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BEVEZETÉS 

 

Földi létünk alapja a víz. Különböző tulajdonságai alapján az élővilág és az emberiség 

számára a legfigyelemreméltóbb, az egyik leghatalmasabb természeti erő, amely az élet számára 

nélkülözhetetlen. Ennek bizonyítéka az is, hogy az emberi szervezet hosszabb ideig tudja az ételt 

nélkülözni, mint a vizet. Bár többnyire tudatában vagyunk a víz fontosságával, mindezek 

ellenére az ember által okozott vízszennyezés és a vízkészletek öncélú kizsákmányolása 

rendkívül nagy probléma napjainkban. 

Az emberi tevékenységek által előidézett vízszennyezés során olyan dolgok kerülnek a 

folyókba, tavakba, óceánokba, amelyek következtében az alkalmatlanná válik az emberi 

használatra. Emellett sokszor óriási pazarlással használjuk a mindennapi 

élettevékenységeinkhez: mosáshoz, mosogatáshoz, öntözéshez, fürdéshez. Az emberiségnek 

tisztában kell lenne azzal a ténnyel, hogy Földünk édesvízkészlete nem kifogyhatatlan. 

A téma azért aktuális, mert fontosnak tartom, hogy az ember tudja, milyen vizet fogyaszt 

nap, mint nap. Az ivóvíz minőségével kapcsolatos vizsgálatok jelentőségét és időszerűségét saját 

szülőfalum, Izsnyéte példáján mutatom be. A településen nincs központi vízellátás, az ott 

előforduló ivóvizeket az ásott és vert kutak adják, amelyek minden háznál megtalálhatóak. 

Izsnyétén az ivóvizek minőségéről apjainkig nem voltak adatok, ezért a kapott eredmények 

mindenki számára újak. 

A munkánk célja a felszín alatti vizek vizsgálata és azok kémiai minősítése Izsnyéte 

település területén.  

A kitűzött cél megvalósításához a következő feladatokat kellett megoldani: 

– Izsnyéte község ivóvíz használati szokásainak a felmérése; 

– a mintavételi pontok kijelölése, a víz minták begyűjtése; 

– a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése; 

– a vizsgálati adatok feldolgozása, az eredmények kiértékelése. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Földi életünk alapja és elengedhetetlen eleme a víz. A víz fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságai alapján az élővilág, a társadalom számára a legfigyelemreméltóbb vegyület, amely 

nélkülözhetetlen, ezáltal a víz a földi életet lehetővé tevő alapvegyület. A Föld felületének 71 %-

a víz, amelynek csupán 2,5 %-a édesvíz. Ennek az édesvízkészletnek a kétharmada a folyókban, 

tavakban, mocsarakban, talajban, valamint a légkörben van jelen. Ez az édesvízmennyiség még 

mindig nem biztosít korlátlan hozzáférhetőséget, mivel a Föld területén nem egyenlő arányban 

oszlik el a mennyisége, valamint a hozzáférhetőség évszakonként is változó (1.táblázat).  

Figyelembe kell venni, hogy a meglévő vízmennyiség legjelentősebb része hó és jég 

formájában tárolt. A trópusi sivatagokban például az éves csapadékmennyiség alig 250 mm, 

valamint ennek eloszlása is teljesen kiszámíthatatlan (GALÁCZ, 2003). Nagymértékű 

ivóvízhiány főleg az észak-afrikai országokat veszélyezteti. Az egy főre jutó vízmennyiség 

hihetetlenül alacsony, és becslések szerint ez a helyzet továbbra is súlyosodik majd. Ma már 

potenciális fenyegetésről beszélhetünk, a vízhiányt tekintve, és szembesülnünk kell ezzel a 

fenyegetéssel (SZALKAI, 2009). 

1. táblázat 

A Föld vízkészletének megoszlása (VERMES, 2001) 

 

 

1.1. Vízszennyezés és vízhiány 

A víz és az ember kapcsolata megszabja a vízgazdálkodás feladatait. Nem idegen 

számunkra a vízhiány és vízszennyezés negatív fogalma (1. ábra). Bár az állattartás és 

növénytermesztés vízigénye nem változott az évek során, a csapadék mennyisége az elmúlt 

évtizedekben annál inkább. Nem csak a vízhiány okoz nagy gondot az emberiség számára, 
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hanem az egyre inkább súlyosbodó vízszennyezés mértéke  (HAJÓS, 1995). A gazdasági 

fejlődés egyrészt a vízszennyezés révén a hasznosítható vízkészleteket csökkenti, másrészt a 

vízigény rohamos növekedését eredményezi. 1999-ben az emberiség 4 250 km³ édesvizet nyert 

ki, főleg folyókból, viszont ennek több mint a 40 %- át szennyezetten juttatta vissza a forrásba. 

Ez a mennyiség évente 2-3 %-kal nő, leginkább a mezőgazdasági termelés és az ipari fejlődés 

hatására. A növekvő szennyezés rontja az édesvízi és a part menti vízi ökoszisztémákat. A World 

Resources Institute kutatása szerint a víz a Földön minden életközösség mindennapi használatát 

képezi az ivóvízfogyasztástól egészen a nagyipari ruhagyártásig. Viszont a világ vízrendszerei 

azonban nagy veszélyben vannak. Jelenleg több mint egymilliárd ember él a vízhiányos 

régiókban, és a Földön 3,525 milliárd embernél lesz tapasztalható a vízhiány 2025-re 

(SZALKAI, 2009). 

 

1.ábra. A vízhiány mértékének globális eloszlása 

Forrás: International Water Management Institute, 2007  

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5269296.stm#graphic) 

 

Az egy főre jutó napi átlagos vízfogyasztás 100-150 liternyi (2. táblázat). Ez a mennyiség a 

napi fogyasztás azt jelenti, hogy személyenként ilyen mennyiségű és megfelelő minőségű 

ivóvizet kell biztosítania a vízellátáskor egy vízműnek, vagy egy adott kútnak. 
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2.táblázat. 

Vízfelhasználás a háztartásokban (RÁCZ, 2011) 

Felhasználás Mennyiség dm3/d 

Fogyasztás és főzés 2-5 

Testápolás 5-20 

Fürdés és zuhanyzás 20-60 

Mosogatás 5-10 

Mosás 10-30 

Takarítás, autómosás, stb 3-5 

WC - öblítés 20-50 

Összesen 65-80/ átlag: 150 

 

Vízszennyezésről akkor beszélünk, ha különböző kémiai, biológiai, fizikai tényezők 

negatív irányba változtatják meg a víz minőségét. Szennyező forrás alatt értjük az intenzíven 

kezelt mezőgazdasági területeket, a szeméttározókat és szemétlerakókat, vagy az olyan ipari 

helyeket és objektumokat, amelyek valamilyen termelés vagy előállítás során veszélyes 

termékeket állítanak elő. A népesség növekedésével az embernek megélhetésre volt szüksége, 

megnőtt az igénye a termesztésre, így hasznosítani kezdte a közelében lévő területeket. Ennek 

pontos idejét nem tudjuk, viszont azt elmondhatjuk, hogy időszámításunk előtti időkre tekint 

vissza (LÁNG, 1993). 

A növény fejlődéséhez elsősorban hő, fény, levegő, víz és tápanyagok szükségesek, ezek 

közül a legkevésbé a fényt és a hőmérsékletet tudjuk befolyásolni. Köztudott, hogy a 

mezőgazdasági termelés az egész világon nagymennyiségű vízhasználatot igényel, ezzel együtt a 

talajvizek és a felszíni vizek legjelentősebb szennyező forrása (NYILAS, 1976). 

1990-2000 közötti időszakban Kárpátalján a szennyező források mennyisége hírtelen és 

erős csökkenést mutatott. Ezt a csökkenést a Szovjetunió széthullásának tudják be, mivel ez 

gazdasági visszaesést jelentett (Kárpátalja statisztikai évkönyve 2001). Azóta eltelt húsz év, és a 

gazdasági és ipari fejlődésnek köszönhetően az akkori szennyezés visszaesése valószínűleg újra 

növekedésnek indult. Ezek következményei a víz, a levegő és a talajszennyezés, melyek nem 

csak Kárpátalján, hanem az egész világon gondot okoznak (GÖNCZY és munkatársai, 2005). 

A gazdaság és a termelés fellendülésével a mezőgazdasági öntözés alkalmazása is elterjedt 

az utóbbi években. Ennek egyik oka, hogy a termesztés időszakában a csapadék mennyisége 
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igencsak kevés, és nem egyenlő arányban oszlik meg. Másik oka, hogy az öntözéses módszer 

bevezetésével növelhetik a termés mennyiségét, és egyenletes eloszlását a vízhez különböző 

mesterséges tápanyagokat adva. Tehát a gyakran felelőtlen vízgazdálkodás mellett a növényvédő 

szerek vízkörforgalomba való bekerülése is problémát jelent (TÓTH, 2000). 

Az öntözővíz eredetét tekintve több forrásból is származhat, mint: 

 tóvíz 

 csapadékvíz 

 kútvíz (ásott és vert kutak) 

 csapvíz 

 patak 

 forrásvíz 

 folyóvíz 

Az ásott kutak 8-20 méter mélyen lévő talajvízből táplálkoznak, viszont ezek vízhozama 

nem elég nagy ahhoz, hogy nagy területek öntözését biztosítsák. A kút vize hideg, iszapszegény, 

de káros sókat vagy káros anyagokat ritkán tartalmaz (SZABÓ, 2003). 

Nem csak a szennyező források megjelenésével és terjedésével, hanem az édesvízhiány 

problémájával is szembesülnünk kell. A vízszennyezés miatt kialakult vízhiány mellett 

figyelembe kell vennünk az édesvizek egyenlőtlen területi eloszlását is. A különböző területek 

csapadékeloszlása, éghajlata befolyásolja a világ vízhálózatát. A vízhiány nagyságrendi 

eloszlásában földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezők is szerepet játszanak. A legkevésbé a 

természetföldrajzi tényezőket tudjuk befolyásolni (SZALKAI, 2009). 

 

1.2. A felszín alatti víz 

  A felszín alatti víz a földkéreg kőzeteinek pórusaiban, hasadékaiban, üregeiben és 

járataiban található víz. Mindaz a víz, amely a föld felszíne alatt a telített zónában található, és 

közvetlen kapcsolatban van a talajjal vagy az altalajjal. Ezek nagy része természetes állapotban is 

mozgásban van. Az élő és élettelen természet kapcsolatban áll a felszín alatti vízzel, minden élő 

szervezet igényli (BORSY, 1998). Amennyiben az ember hasznosítani szeretné a vizet, az 

mesterséges beavatkozás hatására a megcsapoló létesítményen keresztül a felszínre jut, majd a 

felszínen kapcsolódik be a víz körfolyamatba. A felszín alatti vizek természeti erőforrás 

tekintetében nagyon fontosak.  
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A Föld vízellátása csaknem 95%-ban a felszín alatti vizekből történik. A felszín alatti víz 

kerül felhasználásra a háztartásban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, a gyógyfürdők 

feltöltésében is (KOVÁCS, 1973). 

 

1.3. Vízhasználat a mezőgazdaságban 

Az élelmiszer az emberi fennmaradás alapvető része, ami igencsak szoros kapcsolatban 

van a mezőgazdasággal és földműveléssel. Az élelmiszertermesztéshez azonban nagy 

mennyiségű tiszta vízre is szükség van, amely szintén alapvető erőforrás.  

A földművelés az ember egyik céltudatos termesztési tevékenysége, ezzel kezdődött a 

mezőgazdasági termesztés. A népesség szaporodásával és az emberiség növekedésével az 

embernek megélhetésre volt szüksége, megnőtt az igénye a termesztésre, így hasznosítani kezdte 

a közelében lévő területeket. Ennek pontos idejét nem tudjuk, viszont azt elmondhatjuk, hogy 

időszámításunk előtt több ezer évvel ezelőtt kezdődött. Az első írásos feljegyzések 

időszámításunk előtt 2500-ból származnak, és főként a görögökről és a rómaiakról tesznek 

említést.  

A növény fejlődéséhez elsősorban hő, fény, levegő, tápanyagok és víz szükséges, viszont 

ezek közül a legkevésbé a fényt és a hőmérsékletet tudjuk befolyásolni. Köztudott, hogy a 

mezőgazdasági termelés az egész világon nagymennyiségű vízhasználatot igényel, ezzel együtt a 

talajvizek és a felszíni vizek legjelentősebb szennyező forrása (NYILASI, 1976). 

Bár az írásos említésekben nem kapunk információt arról, hogy az időszámításunk előtti 

időszakban milyen volt a csapadékeloszlás, vagy az növénytermesztés a víz hány százalékát 

igényelte, 2019-ben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) kutatásai bebizonyították, 

hogy Európában a mezőgazdasági termelés a tiszta víz 24%-át használja fel. Ez több mint 

negyven év után is Nyilasi János kijelentését igazolja. 

A mezőgazdasági termesztés mellett hiba lenne nem megemlíteni a talaj fontosságát. A 

talaj a víz forgalmi rendszerének egyik közege, ezért a vízgazdálkodása nagyon fontos a 

növények számára. Különösen akkor, ha a klíma száraz, az időjárás szeszélyes, a csapadék 

gyakran kevés, nagyon fontos, hogy a talaj be tudja fogadni a csapadékot, és ezt tárolni is tudja. 

Ahhoz, hogy az elvetett magból növény fejlődjön, a talajnak bizonyos fokú nedvességgel kell 

rendelkeznie. Viszont ha az időjárás száraz, és a talaj sem tudja megfelelően tárolni a 

csapadékot, alkalmazni kezdik az öntözéses módszert. Az öntözés nem csak az aszályos 

területeken segíti elő a termesztést, hanem azokon a helyeken is, ahol a csapadékeloszlás nem 

megfelelő (CSÁVÁS, MIHÁLYFALVI, TÓTH, 1964). 
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1.4. Az ivóvíz 

A felszín alatti víz a vízkörforgalomba való bekerülését jelenti az ember által minden nap 

használt ivóvíz. Az ivóvíz fogalmának meghatározása szerint nem más, mint az ember által 

fogyasztásra alkalmas víz, amely megfelel az ivóvíz szabványok előírásainak. Napjainkban a 

Föld egyes országaiban egyre inkább korlátozott a tiszta és jó minőségű ivóvízhez való 

hozzáférés. A kutak és ivóvízforrások létrehozásához különböző jogi engedélyekre van szükség 

(THYLL, 1996). Az ivóvíz szabályozására és vizsgálatára jóval kevesebb figyelem fordítódik, 

mint az elvárt lenne. De az előírt szabványok szerint mi számít ivóvíznek? A víz akkor felel meg 

az előírásoknak, és akkor számít ivóvíznek, ha: 

- parazitát, mikroorganizmust, fizikai vagy kémiai anyagot nem tartalmaz olyan 

mennyiségben, amely veszélyes lehet az ember egészségére. 

 

1.5. Vízvizsgálat 

A saját célra felhasználható ivóvízművek esetén vizsgálandó paraméterek: 

- Organoleptikus paraméterek: szín, szag, íz, zavarosság 

- A teljes oldott anyagok mennyisége 

- Anionok mennyiségének jelenléte 

- Keménység 

- Vas 

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (EC) mS/cm meghatározása 

- Kémhatás (pH) mérése 

- Hidrogén szulfid mennyisége 

- Mangán 

- lúgosság 

- Vas és mangántartalom 

- Karbonátok és hidrogén-karbonátok  

- Mikrobiológiai élet, a jelenlévő egyedek száma, fajai (TÓTH, 2000). 

Fontos tehát, hogy az ivóvizünk tartalmazza a szervezetünk számára fontos és 

nélkülözhetetlen vegyületeket - szelén, jód, fluor -, viszont ne tartalmazzon olyan vegyi 

anyagokat, és káros mikroorganizmusokat, amelyek káros hatással vannak az egészségünkre. Az 

ivóvizekben előfordulhatnak baktériumok, vírusok, gombák is.  
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A lakosság többsége nincs tisztában a tulajdonában lévő kút ivóvizének minőségéről. A 

felszíni vizek gyakran nagyon szennyezettek, ami jelentős mértékben befolyásolja az ivóvíz 

minőségét is. A víz íze nem ad ismeretet a vízben előforduló káros anyagokról és 

szennyeződésekről. Előfordulhat, hogy a víz nitrittel szennyezett, erről viszont a víz íze nem 

árulkodik. Tehát ugyanilyen lehet a káros anyagok ásványi maradványa, mint például a 

permetszeré is.  

A szennyvizek felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatását a megyei egészségügyi 

igazgatás rendszeresen kellene, hogy vizsgálja, főleg olyan helyeken, ahol a lakosság 

fogyasztásra használja a rendelkezésre álló vizet (KRÁVCSUK,1987). 

Az ásott kutak kialakításánál az alábbi támpontokat kell figyelembe venni: 

- a kút közelében 15-20 méterre ne legyen szemétrakás 

- a kút 15-20 méteres körzetében ne legyen állattartás 

- a kút közelében fokozott növény védőszer/permetszer használat 

- a kút mélysége legalább 10-15 méter legyen 

- a kút legyen fedett 

 

1.6. Az ivóvíz minősítése 

Az ivóvíz minősége mindennemű felhasználás mellett elsőbbséget élvez. A víz akkor 

minősíthető fogyasztható ivóvíznek, ha megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek. 

Minőségét különböző vegyi, mikrobiológiai komponensek határozzák meg. Ilyen esetben nem 

tartalmazhat nagy mennyiségben olyan parazitákat, mikroorganizmusokat, fizikai és kémiai 

anyagokat, amelyek az emberi egészség számára károsak, viszont tartalmaznia kell az emberi 

szervezet számára nélkülözhetetlen vegyületeket. 

Az ivóvíz vizsgálata során figyelembe veszik a víz kémiai, fizikai és bakteriológiai 

jellemzőit. Ha az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz rossz értékeket mutat a laboratóriumi 

vizsgálat során, kifogásolhatóvá, vagy nem elfogadhatóvá nyilvánítják. Ilyen esetben 

tanácsolják, vagy követelik a kutak üzemeltetésének ideiglenes vagy végleges szüneteltetését 

VERMES, 2001). 

Az ivóvizek minőségének kategóriái: 

I. osztály: kiváló víz.  

Természetes állapotú vizek, melyek mentesek a mesterségesen szennyező 

anyagoktól, gyakorlatilag nem tartalmaz szennyvízbaktériumot, oldott anyag 

tartalma kevés. 
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II. osztály: jó víz.  

Külső, szennyező és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben 

terhelt, kevés szennyvízbaktériumot tartalmaz. A víz természetes szagú és színű.  

III. osztály: tűrhető víz.  

A víz mérsékelten szennyezett, (némileg szennyvizekkel terhelt) a 

szennyvízbaktériumok kimutathatóak. Esetenként szennyeződésre utaló szag és 

szín előfordul. 

IV. osztály: szennyezett víz.  

Külső eredetű szennyező anyagokkal, illetve szennyvízzel terhelt. Ebben az 

esetben a szennyvízbaktériumok uralkodóvá válnak. 

V. osztály: erősen szennyezet víz.  

Külső szennyező anyagokkal és szennyvízzel erősen terhelt, esetenként toxikus 

víz (VERMES, 2001). 

 

1.6.1. A víz nitrát tartalma 

A nitrát az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró szennyező anyag az ivóvízben. A víz 

nitrát tartalmát eredete szerint két csoportra oszthatjuk: természetes és mesterséges 

eutrofizálódás. Az eutrofizálódás a vizek tápanyagban való gazdagodása. Ennek során a 

növények gyorsabban szaporodnak, és a szervesanyag-tömeg felhalmozódik. A vízben főként 

nitrogén- és foszforvegyületek felhalmozódnak. A természetes eutrofizálódás az emberi 

hatásoktól mentes vízgyűjtőkön játszódik le, míg a mesterséges eutrofizálódás az emberi kultúra 

és mindenekelőtt a civilizáció eredménye. Biológiai reakció, amit az ember okozta növényi 

tápanyag bejutás idéz elő felszíni vizekben, így folyókban is megtalálható. A lefolyása gyors, 

évek vagy évtizedek alatt játszódik le, elsősorban a Föld sűrűn lakott és technikailag fejlett 

lakosságú, civilizált vidékein. A folyamat nagymértékben visszafordítható, ha a tápanyag-

bevezetés megszűnik (RÁCZ, 2011). 

A műtrágyák, amelyeket a mezőgazdaságban a növénytermesztés esetében a 

tápanyagpótlás céljából juttatnak a talajba, amely a vízbe is bekerül, amely a víz nitrátosodását 

eredményezi (CSOMA és HADNAGY, 2009). 

A felszíni - és felszín alatti vizeinkben fokozódó gondot okoz a nitrát-tartalom növekedése. 

A nitrát egészségkárosító hatása régóta ismert: a szervezetbe bejutott nitrát az oxigénszállítást 

akadályozza. Ez igencsak káros, életveszélyes állapotot hozhat létre. Ilyenkor az arcbőr 

elszíneződése és a nyálkahártya szürkéssé válása a legelső tünet. Ez már kis mennyiségű 
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methemoglobin koncentráció esetén megjelenik, az 50%-ot meghaladó koncentráció pedig már 

életveszélyes (RÁCZ, 2011).  

Már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött a rétegvíz és a talajvíz (vagyis a felszín alatti vizek) 

nitrát felhalmozódása. Lényegében a talajvíz már mindenütt elszennyeződött, ivóvízellátásra 

nem vehető igénybe. Ennél nagyobb gondot jelent az a tény, hogy a parti szűrésű vizekben is 

fokozódik a nitrátosodás. (FAZEKAS, GYŐRFFY, ORAVECZ, 2015) 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

1.1. Vízgyűjtés Izsnyéte község kútjaiból 

Izsnyéte település ivóvizeinek vizsgálatára 14 mintavételi pontot választottunk ki úgy, 

hogy azok az egész települést lefedjék. (2. ábra). A vízminták begyűjtésénél figyelembe vettük, 

hogy a mintavételi pontok viszonylag távol legyenek egymástól, hogy ez által is a település 

különböző pontjairól ismerjük meg a lakosság által használt és fogyasztott ivóvíz minőségét. 

A mintavételezések két napon történtek. Mindkét alkalommal a begyűjtött vízmintákat 24 

órán belül a laboratóriumba szállítottam és hozzáláttam a vizsgálatukhoz. A vizsgálatokat a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola laboratóriumában végeztük el. 

 

2.ábra. Izsnyéte település vázlatos térképe a mintavételi pontokkal és a mintaszámokkal 

Forrás: Google térkép 

 

A vízmintákat fél literes műanyag palackokba gyűjtöttük be. A mintavételezésnél 

ügyeltünk arra, hogy a víz mindig tiszta palackba kerüljön. A palackokat többször is átmostuk a 

mintavételre szánt vízből. Továbbá figyeltünk arra, hogy a palackot tele töltsük a vizsgálni 

kívánt vízzel, minél kevesebb levegőt hagyva benne. Minden palackot megszámoztunk annak 
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érdekében, hogy könnyebben beazonosítsuk őket, feljegyeztük, hogy a minta milyen mélységű 

kútból származik, fedett-e a kút, illetve a mintavétel helyét utca és házszám szerint. 

 

3.táblázat 

 

A mintavételezési helyek számai, a kutak típusai és tulajdonságai 

 

A minta száma 

 

Utca 

 

Házszám 

 

A kút mélysége 

Fedett vagy 

fedetlen 

1. Erdei út 45 7 méter fedett 

2. Erdei út 3 8 méter fedett 

3. Ifjúság utca 14 10 méter fedett 

4. Béke út 98 9 méter fedett 

5. Ifjúság utca 2 10 méter fedett 

6. Béke út 186 8 méter fedett 

7. Sevcsenkó utca 6 8 méter fedett 

8. Új utca 2 7 méter fedett 

9. Béke út 13 9 méter fedett 

10. Béke út 45 9 méter fedett 

11. Béke út 146 9 méter fedett 

12. Új utca 34 8 méter fedett 

13. Új utca 68 7 méter fedett 

14. Petőfi utca 8 11 méter fedett 
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2.2. A vízminták vizsgálatának módszerei és eszközei 

A vízminták begyűjtését követően elvégeztük azok laboratóriumi vizsgálatát. A 

vízmintákban az alábbi paramétereket mértük meg: 

- a víz pH értéke 

- a víz fajlagos elektromos vezetőképessége 

- a víz nitrát tartalma 

- a víz lúgossága 

- a víz kalcium és magnézium ionjainak koncentrációja 

- a víz keménysége 

A kapott értékeket Exel-táblázatban rögzítettük, majd ezekből diagramokat készítettünk.  

 

2.2.1. A víz pH értékének meghatározása 

A pH értéket nagyon sokszor figyelmen kívül hagyják. Az előírások szerint az ivóvíz pH-

értéke 6,5 (enyhén savas) értéktől 9,5 (lúgos) lehet. Az ásványi sók hozzáadásával leginkább a 

7,5 és 8,5 közötti éréket igyekeznek elérni. 

A víz pH értékének meghatározásához a vizsgálandó vizet 50 cm3-es főzőpohárba 

mértük, amit előtte alaposan átmostunk. A víz pH értékét pH elektróda segítségével határoztuk 

meg, amit a kimért vízbe helyeztünk. A vizsgálat eredményét 1 – 1,5 perc után megkaptuk. Az 

ivóvíz pH értékének méréséhez WTW inoLab® Multi 9620 IDS mérőműszert használtunk. 

 

2.2.2. A víz fajlagos elektromos vezetőképességének meghatározása 

4.táblázat 

Az ivóvíz fajlagos elektromos vezetőképességének határértékei (Vermes, 2001) 

Vízminőségi jellemzők Értékek 

I. osztály: kiváló víz <=500 µS/cm 

II. osztály: jó víz <=700 µS/cm 

III. osztály: tűrhető víz <=1000 µS/cm 

IV. osztály: szennyezett víz 2000 µS/cm 
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Az ivóvíz fajlagos elektromos vezetőképességének meghatározásához mindegyik 

vízmintából bemértünk 50 cm3vizet, majd ezt követően az inoLab® Multi 9620 multiméterhez 

csatlakoztatott konduktometriás mérőelektród segítségével meghatároztuk a víz 

vezetőképességét (3. ábra). 

 

3.ábra. A víz fajlagos elektromos vezetőképességének meghatározása 

 

2.3.3. A víz nitrát tartalmának meghatározása 

A hivatalos előírások szerint, ha a vízben a nitrát-tartalom meghaladja az 50 mg/dm3-t, a 

vizet fogyasztani nem ajánlatos. Amennyiben a nitrát koncentráció 25 mg/dm3felett van, akkor a 

felnőttek fogyaszthatják, viszont a gyerekek ételének, italának vagy tápszerének készítésére tilos 

felhasználni. 

A vízminta nitrát tartalmának meghatározása a következőképpen történt: mindegyik 

vízmintából bemértünk 40 cm3 vizet, majd ehhez hozzá adtunk 10 cm3 1%-os timsóoldatot. Az 

így kapott oldatban megmértük a nitrát koncentrációt. A nitrát-ion koncentráció mérésére nitrát-

szelektív elektródát használtunk, amit egy pX-150.1 típusú készülékhez csatlakoztattunk (CSOMA 

és HADNAGY, 2009). 
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2.3.4. A víz összes (m) lúgosságának meghatározása 

Az Ukrajnában elfogadott határérték az ivóvíz lúgosságára vonatkozóan 0,5-6,5 

mmol/dm3 (ДСТУ ISO 9963-1:2007). 

A lúgosság a vízben jelenlévő savval titrálható anyagok mennyisége, vagyis a savakkal 

reakcióba lépő anyagok összessége. A víz lúgosságának meghatározását vagy indikátorral, vagy 

titrálással lehet meghatározni. Amennyiben pontos értéket akarunk meghatározni, akkor titrálás 

szükséges. Az ivóvizek vizsgálatánál az összes lúgosságot, vagyis az m-lúgosságot mértük. 

Ehhez metil-narancs indikátort használtunk, amely a karbonátokat, a hidroxilokat és a hidrogén-

karbonátok mennyiségét jelzi. 

A vízminta lúgosságának meghatározásához szükséges eszközök és berendezések a 

következők: 25 cm3 büretta, Bunsen állvány büretta tartóval, 50 cm3 főzőpohár, 250 cm3 

Erlenmeyer-lombik (titráló lombik), 100 cm3 mérőhenger, tölcsér a büretta feltöltéséhez. 

A használt vegyszerek és anyagok: metil narancs indikátor, 0,1 mólos HCl mérőoldat. 

A meghatározás menete: 100 cm3 vízhez 2-3 csepp metil narancs indikátort adtunk. A 

titrálást 0,1 mólos HCl oldattal végeztük addig, amíg az indikátor színe sárgáról vörösre változik. 

A várt vörös szín előtt az oldatot már csak óvatosan, cseppenként adtuk a vízhez, hogy elkerüljük 

a túltitrálást. A titrálást két ismétlésben végeztük, és a fogyások átlagát számoltuk. 

 

2.3.5. A víz kalcium és magnéziumion koncentrációjának meghatározása 

Az Ukrajnában elfogadott határérték az ivóvizek kalcium tartalmára vonatkozóan 25-75 

mg/dm3, a magnézium tartalomra 10-50 mg/dm3 (ДСТУ ISO 11885-2005). 

A víz Ca2+ és Mg2+ ionjainak meghatározásához a következő eszközök és berendezések 

voltak szükségesek: 25 cm3büretta,, Bunsen állvány büretta tartóval, 250 cm3 Erlenmeyer-lombik 

(titráló lombik), 2 cm3, 5 cm3 és 25 cm3 pipetta, pipetta tartó, pipettázó labda, 50 cm3 

mérőhenger, 50 cm3 főzőpohár, 3 cm3 tölcsér a büretta feltöltéséhez, spatula. 

A használt vegyszerek és anyagok: desztillált víz, 0,01 N EDTA-oldat (etilén-diamin-

tetraecetsav), 10% KOH, puffer oldat (pH=10, NH4OH+NH4Cl), eriokróm fekete indikátor, 

murexid indikátor. 

A Ca2+- és Mg2+ ionok meghatározását egymás mellett is végezhetjük. A módszer szerint 

előbb pH 10 mellett, eriokróm fekete T jelenlétében EDTE-val titrálva meghatározzuk a kalcium 

és magnézium összetételét, majd a vizsgálandó oldat külön bemért részében a pH-t 12 és 13 közé 

állítva murexid jelenlétében szintén EDTE-val meghatározzuk a Ca2+ mennyiségét. 
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A kalcium meghatározás egyik legnehezebb része a pH beállítás. A kalcium-titrálást a 

legjobb 12-13 pH között végezni, mert a titrálás végpontját jelző indikátorok nagy része itt adja a 

legjobb színátmenetet. A titráló lombikot átmossuk desztillált vízzel, majd a vizsgálandó 

vízmintából belemértünk 25 cm3-t. Hozzáadunk mintegy 50 cm3 desztillált vizet és 2 cm3 10% 

KOH oldatot. Ezt követően 1:500 arányban NaCl sóval eldörzsölt murexid indikátorból néhány 

tizedgrammot adunk az oldathoz, titráljuk a kalciumot EDTE mérőoldattal, míg az indikátor 

meggyszínűvé nem válik.  

A kalcium és magnézium ionok összegének meghatározásánál titráló lombikba pipettával 

25 cm3-t mértünk a vizsgálandó vízből. Ehhez mintegy 50 cm3desztillált vizet és 5 cm3 

pufferoldatot adunk. A következő lépésben 1:500 arányban NaCl sóval eldörzsölt eriokróm-

fekete T indikátorból néhány tizedgrammot adtunk az oldathoz. A titrálást EDTE mérőoldattal 

végezzük, míg az indikátor színe vörösből égszínkékbe csap át. 

A meghatározások alkalmával vakpróba titrálását is elvégeztük. Ekkor a vizsgálandó víz 

helyett annak térfogatával megegyező desztillált vizet mértünk be, majd ugyanúgy jártunk el, 

mint a vízminták titrálása során. 

 

2.3.6. A víz keménységének meghatározása 

Az Ukrajnában elfogadott határérték az ivóvíz keménységére vonatkozóan 1,5-7 

mmol/dm3 (ГОСТ  4151-72). 

A természetes vizek keménységét a bennük oldott kalcium- és magnézium-ionok okozzák, 

azon belül a változó keménységet a Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2 tartalom adja. Bár a víz 

keménységét előidéző sók olyan mennyiségben, amennyiben a vízben előfordulnak, az emberi 

szervezetre nem károsak, mégis fontos, hogy a víz keménysége egy bizonyos szint alatt 

maradjon. Az összes keménységet, amit a vízben oldott összes kalcium és magnézium 

koncentrációjával jellemzünk mmol/dm3Ca+Mg egységben adjuk meg. Az ivóvizek 

osztályozását keménységük szerint a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
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5.táblázat 

 

A víz keménység szerinti osztályozása az Ukrajnában elfogadott minősítés szerint 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

Minősítés Keménységi fog (mmol/l) 

Nagyon lágy víz <1,5 

Lágy víz 1,5-4,0 

Közepesen kemény víz 4,0-8,0 

Kemény víz 8,0-12,0 

Nagyon kemény víz <12,0 

 

6.táblázat 

Ukrajnában elfogadott határértékek az ivóvizekre vonatkozóan 

(ДСанПіН 2.2.4-171-10) 

Megnevezés Határérték Mértékegység 

pH 6,5-8,5 – 

   Fajlagos elektromos     

   vezetőképesség 
– µS/cm 

Nitrát <=50 mg/dm3 

Lúgosság 0,5 – 6,5 mmol/dm3 

Kalcium 25 – 75 mg/dm3 

Magnézium 10 – 50 mg/dm3 

Keménység 1,5 – 7 mmol/dm3 
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III.  EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

1.2. Izsnyéte település jellemzése 

 

Izsnyéte település Kárpátalja nyugati részén található, a Munkácsi járás része. Munkács 

városától 13 km-nyi távolságra található, délnyugati irányban. A falu területe 3,001 km2. A 

település nemzetiségileg vegyesen lakott terület: magyarnemzetiségű többséggel és ukrán 

nemzetiségű kisebbséggel. Jelenlegi lakossága megközelítőleg 2240 fő (Izsnyétei polgármesteri 

hivatal szóbeli közlése alapján). 

 
 

4. ábra. Izsnyéte műholdképe, 2020 

Forrás: https://earth.google.com/web/ 

 

A településhez legközelebb lévő folyó a Latorca, és azok mellékfolyói a Viznica és a 

Matekovica (BARANYI, 2009). Egykor a települést minden oldalról mocsarak vették körül, 

ilyen volt a Szernye-mocsár (5. ábra). A mocsár lecsapolt területén a lápi flóra évtizedek óta 

pusztult, az akkor gazdag réti növénytársulások is csak foltokban maradtak fenn, a természeti 

körülmények gyökeresen megváltoztak. 
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5. ábra. A Szernye-mocsár és környéke a XIX. század körül 

(1 – állandóan vízzel borított terület, 2 – időlegesen vízzel borított terület)  

Készítette: Frisnyák Sándor 

 

3.2. Vízhasználat a településen  

Jelenleg Izsnyéte településnek nincs központi víz ellátása. A falu lakosai a vizet a felszín 

alatti vizekből nyerik, az ásott vagy vert kutak által (6.ábra). Ezek minden háznál 

megtalálhatóak, illetve mindennapi használatban vannak. A kutak minden otthonnál olyan 

sajátos vízgyűjtő létesítmények, melyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín 

alól, több méter mélyről. A lakosok bevallása szerint a kutakból nyert vizet használják a 

fogyasztásra, főzésre, tisztálkodásra, mosásra, a kertek öntözésre is.  A vízminták begyűjtésénél 

megfigyeltem, hogy a legtöbb udvaron az ásott kutak vannak jelen. Az ásott kutak többsége 

fedett, átlagosan 8-10 méter mély, míg a vert kutak nagyjából 10-15 méter mélyek. A vizsgált 

területeken, amelyeken vert kút volt megtalálható, minden esetben van ásott kút is. Vert kutak 

leginkább azokon a portákon találhatóak, ahol kereskedelem céljából mezőgazdasággal 

foglalkoznak, ugyanis nagyobb vízhozamra van szükségük az öntözéshez.  

A községben a központi szennyvízelvezetés nincs kiépítve. Mindegyik háznál megtalálható 

a szennyvízgödör, valamint az istállótrágya elhelyezésére kijelölt hely. A szennyvízgödör és az 
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istállótrágya helye és távolsága a használatban lévő kúttól nagymértékben befolyásolja az ivóvíz 

minőségét. 

 

6. ábra. Ásott kút Izsnyétén 

A szennyvízgödrök ürítését minden háztartásban egyénileg kell megoldani. Ez a legtöbb 

portánál szippantós tartálykocsi segítségével történik. A komposztálókban felgyülemlett anyagok 

pedig többnyire a kert veteményes földjeire kerülnek. A háztartásokban a komposztálók állati 

trágyát, konyhai hulladékokat tartalmaznak, amelyek 14-20 méterre találhatóak a kutaktól. (7. 

táblázat) 
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7.táblázat 

A kutak távolsága a szennyező forrásoktól 

 

A mintavételezés 

helyének száma 

A kút távolsága a  

szennyvízgödörtől 

A kút távolsága az 

istállótrágya tárolásának 

helyétől 

1. 11 méter 16 méter 

2. 9 méter 14 méter 

3. 15 méter 19 méter 

4. 13 méter 18 méter 

5. 14 méter 17 méter 

6. 14 méter 16 méter 

7. 12 méter 15 méter 

8. 12 méter 16 méter 

9. 16 méter 20 méter 

10. 10 méter 15 méter 

11. 12 méter 15 méter 

12. 13 méter 16 méter 

13. 10 méter 14 méter 

14. 16 méter 18 méter 

 

A házak udvarain díszfák, gyümölcsfák, dísznövények találhatóak, a kertekben zöldség 

és gyümölcstermesztés zajlik. Egyre több helyen fóliasátorok segítségével termelnek 

gyümölcsöket és zöldségeket. Ilyen zöldségek és gyümölcsök például: retek, káposztafélék, 

paradicsom, burgonya, uborka, eper. A falu lakosai a kerti gazdálkodásnál műtrágyákat 

használnak, valamint a permetezést is igénybe veszik a kártevők ellen, ez nem csak a fólia alatti 
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gazdálkodókra jellemző. A gazdálkodók szerint igyekeznek jól bevált, kíméletes szereket 

használni. 

 

3.3. A begyűjtött vízminták paramétereinek vizsgálata 

 

3.3.1. A kutak vizeinek pH-értéke 

 

A pH-érték megmutatja, hogy egy vizes oldat savas, semleges vagy alkálikus kémhatású-e.  

 Ha a pH-érték jóval kisebb, mint 7, akkor az oldat savas 

 Ha a pH-érték pontosan 7, akkor az oldat semleges. 

 Ha a pH-érték nagyobb, mint 7, akkor az oldat lúgos (alkálikus, bázisos) 

A víz kémiai jellemzői közül egyik fontos paraméter a pH érték. Az ivóvizek vizsgálatánál 

a pH-érték Izsnyéte kútjaiban átlagosan: pH: 7,05. Ezáltal elmondhatjuk, hogy a pH értéket 

figyelembe véve a kutakban nagyon jó minőségű vizet találunk, amelyek megfelelnek az 

elfogadott határértéknek. 

Többségében a vizsgált kutak vizének kémhatása olyan értékek között van, ami általában 

jellemző a felszín alatti vizekre: pH ~ 7,2 – 7,5. Ugyanakkor előfordulnak olyan kutak is, ahol a 

víz pH értéke 7,0 alatt van. (7. ábra) Ilyenek a 2., 3., 4., 11. számú kút vizei. A pH 6,4-6,8 

értékeket az Erdei utcában, Ifjúsági utcában és Béke úton található kutak vizeiben mértük. A 3., 

4., 11. számú kutak egymáshoz közel helyezkednek el. Az említett kutak vizei savanyodásának 

oka feltehetően antropogén eredetű, mivel néhány évvel ezelőtt a háztartások közelében a 

növényzet által borított területeket illegális szemétlerakóként használták, ami mára viszonylag 

megszűnt. 

 
7.ábra. A kutak vizeinek pH- értéke 
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3.3.2.A kutak vizeinek fajlagos elektromos vezetőképessége 

 

 

A vizsgált kutak fajlagos elektromos vezetőképességének átlaga: 905 μS/cm. 

Többségében a vizsgált kutak fajlagos elektromos vezetőképessége az elfogadott határértéken 

belül van, viszont az 1., 3., 5., 6., 7. számú kutak vizei meghaladják a tűrhető víznek minősülő 

kategóriát, így ezek szennyezett víznek bizonyultak (8.ábra). Ezek a kutak szennyező forrásai 

lehetnek az istállók, emésztőgödrök.  

A legmagasabb értéket mutató 5. számú kút a szennyvízgödör és az istállótrágya 

gyűjtésének helyéhez is közel található, illetve ebben a háztartásban sertés tartással is 

foglalkoznak. Valószínűleg ez negatívan befolyásolja a víz minőségét.  

A legalacsonyabb érték a 4-es számú kútnál látható, amely 504 μS/cm. Az 5. számú 

kúthoz hasonlóan a 4. számú kút sem található nagy távolságra az egykori istállótrágya 

gyűjtésének helyétől, viszont a háztartásban élő bevallása szerint nem foglalkoznak állattartással 

évek óta. 

 
8.ábra. A kutak vizeinek fajlagos elektromos vezetőképessége 
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3.3.3.A kutak vizeinek nitrát tartalma 

 

 

Az ivóvíz az egyik legjelentősebb forrása a nitrátnak. A nitrát a talajvíz eredetű ivóvízbe 

főleg mezőgazdasági tevékenységek által juthat, amely az ásott vagy vert kutak használata során 

bekerül az emberi szervezetbe. 

A legtöbb kút esetében az ivóvíz nitrát tartalma a megengedett mennyiség alatt van, amely 50 

mg/l. Jó értéket mutatnak a következő kutak: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. (9. ábra). A 

legjobb minőségűnek a 10-es számú kút bizonyult. Nagyon magas nitrát tartalom két kút 

esetében figyelhető meg: az 1. és a 11. számú kutaknál, amelyek meghaladják a megengedett 

határértéket. 

A legmagasabb értéket mutató 1. számú kút vizét a szennyeződés miatt fogyasztásra nem 

használják, a háztartásban élők tudatában vannak a szennyeződésnek. Az itt élők állattartással és 

mezőgazdasági termesztéssel is foglalkoznak. A magas nitrát koncentráció oka lehet a nagy 

mennyiségű műtrágya használat és növényvédő szerek alkalmazása. 

A 11. számú magas nitrát koncentrációjú kút a település ambulanciáján található, így ezen a 

területen nem zajlik mezőgazdasági művelés. A víz magas nitrát koncentrációjára kihatással 

lehetett egy kút baleset, amely az elmúlt évtizedekben történt, viszont erre nincs megbízható 

forrás. A magas nitrát koncentráció oka lehet a szomszéd háztartásokban zajló földművelés is, 

ahol növénytermesztéssel és állattartással is foglalkoznak.  

A vizsgált kutak átlagos nitrát (NO3) tartalma: 27,80 mg/l. 

 
9.ábra. A kutak vizeinek nitrát tartalma 
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3.3.4.A kutak vizeinek lúgossága 

 

A kutak lúgosságának átlaga: 9,2 mmol/l, amely meghaladja a hivatalosan elfogadott 6,5 

mmol/l értéket. Élettani szempontból megfelelő értéket a lúgosság tekintetében mindössze a 10., 

11., 12., 14. számú kutak mutatnak (10. ábra). A legtöbb kútban a lúgosság élettani szempontból 

kedvezőtlen, egészségre káros. Ezek a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13. számú kutak.  

 A kutak lúgosságának átlaga: 9,2 mmol/l. 

 
10.ábra. A kutak vizeinek lúgossága 
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3.3.5. A kutak vizeinek kalcium tartalma 

 

A vizsgált kutak kalcium tartalmának átlaga: 97,97 mg/l. Egyetlen kút kivételével 

mindegyik vizsgált kút vize meghaladja az élettani szempontból kedvező 75 mg/l határértéket. 

Az elfogadható határértéken belül egyedül a 4. számú kút van, valamint a 11. számú kút kalcium 

tartalma csak kis mértékben haladja meg a kedvező értéket (11. ábra). A legmagasabb 

koncentrációkat a 2. és 9. számú kutakban mértük, amelyek kalcium tartalma közel kétszerese az 

elfogadott maximális értéknek. 

 
11.ábra. A kutak vizeinek kalcium tartalma 
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3.3.6. A kutak vizének magnézium tartalma 

 

A magnézium tartalom átlaga a kutakban: 20,4 mg/l. 

A magnézium-ion koncentráció elfogadott maximális értéke 50 mg/l. Egyedül az 5-ös 

számú kút haladja meg kicsivel ezt az értéket, viszont nagyon alacsony mutatója van a 8. és a 9. 

számú kútaknak (12. ábra). A 2-es, 3-as és a 14-es kutak vizében a magnézium koncentrációja az 

élettani szempontból kedvező érték minimumának közelében van. A 2., 3., 8., 9., 14. számú 

kutak vizét fogyasztóknál fennáll annak a veszélye, hogy a szervezetük nem jut elegendő 

magnéziumhoz. Ebben az esetben nem a magnézium többlet, hanem a magnézium hiánya 

jelentheti a veszélyt. 

 
12.ábra. A kutak vizeinek magnézium tartalma 
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3.3.7. A kutak vizeinek keménysége 

 

A kutak vizei az ukrán keménységi skála szerint jó értékeket mutatnak. (13. ábra) Az 5. és 

6. számú kutak vizei a közepesen kemény víz értékeit mutatják. Ezek kivételével mindegyik kút 

vize lágy víz, amelyek élettani és használati szempontból is kedvezőek. 

A vízkeménység átlagos értéke a kutakban: 3,28 mmol/l. 

 

13.ábra. A kutak vizeinek keménysége 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Napjainkban a népesség folyamatos növekedése intenzívebb vízhasználatot igényel, mint 

valaha. A víz mindennapi használata során olyan természetesnek vesszük a tisztaságát, hogy 

megfeledkezünk az értékéről. Sajnos sok esetben nincsenek információink arról, milyen vizet 

fogyasztunk, pedig az esenteként szennyeződést és káros anyagokat is tartalmazhat. A vizek 

szennyezését okozhatják természetes és mesterséges folyamatok is. A természetes folyamatokat 

nem tudjuk befolyásolni, viszont az emberi tevékenység által előidézett vízszennyezést igen.  

Szakdolgozatomban a tiszta és jó minőségű víz fontosságára szeretném felhívni a 

figyelmet Izsnyéte település példáján. 

 A településen 14 ásott kút vizét vizsgáltuk a következő paraméterek szerint: pH-érték, 

elektromos vezetőképesség, nitrát tartalom, lúgosság, kalcium és magnézium tartalom, 

keménység. Ezek a tulajdonságok nagyban befolyásolják a víz minőségét, és az eredményekből 

meghatározhatjuk, hogy megfelel-e a vizsgált víz az ivóvízzel szemben támasztott 

követelményeknek. 

A vizsgált vízminták pH-értéke átlagosan 7,05, amely az elfogadott határértéken belül 

van. A második vizsgált paraméter a víz elektromos vezetőképessége volt. Ebben az esetben a 

vízminták elektromos vezetőképességének átlaga: 905 μS/cm, amely szintén az elfogadható 

kategóriába tartozik, viszont egyes kutakban mért értékek meghaladják a tűrhető víznek 

minősülő kategóriát. Nitrát (NO3) tartalom tekintetében az átlagérték: 27,80 mg/l, amely nagyon 

jó értéknek számít, viszont két kút esetében a határértéket meghaladó koncentrációt mértünk. A 

vizek kalcium tartalmának átlaga: 97,97 mg/l, amely összességében elfogadható, viszont némely 

kutak kétszeres értékét mutatják az elfogadott maximális határértéknek. A magnézium tartalom 

átlaga: 20,4 mg/l. Fennáll az esélye, hogy az ezen kutak vizét fogyasztók nem jutnak elég 

magnéziumhoz. A vízkeménység átlagos értéke a kutakban: 3,28 mmol/l, amely az Ukrajnában 

elfogadott minősítés szerint a lágy víz értékének felel meg. 

Vizsgálataink rámutattak a kutakból nyert ivóvizek minőségére. Izsnyéte ásott kútjai 

vizének minősége többségében megfelelő értékeket mutat. A víz mindennapi használat mellett 

többnyire ivóvíznek is alkalmas. Ennek oka, hogy a kutak megfelelő mélységűek, fedettek, 

valamint elegendő távolságra helyezkednek el a szennyvízgödörtől és a vizet szennyező 

forrásoktól. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Безперервне зростання населення вимагає більш інтенсивного використання води,  

проте в повсякденному житті споживання чистої води для нас стало настільки звичною 

справою, що ми забуваємо про її цінність. На жаль, у багатьох випадках ми не знаємо, яку 

воду ми споживаємо, проте, вода може містити шкідливі речовини. Забруднення води 

зумовлене як природніми, так і антропогенними чинниками. Зупинити вплив природніх 

факторів неможливо, але, можна зменшити вплив чинників пов'язаних з діяльністю 

людини.  

Метою моєї дипломної роботи було привернути уваги на значення та важливість 

якісної питної води у житті людини на прикладі села Жнятино. 

Із колодязів досліджуваного населеного пункту було відібрано чотирнадцять проб 

води. Проведено визначення якості відібраних проб з колодязів води за такими 

показниками: pH, електропровідність, вміст нітратів, лужність, вміст кальцію і магнію, 

жорсткість води. Саме ці показники в значні мірі визначають якість води і за даними 

параметрами можна визначити зокрема її відповідність санітарно-гігієнічним вимогам до 

питної води. 

У результаті дослідження води з колодязів встановлено, що середній показник pH 

становить 7,05, а це відповідає нормі. Наступне дослідження було пов'язане з визначенням 

електропровідності. Зафіксовано, що середній показник електропровідності становить 905 

мСм/см, що відповідає хорошої якості води. Однак, в окремих пробах значення 

електропровідності перевищують для питної води норми. Середнє значення вмісту 

нітратів (NO3) – 27,80 мг/л, що є хорошим значенням. Разом з тим у двох колодязях нами 

був встановлений вміст нітратів вище гранично допустимих значень. Середнє значення 

вмісту кальцію в досліджуваних пробах становить 97,97 мг/л, що в основному відповідає 

нормам. Однак, деякі проби води з колодязів показують вдвічі більше кальцію прийнятої 

гранично допустимої концентрації. Середній вміст магнію становить 20,4 мг/л. Є 

ймовірність, що споживачі води з цих колодязів не отримають достатню кількість магнію. 

Було проведено аналіз води за твердістю, середнє значення якого становить 3,28 ммоль/л. 

За діючими нормативами якості питної води в Україні цей результат відповідає м'якій 

воді. 

Проведені наші дослідження води з колодязів дає змогу говорити про її якість. 

Якість води з колодязів с. Жнятине переважно відповідає допустимим нормам. Вода крім 

повсякденного використання здебільшого може споживатися як питна вода. Скоріш за 
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все, це зумовлено тим, що колодязі мають відповідну покрівлю та достатню глибину, вони 

розташовані на достатній відстані від каналізаційних ям та інших джерел забруднення. 
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