Powieliæ i rozdaæ uczniom

SCENARIUSZ 3.1. Zale¿noæ rozpuszczonego tlenu w wodzie od jej temperatury  instrukcja
dla uczniów
Celem æwiczenia jest skonstruowanie wykresów na podstawie danych temperatury wody i tlenu rozpuszczonego w wodzie
oraz wskazanie zale¿noci zachodz¹cych miêdzy tymi dwoma parametrami.
rodki dydaktyczne (dla ka¿dej pary uczniów)
Dwa arkusze papieru milimetrowego i jeden arkusz kalki technicznej lub 2 arkusze kalki milimetrowej
Linijka
D³ugopisy (dwa kolory)
Kopia tabeli danych
Zaawansowane: komputer z ³¹czem internetowym i programem MSExcel
Przegl¹d dzia³añ
1. Na papierze milimetrowym narysuj liniê rzêdnych  Y i odciêtych  X. Zaznacz na osi X daty pomiarów, a na osi Y 
wartoci tlenu rozpuszczonego w wodzie (nale¿y rozplanowaæ podzia³kê na osi odciêtych i rzêdnych). Nastêpnie, w postaci
punktów, nanie wartoci pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie w kolejnych dniach. Naniesione punkty po³¹cz lini¹. Otrzyma³e wykres zmian rozpuszczonego w wodzie tlenu w poszczególnych dniach.
2. Na drugim arkuszu na osi X zaznacz daty pomiarów, a na osi Y  temperaturê wody. Nastêpnie, w postaci punktów, nanie
wartoci pomiaru temperatury wody w kolejnych dniach. Naniesione punkty po³¹cz lini¹. Otrzyma³e wykres zmian temperatury wody w poszczególnych dniach.
3. Przerysuj jeden z wykresów na kalkê techniczn¹ (najlepiej innym kolorem).
4. Na³ó¿ kalkê z przekalkowanymi wykresami (np. temperatury wody) na drugi wykres (np. tlenu rozpuszczonego w wodzie) tak, aby osie rzêdnych i odciêtych dwóch wykresów pokrywa³y siê.
5. Przeanalizuj wykresy, dopatruj¹c siê ró¿nic w ilociach rozpuszczonego tlenu w wodzie w zale¿noci od temperatury
wody.
6. We udzia³ w dyskusji na temat zaobserwowanych zale¿noci.
Dla zaawansowanych: instrukcja pozyskiwania danych z Internetu
a) wpisz w przegl¹darce adres strony Programu GLOBE, http://www.globe.gov;
b) wybierz funkcjê Enter the GLOBE Site, a na nastêpnie, z paska po lewej stronie ekranu, funkcjê Data Access  na ekranie
pojawi siê lista badañ;
c) znajd Surface Water oraz zaznacz kwadraty Temperature i Dissolved Oxygen;
d) poni¿ej listy, w polach Start date i End date, wpisz podany przez nauczyciela przedzia³ czasowy;
e) kliknij na baton More Options i zaznacz kwadrat Display only rows that contain ALL of the requested information;
f) kliknij na baton Get the data now na dole strony  pojawi siê tabela z kolumnami danych;
g) z listy szkó³ znajduj¹cych siê pod tabel¹ danych wybierz i zaznacz w kwadracie obok nazwy podan¹ przez nauczyciela
szko³ê;
h) w zielonej tabeli zaznacz podane przez nauczyciela kategorie charakteryzuj¹ce miejsce, z którego pochodz¹ dane pomiarowe, oraz dane pomiarowe dotycz¹ce temperatury (Temperature) i rozpuszczonego w wodzie tlenu (Dissolved oxygen);
i) z okna Output format wybierz format danych podany przez nauczyciela;
j) kliknij na baton Get the data now;
k) na ekranie pojawi siê tabela z wybranymi danymi pomiarowymi. W kolumnach tabeliWTEMP i WOXYG znajduj¹ siê
wyniki badañ temperatury wody i rozpuszczonego w wodzie tlenu, dla wybranej szko³y, w wybranym przedziale czasu;
l) je¿eli dane pomiarowe zapisa³e na dysku, otwórz w programie MSExcel zapisany na dysku zbiór z danymi;
m)uporz¹dkuj dane, utwórz wykres i wydrukuj na kalce;
n) dalej postêpuj zgodnie z punktami 46.
Pytania do dyskusji
Jakie wartoci temperatury osi¹gnê³a woda w okresie letnim, a jakie w zimowym?
Od czego zale¿y temperatura wody?
Jakie iloci tlenu rozpuszczonego w wodzie wystêpuj¹ latem, a jakie zim¹?
Przy jakiej temperaturze wody zawartoæ tlenu jest najwy¿sza, a przy jakiej najni¿sza?
Od czego zale¿y iloæ rozpuszczonego tlenu w wodzie?
Jakie znaczenie maj¹ zaobserwowane przez Was prawid³owoci dla organizmów zamieszkuj¹cych te wody?
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SCENARIUSZ 3.1. cd.
Przyk³adowe dane pomiarowe ze szkó³ dzia³aj¹cych w Programie GLOBE do wykorzystania podczas konstrukcji wykresów
Tabela 1. Czêstochowa  Polska
Data
Temperatura wody
°C
1998 03 23
5,00
1998 03 30
7,00
1998 04 20
9,00
1998 04 27
14,00
1998 05 07
17,00
1998 05 11
18,00
1998 05 18
16,00
1998 05 25
16,50
1998 06 08
22,00
1998 06 15
16,00
1998 09 24
14,00
1998 10 08
14,00
1998 10 12
11,00
1998 10 19
9,00
1998 10 26
6,50
1998 11 02
6,50
1998 11 16
4,00
1998 11 23
0,50
1998 11 30
1,50
1998 12 07
0,50
1998 12 14
3,00
1998 12 21
2,00
1998 12 28
4,00
1999 01 01
0,00
1999 01 04
3,50
1999 01 11
0,00
1999 01 18
3,00
1999 01 26
4,50
1999 02 08
1,00
1999 02 15
0,50
1999 02 15
2,50
1999 03 01
2,00
1999 03 08
3,50
1999 03 15
10,00
1999 04 08
11,00
1999 04 12
9,50
1999 04 19
7,00
1999 04 26
11,00
1999 05 04
11,00
1999 05 10
13,00
1999 05 17
11,00
1999 05 24
13,00
1999 05 31
18,00
1999 06 09
18,00
1999 06 24
12,00
1999 06 28
18,00
1999 07 05
20,50
1999 07 09
18,00
1999 07 12
20,50
1999 07 19
19,50
1999 07 26
20,00
1999 08 02
18,00
1999 08 16
17,50
1999 08 23
15,50
1999 08 30
16,00
1999 09 04
17,00
1999 09 11
18,00
1999 09 18
15,00
1999 09 30
16,00
1999 10 06
16,00
1999 10 13
10,00
1999 10 20
6,00
1999 10 27
11,00

Tlen rozp. w wodzie
mg/l
10,00
10,00
9,20
8,00
8,20
8,20
7,40
9,10
6,00
5,90
8,00
6,00
9,50
10,00
10,00
10,00
11,00
13,00
12,20
12,20
12,10
12,20
12,40
14,00
14,00
13,60
13,80
12,80
13,00
13,00
12,80
13,10
12,60
10,00
12,80
10,80
11,80
11,50
11,80
9,70
10,00
10,00
9,20
8,90
7,60
8,20
7,40
7,60
7,20
7,00
7,40
8,20
7,90
8,60
8,50
8,50
8,40
8,80
8,50
6,80
7,90
9,40
6,80

1999 11 23
1999 11 10
1999 11 17
1999 11 24
1999 12 07
1999 12 14
1999 12 22
2000 01 05

9,00
7,00
6,00
5,00
3,00
1,00
1,00
3,00

8,20
9,00
9,50
9,80
11,40
11,40
11,30
9,50

Tabela 2. Niemcy
Data
Temperatura wody
°C
2000 11 28
5
2000 12 17
6
2000 12 19
3
2001 02 13
1
2001 02 21
1
2001 03 14
6
2001 03 28
2
2001 04 04
8
2001 05 02
9
2001 05 09
10
2001 05 16
10
2001 05 23
11
2001 05 30
11
2001 06 20
12

Tlen rozp. w wodzie
mg/l
4,7
8,7
10
11,9
11,3
10,9
10,2
10,1
10,3
10,2
9,8
9,4
9,7
8,3

Tabela 3. Oristano  W³ochy
Data
Temperatura wody
°C
1999 04 07
16,2
1999 04 26
18
1999 05 10
21,2
1999 05 24
21
1999 06 02
24
1999 06 28
25,3
1999 07 07
23
1999 07 26
26,7
1999 08 24
26
1999 08 30
27,8
1999 09 07
24,8
1999 10 07
22,9
1999 10 11
17,6
1999 11 11
16
1999 12 04
13,7
1999 12 27
8,7
2000 01 04
9,7
2000 02 05
11,6
2000 02 28
13,2
2000 03 06
12,7
2000 04 05
16
2000 04 29
19,3
2000 05 08
19,9
2000 05 31
26,4
2000 06 10
22,7
2000 07 05
25
2000 07 31
25,8
2000 08 02
27
2000 08 31
24,7
2000 09 06
23
2000 09 27
24,3
2000 10 11
21,6
2000 11 06
17
2000 11 29
14,9
2000 12 07
15,4
2000 12 12
11,1

Tlen rozp. w wodzie
mg/l
10
10
13
8
9
7
9
7
8
7
8
9
9
10
8
8
10
11
10
9
10
10
8
10
10
7
6
7
9
8
8
9
10
8
7
7,9
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SCENARIUSZ 3.2. Czy mo¿na dwa razy wejæ do tej samej rzeki?  instrukcja dla uczniów
Grupa 1`Informacja do zadañ I, II, III
Parametry charakteryzuj¹ce jakoæ wód powierzchniowych:
temperatura wody i iloæ rozpuszczonego w niej tlenu.
Rozpuszczony tlen jest naturalnym sk³adnikiem wód powierzchniowych, jest niezbêdny dla utrzymania dobrej kondycji jezior i rzek. Pamiêtajmy, ¿e rozpuszczalnoæ tlenu w wodzie (równie¿ innych gazów) jest lepsza w ni¿szych temperaturach, dlatego w zimnej wodzie mo¿e go byæ wiêcej. Na rozpuszczalnoæ gazów wp³ywa te¿ cinienie atmosferyczne. Im
wy¿sze jest cinienie, tym lepsza rozpuszczalnoæ. Proces rozpuszczania tlenu atmosferycznego mo¿e byæ wzmo¿ony przez
intensywne mieszanie, na przyk³ad w rw¹cych, górskich potokach, dziêki procesowi dyfuzji turbulentnej, woda jest wzbogacana w tlen. Wnikanie tlenu atmosferycznego u³atwiaj¹ te¿
opady deszczu i niegu. Wody stoj¹ce wzbogacane s¹ w tlen
przez zakorzenione roliny wodne. Dziêki fotosyntezie iloæ
rozpuszczonego w wodzie tlenu ronie od godzin rannych do
popo³udniowych i jest najwy¿sza pónym popo³udniem, natomiast po zachodzie s³oñca  maleje. Minimalne stê¿enie tlenu,
niezbêdne do ¿ycia rybom s³odkowodnym, takim jak pstr¹g,
okoñ czy szczupak, to 4 mg/l.
Przyczyny zmian stê¿enia rozpuszczonego w wodzie tlenu
to m.in. gromadzenie siê w wodach odpadów organicznych,
resztek obumar³ych rolin i zwierz¹t, zwierzêcych odchodów.
ród³em zanieczyszczeñ organicznych s¹ cieki, sp³ywy wód
deszczowych (i topnienia niegu) z obszarów zurbanizowanych
i terenów wiejskich oraz cieki przemys³u spo¿ywczego. Tlen
zu¿ywany jest przy rozk³adzie obumar³ych rolin przez bakterie tlenowe.
Zmiany w biocenozach
Zanik rozpuszczonego tlenu mo¿e spowodowaæ istotne zmiany w biocenozie wodnej. Gin¹ wówczas organizmy wodne
wra¿liwe na niskie stê¿enie rozpuszczonego tlenu, takie jak
larwy jêtek, widelnic, chrucików i chrz¹szczy. W ich miejsce
pojawia siê niewiele grup, takich jak: sk¹poszczety, larwy muchówek. W wodzie o niskiej zawartoci tlenu rozwijaj¹ siê organizmy beztlenowe (np. bakterie, grzyby).
Temperatura wód powierzchniowych odgrywa bardzo
wa¿n¹ rolê. Ma bezporedni wp³yw na wiele w³aciwoci fizycznych, biologicznych i chemicznych zbiornika. Od temperatury zale¿y iloæ rozpuszczonego tlenu, szybkoæ fotosyntezy glonów i ró¿nych rolin wodnych, szybkoæ metabolizmu
ró¿nych organizmów wodnych, wra¿liwoæ na zanieczyszczenia toksyczne, paso¿yty i choroby. Temperatura wód powierzchniowych zmienia siê w ci¹gu roku i doby. Zale¿y od lokalnych
warunków klimatycznych, wystêpowania rolinnoci na brzegach cieków i zasilania wodami podziemnymi.
Przyczyny zmian temperatury
Im wiêksze jest promieniowanie cieplne S³oñca, tym wy¿sza jest temperatura wody. Podwy¿szon¹ temperaturê mog¹
mieæ cieki przemys³owe. Takie cieki powoduj¹ du¿e lokalne
szkody w zbiornikach wodnych poprzez obni¿anie poziomu
rozpuszczonego w nich tlenu.
Zmiany w biocenozach
Wraz ze wzrostem temperatury ronie szybkoæ fotosyntezy i rozwój rolin ulega przyspieszeniu, przyspiesza siê równie¿ cykl ¿ycia owadów. Mo¿e to mieæ negatywny wp³yw na
¿ywi¹ce siê nimi zwierzêta. Organizmy wodne maj¹ swoje wymagania dotycz¹ce wartoci temperatury. Bardzo wysokie lub
bardzo niskie temperatury wody mog¹ spowodowaæ przekroczenie granic tolerancji niektórych organizmów. Na przyk³ad
w wodzie o temperaturze ni¿szej od 13°C dobrze czuj¹ siê pstr¹gi,

larwy chrucików, widelnic i jêtek. Miêdzy 13 a 20°C  larwy
jêtek i chrucików, chrz¹szcze wodne, niektóre roliny. Temperatura wody ma wp³yw na rozwój paso¿ytów i chorób. Podwy¿szona temperatura wp³ywa na rozwój niektórych chorób
u ryb (³oso, pstr¹g). Powy¿ej 20°C nastêpuje szybki wzrost
rolinnoci i pojawiaj¹ siê czêciej choroby ryb ciep³owodnych
(okoñ, karp).
Przegl¹d dzia³añ
Zadanie I
1. Odczytaj z wykresów 1 i 2:
a) najwy¿sz¹ temperaturê wody zmierzon¹ w roku szkolnym 1998/99 (z dok³adnoci¹ do 1°C),
b) najwy¿sze stê¿enie rozpuszczonego w wodzie tlenu w tym
samym okresie (z dok³adnoci¹ do 0,5 mg/l).
2. Porównaj zmiany stê¿enia tlenu w zale¿noci od zmian
temperatury wody na podstawie wykonanych przez uczniów
obserwacji. (Jak zmienia siê iloæ rozpuszczonego tlenu w zale¿noci od temperatury?)
Zadanie II
1. Podczas jednego z pomiarów stê¿enia rozpuszczonego
tlenu w Odrze uzyskano wynik 11,00 mg/l. (Uwaga: 1l = 1
dm3).
a) jaka objêtoæ tlenu (przeliczona na warunki normalne)
znajduje siê w 1 m3 tej wody? Wybierz prawid³ow¹ odpowied: A. 3,85 dm3, B. 77 dm3, C. 7,7 dm3, D. 385 dm3.
2. Oblicz stê¿enie molowe roztworu tlenu w wodzie dla tej
wartoci.
Zadanie III
Zapisz trzy pytania dotycz¹ce w¹tpliwoci, jakie mia³e podczas rozwi¹zywania zadania I i II. Czy chcia³by siê dowiedzieæ czego wiêcej?
Instrukcja pozyskiwania z Internetu danych dotycz¹cych opisanych w scenariuszu parametrów wody:
a) w przegl¹darce internetowej otwórz stronê Programu
GLOBE, http://www.globe.gov;
b) wybierz funkcjê Enter the GLOBE Site, a nastêpnie, z paska po lewej stronie ekranu, funkcjê Maps and Graphs;
c) na ekranie pojawi siê lista z wyborem prezentacji graficznych, wybierz na niej GLOBE Graphs;
d) z tabeli, w czêci zatytu³owanej SITE LOCATION, wybierz z listy kraj;
e) w czêci NUMBER OF DATA REPORTS, w polu data
reports, wpisz minimaln¹ liczbê pomiarów oraz wybierz Water temperature i Water Dissolved O2;
f) w polach Start date i End data wybierz podany przez
nauczyciela przedzia³ czasowy;
g) na dole tabeli, w czêci zatytu³owanej SITE SEARCH,
kliknij na baton Start Search;
h) na ekranie pojawi siê zielona tabelka oraz lista szkó³, które
spe³niaj¹ wybrane kryteria;
i) zaznaczaj¹c kwadracik obok nazwy z listy, wybierz podan¹ przez nauczyciela szko³ê;
j) z zielonej tabelki wybierz Make a Graph i wcinij baton Go;
k) na ekranie pojawi siê wykres wybranego parametru, dla
wybranej szko³y, w wybranym okresie czasu;
l) postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami nauczyciela w tabelce
pod wykresem okrel dodatkowe kryteria wyboru, aby otrzymaæ inne wykresy, i zapisz wykres na dysku lub wydrukuj.
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SCENARIUSZ 3.2. Czy mo¿na dwa razy wejæ do tej samej rzeki?  instrukcja dla uczniów
Grupa 2  Informacja do zadañ: I, II, III
Parametry charakteryzuj¹ce jakoæ wód powierzchniowych:
pH wody i jej zasadowoæ.
pHjest miar¹ stê¿enia jonów wodorowych w roztworze.
Definiowane jest jako ujemny logarytm ze stê¿enia (dok³adniej z aktywnoci) jonów wodorowych. Iloczyn jonów wodorowych H+ i wodorotlenkowych OH w temperaturze 25°C
wynosi 1014, dlatego pH mo¿e przyjmowaæ wartoci od 0 do
14. Gdy stê¿enie jonów wodorowych jest równe stê¿eniu jonów wodorotlenowych, pH jest równe 7. Odczyn takiego roztworu jest obojêtny. Gdy jonów H+ jest wiêcej ni¿ OH, odczyn
jest kwany, a pH< 7. Przeciwnie, gdy jonów OH jest wiêcej,
odczyn jest zasadowy, a pH>7. Na przyk³ad sok z cytryny ma
pH 2,1 i odczyn kwany, a woda amoniakalna, której pH wynosi 11,9, ma odczyn zasadowy. Skala pH jest skal¹ logarytmiczn¹, co oznacza, ¿e zmiana pH o jedn¹ jednostkê powoduje dziesiêciokrotn¹ zmianê (wzrost lub spadek) stê¿enia jonów.
Naturalny, nie zanieczyszczony deszcz ma pH 5,65. Kwane deszcze maj¹ pH poni¿ej 4,0. Wiêkszoæ wód powierzchniowych ma pH w przedziale 6,5 8,5. Wody z torfowisk s¹
kwane (pH 4 5), a woda morska zasadowa (pH 8 9).
Przyczyny zmian pH wód powierzchniowych
Powodów zmian mo¿e byæ bardzo du¿o. Zanieczyszczenia
powietrza tlenkami siarki i azotu powoduj¹ kwane opady, które
mog¹ obni¿aæ pH wód powierzchniowych. Jeli na terenie zlewni rzeki czy jeziora wystêpuj¹ wapienie lub inne ska³y i minera³y o charakterze zasadowym, wówczas skutki kwanych opadów mog¹ byæ neutralizowane. Do wód powierzchniowych
mog¹ wp³ywaæ cieki zarówno o charakterze kwasowym, jak
i zasadowym. Ich ród³em mo¿e byæ przemys³, budownictwo,
rolnictwo (hydroliza soli u¿ywanych jako nawozy sztuczne).
Zmiany w biocenozie
Wiêkszoæ organizmów rolinnych i zwierzêcych ma okrelon¹ odczynolubnoæ. Ka¿demu organizmowi mo¿na wyznaczyæ zakres optymalnego pH dla jego prawid³owego wzrostu
i rozwoju, poni¿ej i powy¿ej którego mo¿e on zgin¹æ. Wiêkszoæ wodnych organizmów ginie poni¿ej pH 4,5 oraz przy pH
wy¿szym ni¿ 9,6. Bakterie spotyka siê w szerokim zakresie
pH: 2,013,5. Karpie, pijawki i niektóre owady ¿yj¹ przy pH:
6,09,5. Pstr¹gi, larwy jêtek, widelnic i chrucików preferuj¹
pH: 7,08,5. Salamandry, ¿aby i inne zimnowodne organizmy
s¹ bardzo wra¿liwe na niskie pH.
Zasadowoæ wody okrela jej zdolnoæ do przyjmowania
protonów, tj. zdolnoæ do zobojêtniania silnych kwasów mineralnych (o okrelonym pH) wobec umownych wskaników.
W³aciwoæ tê nadaj¹ wodzie obecne w niej wêglany i wodorowêglany, wodorotlenki oraz krzemiany, borany, fosforany,
amoniak, zasadowe zwi¹zki organiczne i sole hydrolizuj¹ce
z odczynem zasadowym, np. wodorowêglany i wêglany sodu
i potasu.
Przyczyny zmian zasadowoci w wodach powierzchniowych
Kwasy przedostaj¹ siê do wody wraz z opadami. Ich ród³em mo¿e byæ te¿ gleba. Natomiast ród³em zasadowoci wody
jest rozpuszczanie przez ni¹ ska³ zawieraj¹cych kalcyt, np.
wapieni.
Zmiany w biocenozach
Zasadowoæ jest form¹ ochrony ¿ywych organizmów wodnych przed nag³ymi zmianami pH, którego znaczenie dla ¿ycia
biologicznego jest bardzo du¿e.

Przegl¹d dzia³añ
Zadanie I
1. Odczytaj z wykresów 3 i 4:
a) najwy¿sz¹ wartoæ pH w roku kalendarzowym 2000
(z dok³adnoci¹ do 0,1 jednostki pH),
b) najwy¿sz¹ wartoæ zasadowoci w tym samym okresie
(z dok³adnoci¹ do 10 mg CaCO3/l).
Zadanie II
1. Podczas jednego z pomiarów pH wody w Odrze uzyskano wynik pH = 8:
a) podaj, jakie jest stê¿enie jonów wodorowych w tym roztworze wodnym?
A. 8 mol/dm3
B. 108 mol/cm3
C. 10-8 mol/cm3
D. 10-8 mol/dm3
b) jaki jest odczyn tej wody: A. lekko kwany, B. mocno
zasadowy, C. lekko zasadow, D. obojêtny, E. kwany;
c) ile cm3 0,2 M roztworu HCl nale¿y zu¿yæ do ca³kowitego zobojêtnienia 1 m3 takiej wody? ....................................
Zadanie III
Zapisz trzy pytania dotycz¹ce w¹tpliwoci, jakie mia³e podczas rozwi¹zywania zadania I i II. Czy chcia³by siê dowiedzieæ czego wiêcej?
Instrukcja pozyskiwania z Internetu danych dotycz¹cych opisanych w scenariuszu parametrów wody:
a) w przegl¹darce internetowej otwórz stronê Programu
GLOBE, http://www.globe.gov;
b) wybierz funkcjê Enter the GLOBE Site, a nastêpnie, z paska po lewej stronie ekranu, funkcjê Maps and Graphs;
c) na ekranie pojawi siê lista z wyborem prezentacji graficznych, wybierz na niej GLOBE Graphs;
d) z tabeli, w czêci zatytu³owanej SITE LOCATION, wybierz z listy kraj;
e) w czêci NUMBER OF DATA REPORTS, w polu data
reports, wpisz minimaln¹ liczbê pomiarów oraz wybierz pH
i Alkalinity;
f) w polach Start date i End data wybierz podany przez
nauczyciela przedzia³ czasowy;
g) na dole tabeli, w czêci zatytu³owanej SITE SEARCH,
kliknij na baton Start Search;
h) na ekranie pojawi siê zielona tabelka oraz lista szkó³, które
spe³niaj¹ wybrane kryteria;
i) zaznaczaj¹c kwadracik obok nazwy z listy, wybierz podan¹ przez nauczyciela szko³ê;
j) z zielonej tabelki wybierz Make a Graph i wcinij baton Go;
k) na ekranie pojawi siê wykres wybranego parametru, dla
wybranej szko³y, w wybranym okresie czasu;
l) postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami nauczyciela, w tabelce
pod wykresem okrel dodatkowe kryteria wyboru, aby otrzymaæ inne wykresy i zapisz wykres na dysku lub wydrukuj.

Powieliæ i rozdaæ uczniom

SCENARIUSZ 3.2. Czy mo¿na dwa razy wejæ do tej samej rzeki?  instrukcja dla uczniów
Grupa 3  Informacja do zadañ I, II , III
Parametry charakteryzuj¹ce jakoæ wód powierzchniowych:
przewodnictwo elektrolityczne i zasolenie.
Przewodnictwo elektrolityczne jest miar¹ zdolnoci wody
do przewodzenia pr¹du elektrycznego. Istnieje cis³a zale¿noæ
miêdzy przewodnictwem elektrolitycznym a zawartoci¹ jonów
w wodzie. Czysta woda jest s³abym przewodnikiem elektrycznoci. Wystêpuj¹ce w wodzie zanieczyszczenia, ulegaj¹ce dysocjacji elektrolitycznej, s¹ przyczyn¹ lepszego przewodzenia
pr¹du. Jednostk¹ pomiarow¹ przewodnictwa elektrolitycznego
(konduktywnoci) jest mikroSiemens/cm. Wartoæ przewodnictwa wody ma znaczenie w niektórych ga³êziach przemys³u i gospodarki, gdzie wymagana jest bardzo czysta woda. Przewodnictwo mo¿emy badaæ przy pomocy konduktometru lub przez
odparowywanie wody i wa¿enie suchej pozosta³oci. W gospodarstwach domowych zaleca siê korzystanie z wody o przewodnictwie mniejszym ni¿ 1100 mikroSiemensów/cm.
Przyczyny zmian przewodnictwa elektrolitycznego w wodach powierzchniowych
W wodach naturalnych jony pochodz¹ przede wszystkim
z obecnych w nich zwi¹zków nieorganicznych. Na zmianê przewodnictwa wp³ywa tak¿e iloæ poch³anianych z powietrza gazów, takich jak: tlenek wêgla (IV), tlenek siarki (IV) czy amoniak. Antropogeniczne przyczyny to zrzuty miejskie, zawieraj¹ce np. sól z ulicy, lub sp³yw wody z terenów uprawnych, zawieraj¹cej nawozy, g³ównie fosforowe i azotowe.
Zmiany w biocenozach
Du¿a iloæ rozpuszczonych w wodzie substancji obni¿a jej
jakoæ i jest niekorzystna dla niektórych organizmów, poniewa¿ zak³óca naturaln¹ równowagê. Wra¿liwe roliny ulegaj¹
uszkodzeniu, je¿eli pobierana przez nie woda charakteryzuje
siê przewodnictwem w granicach 2200 26000 mikroSiemensów/cm. Z kolei zbyt niskie stê¿enie rozpuszczonych substancji mo¿e hamowaæ rozwój ¿ycia wodnego lub uniemo¿liwiæ
przetrwanie niektórym organizmom.
Zasolenie wód jest bardzo uci¹¿liwym zanieczyszczeniem,
spowodowanym nadmiernym stê¿eniem ³atwo rozpuszczalnych
soli. Zasolenie wód dyskwalifikuje wodê zarówno do spo¿ycia
i zastosowania w rolnictwie (zasolenie gleb), jak i do wykorzystania w przemyle (korozja), niszczy urz¹dzenia p³ywaj¹ce,
wodoci¹gowe, kanalizacyjne. Wody ma³o i miernie zasolone
nie stanowi¹ zbyt powa¿nego zagro¿enia. Zasolenie wyra¿amy w mg/l lub w jednostkach ppt (czêci na tysi¹c). Ze wzglêdu na zawartoæ soli, wody dzielimy na:
ma³o zasolone Cl + SO42- do 400 mg/l (do 0,4 ppt),
miernie zasolone Cl- + SO42- do 400 3000 mg/l (0,4 3,0
ppt),
silnie zasolone Cl- + SO42- ponad 3000 mg/l (3,0 ppt).
Przeciêtne zasolenie oceanu wiatowego wynosi np. 35 ppt,
a typowe zasolenie wód s³odkich  0,5 ppt.
Przyczyny zmian zasolenia wód powierzchniowych
Wody staj¹ siê zasolone, gdy¿ zbieraj¹ produkty wietrzenia i rozpuszczania ska³ na kontynentach. Woda paruje, a sól pozostaje.
Zasolenie oceanów zmienia siê bardzo powoli, w ci¹gu tysiêcy
lat, natomiast zasolenie wód wewnêtrznych zmienia siê znacznie
szybciej, w zale¿noci od sk³adu chemicznego opadów deszczu
lub niegu. Przyczyn¹ zasolenia wód powierzchniowych mo¿e byæ
odprowadzanie do nich wód kopalnianych. Dominuj¹cy wp³yw
na zasolenie wód powierzchniowych maj¹ chlorki, w mniejszym
stopniu  siarczany. Na przyk³ad chlorki sodu i wapnia dostaj¹ siê
do wód w wyniku posypywania sol¹ ulic w czasie zimy.

Zmiany w biocenozach
Zawartoæ soli w wodzie jest podstawowym czynnikiem determinuj¹cym rozmieszczenie gatunków rolin i zwierz¹t. Wody
s³odkie, w przeciwieñstwie do wód s³onych, s¹ siedliskiem ¿ycia
zupe³nie innych gatunków. Roliny i zwierzêta ¿yj¹ lub korzystaj¹ z zasobów wody s³odkiej (poni¿ej 1 ppt). Nadmierne stê¿enie soli niszczy faunê i florê rzek.
Przegl¹d dzia³añ
Zadanie I
1. Odczytaj z wykresów 5 i 6:
a) najwy¿sz¹ wartoæ przewodnictwa elektrolitycznego
wody, jak¹ zarejestrowano w roku 1999 (z dok³adnoci¹ do
100 mikroSiemensów/cm),
b) najwy¿sz¹ i najni¿sz¹ wartoæ zasolenia wody w tym samym okresie (z dok³adnoci¹ do 1 ppt).
2. Porównaj zmiany przewodnictwa elektrolityczne wody
w Odrze w zale¿noci od jej zasolenia. Jakie dostrzegasz zale¿noci miêdzy tymi parametrami?
Zadanie II
1. Jednym z uzyskanych wyników pomiarów zasolenia jest
10,1 ppt w temperaturze wody równej 20°C. Oblicz:
a) stê¿enie procentowe tego roztworu, zak³adaj¹c, ¿e powodem zasolenia jest tylko NaCl,
b) stê¿enie molowe tego roztworu, wiedz¹c, ¿e jego gêstoæ
wynosi 1,0070 g/cm3.
Zadanie III
Zapisz trzy pytania dotycz¹ce w¹tpliwoci, jakie mia³e podczas rozwi¹zywania zadania I i II. Czy chcia³by siê dowiedzieæ czego wiêcej?
Instrukcja pozyskiwania z Internetu danych dotycz¹cych opisanych w scenariuszu parametrów wody:
a) w przegl¹darce internetowej otwórz stronê Programu
GLOBE, http://www.globe.gov;
b) wybierz funkcjê Enter the GLOBE Site, a nastêpnie, z paska po lewej stronie ekranu, funkcjê Maps and Graphs;
c) na ekranie pojawi siê lista z wyborem prezentacji graficznych, wybierz na niej GLOBE Graphs;
d) z tabeli, w czêci zatytu³owanej SITE LOCATION, wybierz z listy kraj;
e) w czêci NUMBER OF DATA REPORTS, w polu data
reports, wpisz minimaln¹ liczbê pomiarów oraz wybierz
Conductivity i Salanity;
f) w polach Start date i End data wybierz podany przez
nauczyciela przedzia³ czasowy;
g) na dole tabeli, w czêci zatytu³owanej SITE SEARCH,
kliknij na baton Start Search;
h) na ekranie pojawi siê zielona tabelka oraz lista szkó³, które
spe³niaj¹ wybrane kryteria;
i) zaznaczaj¹c kwadracik obok nazwy z listy, wybierz podan¹ przez nauczyciela szko³ê;
j) z zielonej tabelki wybierz Make a Graph i wcinij baton Go;
k) na ekranie pojawi siê wykres wybranego parametru, dla
wybranej szko³y, w wybranym okresie czasu;
l) postêpuj¹c zgodnie z zaleceniami nauczyciela w tabelce
pod wykresem okrel dodatkowe kryteria wyboru, aby otrzymaæ inne wykresy i zapisz wykres na dysku lub wydrukuj.

Powieliæ i rozdaæ uczniom

SCENARIUSZ 3.2. Czy mo¿na dwa razy wejæ do tej samej rzeki?  instrukcja dla uczniów cd.
Wykres 1. Wyniki pomiarów rozpuszczonego tlenu w wodzie w [mg/l], (styczeñ 98  czerwiec 02), na rzece Odrze,
w przekroju Jaz Opatowicki.

Wykres 2. Wyniki pomiarów temperatury wody w [°C], (styczeñ 98  czerwiec 02), na rzece Odrze, w przekroju Jaz Opatowicki.

Wykres 3. Wyniki pomiarów pH wody w [pH], (styczeñ 98  czerwiec 02), na rzece Odrze, w przekroju Jaz Opatowicki.

Powieliæ i rozdaæ uczniom

SCENARIUSZ 3.2. Czy mo¿na dwa razy wejæ do tej samej rzeki?  instrukcja dla uczniów cd.
Wykres 4. Wyniki pomiarów zasadowoci wody w [mg CaCO3/l], (styczeñ 98  czerwiec 02), na rzece Odrze,
w przekroju Jaz Opatowicki

Wykres 5. Wyniki pomiarów przewodnictwa elektrolitycznego wody w [mSiemens/cm], (styczeñ 98  czerwiec 02),
na rzece Odrze, w przekroju Jaz Opatowicki. Uwaga: 1 Siemens = 1/Ohm, bo opór jest odwrotnoci¹ przewodnictwa,

Wykres 6. Wyniki pomiarów zasolenia wody [ppt] (styczeñ 98  czerwiec 02), na rzece Odrze, w przekroju Jaz Opatowicki.
Uwaga: ppt  czêci na tysi¹c.

