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Wstęp 

Jedną z przyczyn degradacji gleb jest zamieranie jej życia biologicznego, 
bez którego nie jest możliwe krążenie materii i przepływ energii przez ekosyste
my. Organizmy glebowe stanowią naturalne bogactwo, które należy chronić i 

. ostrożnie wykorzystywać. Założenie to jest ważnym uzupełnieniem Konwencji o 
Bioróżnorodności . 

Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania fauną glebową, w tym dżdżo
wnicami, jako bioindykatorami skażenia gleb metalami ciężkimi, pestycydami, 
związkami syntetycznymi i chemicznymi. 

Z przeprowadzonych na świecie badań nie wynika jednoznacznie, który ga
tunek dżdżownic powinien być obseiwowany jako gatunek biotestowy [KOSTECKA, 
WóJCIKIEWICZ 1992], jednak do testów jakości gleby w Międzynarodowej Normie 
ISO zaproponowany został gatunek Eisenia fetida (Sav.). 

Celem pracy była ocena wpływu wybranych z grupy zalecanych do stosowa
nia przez IOR w Poznaniu herbicydów na przeżywalność, przyrosty biomasy i 
rozmnażanie przedstawicieli tego gatunku. 

Materiały i metodyka 

Doświadczenie na sztucznym podłożu zawierającym torf sfagnowy, ił i pia
sek kwarcowy w stosunku 1:2:7, prowadzono w laboratorium, w temperaturze 
20 ±5°C. Badano wpływ zalecanych do stosowania [Zalecenia ochrony roślin ... 1995, 
1998] herbicydów na przeżywalność, przyrosty biomasy i rozmnażanie przedsta
wicieli dżdżownic gatunku E. fetida (Sav.): 

Lontrelu 300 (IV klasa toksyczności, substancja czynna - clopyralid) w 
dawce 0,5 dm3·ha-1, 
Butisanu SC (III klasa toksyczności, substancja czynna - metazaclor) w 
dawce 3 dmJ·ha-1, 
Kompalu 365 SE (IV klasa toksyczności, substancja czynna - metasulam i 
2,4 D w formie estru 2-etyloheksylowego) w dawce 1,25 dm3·ha-1. 

Testowane herbicydy, w formie roztworów, wprowadzono do wazonów ze 
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sztuczną glebą. Przygotowano po trzy powtórzenia każdego podłoża i kontroli 
bez herbicydów. W każdym wazonie hodowano po 10 sztuk dojrzałych płciowo 
dżdżownic o zbliżonej do siebie biomasie (0,344 ±0,013 g). 

Kontroli biomasy i przeżywalności dżdżownic dokonano ośmiokrotnie w 
odstępach tygodniowych. Stosując metodę sortowania n,cznego liczono i ważono 
także odnajdywane kokony. Złożone kokony umieszczano pojedynczo w środo
wisku wilgotnym, a osobniki wyklute ważono. 

Istotność różnic pomiędzy średnimi oceniano przy zastosowaniu metody 
dwuczynnikowej analizy wariancji i testu Tukeya. Przyjęto 5% ryzyko błędu 

wnioskowania (a=0,05). Utworzone szeregi wyników zaprezentowano graficznie. 

Wyniki i ich omówienie 

Badane herbicydy nie powodowały śmiertelności dżdżownic. Różniły się 

natomiast wpływem na przyrosty ich biomasy. We wszystkich wazonach, łącznie z 
kontrolą, biomasa przyrastała nieregularnie (rys. 1-4). W podłożach z preparatem 
Lontrel 300 zanotowano istotnie największe przyrosty biomasy, większe niż w 
kontroli. Wyższe przyrosty biomasy w podłożach z Butisanem SC w stosunku do 
kontroli były nieistotne. Istotnie negatywne zmiany w biomasie E. fetida stwier
dzono natomiast w wazonach z Kompalem 365 SE. 

Rys. 1. 
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Rys. 3. 

Fig. 3. 

Rys. 4. 

Fig. 4. 

Rys. 5. 

Fig. 5. 
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Dynamika średniej biomasy E. fetida w kontakcie z Butisanem SC 

ftnamics of average biomass of E. fetida earthworms in contact with Butisan 
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Dynamika biomasy E. fetida w kontakcie z Kompalem 365 SE 

Dynamics of average biomass of E. fetida earthworms in contact with Kompa! 
365 SE 

0,008 i 
0,007 

0,006 7 
0,005 j 

0,004 j 
0,003 

0,002 

0,001 

o 

I +s 
i 

~- 4 

~ 3 

<J) 

3: C 
•O O 
C 8 
~ 8 o_ 
-"' o 
C1J ~ .n a., 
N _n 
.!ł E 
....J::, 

z 

Średnie liczby kokonów składanych przez E. fetida oraz biomasy wyklutych 
osobników w zależności od zastosowanego herbicydu 

Mean number of cocoons and biomass of hatched E. fetida individuals depen
ding on tcstccl hcrbicidcs 

Analiza średniej liczby złożonych przez dżdżownice kokonów i średniej bio
masy wyklutych osobników (rys. 5) wykazała istotny wpływ badanych herbicydów 
na rozmnażanie dżdżownic. Najwit;kszą średnią liczb~ kokonów (5,4) dżdżownice 
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złożyły w pojemnikach kontrolnych, mniejszą w pojemnikach z Lontrelem (4,7) i 
Butisanem (3,8), a najmnjejszą w pojemnikach z Kompalem (3,4). Różnice te 
były istotne statystycznie. Srednia biomasa wyklutych osobników była także zróż
nicowana. Najwyższą posiadały młode w kontroli (0,0074 ±0,002 g), a najniższą z 
podłoża z Kompalem (0,0025 ±0,001 g). 

Podsumowanie 

Dżdżownice posiadają delikatną budowę zewnętrzną, co powoduje ich wra
żliwość na substancje zawarte w otoczeniu. Zwierzęta te akumulują pasywnie nie
które substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie glebowej [KOSTECKA, WóJcr

KIEWICZ 1992]. W ich ciałach stwierdzono znacznie podwyższone zawartości oło
wiu, kadmu, miedzi, niklu, rtęci i cynku. Pierwiastki te mogą być tolerowane 
przez dżdżownice w wysokich stężeniach, ale mogą także wpływać na ogranicze
nie ich aktywności lub rozrodczości, a także poprzez ich ciała mogą być toksyczne 
dla odżywiających się nimi zwierząt [ROŻEN 1994; KOSTECKA i in. 1996; KOSTECKA 

1998]. 
W przypadku pestycydów, ich wpływ na poszczególne gatunki dżdżownic 

może być zróżnicowany [ŁAKOTA 1990; KOŁODZIEJCZAK 1994]. Pestycydy mogą sil
nie, uderzeniowo zmniejszać liczebność, obniżać biomasę oraz reprodukcję 
dżdżownic, co związane jest z rodzajem i wysokością dawki zastosowanego prepa
ratu [KOSTECKA, WÓJCIKIEWICZ 1992]. Przy dawkach zmniejszonych mogą nato
miast nie powodować ujemnego wpływu, a wn:;cz przeciwnie dodatnio wpływać na 
wzrost biomasy i liczebność [LIPA, TROJANOWSKI 1977]. 

Na podstawie faktu o początkowym spadku biomasy dżdżownic w kontakcie 
z herbicydem IV klasy toksyczności - Lontrelem, a następnie wzroście tej bioma
sy (po okresie 2 tygodni), można przypuszczać, że środek ten oddziałuje negatyw
nie na E. fetida w sposób krótkotrwały. Lontrel jest herbicydem selektywnym do 
powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych. Zgodnie z jego charakte
rystyką jest mało szkodliwy dla ludzi i zwierząt stałocieplnych, pszczół i zoofagów 
[Zalecenia ochrony roślin ... 1995, 1998]. Podobnie krótkotrwały efekt w oddziaływa
niu na dżdżownice Lumbricus terrestris stwierdzili KOSTECKA i WÓJCIKIEWICZ [1992] 
w odniesieniu do insektycydu III klasy toksyczności - Basudinu lOG. Podobnie 
jak Lontrel w kontakcie z E. fetida, tak Basudin lOG w kontakcie z L. terrestris 
początkowo wywołał nieznaczny spadek biomasy, ale w następnych tygodniach 
notowano już jej przyrosty. 

Prowadzone badania wykazały, że badane herbicydy choć nie powodowały 
śmiertelności dżdżownic, to obniżały ilość składanych kokonów i średnią biomasę 
wyklutych osobników, a więc mogłyby mieć wpływ na tempo zachodzenia proce
sów żyznotwórczych. 

Doświadczenie to powinno być pomocne przy sprawdzaniu wpływu tych 
środków chemicznych na populacje także innych gatunków dżdżownic w warun
kach naturalnych. W warunkach zalecanego przez OECD testu sztucznej gleby, 
dżdżownice pozbawione są możliwości wyboru miejsca przebywania i pobierania 
pokarmu, gdy w warunkach polowych, np. w okresie suchego lata, wędrówki 
dżdżownic są ograniczone i dlatego też kontakt z zastosowanym pestycydem 
może być mniej toksyczny. Ponadto w warunkach polowych można spodziewać 
się oddziaływania określonej dawki pestycydów także i na inne zwierzęta i mikro
organizmy [LIPA, TROJANOWSKI 1977], co powoduje rozrzedzenie negatywnego 
działania stosowanego środka. 
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Wnioski 

1. Działanie testowanych w doświadczeniu herbicydów na przedstawicieli zwie
rząt glebowych - dżdżownice Eisenia fetida (Sav.) było zróżnicowane . 

2. Najmniej toksycznym preparatem okazał się Lontrel. Wpływając dodatnio 
na biomasę i liczebność testowanych dżdżownic, w stosunku do kontroli 
ograniczał jednak liczbę składanych kokonów i obniżał biomasę osobników 
wyklutych. 

3. Butisan i Kompa) wpływały negatywnie na przyrosty biomasy, reprodukcję i 
biomasę osobników wyklutych, nie powodując przy tym obniżenia liczeb
ności dżdżownic testowych (nie powodowały ich śmiertelności). 
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Streszczenie 

W przedstawianych badaniach oceniano wpływ stosowanych powszechnie w 
rolnictwie dawek herbicydów Butisanu, Lontrelu i Kompalu na przedstawicieli 
makrofauny glebowej - dżdżownice Eisenia fetida (Sav.). 

Wykazano, że herbicydy te nie powodowały śmiertelności dżdżownic, ale 
wpływały negatywnie na ich biomasę oraz reprodukcję (obniżały liczbę składa
nych kokonów i biomasę osobników wyklutych). 
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Summary 

Presented study examined the effect of commonly used dose of herbicides 
(Butisan, Lontrel and Kompal) on the Eisenia fetida (Sav.) earthworm as a repre
sentative of soi! macrofauna. lt was shown that tested herbicides, though not 
Iethal to earthworms, had detrimental effect on their biomass and reproduction 
(either, the number of laid cocoons and the biomass of hatched individuals were 
reduced). 
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