
Chlor w Odrze – śnięcie ryb
Chlor jest substancją silnie utleniającą się w wodzie, dlatego można ją wykryć w bardzo 
krótkim czasie po przedostaniu się go do wody. Jednocześnie jest bardzo toksyczny. 
Odpowiednie dawki są niebezpieczne dla człowieka, a zabójcze dla mniejszych 
organizmów żywych, takich jak np. ryby Chlor powoduje poparzenie i podrażnienie 
błony śluzowej i skrzela ryb, Jest on często obecny w wodzie kranowej, dlatego przy 
zakładaniu nowego akwarium nie wolno od razu wpuszczać ryb do dopiero co nalanej 
wody. Akwarium z wodą powinno odstać kilka dni aby nadmiar chloru mógł się uwolnić. 

Chlor zawarty w wodzie basenowej z czasem się ulatnia. Jeśli mamy ten czas, możemy 
poczekać tydzień lub dłużej i chloru w basenie pozbędziemy się w sposób naturalny. 
Związki organiczne chloru charakteryzują się wysoka toksycznością, a kumulując się na 
dnie akwenów i w tkankach organizmów wodnych - poprzez łańcuch pokarmowy - 
przedostają się do organizmu człowieka. 

Woda chlorowa – nasycony roztwór wodny chloru, zawierający ok. 7 g Cl2/dm3 (temp 20 
°C), tj. o stężeniu ok. 0,1 M. Rozpuszczalność chloru w wodzie zależy od temperatury i 
spada od ok. 10 g/dm3 w 0 °C do 0 w 100 °C. Rozpuszczalność jest znacząco niższa w 
solance, np. w 25% roztworze NaCl wynosi ok. 0,5 g/dm3 w 20 °C, natomiast w kwasie 
solnym rozpuszczalność wzrasta, np. do ok. 12 g/dm3 w 20 °C w 25% Hcl. Punkt 
poczwórny układu chlor–woda występuje przy 28,7 °C.
Właściwości chemiczne
W wodzie chlorowej chlor ulega dysproporcjonowaniu, w wyniku czego znajduje się w 
równowadze z kwasem podchlorawym i kwasem solnym (HCl):

Cl2 + H2O  HClO + ⇌ HCl
Powstający HClO rozkłada się na świetle z wydzieleniem tlenu  [2]  [4]:

2HClO_światło__͕ O2 + 2HCl
Źródło Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_chlorowa 

Pierwsze zanieczyszczenia Odry i śnięcia ryb wykryto już  27 lipca 2022r w okolicy 
Kanału Gliwickiego i Kędzierzyńskiego w Gliwicach – co wskazuje na Centralną 
Oczyszczalnię Ścieków w Gliwicach. (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47). Dlatego też – jeżeli został użyty Chlor
do dezynfekcji ścieków w oczyszczalni i dokonano zrzutu wody do Odry – skutkiem 
będzie zawsze śnięcie ryb a chemiczne wykrycie chloru w „próbkach wody” wykaże 
(do 7 dni) podwyższone zasolenie wody i podwyższony poziom tlenu w wodzie. Co 
zostało już potwierdzone w próbkach wody pobranych z Odry przez Wody Polskie. 

Zamiast chlorowania ścieków warto stosować Lampy UV
Promieniowanie UV to fizyczna metoda dezynfekcji, oparta na fotochemicznych 
reakcjach: nieodwracalnie uszkadza struktury DNA i RNA mikroorganizmów, pozbawiając 
je możliwości rozmnażania się (tzw. inaktywacja). Warto zaznaczyć, że eliminacja 
mikroorganizmów nie powoduje – w odróżnieniu od technologii utleniających 
(chlorowanie) – powstawania wtórnych toksykantów. 
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