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O m ení kyselých deš
jsme už slyšeli, ale nev d li jsme p esn o co jde.
Zjistili jsme to p i našem prvním pokusu. M li jsme zm it kyselost srážek po dobu
30 dn a m ení zapisovat. Za ali jsme 1. listopadu. Práce nám šla velmi dob e a
zjišt né hodnoty se p íliš nelišily.
Kyselost srážek jsme m ili v malém m ste ku Moravská T ebová, která se
rozkládá v malebné kotlin , ta je sou ástí Moravskot ebovské pahorkatiny. Místo
pro naše pozorování jsme zvolili na školním pozemku se sou adnicemi 49° 45 30“ s.š.
a 16° 40 v.d. p i nadmo ské výšce asi 380 m n. m. Na tomhle míst jsme m ili již
t etí rok. Tedy i s naši p edch dci.
P i zhodnocení 3.12. jsme zjistili, že námi zm ené pr m rné pH pro rok 2004
je 5,0375. Nejlepší hodnota pH byla 5,5 a nejhorší hodnota byla 4,9. P evládal
západní vítr. P ízemní pr m rná teplota p i zemi byla 5,7 a pr m rná teplota
nam ená asi metr nad zemí byla 5,92°C. Vzhled srážek ve vždy novém- istém sá ku,
který jsme vkládali do se íznuté PET lahve byl: 13x voda,3x velmi málo vody, 7x pár
kapi ek, 6x nic a 3x sn hové vlo ky. Pr m rný námi nam ený objem srážek v sá ku
byl 16,2 ml ( pr m r lahve PET= 9,5cm).
Na záv r jsme usoudili, že letos byly srážky ast ji a ve v tším množství. Vítr
p evládal erstvý západní,i proto asi nebyly srážky tak kyselé jako v minulém roce.
Budeme rádi, když se v naší práci bude v p íštích letech pokra ovat.
( Jen tak pro zajímavost- nejbližší meteorologická stanice je v 17 km vzdálených
Svitavách.)
Žáci IX. ro ník SPPP

Srovnání m ení:

rok 2002 - pr m rné pH bylo
2003 - pr m rné pH bylo
2004 - pr m rné pH bylo

5,4
4,85
5,04
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