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Wstęp 

Degradacja gleby jest często skutkiem zamierania jej życia biologicznego. 
Wśród żywych organizmów zamieszkujących glebę swoją rolę w łańcuchach po
karmowych wypełniają: glony Algi, grzyby Fungi, bakterie Bacteria, pierwotniaki 
Protozoa, wirki Turbellaria, nicienie Nematoda, wrotki Rotifera, pierścienice Anne
lida (dżdżownice Lumbricidae, wazonkowce Enchytraidae), stawonogi Arthropoda 
(stonogi Amphipoda, roztocze Acarina, wije Myriapoda, skoczogonki Collembola, 
chrząszcze Coleoptera, muchówki Diptera, błonkówki Hymenoptera), ślimaki Gas
tropoda, a także kręgowce Vertebrata (kumaki, ropuchy, grzebiuszki, traszki i sa
lamandry zimujące w glebie i w upały oraz suszę wykorzystujące ją jako krótki 
schron, gady składające w glebie swoje jaja, a wśród ssaków gryzonie: skoczkowa
te, myszowate i chomikowate, czy kret), (WooD 1995]. 

Każdy z przedstawionych wyżej organizmów jest częścią harmonijnie fun
kcjonującej całości, ściśle ze sobą nawzajem powiązanej zależnościami pokarmo
wymi. Występują w glebie jako producenci (rośliny wyższe oraz glony i sinice 
zdolne do fotosyntezy) jak i niezwykle liczni konsumenci ( drapieżniki, fitofagi -
roślinożerce żywiące się korzeniami roślin, algofagi, fungifagi, koprofagi i inne 
detrytofagi żywiące się martwą materią organiczną w różnej postaci). Obecni są 
także reducenci (bakterie i grzyby). Fakt obecności tak licznych i zróżnicowanych 
organizmów żywych, umożliwia powstawanie złożonych łańcuchów pokarmowych 
i w rezultacie sprawne krążenie materii i przepływ energii w glebie [CIESIELSKA i 
in. 1990; WOOD 1995]. 

Zagrożenie środowiska ze strony pestycydów wiąże się z możliwością ich 
negatywnego oddziaływania na złożoną biocenozę i dlatego niezbędne są wielo
kierunkowe badania zachowania i rozprzestrzeniania się pestycydów w łańcu
chach pokarmowych (ŁAKOTA, RASZKA 1993]. 

Celem opisanych badań było sprawdzenie wpływu zalecanych do stosowania 
w latach 1995/1996 [Zalecenia ochrony roślin ... 1995) insektycydów I klasy toksycz
ności - Dyfonate lOG i Furadanu 5G na populacje przedstawicieli makrofauny 
glebowej, dżdżownice z gatunku E. fetida (Sav.). 
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Materiały i metodyka 

Doświadczenie prowadzono w laboratorium, na sztucznym podłożu (zawie
rającym torf sfagnowy, ił i piasek kwarcowy w stosunku 1:2:7), w temperaturze 
20 ±5°C. 

Badano wpływ insektycydów Dyfonate lOG (pestycyd w formie drobnego 
granulatu, zawierający 10% substancji aktywnej fonofosu) i Furadanu 5G (granu
lat zawierający 5% substancji aktywnej - karbofuranu) na przeżywalność, przyros
ty biomasy i rozmnażanie dżdżownic z gatunku E. fetida (Sav.). 

Dawki pestycydów [Zalecenia ochrony roślin ... 1995) wprowadzono do wazo
nów w formie granulatu, a trzy powtórzenia każdego podłoża testowego zawiera
ły: 

1 A - C Dyfonate dawka 35 kg·ha-1, 

2 A - C Furadan dawka 20 kg·ha-1, stosowana przeciwko mszycom, 
3 A - C Dyfonate dawka 10 kg·ha-1, do zwalczania śmietki ćwiklanki, 
4 A - C Furadan dawka 15 kg·ha-1, do zwalczania śmietki ćwiklanki, 
O A - C Kontrola bez pestycydów. 

Każdy wazon zasiedlono 10 dojrzałymi płciowo dżdżownicami o średniej 
zbliżonej do siebie biomasie (0,307 ±0,0164 g). 

Jednocześnie, w podobnym układzie doświadczenia, obserwowano oddziały
wanie herbicydów: Lontrelu 300 (w dawce 0,5 dm3·ha-1), Butisanu SC (3 
dm3·ha-1) i Kompalu 365 SE (w dawce 1,25 dm3·ha-1). Wpływ tych herbicydów 
przedstawiono w oddzielnej publikacji [KOSTECKA 1998b]. Kontroli przyrostów 
biomasy i przeżywalności dżdżownic w kontakcie z insektycydami dokonano 
ośmiokrotnie w odstępach tygodniowych. Stosując metodę sortowania ręcznego 
poszukiwano także składanych przez dżdżownice kokonów. Wykluwalności z 
kokonów nie przebadano, ponieważ badane insektycydy całkowicie wstrzymały 
ich składanie. 

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 na wykre
sach. 

Wyniki i ich omówienie 

W porównaniu do wazonów kontrolnych (rys. 1), gdzie obserwowano regu
larne przyrosty biomasy E. fetida, we wszystkich wazonach z granulatami stwier
dzono istotnie negatywne oddziaływanie insektycydów, zarówno na biomas<.;, jak i 
przeżywalność dżdżownic (rys. 1-5). Spadki biomasy utrzymywały sit.; w całym 
okresie obserwacji, podobnie jak zwiększająca się w miar<.; upływu czasu śmiertel
ność testowanych osobników. 

Z zastosowanych insektycydów mniej toksyczny okazał si<.; Furadan, bt.;dąc 
przyczyną mniejszych spadków biomasy i wyższej przeżywalności E. fetida. Fura
dan 5G jest środkiem ochrony roślin, odznaczającym sit.; szerokim zakresem dzia
łania przeciw szkodliwym owadom, roztoczom i nicieniom. Bardzo toksycznie 
działał natomiast na dżdżownice Dyfonate lOG, powodując największe i najszyb
sze spadki ich biomasy oraz najwyższą i najszybszą śmiertelność. Jest to insekty
cyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym. 
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Dynamika średniej biomasy dżdżownic E. fetida w wazonie kontrolnym 
Dynamics of average E. fetida biomass in control pot without pesticides 
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Fig. 2. 

Dynamika średniej biomasy E. fetida w wazonie z Dyfonate lOG, dawka - 35 
kg·ha-1 

Dyna mies of average E. fetida biomass in con ta et with Dyfonate lOG ( dose 35 
kg·ha-1) 

W dawce 35 kg·ha-1 już od 1 tygodnia powodował znaczne spadki biomasy 
badanych osobników (0,044 g), a pierwsze obumarłe dżdżownice zauważono w 2 
tygodniu. Wzrastające spadki biomasy i śmiertelność utrzymywały się do końca 
obserwacji (rys. 2) . W przypadku niższej dawki Dyfonate (10 kg·ha-1) spadek bio
masy nastąpił również szybko, ale obumarłe osobniki znaleziono po 3 tygodniu 
(rys. 4). 
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Dynamika średniej biomasy E. fetida w wazonie z Furadanem SG, dawka - 20 
kg·ha-1 

Dynamics of average E. fetida biomass in contact with Furadan SG (dose 20 
kg·ha-1) 
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Fig. 4. 

Dynamika średniej biomasy E. fetida w wazonie z Dyfonate 10G, dawka - 10 
kg·ha-1 

Dynamics of average E. fetida biomass in contact with Dyfonatc 10G (dose 10 
kg·ha-1) 

Furadan SG działał mniej toksycznie. Przy dawce wyższej (20 kg·ha-1), 

wzrastającym ubytkom biomasy, od 6 tygodnia towarzyszyła śmiertelność (rys. 3). 
Dawka 15 kg·ha-1 długo nic powodowała śmiertelności dżdżownic, ale była przy
czyną spadków ich biomasy. Po 8 tygodniach śmiertelność E. fetida wynosiła 3%, 
a ubytki biomasy zastąpił niewielki jej przyrost (0,007 g) - (rys. 5). 
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Fig. 5. 

Dynamika średniej biomasy E. fetida w wazonie z Furadanem SG, dawka - 15 
kg·ha-1 

Dynamics of average E. fetida biomass in contact with Furadan SG ( dose 15 
kg·ha-1) 

Stwierdzono interesującą zależność pomiędzy stężeniem testowanych prepa
ratów a ubytkami biomasy i śmiertelnością dżdżownic. W wypadku większego 
stężenia, zarówno Dyfonate lOG jak i Furadanu 5G, ubytki biomasy testowanych 
dżdżownic były mniejsze, ale za to wyraźnie wzrastała ich śmiertelność. Przy niż
szych dawkach, wysokim ubytkom biomasy towarzyszyła wyższa przeżywalność. 

We wszystkich wariantach podłoża z testowanymi insektycydami, w porów
naniu z kontrolą, dżdżownice przejawiały zmniejszoną aktywność; były mało ruch
liwe, a także zaobserwowano ograniczenie pobierania pokarmu. Negatywny 
wpływ testowanych insektycydów objawił się także we wszystkich przypadkach 
całkowitym brakiem składania kokonów. Podobne oddziaływanie insektycydów na 
E. fetida wykazali w swoich badaniach ZABWCKI i in. [1996], oceniając benomyl i 
paration. Silne ograniczenie reprodukcji pod wpływem testowanych insektycydów 
I klasy można wyjaśnić tym, że w niesprzyjających warunkach środowiskowych 
dżdżownice ograniczają się do podstawowych procesów życiowych [ZABŁOCKI i in. 
1996; KOSTECKA 1998a]. 

Porównując oddziaływanie badanych insektycydów z oddziaływaniem zale
canych w dalszym ciągu do stosowania [CZAPLICKI 1998] herbicydów Butisanu i 
Kompalu [KOSTECKA 1998b] należy podkreślić, że niekorzystne oddziaływanie her
bicydów na dżdżownice było znacznie słabsze. W porównaniu do kontroli obniży
ły one co prawda biomasę dżdżownic, ale nic powodowały ich śmiertelności i nic 
hamowały całkowicie rozmnażania (choć wpływały na mniejszą liczbę złożonych 
kokon1>w i obniżały średni,! biomasę wyklutych osobników). 

W świetle przeprowadzonego doświadczenia należy podkreślić słuszność 
decyzji o wycofaniu Dyfonate lOG i Furadanu 5G z ogólnego stosowania w 
ochronie roślin [CZAPLICKI 1998]. Walczqc z chwastami, chorobami i szkodnikami 



614 J. Kostecka 

należy pamiętać o tym, że w lądowych łańcuchach pokarmowych, detrytus zostaje 
najpierw zjedzony i rozdrobniony przez zwierzęta (głównie dżdżownice , pareczni
ki, owady i pajęczaki), co w konsekwencji ułatwia i przyspiesza pracę reducentów: 
bakterii i grzybów. 

Ochrona życia biologicznego gleb, w tym życia dżdżownic, a także znajo
mość wpływu ich biologicznych czynności na właściwości gleby jest warunkiem 
prawidłowego działania człowieka w środowisku. 
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Streszczenie 

W przedstawianych badaniach oceniano wpływ insektycydów Dyfonate lOG 
i Furadanu SG na przedstawicieli makrofauny glebowej - dżdżownice Eisenia feti
da (Sav.). Wykazano, że insektycydy te powodowały wysoką śmiertelność dżdżow
nic, a także wpływały negatywnie na ich biomasę oraz rozmnażanie ( całkowicie 
redukowały liczbę składanych kokonów). 
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Summary 

615 

Presented study evaluates the effect of insecticides (Dyfonate lOG and Fu
radan 5G), in doses as reeommended in forming, on the Eisenia fetida (Sav.) 
earthworm as a representative of soi! macrofauna. It was shown that tested 
insccticides caused a high death rate of earthworms and detrimentally affected 
their biomass and reproduction (the number of laid cocoons was critically re
duccd). 
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