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Pestycydy 

Intensywny rozwój rolnictwa w ostatnim dwudziestoleciu oraz pochła- 

nianie sporych obszarów gruntów ornych pod zabudowę, przemysł, drogi 

i inne szlaki komunikacyjne zmusiły człowieka do wzmożenia produkcji 

rolnej i uczynienia jej jak najbardziej opłacalną. W związku z tym wzmo- 

żono walkę z wszelkiego rodzaju szkodnikami, stosując na szeroką skalę 

środki chemiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, akarinocydy i inne, 

a wiele z tych związków jest szczególnie niebezpiecznych dla biocenozy 

wodnej. 

Pierwszymi syntetycznymi pestycydami stanowiącymi potencjalne nie- 

bezpieczeństwo dla życia wodnego były związki arsenu i fenolu stosowa- 

ne w celu likwidacji robactwa u owiec. Wprowadzenie DDT w 1940 r. po- 

czątkowo jako związku mającego zabezpieczyć odpowiednie warunki 

sanitarne wojsk walczących w II wojnie światowej otworzyło nowy roz- 

dział w stosowaniu środków chemicznych w walce z wszelkiego rodzaju 

niepożądanymi organizmami tak zwierzęcymi jak i roślinnymi. Tak więc 

oprócz grupy związków chlorowco-organicznych, do których np. należy 

DDT, znalazła szerokie zastosowanie inna grupa pestycydów, która roz- 

winęła się z fosforo-organicznych gazów bojowych oddziałujących na 

system nerwowy. Środki te, mające za zadanie niszczenie roślinności wod- 

nej, oparte są o estry lub sole aminowe różnych fenoksy kwasów, a siarka, 

cynk, miedź czy rtęć w związkach organicznych są podstawą działania 

fungicydów. Do innych związków toksycznych używanych w rolnictwie 

zaliczyć należy cyjanek sodu stosowany przeciwko królikom oraz związki 

dezynfekujące, używane np. w mleczarniach czy zabudowaniach gospo- 

darczych. Zjawisko szkodliwego oddziaływania tych związków pogłębiane 

jest jeszcze przez nawożenie związkami azotowymi i fosłorowymi, które 

dostawszy się do środowiska wodnego powodują zmiany biologiczne po- 

dobne do niewielkiego zanieczyszczenia. Toksyczność wszystkich pesty- 

cydów jest z reguły znacznie wyższa niż innych trucizn, takich jak fenol,
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amoniak czy nawet cyjanki. Większość z omawianych tutaj związków 

stwarza potencjalne niebezpieczeństwo w koncentracji I mg/l, a niektóre 

nowe insektycydy już w koncentracji 0,1 lub 0,01 mg/l są silnie trujące. 

DDT może oddziaływać toksycznie w stężeniu 0,016 mg/l, a eldrin w kon- 

centracji 0,006 mg/l. 

Syntetyczne pestycydy są trujące dla jednej lub wielu form organiz- 

mów i oddziałują w różnym stopniu na owady, ptaki, ssaki i ryby. 

Insektycydy 

Insektycydy, tj. związki chemiczne przeznaczone do niszczenia owa- 

dów, można podzielić na dwie grupy, biorąc pod uwagę ich strukturę che- 

miczną. Do pierwszej grupy należą insektycydy chloro-organiczne, a do 

drugiej fosforo-organiczne. Insektycydy chloro-organiczne zawierają sześ- 

ciochlorek benzenu i należą tutaj takie związki, jak DDT, eldrin, diedrin, 

endrin itp. Niektóre z nich poza wysoką toksycznością stwarzają dodatko- 

we niebezpieczeństwo z tego względu, iż są one oporne na procesy tra- 

wienne zachodzące w przewodach pokarmowych ryb, ssaków czy ptaków 

i akumulując się w tkance tłuszczowej organizmów zwierzęcych nie tylko 

oddziałują toksycznie na ich układ nerwowy, ale powodują także bez- 

płodność lub śmierć potomstwa u ssaków i ptaków. Podobne zjawiska 

zachodzą także u ryb (Holden 1964). 

Do drugiej grupy insektycydów zaliczyć należy związki fosforo-orga- 

niczne, do których należą malathion, schardan, menazon, phosphamidon 

1 wiele innych. Związki wchodzące w skład tej grupy są bardziej podatne 

na trawienie i nie posiadają właściwości odkładania się w tkankach. Zgod- 

nie z danymi wielu autorów (Gruber 1959, Duttand Bhattacharpe 1960, 

Ludeman and Neuman 1961, 1962, Katz 1961, Webb 1963) toksyczność 

organicznych insektycydów w wielu wypadkach przewyższa trujące właś- 

ciwości innych związków tak organicznych jak i nieorganicznych. Do- 

świadczenia Doundorffa i wsp. (1953) wykazały, że stężenia toksaphenu 

0,025 mg/l i eldrinu 0,8 mg/l zabijają złotą rybkę w ciągu 10 dni. Badania 

Webba (1963) określiły letalną koncentrację dla eldriny na 0,0013 mg/l 

i toksaphenu 0,0055. Ludeman i Neuman (1961) stwierdzili, że śmiertelna 

dawka endrinu dla pstrąga wynosi 0,008, a dla szczupaka 0,001 mg/l, nieco 

mniej toksyczny okazał się thiodan, którego dawki śmiertelne dla obu wy- 

żej wymienionych gatunków ryb wynosiły odpowiednio 0,01 i 0,005. 

Henderson i Pickering (1957), Katz (1961), Henderson i Neuman (1961, 

1962), Holden 1963), prowadząc badania porównawcze nad właściwościami 

trującymi chloro- i fosforo-organicznych insektycydów na pstrągu tęczo- 

wym, szczupaku i karpiu, doszli do wniosku, że bardziej toksyczne są 

chloro-organiczne insektycydy, np. systoks oddziałuje śmiertelnie na
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pstrąga i szczupaka w koncentracji 4,0 mg/l, parathion 3 mg/1 i dipterylis 
1,0 mg/l. Należy podkreślić w tym miejscu, że niektóre z fosforo-organicz- 
nych insektycydów są dla ssaków bardziej toksyczne niż chloro-organicz- 
ne, a np. malathion jest najgroźniejszy w stosunku do organizmów sta- 
nowiących pokarm dla ryb. Holden (1964) i Katz (1961) wykazali, że nie- 
które insektycydy, jak np. koral i sewin, są ponad 100 razy mniej trujące 
niż endrin i proponują, aby jedną z dróg zmniejszenia zagrożenia gospo- 
darki rybnej przez insektycydy było stosowanie w pobliżu zbiorników 
i cieków wodnych mniej toksycznych związków owadobójczych. Z drugiej 
strony insektycydy stosowane są jako ichtiocydy do walki z niepożąda- 
nymi gatunkami ryb w wydzielonych zbiornikach (Cohen, Pickering 1961, 
Burmakin 1963). 

Herbicydy 

Główna grupa tych związków obejmuje estry i sole aminowe fenoksy- 

kwasowe i kwasów pokrewnych używana jest w jeziorach i stawach do 

wytępienia roślinności wodnej, ale nie zaleca się ich stosowania tam, gdzie 

znajdują się ryby łososiowate. Badania Hughesa i Davisa (1963) wykazały, 

że toksyczność herbicydów uzależniona jest w dużej mierze od formy 

związku, w jakiej występują (estry, kwasy, sole), a w mniejszej od budo- 

wy kwasów fenolowych. Wykazano też różnice w toksyczności tego same- 

go preparatu produkowanego przez różne wytwórnie. 

Drugą grupę herbicydów stanowią pochodne fenoli i związków spo- 

krewnionych zawierających między innymi kwas krezolowy i pięciochlo- 

rofenol, które stanowią również zagrożenie dla ichtiofauny przy nieuważ- 

nym ich stosowaniu, Doświadczenia laboratoryjne wykazały wysoką tok- 

syczność herbicydów (Bauer 1961, Baud i Dietwast 1962, Huges i Davis 

1963), a Tomijama i Korabe (1962) stwierdzili, że niektóre ryby słodko- 

wodne ginęły w ciągu 24 godzin w koncentracji pentachlorofenolu 0,07— 

—0,06 mg/l. Drugim również wysoko toksycznym herbicydem jest sól 

sodowa kwasu dwuchlorofenylo-octowego (Na-2-4D), szeroko stosowana do 

usuwania wyższej i niższej roślinności wodnej. Sól ta ma mniejsze właś- 

ciwości trujące niż pentachlorofenol, jednak oddziałuje śmiertelnie na 

ryby w ilości 5 mg/l. 

Fungicydy 

W dostępnej literaturze toksykologicznej brak jest danych odnośnie 

toksyczności tych związków w stosunku do ryb, chociaż stosowane daw- 

niej do niszczenia grzybów takie związki nieorganiczne jak siarczan mie- 

dzi czy chlorek rtęci oraz związki metalo-organiczne jak octan fenylortę-



64 P, Epler 
  

ciowy są bardzo trujące. W przypadku pestycydów wyróżnić możemy 

dwie formy toksyczności, a mianowicie ostrą i chroniczną. Ostra tok- 
syczność powoduje gwałtowną śmierć w związku z dużą dawką trucizny, 
która dostać się może do cieku w wyniku nieostrożności lub wypadku 

rozlania pestycydu bezpośrednio do wody. Wysoka koncentracja utrzymu- 
je się w miejscu rozlania przez krótki okres czasu, a następnie wraz 

z prądem wody rozkłada się wzdłuż rzeki i oddziałuje nawet w odleg- 
gości kilku kilometrów w dół rzeki. Następuje wtedy zniszczenie cen- 

tralnego systemu nerwowego, zaburzenia w równowadze, trudności w od- 

dychaniu, ospałość ruchowa oraz szybko postępująca degeneracja obwodo- 
wego systemu nerwowego. 

Toksyczność chroniczna, o wiele trudniejsza do wykrycia, prowadzić 
może do śmierci lub wywołać szereg niepożądanych efektów, jak steryl- 
ność, utratę apetytu lub ślepotę w wyniku akumulacji w organiźmie pe- 

stycydów znajdujących się w stosunkowo niskiej koncentracji w środo- 

wisku wodnym (Holden 1963, 1964). 

Główne symptomy zatrucia w przypadku większości pestycydów moż- 

na sprowadzić do podniecenia, drgawek konwulsyjnych ruchów ciała, 

obrzmienia części brzusznej ryby oraz bielenia powłok. Preparaty fosforo- 

-organiczne inaktywują działanie esterazy acetylocholinowej systemu ner- 

wowego ryb (Weiss 1959), co obniża lub blokuje przewodzenie impulsów 

nerwowych. Zakumulowane w tłuszczach insektycydy mogą powtórnie 
krążyć w organiźmie na drodze meatbolicznych przemian tłuszczowych. 

Zniszczenia występują wtedy w wątrobie i nerkach szczególnie w okre- 

sach stresu wywołanego głodem lub testem. Toksyczność omawianych 

związków jest niejednakowa dla różnych stadiów rozwojowych ryb. Po- 
ziom trucizny bezpieczny dla ryb dorosłych może być zabójczy dla mło- 

dych stadiów rozwojowych, np. narybek 10-tygodniowy pstrąga potoko- 

wego jest 25 razy bardziej wrażliwy na DDT, aniżeli ryby parę miesięcy 

starsze (Holden 1964). 

Duże różnice w trującym oddziaływaniu pestycydów zaobserwowano 
również w obrębie gatunków stwierdzając, że najbardziej czułe na te 
związki są ryby łososiowate. Tabela 1 przedstawia dane odnośnie kon- 
centracji różnych pestycydów na przeciętnej głębokości wody równej ok. 
30,5 cm (1 stopa). Równocześnie określono dawkę letalną związków zabi- 
jającą 50% testowanych ryb w ciągu 24 godzin (24 LC.) dla pstrąga lub 
ryb o podobnej wrażliwości. Obliczono również stosunek koncentracji na 
głębokości 1 stopy do 24 LC;, z którego wynika, że im jest on wyższy 
dla danego pestycydu, tym stosowanie go stwarza większe niebezpieczeń- 
stwo dla ryb, a im stosunek ten jest niższy, tym mniejsze jest ryzyko uży- 
cia danego związku.
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Tabela 1 
Koncentracja pestycydów i LC.) w 24 godzinach 

Zwiazek ee i stopy A 24 godz. LCzo Stosunek A:B w mg/ B_ mg/l 

Insektycydy 

Aldrin 1,10 0,016 70 
Dieldrin 0,27 0,013 20 

DDT 0,34 0,020 17 
Lindan 0,14 0,07 2 
Dementon-methyl 0,14 9,5 1/70 

Phosdrin 0,14 13,0 1/90 
Phosphamidon 0,74 ok. 500 1/700 

Herbicydy 

Pentachlorofenol 1,8 0,26 7 

MCPA 0,74 0,5 1,5 
Z—U—D 0,50 0,5 1 

Paraguat 3,7 45,0 1/12 

Dolapon 7,4 340 1/46 

Aminotiazol 2,2 325 1/150 

Fungicydy 

Miedź (jako tlenochlorek) 0,92 0,03 30 
Octan rtęciowo-fenylowy 0,04 0,005 8 
am, 

Alabaster (1969) testował na pstrągu tęczowym jeden z najbardziej 

trujących insektycydów, a mianowicie dieldrin, celem określenia jego bez- 

piecznej koncentracji. Prowadząc badania w warunkach długotrwałego 

testu chronicznego (do 1 roku) wykazał, że bezpieczna koncentracja tego 
insektycydu wynosi ok. 1 mikrograma na 1 litr wody (rys. 1). Przepro- 

wadzona równocześnie analiza chemiczna tkanek i organów padłych 

w czasie testu ryb wykazała znaczną akumulację tego związku nawet przy 

koncentracji w roztworze 1 mg/l (rys. 2) oraz znaczny spadek zawartości 
dieldrinu w dwóch najniższych badanych stężeniach, co związane może 
być ze zmniejszeniem się wychwytu lub dzięki mechanizmowi wydzielania 
lub przemian metabolicznych nie uszkodzonych niską ilością trucizny. 

Ichtiologowie i chemicy wielu krajów zwrócili szczególną uwagę na 

DDT ze względu na bardzo szerokie jego zastosowanie w rolnictwie i leś- 

nictwie. Holden (1962) badał rozmieszczenie DDT w tkankach i organach 

pstrągów zatrutych niską koncentracją DDT stosując metodę znakowania 

radiolizotopem. Wykaza! on, że przyswajanie DDT z wody odbywa się 

5 — Postępy Nauk Rolniczych
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Rys. 1. Czas przezycia pstraga teczowego w roztworze 

zawierającym dieldrin 

poprzez nabłonek (skrzela), natomiast przenikanie przez skore lub prze- 

wod pokarmowy jest stosunkowo wolne. Przenikanie DDT z Srodowiska 

wodnego do organizmu ryby następuje szybko, a akumulacja tego związ- 

ku zachodzi głównie w śledzionie, żołądku, jelitach, mięśniach, wątrobie 

czy skórze w koncentracjach znacznie przekraczających ilość DDT w wo- 

dzie (Holden 1962, 1965, 1966) (tabl. 2 i 8), jak również wyekstrahowanie 

z jajników i jąder ilości tego insektycydu stwarzają niebezpieczeństwo 

dla rozrodu. 

W tabelach 2 i 3 przedstawione są wyniki analiz tkanek lub organów 
na zawartość DDT w dwóch różnych koncentracjach początkowych 

(0,50 mg/l oraz 0,10 mg/l). Materiał doświadczalny stanowił pstrąg strumie- 

niowy, dla którego w obu grupach badano uprzednio koncentrację śmier- 

telną oraz czas, w którym w danej zewnętrznej koncentracji następowało 

Sniecie (Holden 1962). 

- Badania Gakstattera i Weissa (1967) wykaazły, że zarówno absorbcja, 

jak i wydalanie lindanu, dieldrinu i DDT znakowanych węglem C* uza- 

leżnione jest od rozpuszczalności tych związków w wodzie. DDT jest mniej 

rozpuszczalny w wodzie niż dieldrin i w związku z tym np. złota rybka 

eliminuje ze swego organizmu w ciągu dwóch tygodni więcej niż 90% 

znakowanego węgla dieldrinu, podczas gdy w przypadku DDT 50% jego 

znakowanego węgla eliminowane jest z ryby po 32 dniach. 

Badania nad zagrożeniem życia wodnego przez stosowanie pestycydów 

szczególnie rozwinęły się w latach sześćdziesiątych w Kanadzie i USA, 

gdzie jak wynika z publikacji Tarzwella (1965) insektycydy -chloro-orga- 

niczne były powodem trucia ryb w 32/0 w roku 1960, w 210/06 przypadków 

w 1961 i 18%/0 przypadków w 1962 r. Wykazano, że subtoksyczne stężenia 

insektycydów stanowią również pośrednie niebezpieczeństwo dla ryb
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Tabela 2 

Wyniki analiz dokonanych na rybach poddanych działaniu roztworu zawierającego 

0,50 mg/l DDT 
  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Waga 
org. lub | Ekstrakt| DDT DDT DDT 

Organ tkanki | jako%o | worga- | w orga- ic ię 

lub tkanka | jako” | wagi nie nie | © sina 
wagi organu | mg/kg | mg/kg img; 1) 
ryby 

Ryby A/1 samice wyrostki 

Śr. waga 286 g skrzel 1,35 1,2 85,2 22,0 1840 

>. długość 33,0 cm. — serce 0,12 2,8 7,0 21,0 747 

ewnętrzna Koncen- "watroba 1,53 1,9 63,6 14,5 770 
tracja śmiertelna 
(oznaczona) nerki 0,56 2,1 120, 7,6 361 

0,080 mg/l DDT żołądek 1,59 3,5 22,0 5,0 142 

w czasie 16—18 godz. Ślepa kiszka 1,54 9,3 68,1 15,5 166 

jelito 0,31 4,6 8,0 9,3 201 

Sledziona 0,11 2,0 1.7 0,2 207 

mięśnie — 2,0 63,8 7,2 351 

skóra — 3,5 15,8 9,6 277 

- śluz = 1,4 4,2 11,1 772 

mózg 0,14 8,4 3,2 7,9 93 

- jajniki 0,46 2,1 6,7 5,0 241 

Ryby A/2 samice wyrostki 

średnia waga 225 g, _ skrzel 0,94 0,9 4,1 1,9 222 

śr. długość 30,8 cm. ' serce 0,11 2,8 1,1 4,3 157 

пе тата tracia wątroba 1.24 2,9 11,2 3,9 141 

elna koncentracja у 4 225 
0,007 mg/l w czasie nerki 9,85 2,0 8,0 5 

160 godz. żołądek 1,19 6,4 15,9 5,9 93 

ślepa kiszka 0,91 13,0 49,6 24,2 187 

jelito 0,26 5,6 5,8 9,9 178 

$ledziona 0,09 6,1 2,3 115 189 

mięśnie — 2,2 60,8 6,1 280 

_ skóra — 3,8 8,7* 8,1 216 

śluz — 0,6 0,6* 0,7 120 

~ mézg 0,18 9,4 1,1 25 27 

- jajniki 0,43 1,8 3,2 3,3 180 
  

* DDT w próbce. 

przez zmniejszenie bazy pokar 

żonych DDT strumieniach nastąpiła bar 

jak i różnorodoności fauny kręgowców wodnych, któr 

mowej. Dimond (1967). stwierdził, że w ska- 

dzo znaczna redukcja tak ilości 

a w większości przy-
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Tabela 3 

Wyniki. analiz dokonanych na rybach poddanych dziataniu roztworu zawierajacego 

0,10 mg/l DDT 
  
  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Waga 
org. lub | Ekstrakt| DDT DDT DDT w 

Organ tkanki | jako °/o | worga- | w orga- kstrak 
lub tkanka jako °/o wagi nie nie < 

wagi organu | mg/kg | mg/kg mg 
ryby 

Ryby B/1 samice Wyrostki 

sr. waga 209 g, skrzel 1,30 0,7 2,9 1,0 146 

śr. długość 33,0 cm. serce 0,19 0,6 1,9 4,8 827 
Zewnętrzna ŚMIET- watroba 1,25 2,6 16,7 6,4 250 
telna koncentracja 
0.036 mg/l (oznaczo- nerki 0,69 1,3 3,0 2,1 156 

na w czasie 30 godz.) żołądek 1,07 0,8 1,3 0,6 73 

ślepa kiszka 0,77 1,4 4,9 3,0 222 

jelito 0,30 1,5 0,8 1,3 89 

śledziona 0,16 1,0 0,4 1,3 122 

mięśnie — 0,5 10,9* 1,3 240 

skóra — 1,5 2,2" 2,0 133 

śluz — 0,8 0,1* 0,9 110 

mózg 0,22 12,5 0,8 1,8 15 

jajniki 0,53 1,1 1,2 1,1 WIE 

Ryby B/2 samce Wyrostki 

Śr. waga 324 g, skrzel 0,65 1,4 1,5 0,7 51 

Śr. długość 36,0 cm. ' serce 0,17 1,0 0,3 0,6 59 

Zewnętrzna BIE wątroba 0,94 4,6 NE 2,1 45 
telna koncentracja r = = T у a 

(oznaczona) 0,0003 ners 
w czasie 230 godz. zoladek 1,05 1,3 1,4 0,4 31 

ślepa kiszka 0,87 2,0 3,3 1,2 56 

jelito 0,36 1,3 0,5 0,4 33 

Sledziona 0,10 1,3 0,3 0,8 64 

mięśnie — 0,9 5,1* 0,7 74 

skóra — 2,6 2,7* 2,3 87 

śluz — 0,3 0,1* 0,1 26 

mózg 0,18 10,0 0,4 0,6 6 

jądro 0,25 7,9 0,7 8,6 108 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* DDT w próbce. 

padków stanowi ważny składnik pokarmowy dla ryb. Odbudowa zniszczeń 
wywołanych obecnością DDT trwała przez 3 lata. Ide (1967) badał wpływ 
DDT na odżywianie się młodych łososi w strumieniach New Brunswick. 

a 
„a
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Należy w tym miejscu przypomnieć, że narybek łososia jest głównie mię- 
sożerny i odżywia się małymi owadami (jętkami). W późniejszym stadium 
rozwojowym wzrasta udział dużych owadów nawet wtedy, gdy w stru- 
mieniu nastąpił wzrost ilości pierścienic czy ślimaków. Zmniejszenie się 
ilości owadów w wyniku zastosowania DDT powoduje zmiany populacji 
młodych łososi. Zresztą wpływ DDT nie ogranicza się jedynie do owadów. 
Zaobserwowano, że w rzece Miramichj młode łososie odżywiały się selek- 
tywnie i żołądki ich zawierały 92,60% ślimaków (Physidae), które bardzo 
licznie występują w faunie dennej szczególnie pod koniec lata, natomiast 
nie stwierdzono występowania tych organizmów w faunie dennej obsza- 
sów, gdzie stosowano DDT. 

Zakrojone na szeroką skalę terenowe i laboratoryjne badania nad od- 
działywaniem insektycydów pod nazwą handlową toxaphen, który che- 
micznie jest chlorowcową pochodną kampfenu C,,H;,, podjęli Stringer 

i McMynn (1958, 1960). Testowano 11 gatunków ryb, wśród których był 
karp, okoń, a z ryb łososiowatych pstrąg tęczowy oraz keta, na następu- 

jące koncentracje insektycydu: 0,01, 0,03, 0,07 i 0,10 mg/l. W ciągu 4 go- 

dzin ryby zaczęły wykazywać symptomy zatrucia (lekka reakcja alarmo- 

wa), a w ciągu 49 godzin większość ryb zginęła we wszystkich koncentra- 

cjach, z tym że im ilość toxaphenu była większa, tym szybciej następo- 

wała śmierć ryb. W 1954 r. kilka jezior w Kolumbii Brytyjskiej potrak- 

towano środkiem „Fish Tox”, który chemicznie jest rotenonem C,,H,.O; 

z dodatkiem 10% toxaphenu. Jeziora te, w których stężenie insektycydu 
wahało się od 0,01 przez 0,03, 0,07 do 0,10 mg/l, posiadały własności tru- 

jące przez okres 2 lat spowodowane obecnością toxaphenu. Ten właśnie 

stan umożliwił przeprowadzenie badań terenowych nad oddziaływaniem 
wymienionych stężeń insektycydu na ryby przez przeprowadzenie badań 

klatkowych 1 oraz odłowy sieciowe, w czasie 4—120 godzin, 2—3 tygodni 
oraz 8—9 miesięcy po zadaniu trucizny. Wyniki tych badań przedstawiono 

w tabeli 4. | 
Dalszym etapem badań (Stringer i McMynn 1960) było określenie roz- 

mieszczenia się toxaphenu na różnych głębokościach metodą zanurzenia 
klatek, z których każda zawierała 50 sztuk palczaków pstrąga. Przebadano 
2 jeziora (Heffley i Stump) charakteryzujące się różną kcncentracją insek- 

tycydu (0,01 i 0,0075 mg/l) zanurzając klatki z rybami na głębokość 10, 30 

i 40 stóp (ok. 3, 9 i 12 metrów). Otrzymane wyniki ilustruje tabela 5. 

Dane te zdają się świadczyć o wyraźnym zróżnicowaniu rozmieszcze- 

nia insektycydu w jeziorze w miesiącach letnich i ma duże znaczenie przy 

określeniu czy dany zbiornik wodny jest już bezpieczny dla ryb. 

t Badania klatkowe polegają na opuszczeniu klatki z rybami (do której woda 

posiada dogodny dostęp) na dowolną głębokość celem określenia stopnia przeżycia 

ryb w warunkach naturalnych.
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Tabela 4 

_ Nr 2—3 tygodnie 8—9 miesięcy 
jeziora 
i kon- 4—120 godzin 

centracja badania klatkowe odłowy badania odłowy badania 
toxa- sieciowe klatkowe | sieciowe klatkowe 

phenu 

1. 24—49 godz. masowa 21 dni po5dniach ryb nie 100°/o Smier- 

0,01 mg/l śmiertelność 1 minog wszystkie odto- telności 

smocznoustnych ryby znaj- wiono w ciągu 

Inne gatunki z obja- dujące się 5 dni 

wami zatrucia. w klatce 

zginęły 

2. 96 godz. -« wszystkie 20 dni is ,, 100°/o Smier- 
0,01 mg/l ryby znajdujące się ryb nie telności 

w klatce zginęły odłowiono w ciągu 

7 dni 

3. 12 godz. duża Smier- 20 dni ,, ,, 100°/o Smier- 

0,03 mg/l telność ryb srebrno- ryb nie telności 

łuskich i pstrąga. odłowiono w ciągu 

Pozostałe gatunki wy- 5 dni 

kazują wyraźne obja- 

wy zatrucia 

4. 72 godz. żywych ryb 16 dni , ,, 100°/o $mier- 
0,03 mg/l nie zaobserwowano ryb nie telności 

odłowiono w ciągu 

2 dni 

5. 96 godz. żywych ryb 19 dni ,, ,, 100°/o Smier- 

0,07 mg/l nie zaobserwowano 1 ryba telności 

smoczko- w ciągu 

usta 7 dni 

6. 120 — wszystkie znaj- 19 dni , , 100°/o Smier- 
0,07 mg/l dujace się w klatce ryb nie telności 

ryby zginęły z wyj. odłowiono w ciągu 

2 karpi. 7 dni 

7. 4 godz. duża śmier- 20 dni ,, ,, 100°/o Smier- 

0,10 mg/l telność pstrąga i ryb ryb nie telności 

srebrnołuskich. U po- odłowiono w ciągu 

zostałych gatunków 2 dni 

obj. zatrucia. 48 godz. 

wszystkie ryby  zgi- 

nęły 

8. 24 godz. żywych ryb 20 dni 9 ,, 100°/o Smier- 

0,10 mg/l nie obserwowano ryb nie telności 

odłowiono w ciągu 

7 dni 
  

Powtórne odłowy sieciowe po 74 dniach nie wykazały obecności ryb.
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Oddziaływanie pestycydów na ichtiofaunę udało się bardzo dokładnie 

prześledzić Saundersowi (1969) w warunkach naturalnych. W sierpniu 

  

  

                
  

  

  

  

  

  

Tabela 5 

Rozmieszczenie toksaphenu na różnych głębokościach 

Rok Kon- nie 
Jezioro zadania centracia Pow. Śr. gł. H Ilość klatek 0/4 prze- 

toxa- | р atek sę 
ем w mg/l w akrach stopy klatek w sta_ życia 

pach 

Hefflev 1957 0,01 500 36 8,2 2 10 52 

2 30 24 

2 40 12 

2 10 100 

Stump 1957 0,0075 1,928 38 — 2 30 95 

2 40 39 
  

1962 r. rozlano przypadkowo fungicyd nabam (etyleno-2-dwutiokarbami- 

nian dwusodowy) oraz insektycyd endrin (związek chlorowco-organiczny) 

w górnym odcinku strumienia w punkcie odległym od ujścia do morza 

o około 14 km. W dzień po wypadku w punkcie rozlania obu pestycydów 

znaleziono około 200 martwych pstrągów (łososie na tym odcinku nie wy- 

stępowały). Powyżej punktu rozlania ryby nie okazywały oznak zatrucia. 

Badania ok. 3 km odcinka strumienia poniżej punktu rozlania nie wyka- 

zały żywych pstrągów, a w zagłębieniach dna na tym odcinku stwierdzo- 

no ponad 300 martwych ryb. Na dalszym odcinku cieku znajdowano 

martwe lub śnące pstrągi. Żywe jeszcez ryby charakteryzowały się bra- 

kiem koordynacji ruchów; zjawisko to występowało nagminnie również 

na przestrzeni sięgającej 4 km od ujścia. W 4 dni po rozlaniu pestycydów 

na odcinku 9,5 km od miejsca rozlania nie znaleziono żywych pstrągów, 

a odłowy agregatowe wykazały jedynie obecność kilku węgorzy. Przepro- 

wadzono również odłowy agregatowe w pobliżu ujścia strumienia do mo- 

rza i okazało się, że reakcja pstrąga oraz łososia na działanie pola elek- 

trycznego była niezwykła. Podczas gdy normalnie ryby należące do tych 

gatunków płynęły szybko w stronę anody przy polu wytwarzanym przez 

prąd o napięciu 245 V, obecnie stały oszołomione na miejscu. W 5 dni po 

zatruciu martwe i śnięte pstrągi znajdowano już na odcinku 11 km poni- 

żej punktu rozlania. W 12 dni obserwowano na odcinku ok. 4 km od 

ujścia w zagłębieniach dna przebywające razem pstrągi w różnym wieku



12 P. Epler 

oraz narybek i palczaki łososia, co stanowi kontrast z normalnym roz- 
mieszczeniem tych gatunków w strumieniach. 

Inną jeszcze osobliwością była obecność łososia tuż pod lub na samej 
powierzchni wody, podczas gdy w warunkach normalnych młodzież łoso- 
sia trzyma się blisko dna. Wreszcie po 15 dniach po wypadku prawie 
wszystkie ryby, które przeżyły, po przejściu kilku rannych deszczy pod- 
jęły niesezonową migrację w dół rzeki podążając ku morzu. Część ryb 
już w 8 dni po zatruciu podpłynęła do tamy znajdującej się przy ujściu 
i weszły do przepławek służących normalnie do liczenia ilości ryb migru- 
jących w dół rzeki. Ryby, które weszły do przepławek w czasie tej nie- 
typowej migracji, wykazywały znaczną śmiertelność. Należy tutaj zazna- 
czyć, że normalnie pstrąg potokowy i młodzież łososia atlantyckiego nie 
wędruje latem do wód słonych. Celem dalszego określenia śmiertelności 
zstępujących ryb 28 pstrągów i 30 łososi przeniesiono z przepławki 
i umieszczono w klatce poniżej zapory na dalsze 3 dni. Stwierdzono, że 
w tym czasie usnęło 80% pstrągów i 5% łososi. Dalszych śnięć nie było, 
aż do wypuszczenia ryb po 2 tygodniach. Te ryby, które zostały w rzece 
na zimę, wykazywały bardzo dużą śmiertelność. Omawiając problem tok- 
sycznego oddziaływania pestycydów, należy również zaznaczyć, że ryby 
posiadają właściwość wytwarzania genetycznej odporności na te związki. 
Boyd i Ferguson (1964) wykazali, że ryba mosquito, żyjąca w dalcie Mis- 

sisipli na obszarach objętych produkcją bawełny, wykazuje dużą odpor- 

ność na wszystkie stosowane tam insektycydy chloro-organiczne. 

Ferguson (1964) wykazał, że kilka gatunków ryb z obszarów, na 

których stosowano pestycydy, wykazuje odporność na toxaphen, aldrin, 

dieldrin, eldrin. Odporność na te pestycydy jest 36—70 razy większa niż 

ryb kontrolnych. Niektóre ryby mogą rozwinąć tak dużą odporność na 

pestycydy, że nie sposób je zabić nawet dużą koncentracją trucizny. Zja- 

wisko to stwarza parę poważnych problemów, a mianowicie: 

— nie wszystkie gatunki ryb posiadają jednakową odporność; 

— ta niejednakowa odporność na działanie trujące pestycydów może 

spowodować zachwianie równowagi pomiędzy gatunkami i spowodować 

eliminację pożądanych ryb z niektórych wód; 

— i wreszcie posiadanie odporności może spowodować przeżycie da- 

nej populacji ryb, co pozwala na znaczną akumulację pestycydów w ich 

tkankach, przez co mięso ryb staje się bardzo niebezpieczne zarówno dla 

człowieka, jak i dla zwierząt. 

Kończąc część poświęconą toksyczności pestycydów przytaczamy za 

Jonesem (1964) tabele zawierające granicę letalności różnych insektycy- 

dów i herbicydów dla ryb łososiowatych (tab. 6 i 7).
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Tabela 6 

Granice letalności według Jonesa 
  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Insektycyd zań czas nebo Gatunek jestowanej 

Aldrin 0,05 24 pstrąg tęczowy 

Chlordane 0,5 24 +) 

DDT 0,5 24 » 

DDT 0,032 36 я 

Dieldrin 0,05 24 ,, 

Heptachlor 0,25 24 s 

Methoxychlor 0,05 24 > 

Toxaphen 0,05 24 ' 

Tabela 7 

Herbicyd mA chi cole) Gatuner be EJ 

Chlorax 1800 48 pstrag teczowy 

Chlorea 1100 48 т 

Shen D-50 210 48 ‚, 

Simazina 85 48 у 

Diuron 16 48 » 

Kuron | 1,23 48 łosoś 

Omazen 0,83 | 48 ŁOSOŚ 
  

Detergenty i mydła 
= i 

YP AR ER 0 хм: > ! 
`` > i <. 

Syntetyczne detergenty zostały po raz pierwszy zastosowane w 1930 г. 

ale po drugiej wojnie światowej wyparły mydła składające się z palmi- 

tynianu, olenianu lub stearynianu sodu. Podczas gdy w 1948 r. na ryn- 

ku handlowym Wielkiej Brytanii udział syntetycznych środków piorących 

wynosił 160/0, to w 1957 r. wzrósł on do 707%. Zwiększało się zagrożenie 

życia biologicznego zbiorników wodnych, do których wpadały ścieki komu- 

nalne. Badania nad toksycznością detergentów w stosunku do ryb po raz 

pierwszy podjął Schmassmann (1946), który testował trzy preparaty o nie 

znanym składzie, produkowane w Niemczech oraz 2 kondensaty kwasów 

tłuszczowych produkowane w Szwajcarii, z których jeden zawierał piry-
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dynę. Wykazał on, że w preparacie zawierającym pirydynę, który roz- 
puszcony był w ilości 10—70 mg/l wody, występowały charakterystyczne 
objawy zatrucia, jak utrata równowagi oraz paraliż, a oprócz tego wy- 
stępowały trudności w oddychaniu. Okazało się, że związkiem odpowie- 
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Koncentracja dieldrinu w wodzie w pg/l 

Rys. 2. Koncentracja dieldrinu w tkankach ryb testo- 
wych w roztworze tego insektycydu 

dzialnym za trudności w oddychaniu były kwasy tłuszczowe, natomiast 
pirydyna oddziaływała na system nerwowy. Preparaty niemieckie oka- 
zały się bardziej toksyczne od szwajcarskich, bo 20 mg/l było śmiertelne 
dla testowanych ryb w ciągu 12 godzin. Autor stwierdził, że trujące dzia- 
łanie detergentów związane jest z wymianą gazową na powierzchni skrzel. 
Oldham, badając niejonowe detergenty na karpiu w warunkach testu 
chronicznego, stwierdził, że koncentracja 20, 25 i 50 mg/l była niebezpiecz- 
na jedynie w niewielkim stopniu, ponieważ detergenty te nie ulegają jo- 
nizacji w środowisku wodnym. Większość jednak detergentów posiada 

zdolność dysocjacji uwalniając jon dodatni (głównie sód) oraz jon ujemny, 

który zależy od struktury chemicznej danego związku. Anion taki może 
się składać z długiego łańcucha węglowodorowego. Pierwszymi, którzy 

podjęli badania nad tego typu detergentami byli Degens i wsp. (1950) oraz 

Leclerc i Derlaminck (1952) otrzymując wyniki bardzo znacznie różniące 
się od danych Oldhama, Wykazali oni, że w przypadku detergentów dy- 
socjujących, koncentracja 5 mg/l była śmiertelna dla płoci i karpia, cho- 
ciaż, jak wykazały doświadczenia, ryby posiadają zdolność aklimatyzacji 
w roztworze tych związków, pod warunkiem, że stężenie początkowe 
będzie odpowiednio niskie, aby następnie stopniowo rosnąć. 

Herbert i wsp. (1957) badali oddziaływanie syntetycznych detergen- 
tów na pstrąga tęczowego wychodziąc z założenia, że aniony oraz czynnik 
powierzchniowo aktywny, zwykle alkil lub sulfonian, nie jest w przy-
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padku większości detergentów całkowicie usuwany w trakcie oczyszczania 
ścieków i dostaje się do odbiornika wraz z wodami ściekowymi. Obser- 

wacje wykazały, że koncentracja materiału powierzchniowo czynnego 
rzędu 2—3 mg/l nie wywołuje oznak zatrucia w krótkim czasie, natomiast 
w warunkach testu chronicznego trwającego tygodnie, a nawet miesiące 

może być niebezpieczna. Autorzy w pierwszym etapie doświadczenia przy- 

gotowali mieszaninę dziesięciu detergentów (tab. 8) określając analitycznie 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 8 

Skład mieszaniny detergentów (dośw. 1) 

. . Przecietna koncentr. 

detergentów mgjl| materiału pow. aktywn, | ИР pH 

50 12,4 8,3 8,16 

42,6 9,8 8,2 8,12 

5 36,2 8,0 8,3 8,19 

30,8 7,4 7,7 8,20 

26,2 5,8 8,0 8,26 

22,3 4.9 8,0 8,28 

19,0 4,9 7,9 8,26 

7 16,2 16,2 8,0 8,30 

13,8 2,9 8,0 8,25 

10,0 2,12 80 = 8,24 
RE _ 8.0 8,27 
  

koncentrację materiału powierzchniowo czynnego metodą błękitu metyle- 

nowego i koncentrację tę wyrażono w mannoxolu OT zgodnie z zalece- 

niem Longwella i Maniece (1955). Materiał powierzchniowo aktywny wy- 

nosił 20—260/, mieszaniny detergentów. 

Badając koncentrację materiału powierzchniowo aktywnego na po- 

czątku doświadczenia i po 24 godz. jego trwania wykazano, że koncen- 

tracja tego materiału zmniejszyła się o 0,23 mg/l. Dane odnośnie przeżycia 

pstrąga w koncentracjach mieszaniny detergentów przedstawione są na 

rys. 3, z którego wynika, że czas przeżycia wzrasta w sposób regularny — 

od 1/2 dnia w roztworze zawierającym w przybliżeniu 12 mg/l substan- 

cji powierzchniowo aktywnej, do ok. 14 tygodni, gdy koncentracja tej 

substancji wynosi ok. 3 mg/l. 

W drugiej części doświadczenia badano efekt dodania do detergentów 

fabrycznych proszków do prania zawierających inne składniki lub środki 

zwiększające efekt piorący, określając toksyczność tak powstałej miesza-
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Rys. 3. Czas przeżycia pstrąża tęczowego w roztworze 

Rys. 3. Czas przeżycia prostąga tęczowego w roztworze 

Tabela 9 

Toksyczność typowych związków zwiększających efekt piorący w detergentach syn- 

tetycznych i proszkach do prania w stosunku do pstrąga tęczowego 

  

  

  

          

    

  

  

  

  

  

  

  

0/5 śmiertelności po 24 godz. 
w wielokrotnościach koncentracji 

| podstawowej 

najn. test. 
Substancja konc. XI | X2 | X4 | X8 | X16] X 32 | X 64 

mg/l 

Siarczan sodu 11,0 0 0 0 0 0 0 0 

Krzemian sodu 4,0 0 0 0 0 0 0 0 

Trójfosforan sodu 17,5 0 0 0 0 0 0 0 

Pirofosforan sodu 15,5 0 0 0 0 0 0 100 

Karboksylometyloceluloza 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

Nadboran sodu 5,0 0 0 0 0 0 0 80 

Alhiloamid kw. tłuszczowego 1,5 0 0 0 0 100 100 100 
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niny. Określano również trujące działanie składników, o których wie- 
dziano, że wchodzą w skład koncentracji odpowiadającej tej, jaką mia- 
łyby w całym roztworze zawierającym 10 mg/l substancji powierzchniowo 
aktywnej (koncentracja toksyczna dla pstrąga w ciągu 10 godz.) oraz wie- 
lokrotność tych stężeń. Z danych przedstawionych w tabeli 9 wynika, że 
ryby jeszcze nie giną w koncentracji ośmiokrotnie przewyższającej naj- 
niższe testowane stężenia. 
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Logarytm z koncentracji detergentu (jako mannoxal ot) w mg/l 
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x - człeropropylenobenzenosulfonian sodu 
O- mieszanina delergentów 

Rys. 4. Porównanie toksycznego oddziaływania deter- 

gentów oraz czynnika zwiększającego efekt piorący 

Ponieważ zachodziła możliwość zwiększenia toksyczności substancji 
powierzchniowo aktywnej w wyniku połączenia jej z niektórymi środ- 
kami zwiększającymi efekt piorący, przebadano toksyczność mieszaniny 
detergentów w stosunku do pstrąga tęczowego, porównując ją z toksycz- 
nym oddziaływaniem roztworu czteropropylenobenzenosulfonianem sodu 
wyekstrahowanego z produktu handlowego. Porównanie to przedstawiono 
na rys. 4. Jak wynika z rys. 4, toksyczność mieszaniny detergentów jest 
większa od czteropropylenobenzenosulfonianu sodu (1 część mat. pow. 
akt. = 1,21 i 1,35 części środka zwiększającego efekt piorący) i należy są- 
dzić, że toksyczność detergentów spowodowana jest obecnością substancji 
powierzchniowoaktywnej. 

Allan i wsp. (1958) badali laboratoryjnie toksyczność 7 powszechnie 

znanych środków piorących zawierających detergenty i stwierdzili, że 

działają one trująco w temperaturze 17,5 i tlenie bliskim wartościom na- 

Sycenia w koncentracji 3 mg/l (jako mannoxolot) w ciągu 3 tygodni. Auto-
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rzy nie wykluczają, że i niższe koncentracje byłyby śmiertelne, gdyby 

przedłużyć czas trwania doświadczenia. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi na wykresie 5, koncentracja 8 mg/l 

materiału powierzchniowo aktywnego (wyrażona w mg/l mannoxolu OT) 

wywołuje śmiertelność 50% testowanych ryb w ciągu półtora dnia, 

a 4 mg/l powoduje tę samą śmiertelność po ok. 3 tygodniach. 
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Rys. 5. Toksyczność mieszaniny detergentów w sto- 

sunku do pstrąga tęczowego 

Badając trujące oddziaływanie na pstrąga tęczowego detergentów roz- 

puszczonych w czystej wodzie oraz tej samej ilości trucizny, która przeszła 

przez oczyszczanie metodą osadu czynnego, wykazano, że w tym drugim 

przypadku detergenty są znacznie mniej niebezpieczne. Wyniki tych do- 

  100 - 

0 | B 

50 

40 | 

% 
śm
ie
rt
el
no
śc
i 

20 -       

5 10 15 
nm 

Rys. 6. Toksyczność detergentów w koncentracji rzę- 

du 8,1 mg/l w stosunku do pstrąga tęczowego
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Rys. 7. Toksyczność detergentów w koncentracji 10,2 

mg/l w stosunku do pstrąga tęczowego 

świadczeń przedstawiono na rys. 6 i 7 testując tę samą ilość detergentu 

(8,1 mg/l i 10,2 mg/l subst. pow. czynnej wyrażonej w mannoxolu OT) 

po przeprowadzeniu przez osad czynny (A) i rozpuszczoną w czystej 

wodzie (B). 
Koncentracja rozpuszczonego tlenu ma duży wpływ na toksyczność 

detergentów. Jak wykazały badania Herberta i wsp. (1957), przy jedna- 

kowej niskiej koncentracji rozpuszczonego tlenu, zwiększenie ilości de- 

tergentu powoduje znaczne skrócenie czasu przeżycia (tab. 10), jak rów- 

nież zmniejszenie się ilości tlenu rozpuszconego w wodzie przy tej samej 

koncentracji trucizny powoduje zmniejszenie się czasu przeżycia (tab. 11) 

Allan i wsp. (1958). 

  
  

      
  

  

  

  

Tabela 10 

Toksyczność detergentów w niskich koncentracjach rozpuszczonego tlenu na pstrąga 

tęczowego 

Średnia koncen- | Koncentracja syn- 
tracja rozpusz- tetycznego deter- Średni czas prze- Uwagi 

czonego tlenu genta w mg/l zycia w minutach Е 

mg/l monnoxolu OT 

2,11 zero 720 w ciągu 12 godz. 

śmiertelność 

m nie zaobserw. 

2,16 1,8 342 w ciągu 12 godz. 

440/9 przeżyło 

2,16 4.0 154,4 w ciągu 12 godz. 

100°/o Smiertel. 

2,27 6,0 119,7 w ciągu 12 godz. 

100°/o Smiertel. 
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Tabela 11 

Wpływ rozpuszczonego tlenu na czas przeżycia palczaków pstrąga tęczo- 

wego w roztworze 7 różnych detergentów przy koncentracji materiału 

powierzchniowo aktywnego 12 mg/l mannoxolu 
  

  

Koncentracja O) Średni czas przeżycia (min.) 

  

  

  

  

  

w mg/l 

2,94 101,6 

4,24 113,6 

4,77 257,1 

6,37 360,8 

8,36 379,9 
  

Brown i wsp. (1968) badali w ciągu 100 dni toksyczność alkilu benze- 

no-sulfonianowego (ABS) dla pstrąga tęczowego, poddając ryby działaniu 

roztworu zawierającego ten związek wraz z 0,8 mg Zn/l. Stwierdzono, że 

w przypadku testu samego ABS był on mniej trujący aniżeli mieszanina 

ABS i Zn w stosunku do ryb poddanych wcześniej działaniu cynku, po- 

mimo że w przypadku cynku ryby poddane chronicznemu działaniu na- 

bierają odporności na silniejsze stężenia. W przypadku ABS i Zn zjawisko 

to nie występuje i ryby nie rozwijają odporności na cynk, jeżeli obecny 

jest detergent. Są one bardziej czułe niż kontrolne i posiadają LC>, 

o około 370% niższą niż kontrolne. 

Toksyczność samego ABS podał Marchetti (1965) stwierdzając, że kon- 

centracja tego związku 0,25—26,0 mg/l jest letalna dla różnych gatun- 

ków ryb słodkowodnych. Należy tutaj pamiętać, że toksyczność syntetycz- 

nych detergentów wzrasta z długością łańcucha (Hirsch 1963). 

Tabela 12 

  

  

LC: w mg detergentu/l 
jako monnoxol OT 
  

      
  

  

  

  

2 dni 3 dni 5 dni 

Ryby przetrzymywane detergent 0,34 0,33 0,25 

w roztworze Zn | + cynk 

Ryby kontrolne detergent 0,56 0,50 0,40 

sam 

Ryby przetrzymywane detergent 0,59 0,50 — 
w roztworze Zn | sam 

Ryby kontrolne detergent 0,49 0,45 — 

+ cynk 
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W tabeli 12 przedstawiono trujace dzialanie w stosunku do pstraga 

teczowego przy obecnosci i braku cynku. 

Badania histologiczne ryb poddanych doświadczeniu wykazały zmiany 

w skrzelach prowadzące do zniszczenia ścian nabłonka oddechowego 

w stopniu o wiele silniejszym niż zmiany powodowane przez sam ABS. 

Zmiany patologiczne obejmują zapalną reakcję tkanki z podrażnieniem 

komórek i typową reakcję naczynioruchową (utrata płynów i leukocytów 

poprzez ścianki naczyń (Brown 1968, Schmid i Mann 1965). 

Ogólnie rzecz biorąc, toksyczne oddziaływanie detergentów na orga- 

nizm ryby prowadzi do zmniejszenia się ilości ruchów oddechowych, a sub- 

stancje powierzchniowo aktywne powodują precypitację lub denaturację 

białek. Przez analogię z bakteriami można by przypuszczać, że denatura- 

cja białek zachodzi pod wpływem obniżenia napięcia powierzchniowego, 

przez co powstaje obniżenie przemiany materii z powodu utraty enzymów 

i koenzymow. 

Detergenty „naturalne” i mydła nie stanowią specjalnego zagrożenia 

dla ichtiofauny. Leclerc i Derlamink (1952) wykazali, że oleinian i steary- 

nian sodu są toksyczne w koncentracjach 10—12 mg/l w wodzie desty- 

lowanej, natomiast w wodzie twardej toksyczność ta jest znacznie niższa 

i wynosi 250—300 mg/l stearynianu, a 900—1000 mg/l dla dwóch pozo- 

stałych mydeł. Autorzy stwierdzili również, że stężenia mydeł lekko prze- 

wyższają koncentrację letalną. Śmierć następuje w wyniku zniszczenia na- 

błonka oddechowego. Przy minimalnej dawce letalnej w wodzie destylo- 

wanej śnięcie następuje w wyniku obniżenia napięcia powierzchniowego, 

a przy najniższej dawce letalnej w wodzie twardej ryba ginie ze względu 

na zatkanie skrzel kłaczkami mydła wapiennego i nadmierną alkaliczność. 
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