
Elhuyar Zientzia Azoka

Taldearen izena: Nat World

Taldekideak: June Xiang Canive, Alazne Etxebarria eta Jon Felix Adrian

Gaia: Goroldioa bioindikatzaile gisa aireko kalitatea neurtzeko

AIREKO KUTSADURAREN NEURKETA,
GOROLDIOEN BITARTEZ

a. Ikerketaren laburpena

Goroldio mota ezberdinak hartuko ditugu, ondoren, garbitu eta gero probeta
batzuetan ipiniko ditugu ura destilatuarekin. Hori egin eta gero, uretako PH, KH,
amoniako, nitrito, nitrato, GH, fosfato, kobre, siliakato eta oxigeno frogak egingo
ditugu. Proba hauek, hiru laginetan ipiniko ditugu emaitzak alderatzeko.

b.Sarrera

Gure helburua, eremu zehatz baten aireko kutsadura maila modu ez zuzen batean
kalkulatzea da goroldioak erabilita, izan ere hainbat ikertzailek ikusi dute
kutsaduraren bioindikatzaile onak direla [3]. Eremu horiek, nahi eta ez, leku heze eta
ilunetan bilatuko ditugu. Proiektua, Laudioko instututik gertu egingo da, biologiako,
kimikako eta teknologiako hainbat adituren laguntzarekin. Hortaz gain, gure
ikastetxeko tutoreen laguntzarekin ere egingo da. Beste aldetik, gure hipotesi
nagusia gaur egun ikusten dugunan oinarritzen da. Gure ustez, nolabaiteko poluzioa
egongo da gure inguruan, herriaren erdian baitago.

Goroldioak, landare maila baxua izatearen ondorioz [1] (kriptogamoak), airearen
xurgapena azkarragoa izango da.Horren ondorioz, goroldioak airearen kalitatea
neurtzeko aukerak ahalbidetzen dizkigu. Goroldiak kolonizatzaileak eta xurgatzaile
bezala oso onak dira. Alde batetik, erraz igotzen da harkaitzetara edota zuhaitzetara,
eta, bestetik, euri ura erraz biltzen dute, gainera izoztu ondoren berriro bizi eta ugal
daitezke[2].

Lehenengo, Laudio institututik gertu dauden eremuetan, goroldioen bila joan
gara.Gero, goroldioen zatitxoak hartuko ditugu eta institutuko laborategira eraman
egingo ditugu, horiek aztertzeko.Eremu bakoitzeko 5 gramo goroldio hartuko ditugu
Ondoren, azterketa hasi aurretik, goroldioak hiru zatitan gutxienez banatuko ditugu,
hau da 3 erreplika egin ditugu lagin bakoitzeko. Datuen fidagarritasuna handitzeko
egin dugu hau. Hori egin eta gero, goroldioak ur destilatuarekin jarriko ditugu
saihodien barnean.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ur


Ondoren sahiodietan dagoen urarekin hainbat proba egingo ditugu Aqua test
erabiliz, test honek haibat reaktibo ekartzen ditu. Aldagai bakoitza reaktibo
desberdinak erabiltzen dituzte.

c.Materialak eta metodoa

Honako materialak erabili ditugu, gure proiektua egiteko:

-Saiodiak
-Ontziak
-Aqua-test
-Goroldioa
-Pintzak
-Ur distilatua

Saiodietan goroldia sartu dugu urarekin batera, goroldioa gure instutuko ingurutik
hurbil  hartu dugu. Saiodietan zengoen ura goroldiarekin atera dugu zehazki 5-10ml
artean, ur hau ontzi batean sartu dugu.Ontzi horretan dagoen urarekin hainbat
motatako erreaktiboak bota dizkiogu, reaktibo bakoitzak paso desberdinak egin
behar denez.

c.1. Laginketa

Laginketan egin duguna hurrengokoa da, lehenengoz saiodietan ur destilatua bota
dugu, ondoren goroldioa eta lurra  desberdindu dugu pintzak erabiliz. Azkenik
goroldioa saiodien barnean sartu ditugu.

c.2.Neurtutako aldagaiak



Neurtu ditugun aldagaiak hurrengoak dira: GH, PH, NO₂ (nitritoa), NH3 (amoniakoa),
PO₄ (fosfatoa),Cu (kuprea), Fe (burdina) eta NO3 (nitratoa).

Aldagai bakoitzaren neurketa egiteko honako urrats hauek eman ditugu:

GH: GHa gogortasun orokorra da, oinarrian uretan disolbatutako gatz guztiak

hartzen dituena.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 5ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibotik 5 tanta bota eta irabiatu tanta bakoitzeko kolorea lortu arte.

3-Konparaketa egin kolore laginarekin.

4-Garbitu saioldiak eta materialak

pH: pH-a disoluzio baten azidotasun- edo alkalinotasun-neurria da.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 5ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibotik 5 tanta bota eta irabiatu tanta bakoitzeko kolorea lortu harte.

3-Konparaketa egin kolore laginarekin.

4-Garbitu saioldiak eta materialak

KH: Uretan disolbatutako mineralen kontzentrazioa da, batez ere kaltzioa eta

magnesioa.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 5ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibotik 5 tanta bota eta irabiatu tanta bakoitzeko kolorea lortu arte (urdinatik

berdeera eta azkenik horira).

3-Konparaketa egin kolore laginarekin.

4-Garbitu saioldiak eta materialak

NH₄/NH3:Nitrogeno-konposatu kimikoa da.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 10ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibo (1tik) 6 tanta bota eta irabiatu.

3-Erreaktibo (2tik) 6 tanta bota eta irabiatu

4-Erreaktibo (3tik) 6tanta bota eta irabiatu

5-Konparaketa egin 5 min pasa eta gero kolore laginarekin.

6-Garbitu saioldiak eta materialak



NO3:Nitratoak azido nitrikoaren gatz edo esterrak dira.
1-Ontzia garbitu eta saioldian 10ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibo (1tik) 6 tanta bota eta irabiatu.

3-Erreaktibo (2tik) 6 tanta bota eta irabiatu

4-Koilararekin (gorria) koilarada bat bota behar da erreaktibo 3tik

5-15 s irabiatu behar da.

6-Erreaktibo (4tik) 6 tanta bota eta irabiatu.

7-Konparaketa egin 5 min pasa eta gero kolore laginarekin.

8-Garbitu saioldiak eta materialak

NO2: nitrogeno eta oxigeno elementuek osatutako konposatu kimikoa da.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 5ml ur distilatua bota.
2-Erreaktibo (1tik) 5 tanta bota eta irabiatu.

3-Erreaktibo (2tik) 5 tanta bota eta irabiatu

4-Konparaketa egin 5 min pasa eta gero kolore laginarekin.

5-Garbitu saioldiak eta materialak

PO₄: Fosfatoak azido fosforikoaren gatz edo esterrak dira.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 10ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibo (1tik) 6 tanta bota eta irabiatu.

3-Erreaktibo (2tik) 6 tanta bota eta irabiatu

4-Koilara dosifikatzailearekin, koilarakada bat utzi

5-Konparaketa egin 5 min pasa eta gero kolore laginarekin.

6-Garbitu saioldiak eta materialak

Fe:elementu kimikoa da.

1-Ontzia garbitu eta saioldian 10ml ur distilatua bota.

2-Erreaktibo (1tik) koilara dosifikatzailearekin, koilarakada bi bota, ondoren irabiatu

3-Erreaktibo (2tik) 5 tanta bota eta irabiatu

4-Konparaketa egin 10 min pasa eta gero kolore laginarekin.

5- Garbitu saioldiak eta materialak



d. Emaitzak

Errepide aldetik zegoen eremua (EA), kutsatuena izango zela, hipotesia egin
genuen. 1. irudian ikusi ditugun emaitzak aztertuta , nola eremu horretan pH eta Fe
kopurua, lagin guztietatik gehien dituztenak dira. Bai GH, eta PO₄ koporuak handiak
izan dira, baina, NO2, NO3 eta Cu kopuruak txikiak baita, gure hipotesia apurtuz.

1. irudia. Hainbat aldagaien balioak isaltzen dituen grafikoa laginketa eremu
ezberdinetan.

2. irudia. pH eta GH aldaien balioak  laginketa eremu ezberdinetan.



Hasieran, IH errepide aldetik gertu dagoelako, kutsadura maila altua izango lukeela
pentsatu genuen. Institutuko hormak (IH) laginan ikusi ahal dezakegu, nola bere PH
eta GH-aren maila oso altua dela eta Fe, NH₄, NO2, PO₄, Cu eta NO3-ren maila
baxuak direla. Orduan, gure hipotesia ez da bete, hainbat datuk, baxuak direlako.

PI eremuan, zuhaitz asko daudelako, kutsadura maila txikia egongo zela pentsatu
genuen, baina azkenean, hainbat aldeetan, kopuru maila handia atera zen.
Ondoren parke ibaiko (P.I)  eremuan ikusi dezakegu, PO₄ aldagaiaren maila altua
dela beste laginekin konpartuta, gainera  bere PH eta GH mailak handiak direla,
nahiz eta  gainerazko aldagaietan maila baxua duela.

Hurrengo eremuan, errepide gertuko zuhaitz (Z.E.P) baten goroldioaren ikus
dezakegu, beren NH₄ aldagaiaren maila bigarren altuen dela eta NO2 aldagaiaren
maila altuena dela ere ikus dezakegu.

Azkenik, parkeko espaloiko goroldioan ikus ahal dezakegu nola bere NH₄, PH ,GH ,
Fe, NO3 eta PO₄ aldagaien  mailak handiak direla, gainera NH₄ aldagaian mailarik
atuena duela ikus dezakegu besteetik koparatuta. Cu eta NO2 aldagaien mailak
baxuak direla

e. Ondorioak

Gure emaitzak aztertuta ikusi dugu pentsatzen genuenarekin bat datozela. Hau da,
errepide aldeko goroldioak kutsadura maila hadia edukiko zuela pentsatzen genuen
eta errepide ondoko emaitzak hauek  ikusi ondoren, baieztatu dugu gure hipotesia.

Hortaz gain, parkeko eremuetako laginetan hain kutsatuta egongo ez zela pentsatu
genuen. Baina emaitzak ikusita, esan dezakegu gure hipotesia oker zegoela,
eremu horiek kutsadura maila altua dutela ikusi dugu, baina beste eremuekin
konparatuta.

Gure denbora hobeto planifikatzea garrantzitsua izan beharko zen eta materialen
funtzionamendua gehiago ikertzea eskertuko genuke. Goroldio lagin berriak
sarritan hartzea, beti lagin berdina erabili dugulako. Azkenik, goroldioa ikertzeko
material hobea izatea gustatuko litzaiguke.

f. Eskerrak

Eskerrak ematen dizkiegu gure irakasleari, Zaloa Kintana, eta goroldioaren ikerketa
berdina egiten ari diren taldekideei, asko lagundu egin digutelako proiektua aurrera
eramateko.
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