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SREBRO W WODZIE RZEKI CZERWONEJ  

(WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE) 

 

 
Przeprowadzono badania zawartości srebra w wodzie rzeki Czerwonej. Rzeka Czerwona płynie na 

Pobrzeżu Koszalińskim, na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Długość rzeki wynosi 

28,6 km. Rzeka wypływa z jeziora Parnowskiego, a uchodzi do Morza Bałtyckiego na wschód od 

Ustronia Morskiego. Próbki wody pobierano ze stanowisk badawczych w obrębie miejscowości: Par-

nowo, Wierzchomino, Dobrzyca, Słowienkowo, Dworek, Borkowice, Kładno, Wieniotowo - ujście 

do Morza Bałtyckiego.W próbkach wody oznaczono odczyn, przewodnictwo elektrolityczne oraz stę-

żenie srebra. Stwierdzono, że odczyn (zakres pH od 7,30 pH do 8,90), przewodnictwo elektrolityczne 

(zakres od 673,00 μS·cm-1 do 1596 μS·cm-1) w oraz stężenie srebra (zakres od 0,0001 mgAg·dm-3 do 

0,0054 mgAg·dm-3) w wodzie są charakterystyczne dla wód o umiarkowanym stopniu zanieczyszcze-

nia. 

1. WSTĘP 

Wody płynące zbierają często duże ilości zanieczyszczeń, które docierają ze zlew-

ni wraz ze ściekami rolniczymi, przemysłowymi i bytowo-gospodarczymi. W rzekach 

uchodzących do mórz dodatkowo ma miejsce kontakt wód rzecznych z wodami mor-

skimi, co niewątpliwie może mieć wpływ na odmienny skład fizyczny i chemiczny 

wód w obszarze jej ujścia. Jest on na pewno słabszy niż zanieczyszczeń wnoszonych  

z lądu, ale również istotny szczególnie w dolnym odcinku rzeki  Czerwonej, która 

uchodzi do Morza Bałtyckiego.  

 __________  

* Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, 

ul. Chełmońskiego 38c, 51-360 Wrocław. 
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Źródłem srebra (Ag) dla wód powierzchniowych mogą być ścieki komunalne oraz 

ścieki galwanizacyjne lub pochodzące z innych dziedzin przemysłu wykorzystujących 

sole srebra.  

Srebro jest łatwo uruchamiane podczas procesów wietrzenia, a następnie wytrąca-

ne w środowisku zasadowym oraz wzbogaconym w związki siarki. W glebach zawar-

tość srebra waha się od 0,03 mgAg·kg
-1

 do 0,1 mgAg·kg
-1

. W atmosferze naturalny 

poziom srebra to mniej niż 1 ngAg·m
-3

. W wodzie rzek oraz jezior stężenie srebra 

wynosi od mniej niż 5 ngAg·dm
-3 

do 210 ngAg·dm
-3

. Średnie stężenie dla wód słod-

kich to 200 ngAg·dm
-3

, a dla wód morskich 250 ngAg·dm
-3

. W osadach dennych 

zbiorników nieobciążonych sporą dawką zanieczyszczeń zawartość srebra wynosi 

średnio 0,1 mgAg·kg
-1

 [2, 4, 9].  Dopuszczalny poziom srebra w wodzie przeznaczo-

nej do spożycia dla ludności wynosi w Polsce 0,010 mgAg·dm
-3

 [11]. 

2. METODYKA BADAŃ 

Badania prowadzono na rzece Czerwonej w okresie letnim (lipiec 2011).  

Rzeka Czerwona płynie na Pobrzeżu Koszalińskim, na obszarze województwa za-

chodniopomorskiego. Długość rzeki wynosi 28,6 km. Ze względu na nizinne ukształ-

towanie terenu nurt wody jest wolny. Rzeka wypływa z jeziora Parnowskiego,  

a uchodzi do Morza Bałtyckiego na wschód od Ustronia Morskiego.  

Materiałem badawczym były próbki wody pobierane na następujących stanowi-

skach (rys. 1):  

1. Parnowo – (N: 54° 9' 34"  E: 16° 2' 27"); 

2. Wierzchomino –  (N: 54° 9' 58"  E: 15° 58' 55"); 

3. Dobrzyca – (N: 54° 11' 25"  E: 15° 56' 12"); 

4. Słowienkowo – (N: 54° 12' 20"  E: 15° 56' 22"); 

5. Dworek – (N: 54° 13' 23"  E: 15° 55' 52"); 

6. Borkowice – (N: 54° 12' 27"  E: 15° 54' 22"); 

7. Kładno – (N: 54° 12' 37"  E: 15° 50' 47"); 

8. Wieniotowo ujście do morza - (N: 54° 13' 40"  E: 15° 48' 3"). 

Próbki wody pobierano do butelek polietylenowych czerpaczem o pojemności 2 

dm
3
. Pobraną wodę przesączono na filtrach 0,45 Whatman 1. W pobranych próbkach 

wody zmierzono odczyn (PN-90/C-04540/01) i przewodnictwo elektrolityczne wody 

(PN-EN 27888:1999) [7, 8]. Wodę mineralizowano ze stężonym HNO3 (Sigma – Ald-

rich). Pomiar zawartości srebra wykonano metodą spektrofotometrii absorpcji ato-

mowej przy pomocy aparatu SpectrAA-110/220 firmy Varian (Procedura badawcza - 

PB-10/I) [6].  
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Rys. 1. Stanowiska badawcze na rzece Czerwonej 

3. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

Wody rzeki Czerwonej charakteryzowały się odczynem  obojętnym i słabo zasa-

dowym mieszczącym się w zakresie wartości pH od 7,30 do 8,90 (tab. 1). Wartość 

najniższą stwierdzono trzykrotnie na trzech pierwszych stanowiskach badawczych (nr 

1, 2 i 3) w miejscowościach Parnowo, Wierzchomino i Dobrzyca. Wraz z kierunkiem 

przepływu wód rzecznych odczyn wody wrastał, przy czym wartość najwyższą (pH 

8,90)  notuje się na stanowisku nr 4 w miejscowości Słowienkowo przy drodze kra-

jowej nr 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 

2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-

niowych badane wody spełniają kryteria określone jako I klasowe, jedynie próbki 

wody pobrane na stanowisku w Słowienkowie mieszczą się w zakresie wartości usta-

lonych dla II klasy czystości.  

Przewodnictwo elektrolityczne badanych wód mieściło się w zakresie od  

673,00 μS·cm
-1 

w Słowienkowie na stanowisku nr 4 do 1596 μS·cm
-1

 na stanowisku 

nr 8 w miejscowości Wieniotowo przy ujściu rzeki do Bałtyku. Podobnie jak w przy-

padku odczynu wraz z kierunkiem przepływu wody obserwowano wzrost jej zminera-

lizowania.  

Wody pobierane z większości stanowisk można sklasyfikować jako I-klasowe 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Je-

dynie wody pobierane ze stanowiska w miejscowości Wieniotowo przy ujściu rzeki 

do morza mieszczą się w II klasie czystości. Znaczny wpływ miały tu zapewne wody 

Bałtyku, które były wtłaczane do rzeki. 
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Tabela 1. Odczyn, przewodnictwo elektrolityczne oraz stężenie srebra w wodzie rzeki Czerwonej 

Stanowisko 

badawcze 

(nr) 

Odczyn, pH 
przewodnictwo 

 elektrolityczne, µS·cm-1 
Ag, mgAg·dm-3 

 
min-max 

Parnowo  

(nr 1) 

7,53±0,21 

7,30-7,70 

777,66±1,52 

776-779 

0,0004±0,0001 

0,0003-0,0006 

Wierzcho-

mino (nr 2) 

7,40±0,10 

7,30-7,50 

676,00±2,00 

674-678 

0,0029±0,0001 

0,0028-0,0031 

Dobrzyca 

(nr 3) 

7,43±0,15 

7,30-7,60 

683,66±2,08 

682-686 

0,0019±0,0001 

0,0018-0,0021 

Słowienko-

wo (nr 4) 

8,76±0,15 

8,60-8,90 

674,33±1,53 

673-676 

0,0042±0,0003 

0,0039-0,0045 

Dworek  

(nr 5) 

8,30±0,10 

8,20-8,40 

852,33±1,52 

851-854 

0,0001±0,00005 

0,0001-0,0002 

Borkowice 

(nr 6) 

8,30±0,10 

8,20-8,40 

727,66±1,52 

726-729 

0,0001±0,00005 

0,0001-0,0002 

Kładno  

(nr 7) 

8,36±0,15 

8,20-8,50 

877,33±2,08 

875-879 

0,0002±0,0001 

0,0001-0,0003 

Wieniotowo 

ujście do 

morza (nr 8) 

8,43±0,11 

8,30-8,50 

1593,66±2,51 

1591-1596 

0,0053±0,0001 

0,0052-0,0054 

 

Stężenie srebra w wodzie rzeki Czerwonej w całym cyklu badawczym wahało się 

między 0,0001 mgAg·dm
-3

, a 0,0054 mgAg·dm
-3

. Wartość minimalną stwierdzono 

trzykrotnie na stanowiskach nr 5 (Dworek), nr 6 (Borkowice) oraz nr 7 (Kładno),  

a maksymalną w wodzie pobieranej na stanowisku nr 8 u ujścia rzeki Czerwonej do 

Morza Bałtyckiego.  

Stężenie srebra zanotowane w wodach rzeki Czerwonej mieściło się w przedziale 

wartości granicznych (zakres do 0,005 mgAg·dm
-3

) wskaźników chemicznych charak-

teryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-

nego odnoszącego się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednoli-

tych części wód powierzchniowych [10]. Jedynie próbki pobierane na stanowisku nr 8 

(ujście rzeki do Bałtyku) osiągnęły stężenie nieco wyższe niż ustalony poziom gra-

niczny.  

Zbliżone wartości do stwierdzonych w rzece Czerwonej zanotowali Tappin i wsp. 

[12] oraz Adams i Kramer [1] w europejskich wodach przybrzeżnych i ujściach rzek. 

Również w wodach rzek i w zatokach morskich badanych na terenie Japonii stwier-

dzane stężenia mieściły się w zbliżonych granicach [13]. Podobne stężenia srebra 

podawane są dla wód morskich wykorzystywanych gospodarczo [3]. 

Na tle zaprezentowanych wyników badań stężenia prezentowane przez Kozubek  

i Marka [5] okazują się być bardzo wysokie. Obejmują one zakres od  
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0,0100 mgAg·dm
-3 

do 0,0200 mgAg·dm
-3 

i były stwierdzone w wodach wypełniają-

cych rowy odciekowe ze składowiska odpadów Elektrociepłowni Wrocław.  

4. PODSUMOWANIE 

 Wody rzeki Czerwonej były średnio zmineralizowane i charakteryzowały się 

odczynem obojętnym i słabo zasadowym spełniającym kryteria I i sporadycznie 

II klasy czystości wód powierzchniowych.  

 Stężenie srebra w większości badanych próbek mieściło się w przedziale warto-

ści granicznych wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego odnoszącego się 

do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych. 

 Nieznaczne przekroczenie wartości granicznej stężenia srebra w wodzie bada-

nej na stanowisku w miejscowości Wieniotowo jest najprawdopodobniej spo-

wodowane okresowo wtłaczanymi do rzeki Czerwonej wodami Morza Bałtyc-

kiego, w których stężenie srebra jest wyższe niż w wodach rzecznych.   
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SILVER IN WATER OF CZERWONA RIVER (ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE) 

The study was conducted on Czerwona river water. The content of silver in water samples was ana-

lysed. Czerwona river flows at the Pobrzeże Koszalińskie, Zachodniopomorskie Province. The length of 

river amounds to 28,6 km. River flows from Parnowskie Lake and flows into the Baltic Sea at the east 

from Ustronie Morskie town. 

The samples were taken at the sites: Parnowo, Wierzchomino, Dobrzyca, Słowienkowo, Dworek, 

Borkowice, Kładno, Wieniotowo – flow to Baltic Sea. 

In all water samples water pH, electrolytic conductivity and concentration of silver was determined. It 

was found that pH (7,30-8,90), electrolytic conductivity (673,00 μS·cm-1 - 1596 μS·cm-1) and silver 

concentration (0,0001 mgAg·dm-3 - 0,0054 mgAg·dm-3) are typical for slightly polluted surface waters. 

 
 

 

 
 

 


