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Célunk: a víz, mint érték népszerűsítése a fiatalok és a 
perbáli  lakosság körében. 
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„Örökbefogadtunk” egy perbáli patakot. 
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MEGVIZSGÁLTUK.....



Diákok számára kifejlesztett egyszerű reagens készlettel dolgoztunk. A készlet segítségével

6 tesztet végeztünk el a vízmintával, ahol az értékeket az oldat színváltozása jelezte. Egy

egyszerűsített színskála segítségével könnyű volt a beazonosítás. Az ammóniumra (NH4
+)

vonatkozó érték igen csekély volt, leggyakrabban geológiai eredetű, ahogyan a

szakirodalom is említi. A nitrit (NO2
- ) és a nitrátionra (NO3

-) kapott értékek már

magasabbak voltak. A nitrit az EU-s határérték (0,1 mg/L) felett, a nitrát mennyisége

pontosan a határértéken (50 mg/L) mozgott. Mi okozhatja a magasabb koncentrációt?

Egyértelműen a mezőgazdasági tevékenység miatt tartalmazhat nagyobb mennyiségű

nitrátot. A nitrogén tartalmú vegyületek, (trágyák, hígtrágyák, műtrágyák) kijuttatása a

művelés alatt álló területekre és vízfolyásokra folyamatos környezetterhelést jelent. A

foszfátion (PO4
3-) tartalom egy közepes értéket mutat. Jelenléte inkább mezőgazdasági

eredetű, minthogy szennyvízi. A patakvíz pH-értéke (pH=0,7-0,8 között) kissé

megemelkedett, enyhén lúgos volt, de határértéken belül maradt. A patakvíz keménysége

igen magas (30 nk°-feletti érték: 40 nk°), ez köszönhető a természeti adottságoknak,

hiszen a Zsámbéki-medencét mészkőhegységek határolják. A vizsgálat során mérési

jegyzőkönyvet készítettünk, melyet táblázatba foglaltunk. A mért értékeket piros színnel

jelöltük



KIELEMEZTÜK.................



A vízminta elemzése 4 alkalmat vett igénybe, amibe beletartozott a terepi
mintavétel is. A kutatómunka minden tanuló számára nagy élmény volt.
Érdeklődve figyelték az eredmények alakulását. A patak vízének és
életterének analizálását a következő években is folytatni kívánjuk. A
szakkörös gyerekek kiemelkedő feladata volt a víz értékének
népszerűsítése. Figyelemfelhívó plakátot készítettünk, valamint egy
víztakarékossági kisokost. Örülök, hogy a kísérlet révén a diákjain
megismerkedhettek a vízelemzés egyszerű analitikai eszközeivel és
szemmel láthatóvá váltak számukra a vizeinket érintő környezeti
problémák. A kutatás élmény, kitartás, és kihívás. Ezen erősségekkel
felvértezve folytatja tevékenységét az ÖKO-szakkör csapata.



PUBLIKÁLTUK...





Bízunk a pályázat 
sikeres elbírálásában! 

Az ÖKO-SZAKKÖR 

tagjai és vezetője Perbál,2022.10.10.


