodijo previsoke vrednosti BPK, amonija, nitratov,
fosfatov in suspendiranih snovi. V omenjeni stopnji se uporabljajo različni biološki filtri,
modificirani procesi čiščenja z aktivnim blatom za odstranjevanje fosfatov in nitratov ter ionski
izmenjevalci za anorganske ione (Urbanič, Toman, 2003).
V porečju Grosupeljščice je bila leta 1979 zgrajena biološka čistilna naprava Grosuplje. Zaradi
preobremenitve, je bila leta 2014 zgrajena nova Centralna čistilna naparava Grosuplje. Glede
na prejšnjo napravo omogoča še tretjo stopnjo čiščenja. Nova čistilna naprava lahko dnevno
prečisti do 7,700 m3 odpadne vode, kar zadostuje populaciji do 20.000 prebivalcev. Očiščena
odpadna voda odteka v vodotok Bičje. Centralna čistilna naprava Grosuplje je zasnovana tako,
da se nastali metan zajema in izkorišča za proizvodnjo elektrike in toplote (Javno komunalno
podjetje Grosuplje, 2015) .
»Na čistilno napravo so že priključeni prebivalci naselij:
Grosuplje, Šmarje Sap - delno, Brezje pri Grosupljem, Cikava, Sela pri Šmarju, Spodnja
Slivnica, Spodnje Blato, Gatina, Ponova vas - Št. Jurij, Mala Stara vas, Velika Stara vas,
Paradišče, Zgornja Slivnica, Oaza, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Podgorica pri Šmarju,
Hrastje pri Grosuplju, Št. Jurij in Zagradec pri Grosupljem« (Javno komunalno podjetje
Grosuplje, 2015).
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4.5 POSELITEV
Celotno porečje Grosupeljščice spada pod občino Grosuplje. V občini Grosuplje živi 20520
prebivalcev, v porečju Grosupeljščice pa 20284, kar pomeni, da le manjši južni del občine ne
spada pod omenjeno porečje. Porečje Grosupeljšice obsega 43 naselij, ki so predstavljena v
spodnji preglednici. Najbolj zgoščena poselitev je na območju Grosuplja, druga največja pa na
območju Šmarje-Sap. Ostala naselja v porečju so majhna in ne presegajo 1000 prebivalcev
(Prebivalstvo . . ., 2017).
Poselitev lahko negativno vpliva na kakovost vode. Za potrebe poselitve (predvsem zaradi
preprečevanja poplavljanja) se je v preteklosti in se še danes spreminja struge vodotokov. V
mestu Grosuplje, kjer je poselitev najgostejša, je struga Grosupeljščice povsod sonaravno
preoblikovana. Na kvaliteto vode to vpliva predvsem v nižjih vodnih tokovih, ko je lahko
struga zaradi razširitve preširoka in pretok vode močno upade, s čimer se poviša temperatura,
vsebnost kisika v vodi pa se zmanjša.
Poselitev vpliva z vidika koncentracije fosfatov v vodi. Fosfati v vodotok preidejo z vnosom
detergentov, gospodinjskih odplak, ter s spiranjem z urbanih površin. Opazen je lahko tudi
vpliv na povišano koncentracijo amonija, ki v vodotok preide s komunalnimi odpadki. Z
gospodinjskimi in komunalnimi odplakami se lahko povišajo tudi vrednosti kloridov v
vodotoku (Opisi indikatorskih parametrov . . ., 2014).
SKUPAJ
Bičje
Blečji vrh
Brezje pri Grosupljem
Brvace
Cerovo
Cikava
Dobje
Dole pri Polici
Dolenja vas pri Polici
Grosuplje
Hrastje pri Grosupljem
Kožljevec
Mala Stara vas
Mala Vas pri Grosupljem
Male Lipljene
Malo Mlačevo
Paradišče
Pece
Peč
Podgorica pri Šmarju
Polica
Ponova vas
Predole
Rožnik
Sela pri Šmarju
Spodnja Slivnica

20284
81
58
989
128
34
270
14
167
88
7336
111
29
105
309
108
235
86
99
133
73
788
572
82
48
172
566
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Spodnje Blato
Spodnje Duplice
Škocjan
Šmarje - Sap
Št. Jurij
Troščine
Udje
Velika Stara vas
Velike Lipljene
Veliko Mlačevo
Vino
Vrbičje
Zagradec pri Grosupljem
Zgornja Slivnica
Zgornje Duplice
Železnica
Praproče pri Grosupljem

180
37
88
1572
381
47
68
186
167
585
161
71
213
107
31
33
50

Tabela 7:Vsa naselja v porečju Grosupeljščice in njihovi prebivalci

Vir: Prebivalstvo . . ., 2017
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4.6 PROMET
Promet ogroža vodna telesa na več načinov. Zelo pogost pojav je soljenje cest v zimskem
obdobju. Soli vsebujejo tudi kloride, za katere je značilna visoka mobilnost. Ko ceste spiramo
z vodo, lahko kloridi hitro vstopijo v vodno okolje (Opisi indikatorskih parametrov ..., 2014).
Vode se lahko onesnažijo tudi zaradi prometnih nesreč, preko kislega dežja (kisel dež je lahko
posledica prometa), negativne učinke prinaša tudi izpiranje rezervoarjev . . .
Spodnja preglednica prikazuje PLDP oziroma povprečni letni dnevni promet v preučevanem
območju porečja Grosupeljščice. V preglednico so všteti le odseki cest, ki jih je merila
Direkcija RS za infrastrukturo leta 2016 (Prometne obremenitve ..., 2016). Največ prometa gre
mimo Grosuplja do Ivančne gorice, kjer so v bližini locirani vodotoki: Breg, Duplica,
Grosupeljščica in višje Veliki potok.
Kat.
Ceste
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

Prometni odsek

Stac. začetka

ŠKOFLJICA - ŠMARJE
SAP
ŠMARJE SAP - CIKAVA
CIKAVA - GROSUPLJE
GROSUPLJE - IVANČNA
GORICA
PEROVO - GROSUPLJE
GROSUPLJE
GROSUPLJE MLAČEVO
MLAČEVO - PLEŠIVICA
PLEŠIVICA - KRKA
MLAČEVO - VIDEM

0
0
0
0
0
0
0
0
3230
0

Tabela 8: Povprečni letni dnevni promet

Vir: Prometne obremenitve, 2016
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Stac.
konca

3726

Ime številnega
mesta

2761 Šmarje Sap
2141 Cikava
14046 Zgornja Draga
1480 Grosuplje
308
2317 Veliko Mlačevo
3230 Veliko Mlačevo 2
15062
12000 Malo Mlačevo

4.7 DIVJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV
Divje odlagališče odpadkov je nedovoljen in neurejen človekov pojav, ki je predstavlja velik
problem pri onesnaževanju okolja. Ker so divja odlagališča odpadkov pokrajinsko moteča, po
drugi strani pa tudi nevarna, je potrebna njihova sanacija (Smrekar, 2007). Poznamo več vrst
nezakonitih oziroma divjih odlagališč odpadkov. Delimo jih na urejena in neurejena. Neurejena
odlagališča odpadkov so tista, koder se odpadki odlagajo na tla, urejena odlagališča so zakonita
odlagališča, kjer se odpadki odlagajo v tla oziroma na neprepustne podlage na tleh. Odlagališča
lahko razvrščamo tudi glede na vrsto odpadkov. V Sloveniji je približno 9437 neočiščenih
divjih odlagališč. Na teh lokacijah se v največji meri kopičijo gradbeni materiali, komunalni
odpadki, izrabljene gume, ter ostali dpadki. Manj je stare elektronske opreme (Lozar in sod.,
2015).
Divja odlagališča so problem tudi z vidika vodnega okolja, saj iztekanje iz odlagališč
kontaminira zemljo in vodne tokove (Lozar in sod., 2015).
S pomočjo Registra divjih odlagališč sem ugotovil, da je v občini Grosuplje 224 divjih
odlagališč, v območju porečja Grosupeljščice pa 182. Kartirana divja odlagališča so rangirana
na divje odlagališče, divje odlagališče z nevarnimi odpadki in očiščena odlagališča. Izmed 182
kartiranih divjih odlagališč jih le 13 pa spada med očiščena (Register divjih odlagališč, 2018).
Pri svojem terenskem delu sem naletel na večje divje odlagališče pri Velikem potoku.
Omenjeno odlagališče se nahaja v nesporedni bližini vzorčenja. Na lokaciji sem našel ogromno
odpadnega gradbenega materiala, stare gume, ter različne plastične odpadke (tudi v samem
vodotoku).

Slika 8: Divje odlagališče pri Velikem potoku
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Karta 3: Vsa najdena divja odlagališča v porečju Grosupeljščice
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5. OBRAVNAVANI FIZIKALNI IN KEMIJSKI PARAMETRI
Z vidika kakovosti vode je vrednotenje stanja in razdelitev vodotokov na osnovi fizikalnih in
kemijskih analiz ena izmed najpogostejših metod. Metode so uporabljene v ZDA in evropskih
državah. S fizikalnimi in kemijskimi parametri izvajamo analize vode, ki odražajo naravne in
antropogene vplive. Rezultati pridobljeni z omenjenimi parametri so odraz trenutnega stanja,
saj se nekatere fizikalne in kemijske lastnosti vode lahko zelo hitro spreminjajo. Za natančnejše
podatke je potrebno kontinuirano merjenje na enakih točkah (Urbanič, Toman, 2003). V
zaključni seminarski nalogi sem obravnaval zgolj nekatere fizikalne in kemijske analize.
Spodaj so natančneje opisani uporabljeni parametri: Kisik, fosfati, nitrati, nitriti, amonij,
kloridi, pH, temperatura voda, električna prevodnost, sulfati in trdota vode.

5.1 KISIK
Kisik v vodo prehaja iz zraka, lahko pa tudi kot stranski produkt fotosinteze vodnih rastlin.
Fotosinteza niha med dnevom in nočjo, zato niha tudi količina kisika v vodi, ki se ponoči
zmanjša. Na vsebnost kisika v vodi močno vpliva temperatura, tlak, slanost, turbulenca,
fotosintezna dejavnost in respiratorna aktivnost življenske združbe (Urbanič, Toman, 2003).
Višja kot je temperatura, večja je verjetnost, da kisika v vodi ni dovolj, saj višja temperatura
omogoča razvoj bakterij, ki so velik porabnik kisika, toplejša pa tudi že v osnovi lahko sprejme
manj kisika kot hladnejša. Rastline s fotosintezo proizvajajo kisik, vendar je za njihov obstoj
ključno, da imajo korenine na voljo dovolj kisika. Prenizka koncentracija v vodi lahko pripelje
do odmiranja korenin. Pomen kisika je zelo očiten na področju ribje populacije, saj lahko
premajhna koncetracija vodi v pogin rib (Hartman, 2015). V neobremenjenih sistemih so
spremembe v koncentraciji kisika sezonske in dnevne, odvisne predvsem od temperature in
aktivnosti organizmov. Človek lahko na koncentracijo kisika v vodi vpliva z izpusti odpadne
vode, bogate z organskimi snovmi, ki povzročijo povečano mikrobno aktivnost, kar vodi v
nižje koncentracije kisika v vodi. 100% nasičenost vode s kisikom pomeni najvišjo nasičenost
ob danem tlaku in temperaturi, a le ta lahko čez dan naraste nad 100%, če je primarna
produkcija v vodi višja od respiracije (Urbanič, Toman, 2003).

Vir: Urbanič, Toman, 2003
Slika 9: Dnevno-nočno spreminjanje vsebnosti kisika v organsko neobremenjenem (A) in
organsko obremenjenem (B) vodotoku
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5.2 FOSFATI
Fosfor je zelo reaktiven element, zato se v naravi redko pojavlja v elementarni obliki. Največ
fosfatov v vodo preide z odpadnimi vodami, ki vsebujejo čistila, pralne praške in detergente,
ogromno jih pride tudi s spiranjem umetnih gnojil s kmetijskih površin. Kljub temu, da jih je v
naravnem okolju malo, so pomembni za rast rastlin, saj je v nasprotnem primeru rast rastlin
omejena. Če pa je v naravnem okolju fosfatov (in nitratov, skupno hranilnih snovi) preveč,
lahko pride do evtrofikacije. Ob povečanem vnosu fosfatov nastopi faza množičnega
razmnoževanja in rasti predvsem zelenih alg in modrozelenih cepljivk. V času, ko alge začnejo
odmirati in se usedati na dno pa pride do drugotnega onesnaževanja, saj se s tem razkrajajočim
se materialom hranijo bakterije, ki porabljajo kisik v vodi. Posledično začne primanjkovati
kisika za ostala živa bitja v vodi (Vovk Korže, Bricelj, 2004).

5.3 AMONIJ (NH4 )
Amonijak se dobro topi v vodi in pri reakciji z vodo nastane amonijev ion (NH4 +), oziroma
amonij. Njegova prisotnost v vodi je običajno zaradi antropogenega delovanja. Pogosti
onesnaževalci voda z amonijem so komunalne odplake, kmetijstvo in industrija. V večini
primerov je povišana koncentracija amonija v vodi posledica fekalnega onesnaževanja (Opisi
indikatorskih parametrov . . ., 2014).

5.4 NITRITI (NO2 ) in NITRATI (NO3 )
Dušik je v vodi prisoten v večih oblikah (raztopljene molekule dušika, nitriti, nitrati, amonij,
organske snovi), vendar so najpomembnejši nitrati. Nitrati v vodo preidejo iz zraka s pomočjo
dežja, snega, megle ali usedanjem, lahko preidejo z razpadanjem organskega materiala. Dež
lahko na količino nitratov v vodi vpliva tudi posredno, saj deževje spira s kmetijskih površin
dodana dušikova umetna gnojila, katera nato stečejo v vodo. Nitriti so običajno prisotni v vodi
z malo razptopljenega kisika. Kot že omenjeno pri podpoglavju fosfatov, je dušik (in fosfati) v
previsokih koncetracijah povzročitelj evtrofikacije. Analize dušika v različnih oblikah (amonij,
nitriti in nitrati), pokažejo nivo sanitarnega onesnaževanja vode. Pomemben je tudi čas
onesnaženja, saj sveže onesnažene vode vsebujejo zlasti organski dušik in amonij, starejša
onesnaženja pa kažejo na večjo prisotnost nitratov v vodi (Vovk Korže, Bricelj, 2004).
»Velikokrat nas skrbi prisotnost nitrata v vodi, a pomembno je, da vemo, da so nitrati nujni za
rast rastlin (Vovk Korže, Bricelj, 2004, str. 42)«.

5.5 KLORIDI
Kloridi so v naravi rezultat izpiranja kamnin, ki vsebujejo kloride oziroma izpiranje drugih
trdnih snovi, s katerimi pride voda v stik. Kloridi so lahko tudi antropogenega nastanka, ki jih
povzročijo domače, kmetijske in industrijske odpadne vode. Pomemben vir je tudi spiranje soli
s cest ali vdor slane vode. Kloridi so lahko prisotni tudi v pitni vodi, kjer so v obliki klora ali
klorida (Opis indikatorskih parametrov . . ., 2014).

5.6 SULFATI
Sulfati so lahko antropogenega in naravnega izvora. V naravi so prisotni v mnogih kamninah.
Antropogeni izvori pa so predvsem v kemijski industriji, ki proizvaja odpadke oziroma odplake
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preko katerih sulfati preidejo v okolje. V okolje pa lahko preidejo tudi preko emisij žveplovega
dioksida in nato v obliki kislega dežja (Opis indikatorskih parametrov . . ., 2014).

5.7 TRDOTA VODE
Trdota vode je mera za količino raztopljenih kalcijevih in magnezijevih soli v vodi. Skupna
trdota predstavlja vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote. Meri se v nemških trdotnih
stopinjah °NT. Trdota vode je odvisna od kamninskega zaledja vodotoka (Opis indikatorskih
parametrov . . ., 2014). Karbonatna trdota je odvisna od prisotnosti kalcijevih in magnezijevih
ionov. Nekarbonatna trdota pa je odvisna od ionov kalcija in magnezija, ki tvorijo kloride,
sulfate in nitrate (Javno komunalno podjetje Log, 2017)
TRDOTA VODE

°N

Mehka voda

do 7

Srednje trda voda

7 do 15

Trda voda

15 do 21

Zelo trda voda

nad 21

Tabela 9: Opredeljevanje trdote vode

Vir: Javno komunalno podjetje Log, 2017

5.8 pH (koncetracija vodikovih ionov)
S pH merimo koncetracijo vodikovih ionov v vodi. S pH vrednostjo vode izražamo stopnjo
kislosti oziroma bazičnosti vode. Če je pH vrednost 7 pomeni, da je voda nevtralna. Vrednosti
manjše od 7 pomenijo, da je voda kisla, vrednosti višje od 7 pa, da je voda bazična (Gošnjak,
Jakovljevič, 2013). Na pH vode vpliva kamninska sestava tal in prsti. Voda, ki teče po apnencu
in dolomitu je običajno bolj bazična, vode, ki tečejo po peščenjakih, skrilavcih in glinavcih so
ponavadi kisle, magmatske kamnine pa prav tako vplivajo na nizke pH vrednosti. Nekaj
naravne kislosti ima tudi deževnica, njen pH se giblje med vrednostmi 5 in 6, na njen nižji pH
ima velik vpliv ogljikov dioksid v zraku (Vovk Korže, Bricelj, 2004).

5.9 BPK (biokemijska potreba po kisiku)
Po Urbanič in Toman (2003, str. 35) je biokemijska poraba kisika mera za količino
biokemijskio razgradljivih organskih snovi, prisotnih v vodnem vzorcu, in je enaka količini
kisika, potrebnega za aeorobno razgradnjo organskih snovi v stabilne anorganske.
S pomočjo biokemijske potrebe po kisiku ugotavljamo obremenitev vode z organskimi snovmi.
Sodi med oksidacijske metode za določanje organskih snovi v vodi. Gre za biološki test, ki
ugotavlja zmanjšanje koncentracije kisika po preteku 5 dni (BPK5 ), oziroma po preteku 21 dni
(BPK21 ). Biokemijska potreba po kisiku je odvisna od števila in aktivnosti mikroorganizmov,
usedanja odpadnih snovi na dno, temperature, sončeve svetlobe, hitrost, pretok, turbulentnost
vodnega
toka,
količine
raztopljenega
kisika.
(http://www.opinio.si/vprasanjaodgovori/cistilne-naprave/31-glavni-parametri-odpadnih-vod) ) Za vrednotenje ekološkega
stanja v skladu z vodno direktivo je v Sloveniji BPK5 izbran kot eden izmed podpornih
fizikalno-kemijskih parametrov (Urbanič, 2005; cv: Štupnikar, Urbanič, 2007).
Biokemijsko potrebo po kisiku sem izvedel, vendar v postopku rezultati niso bili
interpretativni, zato sem ta kazalnik iz analiziranih parametrov izključil.
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5.10

ELEKTRIČNA PREVODNOST

Električna prevodnost, je lastnost vode, da prevaja električni tok. Za določanje električne
prevodnosti so pomembni ioni v vodi, saj je električna prevodnost odvisna od njihove
koncentracije, gibljivosti in naboja. Odvisna je tudi od temperature vode in količine
anorganskih in organskih snovi, saj raztopine anorganskih snovi po večini dobro prevajajo
električni tok, raztopine organskih snovi pa so slabi prevodniki, ali pa toka sploh ne prevajajo.
Enota za električno prevodnost je mikro Siemens na centimeter (µS/cm). Ker se električna
prevodnost na enem območju praviloma ne spreminja, lahko vdore onesnaževanja določimo z
nenadno spremembo električne prevodnosti (Opis indikatorskih parametrov . . ., 2014).

5.11

TEMPERATURA VODE

Temperatura vode neposredno vpliva na fizikalne in kemijske lastnosti vode, saj se ob zvišanju
temperature kemijske reakcije pospešijo, poveča se tudi izhlapevanje. Ob zvišanju temperature,
se zmanjša topnost kisika, ogljikovega dioksida, dušika in metana v vodi. V toplejši vodi se
zviša stopnja rasti organizmov, pospeši se dekompozicija organskih snovi, kar vodi v povečano
motnost vode. Temperaturne spremembe se pojavljajo sezonsko in so odvisne od klimatskih
sprememb, značilne so tudi spremembe preko dneva in noči. Na temperaturo vplivajo tudi
površinski dotoki in odtoki, ter talna voda. Nanjo najbolj vpliva absorbcija Sončevega sevanja.
Temperatura se lahko spreminja tudi zaradi oddajanja toplote iz usedlin in zraka (Urbanič,
Toman, 2003).
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA IZVEDENIH ANALIZ
Pred predstavitvijo in interpretacijo rezultatov velja omeniti, da je bilo vseh 8 vzorcev odvzetih
dvakrat in sicer v mesečnem zamiku. Raba tal, neposredno ob vodotoku (10 metrov stran od
struge) se deli na gozdove, mešane kmetijske površine, njivske površine, pašnike, urbane
površine in industrijke, trgovinske in transportne površine. Na lokacijah odvzema vzorcev pa
so bile prisotne le mešane kmetijske površine, gozdovi in pašniki.
Za določene analize je pomembna tudi kamninska sestava, ki se nahaja v zaledju posameznih
vodotokov. V celotnem porečju Grosupeljščice najdemo glinasti skrilavec, peščenjak in
konglomerat, dolomiti s plastmi sljudnega skrilavca, skrilavec in peščenjak z oolitnim
apnencem, belo siv dolomit, apnenec in dolomit z rožencem, skrilavec, tuf, peščenjak, breča,
konglomerat, bel, zrnat dolomit z vložki apnenca , belo siv apnenec, siv, gost apnenec, siv, gost
in ooliten apnenec z vloški dolomita, rdeče in rjave gline, glina, melj, pesek in prod, aluvialni
nanosi rek in potokov (Buser, 1974).

 6.1 PRVE MERITVE (18. APRIL 2018)
VZOREC VODOTOK
1
2
3
4
5
6
7
8

Veliki potok
Duplica
Breg
Grosupeljščica 1
Grosupeljščica 2
Bičje
Podlomščica 1
Podlomščica 2

TEMPERATURA
VODE (˙C)

12.4
12.65
14.9
12.27
10.87
12.4
12
11.27

URA MERITVE
16:40
14:56
15:47
13:37
10:00
12:42
11:58
11:04

Tabela 10: Mesta odvzema vzorcev, temperatura vode ob odvzemu vzorcev in čas odvzema vzorcev pri prvem terenskem delu

Iz preglednice je razvidno, kolikšna je bila izmerjena temperatura vode ob posameznih
meritvah, ter ob kateri uri je bila temperatura izmerjena. Višja temperatura merilnega mesta 3,
je posledica ozke, plitve struge, majhnega pretoka in absorbcija Sončevega sevanja v
popoldanskih urah.
Povišana temperatura vode povzroči pospeševanje kemijskih rekacij in izhlapevanja. V toplejši
vodi se poviša respiratorna dejavnost, kar vodi v privzemanje kisika in pospešeno
dekompozicijo organskih snovi (Urbanič, Toman, 2003).

30
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Graf 4: Temperatura vode na vseh merilnih mestih

VZOREC pH
1
2
3
4
5
6
7
8

8.62
8.52
8.36
8.44
8.38
8.2
8.46
8.85

URA MERITVE
16:40
14:56
15:47
13:37
10:00
12:42
11:58
11:04

Tabela 11: Vrednosti pH in čas meritve

Vrednost pH se na vseh merilnih mesti nahaja med 8.2 in 8.9, kar kaže na bazičnost vod.
Razlike med merilnimi mesti so zelo majhne.
Na pH vode ima vpliv tudi kamninska sestava tal. Voda, ki teče po apnencu in dolomitu je
praviloma bolj alkalna, voda, ki teče po peščenjakih, glinavcih in skrilavcih pa je praviloma
bolj kisla (Vovk Korže, Bricelj, 2004). Na preučevanem območju je največ apnencev in
dolomitov, zato je tudi pH vode bolj alkalen.
Po Urbanič in Toman (2003, str. 32, 33) znaša pH naravnih voda nekje med 6.5 in 8.5, višje
vrednosti pa so pogosto posledica evtrofnega sistema.
Zgornjo mejo 8.5 presegajo trije vzorci in sicer vzorec 1 (Veliki potok), vzorec 2 (Duplica),
vzorec 8 (Podlomščica 2). Razloge za višji pH pri vzorcu 1 med drugim lahko iščemo v vplivu
divjega odlagališča (izcedne vode, bogate s hranili), ki se nahaja v neposredni bližini vodotoka,
ter vpliv kmetijstva, ki s svojimi odpadnimi vodami, ki so bogata s hranili povečuje evtrofnost
vode, razvijejo se vodne rastline, ki porabljajo ogljikov dioksid in tako povzročajo dvig
vrednosti pH. Na vzorec 2 ima med drugim prav tako vpliv kmetijstvo, ki povzroča dvig
vrednosti pH, možen je tudi vpliv deponije, ki se nahaja v povirju vodotoka Duplica. Pri lokaciji
8 je prisoten tudi vpliv povečanega vnosa hranil, saj se je tukaj razvilo bujno rastje tudi v vodi,
ki porablja ogljikov dioksid zaradi fotosinteze, ki dviguje vrednosti pH.
Pri interpretaciji analiz pH velja omeniti še dnevne vplive nihanja pH, ki so posledica
fotosintetske aktivnosti in respiracije primarnih producentov (Urbanič, Toman, 2003). Ponoči
in zgodaj zjutraj so prisotne večje količine CO2 v vodi, kar vpliva na nižji pH. V nasprotju z
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omenjenim pa je podnevi prisotna nižja količina CO2 v vodi kar se odraža v rahlo višji
vrednosti pH. Vzorca 1 in 2 imata lahko povišan pH le zaradi dnevnega nihanja pH v vodi, saj
so meritve na omenjenih merilnih mestih potekale v popoldanskih urah.
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Graf 5: Vrednosti pH na vseh merilnih mestih

VZOREC VSEBNOST KISIKA
(mg O2 /L)
1
2
3
4
5
6
7
8

7.5
6.8
6.4
7
7.3
6.6
5.4

NASIČENOST S
KISIKOM (%)

6.7

VODOTOK
72
66
65
68
68
63
53
63

Veliki potok
Duplica
Breg
Grosupeljščica 1
Grosupeljščica 2
Bičje
Podlomščica 1 (po
sotočju z Bičjem)
Podlomščica 2
(pred sotočjem z
Bičjem)

Tabela 12: Izmerjena vsebnost kisika in nasičenost vode s kiskom na izbranih merilnih mestih

Koncentracija kisika v vodi je odvisna od temperature, tlaka, turbulence fotosinteze in
respiracije. Na njegovo koncetracijo v vodi bistveno vpliva delovanje zelenih rastlin in
razgradni procesi saprofitskih bakterij. Na koncentracijo kisika v vodi imajo pomemben vpliv
tudi izpusti hranilno bogate odpadne vode ki povzročijo padec v koncentraciji kisika v vodi.
Za celinske vode je značilna koncetracija kisika v vodi med 15 mg/l pri 0°C in 8 mg/l pri 25°C
(Urbanič, Toman, 2003).
Vrednosti pod 100% nasičenosti vode s kisikom nakazujejo večjo respiratorno dejavnost v
primerjavi s fotosintetsko dejavnostjo. Nasičenost vode s kisikom je odvisna od koncentracije
ionov, zračnega tlaka in temperature (Urbanič, Toman, 2003).
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Največjo vsebnost kisika v vodi sem izmeril na merilnem mestu 1 (7,5 mg/l). Višje vrednosti
lahko pojasnimo s povišano fotosintetsko dejavnostjo in zaradi turbulentnejšega toka, ki s
prezračevanjem povzroči višjo vsebnost kisika v vodi. Najnižjo vrednost kisika v vodi (5,4
mg/l) sem izmeril na vzorčni točki 7, gre za vodotok Podlomščica po sotočju z Bičjem. Vzorec
6, ki je bil odvzet na vodotoku Bičje ima vsebnost kisika 6,6 mg/l, kar je 1,2 mg/l več kot
dolvodno po sotočju s Podlomščico. Merilno mesto 8 (6,7 mg/l), Podlomščica gorvodno od
sotočja z Bičjem, ima za 1,3 mg/l višjo vsebnost kisika kot na dolvodni točki 7. Tukaj velja
omeniti dejstvo da je dolvodno od merilne točke 6 locirana Centralna čistilna naprava
Grosuplje. Nasičenost vode s kisikom pade s 63 % na 53 %, vsebnost kisika pa pade s 6,6 mg/L
na 5,4 mg/L. Na tem mestu vsebnost in koncetracija kisika v vodi padeta predvsem zaradi
vpliva pritoka očiščene odpadne vode v vodotok Bičje. Odpadne vode, bogate z organskimi
snovmi, koder je prisotna tudi povečana mikrobna dejavnost, vplivajo na nižje vsebnosti in
koncentracije kisika v vodi.
Na vsebnost kisika in na nasičenost vode s kisikom vpliva tudi kmetijstvo. Kmetijstvo vpliva
s spiranjem hranil s kmetijskih površin v vodotok, kar povzroči dobre pogoje za rast rastlin in
bakterij. Ob fotosintetskem delovanju rastlin, se vsebnost kisika in nasičenost kisika
povečujeta, ob razgradnji ratslin pa se vsebnost in nasičenost vode s kisikom zmanjšuje. V
preučevanem območju je ob vodotoku (do 10 metrov odaljenosti od vodotoka) prisotnih kar
nekaj kmetijsko obdelovanih zemljišč, gre za mešane kmetijske površine, pašnike in njivske
površine. Skupno so naštete kmetijske površine prisotne na 67,3 %.površin, ki so do 10 metrov
oddaljene od vodotoka Pokrovnost tal ..., 2014).
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Graf 6: Izmerjene vrednosti vsebnosti kisika
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Graf 7:Izmerjene vrednosti nasičenosti vode s kisikom
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VZOREC NITRATI AMONIJ KLORIDI NITRITI FOSFATI
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
1
0
4
0 < 0.2
1
5
0.5
20
0.03 < 0.2
2
0
0
4
0.02 < 0.2
3
3
0
20
0 < 0.2
4
5
0
20
0.02 < 0.2
5
3
0
12
0.03 < 0.2
6
3
0
12
0.05 < 0.2
7
1
0
1
0 < 0.2
8

SULFATI
(mg/L)
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25

Tabela 13: Izmerjene vrednosti nitratov, amonija, kloridov, nitritov, fosfatov in sulfatov na vseh izbranih merilnih mestih

Vzorec 1, odvzet na vodotoku Veliki potok, vsebuje manjše vrednosti nitratov (1 mg/l). Raba
tal ob vodotoku na lokaciji odvzema je klasificirana kot mešana kmetijska zemljišča. V
zgornjem toku preučevanega vodotoka se raba tal deli na mešane kmetijske površine in
gozdove. Izmerjena vrednost nitratov priča o neznatnem antropogenem vplivu v zaledju.
Izmerjene količine amonija so bile pod mejo detekcije, izmeril pa sem nekoliko višje vrednosti
kloridov (4 mg/l). Povišane vrednosti kloridov so verjetno rezultat kmetijskih odplak. Odpadne
vode iz gospodinjstev lahko vsebujejo manjše deleže kloridov v obliki klora ali kloridov, zato
je manjši porast v vrednosti lahko tudi posledica tega. Delež nitritov, fosfatov in sulfatov je
pod mejo detekcije uporabljenih metod merjenja.
Vzorec 2, odvzet na vodotoku Duplica, vsebuje povišane vrednosti nitratov (5 mg/l). Povišane
vrednosti nitratov so posledica spiranja hranil s kmetijskih zemljišč, saj so mešane kmetijske
površine v veliki meri prisotne na lokaciji odvzema vzorca, kot tudi ob vodotoku (do 10 m
oddaljenost od struge) v zaledju vodotoka. Gozd, ki je poleg mešanih kmetijskih površin
prisoten v zaledju vodotoka, lahko omili vrednosti nitratov in fosfatov v vodotoku. Analize
vzorca so pokazale manjšo vsebnost amonija (0,5 mg/l). Amonij je posledica antropogenega
delovanja, saj so onesnaževalci lahko v obliki komunalnih odplak in kmetijstva. Omeniti velja
še dejstvo, da je v zaledju Duplice locirana deponija, ki lahko vpliva na malce povišane
vrednosti amonija v vodi. Odkrite pa so bile višje vrednosti kloridov v vodi (20 mg/l). Višje
vrednosti so lahko posledica domačih in kmetijskih odpadnih voda v zaledju vodotoka.
Povišane vrednosti so bile odkrite tudi na področju nitritov (0,03). Nitriti so običajno prisotni
v vodi, ki vsebuje manjše količine raztopljenega kisika (Opis indikatorskih parametrov . . .,
2014). Vsebnost fosfatov in sulfatov pa je pod mejo detekcije uporabljenih metod merjenja.
Vzorec 3, odvzet na vodotoku Breg ne vsebuje povišanih vrednosti nitratov, niti amonija,
vsebuje pa povišane vrednosti kloridov (4 mg/l) in nitritov (0,02 mg/l). Količina fosfatov in
sulfatov je ničelna. Na vrednost kloridov lahko vpliva okoliško kmetijstvo.
Vzorca 4 in 5 sta bila oba odvzeta na Grosupeljščici. Vzorec 4 je bil odvzet gorvodno od mesta
Grosuplje, vzorec 5 pa na spodnjem toku, dolvodno od vasi Malo Mlačevo. Količina nitratov
se dolvodno poveča s 3 na 5, kar je lahko posledica kmetijstva. Količina izmerjenga amonija
je pod mejo detekcije metod merjenja. Povišana je vrednost kloridov (20 mg/l), ki se po toku
navzdol ne spreminja, kljub temu, da je dolvodno od vzorca 4 locirana manjša industrijska cona
in velik delež kmetijskih zemljišč. Delež nitritov se dolvodno poveča za 0,02 mg/l. Odgovor
za povišan delež nitritov lahko najdemo v tipu rabe tal, kmetijstvo (njivske površine, mešane
kmetijske površine). Delež fosfatov in sulfatov ostaja nespremenjen po toku navzdol.
Vzorec 6, odvzet na vodotoku Bičje vsebuje povišane vrednosti nitratov (3 mg/l), kloridov (12
mg/l) in nitritov (0,03 mg/l). V zaledju vodotoka Bičje je veliko pašnih površin, mešanih
kmetijskih površin, nekaj industrijskih, trgovskih in transportnih površin, manjši delež urbanih
površin, ter njivske površine. Povišane vrednosti nitratov so predvsem zaradi izpiranja hranil s
35

kmetijskih površin. Večja vrednost kloridov pa je rezultat domačih, industrijskih in kmetijskih
odpadnih voda.
Vzorca 7 in 8 sta bila odvzeta na Podlomščici. Vzorec 8 je bil odvzet pred sotočjem
Podlomščice in Bičja, vzorec 7 pa po sotočju. Prisotno je dolvodno naraščanje nitratov,
kloridov in nitritov. V vzorcu 8 so analize prikazale minimalno vrednost nitratov (1 mg/l), kar
je še vedno lahko posledica naravnega gibanja nitratov v vodi. Vrednost nitratov pri vzorcu 7
naraste na 3 mg/l, kar je lahko posledica sotočja z Bičjem, ali pa kmetijske površine neposredno
ob vodotoku. V vzorcu 8 je bila najdena minimalna vrednost kloridov (1 mg/l), v mejah
naravnega ozadja. Kloridi po toku navzdol do točke 7 narastejo do vrednosti 12 mg/l, kar je
ponovno lahko kot posledica sotočja z Bičjem. Po toku navzdol naraste tudi delež nitritov (0,05
mg/l). Delež nitritov je lahko povišan ob zmanjšani vrednosti raztopljenega kisika (Urbanič,
Toman, 2003).
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Graf 8: Vrednosti izmerjenih nitratov na izbranih merilnih mestih
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Graf 9: Vrednosti izmerjenih nitritov na izbranih merilnih mestih
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Graf 10: Vrednosti izmerjenih kloridov na izbranih merilnih mestih

Slika 11: Grosupeljščica pri Malem Mlačevem v času prvega terenskega dela
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VZOREC ELEKTRIČNA PREVODNOST (μS/cm)
1
2
3
4
5
6
7
8

480
564
504
534
550
434
432
389

Tabela 14: Izmerjena električna prevodnost

Električna prevodnost vode je odvisna od obremenjenosti vode z elektroliti. Prevodnost v
celinskih vodah se giba med 10 in 1000 μS/cm (Urbanič, Toman, 2003).
Najvišja električna prevodnost vode (564 μS/cm) je bila izmerjena na točki 2, na vodotoku
Duplica. Na izpostavljeni točki, so povišane vrednosti tudi nitratov (5 mg/l), amonija (0,5
mg/l), kloridov (20 mg/l) in nitritov (0,03 mg/l). Kombinacija povišane električne prevodnosti
in omenjenih povišanih kazalnikov nakazuje na vpliv deponije v povirnem delu vodotoka.
Deponija naj ne bi vplivala s svojim dotokom izcedne vode, saj ima deponija CERO Špaja
dolina zgrajena neprepustna korita, katera preprečujejo dotok izcedne vode v naravo (Hribar,
2011). Raba tal ob toku reke navzdol nakazuje potencialen vpliv na povišano električno
prevodnost. Ob vodotoku so prisotne kmetijske površine v obliki mešanih kmetijskih površin,
njivkih površin in pašnikov (gre za do 10 metrov oddaljenost od vodotoka). Kmetijske površine
vplivajo na povečanje nabitih delcev s pomočjo spiranja hranil s kmetijskih površin v vodotok.
Merilna točka 8 (Podlomščica) ima najnižjo vrednost električne prevodnosti, saj znaša le 389
μS/cm. Na Podlomščici, prav tako ni bilo izmerjenih zaznavnih vrednosti nitartov, amonija,
kloridov, nitritov, fosfatov in sulfatov.
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Graf 11: Vrednosti izmerjenih električne prevodnosti na izbranih merilnih mestih
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VZOREC

1
2
3
4
5
6
7
8

KARBONATNA CELOKUPNA
TRDOTA (°NT) TRDOTA (°NT)

14.56
13.72
15.12
10
15.4
11.48
11.48
11.48

15.5
15.1
15.5
15.4
16.3
12.7
12.6
11.9

KALCIJEVA
TRDOTA (°NT)

8.6
8.7
8.6
8.6
9.5
7.4
7.5
8.7

NEKARBONATNA MAGNEZIJEVA
TRDOTA (°NT)
TRDOTA (°NT)

0.94
1.38
0.38
5.4
0.9
1.22
1.12
0.42

Tabela 15: rezultati laboratorijskih analiz trdote vode

Vode v porečju Grosupeljščice spadajo pod kategorijo trde in zmerno trde z velikim deležem
karbonatne trdote. Najmanjšo celokupno trdoto sem izmeril v zgornjem toku Podlomščice
(11,9 °NT). Omenjena vrednost spada v kategorijo zmerno trde vode. Najvišjo celokupno
trdoto sem izmeril v spodnjem delu Grosupeljščice (16.3 °NT), kar jo uvršča med trde vode. V
vseh vodotokih je visoka prisotnost magnezijeve in kalcijeve trdote, kar nakazuje, da je v
porečju približno polovica dolomita in polovica apnenca.
Vrednosti kalcijeve trdote najbolj izstopajo na primeru Podlomščice (vzorec 8), kar nam pove,
da v zaledju prevladujejo apnenci (jurski apnenci), kar je razvidno tudi iz Osnovne geološke
karte (Osnovna geološka karta . . ., 1982).
Visok delež nekarbonatne trdote (5,4 °NT) je prisoten na merilnem mestu 4. Nekarbonatna
trdota je odvisna od ionov kalcija in magnezija, ki tvorijo kloride, sulfate in nitrate. To pomeni,
da je v vodi povišana vrednost kloridov, sulfatov ali nitartov, kar dokazujejo izvedene meritve,
ki prikazujejo povišano malo povišano vrednost nitratov (3 mg/l) in povišano vrednost kloridov
(20 mg/l).
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Graf 12: Vrednosti izmerjenih trdote vode na izbranih merilnih mestih
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Slika 12: Primer rezultatov laboratorijskih analiz trdote vode
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 6.2 DRUGE MERITVE (8. JUNIJ 2018)
VODOTOK

VZOREC

TEMPERATURA
(°C )

pH

Veliki potok

1

14.02

8.44

Duplica

2

13.3

Breg

3

Grosupeljščica 1

VSEBNOST
KISIKA
(mg/L)

NASIČENOST S
KISIKOM (%)

ELEKTRIČNA
PREVODNOST
(μS/cm)

8.91

90.3

7.91

9.31

93

569

17.97

8.03

8.45

92.7

557

4

13.87

8.05

9.83

99

546

Grosupeljščica 2

5

16.21

8.37

9.94

105

554

Bičje

6

16.98

7.66

4.59

49.2

512

Podlomščica 1

7

17.11

7.46

2.25

24.3

600

Podlomščica 2

8

17.53

7.78

7.42

80.5

433

Tabela 16: Rezultati drugih terenskih meritev

Slika 13: Vodotok Bičje, 8. 6. 2018
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Graf 13: Primerjava temperature prvih in drugih meritev

Temperature vode so na vseh preučevanih lokacijah višje v času drugega merjenja. Drugo
merjenje je potekalo v začetku meseca junija, prvo merjenje pa je potekalo v mesecu aprilu.
Pomembno je tudi dejstvo, da so bili vodostaji ob drugem merjenju vidno nižji kot pri prvem
merjenju, kar pomeni, da se voda hitreje segreje. Povišane temperature na lokacijah 3 in 5,
lahko pojasnim z odsotnostjo obrežnega rastja. Obrežno rastje preprečuje neposredno absorbijo
Sončeve svetlobe, ki je glavni vir rasti temperature. Lokacije 6, 7 in 8 pa so imele v času
meritve zelo nizke vodostaje.
Povišana temperatura ima velik vpliv tudi na vsebnost kisika v vodi, ter na nasičenost vode s
kisikom. Temperatura vode neposredno vpliva na različne procese v vodnih telesih. Povišana
temperatura povzroči višjo stopnjo respiracije, kar vodi v povečano privzemanje kisika in
pospešeno dekompostacijo organskih snovi v vodi (Urbanič, Toman, 2003). To pomeni, da so
nizke vrednosti vsebnosti kisika in nasičenosti s kisikom pristone na vodotkih, kjer rastje že
odmira. S terenskim delom sem ugotovil, da je to še posebno značilno za lokaciji 6 in 7.
Vsebnost kisika se je pri lokaciji 6 znižala s 6,6 mg/L na 4, 59 mg/L, nasičenost s kisikom pa
je padla s 63 % na 49 %. Pri lokaciji 7 pa gre za občutno zmanjšanje vsebnosti kisika. Pri prvih
meritvah sem izmeril 5,4 mg/L kisika v vodi, pri drugih meritvah dva meseca kasneje pa le
2,25 mg/L. Nasičenost vode s kiskom je padla s 53 % na 24 %. Omeniti velja, da je ob prvih
meritvah tu v veliki meri potekala fotosinteza, pri drugem terenskem delu pa je že potekala
faza odmiranja rastlin (odmiranje povzroči porabo kisika). Povišano količino odmirajočega
rastja lahko povzroči tudi dotok hranil s kmetijskih površin. Zatorej vpliva na področju
vsebnosti kisika v vodi, ter nasičenosti vode s kiskom tudi količina nitratov, nitritov, ter
amonija, ki sem jih analiziral na osmih točkah. Na lokacijah 6 in 7 se količina nitratov pri
drugem terenskem delu poveča s 3 mg/L na 5 mg/L (lokacija 6) in s 3 mg/L na 10 mg/L na
lokaciji 7. Zelo povišno stanje pa kažejo analize nitritov, ki so se s povišali iz vrednosti 0,02
g/L (lokacija 6) in iz 0,03 mg/L, na 0,2 na lokaciji 6 in na kar 0,5 na lokaciji 7. Gre za vplive
povišanega gnojenja na površinah ob vodotoku in pa dejstvo, da so bili pretoki manjši, ponekod
tudi podpovrečni. V majhnih pretokih so koncentracije onesnaževal večje. V okviru drugih
analiz sem na lokaciji 7 našel tudi povišane vrednosti amonija (2 mg/L), kar gre pripisati
kmetijstvu oziroma gnojenju na bližnjih kmetijskih površinah. Pri prvih meritvah na omenjeni
lokaciji nisem našel sledi amonija v vodi. Na vzorčnih mestih 6 in 7 ima poleg kmetijstva in
odmiranja rastlin, pomembno vlogo še Centralna čistilna naprava Grosuplje, ki v vodotok Bičje
(lokacija 6) izpušča očiščene odpadne vode.
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Vsebnost kisika se je povišala na lokaciji 1, 2, 3, 4, 5 in 8., enako velja tudi za nasičenost vode
s kisikom. Na omenjenih lokacijah sem s terenskim delom odkril, da še poteka fotosinteza, kar
je eden izmed razlogov za povišane vrednosti kisika v vodi. Na lokaciji 2 so se vrednosti
nitratov povišale s 5 mg/L na 10 mg/L, kar je lahko posledica manjšega pretoka in posledično
povečane koncentracije onesnaževal v vodi. Količina nitritov pa je na omenjeni lokaciji padla
pod mejo detekcije uporabljenih metod merjenja. Za vzorčna mesta 1, 2, 3, 4 in 8 je značilna
višja hitrost vodnega toka, ponekod so prisotni tudi talni pragovi in brzice, kar otežuje pojav
evtrofikacije. Vidna evtrofikacija je prisotna na preučevanih točkah 5 in 6, ki imajo nižji
vodostaj in počasen vodni tok, ob priosotnosti nitratov, nitritov, amonija in pri prvih meritvah
tudi kloridov.
Vrednosti pH so se ob drugih analizah na vseh preučevanih mestih znižale. Najnižje vrednosti
pH sem izmeril na lokaciji 7 (7,46). Po Urbanič in Toman (2003, str. 32) so spremembe pH
lahko odraz prisotnosti efluentov, še zlasti če je ob meritvah ugotovljena tudi povišana
električna prevodnost. Večje spremembe pH so bile najdene na lokacijah 2, 6, 7 in 8. Večje
spremembe električne prevodnosti pa so bile najdene le na lokacijah 6 in 7. Torej, večje
spremembe pH in višja povišanost električne prevodnosti so bile izmerjene na vzorčnih točkah
6 in 7, kar nakazuje na prisotnost odplak.
VZOREC

NITRATI
(mg/L)

NITRITI
(mg/L)

AMONIJ
(mg/L)

1
2
3
4

3
10
3
5

0.02
0
0.03
0.02

0
0
0
0

5
6
7
8

5
5
10
5

0.03
0.2
0.5
0.07

0
0
2
0

Tabela 17: Rezultati drugih meritev
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KLORIDI
(mg/L)
7
11
4
7
12
9
15
30

SULFATI
(mg/L)
0
0
0
0

FOSFATI
(mg/L)
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2

0
0
0
0

< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2

ELEKTRIČNA PREVODNOST (μS/cm)
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Graf 14: Primerjava električne prevodnosti prvih in drugih meritev
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Graf 15: Primerjava vrednosti pH prvih in drugih meritev
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Graf 16: Primerjava vrednosti izmerjenih nitratov prvih in drugih meritev
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Graf 17: Primerjava vrednosti izmerjenih nitritov prvih in drugih meritev
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Graf 18: Primerjava vsebnosti kisika prvih in drugih meritev
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Graf 19: Primerjava nasičenosti vode s kiskom prvih in drugih meritev
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7

8

VZOREC KARBONATNA
TRDOTA (°NT)

CELOKUPNA KALCIJEVA NEKARBONATNA MAGNEZIJEVA
TRDOTA
TRDOTA
TRDOTA (°NT)
TRDOTA (°NT)
(°NT)
(°NT)
15.2
16.2
7.4
1

1

8.8

2

16.52

17.5

9

0.98

8.5

3

17.92

18.9

9

0.98

9.9

4

11.2

16.9

8.9

5.7

8

5

17.08

17.5

8.5

0.42

9

6

9.8

10.1

8.6

0.3

7.2

7

15.96

16.1

8.9

0.14

7.2

8

12.6

13.3

7.6

0.7

5.7

Tabela 18: Rezultati meritev trdote vode pri drugih meritvah
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Graf 20: Trdota vode pri drugih meritvah

V primerjavi s prvimi meritvami, pri trdoti vode ne najdemo večjih sprememb. Trdota vode je
neposredno odvisna od kamnin po katerih voda teče (Vovk Korže, Bricelj, 2004), zatorej tudi
nismo pričakovali večjih sprememb trdote vode.
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Pretoki so bili izmerjeni na dveh lokacijah, na Grosupeljščici pri Mlačevem in na Bičju pri
čistilni napravi. Pretok za Bičje je 8. junija znašal 160 l/s, za Grosupeljščico pa 294 l/s. Vodotok
Bičje se izliva v Podlomščico. Podlomščica je na dan meritev skoraj popolnoma mirovala, kar
pomeni, da je bil tudi pretok neznaten. Po sotočju Grosupeljščice in Podlomščice se reka
imenuje Dobravka. Na omenjenem mestu je imela reka Dobravka pretok približno 454 l/s.
Omeniti velja, da je bil pretok na samodejni merilni postaji (Arso), ki je locirana na
Grosupeljščici (Veliko Mlačevo) na dan meritve, izmerjen 500 l/s. Pretok je za 206 l/s višji kot
pretok, ki je bil izmerjen z naše strani.
Ker je pretok reke odvisen od vodozbirnega zaledja in običajno po toku navzdol narašča
izvemo, da pretok z Bičja (desno vodozbirno zaledje) znaša približno tretjinski del
vodozbirnega zaledja (35 %).
Glede na razmejitve podporečij z Arsa prihaja do manjših neskladij, saj vsota podporečij Bičja
(levi + desni krak), Sevnika in Globoščka znaša 28,1 %. Morda bi bilo bolje, če bi porečje
Dobravke razdelili še na porečje Podlomščice, tako bi skupna površina vodozbirnega zaledja
spodnjih desnih pritokov Grosupeljščice znašala okoli 35 %, kar sovpada z izmerjenimi
pretoki. Enako velja za ostale dele porečja Grosupeljščice, ki naj bi skupaj znašali 65 %
površine, glede na Arso pa je površina večja.

Slika 14: Podlomščica, 8. 6. 2018

48

7. SKLEP
V zaključni seminarski nalogi smo preučevali hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih
voda v porečju Grosupeljščice. V porečju Grosupeljščice smo identificirali možne
onesnaževalce tekočih površinskih voda. Kmetijstvo z uporabo umetnih gnojil, živinskega
gnojila močno vpliva na kakovost vode. Je glavni proizvajalec nitratov, nitritov, ter amonija.
V porečju Grosupeljščice je kmetijstvo prisotno na približno 46 % površin. Industrija na
kakovost vode vpliva predvsem z izpusti odpadnih voda, s katerimi se poveča količina
kloridov, fosfatov, amonija, dušikov in sulfatov v vodnem toku. Na slabšo kakovost vode
vpliva tudi deponija, oziroma izcedne vode v deponijah, ki so bogate z organskimi in
anorganskimi snovmi. Negativno na kakovost voda vpliva tudi poselitev (gospodinjstva), ki s
svojimi odplakami povzroča predvsem povišane vrednosti fosfatov, komunalni odpadki pa
povišano vrednost amonija. Promet vpliva predvsem s prometnimi nesrečami in posredno
preko kislega dežja. Na kakovost voda vpliva 224 najdenih divjih odlagališč.
Izmeril smo tudi pretoke na dveh strateško izbranih lokacijah. Na vodotoku Bičje je pretok
znašal 160 l/s, na Grosupeljščici pa 294 l/s. Skupni pretok v porečju Grosupeljščice, je na dan
merjenja znašal 454 l/s. Izmerjen pretok na vodotoku Bičje je znašal tretjinski delež vsega
pretoka v preučevanem območju, kar pomeni, da njegovo vodozbirno zaledje znaša približno
tretjinski delež celotnega porečja (35%).
1. Hipoteza 1: Zaradi kmetijske obdelave večine obvodnega prostora bo na vseh vzorčnih
mestih zaznaven vpliv kmetijske dejavnosti.
Potrdimo lahko prvo hipotezo. Na vseh vzorčnih mestih smo našli zaznaven vpliv kmetijske
dejavnosti, saj so bile v vseh vzorcih odkrite sledi nitratov, v večini primerov povišane
vrednosti. V preučevanih vzorcih smo zasledili tudi sledi nitritov, ter v dveh primerih sledi
amonija.
2. Hipoteza 2: Kakovost preučevanih tekočih površinskih voda se v splošnem po toku

navzdol progresivno poslabšuje.

Hipotezo o progresivnem poslabšanju fizikalnih in kemijskih lastnosti vode po toku navzdol
lahko delno potrdimo. Kakovost vode se definitivno progresivno poslabšuje po toku navzdol
na primeru Podlomščice. Pri obojih meritvah smo našli večjo količino nitratov, nitritov,
amonija, pri prvih meritvah pa tudi večjo količino kloridov na merilni točki v spodnjem toku
Podlomščice. Na omenjeni merilni točki je bila opazna tudi nižja vsebnost kisika in nižja
nasičenost s kisikom kot na točki merjeni gorvodno.
Na ostalih vodotokih težko govorimo o progresivenm poslabševanju kakovosti vode, saj se
vsebnosti kisika in nasičenosti vode s kisikom bistveno ne spreminjata po toku navzdol. Prav
tako ni prisotnega trenda spreminjanja vrednosti nitratov, nitritov, zato je hipoteza le delno
potrjena.
3. Hipoteza 3: Centralna čistilna naprava Grosuplje vpliva na poslabšanje fizikalnih in kemijskih
lastnosti vode dolvodne od njene lokacije

Zadnjo hipotezo lahko potrdimo, saj ima vzorec 7, odvzet dolvodno od čistilne naprave višje
vrednosti nitratov, nitritov, amonija, ter kloridov, kot vzorca odvzeta gorvodno od Centralne
čistilne naprave Grosuplje. Opazen je tudi padec vsebnosti kisika in nasičenosti vode s kisikom.
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8. SUMMARY
In the final seminar paper we studied hydrogeographical characteristics of surface running
waters in the Grosupeljščica's river basin. We identified potential polluters of surface running
waters. Used fertilizers in agriculture has a major impact on the quality of water. It is the main
manufacturer od nitrates, nitrites and ammonium. Agriculture is present at about 46% of the
land in Grosupeljščica's river basin. The industry affect water quality primarly by discharges
of waste waters, which increase the value of chlorides, phospohates, ammonium, sulphates and
nitogen in the watercourse. Water quality is also affected by depot, households, traffic and wild
dumps.
We measured water discharges at two strategically selected locations. The discharge, measured
at watercourse Bičje was valued at around 160 l/s, at watercourse Grosupeljščica 294 l/s. The
value of total discharge of Grosupeljščica's river basin on the day of the measurements was
around 454 l/s. We learnt that discharge from the Bičje river basin represents a third (35 %) of
the total discharge in the Grosupeljščica's river basin.
In the final seminar paper we learnt that due to agricultural processing in the area near
watercourses, almost all samples contained higher values of nitrates. We also detected traces
of nitrites and ammonium. We also noticed that the quality of water does not progresively
deteriorate down the river Grosupeljščica. However, we detected that physical and chemical
properties of water does progresively deteriorate down the Podlomščica river. Both analyses
showed increased values of nitrates, nitrites and ammonium. First analyses also showed
incresed values of chlorides down the watercourse. The samples taken from the location
downstream of Podlomščica river, also showed lower values of oxygen in the water. In the
final seminar paper we also proved, that CČN Grosuplje has an impact on the deterioration of
water quality downstream. We proved the hypotesis with analyses of nitrates, nitrites,
ammonium and chlorides. Analyses showed increased values of nitrates, nitrites, ammonium
and chlorides down the watercourse.We also noticed the drop in values of oxygen and
saturation of water with oxygen at a location downstream od CČN Grosuplje.
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