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кваліфікаційної роботи робота бакалавра денної форми навчання за
спеціальністю 101-Екологія освітньо-професійної програми

«Екологія» на тему: «Оцінка забруднення водних екосистем малих водойм
м. Києва за показниками накопичення важких металів у молюсках

Lymnaea stagnalis L.»

В  Україні  наразі  існує  лише   один  об’єктивний  документ  для  оцінки
забрудненості  водойм,  а  також  який  залишається  основних  офіційним
критерієм оцінки екологічної небезпеки забруднення середовища, а саме ГДК
(ДСанПіН 6025-91  для  водойм культурно  –  побутового  призначення)  Але  в
останні роки методики проведення моніторингу водних екосистем підлягають
критиці,  оскільки  визначають  концентрацію  забруднюючих  речових
безпосередньо у воді,  не беручи до уваги всю екосистему в цілому. Існують
підходи  щодо  використання  організмів-акумуляторів  забруднювачів  для
кількісної  оцінки  ступеню  забруднення  біологічно  доступними  формами
важких металів.  Метою роботи було визначення рівня забруднення важкими
металами  малих  водойм  Києва  на  основі  аналізу  хімічного  складу  води  та
молюсків  як  організмів-акумуляторів.  Було  проаналізовано  48  екземплярів
молюсків та зразки води з 18 водойм м. Києва за вмістом Cu, Cd, Cr та  Zn  за
допомогою  атомно-абсорбційного  спектрофотометра  С115-М1.  Як  критерій
забруднення  використовували  величину  верхньої  фонової  межі  накопичення
металів ставковиком на території України (Лукашов, 2015).

Аналіз  хімічного  складу  води  показав,  що  за  концентрацією  цинку
забрудненими  виявилося  озеро  Мишеловка.  Перевищення  ГДК  для  водойм
культурно-побутового  призначення  для  інших водойм не  спостерігається.  За
показниками накопичення купруму в організмі молюсків виявлено забруднення
екосистем оз.Кирилівське, ставу по вул. Гагаріна та у ставу по вул. Набережній
(Софіївська Борщагівка),  а також у озері  Мишеловка.  Перевищення верхньої
фонової межі складає від 1,1 до 1,8 разів. За показниками накопичення хрому в
організмі  молюсків  виявлено  забруднення  екосистем  ставу  по  вул.  Гагаріна
Софіївська Борщагівка, ставу по вул. Набережної (Софіївська Борщагівка), оз.
Вирлиця та оз. Мартишів («лівий берег»). Перевищення верхньої фонової межі
становить від 1,2 до 2,1 разів.

Кваліфікаційна  робота  викладена  на  56  сторінках,  ілюстрована  5
таблицями і 11 рисунками. Список використаних джерел включає 78 робіт, з
яких 18 – англійською мовою.
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