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Az édesvizek eredetük és 
elhelyezkedésük szerint:



A vizek tulajdonságai, minősége és 
jósága közötti kapcsolat:



A vizek pH értékének fontossága



Mikor kell mérni?
 Tavakban, víztározókban és extenzív tavakban 

elég, ha az eredendő pH-értéket egyszer 
ellenőrzik, mielőtt a halgazdálkodást megkezdik. 

 Eutróf vizekben és intenzív halastavakban a pH-t 
rendszeresen szükséges mérni.

 Szerves vagy műtrágyázás és meszezés előtt, 
valamint minden olyan vegyszer használata előtt, 
ami a víz pH-ját befolyásolja.

 Amikor minden más tényezőt mérnek.
 Amikor vízszennyeződést gyanítanak vagy 

halelhullás következik be.



Tennivalók:
 Amikor különböző anyagokat és vegyszereket 

választanak ki azzal a céllal, hogy a termelést 
fokozzák vagy halbetegségeket kezeljenek, ezek 
pH-érzékenységét és a pH-ra gyakorolt hatását 
számba kell venni, ha ez nem ismert, meg kell 
vizsgálni.



A pH napi változása az alkalinitás és az 
algaplankton termelésének függvényében



Mikor kell mérni?
 Amikor egy víz halgazdálkodásra vagy 

haltermelésre való alkalmasságát először kell 
meghatározni. A vizek eredeti alkalinitása nem 
változik radikálisan, tehát szezonálisan javasolt 
mérni és akkor, amikor vízszennyezés vagy 
halmérgezés esete gyanítható vagy biztosan be is 
következtek.



Kapott adatok kiértékelése:
 A víz szükséges alkalinitása 50 és 150 mg CaCO3/L 

között van, de nem lehet alacsonyabb, mint 20 mg 
CaCO3/L .



Tennivalók:
 A kevésbé savanyú és semleges pH-értékű 

halastavakban az alkalinitást emelni szükséges, ha 
a kalcium-keménység 20 mg/L alatt van. Erre a 
célra főleg meszet használnak.



A Tisza
Fizikai mérések:
Átlátszóság: tiszta (>50 cm)

Víz színe: színtelen

Szaga: szagtalan

Víz hőmérséklete: 16 oC

Sűrűség: 1 g/cm3



Kémiai mérések:

Kémhatás Un. 
Indikátor papírral: kék, 

pH=8

Fenolvörös 
indikátorral: pH=8,4

Lakmusz oldat: kék, 
lúgos

Szabad klór tartalom 
DPD: 0,6mg/l

Bestway test csík: 
Szabad klór 0,05 ppm, 
lúgosság pH 8,2, összes 

lúgosság 180 ppm

Cybow test csík: NO2
-

észlelhető



Mintavétel pontja:



A Zagyva



A Zagyva
Fizikai mérések:
Átlátszóság: tiszta (>50 cm)

Víz színe: színtelen

Szaga: szagtalan

Víz hőmérséklete: 18 oC

Sűrűség: 1 g/cm3



Kémiai mérések:

Kémhatás Un. 
Indikátor papírral: 

kék, pH=8

Fenol vörös 
indikátorral: pH=8,2

Lakmusz oldat: kék, 
lúgos

Szabad klórtartalom 
DPD: 0,6mg/l

Bestway test csík: 
Szabad klór 0,05 ppm, 
lúgosság pH 8,2, összes 

lúgosság 160 ppm

Cybow test csík: NO2
-

észlelhető



Mintavétel pontja:



A Holt-Tisza



A Holt-Tisza
Fizikai mérések:
Átlátszóság: tiszta (>50cm)

Víz színe: színtelen

Szaga: jellegzetes

Víz hőmérséklet: 15oC

Sűrűség: 1 g/cm3



Kémiai mérések:

Kémhatás Un. 
Indikátor 

papírral: kék, pH=8

Fenol vörös 
indikátorral: pH=8,8

Lakmusz oldat: kék, 
lúgos

Szabad klórtartalom 
DPD: 0,3mg/l

Bestway test csík: 
Szabad klór 0,05 ppm, 
lúgosság pH 8,2, összes 

lúgosság 200 ppm

Cybow test csík: NO2
-

észlelhető



Mintavétel pontja:



Egyéb mérések:

Minták szűrése szűrűpapíron keresztül: 
apró szilárd anyagok jelenléte.

Forrás utáni szilárd anyagok visszamaradásának reakciója 
sósavval: pezsgés észlelhető, gázfejlődés.

Szappan oldása a mintákban: habzás észlelhető.

Ezek a mérések mindhárom mintavételnél ugyanazokat az 
eredményeket adták:



Biológiai mérés
 A Bisel-táblázat és egy terepi határozólap segítségével, életközösség 

szempontjából is megvizsgáltuk természetes vizeinket.
 A folyók áradtak, ezért nem tudtunk pontos adatokat mérni, a Holt-

Tiszán pedig nem tudtunk megfelelő helyről mérni (betonozott 
területek miatt), de így is elvégeztük a vizsgálatokat.



A Tiszán és a Zagyván
kérészeket 
és poloskákat találtunk, 
amelyek a táblázat körülbelüli 
közepén helyezkednek el.
A Holt-Tiszán pedig bolharákot 
és puhatestűeket találtunk, 
amelyek a táblázat közepén 
helyezkednek el.



 A kérészlárva összekeverhető volt 
a kis szitakötő lárvájával és 
az álkérésszel. 

 A kérészlárvának 
a faroknyúlványai vékonyabbak 
és szőrösek, ezzel szemben a kis 
szitakötő 
lárváinak a faroknyúlványai vasta
gabbak és egyáltalán nem 
szőrösek.

 Az álkérésznek pedig csak 
két faroknyúlványa van, míg a 
kérészlárvának három.



Biológiai méréseink eredménye



 Átlátszóság, sűrűség  Hőmérséklet



 Univerzális indikátor 
papír

 Lakmusz oldat



Fenolvörös indikátor és DPD



Cybow test csík Bestway test csík



Használt felszerelés
Mintavétel



Források:
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszavir%C3%A1g_h%C3%ADd
 Környezet- és természetvédelmi lexikon
 https://www.google.com/maps/@47.1716646,20.202141,17.71z
 https://www.google.com/maps/@47.1743217,20.2052242,16.25z
 https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/tisza/ujjaelesztik-a-holt-tisza-es-harom-holtaganak-elovilagat-tiszakecske-

tersegeben/
 https://tiszahorgaszegyesulet.hu/2016/03/30/pontositasokkiegeszitesek-a-zagyva-folyo-jnk-szolnok-megyei-

szakaszara/
 https://keepcalms.com/p/keep-calm-and-k%C3%B6sz%C3%B6nj%C3%BCk-a-figyelmet/
 https://bisel.hu/bisel-meres-pontrol-pontra
 Vízminőség állapotának felmérése és értékelése (Woynárovich A – Kovács Éva – Nagy Sándor Alex) 
 https://nogradifutball.hu/wp-content/uploads/2020/05/gondolkodo.jpg
 https://www.szoljon.hu/galeria/haltelepites-szolnokon/4
 https://www.szoljon.hu/galeria/haltelepites-szolnokon/11
 https://molview.org/
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