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Ô Nhiễm Nước Mưa (Trạm Các Động Vật Không Xương Sống Có Thể Quan Sát Bằng Mắt Thường) 
 
Tổng Quan: Học sinh sẽ điều tra các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường 
sống dưới nước và mức độ chịu ô nhiễm của chúng để đánh giá chất lượng dòng chảy. Sau khi phân 
tích các kết quả, học sinh sẽ thảo luận các biện pháp tốt nhất để loại bỏ các chất gây ô nhiễm độc hại 
khỏi lưu vực sông của chúng ta. 
Mục Tiêu: Học sinh sẽ 

• định nghĩa được nước mưa là gì và mô tả được nguồn ô nhiễm; 
• tìm hiểu sự đa dạng của các loài động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường 

và khả năng chịu ô nhiễm liên quan đến chất lượng nước; 
• tạo ra chỉ số chịu ô nhiễm bằng cách sử dụng các động vật không xương sống có thể quan sát 

bằng mắt từ một con lạch địa phương; và 
• chia sẻ ít nhất một hành động mà học sinh có thể thực hiện tại nhà để giữ nước mưa sạch. 

 
Từ Ngữ:  

• Nước mưa - mưa rơi trên đường phố, khu vực đỗ xe, sân thể thao, bãi sỏi, bãi cỏ, mái nhà hoặc 
vùng đất phát triển khác và chảy vào những con lạch, hồ, sông và Puget Sound gần đó 

• Khả năng chịu ô nhiễm - khả năng một sinh vật có thể tồn tại trong môi trường sống bị ô nhiễm 
• Các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường sống dưới nước - những động 

vật sống dưới nước, có kích thước đủ lớn để quan sát được mà không cần kính hiển vi và không 
có xương sống 

• Chất gây ô nhiễm - bất kỳ chất nào làm tổn hại đến môi trường 
• Chất lượng nước - liên quan đến các đặc tính hóa học, vật lý, sinh học và các đặc tính khác của 

nước mô tả các chất lượng cần thiết để duy trì sự sống 
• Môi trường sống - ngôi nhà tự nhiên hoặc môi trường của động vật, thực vật hoặc các sinh vật 

khác

Tổng Quan Bài Học: 
 
Giới Thiệu (5 phút) 

• Nước mưa là gì? 
• Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá chất lượng nước của một dòng chảy? Hôm nay, chúng 

ta sẽ đánh giá bằng cách kiểm tra các sinh vật sống tại đó. 
• Khả năng chịu ô nhiễm là gì? Giải thích sự tương đồng của căn phòng lộn xộn hoặc khói lửa. 

Chúng ta có thể sử dụng khả năng chịu ô nhiễm để đánh giá chất lượng của dòng chảy. 
• Các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường sống dưới nước là gì?  

 
Hoạt Động: Xác Định Các Động Vật Không Xương Sống Có Thể Quan Sát Bằng Mắt Thường (20 phút) 

1. Chia học sinh thành 6 nhóm để bắt các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt 
thường trong mẫu nước của các em và xác định chúng. Nhắc nhở các học sinh cẩn thận. Những 
động vật này còn sống và sẽ được trả về dòng suối!  

2. Yêu cầu học sinh tìm tranh ví dụ đã ép cứng của các động vật không xương sống có thể quan 
sát bằng mắt thường mà các em tìm thấy và đính vào bảng khả năng chịu ô nhiễm ở vị trí thích 
hợp. 

 
Thảo Luận: Ô Nhiễm Nước Mưa (10 phút) 

1. Thảo luận về chỉ số chịu ô nhiễm của các dòng chảy và so sánh với dữ liệu thật của các dòng 
chảy khác. 

2. Cho học sinh xem ảnh các cống thoát nước mưa và thảo luận về những chất gây ô nhiễm có thể 
thoát vào cống thoát nước mưa, sau đó chảy vào một con lạch, sông, hồ, v.v... 

3. Một số ví dụ bao gồm xà phòng từ rửa xe trên vỉa hè, dầu rò rỉ từ xe hơi, chất thải từ thú nuôi và 
hóa chất từ sân vườn (ví dụ: thuốc trừ sâu và phân bón hóa học). 

4. Một số hành động mà chúng ta có thể thực hiện tại nhà để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguồn 
gây ô nhiễm này là gì? 



   

 

 
LƯU Ý TẠI TRẠM 

• Phải có Giấy Phép Thu Thập Khoa Học để thu thập các động vật không xương sống có thể quan 
sát bằng mắt thường từ các dòng chảy tại địa phương. 

• Thu thập các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường gần thời gian diễn ra 
hoạt động nhất có thể. Sục mẫu nước bằng máy bơm điện.  

• Có thể cần lấy mẫu lại để đảm bảo mẫu mới, tùy thuộc vào số lần luân phiên trạm. 
• Phân công một tình nguyện viên giăng lưới chữ D quanh từng trạm để lấy mẫu nhanh



    

 

Tiêu Đề: Kế Hoạch Bài Giảng Ô Nhiễm Nước Mưa (Trạm Các Động Vật Không Xương Sống Có Thể Quan 
Sát Bằng Mắt Thường) 
 

 
Tổng Quan 
Học sinh sẽ điều tra các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường sống dưới nước và mức 
độ chịu ô nhiễm của chúng để đánh giá chất lượng dòng chảy. Sau khi phân tích các kết quả, học sinh sẽ thảo 
luận các biện pháp tốt nhất để loại bỏ các chất gây ô nhiễm độc hại khỏi lưu vực sông của chúng ta. 
 
Mục Tiêu 
Học sinh sẽ: 

• định nghĩa được nước mưa là gì và mô tả được nguồn ô nhiễm; 
• tìm hiểu sự đa dạng của các loài động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường và khả 

năng chịu ô nhiễm liên quan đến chất lượng nước; 
• tạo ra chỉ số chịu ô nhiễm bằng cách sử dụng các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt 

từ một con lạch địa phương; và 
• chia sẻ ít nhất một hành động mà học sinh có thể thực hiện tại nhà để giữ nước mưa sạch (ví dụ: chăm 

sóc sân vườn tự nhiên, bỏ chất thải của thú cưng vào túi rác, sửa rò rỉ xe, tránh rửa xe trên vỉa hè, v.v...). 
 
Từ Ngữ 
• Nước mưa - mưa rơi trên đường phố, khu vực đỗ xe, sân thể thao, bãi sỏi, bãi cỏ, mái nhà hoặc vùng đất 

phát triển khác và chảy vào những con lạch, hồ, sông và Puget Sound gần đó 
• Khả năng chịu ô nhiễm - khả năng một sinh vật có thể tồn tại trong môi trường sống bị ô nhiễm 
• Các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường sống dưới nước - những động vật sống 

dưới nước, có kích thước đủ lớn để quan sát được mà không cần kính hiển vi và không có xương sống 
• Chất gây ô nhiễm - bất kỳ chất nào làm tổn hại đến môi trường 
• Chất lượng nước - liên quan đến các đặc tính hóa học, vật lý, sinh học và các đặc tính khác của nước mô tả 

các chất lượng cần thiết để duy trì sự sống 
• Môi trường sống - ngôi nhà tự nhiên hoặc môi trường của động vật, thực vật hoặc các sinh vật khác 
 

Đồ Dùng Dụng Cụ 
MẪU CÁC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CÓ THỂ QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG (có thể hoàn tất 
việc lấy mẫu tại tất cả các trạm) 

• 1 lưới chữ D 
• 2 thùng (5 gallon, một để lấy mẫu, một để làm dụng cụ) 
• 1 máy bơm sục khí (để động vật có thể sống trong thùng chứa) 
• 1 dây nối dài 
• 1 bình xịt máy bơm điện (để làm sạch lưới và dụng cụ khác) 
• 1 bình nước (để đổ đầy bình xịt) 
• 1 phễu lọc (có lót lưới) 
• 1 cái gáo (để múc các mẫu động vật vào khay) 

 
CÁC TRẠM (mỗi trạm sẽ có những đồ dùng dụng cụ này) 

• 4 bàn gấp (1 để bày phía trước, 3 dành cho hoạt động) 
• 1 bảng cảm nhận - Chỉ Số Chịu Ô Nhiễm (hay còn gọi là Bảng Chịu Đựng) 
• 1 tấm áp phích các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt 
• Thùng nhỏ đựng mẫu các loại bọ Velcro ép cứng 
• Trưng bày các loại bọ được bảo quản (trong bong bóng) 
• 1 bản sao giấy phép thu thập khoa học 
• 6 khay đầy mẫu động vật và nước (1 khay cho mỗi nhóm) 
• 6 tấm thảm phân loại ID 
• 60 đĩa nhựa petri (10 đĩa mỗi nhóm) - đặt trên tấm thảm và đổ một nửa nước 



    

 

• 1 bình nước nhỏ (để đổ đầy đĩa nhựa petri) 
• 18 hộp quan sát (3 hộp mỗi nhóm) 
• 18 chiếc muỗng (3 chiếc mỗi nhóm) 
• 12 cọ vẽ đầu mịn (2 chiếc mỗi nhóm) 
• 12 miếng ID ép cứng (2 miếng mỗi nhóm) 
• 1 bảng phấn nhỏ 

 
 

 
 

 
Bài Học 
 
Lấy Mẫu Các Động Vật Không Xương Sống Có Thể Quan Sát Bằng Mắt Thường: Thu thập mẫu từ dòng suối ~1 
giờ trước bài học. Tùy thuộc vào sự phong phú của các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt và 
số lượng luân chuyển của lớp học, có thể thu thập các mẫu bổ sung định kỳ trong suốt cả ngày để "làm mới" 
mẫu. Hãy chắc chắn là những cá nhân thu thập mẫu có Giấy Phép Thu Thập Khoa Học từ Sở Cá & Động Vật 
Hoang Dã Washington. Cần nộp đơn xin giấy phép vài tháng trước khi diễn ra hoạt động. 
 
Chuẩn Bị Trạm: Sắp xếp trưng bày các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt, bao gồm bảng chỉ 
số chịu ô nhiễm và trưng bày các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt được bảo quản (Hình 1). 
Sắp xếp 6 thảm phân loại và nhận dạng (Hình 2). Phát các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt 
đều giữa các khay mẫu.  
 
Các Giáo Viên Hướng Dẫn Trạm: Bắt buộc có 2-3 cá nhân. 
 

Hình 1. Trưng bày các động vật không 
xương sống có thể quan sát bằng mắt và 
chỉ số chịu ô nhiễm 

Hình 2. Bố cục thảm phân loại và nhận 
dạng ( 2 tấm mỗi bàn và 6 tấm mỗi trạm): 
Đĩa nhựa petri đổ đầy nước (10), muỗng 
(3), cọ vẽ (2) và hộp quan sát (3) trên thảm 
phân loại (1), tờ ID ép cứng (2), khay (1) - 
sẽ đổ đầy mẫu nước. 



    

 

Giới Thiệu (5 phút) 
Tự giới thiệu: 
Xin chào, tên tôi là __________, và hôm nay, tại trạm này, chúng ta sẽ tìm hiểu ô nhiễm nước mưa có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng nước của các dòng chảy trong lưu vực sông của chúng ta như thế nào.  Hãy chắc chắn 
rằng các em biết những người hỗ trợ trong nhóm của các em là ai và biết cách họ có thể giúp đỡ trong trạm này. 
 
Giải thích bố cục trạm và các hoạt động:  
Yêu cầu học sinh xếp hàng gần dòng suối để từng học sinh có thể nhìn rõ dòng nước. “Đây là Con Lạch “--------”. 
Các em có nghĩ là dòng chảy này sạch không? Làm thế nào để chúng ta có thể đo độ sạch của dòng suối hoặc 
chất lượng nước?” Lấy ý kiến từ học sinh. “Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng nước của con lạch này 
bằng cách xem xét các sinh vật sống tại đây.” 
 
Giới thiệu khái niệm khả năng chịu ô nhiễm:  
“Có em nào đã từng nghe đến thuật ngữ khả năng chịu đựng hoặc không chịu đựng được trước đây chưa?” 
Dành đủ thời gian cho các học sinh là người học tiếng Anh (English Language Learner, ELL). “Khả năng chịu 
đựng là khả năng tồn tại của một sinh vật trong các điều kiện gây hại cho môi trường như ô nhiễm hoặc nhiệt độ 
tăng lên. Không chịu đựng được có nghĩa ngược lại.” 
 

Mô phỏng căn phòng lộn xộn: “Hãy giơ tay nếu căn phòng của em cực kỳ sạch sẽ, không có một chút bụi 
bẩn. Em không thể chịu được nếu có sách và giấy tờ nằm rải rác xung quanh. Mọi thứ phải luôn được đặt ở 
đúng vị trí... Những học sinh này đại diện cho các sinh vật không thể chịu đựng được. Chúng cực kỳ nhạy 
cảm với ô nhiễm và không thể sống trong những dòng chảy không sạch. Sự có mặt của chúng nghĩa là chất 
lượng nước tuyệt vời. Hãy giơ tay nếu căn phòng của em cực kỳ lộn xộn, đồ chơi ở trên sàn và quần áo chất 
đống lại... Những học sinh này đại diện cho các sinh vật có khả năng chịu đựng cao. Chúng không nhạy cảm 
với ô nhiễm, và có thể sống, thậm chí là sống tốt trong nước bẩn, ô nhiễm. Sự có mặt của chúng, đặc biệt là 
với số lượng lớn, nghĩa là chất lượng nước rất kém. Nào, hãy giơ tay nếu căn phòng của em không quá sạch 
sẽ cũng không quá lộn xộn... Tất cả các em đại diện cho những sinh vật có thể chịu đựng một chút hoặc 
không thể chịu đựng quá nhiều. Những sinh vật có thể chịu đựng một chút có thể chịu ô nhiễm trong một thời 
gian ngắn. Ví dụ, các em có thể chịu đựng căn phòng lộn xộn một vài ngày, sau đó các em cần giặt ủi quần 
áo.  Có rất nhiều sinh vật nằm trong khoảng có thể chịu đựng tốt và không thể chịu đựng. Ví dụ, nếu hồ hoặc 
suối trở lên ô nhiễm trong cơn mưa, các sinh vật không thể chịu đựng ô nhiễm (nghĩa là: không chịu đựng 
được) sẽ chết hoặc chuyển sang môi trường sống sạch hơn. Các sinh vật có thể chịu đựng được sẽ ở lại. 
Bằng cách xem xét cộng đồng các sinh vật có mặt trong nước, chúng ta có thể biết liệu chất lượng nước có 
bị ảnh hưởng hay không.” 
 

các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường sống dưới nước (giơ áp phích động vật lên):  
 
“Các sinh vật mà chúng ta sẽ kiểm tra được gọi là các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt 
thường sống dưới nước. Đã em nào từng nghe nói đến các động vật không xương sống có thể quan sát bằng 
mắt thường chưa? Vĩ mô- có nghĩa là đủ lớn để có thể quan sát mà không cần kính hiển vi (đối lập với vi mô) và 
động vật không có xương sống nghĩa là động vật không có xương sống. Dưới nước nghĩa là chúng sống dưới 
nước.  Nhiều sinh vật chúng ta thấy bay xung quanh mỗi ngày (ví dụ: ruồi, muỗi, chuồn chuồn) bắt đầu giai đoạn 
ấu trùng của chúng dưới nước, sau đó trải qua một sự thay đổi hoặc biến chuyển mạnh mẽ và bay lên từ dòng 
sông như những côn trùng có cánh. Những sinh vật này có thể khá lớn, như con trai hoặc ốc sên (chỉ vào hình 
ảnh trên áp phích) hoặc nhỏ như một con bọ chét (chỉ vào ấu trùng ruồi). Một số sống gắn liền với lá cây và đá, 
và một số bơi tự do hoặc bò dưới đáy suối. Những sinh vật này là một thành phần quan trọng của chuỗi/mạng 
lưới thức ăn địa phương. Có em nào có thể cho chúng ta biết chuỗi/mạng lưới thức ăn là gì không? Các động vật 
không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường ăn chất hữu cơ trong các con lạch. Cá hồi đang phát triển 
ăn những sinh vật này. Nếu chúng biến mất, nó có thể tác động đến cá hồi và các loài khác ở vị trí cao hơn trong 
chuỗi thức ăn, như cá kình.” 
 
Giải thích quy trình lấy mẫu:  
“Các nhà khoa học sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để thu thập các động vật không xương sống có thể quan 
sát bằng mắt thường này và xác định chất lượng nước của dòng suối.  Các nhà tự nhiên học được đào tạo đã 
thu thập các mẫu cho chúng ta vào sáng sớm ngày hôm nay bằng cách sử dụng lưới chữ D, theo cách không 



    

 

làm hại đến các sinh vật hoặc môi trường sống của chúng.” Làm mẫu nhanh quy trình lấy mẫu nếu có lưới chữ 
D.  
 
Giải thích hoạt động và giải thích việc phân loại cũng như xác định các động vật:  
Yêu cầu nhóm xếp hàng để có thể nhìn thấy bàn, nhưng không quá gần để có thể chạm vào đồ dùng dụng cụ. 
“Đây là nơi mà việc kiểm tra của chúng ta sẽ bắt đầu. Các em sẽ làm việc theo nhóm để phân loại và xác định 
các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường này để xác định độ sạch của con lạch. Quan 
sát chuyển động trong mẫu nước. Khi phát hiện có sinh vật, nhẹ nhàng múc nó vào một hộp quan sát để xác định 
nó. Hãy nhớ đây là các sinh vật sống dưới nước! Hãy chắc chắn là có nước trong hộp đựng sinh vật khi các em 
xác định nó. Nhìn vào hình dạng cơ thể, số lượng chân và râu nó có, v.v... Sử dụng bảng ID ép cứng để xác định 
sinh vật đó. Sau khi xác định xong, đưa sinh vật đó vào đĩa petri chính xác trên thảm của nhóm. Một thành viên 
khác trong nhóm sẽ đến bảng Chỉ Số Chịu Đựng Ô Nhiễm. (Đi đến chỗ bảng và cho học sinh xem các thẻ sinh 
vật ép cứng). Thành viên đó phải tìm sinh vật ép cứng trùng với sinh vật trong mẫu nước của nhóm và đính đúng 
vào cấp độ trên bảng chỉ số chịu đựng. Sau đó, lặp lại với tất cả những sinh vật khác mà các em tìm thấy. Hãy 
đặc biệt cẩn trọng khi làm việc với những sinh vật này! Chúng là một phần quan trọng trong chuỗi thức ăn và hệ 
sinh thái của dòng chảy này. Hãy nhớ, chúng là sinh vật sống dưới nước và không thể sống ngoài nước lâu 
được, vì vậy hãy nhanh chóng xác định chúng. Sau khi các em hoàn thành hoạt động này, chúng ta sẽ thả các 
động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường này về lại dòng suối.” 
 
Hoạt Động – Xác định Các Động Vật Không Xương Sống Có Thể Quan Sát Bằng Mắt Thường từ con lạch (20 
phút) 
 

1. Chia học sinh thành 6 nhóm và phân công cho các em một khay mẫu nước (3-4 học sinh tại một khay với 
thảm và 10 đĩa petri)  

2. Đặt giờ và cho học sinh bắt đầu. Đi xung quanh và hỗ trợ việc thu thập cũng như ID. Nhắc nhở các nhóm 
đính hình ảnh sinh vật ép cứng khớp nối lên Bảng Chịu Đựng. Có tình nguyện viên hỗ trợ với mức độ 
chịu đựng. 

3. Khi hết giờ, yêu cầu học sinh bỏ tất cả đồ dùng dụng cụ xuống và tập trung quanh Bảng Chịu Đựng. 
QUAN TRỌNG: hướng dẫn một tình nguyện viên hoặc giáo viên hướng dẫn sắp xếp trạm cho nhóm tiếp 
theo trong thời gian thảo luận kết thúc!  

 
Kết Thúc (10 phút) 
Yêu cầu học sinh tập trung quanh bảng chỉ số chịu đựng ô nhiễm. “Bây giờ, hãy xem xét các kết quả của chúng 
ta. Chúng ta đã quan sát được những loài nào? Chúng cho chúng ta biết gì về chất lượng nước của con lạch?  
 
Tính Toán Chỉ Số Chịu Đựng Ô Nhiễm: 
“Hãy nói về Chỉ Số Chịu Đựng Ô Nhiễm. Chỉ số là một cách để phân loại các tính năng khác nhau (như khả năng 
chịu ô nhiễm) để chúng ta có thể tính điểm cho dòng chảy chúng ta đang nghiên cứu.” Hỏi học sinh “Các em 
quan sát thấy loài sinh vật nào nhiều nhất trong mẫu nước của mình?  Loài nào ít nhất?”  Cho học sinh một phút 
để thảo luận với các thành viên trong nhóm.   “Hỏi học sinh những loài sinh vật nào có số lượng nhiều nhất?” Chỉ 
định số 3 cho những loài sinh vật đó trên bảng.  “Những loài sinh vật nào có số lượng ít nhất?”  Chỉ định số 1 cho 
những loài sinh vật đó trên bảng. Những loài sinh vật nào khá phổ biến (giữa loại nhiều nhất và ít nhất)?  Chỉ định 
số 2 cho những loài sinh vật đó. Đối với các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường có 
khả năng chịu đựng cực thấp, nhân xếp hạng số lượng của từng nhóm quan sát được (3, 2, 1) với 4. Sao đó, 
cộng tất cả số điểm cho các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường có khả năng chịu 
đựng cực thấp để có “Điểm Nhóm.” Đối với các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường có 
khả năng chịu đựng thấp, nhân xếp hạng số lượng của từng nhóm quan sát được với 3, sau đó cộng tất cả số 
điểm cho các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường có khả năng chịu đựng thấp. Đối với 
các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường có khả năng chịu đựng, nhân xếp hạng số 
lượng của từng nhóm quan sát được với 2, sau đó cộng tất cả số điểm. Đối với các động vật không xương sống 
có thể quan sát bằng mắt thường có khả năng chịu đựng rất cao, nhân xếp hạng số lượng của từng nhóm quan 
sát được với 1, sau đó cộng tất cả số điểm. Sử dụng bảng phấn, tính toán điểm chỉ số ô nhiễm cuối cùng theo 
nhóm bằng cách cộng bốn “Điểm Nhóm” với nhau. Điểm 100-76 thể hiện chất lượng nước tuyệt vời; 75-51 thể 
hiện chất lượng nước tốt; 50-26 thể hiện chất lượng nước bình thường; 25-0 thể hiện chất lượng nước kém.  
 



    

 

Nếu sắp hết giờ, có thể bỏ qua phần tính toán và tạo điều kiện cho cuộc thảo luận chung về sự đa dạng của các 
sinh vật và số lượng liên quan với các sinh vật có khả năng chịu đựng cực thấp, có khả năng chịu đựng thấp, có 
khả năng chịu đựng và có khả năng chịu đựng rất cao. Nếu mẫu động vật không xương sống có thể quan sát 
bằng mắt thường chủ yếu là sinh vật có khả năng chịu đựng và có khả năng chịu đựng cực thấp với rất ít sinh vật 
không có khả năng chịu đựng, điều này nói với chúng ta điều gì về chất lượng nước của dòng chảy? Đó có khả 
năng cao là dòng suối không sạch và bị tác động của ô nhiễm nước. Mẫu nước có nhiều loại sinh vật với số 
lượng sinh vật có khả năng chịu đựng cực thấp sẽ cho thấy dòng suối có nước trong và sạch. 
 
Thảo luận về ô nhiễm nước mưa:  
Cho học sinh xem hình ảnh cống thoát nước mưa. “Các em đã nhìn thấy những chiếc cống này bao giờ chưa? 
Đây là nắp cống thoát nước mưa. Khi trời mưa, tất cả nước trên đường phố chảy vào cống thoát nước và đến 
con lạch hoặc hồ gần nhất. Các em có nghĩ ra điều gì đó trên đường phố có thể là nguồn ô nhiễm tiềm ẩn với các 
động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường mà chúng ta vừa tìm hiểu không?” Thu thập câu 
trả lời từ học sinh. Các nguồn ô nhiễm bao gồm: 
 

1. Rửa xe trên vỉa hè - dầu, xà phòng (thường chứa phốt phát), cao su từ lốp, kim loại nặng từ má phanh 
đều có thể chảy ra từ xe và đi thẳng vào cống thoát nước mưa. 

2. Chất thải của thú nuôi - khi chúng ta không nhặt chất thải của thú nuôi, nước mưa sẽ cuốn theo các vi 
khuẩn và chất dinh dưỡng như ni-trat và cuối cùng đưa chúng vào dòng chảy và hồ địa phương. 

3. Hóa chất từ sân vườn - thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ được sử dụng để tiêu diệt các loài gây hại không 
mong muốn (ví dụ: côn trùng, cỏ dại, nấm, v.v...), nhưng những hóa chất chết người này không dễ dàng 
phân hủy trong môi trường và cuối cùng giết chết các sinh vật không phải là mục tiêu (ví dụ: sinh vật có 
ích mà không phải là loài gây hại). Các động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường 
sống dưới nước đặc biệt nhạy cảm với thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Phân hóa học chứa các chất dinh 
dưỡng như ni-trat và phốt phát để giúp cây phát triển. Lượng dinh dưỡng quá cao cũng có thể gây ra 
chất lượng nước kém. 

4. Rò rỉ xe - thậm chí chỉ rò rỉ một chút dầu cũng có thể gây ra ô nhiễm rất lớn khi nghĩ về số lượng người 
lái xe bị rò rỉ trên toàn bộ lưu vực sông Puget Sound. 

 
“Bây giờ chúng ta đã biết nước mưa bị ô nhiễm và xâm nhập vào nước của chúng ta như thế nào, chúng ta có 
thể thực hiện một số hành động nào tại nhà để giữ cho lưu vực sông của chúng ta sạch sẽ?” 

1. Tránh rửa xe trên vỉa hè. Thay vào đó, hãy đến trung tâm rửa xe thương mại. 
2. Luôn hót chất thải của thú nuôi! Và đừng quên vứt túi đựng phân. 
3. Chăm sóc sân vườn tự nhiên – các em có thể giúp người lớn tránh sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ 

và phân hóa học bằng cách nhổ cổ dại và giúp làm việc vườn. Các em cũng có thể đề nghị người lớn cất 
trữ hóa chất cẩn thận trong nhà để xe hoặc che chắn tránh tràn đổ hoặc rò rỉ. 

4. Đề nghị người lớn sửa các chỗ rò rỉ trên xe. Nếu có thể, hãy đề nghị giúp sửa chúng. Đừng để rò rỉ dầu 
và lái xe! 

 

Luyện tập thêm nếu thời gian cho phép 

So sánh dữ liệu của học sinh với điểm Chỉ Số Toàn Vẹn Sinh Học của Sinh Vật Đáy Puget Sound cho 
dòng suối (nếu có).  

Chỉ Số Chịu Đựng Ô Nhiễm là một trong nhiều cách để tính điểm và đánh giá chất lượng của dòng nước. Các 
nhà sinh học trong khu vực Puget Sound sử dụng một chỉ số đã được điều chỉnh riêng cho khu vực này được gọi 
là Chỉ Số Toàn Vẹn Sinh Học của Sinh Vật Đáy Puget Sound (gọi tắt là Puget Sound B-IBI). Puget Sound B-IBI 
yêu cầu sử dụng phương pháp thu thập được tiêu chuẩn hóa (nghĩa là các cơ quan chính phủ và các nhóm 
nghiên cứu khác nhau đều sử dụng cùng một phương pháp để thu thập, bảo tồn và đếm sinh vật) và một công 
thức phù hợp dựa trên các sinh vật trong khu vực của chúng ta và hành vi phát triển hoặc đặc điểm của chúng. 
Để tìm hiểu thêm và xem tất cả các điểm được tải lên trước đây, hãy truy cập: 
www.pugetsoundstreambenthos.org. 
 

http://www.pugetsoundstreambenthos.org/


    

 

Cho học sinh xem dữ liệu Puget Sound B-IBI đối với dòng chảy tại địa phương và hỏi học sinh dữ liệu các em thu 
thập được so với dữ liệu các nhà khoa học thu thập tại con lạch này khác nhau như thế nào? Nếu kết quả B-IBI 
khác biệt đáng kể so với kết quả của học sinh, hãy hỏi tại sao các bộ dữ liệu có thể khác nhau như vậy? Điểm số 
có thể khác nhau vì các nhà khoa học tiến hành phân tích chi tiết hơn về sự đa dạng trong từng nhóm động vật 
không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường (ví dụ: có bao nhiêu loại bọ đá khác nhau, không chỉ là số 
lượng). Họ có thể cũng lấy mẫu ở một địa điểm khác trên lưu vực sông. Cũng có thể so sánh điểm số với các lưu 
vực sông được bảo vệ/nguyên vẹn hơn (ví dụ: Sông Cedar). Tại sao điểm B-IBI cao hơn ở lưu vực sông được 
bảo vệ? Thảo luận về việc mặc dù một khu vực lấy mẫu có thể xuất hiện trong rừng, chúng ta phải suy nghĩ về 
toàn bộ lưu vực sông - đặc biệt là những gì nằm ở thượng nguồn. Dòng chảy từ thượng nguồn trong lưu vực 
sông chảy vào lạch và cuối cùng ảnh hưởng đến chất lượng nước tại vị trí này. 

 

 

 

 



    

 

 
 



    

 

 
 



    

 

 


