Vďaka BVS sme preskúmali vodu z Petržalských vodných plôch
V piatok 14.6.2019 sme sa vybrali k vodám Petržalky – k Malému Draždiaku, k Veľkému
Draždiaku a k Chorvátskemu ramenu. So sebou sme mali aj malé prenosné laboratóriá
ECOLAB BOX, s ktorými sme celý deň pracovali.
V teréne sme si ponaberali vzorky vody do nádobiek a pozorovali sme najbližšie okolie.
Jednou z našich úloh bolo zapamätať si čo najviac druhov rastlín a živočíchov, ktoré sme
počas pozorovania videli. Najčastejšie sme mohli vidieť kačice, labute, holuby, slimáky,
kapry a spomedzi flóry – lipu, agát, lekná, topole či rôzne trávy.
Po návrate do školy sme prešli k samotnému skúmaniu vody. Mali sme vzorky z vodných
plôch v Petržalke, zo studne a skúmali sme aj našu školskú pitnú vodu. Pomocou pokusov
sme stanovovali obsah fosforečnanov, dusičnanov, amoniakov, dusitanov a zmerali sme aj pH
a tvrdosť vody jednotlivých vzoriek. Všetky výsledky sme si zapisovali do svojich
pripravených protokolov. Neobjavili sme žiadne výrazne znepokojujúce výsledky.
Pri jednotlivých pokusoch sme si vysvetlili napríklad pôvod fosforu a fosforečnanov vo vode.
Fosforečnany sa do vody dostávajú z rozkladu vodnej fauny a flóry alebo chemickými
prostriedkami používanými v poľnohospodárstve. Ďalej sa fosforečnany môžu do vody dostať
komunálnymi splaškovými vodami. Sú jedným z ukazovateľov znečistených vôd. Samotné
fosfáty nie sú toxické. Ich vysoký obsah v riečnej alebo jazernej vode spôsobuje nadmerný
rast rias, ktoré svojou lokalizáciou na hladine zabraňujú prenikaniu vzdušného kyslíka do
vody a tým ovplyvňujú biologické procesy.
Rovnako za indikátor znečistenia vôd môžeme považovať aj prítomnosť dusičnanov či
amoniaku vo vode. Tie sa tam môžu vyskytovať z odpadov ako je močovka či fekálie,
prípadne ak sa v blízkosti vodného zdroju nachádzajú hnojiská alebo skládky umelých hnojív.
Kyslosť a zásaditosť pôd sa určuje faktorom pH. Je jednou z najdôležitejších chemických
vlastností vody. Zvýšené pH v povrchovej vode signalizuje prítomnosť zásady, nízke pH
prítomnosť kyselín. Mierne zvýšená hodnota pH nie je závadou, väčšina rastlín na živočíchov
je hodnotám pH 6-8 dobre prispôsobená.
Naším skúmaním sme zistili, že voda z našich plôch je tvrdá až veľmi tvrdá, čo závisí od
typu pôdy, cez ktorú voda preteká. Napríklad voda je mäkká, ak preteká žulovými
a piesčitými pôdami a naopak tvrdá, ak preteká vápenatými pôdami a obsahuje väčšie
množstvo vápnika a horčíka.

Pred skúmaním pitnej vody sme si vysvetlili, odkiaľ pitná voda pochádza. Vzhľadom na
možnosti znečistenia podzemných a povrchových vôd musí pitná voda podliehať prísnym
kritériám z hľadiska chemickej čistoty a zdravotnej bezchybnosti.
Tabuľka maximálnych prípustných hodnôt obsahu jednotlivých chemických látok v pitnej
vode:
Amoniak

0.5 mg/l

Dusitany

0,1 mg/l

Dusičnany

50 mg/l

Fosforečnany

1,0 mg/l

pH

6-8

Naša vzorka pitnej vody zo školy spĺňala dané kritériá, mierne odchýlky mohli byť spôsobené
nepresným dávkovaním činidiel alebo nepresným odčítaním hodnôt zo šablón.
Naše namerané výsledky:

Ďakujeme za možnosť byť súčasťou tohto projektu, ktorý sa nám páčil a veľa sme sa naučili.
Žiaci 6.B
Na nasledujúcich stranách si môžete pozrieť fotografie...

