
Természetes vizeink minőségének felmérése 

 

Édesvizek eredetük és elhelyezkedésük szerint: 
 

 

A vizek tulajdonságai, minősége és jósága közötti kapcsolat: 

 

Az élettelen és az élő természet által meghatározott vízminőségi mutatók: 

 

 



A VÍZ FONTOSABB FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 

A víz sűrűsége és hőrétegződése vizekben: 

A víz sűrűsége a hőmérsékletétől függően változik. 

 

Ahogy a víz hőmérséklete csökken, sűrűsége, így fajlagos súlya is növekszik. Ez 

a fordított korreláció addig áll fent, amíg a víz hőmérséklete 4 oC nem lesz. A 

víz sűrűsége ezen a hőmérsékleten a legnagyobb, majd ahogy a víz tovább hűl, 

sűrűsége fokozatosan csökken, egészen a fagypontig, ahol a sűrűségében egy 

éles csökkenés következik be. A víz sűrűsége szilárd halmazállapotban a 

legkisebb, ezért van az, hogy a jég úszik a víz felszínén, míg a 4 oC-os víz a 

fenékre süllyed. Mindez azt eredményezi, hogy az állóvizek hőmérséklet szerint 

rétegződnek. Nyaranta a melegebb vízrétegek a felszínhez közel helyezkednek 

el, míg a hidegebbek mélyebben, a fenékhez közel. Telente, amikor a levegő 

hőmérséklete. 4 o C alatt van, a hidegebb vízrétegek helyezkednek el a 

felszínhez közelebb, míg a 4 o C-os legsűrűbb vízréteg a fenéken marad. A víz 

mindenkori hőmérséklet szerinti rétegződése függ az évszaktól. 



 

A vizek a felszín felől fagynak be, ami annak is köszönhető, hogy 4 ºC alatt a 

víz sűrűsége ismét csökken. Megfelelő mélységű, háborítatlan állóvizekben a 

fenéken a hőmérséklet 4 ºC. A víznek ez a fizikai tulajdonsága akadályozza 

meg, hogy mérsékelt égövön az állóvizek fenékig befagyjanak. Ez az alsó réteg 

szolgál menedékül a halak számára, ahol hibernált állapotban áttelelhetnek. 

A víz fajhője 

A fajhő az a mennyiségű, egységnyi tömegre eső hő, amely ahhoz szükséges, 

hogy az adott anyag hőmérsékletét 1 oC értékkel megemelje. Más anyagokhoz 

képest a víz fajhője nagy; 4,2 J/g (1 cal/g) szükséges ahhoz, hogy 1 ml (1 cm3 

vagy 1 g) víz hőmérsékletét egy fokkal megemeljük. 

Nagy fajhője miatt a víz jól tárolja a hőt. Ez az oka annak, hogy a vizek lassan 

melegednek fel és hűlnek le, sokkal lassabban, mint a környező levegő. A 

víznek ez a tulajdonsága megvédi a vízi szervezeteket a gyors és radikális 

hőmérsékletváltozásoktól, még az olyan kisebb méretű vizekben is, melyek 

kevesebb hőt képesek tárolni. 


