
Ključ za ugotavljanje čistosti potoka  

Naberite nekaj vzorcev vode iz potoka v steklenice, nabirajte na različnih mestih raziskovalnega odseka. Pred 
analizo, vzorce pretresite. Primerjajte vodo iz potoka s pitno vodo iz pipe. 

 
1. Barva vode 

Voda iz potoka je bistra in brezbarvna. 1 točka  
Voda iz potoka je rahlo motna, barva je rahlo rumena. 2 točki 
Voda iz potoka je zelo motna, barva je rahlo rumeno-zelena-rjava. 3 točke 
Voda iz potoka je popolnoma neprosojna, barva je sivo-črna. 4 točke 

 
2. Vonj vode 

Voda iz potoka diši sveže, ali nima vonja. 1 točka  
Voda iz potoka ima rahel vonj, ki je prijeten. 2 točki 
Voda iz potoka ima jasen vonj, ki je zatohel in neprijeten. 3 točke 
Voda iz potoka ima zelo močen vonj, ki je neprijeten in spominja na gnitje. Blato iz 
potoka lahko smrdi po pokvarjenih jajcih. 

4 točke 

 
 
3. Penjenje vode 

Po pretresanju  se pena ni pojavila. 1 točka  
Pena je izginila v 1 - 10 sekundah. 2 točki 
Pena je izginila v 10 sekundah do 5 minutah. 3 točke 
Pena je potrebovala več kot 5 minut, da je izginila. 4 točke 

 
4. Zgornja stran kamnov 

Zgornja stran kamnov je svetla in čista. 1 točka  
Zgornja stran kamnov je svetlo zelena ali svetlo rjava, na nekaterih delih rastejo 
kratke zelene alge. 

2 točki 

Zgornja stran kamnov je temno rjava. Kamni so spolzki. 3 točke 
Na zgornji strani kamnov najdete debelo, sivo oblogo. Kamni so gosto poseljeni z 
algami. 

4 točke 

 
5. Spodnja stran kamnov 

Spodnja stran vseh kamnov je svetla in čista. 1 točka  
Pri kamnih, ki ste jih pobrali iz delov potoka s stoječo vodo, je spodnja stran 
pobarvana sivo do črno. 

3 točke 

Spodnja stran vseh kamnov iz potoka je sivo - črna. 4 točke 
 

 

 
 

Seštejte točke in poiščite svoj seštevek v spodnjih opisih. 
 
 
5 - 8 točk: Vaš potok je zelo čist. 
Voda v vašem potoku je zelo čista in vsebuje veliko kisika. V njem lahko živijo 
živali, ki so zelo občutljive na onesnaženje. Tam, kjer je v vodi raztopljenih le 
malo hranil, rastline ne rastejo. Voda v potoku je skoraj tako čista kot pitna 
voda. 
 
9 - 12 točk: Vaš potok je malo umazan. 
Voda v vašem potoku je precej čista in vsebuje dovolj kisika, da so si v njem 
življenjski prostor poiskale številne živalske vrste. V vodi je raztopljenih dovolj 
hranilnih snovi, da so se v njem pojavile tudi rastline. Če pri kopanju v potoku 
pogoltnete požirek vode, za svoje zdravje ne rabite skrbeti. 
 
13 - 16 točk: Vaš potok je močno umazan. 
Voda v vašem potoku je močno umazana in pogosto vsebuje premalo kisika, 
da bi številne živali v njem preživele. V vodi je raztopljenih veliko organskih 
snovi, zato se alge močno razraščajo. Če pri kopanju v potoku popijete požirek 
vode, lahko zbolite. 
 
17 - 20 točk: Vaš potok je zelo močno onesnažen. 
Voda v vašem potoku je zelo močno onesnažena in ne vsebuje nobenega 

kisika več. V njem lahko preživijo le redke živali, ki so prilagojene na življenje 

v takih razmerah. V vodi je veliko preveč raztopljenih organskih snovi, kar se 

kaže v obilnem razraščanju alg. V takem potoku se ne smete kopati in vode 

pod nobenim pogojem piti. 

 

 

 


