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1. óra
A levegő felmelegedése

Tantárgyközi kapcsolatok
fizika: konvekciós áramlások, hőmérséklet, napsugárzás összetevői,
kémia: gáztörvények, CO2,
biológia: napsugárzás és hőmérséklet élettani hatásai
Mi melegíti a Földet?
A napsugárzás.
Lentről felfelé haladva hogy változik a légkör hőmérséklete?
Csökken.

Eszköz- és anyaglista
1. tanári kísérlet: (feláramlás) teafilter, gyufa, tálca
2. tanulói kísérlet: (albedó) 2 főzőpohár, bothőmérő, sötét és világos színű talaj/kőzettörmelék, infralámpa, fényérzékelő szenzor (mobiltelefon+LuxMeter app.)
3. tanulói kísérlet: (üvegházhatás) 2 db Erlenmeyer lombik, 2 hőmérő, 2 átfúrt gumidugó, infralámpa, 10 ml sósav, 2 kiskanál kalcium karbonát (a vegyszerek helyett sütőpor
és ecet, a gumidugó helyett gyurma, a lombik helyett műanyag palack is használható-)
4. tanári kísérlet: (tűztornádó) lemezjátszó, fémhálós kosár, alkohol, szivacs, konzervdoboz, gyufa, ragasztó

Munkavédelem
Vigyázz, a sósav

maró hatású vegyszer, különösen fontos az elektromos eszközök kö-

rültekintő használata! Vigyázz a Bunsen-égővel,

az üvegeszközökkel, hőmérőkkel is!

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT
1. Tanulói kísérlet: (feláramlás) A teafiltert hajtogassuk szét (szedjük ki
belőle a teafüvet), formázzunk belől hengert, helyezzük a tálcára és
gyújtsuk meg a tetejénél.
Mi történt a teafilterrel?
A meleg levegőáramlás felemelte.
Mi melegíti fel az alsóbb levegő rétegeket?
A felszín.
Hogyan melegszenek fel a magasabban lévő levegőrétegek?
A meleg levegő feláramlása révén.
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2. Tanulói kísérlet: (albedó) Az 1-es főzőpohárba tegyünk világos színű kőzettörmeléket,
a 2-es főzőpohárba sötét színűt. Nézzük meg fényérzékelő szenzorral a visszavert fény
mennyiségét, albedóját. Ezután 2-3 percig infralámpával világítsuk meg az egyes mintákat, majd bothőmérővel mérjük meg hőmérsékletüket. Mit tapasztalunk?
Mi az albedó? A felszín fényvisszaverő képessége.
A kísérletben mit helyettesít az infralámpa?
Napsugárzást.

1

2

főzőpohárban lévő anyag:
világos kőzet

főzőpohárban lévő anyag:
sötét kőzet

fényvisszaverő képesség…180… LUX

fényvisszaverő képesség……60..… LUX

hőmérséklet 25 °C

hőmérséklet 33 °C

Milyen összefüggés van a domborzat színe, fényvisszaverő képessége és
a felmelegedés között?
Minél sötétebb a felszín annál kisebb az albedója és jobban melegszik,
minél világosabb a felszín annál nagyobb az albdója és kevésbé melegszik.
A napsugarak a levegőt, vagy felszínt melegítik jobban?
A felszínt.
3. Tanulói kísérlet: (üvegházhatás) Egy kémcsőbe tegyünk két evőkanál kalcium karbonátot és vegyítsük sósavval (használhatunk sütőport és ecetet is.) A kémcsőbe helyezzünk
gumidugóval ellátott csövet és a keletkező CO2-t vezessük az egyik lombikba, majd zárjuk le dugós hőmérővel. A másik levegővel teli lombikot zárjuk el hasonló módon. Olvassuk le a hőmérsékletet, majd melegítsük 3 percig a két lombikot infralámpával (a lámpa egyforma távolságra legyen a két lombiktól).

Hőmérséklet:……20…….°C
Hőmérséklet (3 perc múlva):
……24…….°C

Hőméséklet:……20….°C
Hőméséklet (3 perc múlva):
……26…….°C
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A hőmérsékleti eltérés magyarázata:
A CO2 elnyeli a hősugárzást..
Melyik légköri jelenséget modelleztük?
Üvegházhatást.
Mi a globális felmelegedés? Mi okozza a folyamatot?
A Föld légköre melegszik, ember szennyző tevékenysége a CO2 kibocsátás
miatt.
4. Tanári kísérlet: (tűztornádó) Lemezjátszó korongjára
ragasszunk fémhálós kosarat. Ennek belsejében rögzítsük
a konzervdobozt, tegyünk bele szivacsot, öntsünk rá alkoholt. Hosszú gyufával gyújtsuk meg az alkohollal átitatott
szivacsot és kapcsoljuk be a lemezjátszót.
Miért alakult ki a jelenség? A meleg levegő és a forgó mozgás miatt.
A természetben milyen körülmények között keletkezhet tűztornádó?
Erdő- és bozóttűz.
Hol alakulnak ki gyakran erdőtüzek?
Félsivatagi területek pl. Kalifornia, Ausztrália, (és Kiskunság)

É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
A globális felmelegedés számos negatív következménnyel jár. Egyes térségekben fokozódik a szárazság – az aszályos időszak - egyre gyakrabban szárad el a termés, egyre gyakrabban alakulnak
ki veszélye erdőtüzek.
Mit jelent a piktogram?
Tűzgyújtási tilalmat.
Milyen tűzrakási szabályokat kell betartanunk túrázás során?
Csak kijelölt tűzrakó helyen szabad tüzet rakni, tűzgyújtás után a
tűz maradványait el kell oltani, tilalom esetén mindenhol tilos a
tűzgyújtás.

Házi feladat
Összegezd a levegő felmelegedésének, az üvegházhatásnak és a globális felmelegedésnek
a folyamatát! Mely emberi tevékenységek felelősek a globális felmelegedésért? Sorolj fel
pár példát!
Üvegházhatást fokozó emberi tevékenységek:
- Közlekedés
- Energiatermelés hőerőműben.
Fényképen melyik gazdasági ágazat károsító hatását láthatjuk? Szén vagy szénhdirogén fűtésű
hőerőművet.
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A felszín fényvisszaverő képességét ALBEDÓ-nak nevezzük! Minek nagyobb az albedója,
melyik melegít jobban? Hogyan tudod ezt a jelenséget az öltözködésedben hasznosítani?
Nyáron világos színű, télen sötétebb színű ruhát viseljünk.

anyag fekete szántóföld

anyag hófelszín

albedó alacsony

albedó magas

felmelegítő képesség magas

felmelegítő képesség alacsony

2. óra
Víz a légkörben

Tantárgyközi kapcsolat
fizika: párolgás, kicsapódás, fajhő,
kémia: kémhatás, savak,
biológia: savas eső környezeti hatásai, növények fotoszintézise
Mit nevezünk a levegő páratartalmának? A levegő vízgőz tartalmát.
Mi az abszolút és relatív páratartalom?
Abszolút páratartalom=1 m3 levegőben lévő víz mennyisége g-ban kifejezve (g/m3)
Realatív páratartalom=adott levegő százalékos páratartalma (%).
Milyen eszközzel mérjük a csapadék mennyiségét?
Csapadékmérő hengerrel.

Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (felhő a palackban) 1 db zárható petpalack, 1-2 cm3 forró víz, gyufa
2. tanulói kísérlet: (csapadék 1) főzőpohár, óraüveg, vasháromláb, Bunsen-égő, jég, víz,
ételfesték
3. tanulói kísérlet: (csapadék 2) 1 db lombik, 1 lyukas dugó, üvegcső, 2 db kémcső,
kémcsőfogó, vasháromláb, Bunsen-égő, fagyálló folyadék (alkohol+víz keveréke vagy
tömény sóoldat behűtve) víz, ételfesték,
4. tanári kísérlet: (savas eső) kénlapka, álló lombik, Bunsen-égő, víz, zöldlevél oldat,
cseppentő
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Munkavédelem
Vigyázz a Bunsen-égővel,

a kénnel

és az üvegeszközök használatával!

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT
1. Tanulói kísérlet: (felhő a palackban) Palackba öntsünk meleg vizet, majd ezt a palackból öntsük ki. Gyújtsunk meg egy hosszú gyufát, fújjuk el és a füstölő gyufát helyezzük a palackba. Zárjuk le a palackot és nyomjuk össze.
Mi képződött a palackban? Vízpára/felhő.
Miért következet be a folyamat?
A palackba került forró víz (pára) a nyomásváltozás hatására a füst részecskéin kicsapódott.
Milyen felhőfajtákat ismersz fel? Válaszold az ábra alapján!

felhő: gomoly

felhő: réteg

felhő: zivatar

2. Tanulói kísérlet: (csapadék 1) Kémcsőbe kb. 0,2 dl vizet öntünk, majd állványra helyezzük. A kémcső száját egy lyukas dugóval lezárjuk, melyből egy csövet vezetünk
ki. A cső elé egy óraüveget tartunk. A vizet melegítjük és a keletkező vízgőzt az óraüvegre vezetjük. Az óraüveg alá helyezzünk szűrőpapírt.
Mi keletkezett? Eső (hulló csapadék).
Milyen hulló csapadék fajtákat ismersz? Segítenek az ábrák!

szitálás

eső (csendes eső)

jégeső
zivatar
Milyen egyéb hulló csapadéktípust ismersz még?
ónos eső, havas eső stb.

zápor

havazás

3. Tanulói kísérlet: (csapadék 2) Kémcsőbe kb. 0,2 dl vizet öntünk, majd állványra helyezzük és melegítjük. A cső elé egy másik kémcsövet tartunk. Mi tapasztalunk? Hű-
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tött kémcsövet töltsük fel lehűtött fagyálló folyadékkal és erre vezessük a vízgőzt. Figyeljük meg mi történik a kémcső falára vezetett vízgőzzel!
Hogyan hívják a talajfelszín közelében kialakult felhőt? Köd.

Tapasztalat:
Vízcseppek csapódtak ki.
Mi keletkezik 0 °C felett?
harmat

Tapasztalat:
Jégszemcsék rakódtak a
kémcső falára.
Mi keletkezik 0 °C alatt?
dér, zúzmara

4. Tanári kísérlet: (savas eső) Lombikba öntsünk kb. 1,5 dl vizet,
ebből cseppentsünk a zöldlevél oldatba. Gyújtsuk meg a kénlapkát és dugjuk be a lombik nyílásán, (a vízhez ne érintsük
hozzá). Fél perc múlva a kénlapkát vegyük ki, majd oltsuk el. A
lombikot zárjuk le, rázzuk össze. Cseppentsünk az így elkészült
oldatból zöldlevél oldatba. Mit tapasztalunk?
Milyen anyag keletkezett a kénlapka égetésével és víz reakciójával (képlete)?
Kénsav = H2SO4
Milyen csapadékot állítottunk elő a kísérlettel?
Savas esőt.
Mi történt a zöldlevél oldattal?
Elszíntelenedik.
Melyik ipari és háztartási tevékenység okozza a savas esőt?
Hőerőművekben, háztartásokban szén égetése.
Milyen módon károsít a savas eső?
Tönkreteszi a növények leveleit, lombhullást okoz, a klorofillt roncsolja, ezzel gátolja a fotoszintézist.

É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
A világ legcsapadékosabb területei hegységekben fekszenek (nem véletlenül). A rekorderek közé
soroljuk a Hawaii-szigetek vulkánjait és a Himalája-hg. déli előterét. Itt 11.000-12.000 mm / év
csapadékot is mértek már. (Hazánkban az átlagos csapadékmennyiség évente 500-800 mm.)
Telente a legvastagabb hóréteg Japánban alakul ki. Hokkaidó szigetén mértek már 20 méteres
hótakarót is. Keresd meg az aláhúzott földrajzi neveket az Atlaszodban!
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Házi feladat
Nézd át otthon a csapadékképződés folyamatát!
Mi a kondenzáció? Kicsapódás (légneműből szilárd vagy folyékony halmazállapot.
Melyik hazánk legcsapadékosabb területei? Északi-középhegység, Alpokalja.
Figyeld az időjárási jelenségeket! Végezz otthon csapadékmérést! Eső közeledtével tegyél
ki egy legalább 10 cm mély egyenes falú edényt nem fedett térszínre, majd a csapadék lehullása után vonalzóval mérd meg hány mm esett. A meteorológusok hagyományosan hasonló módon mérőhengerrel mérik a csapadékot. Havazás után szélárnyékos helyen egyszerűen vonalzóval megmérheted a hóvastagságot is. Érdemes a www.idokep.hu oldalon
tájékozódni!
Mérés időpontja:……………………………..
Mérés helyszíne:……………………………….
Leesett csapadék mennyisége:……………….mm
Hóvastagság:……………….cm

3. óra
A folyók

Tantárgyközi kapcsolat
fizika: folyadékok mozgása,
kémia: víz tulajdonságai,
biológia: folyók élővilága
Mi a folyó fogalma?
A felszínen lejtős mederben lefolyó víz.
Melyek a folyók nagyság szerinti típusai?
ér, csermely, patak, folyó, folyam

Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (olajszennyezés) hidrofób perlit, étolaj, főzőpohár, víz, cseppentő,
kiskanál
2. tanulói kísérlet: (folyami kavics) különféle kisebb kődarabok, folyami kavics, tálca
3. tanulói kísérlet: (ülepedés) főzőpohár, kiskanál, víz, homok/sóder,
4. tanulói kísérlet: (folyó munkavégzése) műanyag tálca, vizes homok, tálca, locsolókanna/főzőpohár, műanyag lapát, bot, műanyag granulátum
5. tanári kísérlet: (vízhozam) mérőhenger, storpperóra, tölcsér, színezett víz
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Munkavédelem
Vigyázz a kőolajjal és az üvegeszközökkel!

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT
1. Tanulói kísérlet: (olajszennyezés) 0,5 dl vizet tegyünk főzőpohárba, majd cseppentsünk hozzá étolajat. Figyeljük meg mi történik! Szórjunk az oldathoz 1-2 kiskanál hidrofób perlitet.
Honnan kerülhet olajszennyezés a folyóvízbe?
Háztartási, és ipari szennyvízből, olajvezetékből, hajózási
balesetből.
Hol helyezkedik el az olaj?
A víz felszínén.
Mire használható a perlit?
Az olaj megkötésére, víztisztításra.
Mit kell tenni a háztartásokban keletkező hulladék étolajjal? Össze kell gyűjteni és le kell adni a benzinkúton,
hulladékudvarokban.
2. Tanulói kísérlet: (folyami kavics) választd ki a tálcán lévő kőzetminták közül azokat,
amelyeket folyómederben találhatsz!
Milyen jellemző vannak a folyami kavicsnak?
Lekerekített formák jellemzik.

3. Tanulói kísérlet: (ülepedés) Főzőpohárba tegyünk kb. 5 kiskanál folyami homokot/sódert, töltsük meg félig csapvízzel, majd keverjük össze. Mit tapasztalunk?
Mi történt a vízzel? Zavaros lesz a víz.
Kb. hány perc elteltével tisztult ki a víz? Mi történt a homokkal? Leülepedik
a pohár aljára, kb. 10 perc alatt.
4. Tanulói kísérlet: (folyó munkavégzése) Műanyag tálcán hozz létre lejtős térszínt
nedves homokból, készíts pálcával egy egyenes medret, a lejtő tetejére tegyél 1 kiskanál
műanyag granulátumot, majd locsolókannából/főzőpohárból önts vizet a mederbe. Mit
tapasztalunk? Készíts kanyargós medret és ismételd meg a kísérletet!
Egy folyó esésgörbéjét ábrázoltuk, a körökbe jelöld a folyó munkavégzéséz
P=pusztít É=épít! Hol rakja le a folyó a horalékát, rajzold be a görbére!
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Milyen alakú a felső
Melyik szakaszjelle- Milyen felszínformát hozszakasz jellegű folyó
gen válik a folyó
nak létre az alsó szakaszjelvölgye?
kanyargóssá? kölegű folyók? síkságokat
V-alakú
zépső
Jelöld a folyókanyarulat képén a Pusztító és Építő
munkát! Mit jelöl a szaggatott vonal?
Sodorvonalat (leggyorsabb folyású pontokat).
Hol rakja le a folyó a hordalékát? A kanyarulat belső
ívén.
Jelöld nyíllal!

HORDALÉK

5. Tanári kísérlet: (vízhozam) Vegyünk egy kisebb és egy nagyobb átmérőjű tölcsért
mérőhengerből egymás után öntsünk 1 dl liter színezett vizet a tölcsérekbe, mérjük meg
az átfolyás időtartamát és számítsuk ki a vízhozamokat!
Mi a vízhozam?
vízhozam 8 cm3/s
vízhozam 13 cm3/s
A meder keresztmetszetén egységnyi
idő alatt átfolyó vízmennyiség.
Mitől függ a vízhozam?
A meder keresztmetszetétől, a folyóban lévő vízmennyiségtől, a vízgyűjtő nagyságától, csapadéktól, és a
lejtéstől.

É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
A világ leghosszabb folyója az Amazonas, hossza 6 992 km. Szintén az Amazonas a legbővízűbb
folyó 209 000 m³/s, és ő szállítja a legtöbb hordalékot is. Melyik kontinensen található? DélAmerikában.

Házi feladat
Mely magyarországi folyókat jelölik a számok?
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1 Duna
2 Tisza
3 Dráva
4 Rába
5 Zala
6 Sió
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7 Ipoly
8 Szamos
9 Sajó
10 Körös
11 Maros
12 Zagyva

Milyen torkolattípusai vannak az alábbi folyóknak? (segít az atlasz)
Duna, Temze, Szt. Lőrinc folyó, Nílus, Volga, Pó, Rajna, Niger, Jangce
Tölcsértorkolat :
rajzold ide
Deltatorkolat :
rajzold ide
Temze
Duna, Nílus
Szt. Lőrinc folyó
Volga, Pó, Rajna
Jangce
Niger
Mi az árvíz? Egy folyón mikor alakulnak ki veszélyes áradások? Készíts otthon mini
terepasztalt, modellez árvizet!
Árvíz a mederből kilépő víz. Árvizet okozhat tavasz elején a hóolvadás nyáron
a sok csapadék, vagy az, ha valami eltömíti a medret. Az árvizek ellen gátakkal védekezhetünk.

4. óra
A felszín alatti vizek

Tantárgyközi kapcsolat
fizika: folyadékok mozgása,
kémia: víz tulajdonságai,
biológia: folyók élővilága
Írd a betűkhöz a megfelelő fogalmakat!
A csapadék
B talajnedvesség
C talajvíz

D vízzáró kőzet
E rétegvíz
F résvíz

Honnan kerül víz talajba? A csapadékból.
Mit jelöl a piros szaggatott vonal?
A talajvíz szintjét.
Milyen kőzetből állhat a „D” réteg? Agyagból.
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Eszköz- és anyaglista
1. tanulói kísérlet: (vízzáró-, víztartó réteg), murva, homok, agyag, víz, üvegkád/főzőpohár, kiskanál
2. tanulói kísérlet: (vastartalom) hidrogén-peroxid, kútvíz, kémcső, cseppentő
3. tanulói kísérlet: (vizek kémhatása) 3 db kémcső, víz, szappanos/mosószeres víz, kénsavas, cseppentő, univerzális indikátorpapír, csipesz
4. tanári kísérlet: (forrás terepasztalon), agyag, homok, sóder, kislapát, víz, terepasztal

Munkavédelem
Vigyázz az üvegeszközökkel!

hidrogén-peroxid,

kénsav

A KÍSÉRLET LEÍRÁSA , TAPASZTALAT
1. Tanulói kísérlet: (vízzáró-, víztartó réteg) Rétegezzünk üvegkádba/főzőpohárba kb.
3 cm vastag murva (C), kb. 1 cm vastag agyag (B) és kb. 3 cm vastag száraz homokréteget (A) legfelülre. Öntsünk a felszínre lassan 0,5 dl vizet.
Színezzük a víztartó réteget kékkel, a vízzáró réteget szürkével!
Mi a vízzáró réteg anyaga?
Agyag.
Milyen tulajdonsággal rendelkezik a víztartó réteg?
Szemcsés, porózus kőzetből áll.

2. Tanulói kísérlet: (vastartalom) Kémcsövet töltsünk meg félig kútvízzel és adjunk
hozzá kb. 10 csepp hidrogén-peroxidot.
Mit tapasztalunk? Mi csapódott ki? Rajzold le!
Kicsapódott a vastartalom.
Miért kell a vízből kiszűrni a vasat?
Kellemetlen ízt ad a víznek és beszínezi a ruhaneműt.
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3. Tanulói kísérlet: (víz kémhatása) 3 db kémcsőbe töltsük az
alábbi anyagokból A:0,2 dl csapvíz, B: szappanos víz (keverjünk
szappandarabkákat vagy mosószert a sima vízbe), C: kénsavas
víz (cseppentsünk kb. 10 csepp higított kénsavat a vízhez). 1-2
cm-es csíkot vágjunk le az indikátorból és tegyük bele a mintába, majd helyezzük a színskálához a kémcsövet!

Színezd ki az ábrát a megfelelő indikátor színnel és válaszolj!
A
B

Kémhatás:
Kémhatás:
semleges
lúgos
Milyen a tiszta ivóvíz PH-ja? semleges=7
Mely szennyeződések nem mutathatók ki indikátor papírral?
pl. arzén, nitrát-nitrit, baktérium, radioaktív szennyződés stb.

C

Kémhatás:
savas

4. Tanári kísérlet: (forrás) terepasztalon készítsünk lejtős térszínt (20 fokos lejtés).
Alulra tegyünk 5-8 cm vastag sóderréteget, erre 1-2 cm vastag agyagréteget helyezzünk, erre 5 cm sódert és legfelülre 5 cm száraz homokréteget. Öntsünk a felszínre locsolókannából kb. fél liter vizet lassan. Mit látunk?
Rajzoljuk le a talajvízforrás modelljét!
Milyen rétegkén működik az agyag a sóder
és a homok?
sóder= víztartó
homok=víztartó
agyag=vízzáró
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É RDEKESSÉGEK , KIEGÉSZÍTÉSEK
A Duna mellet lévő települések lakosság a folyóból nyeri ki ivóvíz szükségletét. A vizet – magas
szennyezőanyag tartalma miatt - nem közvetlenül a folyóból, hanem a folyó mentén lévő kavicstakaróból, rétegből nyerik ki, ún. parti szűrésű csápos kutak segítségével.
https://www.google.hu/search?q=parti+sz%C5%B1r%C3%A9s%C5%B1+cs%C3%A1posk%C3%BAt&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ei=VzSYVevrN8GuUYz1v6gP&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1344&bih=704#imgrc=gfS6NVuNKHdJOM%3A

Milyen esetben nem szükséges a folyóból kinyert víz alapos tisztítása?
Ha az ipar számára nyerünk ki vizet, pl. hűtővíz.

Házi feladat

Milyen felszín alatti víztípusokról tanultál? Hol találhatóak
ezek hazánkban?
talajvíz - Alföld, Kisalföld
artézi víz - Alföld, Kisalföld
karsztvíz - Bükk-hg. Mecsek-hg.
termálvíz – Alföld, Dunántúl stb.
Milyen módon előzhető meg a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződése? Segít a fotó.

Az ipari és háztartási szennyvíz összegyűjtésével (csatornahálózat kiépítése) és szennyvíztisztító telepek létesítésével.
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Felhasznált irodalom
-

-

Zöldtech: http://zoldtech.hu/cikkek/20051201emisszio/dokumentumok/ove%20feladatlapok.pdf
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidroszf%C3%A9ra
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezetszennyez%C3%A9s
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Talajv%C3%ADz
Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
Wikipédia:http://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%B3v%C3%ADz_szabv%C3%A1nyok_el%C5%91%C3%ADr%C3%A1sai
Wikipedia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szennyv%C3%ADz

- Dr.Tóth Aurél: 200 földrajzi kísérlet
- Fényképek: www.pixabay.com
- Fényképek: saját fotók
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