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POVZETEK
Diplomsko delo obsega pregled izvirov mineralne vode in/ali plina v severnem delu
Slovenskih goric, za katere še ni točno določeno, ali gre pri pojavu za mofeto ali slatino
oziroma mineralno vodo. Predstavila sem dosedanje raziskave na območju, obstoječe
definicije mofete, mineralne vode, slatine in vrelca, ter metode terenskega dela, na podlagi
katerih sem razvrstila preiskane izvire. Postavila sem delovno hipotezo, da vsi obravnavani
izviri spadajo med mofete. Vključenih je bilo enajst lokacij: Stavešinske Slepice, Stavešinske
mofete / mofete Strmec, Ivanjševska slatina, Radvenska slatina, Lokavska slatina, Ihovska
slatina, Polička slatina, Ujterska slatina, mofeta Rihtarovci, Verjanska slatina in izvir Žekš.
Na vsaki lokaciji sem izmerila terenske fizikalno-kemijske parametre vode, s pomočjo
kartiranja, GPS meritev in kabinetnega dela sem izdelala natančne topografske karte z
označenimi raziskanimi pojavi. Za Stavešinske Slepice, Poličko slatino, Verjansko slatino in
izvir Žekš sem izdelala tudi batimetrične 3D-modele dna izvirnega območja in označila
lokacije ter jakost izhajanja plina. Rezultate sem predstavila v katastru mofet. Ugotovila sem,
da je šest izmed enajstih lokacij, mofet: Stavešinske Slepice, mofeta Strmec, mofeta
Rihtarovci, Polička slatina, Lokavska slatina in izvir Žekš. Ihovska slatina in Radvenska
slatina sta mineralni vodi, Ivanjševska slatina in Verjanska slatina pa sta slatini. Ujterska
slatina ne spada v nobeno od teh kategorij.
Ključne besede: mofeta, mineralna voda, Slovenske gorice, izvor CO2, batimetrični
3D-model, kataster mofet
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ABSTRACT
In diploma thesis has been presented overview of springs mineral water and origin of CO2 in
north part in the area of Slovenske gorice, for which is not determinated yet, if it's a
phenomenon mofette or mineral water. In diploma are presented available literature of the
area, definitions of the term mofette, mineral water, spring and working methods, on which
was clasification based on. Work hypothesis was that all investigated springs are mofette.
Eleven locations were studied: Stavešinske Slepice, Stavešinci mofette, Rihtarovci mofette,
mineral water of Ivanjševci, Radvenci, Lokavci, Ihova, Police, Verjane, Ujterska mineral
water and Žekš spring. In every location chemical parameters of water were mesured. With
help of mapping, GPS measurements and cabinet work were made topographic maps with
percise location of investigated phenomenon. Of Stavešinske Slepice, mineral water of Police,
Verjane and Žekš spring were made batimetric 3D models of bottom phenomena with labeld
locations and intensity of origin gas. The results are presented in the catalogue of mofette. It
has been determined that among all of the locations mofette are Stavešinske Slepice,
Stavešinci mofette, Rihtarovci mofette, mineral water of Police, Lokavci and Žekš spring and
Ihova, Radvenci, Ivanjševci and Verjane are mineral waters. Ujterska mineral water does not
fit in any of these definitions.
Key words: mofette, mineral water, Slovenske gorice, CO2 origin, batimetric 3D modell,
catalogue of mofette
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1.UVOD
Dežel, ki bi se lahko ponašale s tolikšnim številom naravnih vrelcev kot področje Slovenskih
goric, je malo. V dolini reke Ščavnice ter na območju Radencev je poznanih največ naravnih
vrelcev mineralne vode v Sloveniji. Te vode so ljudje izkoriščali že v pradavnih časih, kot
svež in stalni vir pitne vode, o čemer pričajo arheološke najdbe. Večina vrelcev se nahaja v
ravninskem delu. Poimenovani so po bližnjih domačijah ali po krajih, v katerih se nahajajo.
Nastanek mineralnih voda je povezan z geološkim dogajanjem zadnjih nekaj milijonov let,
predvsem z vulkanskim delovanjem, ki ga je sprožil trk afriške in evropske plošče (Bagar
Povše in drugi, 2007). Mineralne vode so zelo pomembne z balneološkega stališča, za
zdravljenje različnih obolenj in pridobivanja pijač, saj v Boračevi deluje ena naših največjih
polnilnic naravne mineralne vode, Radenska d.d..
Veliko mineralnih vrelcev je zavarovanih kot naravna vrednota (Naravovarstveni Atlas, 2013)
in so poimenovani kot slatine, zato je pogosto nedorečeno, ali je določen pojav mofeta ali
izvir mineralne vode.
Mofete so pojav naravnega izvora CO2 (Mehlhorn in drugi, 2014) pri čemer se ta pogosto
meša s padavinsko ali podzemno vodo. V Sloveniji so mofete najbolj razširjene in poznane
ravno v severovzhodni Sloveniji.
Ob pričetku dela sem postavila delovno hipotezo, da so vse v nadaljnem besedilu
obravnavane lokacije izvirov na območju Slovenskih goric mofete.
Namen diplomskega dela je prispevati k poznavanju definicije mofete in razlike med mofeto
in izvirom mineralne vode, bogate s CO2. Želela sem ugotoviti, katere lokacije v Slovenskih
goricah ustrezajo tej definiciji ter jih razvrstiti po jakosti izhajanja plina CO2 in opisati obliko
naravnih izvirov vode in plina. V okviru dela sem zbrala več različnih definicij mofet, ki se
pojavljajo v literaturi, ter podatke o pojavih mofet na območju doline Ščavnice in v okolici
Radencev. Na podlagi terenskega dela sem izdelala pregledne karte lokacij, hidrogeološki
katalog pojavov, batimetrične 3D-modele izvirov in interpretacijo oziroma razvrstitev pojava
v smislu razlikovanja med mofeto in izvirom mineralne vode, bogate s CO2.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. GEOGRAFSKI OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Slovenske gorice ležijo v severovzhodni Sloveniji in predstavljajo največje slovensko gričevje
s površino 1017 km2. Geografsko se delijo na Zahodne Slovenske gorice in LjutomerskoOrmoške Slovenske gorice, imenovane tudi Vzhodne Slovenske gorice ali Prlekija. Vrhovi
segajo do 400 metrov nadmorske višine. Večje doline, zlasti Pesniška in Ščavniška, imajo
široka dna, tako da ravnine zavzemajo 16 % regije (Gams, 1996). Na vzhodu in severu mejijo
na reko Muro, na jugu segajo do Hrvaške, na severozahodu do Apaškega polja in na zahodu
do reke Drave. Največjo širino dosežejo v zahodnem delu, kar 25 kilometrov. Proti vzhodu se
postopoma zožujejo do širine 15 kilometrov (Mioč in Marković, 1998).

2.2. GEOLOŠKI OPIS OBMOČJA
Geološko zgradbo sem povzela po OGK SFRJ 1:100 000, listih Maribor in Čakovec, po
njunih tolmačih (Mioč & Žnidarčič, 1987 in Mioč & Marković, 1998) in po nekaterih drugih
avtorjih (Pleničar in Nosan, 1958, Vrabec in drugi, 2009, Saftić in drugi, 2003). V zadnjem
času je bila v okviru evropskega projekta T-JAM izdelana tudi nova površinska
litostratigrafska in tektonska strukturna karta severovzhodne Slovenije (Slika 1; Jelen in
Rifelj, 2011), po kateri je v nadaljevanju podan opis glavnih formacij.
2.2.1. TEKTONIKA
Slovensko ozemlje leži na stičišču več geotektonskih enot in ena izmed teh je tudi Panonski
bazen, kateremu pripadajo Slovenske gorice. Paleogeografsko Panonski bazen pripada
Jadranski litosferski plošči, ki obstaja od mezozoika do danes (Vrabec in drugi, 2009).
Panonski bazen in številni obrobni bazeni, v katerih je bil pričetek sedimentacije morski, so
nastali s pogrezanjem in ekstenzijo sedimentacijskih bazenov Centralne Paratetide zaradi
lateralne ekstruzije in ekstenzije ob trku Jadranske in Evropske litosferske plošče (Saftić in
drugi, 2003).
Najobsežnejšo in morfološko najbolj razgibano enoto Panonskega bazena predstavljajo
Slovenske gorice. Na jugu je ta tektonska enota ločena od Dravske depresije s Čakovskim
prelomom, na severu oziroma vzhodno od Ljutomera jo od Murske depresije ločuje
Ljutomerski prelom, severozahodno od Ljutomera pa jo omejuje Radenski prelom (Mioč in
Marković, 1998). Pod Slovenske gorice tone masiv Vzhodnih Alp (Mioč in Žnidarčič, 1987).
Zaradi premikanja predneogenske podlage v pliokvartarju je bila tektonska enota Panonski
bazen dvignjena nad Mursko in Dravsko depresijo, pri tem pa je razpadla na posamezne bloke
(Mioč in Marković, 1998). Teren je presekan s prelomi različnih smeri, najbolj izraženi so
tisti s smerjo SZ-JV. Prelomi razdelijo to tektonsko enoto na Mariborski blok na
jugozahodnem delu, severno od njega je Jareninski blok, proti vzhodu pa Lenarški in
Negovski blok ter na severovzhodu Radgonski blok (Mioč in Žnidarčič, 1987). Od severa
2
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proti jugu ločimo še Kapelski blok, Bučkovski blok in Ormoško-Selniško antiklinalo (Mioč in
Marković, 1998).
2.2.2. STRATIGRAFSKA ZGRADBA
Panonski bazen je zgrajen iz predneogene podlage, neogenih sedimentov in kvartarnega
pokrova. Predneogeno podlago predstavljajo kamnine metamorfnega kompleksa, skozi katere
mestoma prodirajo magmatske kamnine, ki izdanjajo na zahodnem obrobju geotektonske
enote. Neogenski skladi so zastopani z miocenskimi in pliocenskimi sedimenti, nad temi so
terciarni klastični sedimenti, ki jih prekrivajo mlajše pleistocenske in holocenske naplavine
(Mioč in Žnidarčič, 1987).
2.2.2.1. MIOCEN
Miocenski skladi, ki zavzemajo osrednji in zahodni del Slovenskih goric, se začnejo s
helvetijskim konglomeratom, temu sledita peščenjak in peščeni laporovec. Kamnine so
razvite klastično (Mioč in Žnidarčič, 1987). Poleg sedimentnih kamnin so ugotovljene tudi
plasti andezitnega tufa, kar kaže na občasno vulkansko delovanje (Mioč in Marković, 1998).
Na helvetijskih ležijo turonijski skladi, ki so zastopani s prodom, konglomeratom, peskom in
laporovcem (Mioč in Žnidarčič, 1987). V severozahodnem delu Slovenskih goric je v
turonijskih plasteh mnogo vložkov litotamnijskih apnencev in apnencev (Pleničar in Nosan,
1958). Na turonijskih plasteh ležijo sarmatijske plasti, ki so zastopane s prodom, peskom in
peščenim laporovcem (Mioč in Žnidarčič, 1987). Plasti so se razvile v brakičnem okolju
(Pleničar in Nosan, 1958). Tem plastem sledijo panonijski laporovec, prod ter pesek (Mioč in
Žnidarčič, 1987).
2.2.2.2. PLIOCEN
Pliocenski sedimenti so bolj debelozrnati, sestavljajo jih prodi, peščeni prodi, konglomerati in
peski. Poleg se pojavljajo še leče gline in redkeje plasti glinastega laporja. Zavzemajo ozemlje
jugovzhodnega dela Slovenskih goric in ležijo superpozicijsko na sarmatijskih in panonijskih
sedimentih. Značilni sta navzkrižna in valovita plastovitost, zato plasti včasih izgledajo
lečasto. Sestava peščeno-prodnatih sedimentov je podobna panonijskim plastem.
Konglomerat je drobno do srednje zrnat in sestavljen večinoma iz kremenovih prodnikov
(Mioč in Žnidarčič, 1987).
2.2.2.3. PLIOKVARTAR
Pliokvartarni sedimenti se nahajajo v juhozahodnem delu geotektonske enote, zastopani pa so
kot prod, glinast prod, pesek in glina (Mioč in Žnidarčič, 1987).
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2.2.2.4. KVARTAR
Kvartar označuje pester razvoj sedimentov, ki so nastali kot posledica tektonskih, morfoloških
in klimatskih razmer (Mioč in Marković, 1998). Sedimenti se pojavljajo v obliki rečnih
naplavin, največ jih je na Dravsko – Ptujskem in Apaškem polju, ter na večih mestih v
Slovenskih goricah. Zastopani so kot melji, gline, peščene gline, prodi, aluvialni, deluvialni in
proluvialni material. Melj in glino najdemo v dolini reke Ščavnice in območjih, kjer prihaja
do občasnih poplav. Na ta način voda prinaša in odlaga meljasto-glinast material transportiran
iz obrobja. Ponekod se je razvila bujna vegetacija, posledica odmrtja vegetacije je nastanek
organogenih sedimentov, v dolini Ščavnice pa je nastala celo šota. Peščena glina leži v
erozijsko diskordantnem položaju na neogenskih sedimentih. Nastanek je eolski ali delno
fluvialni. Aluvialne naplavine predstavljajo meljasto-glinasti in peščeni sedimenti, med katere
so pomešani prodniki. Material izhaja iz bližnje okolice in je heterogen. Debelina znaša do
nekaj metrov, odvisna je od velikosti in jakosti vodnega toka. Deluvialni material najdemo v
severnem in vzhodnem delu Slovenskih goric, ob vznožjih posameznih grebenov od koder je
bil transportiran hudourniško ali soliflukcijsko (Mioč in Žnidarčič, 1987).
Po litostratigrafski karti projekta T-JAM (Jelen in Rifelj, 2011) preiskovano območje gradijo:
Ptujskogorsko-Kogška formacija (spodnji badenij do zgornji badenij), kjer se menjavajo
peščenjaki, peski, peščeni melji, meljasti laporji/laporovci, glinasti lapor/laporovec,
konglomerat, prod, breče, algni apnenec, dolomit in vložki premoga.
Špiljska formacija je sestavljena iz Hrastovško-Kresniškega člena, Šentiljskega člena in
Selniškega člena. Hrastovško-Kresniški člen (spodnji badenij) je sestavljen iz ločenih pojavov
peščenih in algnih apnencev med peski, peščenimi prodi, prodni peski in laporovci. Šentiljski
člen (spodnji badenij do srednji badenij) gradijo meljasti laporovci, glinasti laporovci in
peščenjaki, ki se menjavajo. Selniški člen (srednji badenij do sarmatij) je sestavljen iz
menjajočih plasti peska, peščenjaka, peščenega in meljastega laporja/laporovca, melja,
meljevca, laporaste gline, meljne gline in konglomerata ter lokalno peščenih algnih in oolitnih
apnencev.
Špiljska formacija je sestavljena iz Oseškega člena (spodnji panonij), kjer se v zgornjem delu
menjavajo peščeni laporovci, peski in redke plasti peščenega proda, v spodnjem delu pa
peščeni laporovci, glinasti laporji, laporaste gline in peščeni prodi in Miklavškega člena
(spodnji panonij), ki je sestavljen in laporovca.
Lendavska formacija je sestavljena iz Jeruzalemskega člena (zgornji panonij), kjer se
menjavajo peski, peščeni lapor/laporovec, meljasti lapor/laporovec, glinasti lapor/laporovec in
glina ter Sodniškega člena (spodnji pontij), grajenega iz peščenega laporja/laporovca,
laporaste gline, in redkih peskov in peščenjakov.
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Murska formacija je sestavljena in Presiško-Petišovskega člena (zgornji del spodnjega
panonija do zgornji pontij) in Cogetinško-Kuzemskega člena (zgornji del spodnjega panonija
do zgornji pontij). Presiško-Petišovski člen je sestavljen iz menjajočih plasti peska,
peščenjaka, melja, laporja/laporovca, glinastega laporja, laporaste gline, gline, peščene in
meljaste gline ter plasti pemoga. Cogetinško-Kuzemski člen sestavljajo menjajoče plasti
meljaste gline, gline, melja, glinastega melja, prodnatega in peščenega melja, peska,
meljastega in prodnatega peska, proda in vložki fragmentov dreves.
Ptujsko-Grajska formacija je sestavljena iz Ptuj3 člena (zgornji pontij do pliocen) in
Popovškega člena (zgornji pontij do pliocen). Ptuj3 člen gradijo prodnati peski, meljasti
peski, peščeni in glinasti prod, prodnati melj, glinasti melj in meljasta glina, ki se menjavajo
in izjemoma točkasto pojavljanje premoga. Popovški člen je v zgornjem delu sestavljen iz
proda, peščenega in meljastega proda, v spodnjem delu pa se menjavajo pesek, prodnati
pesek, peščena in meljasta glina in glinati ter peščeni prod in ponekod bazaltni tuf, tufiti in
bazalt.
Sledijo pliocenski in pleistocenski prod in pesek s preperino ter kvartarni glineni prod,
rumeno-rjava peščena glina, meljasta glina, eolski pesek, peščena glina, aluvialne terase,
organogeni močvirski sedimenti ter proluvialni in soliflukcijski nanosi.

Slika 1: Izsek površinske litostratigrafske in tektonske karte projekta T-JAM z označenimi
obravnavanimi lokacijami (prirejeno po Jelen in Rifelj, 2011)
5
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2.3. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Za območje Slovenskih goric je značilno subpanonsko podnebje, s povprečno letno količino
padavin od 900 do 1100 mm. Količina padavin se zmanjšuje v smeri od zahoda proti vzhodu,
v tej smeri se večajo tudi temperaturne razlike (ARSO, 2006). V paličnem diagramu (Slika 2)
je prikazana količina padavin na merilni postaji Kadrenci v obdobju od 1.12.2014 do
31.1.2015, ko sem izvajala meritve na terenu.
PADAVINE (mm)
25
20
15
10
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0

DATUM

Slika 2: Palični diagram padavin v obdobju merjenja terenskih fizikalno-kemičnih parametrov

Najpomembnejši vodotok na območju Slovenskih goric je reka Ščavnica, ki je desni pritok
reke Mure, sama pa ima več manjših pritokov. Izvira v dolini pri vasi Zgornja Velka na
severnem delu Slovenskih goric in teče naprej proti jugovzhodu, kjer pri Ljutomeru vstopi v
ravnino in se pri Gibini izliva v Muro. Reka Ščavnica je regulirana. Pred regulacijami je bila
značilna nižinska reka z majhnim strmcem in počasnim tokom. Zaradi regulacij ima danes
precej spremenjen režim, v poletnih mesecih v sušnih obdobjih skoraj presahne. Njen
povprečni pretok je 2,11 m3/s, maksimalni 49,6 m3/s (izmerjen v Pristavi 8.2.2009),
minimalni pa 0,02 m3/s (izmerjen v Pristavi 30.9.1992) (ARSO, 2006).

2.4. HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Mineralne vode na območju Pomurja so bile odkrite na podlagi naravnih izvirov. To so
večinoma visoko mineralizirane vode z veliko količino plina (CO2), ki izvira iz magmatskih
in termometamorfnih procesov. Nastale so zaradi menjavanja sedimentacije debelozrnatih in
drobnozrnatih plasti skozi celotno obdobje terciarja, kar v hidrogeološkem smislu pomeni
prepustne in zelo slabo prepustne sedimente. Prelomne cone omogočajo komunikacijo med
posameznimi plastmi in tektonskimi enotami (Pezdič, 1991). Sprva so domnevali, da naj bi
CO2 izhajal iz plašča, zaradi tektonskih con in vulkanizma v srednjem miocenu in pliocenu,
deloma bi lahko bil produkt dozorevanja organske snovi.
6
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Šlebinger (1955) je interpretitral izvor CO2 iz magmatskih kamnin, ki oddajajo CO2 počasi in
stalno čeprav so že ohlajene.
Žlebnik (1975) je pripisal izvor CO2 dvema nastankoma. Prva hipoteza je bila, da izhaja iz
globoko ležečega magmatskega telesa, ki je v srednjem pliocenu predrlo v metamorfne
kamnine in se počasi ohlajalo, pri čemer je izhajal plin, ki se je raztopljen kopičil in
akumuliral v poroznih terciarnih plasteh. Po drugi hipotezi je plin nastal s kemičnimi
reakcijami pri temperaturah 50 - 120°C iz karbonatov (laporjev).
Možnosti nastanka in migracije CO2 na preiskovanem območju so povzete po Pezdiču (1991):
-

-

Nastanek CO2 iz zgodnje epigenetske stopnje procesa dozorevanja organskih snovi
Produkcija CO2 z dekarbonatizacijo dolomita v prisotnosti kremenice in silikatov,
predvsem mineralov glin, v temperaturnem razponu od 80° do 150°C – glavni delež
izvora CO2
Nekaj CO2 prispevata redukcija sulfatov in zorenje organskih snovi, ki sta obilno
zastopana v nekaterih plasteh
Manj verjeten je izvor CO2 iz plašča, čeprav so miocenske in pliocenske
postvulkanske ekshalacije možne, a je količina CO2 zanemarljiva

Plinski CO2 migrira deloma skupaj z vodo, ali pa se loči od vode in skupaj z ostalimi plini
potuje hitro proti površini, to velja predvsem za mofete s skoraj čistim CO2. K migraciji CO2
prispeva Boračevski prelom (nastopa kot aktivna cona) na območju Radencev in Ščavniške
doline. Na več mestih vzdolž Boračevsekga preloma, od Negove do Radencev, izhaja suh
plin. Kemijska sestava plina je zelo spremenljiva. Na območju Radencev izhaja CO2 s
povprečno 1% primesi, najčistejši CO2 je v Ščavniški dolini in vzdolž Boračevskega
preloma, tako iz naravnih izvirov (mofet) kot tudi iz vrtin. Proti vzhodu se povečujeta
vsebnost dušika in metana, temu sorazmeren je tudi delež CO2. CO2 migrira predvsem ob
severovzhodnem in severnem pobočju paleozoiske podlage in se skozi mehansko manj
odporne cone ob prelomih prebija v višje plasti in se koncentrira pod neprepustnimi plastmi
(Pezdič, 1991).
Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so z izotopsko sestavo ogljika in kisika v CO2
dokazali postvulkanski ali metamorfni nastanek (Pezdič, 1999). Tekom let se je izvor CO2
pojasnil z izotopskimi analizami plina, ki so pokazale, da plin nastaja v karbonatnih kamninah
v podlagi terciarnih plasti v globinah pod 800 m in pri temperaturah 50 - 120°C. Plin, ki še
vedno nastaja (različni izvori), prodira ob prelomih in drugih migracijskih poteh (Pezdič in
drugi, 1995) v višje ležeče vodonosnike in se raztaplja v vodi ter s tem povečuje njeno
mineralizacijo (Žlebnik, 2009).
Kralj in drugi (2009) so preučevali hidrotermalne sisteme v Benediktu in na podlagi analize
izotopa δ13C pripisali izvor CO2 vulkanskemu delovanju, kar pomeni, da verjetno obstajajo
različni izvori, iz katerih plin migrira.
7
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3. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV IZVIROV
Prvi, ki je odkril vrelce mineralne vode na radenskem območju, je bil študent medicine Karl
Henn leta 1833, ki je odkupil zemljišče in pričel polniti prve glinene steklenice mineralne
vode. Zajemati so jo začeli konec 19. stoletja s plitvimi vrtinami (Mioč, 1998). Tekom let so
bile opravljene različne analize mineralne vode, leta 1882 se je začel tudi turizem na osnovi
radenske slatine (Žlebnik, 1980). Šlebinger (1955) je opazoval pojavljanje sulfidov v
pomurskih slatinah ter ugotavljal njihov pomen za nastanek slatin. Ugotovil je, da so pri
nekaterih slatinah v Slovenskih goricah in Murskem polju pogoste limonitne oborine, v
nekaterih vrelcih pa jih sploh ni. Železo je torej precej nestalna sestavina slatin. Ugotovil je
tudi, da nekateri vrelci vsebujejo H2S, nekateri pa ne, kar naj bi bilo povezano z genetsko
zvezo oziroma odvisnostjo obeh prvin preko pirita oziroma sekundarnih limonitiziranih
oborin v okoliških kamninah. Prve hidrogeološke raziskave v Radencih leta 1965 so pokazale,
da je vrelčno območje bogato s horizonti podzemnih voda, ki so mineralizirane (Žlebnik,
1980). Med leti 1970 in 1976 je bilo izvrtanih več vrtin z namenom najti čim več mineralne
vode in je zajeti. V okviru raziskovanja je bila izvrtana vrtina T-1 v Boračevi, kjer so prvič
naleteli na suh plin CO2 in ne na vodo (Žlebnik, 2009). Leta 1974 je bila izvrtana vrtina v
bližini vasi Rihtarovci, kjer so s kemično analizo ugotovili, da je voda visoko mineralizirana
in vsebuje veliko CO2. Geokemična analiza izotopske sestave mineralne vode je pokazala, da
se na območju Radencev nahajajo trije tipi vode, ki se med seboj mešajo: mlada meteorna
voda, stara meteorna voda in morska voda, oziroma razredčena slana voda z lastnostmi
morske vode. Podobno mešanje vode je tudi v dolini Ščavnice (Pezdič in drugi, 1995).
Mineralna voda v Radencih je Na-HCO3, Na-Ca-HCO3 in tudi Na-HCO3-Cl tipa z največjo
mineralizacijo preko 8 g/l in vsebnostjo CO2 skoraj 2 g/l (Mioč, 1998).
Vrzel (2012) je na podlagi izdelanih D'Amorejevih diagramov ter s Piperjevim diagramom,
ugotovila, da se na Radenskem vrelčnem območju mešajo vode, ki imajo svoj izvor v plitvi
oziroma morski vodi. Do mešanja prihaja na določenih območjih, v bližini prelomov. Čas
mešanja je hiter glede na geološki čas, prisotna sta dva različna sistema mešanja vode, kjer je
delež sveže vode večji od vode, ki ima izvor v morski vodi.
Po 2. svetovni vojni so pričeli izkoriščati tudi mineralne vode na območju Slovenskih goric,
kjer se mineralna voda nahaja v pliocenskih, panonskih in sarmatskih peščenih plasteh.
Mineralna voda v dolini Ščavnice pripada Ca-HCO3 in delno Ca-Na-HCO3 tipu (Mioč, 1998).
Mineralne vode na območju Radencev in Ščavniške doline spadajo med hladne mineralne
vode, ki so blago do srednje mineralizirane in bogate z ogljikovim dioksidom (Novak, 1974).
V Radencih ima mineralna voda zaradi velike vsebnosti CO2 do približno 11 g/l raztopljenih
snovi (Lapanje in Rman 2009). Vode v Rihtarovcih vsebujejo več kot 1000 mg/l CO2 in so
Na-HCO3 tipa, v Radvencih približno 2048 mg/l CO2 in so Ca-HCO3 tipa. Ca-HCO3 tipa so
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tudi vode v Stavešincih, Ihovi, Benediktu in Negovi. Vse vode vsebujejo več kot 1000 mg/l
raztopljenih mineralnih snovi, v Radvencih celo približno 2055 mg/l (Novak, 1974).
V nadaljevanju besedila bom podrobneje opisala obstoječe poznavanje izvirov, ki so
obravnavani v diplomskem delu: Ihovska slatina, Ivanjševska slatina, izvir Žekš, Lokavska
slatina, mofeta Rihtarovci, Polička slatina, Radvenska slatina, Stavešinske mofete,
Stavešinske slepice, Ujterska slatina in Verjanska slatina. Večinoma so zavarovane kot
naravne vrednote, razen izvir Žekš in Radvenska slatina.

3.1. IHOVSKA SLATINA
Izvir mineralne vode se nahaja vzhodno od Ihove in severovzhodno od Lenarta v porečju
Ščavnice (Slika 1), sredi travnika ob regionalni cesti Spodnja Ščavnica - Benedikt. Ker je
mineralna voda ograjena z betonskim okvirjem in pokrita s pokrovom, se ne izliva. Občasno
se majhne količine mineralne vode izcejajo v kotanjico ob betonskem okvirju
(Naravovarstveni Atlas, 2013).

3.2. IVANJŠEVSKA SLATINA
Izvir slatine je na levem bregu Ščavnice ob asfaltirani cesti med Ivanjševci, Dobravo in
Negovo (Slika 1). Izvir je zaščiten s pokrovom, ki se ga ne da odstraniti, ker je zavarjen,
pristop do izvira je enostaven. Okolica je urejena, postavljene so klopi, mize in korita z
rožami (Kokol, 2008). Ob Ščavnici je paviljon, kjer je njeno zajetje. Po cevi voda iz zajetja
odteka v bližnji potok Ščavnico, ljudje jo še danes uporabljajo. Ta vrelec se je v preteklosti
obrtniško izkoriščal. Ob paviljonu stoji hiša, kjer so pred prvo svetovno vojno polnili
steklenice in jih vozili v Mursko Soboto in Gradec. Polnilnica je bila v lasti podjetnika
Kirbiša, ki je nameraval ob vrelcu zgraditi zdravilišče, a mu je to preprečila prva svetovna
vojna (Bagar in drugi, 2007). Po drugi svetovni vojni sta polnilnico kupila gostilničarja Franc
in Hedvika Ferk. Gospa je slatino prodajala v svoji gostilni v Negovi, ob izviru je imela tudi
trafiko, kjer je skrbela za urejenost okolice vrelca (Kokol, 2008).
Ob obisku vrelca sem opazila, da je Radenska d.d. na dan 28. 7. 2014 kemijsko in
mikrobiološko analizirala Ivanjševsko slatino. Analiza dokazuje, da je voda pitna. V
nadaljevanju so podani njeni rezultati (Tabela 1).
Tabela 1: Kemijska analiza Ivanjševske slatine 28. 7. 2014, laboratorij Radenske d.d.
Parameter
Alkaliteta (mmol/l)
HCO3- (mg/l)
CO2 (g/l)
Mg2+ (mg/l)
Ca2+ (mg/l)
Cl- (mg/l)
Fe3+ (mg/l)

Rezultat
46,70
2848,70
1,44
139,18
372,18
2,77
8,25
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SO42- (mg/l)
pH
Specifična el. prevodnost (mS/cm)
Na+ (mg/l)
K+ (mg/l)
F- (mg/l)
NO3- (mg/l)
NO2- (mg/l)

1,48
6,6
3,1
134,71
18,2
0,22
3,32
0,09

Povzemam mnenje Radenske d.d. o mikrobiološki analizi:
Vzorec vode, odvzet 28. 7. 2014 Ustreza mikrobiološkim kriterije po Pravilniku o pitni vodi
(Ur.i. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2004, 92/2006, 25/2009).

3.3. IZVIR ŽEKŠ
Izvir se nahaja 100 metrov od glavne ceste Lenart – Benedikt (Slika 1) na levi strani gozdne
poti. Poleg samega izvira so opazni ostanki vrtine in lokacija odvzemnega mesta vode. Izvir je
velik približno 5 m x 3 m, voda je rjave barve in kalna. Glede na kemijsko analizo, za katero
je bil odvzet vzorec 16. 11. 2010, mineralna voda iz izvira spada med Ca-Mg-HCO3
mineralne vode. Izvir je bogat z mineralnimi snovmi. Povišana je vsebnost
hidrogenkarbonata, vsebnosti klorida in sulfata niso bile presežene. Povišana je bila vsebnost
kalcija in magnezija, izstopala je tudi vsebnost železa. Ker je vsebnost prostega ogljikovega
dioksida večja od 250 mg/l, se voda prišteva med kisle. Na izviru je določena tudi visoka
vsebnost silicija. Količina nitratov ni bila presežena (Senekovič, 2011).

3.4. LOKAVSKA SLATINA
Nahaja se v Lokavcih (Slika 1) v bližini domačije Lončarič. Njena posebnost je, da izvira na
vzpetini, 50 m višje od Ščavniške ravnine. Vrelec nima urejenega iztoka tako, da je slatino
mogoče zajeti z vedrom. Ker betonirana kašta, s katero je obdan vrelec, ni pokrita, je voda na
površju onesnažena z organskimi odpadki. Ob glavnem vrelcu je več manjših, kjer voda
brbota iz tal ali pa iz njih izhaja samo plin (Bagar Povše in drugi 2007). Nekoč so domačini
slatino pili, danes za rabo ni primerna, niti ni čista. Lastniki gozda, v katerem se nahaja izvir
so uredili gozdno pot do vrelca, ki poteka drugje kot nekoč. Leta 2006 je bila na izviru
opravljena kemijska analiza, ki je pokazala, da je voda onesnažena, saj vsebuje veliko
nitratnih ionov (Kokol, 2008).

3.5. MOFETA RIHTAROVCI
Mofeta Rihtarovci, ki leži na spodnji terasi reke Mure pri naselju Rihtarovci (Slika 1), je
območje z več izviri CO2. Najmočnejši izvir je na robu med travnikom in depresijo z visokim
šašjem, sicer pa plin izhaja po širšem območju. Izvirno območje poleg visokega šašja
poraščajo predvsem travniške površine, ki so deloma preorane (Naravovarstveni Atlas, 2013).
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3.6. POLIČKA SLATINA
Polička slatina imenovana tudi Kurbosova/Murtova/Muratova slatina se nahaja na travniku ob
cesti Ščavniški vrh – Police (Slika 1). Izvir je najlažje najti, če se pozanimamo pri domačinih.
Od nekdanjega izvira obdanega z leseno kašto, je danes ostala le mlaka. Kemijska analiza iz
leta 2006 je pokazala, da je slatina iz tega izvira ena izmed najčistejših, saj ne vsebuje
nitritnih, nitratnih in amonijevih ionov. Fosfatnih ionov, ki jih v pitni vodi po pravilniku ne
sme biti je 0,5 mg/l. Slatina se je v preteklosti uporabljala za pitje, kuhanje in zalivanje, danes
pa se ne uporablja več. Zajeti jo je mogoče samo z vedrom, saj nima urejenega odtoka skozi
cev. Slatine že dolgo nihče več ne uporablja za pitje, so jo pa izkoriščali v bližnjih hišah,
dokler še niso imeli napeljanega vodovoda. Z napeljavo vodovoda se je uporaba precej
zmanjšala. Poleg glavnega izvira je na travniku še več manjših, ki so opazni samo v deževnem
obdobju. Takrat so vidni v obliki brbotajočih mehurčkov, sicer pa se jih samo sliši. (Kokol,
2008).

3.7. RADVENSKA SLATINA
Radvenska slatina je omenjena v brošuri Med vrelci življenja (Bagar Povše in drugi 2007).
Vodnjak se nahaja v središču vasi Radvenci na polju (Slika 1). Naravni izvir so ljudje v
preteklosti uporabljali za gašenje žeje pri delu na polju. Vrelec je urejen z betonskim
okvirjem, ki je obdan z lesom. Vodo iz vodnjaka so zajemali še pred dobrimi dvajsetimi leti.
Izvir nima urejenega iztoka, tako da je slatino potrebno zajemati z vedrom. Voda ni pitna
zaradi organskih odpadkov, ki padajo v nepokrit izvir. Leta 2006 je bila na izviru opravljena
kemijska analiza, ki je pokazala, da Radvenska slatina ne vsebuje nitritnih in amonijevih
ionov, vsebuje pa nekaj fosfatnih, ki jih po predpisih ne bi smelo biti (Kokol, 2008).

3.8. STAVEŠINSKE MOFETE/MOFETA STRMEC
Nahajajo se na obeh straneh ceste Ivanjci – Stavešinci (Slika 1). Iz lukenj na sredini travnika
uhaja hladen ogljikov dioksid, ki prodira na površje v dolžini nekaj metrov (Slika 3). Jarek na
drugi strani ceste, kjer se prav tako nahajajo mofete, je večino časa suh, ob večjih količinah
padavin se v njem nabere voda in takrat je mogoče izhajajoče pline videti in slišati. Na
dvignjenih delih jarka najdemo enake primerke rastlin kot v okolici mofet na travniku
(ostrocvetno ločje, plazeča detelja, navadna latovka, navadna kostreba), ki so rdečkaste barve,
kar naj bi bila posledica negativnega vpliva izhajajočega plina. Dno jarka ni poraslo z
vegetacijo (Kokol, 2008).
Ogorevc (2008) je na mofeti Strmec izvajal meritve toka CO2 iz tal in vsebnosti vode v tleh.
Ugotovil je, da se tok CO2 iz tal na različnih območjih mofete razlikuje in da geogeni CO2
poveča tok plina iz tal. V mofeti na vsebnost vode v zgornji plasti tal močno vplivajo
padavine. Transpiracija je največja na območju, kjer ni obogatitve z geogenim CO2, tako da ta
ne zavira rasti rastlin. Na območjih, kjer je geogeni CO2 prisoten, je vsebnost vode večja,
11
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spremembe v vsebnosti vode pa so zelo majhne. Spremembe so nekoliko večje le ob bolj
spremenljivem padavinskem režimu, torej ne suša, niti velike količine padavin nimajo vpliva
na tok CO2, oziroma je ta zanemarljiv.
Maček (2013) je na Stavešinskih mofetah ugotavljala vpliv abiotskih dejavnikov okolja na
boidiverziteto in strukturo združb talnih mikrobov, torej vpliv spremenjenih talnih plinov na
združbe gliv, arhej in bakterij. Ugotovila je, da CO2 povzroča hipoksijo, ki lahko močno
vpliva na mikrobiološke združbe. Pojav hipoksije je pogosto prisoten na poplavljenih tleh,
lahko pa se pojavi tudi na nezasičenih tleh. Na mestih, ki so najbolj izpostavljena izhajanju
plina, CO2 nadomesti kisik v tleh in ustvari hipoksične ali celo anoksične pogoje, kar je
pričakovano na lokacijah, ki so visoko obogatene z geogenim CO2 (Vodnik in drugi, 2009).
Na lokaciji je bila opažena tudi velika količina trave Echinochloa crus-galli, kar kaže, da so
določene vrste sposobne rasti pod pogoji z visokimi koncentracijami CO2. Trava je bila
najdena celo zelo blizu luknjic, kjer izhaja CO2, čeprav je tam rastje zelo zreducirano (Vodnik
in drugi, 2002). Opažena je bila tudi visoka korelacija med izplinjenim CO2 in koncentracijo
talnega CO2 na globini do 0,8 m, vlaga v tleh pa ne vpliva na količino izplinjenega CO2
(Vodnik in drugi, 2009).
Kljub omenjenim detaljnim raziskavam podrobnejšega opisa in slike mofet v publikacijah
nisem našla.

Slika 3: Stavešinske mofete (foto: Kokol, 2008)

3.9. STAVEŠINSKE SLEPICE
Nahajajo se v Stavešinskem vrhu (Slika 1), v zaselku Amerika. Dva izvira se nahajata v gozdu
v Žlabrovi grabi. Voda zaradi izhajanja CO2 močno žubori in se peni. Moč žuborenja se
spreminja tekom letnih časov, pozimi je manjša, spomladi pa močnejša (Bagar Povše in drugi,
2007). Leta 2006 je bila opravljena delna kemijska analiza vode, ki je pokazala, da so v vodi
prisotni nitratni, amonijevi in fosfatni ioni. Zaradi zanimivosti in drugačnosti izvira so se zanj
zanimali tudi tuji raziskovalci, ki so opravljali številne meritve, katerih podatki še niso
objavljeni (Kokol, 2008).
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3.10. UJTERSKA SLATINA
Izvira na poti Negova – Spodnji Ivanjci (Slika 1), blizu kmetije Kavčič. Izvir je težko najti,
ker se nahaja v gozdu sredi gosto zaraslega območja. V bližini je suha struga potoka. Slatina
je bila pred časom ograjena s kvadratno kašto in betonsko – lesenim okvirjem. Izvir je
zapuščen, neurejen in nima urejenega iztoka, tako da je vodo mogoče zajemati le z vedrom.
Slatino so zadnjič zajemali pred petindvajsetimi leti, danes pa je več ne uporabljajo, kar je
vidno po pajčevini in smeteh v izviru. Analize vode na tem izviru ni, pritok naravne vode pa
naj bi bil majhen z malo raztopljenimi mineralnimi snovmi. V poročilu o kemijski analizi
slatinskih izvirov iz leta 2006 piše, da izvir ni dostopen. Nekdaj so ljudje verjeli, da
zadrževanje ob izviru dobro vpliva na dihala in splošno počutje (Kokol, 2008).

3.11. VERJANSKA SLATINA
Verjanska slatina se nahaja severno od Svete Trojice v Slovenskih goricah (Slika 1),
jugozahodno od domačije Brunčič ob robu gozda. V preteklosti se je uporabljala za pitje,
danes pa se izvir zastarel, opuščen in zasut z listjem (Naravovarstveni Atlas, 2013).

3.12. DRUGI IZVIRI
Na preiskovanem območju obstajajo tudi drugi mineralni izviri: Muršičev vodnjak,
Breznikova slatina, Diematova slatina, Bračkova slatina, izvir Lormanje in Rajšpov vodnjak
(Senekovič, 2011) ter izvir Ribnik in Trikraljeva slatina (Novak, 1974). V okolici Radencev
obstaja še več naravnih izvirov plina, poleg indrustrijskih vrtin, ki še niso bili podrobno
raziskani (npr. Črna mlaka), a so zaradi svojega obsega težko dostopni za podrobnejše
hidrogeološke analize (Bagar Povše in drugi, 2007). Ker ti izviri niso kazali osnovnih
značilnosti, po katerih bi jih uvrstila med mofete, jih v svojo raziskavo nisem vključila.
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4. PRAKTIČNI DEL
4.1. TERENSKO DELO
Terensko delo je obsegalo geološki in hidrogeološki pregled vsake lokacije, v obdobju med
decembrom 2014 in marcem 2015. Lokacijo sem najprej na grobo skartirala in zabeležila
hidrogeološke podatke. Fizikalno-kemijski parametri, ki sem jih merila so bili temperatura,
pH, električna prevodnost, redoks potencial, globine vodnjakov in gladina vode v njih. Z
GPS-om sem določila natančne lokacije mofet. Na vsaki lokaciji, kjer je šlo za mokro mofeto,
sem določila relativno intenziteto izhajanja plina. Za vse lokacije sem uporabila isto lestvico.
V kabinetu sem z računalniškimi programi izrisala batimetrične 3D-modele in podala
natančne lokacije na zemljevidu.
4.1.1.TEMPERATURA VODE
Temperatura je mera povprečne kinetične energije vodnih molekul, izražena v enoti Celzij
(°C). Nanjo vplivajo sončna energija, globina vode, hitrost toka vode in temperatura dotokov
podzemne vode, pa tudi ljudje z odstranjevanjem vegetacije, spremembami toka vode ali
industrijskimi vplivi (Frank in drugi, 2011). Temperatura ima velik vpliv na kemijske
lastnosti vode, predvsem na pH in količino raztopljenega kisika, ki se z višanjem temperature
nižata, in na električno prevodnost, ki se z višanjem temperature viša (Frank in drugi, 2011).
Inštrument, s katerim sem merila temperaturo: WTW340i, sonca: pH/Cond.
4.1.2. pH VODE
pH je merilo za koncentracijo oziroma aktivnost oksonijevih ionov. Z njim ugotavljamo
bazičnost ali kislost raztopine. Definiran je kot negativni logaritem aktivnosti vodikovih
ionov:
pH = -log ((H3O+) / mol dm-3
V primeru čiste vode je pH pri temperaturi 25°C nevtralen, kar pomeni, da vlada protolitsko
ravnotežje, katerega podaja enačba: H2O(l) + H2O(l) ↔ H3O+(aq) + OH-(aq). Če v vodi
raztapljamo kisline, je v njej več H3O+ ionov kot OH-, če raztapljamo baze, je koncentracija
oksonijevih ionov manjša od 10-7 in raztopina je bazična (Atkins in drugi, 1997).
Na vrednost pH vplivajo: litološka zgradba (karbonatne kamnine dvigajo pH), alge v vodi,
(bolj bazičen pH), razpadajoča organska snov, kisli dež (sproščujoč ogljikov dioksid
zmanjšuje pH) in temperatura (Frank, in drugi, 2011). pH zvišamo z dodajanjem baze ali z
odstranjevanjem CO2 (Hounslow, 1995).
V naravnih okoljih je pH vode med 4 in 9, v morski vodi med 7,5 in 8,4, v pitni vodi med 6,5
in 8,5 in v sladki vodi med 6,5 in 8,5 (Frank in drugi, 2011). Vode s pH < 4 (močno kisle) so
14
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lahko kisle geotermalne vode in vode, katerih kislost je posledica oksidacije pirita. Zmerno
kisle vode s pH od 4,0 in 6,5 so ponavadi posledica šibkih ogljikovih (atmosferski CO2 ali
CO2 kot posledica oksidacije organske snovi) ali organskih kislin (Hounslow, 1995).
Inštrument, s katerim sem merila pH: WTW340i, sonda: pH.
4.1.3. ELEKTRIČNA PREVODNOST VODE
Je zmožnost vode za prevajanje elektronov skozi disociirane ione v vodi. Lahko je opisana kot
koncentracija snovi, raztopljenih v vodi (Frank in drugi, 2011). V raztopinah in talinah se
nahajalo elektroliti, ioni, ki prevajajo električni tok. Ločimo močne elektrolite, ki so
popolnoma ionizirani v raztopinah (NaCl, HCl) in šibke elektrolite, ki so v raztopinah le delno
ionizirani (etanojska kislina v vodi). V raztopinah elektrolitov prenašajo naboj gibljivi anioni
in kationi. Prevodnost vode je odvisna od števila anionov in kationov in od tega, kako se
gibljejo. V praksi električno prevodnost izražamo v µS/cm (Atkins in drugi, 1997).
Na električno prevodnost vplivajo: okoliške kamnine (graniti zmanjšujejo elektroprevodnost,
saj slabo ionizirajo), glinena tla (zvišujejo elektroprevodnost, saj dobro ionizirajo),
evaporacija (zvišuje elektroprevodnost) in vplivi človeka (nepravilno ravnanje z odplakami,
onesnaževanje). Elektroprevodnost se zvišuje tudi z višanjem temperature, prisotnostjo
nitratov in fosfatov. Z višanjem elektroprevodnosti se niža vsebnost raztopljenega kisika. V
destilirani vodi elektroprevodnost znaša od 0,5 do 3,0 µS/cm, v pitni vodi od 30 do
1500 µS/cm, v deževnici do 200 µS/cm in v morski vodi približno 53 000 µS/cm (Frank in
drugi, 2011).
Inštrument, s katerim sem merila elektroprevodnost: WTW340i, sonda: Cond.
4.1.4. REDOKS POTENCIAL VODE
Redoks potencial ali Eh nam pove, ali je okolje redukcijsko ali oksidacijsko (Fenner, 2007).
Pri redoks reakcijah sodelujoči elementi spremenijo valenco (oksidacijsko število), izgubijo
(pri oksidaciji) ali pridobijo (pri redukciji) elektrone (Hounslow, 1995). Oksidacijsko stanje
ima pozitivno vrednost. Merimo ga v mV. Redukcijsko okolje ima redoks potencial do
300 mV, okolje bogato z kisikom pa ima redoks potencial nad 400 mV (Fenner, 2007).
Inštrument, s katerim sem merila redoks potencial: WTW340i, sonda: sentixORP.
4.1.5. GLADINA PODZEMNE VODE V VODNJAKIH
Globina do podzemne vode je razdalja od površja tal do gladine vode v vodonosniku.
Spreminja se v odvisnosti od tipa vodonosnika. Pri odprtem vodonosniku niha v odvisnosti od
padavin, pri zaprtem pa se ne spreminja in je ravna ploskev (Brenčič, 2012). Lahko se meri v
opazovalni vrtini – piezometru ali v vodnjaku, ki hitro reagira na spremembe nivoja vode v
vodonosniku (Vižintin, 2008).
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Za določanje gladine sem najprej določila koto tal v metrih nadmorske višine iz topografske
karte, nato sem z nivometrom izmerila višino roba vodnjaka nad tlemi in razdaljo od vrha
vodnjaka do gladine vode, koto gladine pa sem nato preračunala v metrih nadmorske višine.
4.1.6. MERITVE GLOBINE IZVIROV
Globine sem merila tudi na lokacijah, kjer je šlo za naravne izvire oziroma mokre mofete in
ne le za vodnjake. Glede na velikost izvira sem določila mrežo 10x10 cm ali 20x20 cm, na
kateri sem označila točke v lokalnem koordinatnem sistemu, na katerih sem z metrom (lesena
palica z označenimi razdaljami 10 cm) merila globine. Mrežo 10x10 cm sem izbrala na
manjših izvirih, mrežo 20x20 cm pa na večjih, saj je bilo zaradi velikosti izvira težje dostopati
do sredine in nevarno zaradi izhajanja ogljikovega dioksida. Te mreže in skice sem uporabila
za izdelavo batimetričnih 3D-modelov. Na lokaciji sem s kompasom določila tudi smer sever.
4.1.6. DOLOČANJE INTENZIVNOSTI IZHAJANJA CO2
Intenzivnost izhajanja CO2 (Slika 4, 5) sem določila posredno in subjektivno, saj nisem imela
merilcev pretoka plina. Določila sem lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila najmanjšo
intenziteto izhajanja CO2, 5 pa največjo. Enako lestvico sem uporabila na vseh lokacijah.
è
è
è
è
è

1= občasno posamezen mehurček
2= več mehurčkov v nerednem časovnem intervalu
3= stalen, a šibek tok plina
4= stalen močan tok manjšega obsega
5= stalen močan tok, površina žubori in je razburkana v obsegu več cm

Slike za vsako jakost izhajanja:

Slika 4: Jakost izhajanja CO2 1 in 2

Slika 5: Jakost izhajanja CO2 3, 4 in 5
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4.2. KABINETNO DELO
Preden sem se odpravila na teren, sem obravnavano območje preučila z namenom
nemotenega in učinkovitega hidrogeološkega kartiranja, ki je osnovna metoda
hidrogeološkega raziskovanja. Pregledala sem zbrano literaturo o dosedanjih raziskavah na
posameznih lokacijah. Posebej sem bila pozorna na različne definicije o tem, kaj je mofeta,
slatina, mineralni izvir in vrelec, ter kaj bi naj vsaka od lokacij bila. Preučila sem tudi
geografske in geološke lastnosti preiskovanega ozemlja, pri čemer sta mi najbolj pomagali
osnovna geološka karta in tolmači listov Maribor in Čakovec (Mioč in Žnidarčič, 1987 in
Mioč in Marković, 1998) ter manjša površinska litostratigrafska karta projekta T-JAM (Jelen
in Rifelj, 2011).
Našla sem več raznolikih definicij (laične in strokovne) mofete, mineralne vode/izvira, vrelca
in slatine, ki so podane v spodnjem besedilu:
4.2.1. PREGLED DEFINICIJ
4.2.1.1. DEFINICIJA MOFETE
1. Mofeta je odprtina v regiji skoraj ugaslega vulkanskega delovanja, skozi katero
izhajajo ogljikov dioksid, dušik in drugi plini (Collins, 1986).
2. Mofeta je arhaičen izraz za moderno besedo fumarole. Fumarole so odprtine v bližini
vulkana, skozi katere izhajajo žvepleni plini (Oxford University Press, 2015).
3. Mofeta je površinska oblika nizko-temperaturnega sistema (post-vulkanskega ali nevulkanskega), iz katere se sprošča hladni CO2, ki se dviga iz plašča (Hochstein in
Browne, 2000).
4. Mofete so naravni izvir CO2. Lahko so suhe ali mokre in so zaznamovane s širjenjem
in hladnim izplinjevanjem CO2 (>99 vol.%) in sledmi ostalih plinov, kot so metan,
dušik in žlahtni plini. Karakteristike mofet: Izhajanje CO2 povzroča zakisanje tal (pH
4,9 ± 0.5), redoks potencial približno 300 mV, nižji pH vode (4,9 – 5,5 ± 0,3).
Posledica izhajanja CO2 je tudi razpad karbonatov in preperevanje silikatov v
neposredni bližini. V bližini mofete je spremenjena tudi vegetacija, saj so značilne
acidofilne in nitrofilne vrste. Mineralogija suhe in mokre mofete se lahko razlikuje, v
večji meri je odvisna od CO2 (predvsem Fe in Mn minerali) (Mehlhorn in drugi,
2014).
5. Mofeta je razpoka na pojemajočem vulkanu z uhajajočimi plini, zlasti ogljikovim
dioksidom (Bajec in drugi, 1970).
6. Mofete, ki so naravni izvir CO2, so ekstremni ekosistemi, ki dosegajo koncentracije
CO2 v zgornjih 10-20 cm zemlje približno 80% (Maček in drugi, 2009).
7. Mofete so naravni izvir CO2 in predstavljajo ekstremen ekosistem, kjer zaradi
izhajanja geološkega plina v tleh prihaja do dolgoročnega pojava hipoksije (Maček,
2013).
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8. Mofeta je rustikalen izraz za izvir ogljikove kisline v plinski obliki (Budapest water
summit, 2013).
9. Mofeta je post vulkanski izvor vulkanskih plinov bogatih s CO2 in vodno paro pri
temperaturi nižji od 100 stopinj celzija. Pogosto je vezana na pojav toplih mineralnih
voda (Motyčková in drugi, 2012).
10. Mofeta je izvir CO2 na območju pozne faze vulkanske aktivnosti; tudi majhna
odprtina, skozi katero izhaja plin (Neuendorf in drugi, 2005).
11. Mofet a je post vulkanski pojav, razpoka ali luknja v vulkanskih kamninah, skozi
katere iz zemeljske notranjosti uhajajo ogljikov dioksid, vodna para ali drugi plini
(Wikipedija, citirano 18. 2. 2015).
Definicije mofete nisem zasledila v knjigah Slovenska vodna imena (Bezlaj, 1961) v
Geološkem terminološkem slovarju (Pleničar in drugi, 2006), in Hidrološkem slovarju (Mikoš
in drugi, 2002).
4.2.1.2. DEFINICIJA VRELCA
1. Termalni in mineralni vrelec je tisti, v katerem temperatura ni nižja od 20 °C, oziroma
ki vsebuje najmanj 1000 mg raztopljene trdne snovi in/ali 250 mg naravno
raztopljenega CO2 v enem litru vode (Wikipedija, citirano 4. 3. 2015)
2. Vrelec je tekočina, zlasti voda, ki vre in priteka iz zemlje na površje (Bajec in drugi,
1970).
3. Slatinski vrelec je naravni ali umetni izvir slatine (Pleničar in drugi, 2006).
4. Vrelec je mesto, kjer voda naravno izteka iz kamnin ali tal na površje Zemlje ali v
površinsko vodo (Neuendorf in drugi, 2005)
4.2.1.3. DEFINICIJA SLATINE
1. Slatina je voda, ki vsebuje večjo količino raztopljenih mineralnih snovi (Bajec in
drugi, 1970).
2. Slatina je mineralna voda iz naravnega vrelca (Wikipedija, citirano 4. 3. 2015).
3. Slatina je voda, ki vsebuje večje količine raztopljenih mineralov in/ali plinov (Pleničar
in drugi, 2006).
4. Slatina je naravna mineralna voda, ki ima vsebnost prostega ogljikovega dioksida
večjo od 250 mg/l (Pravilnik o naravni mineralni vodi, 2005).
4.2.1.4. DEFINICIJA MINERALNEGA IZVIRA OZIROMA MINERALNE VODE
1. Mineralna voda je voda, ki ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru, zaščitenim pred
kakršnokoli možnostjo kontaminacije in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več
naravnih iztokov ali vrtin. Ima lastnosti, zaradi katerih se razlikuje od pitne vode, ki
izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih in drugih
sestavin, te imajo lahko določene prehrambno – fiziološke učinke, in ima enako čistost
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2.

3.

4.

5.
6.

kot na izvoru (Pravilnik o naravni mineralni vodi, 2005). Definicija se uporablja za
predpakirano vodo (ustekleničenje), ki ne velja za naravno mineralno vodo
uporabljeno za zdravilne namene v naravnih zdraviliščih in termah.
Mineralne vode so vse tiste, ki vsebujejo nad 1000 mg/l raztopljenih mineralnih snovi
in pa nad 1 g/l prostega CO2 in tudi vode, ki ne vsebujejo 1 g/l raztopljenih mineralnih
snovi, če vsebujejo več kot 10 mg/l H2S ali Fe (Mioč, 1997).
Mineralne vode so tiste naravne vode, ki vsebujejo najmanj 1000 mg raztopljene trdne
snovi in/ali 250 mg naravno raztopljenega CO2 v litru vode (Wikipedija, citirano 27. 3.
2015).
Mineralna voda je voda iz mineralnega izvira, ki vsebuje različne minerale (soli,
sulfatne spojine) in je lahko gazirana ali negazirana. Tradicionalno se jo uporablja ob
izvirih za terme, javna kopališča, ali pa služi za pitje (Wikipedija, citirano 27. 3.
2015).
Mineralna voda je voda, ki vsebuje večje količine raztopljenih mineralov in/ali plinov
(Pleničar in drugi, 2006).
Mineralna voda je tista voda, ki vsebuje od 400 do 25000 mg/l raztopljenih mineralov
(Budapest water summit, 2013).

4.2.5. IZDELAVA KATASTRA MOFET IN MINERALNIH IZVIROV
Kataster je uradni popis zemljišč na določenem območju (Bajec in drugi, 1970). Kataster
vodnih virov Slovenije vsebuje natančne lokacije hidrogeološkega objekta (koordinate X, Y,
Z in kraj izvira), opis objekta, način pristopa, okolica, hidrogeološki podatki (poroznost, tip
vodonosnika, način iztoka,…) in terenske meritve fizikalno kemičnih parametrov vode
(Kranjc, 1995). Kataster mofet je izdelan po istem principu kot hidrogeološki kataster.
V kataster mofet sem vključila vsa imena, ki sem jih našla za posamezen izvir, natančno
lokacijo izvira, vpeto na topografsko karto 1 : 5000, kratek opis, fotografijo, batimetrični
3D-model, terenske meritve fizikalo-kemijskih parametrov in uporabo vode/izvira. Terenske
meritve, ki sem jih vključila, nudijo osnovne podatke, s katerimi lahko vsaj delno
klasificiramo podzemno vodo.
4.2.6. IZDELAVA BATIMETRIČNIH 3D-MODELOV IZVIROV
Batimetrične karte ponazarjajo opise in vizualne prikaze terena pod koto tal oziroma vodne
gladine – relief in globino dna morja, jezera ali v mojem primeru mofete. S podatki globin
dna se izdelajo batimetrični 3D-modeli, s katerimi si lažje vizualiziramo kakšno, je dno
(Klanjšček in Radovan, 2005). Na mofetah s podzemno vodo, ki niso zajete oziroma niso
vodnjaki, sem naredila batimetrične 3D-modele z namenom, da bi videla ali obstaja povezava
med globino mofete in jakostjo izhajanja CO2. Za izdelavo modelov sem uporabila mrežo
izmerjenih globin 10 x 10 cm in pri večjih 20 x 20 cm. Pri tem sem uporabila računalniške
programe: AutoCAD, Excel, Surfer 9 in ArcGIS. V programu AutoCAD sem obrisala skice
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(digitalizirala) in označila točke, kjer je izhajal CO2. V Excel sem pretipkala koordinate
posameznih točk (lokalni koordinatni sistem) in pripadajoče globine. Vse te podatke sem
uvozila v program Surfer 9, kjer sem izrisala topografijo dna mofete. Iz Surferja sem slike
uvozila v ArcGIS, kjer sem sestavila batimetrične 3D-modele posameznih mofet.
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5. REZULTATI
5. 1. KATASTER MOFET IN MINERALNIH IZVIROV
5. 1. 1. IHOVSKA SLATINA
Kraj: Ihova
Koordinate: X: 570165 Y: 166333

Slika 6: Natančna lokacija (modri kvadrat) Ihovske slatine na topografski karti 1:5000 (vir: MOPGU, 2015)

Kratek opis: Vodnjak se nahaja ob magistralni cesti, ki povezuje Spodnjo Ščavnico in Ihovo,
ob avtobusnem postajališču Ihova, 10 m SZ navzdol po travniku, poleg kmetije Rihtarič
(Slika 6). Nekaj metrov od izvira teče Ihovski potok. Izvir je obdan z betonirano kašto in
pokrit z betonskim pokrovom ter obložen s kamni (Slika 7). Pokrov je mogoče odstraniti, tako
da se vidi notranjost vodnjaka (Slika 8), kjer se vidijo tri točke izhajanja plina z intenziteto od
1 do 3. Gladina vode je na 238 m nadmorske višine. Proti potoku je v vodnjaku odprtina,
skozi katero voda izteka. Voda je zelo motna in polna mulja, ki ga dviga plin.
EC: 1370 - 2050 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v
nadaljevanju (Tabela 2).
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Fotografiji:

Slika 7: Zajetje Ihovske slatine

Slika 8: Notranjost vodnjaka z vidnim izhajanjem
plina, desno zgoraj vidne mrtve živali, veje ter
listje

Uporaba: Nekdaj so ljudje uporabljali vodo za pitje in napajanje živine, danes ni pitna, saj
vodnjak ni urejen, voda je motna.
Varovanje: ZRSVN jo označuje kot naravno vrednoto lokalnega pomena (šifra lokacije
oziorma identifikacijska številka, po kateri najdemo lokacijo v naravovarstvenem atlasu: 869)
(Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 2. IVANJŠEVSKA SLATINA
Kraj: Ivanjševci ob Ščavnici
Koordinate: X: 573978 Y: 164164

Slika 9: Natančna lokacija Ivanjševske slatine (moder kvadrat) in del Ščavnice, na katerem je opazno
občasno izhajanje plina (rdeč krog) na topografski karti 1:5000 (vir: MOP-GU, 2015). JZ leži vrtina
imenovana Ivanjševski vrelec

Kratek opis: Nahaja se na levem bregu reke Ščavnice, ob regionalni cesti, ki povezuje
Ivanjševce, Dobravo in Negovo (Slika 9). Izvir je zajet in obnovljen, pristop pa enostaven.
Intenziteta izhajanja plina, ki se vidi skozi steklen pokrov zajetja je 5. Poleg vira je
postavljena kapelica z Marijinim kipom (Slika 10), miza s klopcami in dve tabli, ena, ki
opisuje vrelce, in ena, ki kaže tloris občine Gornja Radgona z označenimi lokacijami naravnih
in kulturnih znamenitosti. V neposredni bližini stoji še stara polnilnica, kjer so včasih
stekleničili vodo. Naravna mineralna voda priteče iz zajetja po cevi in je blagega in
osvežujočega okusa. V reki Ščavnici so gorvodno od mosta mestoma včasih opazni
posamezni mehurčki plina (Slika 11), katerih intenziteta je po lestvici 1.
EC: 297 - 475 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v
nadaljevanju (Tabela 2).
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Fotografiji:

Slika 11: Del reke Ščavnica, na katerem je opazno
izhajanje plina

Slika 10: Urejen izvir Ivanjševske slatine,
v ozadju polnilnica.

Uporaba: Vrelec so »obrtniško« izkoriščali že pred prvo svetovno vojno. Ob vrelcu stoji hiša,
v kateri so v kleti vidne nalivalne pipe, kjer so polnili steklenice in jih vozili v Mursko Soboto
in Gradec. Tudi danes ljudje slatino pijejo in jo hodijo natakat, saj prosto teče po cevi. Voda
je mikrobiološko in kemijsko ustrezna za pitje (analiza Radenske d.d.). Lokacija je znana
predvsem kot turistična točka.
Varovanje: ZRSVN jo je opredelil kot naravno vrednoto lokalnega pomena (šifra točke: 7520)
zaradi njene izjemnosti, redkosti in pričevalne pomembnosti (Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 3. IZVIR ŽEKŠ
Kraj: Benedikt
Koordinate: X: 566486 Y: 162303

Slika 12: Natančna lokacija izvira Žekš (rdeči krog) na topografski karti 1:5000 (vir: MOP-GU, 2015)

Kratek opis: Nahaja se nekaj 100 m od glavne ceste Benedikt – Lenart, ob asfaltirani gozdni
poti proti kmetiji Župec, nekaj 10 m levo od gozdne poti (Slika 12). Izvir se nahaja na robu
gozda. Opazni so ostanki vrtine in zajetja, iz katerega še vedno teče voda, čeprav sta sedaj
zapuščena in neurejena. Izvir je velik približno 4,5 x 3,8 m, globina od roba, kjer je približno
20 cm proti sredini narašča in presega globino 2 m. Voda je sive barve, je kalna in vsebuje
usedline (Slika 13). Izvir ima iztok. Intenziteta izhajanja plina je od 1 do 4, točk, kjer izhaja
plin je zelo veliko.
EC: 1183 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v nadaljevanju
(Tabela 2).
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Fotografija:

Slika 13: Izvir Žekš

Batimetrični 3D-model:

Slika 14: Batimetrični 3D-model izvira Žekš z označenimi lokacijami in jakostjo izhajanja plina na
lestvici 1 – 5, globoko (vijolično) strukturo predstavljajo ostanki vrtine za mineralno vodo, rdeča
puščica predstavlja smer iztoka

Uporaba: Na izviru je bilo nekdaj urejeno zajetje, kjer so ljudje natakali vodo in jo pili. Danes
voda ni primerna za pitje, saj izvir in zajetje nista urejena.
Varovanje: Izvir Žekš ni zavarovan kot naravna vrednota.
26

Pregled mofet na območju Slovenskih goric

5. 1. 4. LOKAVSKA SLATINA
Kraj: Lokavci
Koordinate: X: 571043 Y: 164005

Slika 15: Natančna lokacija Lokavske slatine (rdeči krog) na topografski karti 1:5000 (vir: MOP-GU,
2015)

Kratek opis: Nahaja se na vzhodni vzpetini v gozdu, nekaj 10 metrov desno od ceste, blizu
domačije Lončarič (Slika 15). Vrelec je obdan z betonirano kašto (Slika 16) in je neurejen
(zapolnjen z odpadlim listjem, mrtvi ptiči), tako, da izhajanje plina ni razvidno (Slika 17).
Gladina vode je na 249 m nadmorske višine. Poleg je še mofeta (Slika 18), kjer ob nalivih
brbota siva, motna voda, v sušnih dnevih pa se sliši izhajanje plina. Intenziteta izhajanja plina
iz mofete ob slatini je 5. Voda nima urejenega iztoka. Mofeto je težje najti, saj nikjer ni
podana njena natančna lokacija. Ob cesti je postavljen znak Med vrelci življenja, ampak do
same mofete ni jasne poti in je skrita v gozdu.
EC (mofeta ob zajetju): 66 - 92 µS/cm, EC (vodnjak): 274 - 332 µS/cm. Ostali parametri
fizikalno-kemične sestave vode so podani v nadaljevanju (Tabela 2).
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Fotografije:

Slika 16: Zajetje Lokavske slatine in večja mofeta ob njej

Slika 17: Notranjost vodnjaka Lokavske slatine

Slika 18: Mofeta ob vodnjaku

Uporaba: Uporaba vode ni znana.
Znano je, da je v 50-tih letih umrl mimoidoči, ki se je spotaknil in padel ter umrl zaradi
zastrupitve s plinom. Zaradi izhajanja plina predolgo zadrževanje ob izviru ni priporočljivo.
Varovanje: ZRSVN jo je zavaroval kot naravno vrednoto lokalnega pomena (šifra lokacije:
856) zaradi njene izjemnosti, redkosti in kompleksne povezanosti, ki se izkazuje v
povezanosti tektonskih procesov, litološki sestavi in legi vodonosnega horizonta
(Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 5. MOFETA RIHTAROVCI
Kraj: Rihtarovci
Koordinate: X: 581325 Y: 165905

Slika 19: Natančna lokacija mofete Rihtarovci na topografski karti 1:5000 (rdeči krogi predstavljajo
več območij izhajanja plina) (vir: MOP-GU, 2015)

Kratek opis: Mofeta se nahaja SZ od vasi Rihtarovci, pri Radencih. Ko se pripeljemo iz
Radencev v Rihtarovce zavijemo v prvem križišču na levo, do mofete, ki se nahaja takoj na
prvem travniku desno (Slika 19). Na travniku je več različno velikih suhih izvorov plina, ki so
opazni zaradi spremenjenega rastja – trava je rjave barve, prisotnost mahu (Slika 20). Največji
izvor plina v premeru meri 4,5 x 3,6 m, poleg njega je še manjši, ki meri 2,5 x 2,7 m. Vsi
ostali izvori so manjši. Poleg travnika je njiva, na kateri je opazno zastajanje vode z oranžnordečo oborino in mehurčki z jakostjo od 1 do 3 (Slika 21). Mehurčki so opazni le, kadar je
tam poplavljeno.
EC: 455 - 737 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v
nadaljevanju (Tabela 2).
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Fotografije:

Slika 20: Najbolj izrazit izvir CO2 na mofeti
Rihtarovci

Slika 21: Mehurčki izhajanja plina z jakostjo od
1 do 3

Slika 22: Digitalni ortofoto posnetek mofete Rihtarovci z vidnim spremenjenim rastjem iz leta 2006,
rdeče so označene točke najbolj intenzivnega izhajanja plina (vir: Geodetska uprava Republike
Slovenije, 2015)

Uporaba: Raba zemljišča je kmetijska, saj je del mofete travnik, del pa preoran v njivo (Slika
22). Je tudi turistična točka.
Varovanje: Celotno izvirno območje je zavarovano kot naravna vrednota lokalnega pomena
(Šifra lokacije: 2017) zaradi izrednega znanstvenega in raziskovalnega pomena, saj so tako
močni naravni vrelci redki tudi v evropskem merilu (Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 6. POLIČKA SLATINA
Ime: Polička slatina, Kurbosova slatina, Murtova slatina, Muratova slatina
Kraj: Police – Spodnja Ščavnica
Koordinate: X: 572593 Y: 168349

Slika 23: Natančna lokacija Poličke slatine (rdeči krog) na topografski karti 1:5000 (vir: MOP-GU,
2015)

Kratek opis: Nahaja se ob regionalni cesti od Aženskega vrha proti Policam na Kurbusovem
travniku (Slika 23). Ob cesti ni znaka, čeprav je vključena v turistično pot Med vrelci
življenja. Leži sredi travnika, ob sotočju dveh manjših potokov. Poleg večjega in globokega
izvira (Slika 24) so na travniku v območju nekaj metrov premera še območja suhega izhajanja
plina, ki so opazna zaradi spremenjenega rastja (rjava trava, prisotnost mahov) (Slika 25). Ker
večji izvir ni zaščiten, padajo vanj razne živali in listje. Voda je bistra z nekaj oranžne
oborine. Mehurčkov plina je veliko, so stalni z intenziteto izhajanja od 1 do 4. Del izvira
pokriva široka lesena deska. V potokih ni opaznega izhajanja plina.
EC: 50 - 81 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v nadaljevanju
(Tabela 2).
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Fotografiji:

Slika 24: Polička slatina

Slika 25: Suha manjša mofeta ob Polički slatini

Batimetrični 3D-model:

Slika 26: Batimetrični 3D-model Poličke slatine z označenimi lokacijami in jakostjo izhajanja plina na
lestvici 1 - 5

Uporaba: Vodo iz izvira so ljudje nekdaj zajemali in jo uporabljali za pitje. Danes se voda ne
uporablja, saj izvir ni urejen.
Varovanje: Polička slatina je zavarovana kot naravna vrednota lokalnega pomena (šifra
lokacije: 867) zaradi svoje ekosistemske pomembnosti, tipičnosti in ohranjenosti
(Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 7. RADVENSKA SLATINA
Kraj: Radvenci
Koordinate: X: 572524 Y: 164733

Slika 27: Natančna lokacija Radvenske slatine (moder kvadrat) na topografski karti 1:5000 (vir:
MOP-GU, 2015)

Kratek opis: Vodnjak višine 80 cm in širine 120 x 140 cm se nahaja sredi travnika do katerega
se lahko dostopa po kolovozu z vzhodne strani vodnjaka (Slika 27). Globina vodnjaka je 3 m,
gladina vode pa se nahaja 120 cm od vrha vodnjaka, na 218 metrih nadmorske višine.
Odprtine za iztok vode iz vodnjaka ni, je pa urejen z betonskim okvirjem (Slika 28). Voda ni
pitna. Iz vodnjaka izhaja plin na šestih mestih, ki so vedno več ali manj na enakem mestu.
Intenziteta izhajanja plina je od 1 do 2: tri točke imajo intenziteto izhajanja plina 1, tri točke 2
(Slika 29). Nekaj metrov od vodnjaka je potok (desni pritok Ščavnice), katerega gladina vode
je enaka kot v vodnjaku. Rastje v okolici vodnjaka ni spremenjeno.
EC: 1105 - 2280 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v
nadaljevanju (Tabela 2).
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Fotografiji:

Slika 28: Vodnjak Radvenska slatina

Slika 29: Notranjost vodnjaka, z vidnimi
mehurčki izhajanja plina z jakostjo 1 - 2

Uporaba: Vodo iz vodnjaka so uporabljali tamkajšnji kmetje za pitje, zajemali pa so jo še pred
dobrimi dvajsetimi leti. Danes se voda več ne uporablja, saj vodnjak ni urejen.
Točka je znana kot turistična znamenitost.
Varovanje: Radvenska slatina ni zavarovana kot naravna vrednota.
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5. 1. 8. STAVEŠINSKE MOFETE / MOFETA STRMEC
Kraj: Stavešinci
Koordinate: X: 575019 Y: 163739

Slika 30: Lokacija mofete Strmec Stavešinci na topografski karti 1:5000. Manjši krogi označujejo
manjše izvore CO2, ki so občasno zaliti z vodo, večji pa obsežnejša suha območja izhajanja plina, ki
so opazna po spremenjenem rastju (vir: MOP-GU, 2015)

Kratek opis: Šest večjih in pet manjših mofet se nahaja južno od travnika ob cesti, ki povezuje
Ivanjševce in Stavešice (Slika 30) in so jasno vidne, saj je ob cesti oznaka poti Med vrelci
življenja. Travnik je suh, ob večjih padavinah pa se v večjih luknjah nabere voda (Slika 31).
Na območjih, kjer izhaja plin, najdemo rastje, ki je rahlo rdečkaste barve (Slika 32). Ta
razlika v barvi naj bi bila posledica negativnih učinkov plina. Mofete ni težko najti, saj se
nahaja neposredo ob cesti, spremenjeno rastje po celotnem travniku (Slika 33) pa je vidno že
od daleč. Na drugi strani ceste je jarek, kjer se po dežju vidijo mehurčki izhajanja plina.
EC: 274 - 562 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v
nadaljevanju (Tabela 2).

35

Pregled mofet na območju Slovenskih goric

Fotografije:

Slika 32: Mofeta Strmec

Slika 31: Luknja na travniku je
zapolnjena z vodo, opazni so
mehurčki plina, levo (rdeči krog)
mrtev deževnik

Slika 33: Digitalni ortofoto posnetek mofete Strmec z vidnim spremenjenim rastejm iz leta 2006 in
označenimi točkami močnejšega izhajanja plina (vir: GURS, 2015)

Varovanje: ZRSVN jih je ovrednotil kot naravno dediščino državnega pomena (šifra lokacije:
8435) (Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 9. STAVEŠINSKE SLEPICE
Kraj: Stavešinski Vrh
Koordinate: X: 575545 Y: 164840

Stavešinski Vrh

Slika 34: Natančna lokacija Stavešinskih slepic in odseka v potoku, kjer je vidno izhajanje plina na
topografski karti 1:5000 (vir: MOP-GU, 2015)

Kratek opis: Na lokaciji (Slika 34) v gozdu v Žlabrovi grabi sta dve mofeti. Večja mofeta
(Slika 35) ima premer malo manj kot 140 cm, manjša (Slika 36) pa približno 100 cm. Mofeti
sta med seboj oddaljeni 6,6 m in sta ovalne oblike. Izhajanje plina je vidno neposredo – z
mehurčki, na površini obeh mofet je bela pena, ki pa včasih skoraj izgine – odvisno od
intenzitete žuborenja. Večja mofeta ima več mehurčkov izhajanja plina, jakosti od 3 do 5,
manjša pa manj in tudi jakosti so od 2 do 4. Okoli obeh mofet ni rastja, le odpadlo listje. Obe
mofeti sta po vsej površini prepredeni z mehurčki, katerih lokacije se od časa do časa
spreminjajo. Mehurčki so različnih intenzitet, najpogostejši po lestvici sta 3 in 4. Globine so
zelo različne: večja mofeta dosega globino do 53 cm, manjša pa do 78 cm. Mehurčki plina se
pojavijo tudi v potoku (desni pritok Ščavnice) (Slika 37), ki je oddaljen od mofet približno 10
metrov. V potoku so opaženi posamezni odseki, na katerih izhajajo mehurčki plina, njihova
inzentitea pa je od 1 do 2. Točke, kjer izhajajo mehurčki, se od časa do časa spreminjajo.
Lokacije ni težko najti, saj je ob regionalni cesti Ptujska cesta – Stavešinski Vrh znak
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turistične poti Med vrelci življenja, ki kaže puščico ob poti navzdol proti mofeti. Tudi na
začetku gozda (po klancu približno 200 m navzdol) je postavljen znak poti. Od tam se slabo
vidna pot nadaljuje desno v gozd še kakšnih 100 m do mofet.
EC (večja mofeta): 62 - 86 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani
v nadaljevanju (Tabela 2).
Fotografije:

Slika 35: Večja mofeta

Slika 36: Manjša mofeta

Slika 37: Del potoka, na katerem izhaja CO2 v večjem obsegu
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Batimetrični 3D-model:

Slika 38: Batimetrični 3D-model večje mofete Slepice z označenimi lokacijami izhajanja plina

Slika 39: Batimetrični 3D-model manjše mofete Slepice z označenimi lokacijami izhajanja plina
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Uporaba: Voda ni primerna za pitje ali zajemanje zaradi velike prisotnosti ogljikovega
dioksida, zadrževanje dlje časa na lokaciji pa naj bi povzročalo omotico in glavobol.
Varovanje: Oba izvira sta naravna dediščina državnega pomena (šifra lokacije: 7044)
(Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 10. UJTERSKA SLATINA
Kraj: Negova
Koordinate: X: 574788 Y: 162299

Slika 40: Natančna lokacija Ujterske slatine (modri kvadrat) na topografski karti 1:5000 (vir: MOPGU, 2015)

Kratek opis: Izvir se nahaja v gozdu ob regionalni cesti Negova – Spodnji Ivanjci (Slika 40),
kjer je postavljen tudi znak poti Med vrelci življenja. Od tega znaka je izvir oddaljen še nekaj
100 m. Nahaja se ob robu gozda in je dostopen le v času nizke podrasti (zima, jesen). V
pomladnih in poletnih mesecih je izvir težko najti zaradi poraščenosti gozda, pa tudi nobene
urejene poti ni, ki bi vodila do izvira. Ograjen je z betonskim okvirjem (Slika 41), ki zaradi
zapuščenosti in neurejenosti že razpada. Voda je temne barve in ni vidnega izhajanja plina. V
vodnjaku plava listje in veje. Gladina vode je na 207 m nadmorske višine. Rastje v okolici ni
spremenjeno.
EC: 115 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v nadaljevanju
(Tabela 2).
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Fotografija:

Slika 41: Zajetje Ujterska slatina (foto: dr. Tjaša Kanduč)

Uporaba: Še pred 25 leti so vodo zajemali in uporabljali za pitje. Vodo so zajemali z vedri, saj
ni imela urejenega iztoka, pa tudi sedaj ga nima. Danes voda ni primerna za pitje, ljudje pa
pravijo, da gibanje ob izviru blagodejno vpliva na splošno počutje in dihala.
Varovanje: Izvir je zavarovan kot naravna vrednota lokalnega pomena (šifra lokacije: 738),
saj je redek izvir mineralne vode v Sloveniji (Naravovarstveni Atlas, 2013).
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5. 1. 11. VERJANSKA SLATINA
Kraj: Zgornje Verjane
Koordinate: X: 567639 Y: 160784

Slika 42: Natančna lokacija Verjanske slatine (rdeč krog) na topografski karti 1:5000(vir: MOP-GU,
2015)

Kratek opis: Verjanska slatina se nahaja v kraju Zgornje Verjane, pri Sveti Trojici, ob kmetiji
Brunčič (Slika 42). Na križišču ob kmetiji Brunčič se peš spustimo proti SZ po travniku do
prvega drevja in dober meter v gozd se nahaja Verjanska slatina. Izvir je eden in v premeru
dosega skoraj 1,8 m, v globino pa dosega čez 1,5 m. Izvir ima iztok v smeri proti potoku.
Izhajanje plina je opazno v eni točki, z jakostjo izhajanja 1 (Sliki 43 in 44). Danes izvir ni
urejen in je poln odpadlega listja.
EC: 430 µS/cm. Ostali parametri fizikalno-kemične sestave vode so podani v nadaljevanju
(Tabela 2).
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Fotografiji:

Slika 43: Verjanska slatina (foto: dr. Tjaša
Kanduč)
Slika 44: Viden izvor plina (rdeči krog)

Batimetrični 3D-model:

Slika 45: Batimetrični 3D-model Verjanske slatine z označeno lokacijo izhajanja plina, rdeča puščica
kaže smer iztoka

Uporaba: Nekdaj so vodo uporabljali za zajemanje in pitje, danes pa ni primerna, saj izvir ni
urejen. Znana je kot turistična točka.
Varovanje: Slatina je zavarovana kot naravna vrednota lokalnega pomena (šifra lokacije: 854)
zaradi svoje tipičnosti, ekosistemske pomembnosti in ohranjenosti (Naravovarstveni Atlas,
2013).
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Tabela 2: Fizikalno-kemična sestava vode obravnavanih lokacij
LOKACIJA
Ihovska slatina

Ivanjševska
slatina
Izvir Žekš
Lokavska
slatina
(mofeta)
Lokavska
slatina
(vodnjak)
Mofeta
Rihtarovci
(kanal na
njivi)
Polička slatina

Radvenska
slatina
Stavešinske
mofete
Stavešinske
slepice (večja
mofeta)
Ujterska
slatina
Verjanska
slatina

DATUM
19.2.2014
16.1.2015
20.3.2015
19.2.2014
16.1.2015
20.3.2015
20. 3. 2015
19. 12. 2014
16. 1. 2015
20. 3. 2015
19. 12. 2014
16. 1. 2015
20. 3. 2015
19. 12. 2014
16. 1. 2015

T (°C)
11,2
9,4
8,6
5,7
5,2
8,2
7,3
10,8
9,9

O2 (mg/l)
1,34
/
1,99
12,32
/
14,12
5,16
0,09
/

O2 (%)
12,6
/
17,4
103
/
121
43,8
0,8
/

8,1
7,2
8,2
6,6
6,8

0,93
/
0,90
8,89
/

3,1
/
3
73,4
/

20. 3. 2015

pH
6,08
6,2
5,49
7,7
7,6
8,9
6,4
4,51
5
suha
5,44
6,3
5,9
6,17
6,8

REDOKS (mV)
172,1
/
243,9
93
/
123
196,7
-16,5
/

EC (µS/cm)
2050
1400
1370
475
297
344
1183
92
66

104
/
132
73,6
/

332
274
315
737
455

4,54
5,2
4,8
6,2
6,4
6,6

334,7
/
292,8
205
/
195,2

81
50
52
2280
1476
1105

6,6
/

562
274

297
/
182,7

86
62
64

suha

19. 12. 2014
16. 1. 2015
20. 3. 2015
19. 12. 2014
16. 1. 2015
20. 3. 2015
19. 12. 2014
16. 1. 2015
20. 3. 2015
19. 12. 2014
16. 1. 2015
20. 3. 2015

6,1
4,1
6,8
9,5
8,2
8,1

2,98
/
4,92
2,7
/
3,46

24,8
/
40,8
24,3

7,1
4,6

0,03
/

0,3

6,6
6,4
7,3

0,18
/
0,15

1,4
/
1,2

4,9
4,9
SUHA
4,41
6,09
4,84

20. 3. 2015

7,8

0,12

1,1

7,31

58,5

115

20. 3. 2015

4,4

1,42

11

5,91

18,6

430

29,6
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6. DISKUSIJA
6.1. INTERPRETACIJA TERENSKIH FIZIKALNO-KEMIJSKIH
MERITEV
Razsevni diagram temperatura-elektroprevodnost (T-EC) (Slika 46) prikazuje medsebojno
odvisnost temperature in elektroprevodnosti vode. Iz grafa je razvidno, da višina temperature
vpliva na elektroprevodnost pri Ihovski slatini, Radvenski slatini, mofeti Strmec in Lokavski
slatini. To potrjuje tudi izračunan korelacijski koeficient, ki znaša 0,76, kar pomeni, da je med
temperaturo in elektroprevodnostjo visoka povezanost. Z višanjem temperature se viša tudi
elektroprevodnost. Pri ostalih mofetah temperatura ne vpliva na elektroprevodnost. Razvidno
je tudi, da so tekom leta nihanja temperature in elektoprevodnosti majhna pri Stavešinskih
Slepicah, Polički slatini in mofeti Rihtarovci (stalnost), kar kaže na to, da ni zunanjih vplivov.
T (°C)

T-EC

2500

Radvenska
Ihovska

2000
1500
Žekš

19.12.2014
16.1.2015

1000
Verjanska

500

Ivanjševska

Slepice

Polička

0
4

5

6

20.3.2015

Rihtarovci
Strmec

7

Lokavska

Ujterska

8

EC (µS/cm)

9

10

11

12

Slika 46: Razsevni diagram T-EC za opazovane lokacije slatin in mofet

Iz razsevnega diagrama elektroprevodnost-pH (EC-pH) (Slika 47) je razvidno, da se pH skozi
leto v Stavešinskih Slepicah, Lokavski slatini, Polički slatini in mofeti Rihtarovci spreminja,
elektroprevodnost pa niha zelo malo. Pri mofeti Strmec se pH skozi opazovano obdobje ni
spremenil, elektroprevodnost pa zelo malo. Pri Radvenski slatini in Ivanjševski slatini nihata
pH in elektroprevodnost, pri Ihovski slatini pa samo elektroprevodnost, kar je verjetno
posledica dotoka in mešanja z deževnico. Generalno povezava med elektroprevodnostjo in pH
ni razvidna iz pridobljenih podatkov.
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EC (µS/cm)

EC - pH
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16.1.2015
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0
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4

5
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Ivanjševska
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6

7
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8

9

Slika 47: Razsevni diagram EC-pH za opazovane lokacije slatin in mofet

Razsevni diagram temperatura-pH (T-pH), ki prikazuje odvisnost pH-ja od temperature (Slika
48), kaže, da se z višanjem temperature izvirom ne niža pH, razen pri Polički slatini in
Lokavski slatini. Pri mofeti Stavešinske Slepice in Radvenski slatini pH niha, čeprav se
temperatura skorajda ne spreminja. Ravno obratno je pri mofeti Strmec in Ihovski slatini, pH
je enak, kljub nihanju temperature. Pri Ivanjševski slatini se z višanjem temperature viša tudi
pH.

T - pH

T (°C)
12
11

Ihovska

Lokavska

10
9

Radvenska

19.12.2014

8
Ujterska

Slepice

7

Žekš

6

Rihtarovci

20.3.2015
Ivanjševska

Strmec

5

16.1.2015

Verjanska

4

Polička

3
3

4

5

6

pH

7

8

9

10

Slika 48: Razsevni diagram T-pH za opazovane lokacije slatin in mofet

Spreminjanje parametrov je najbolj opazno pri Ihovski in Radvenski slatini, kar sklepam, da
je posledica mešanja podzemne in površinske vode (deževnice). Pri Lokavski slatini, mofeti
Rihtarovci, Polički slatini, Stavešinskih Slepicah in pri mofeti Strmec niso opazna velika
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nihanja merjenih parametrov. Za izvir Žekš, Ujtersko slatino in Verjansko slatino ne morem
podati spreminjanja parametrov oziroma ali gre za mešanje podzemne in površinske vode ali
ne, saj so bile meritve opravljene le enkrat. Opazno je tudi, da imajo meritve
elektroprevodnosti decembra višje vrednosti, kar je verjetno posledica padavin in mešanja
podzemne vode s padavinsko.

6.2. RAZVRSTITEV IZVIROV
Glede na v poglavju 4.2.1. zbrane definicije mofete, vrelca, slatine in mineralne vode sem
posamezne lokacije uvrstila k različnim definicijam (Tabela 3). Kriteriji, po katerih sem
določala, so bili terenski fizikalno-kemični parametri in jakost izhajanja CO2, katero sem
določila na podlagi subjektivne lestvice od 1 do 5. Med mineralne vode sem uvrstila izvire, z
EC > 750 µS, na podlagi enačbe za TDS (Hounslow, 1995):
TDS (mg/l) = A * EC (µmhos) [A = 0,55 – 0,76]
[mhos = S]
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Tabela 3: Opazovane lokacije razvrščene po različnih definicijah mofete, vrelca, slatine in mineralne vode (pri mofetah morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, pri
vrelcu, slatini in mineralni vodi vsaj eden)
LOKACIJA/TIP
IZVIRA

MOFETA
1 2

3

4

5

6

7

VRELEC
8

Ihovska slatina

X

X

Ivanjševska
slatina

X

X

Izvir Žekš

X

X

Lokavska
slatina (mofeta
poleg zajetja)
Mofeta
Rihtarovci

X

9 10

11

1
X
(CO2)
(TDS)
X
(CO2)
TDS
X
(CO2)
(TDS)

X

2
X

X

X

X
(CO2)

4

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polička slatina

X

X

X

X

Radvenska
slatina
Stavešinske
mofete

X
X

X

Stavešinske
Slepice

X

X

Ujterska slatina
Verjanska
slatina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3
X
(CO2)
(TDS)

MINERALNA VODA
4
X
(CO2)

X
(CO2)

X

X

X

X

3
X
(CO2)
(TDS)
X
(CO2)
(TDS)
X
(CO2)
(TDS)

SLATINA

X

X

X
(CO2)

1

2
X

X

4

5

6

X
(včasih)

X

X

X

X

X

X
(CO2)

X

X
(CO2)

X

3

X
X

X
(CO2)
X
(TDS)

X
X

X
(CO2)
X
(TDS)

X
X

X

X

X
(CO2)
X
(TDS)

X
(CO2)

X

X
(CO2)

X

X
(CO2)

X

X

X

X

X
X
(CO2)

X

X
(CO2)

X

X
(CO2)

X
(CO2)

X
(CO2)

X

X
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Mofeta:
1 – vulkan, plin
2 – fumarole
3 – nizko-temperaturni sistem, plin
4 – CO2, kisla tla, nizek pH vode, spremenjena vegetacija, železo
5 – vulkan, plin
6 – ekstremni ekosistem
7 – naravni izvir CO2 , hipoksija (↓O2), ekosistem
8 – izvir CO2
9 – postvulkanski plin bogati z CO2, temperatura < 100°C
10 – vulkan, plin
11 – vulkan, plin
Vrelec:
1 – T višja od 20 °C, 1000 mg raztopljene snovi ali 250 mg CO2
2 – izvir vode
3 – veliko plina ali raztopljenih snovi, naravni izvir slatine
4 – naravno iztekanje vode na površje Zemlje
Slatina:
1 – večja količina raztopljene mineralne snovi, TDS
2 – MV iz naravnega vrelca
3 – TDS ali plin
4 – plin, TDS
Mineralna voda:
1 – pravilnik + prehrambno-fiziološki učinki
2 – > 1 g/l prostega CO2 + > 1000 mg/l TDS
3 – > 1000 mg/l TDS, > 250 mg/l CO2(aq)
4 – vsebuje minerale, zajetje, uporaba za pitje
5 – ↑ TDS, plin
6 – 400 – 2500 mg/l TDS

50

Pregled mofet na območju Slovenskih goric

Iz vseh zbranih definicij mofete lahko povzamem, da gre za dva tipa mofet. Prva skupina
definicij (Collins, 1986, Bajec in drugi, 1970, Neuendorf in drugi, 2005 in Motyčková in
drugi, 2002) mofete definira kot post vulkanski pojav izhajanja ogljikovega dioksida in drugih
plinov. Druga skupina definicij pa kot površinske oblike nizko-temperaturnega sistema
izhajanja CO2, z nizkih pH-jem in spremenjenim rastjem (Mehlhorn in drugi, 2014, Maček in
drugi 2009, Hochstein in Browne, 2000, Maček 2013 in Budapest water summit, 2013).
Iz tabele 3 je razvidno, da nekatere lokacije ustrezajo tisti skupini definicij, kjer gre za
površinske oblike nizko-temperaturnega sistema izhajanja CO2, z nizkih pH-jem in
spremenjenim rastjem. Na podlagi intenzitete izhajanja plina (3 ali več), izmerjene fizikalnokemične sestave vode na terenu in spremenjenega rastja sem med mofete uvrstila Lokavsko
slatino (mofeta ob zajetju), mofeto Rihtarovci, Poličko slatino, Stavešinske mofete,
Stavešinske slepice in izvir Žekš.
Lokavska slatina ustreza štirim definicijam mofete (3, 4, 7, 8). Je nizkotemperaturni sistem
izhajanja CO2 z nizkim pH in majhno električno prevodnostjo (pod 100 µs/cm) ter količino
raztopljenih snovi, kar pomeni, da je ne morem uvrstiti med mineralno vodo ali slatino.
Mofeta Rihtarovci ne ustreza nobeni definiciji slatine, saj je večino časa skozi leto suha (Slika
20), kar pa ne pomeni, da v obdobju, ko je mokra ne vsebuje večje količine raztopljenih
mineralov (elektroprevodnost do 737 µS/cm). Zaradi tega jo uvrščam k eni definiciji
mineralne vode (5), ki ima za pogoj višji TDS in izhajanje plina. Ustreza štirim definicijam
mofete (3, 4, 6, 8) in jo zato uvrščam med mofete.
Tudi Stavešinske mofete so večino časa skozi leto suhe in jih zato ne morem uvrstiti med
slatino ali mineralno vodo, čeprav ustrezajo eni definiciji mineralne vode (5), med katero sem
jih uvrstila na podlagi višjega TDS-a in izhajanja plina. Ustrezajo največim definicijam
mofete (3, 4, 6, 7, 8) in jih zato uvrščam med mofete.
Med mofete sem uvrstila tudi Poličko slatino in Stavešinske slepice, čeprav ustrezata tudi
definicijam mineralne vode in slatine. Za uvrstitev med mofete sem se odločila, saj spadata
med štiri definicije mofete (Polička slatina 3, 4, 6, 8 in Stavešinske slepice 3, 4, 7, 8) in na
podlagi intenzitete izhajanja plina. Pri obeh lokacijah gre za intenziteto izhajanja plina po
določeni lestvici 3 ali več, kar ju razlikuje od ostalih lokacij, ki spadajo med mineralno vodo
ali slatino, ki imajo intenziteto izhajanja plina manjšo. Na podlagi intenzitete izhajanja plina
sem med mofete uvrstila še izvir Žekš (1 – 5), čeprav ustreza le dvema definicijama mofete
(3, 8).
Za mineralne vode je značilno, da vsebujejo večje količine raztopljenih mineralov (Pleničar in
drugi, 2006) - od 400 do 2500 mg/l (Budapest water summit, 2013) in nad 1 g/l prostega CO2
(Mioč, 1997). Glede na te kriterije sem med mineralne vode uvrstila Ihovsko slatino in
Radvensko slatino, saj imata ustrezno količino raztopljenih snovi (EC > 750 µS/cm),
intenziteta izhajanja plina pa je manjša kot pri mofetah (do 3).
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Ivanjševska slatina in Verjanska slatina nimata zadostne količine raztopljenih snovi kot je po
definicijah potrebna za mineralno vodo (EC < 750 µS/cm), intenziteto izhajanja plina pa od 1
do 3, zato sem ju uvrstila med slatine. Za slatine je značilno, da vsebujejo večje količine
raztopljenih mineralnih snovi (Bajec in drugi, 1970) in/ali plinov (Pleničar in drugi, 2006).
Ujterska slatina ne spada v nobeno od definicij mineralne vode ali slatine. Čeprav ustreza le
eni definiciji vrelca (2), jo uvrščam med vrelce.
Če primerjam mofeto in mineralno vodo menim, da pri pravi mofeti morajo biti prisotne
vulkanske kamnine iz katerih izhaja ogljikov dioksid z drugimi plini. Za območje Slovenskih
goric je značilen nastanek ogljikovega dioksida v karbonatnih kamninah (Pezdič in drugi,
1995), ampak kljub temu nekatere lokacije še vedno spadajo med mofete, saj imajo vse ostale
značilnosti potrebne za mofeto. Menim, da je ključna razlika med mofeto in mineralno vodo
oziroma slatino količina izhajanega plina in sicer, pri mofetah izhaja veliko večja količina
ogljikovega dioksida kot pri slatinah in mineralnih vodah. To je opazno tudi po vegetaciji, saj
je bilo ob lokacijah, katere sem označila za mofete spremenjeno rastje (mofeta Strmec, mofeta
Rihtarovci). Mineralne vode imajo tudi večjo elektroprevodnost kot mofete (EC > 750 µS).
Kot tipično mofeto, na območju Slovenije, po vseh najdenih definicijah bi označila
nizkotemperaturni sistem izhajanja CO2, z nizkim pH-jem in spremenjenim rastjem. Tako bi
označila za tipične mofete pri nas mofeto Strmec, mofeto Rihtarovci in Poličko slatino, saj so
vse tri lokacije nizkotemperaturni sistemi izhajanja plina s spremenjenim rastjem in nizkim
pH. Pri ostalih mofetah (Stavešinske Slepice, Lokavska slatina in izvir Žekš) ni opazno
spremenjeno rastje, ampak je izhajanje plina še vedno tako intenzivno, da spadajo med
mofete.
Iz batimetričnega 3D-modela izvira Žekš (Slika 14) je razvidno, da je intenziteta izhajanja
plina od 1 do 4, večinoma 2 in 3. Lokacije izhajanja plina so porazdeljene ob robu, kjer je
plitveje, v notranjosti, kjer je najglobje, izhajanja plina ni. Je pravokotne oblike. Iz
batimetričnega 3D-modela Poličke slatine (Slika 26) ne morem določiti povezave med
globino in intenzivnostjo izhajanja CO2, saj so različne jakosti izhajanja plina naključno
porazdeljene po celotni površini mofete. Intenziteta izhajanja plina je od 1 do 4, najpogosteje
3. Del mofete pokriva široka lesena deska, zato na tistem delu ni vidno izhajanje plina. Je
nepravilne oblike. Enako ne morem določiti povezave med globino in intenzivnostjo izhajanja
CO2 pri Stavešinskih slepicah (Slika 38 ,39), saj so točke izhajanja naključno porazdeljene.
Jakosti izhajanja plina pri večji mofeti so od 3 do 5, najpogosteje 3 in 4, pri manjši mofeti je
manj točk izhajanja plina in so jakosti od 2 do 4, najpogosteje 3. Obe mofeti sta ovalne oblike.
Pri Verjanski slatini (Slika 45) je izvor CO2 samo en, tako, da tudi tukaj ne morem sklepati na
nobeno povezavo. Je okrogle oblike, z iztokom usmerjenim proti severu.
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7. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem podala pregled izvirov vode in/ali plina, za katere ni določeno, ali je
pojav mofeta ali mineralna voda oz. slatina. Namen je bil prispevati k poznavanju definicije
mofete in ugotoviti, kateri izviri ustrezajo tej definiciji.
Na podlagi terenskih fizikalno-kemičnih parametrov in količine izhajanja CO2 sem ugotovila,
da so mofete na območju Slovenskih goric in Radencev: mofeta Strmec, mofeta Rihtarovci,
Stavešinske Slepice, Polička slatina, Lokavska slatina in izvir Žekš. Vse imajo intenziteto
izhajanja plina po subjektivno določeni lestvici 3 ali več, kar pomeni, da so zelo bogate z
CO2. So nizkotemperaturni sistemi izhajanja plina z nizkim pH, manjšo količino raztopljenih
snovi kot je potrebna za uvrstitev med mineralne vode in spremenjenim rastjem, čeprav izvor
CO2 ni povezan z vulkanskim delovanjem, ampak nastaja v karbonatih. Ihovska in Radvenska
slatina sta mineralni vodi, saj vsebujeta zadostno količino raztopljenih snovi, intenziteta
izhajanja plina pa je manjša kot pri mofetah. Ivanjševsko in Verjansko slatino sem uvrstila
med slatine, saj imata nižjo količino raztopljenih snovi, kot je potrebna za uvrstitev med
mineralne vode, jakost izhajanja plina pa je enaka kot pri mineralnih vodah. Ujterska slatina
ne spada ne med mineralne vode in ne med slatine, saj nima zadosti visoke elektroprevodnosti
in niti izvora CO2, tako, da jo uvrščam med vrelce.
Kot tipično mofeto na območju Slovenije, s upoštevanjem vseh najdenih definicij sem
določila površinsko obliko nizko-temperaturnega sistema stalnega izhajanja večje količine
CO2, z nizkim pH in spremenjenim rastjem, česar pa pri vseh mofetah v severovzhodni
Sloveniji ni moč zaslediti.
Z merjenjem fizikalno-kemične sestave vode sem ugotovila, da se pri Ihovski in Radvenski
slatini mešata podzemna in padavinska voda. Pri mofeti Rihtarovci, Stavešinskih slepicah in
mofeti Strmec ni mešanja, za izvir Žekš, Ujtersko slatino in Verjansko slatino pa ne morem
povedati, saj so bile meritve opravljene le enkrat.
Iz batimetričnih 3D-modelov ne morem določiti povezave med globino in intenzivnostjo
izhajanja plina, saj so različne jakosti izhajanja različno porazdeljene po površini, razen pri
izviru Žekš, kjer plin izhaja ob robu, v sredini mofete, kjer je najglobja pa ne.
Predlogi za nadaljne raziskave:
Predlagam, da se na vsaki lokaciji naredijo natančne meritve količine CO2, kar bi še dodatno
podprlo ali ovrglo dejstvo ali je lokacija mofeta ali ne, saj s uporabo subjektivne metode
določanja količine plina nisem mogla določiti natančne količine plina, sploh ne v daljšem
časovnem obdobju. Primerno bi bilo tudi urejanje in zaščita zapuščenih lokacij oziroma
vodnjakov, sploh, kjer je bila voda že nekdaj pitna, kar bi omogočilo izkoriščanje vode za
turistične namene ali za ponovno zajemanje. Predlagam tudi boljše oznake lokacij na terenu,
kar bi še dodatno povečalo njihovo prepoznavnost.
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