КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВОДИ
СРІБНОГО ОЗЕРА ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА «ВЕЛИКА І МАЛА СКЕЛІ»
ХОЛЯВІНСЬКА АННА ВІТАЛІЇВНА, учениця 11 класу опорного навчального закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам'янської районної ради Кіровоградської області.
НАУКОВІ КЕРІВНИКИ: ЛОГВІНОВА ЯРОСЛАВА ОЛЕКСІЇВНА, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук.
РЯБОВОЛ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, вчитель хімії та біології філії «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Знам´янської
районної ради Кіровоградської області
МЕТА РОБОТИ – дослідити хімічний склад поверхневих вод Срібного озера ландшафтного
заказника «Велика і мала скелі».
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
• здійснити теоретичний аналіз літературних даних щодо предмету дослідження;
• провести оцінку мінералізації й хімічного складу води Срібного озера;
• здійснити якісний аналіз води Срібного озера на наявність галогенідів, силікатів, карбонатів.
ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: поверхневі води Срібного озера.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: хімічний склад поверхневих вод Срібного озера.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: теоретичні (аналіз і синтез); емпіричні (спостереження, порівняння,
вимірювання, експеримент); хімічні (електрохімічні, об'ємні, колориметричні).
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Велика і мала скелі» (Олександрійський
район, Кіровоградська область), площа 15 га.
Рослини, які занесено до Червоної Книги
України: Астрагал шерстистоквітковий
(Astragalus dasy anthus), Ковила волосиста
(Stipacapillata), Зозулинець болотний (Orchis
palustris).
Озеро Срібне або Скеля. Площа поверхні
води 1,5-2 га.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВОДИ СРІБНОГО ОЗЕРА

Показник

Значення

Водневий показник рН

8, 9

Загальна жорсткість води 3,1 ммоль/л

ВИСНОВКИ
Проведені нами дослідження дозволяють описати хімічний склад озерної води як лужну
воду з наявністю бромідів, йодидів і силікатів. Також у воді наявний радон. Постійний склад
хімічних елементів у воді підтримується вимиванням берегових порід.
Хімічні і фізичні показники пояснюють лікувальні властивості води. Силікати, що
утворюють лужне середовища, чинять антисептичну дію на шкіру. Радон, сприяє виробленню
кальцитоніну, що зменшує вияв остеопорозу, а також пригнічує центральну нервову систему.
Броміди є седативними засобами, також ефективні при захворюваннях серцево-судинної
системи.

Вміст заліза

0, 2 мг/л.

Вміст радону (ОАР)

3,28 Бк/л
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