
Praca oryginalna

Wpływ powodza na występowanie rtęci
w tkankach ryb w środkowym biegu Wisły
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mtóct of flood stage on mercury tissue,c in iń.the mi0,0!e course,of , , !a Rivel

The aim of this study was to determine the degree
the flood of 1997. The floodwater can mobilize mCrc
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Osady zdeponowane na dnie rzekl innych zbiorni-
ków wodnych są ważnym elementem w funkcjono-
waniu ekosystemów wodnych i krązeniu pierwiastków
w środowisku wod powierzchniowych. W wyniku
wydobycia surowców mineralnych, ich przetw arzania,
produkcji przemysłowej i rolniczej , atakże w wyniku
funkcjonowania miast i transportu, do środowiska
wprowadzane s ą nadmierne ilo ści wielu pierwi astków
oraz toksyc zny ch zw i ązkow or ganicznych. W końco -

wyrn etapie swojej migracji w środowiskumetale cięz-
kie t związki organiczne o małej rozpuszczalności
podlegają akumulacji w osadach wodnych. Z tego też
względu współczesne osady denne powstające na ob-
szar ach uprz emy słowionych char aktery zuj ą s i ę p o d-
wyższonązawartościąpierwiastków śladowych w po-
równaniu do osadow powstaĘch wiele lat wcześniej (6).

Częśc szkodliwych składników zawarta w osadach
może zostac uwolniona do wody w wyniku procesów
chemicznych lub biochemicznych mających miejsce
w osadach dennych i być dostępną dla organizmów
żywych w tym równiez ryb (2). Osady aluwialne o

wysokiej zawartości metali cięzkich mogąprzemiesz-
czać się podczas powodzi stanowiąc zagrożenle nie Ęl-
ko dla organizmów wodnych, ale taUzę dla przylegają-
cych do zbiomikówwodnych środowisk lądowych (1).

Jednym z pierwiastków, którego obecność w eko-
systemach wodnych stanowić możę zagrożente dla
wszystkich elementów środowiska wodnego w tym
także dla ryb, a pośrednio poprzez cykle biologiczne
także dla ludzi konsumentów ryb jest rtęc. Zrodłem
rtęci w środowisku wód powierzchniowych są ścieki
odprowadzane z zakładów produkujących chlor me-
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todą elektrolizy chlorku sodu, inne zakłady wykorzy-
stujące rtęć lub jej zwtązki w procesach technologicz-
nych, spływy zpol, atakżę ścieki komunalne. Szacuje
się, ze obecnie w poszczególnych elementach środo-
wiska zawańośc rtęci jest trzykrotnie wyższaniżmta-
ło to miejsce w okresie przedindustrialnym.

Powodz w I99] r. spowodowała ptzemleszczenl,e
dużych mas wody z rejonów południowych Polski, a
spływająca fala uruchomiła osady denne na dużych
odcinkach rzek, co mogło spowodować zwiększenie
koncentracji substancji toksycznych w tym również
metali ciężkich.

Celem badań było stwierdzenie czy powodż w
199] t. miała wpływ na poziom skażenia rlęcią tka-
nek ryb. Jako gatunek wskaznikowy do tego typu ba-
dań najodpowiedniejszy jest leszcl ( Ąbramis brama
L.), który występuje mimo dużeg, ,icczyszczenia
wodzuwaginaniskie wymaganilr l,,ti e, ptawie.na
całym nizinnym przebiegu naszych cluzych rzek. Zy-
jącprzy dnie i odżywiając się planktonem, bentosem i
zwterzętami dennymi jest troficznie zależny od stop-
nla zanieczy szczenia osadów dennych.

Matetiał imetody
Badania przeplowadzono w środkowym biegu Wisły

odławiajap ryby w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą 5
km powyżej l46 punktu opróbowania osadów rzecznych
na obszarze RZGW w Warszawie. Łącznie odłowiono 20

Ieszczy, z których 10 pozyskano jesienią 1996 r. i poźną
wiosną 1991 t. zaś pozostałych 10 odłowiono w czasie prze-
mieszczania się fali powodziowej w lipcu 1997 r. Masa
odłowionych ryb wahała się w granicach od 850 do 1150 g.



lu,
Od poszczególnych śniętych ryb pobrano próby mięśni
nadosiowych, skrzeli, waJrobo-trzustki, jelita środkowego
oraz łusek, Próby do czaslt rł,ykonania oznaczeń przecho-
wywano w stanie głębokiego zanlrożenia.

Zawarlość tęci w pobranych próbach badano przy rży-
ciu automatycznego analizatora śladów rtęci AMA 254 ftr-
my Altcc, który jest jednowia;kowym spektrotnetretn ab-
sorpcji atomowej. CzLrłość aparatu wynosi 0,01 ng Hg.g',
Uzyskane wyniki poddano analizle statystycznej wylicza-
jap: średnie, odchylenia standardowe oraz podaja.c warlości
graniczne. Istotność różnic średnich stęzeń rtęci w poszcze-
gólnych tkankach przed i po powodzi oceniono stosujap test
t-Studenta z programu statystycznego Statgraphic 6+.

Wyniki iomówienie
Poziom ńęci w tkankach ryb odłowionych po po-

wodzi wzrósł w stopniu istotnym w stosunku do okre-
su przed tym zdarzeniem (tab. 1). Szczegolnie doty-
czy to koncentracji tego pierwiastka w mięśniach w
Tab. 1 Stężenie rtęci w tkankach i narządach leszczy (Abramis
L,) przed i po porvodzi lv l997 r. (n : l0)
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Objaśnienia: *różnice rrriędzy średnimi istotne przy p < 0,05, *xróźnice

między śrcdnirni istotne przy p < 0,01, ni brak istotnych różnic

wątrobo-trzustce oraz w skrzelach. W mniejszym stop-
niu wzrosło stężenie tego pierwiastka w jelitach i prak-
tycznie pozostało niezmienne w łusce. Powyższe za-
chowanie się rozmieszczęnia rtęci w tkankach i na-
rządach zdaje się wskazywać, ze istotnie nastąpiło
zwiększeni e zanieczy szczenia ntąwód związkami rtęci
w wyniku powodzi. Wzrost poziomu rtęci w skrze-
lach pozwalaprzypuszczaó,że w tym przypadku głów-
ną drogą transportu rtęci była droga skrzelowa, w
mniejszym stopniu droga wchłaniania z przewodu
pokarmowego. Fakt zwiększenia ilości rtęci w wodach
Wisły po powodzi potwierdz Ąąbadaniawykonyłvane
przęz Inspekcję Ochrony Srodowiska w ramach Pań-
stwowego Monitoringu Srodowiska. W latach 1994-
95 ładunek rtęci w wodzie Wisły oznaczony ponizej
rejonu prowadzonychprzez nas badań wynosił 71,5
kg/dobę, podczas gdy w latach 1997 -98 wzrósł do 381
kg/dobę (3,4).

We wcześniej szych badaniach własnych prowadzo-
nych na tym samym odcinku WisĘ stwierdzano syste-
matyczny spadek poziomu rlęci w tkankach leszczy.

Medycyna Wet. Zlll2, 58 (9)

W 1991 r. średnia zawatl'.ośc Hg w mięśniach wynosi-
ła 0,214 mgxkg ], w 1993 r. 0,707 mgxkg l, a na
początku 1996 r.0,086 mg.kg' (8, 9). Uruchomienie
zanie czy szczeń z rej onów pr zyle gły ch do rz eki oT az z
osadów dennych spowodowało, że poziom rtęci w
tkankach leszczy wzrósł do poziomu z pocz{ku lat
dziewięcdziesiątych. Wydaje się jednak, żę zaobsęr-
wowane zwiększenie poziomu rtęci tak w wodach jak
i w tkankach ryb było spowodowane przejściowym
wzrostem ilości niesionych zanieczyszczeń, co w przy-
padku powodzi jest zjawiskiem normalnym. Tenden-
cja do systematycznęgo spadku poziomu tego pier-
wiastka w wodach powierzchniowych w Polsce, a tak-
że w tkankach ryb ma charakter trwały i wynika ze
zmniejszającej się emisji rtęci do środowiska w tym
także do wód powierzchniowych. Potwierd za to r ow -
niez Szprenger-Juszkiewicz (5 ) podsumowując ry zy -
ko toksyko1o gi czne doty czące skazenia rtęcią produk-
tów pochodzenia zwterzęcego w Polsce.
brctma Nadmienić należy, ze średni poziom r-tęci u

mięśniach badanych ryb byłniższy od warlości
dopuszczalnych zaniec zy szczeńtym pierwiast-
kiemmięsaryb, które wynosi 0,3 mgxkg 1 świe-
żej tkanki (7), Wjednostkowych przypadkach
nofina ta byŁa nieznacznle przeW o czona,

podsumowanie

Powódź powoduje przemieszczenie się do
wody ńęci znajdującej się w osadach dennych
or az na terenach pr zyle gły ch do rzeki. Zw lęk-
szona ilość ńęci w wodach po powodzi powo-
duje istotny wzrost poziomu tego pierwiastka
w mięśniach oraz w wątrobo-trzustce i skrze-
lach. Rozmleszczenje rlęci w tkankach i na-
rządach pozwala pr zypuszczac, że główną dro-
gą wchłaniania rtęci w okresie powodzi są
skrzela.
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