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ZASTOSOWANE OZNACZENIA 

 

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne; 

DCM – dichlorometan (rozpuszczalnik, w którym były przygotowywane roztwory 

fenantrenu dodawane do gleby); 

DH – aktywność dehydrogenaz; 

EC50 – (ang. 50 % Effect Concentration) – stężenie powodujące efekt toksyczny 

wynoszący 50 % kontroli; 

IO – intensywność oddychania; 

LOEC – (ang. Lowest Observable Effect Concentration) najniższe stężenie badanego 

zanieczyszczenia, przy którym zaobserwowano efekt toksyczny; 

NOEC – (ang. No Observable Effect Concentration) – najwyższe stężenie badanego 

zanieczyszczenia, przy którym nie zaobserwowano efektu toksycznego; 

PN – potencjał nitryfikacji; 

% kontroli – efekt ekotoksykologiczny względem kontroli (kontrola – gleba 

niezanieczyszczona fenantrenem, z dodatkiem DCM; efekt w kontroli = 100 %); 

SM – sucha masa części nadziemnych pszenicy zwyczajnej; 

SWT – syntetyczny wskaźnik toksyczności, uwzględniający parametry: % kontroli, 

LOEC i współczynnik kierunkowy b; 

ŚWM – świeża masa części nadziemnych pszenicy zwyczajnej; 

WCN – wzrost części nadziemnych pszenicy zwyczajnej; 

Współczynnik kierunkowy b – współczynnik kierunkowych równania regresji prostej 

(b) opisującej wpływ stężenia fenantrenu na reakcję organizmów; 
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WSTĘP 

 Gleba spełnia w środowisku szereg bardzo ważnych funkcji a wiele z nich jest 

zagrożonych w wyniku działalności człowieka [COM(2006)231]. Jednym z głównych 

zagrożeń są zanieczyszczenia chemiczne, z których wiele ulega akumulacji w glebie 

[Kabata-Pendias, 1999; COM(2006)231; Yang i in., 2010]. Szczególnie niebezpieczne 

są zanieczyszczenia organiczne (TZO), gdyż mogą one długo pozostawać w środowisku 

glebowych i oddziaływać na organizmy, stanowiąc zagrożenie dla ekosystemów 

lądowych, a także wodnych [Brändi i in., 2008]. Jedną z grup związków zaliczanych do 

TZO są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Szesnaście związków 

z tej grupy zostało umieszczonych na liście US EPA, a dziewięć WWA objęto polskimi 

regulacjami prawnymi, określającymi dopuszczalne zawartości tych związków w 

środowisku glebowych [Dz.U. 2002]. 

 Do oceny wpływu zanieczyszczeń na biotyczne składniki ekosystemów 

glebowych stosuje się metody ekotoksykologiczne, które określają reakcje wybranych 

organizmów testowych [Leitgib i in., 2007; Alvarenga i in., 2009]. Tradycyjne badania 

ekotoksykologiczne prowadzone są w stałych, ściśle określonych, najczęściej 

optymalnych warunkach środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, 

dostępność pokarmu [Holmstrup i in., 2010; Laskowski i in., 2010]. Jednak, w 

środowisku naturalnym takie warunki występują bardzo rzadko, a organizmy 

występujące na terenach zanieczyszczonych, często jednocześnie narażone są na 

niekorzystne oddziaływanie naturalnych czynników stresowych [Holmstrup i in., 2010; 

Laskowski i in., 2010]. Czynniki takie jak np. temperatura [Holmstrup i in., 2014], 

niekorzystne warunki wodno-powietrzne [Sørensen i Holmstrup, 2005; Skovlund i in., 

2006], czy właściwości fizykochemiczne gleby [Oleszczuk, 2008] mogą wpływać na 

żyjące w glebie organizmy bezpośrednio lub pośrednio poprzez zmianę biodostępności 

obecnych w niej zanieczyszczeń WWA. Łączne oddziaływanie substancji toksycznych i 

naturalnych stresów środowiskowych może zachodzić według zróżnicowanych 

mechanizmów, powodując nasilenie lub osłabienie efektów toksycznych [Laskowski i 

in., 2010]. Toksyczne oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych może być więc 

zależne od naturalnych warunków środowiskowych [Holmstrup i in., 2010; Laskowski i 

in., 2010]. Dla właściwej oceny ryzyka ekotoksykologicznego (a tym samym ochrony 

środowiska glebowego) bardzo istotne jest określenie warunków, które mogą 
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modyfikować spodziewane efekty dla organizmów żywych [Holmstrup i in., 2010]. W 

pracy tej podjęto próbę oceny roli naturalnych czynników środowiskowych, tj. 

temperatury i wilgotności gleby w ekotoksykologicznym oddziaływaniu modelowego 

związku z grupy WWA (fenantrenu) na aktywność mikroorganizmów glebowych i 

wzrost roślin (pszenicy we wczesnych fazach rozwojowych), przy uwzględnieniu 

wpływu właściwości gleby. 
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CEL, ZAKRES PRACY I HIPOTEZA BADAWCZA 

 

Cel pracy: 

 Celem ogólnym pracy było określenie wpływu warunków temperatury i 

wilgotności gleby na ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu w stosunku do 

organizmów wskaźnikowych (mikroorganizmów i pszenicy zwyczajnej) w trzech 

zróżnicowanych pod względem właściwości fizykochemicznych materiałach 

glebowych. 

 

Cele szczegółowe: 

1) Porównanie wrażliwości wybranych parametrów określających aktywność 

mikroorganizmów glebowych oraz wzrost pszenicy we wczesnych fazach 

rozwojowych na zanieczyszczenie gleb fenantrenem w zróżnicowanych warunkach 

temperatury i wilgotności gleby 

2) Ocena wpływu temperatury na ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu 

względem organizmów glebowych 

3) Ocena wpływu wilgotności gleby na ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu 

względem organizmów glebowych 

4) Ocena łącznego oddziaływania temperatury i wilgotności gleby na 

ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu względem organizmów glebowych 



9 

 

 

Zakres badań: 

- wszystkie badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych 

- w badaniach wykorzystano trzy materiały glebowe o zróżnicowanych właściwościach 

fizykochemicznych 

- w badaniach uwzględniono następujące czynniki: 

 Temperatura (3 poziomy) 

 Wilgotność gleby (3 poziomy) 

 Zanieczyszczenie fenantrenem (5 poziomów) 

 Właściwości fizykochemiczne gleby (3 poziomy) 

- parametry, na podstawie których wykonano ocenę ekotoksykologicznego 

oddziaływania fenantrenu obejmowały: 

 Aktywność mikroorganizmów glebowych (trzy testy) 

 Wzrost pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) we wczesnych 

fazach rozwoju (trzy parametry) 

 

Hipoteza badawcza: 

 Warunki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność gleby mogą wpływać 

na ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu względem mikroorganizmów 

glebowych i pszenicy, a wpływ ten jest uzależniony od właściwości fizykochemicznych 

gleby. 
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PRZEGLĄD LITERATURY 

1. Zagrożenia dla gleb użytkowanych rolniczo 

 We wrześniu 2006 roku Parlament Europejski zatwierdził dokument pt.: 

„Thematic Strategy on Soil Protection”, którego głównym celem jest zaproponowanie 

kierunków i działań służących ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu gleby na 

terenie państw członkowskich Unii Europejskiej [COM(2006)231]. W dokumencie 

określono główne zagrożenia gleb w Europie oraz główne kierunki działań zmierzające 

do przeciwdziałania tym zagrożeniom lub łagodzenia ich skutków. Zwrócono uwagę na 

liczne funkcje gleby (m.in. rolnicza, siedliskowa, retencyjna, bank genów, kulturowa, 

etc.) mające znaczenie nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania środowiska 

naturalnego, ale także dla rozwoju ekonomiczno-społecznego i zdrowia ludzi. Z punktu 

widzenia rolnictwa najistotniejsze z nich to funkcja siedliskowa i retencyjna. Gleba jest 

cennym źródłem niezbędnych składników i środowiskiem życia dla licznych grup 

organizmów, zarówno roślin jak i mikroorganizmów. Podstawowe funkcje gleby są 

jednak zagrożone przez procesy prowadzące do jej degradacji, wśród których, jako 

najistotniejsze, wymienia się: erozję, spadek zawartości materii organicznej, 

uszczelnienie, zagęszczenie, spadek bioróżnorodności, zasolenie, powodzie i osuwanie 

ziemi oraz zanieczyszczenie. Skala ich niekorzystnego oddziaływania w krajach Europy 

wykazuje tendencje wzrostowe i budzi coraz większe obawy [COM(2006)231]. 

Erozja jest procesem polegającym na zmywaniu (erozja wodna) lub wywiewaniu 

(erozja powietrzna) wierzchniej warstwy gleby. Nasilenie tego zjawiska zależy od 

rzeźby terenu, budowy geologicznej, pokrycia terenu, ilości i intensywności 

występujących opadów oraz gospodarki rolnej [Baran i Turski, 1996]. W Europie 

zjawisko erozji wodnej i powietrznej zagraża odpowiednio 12% i 4% całkowitej 

powierzchni lądów [COM(2006)231]. W Polsce potencjalne zagrożenie erozją wietrzną, 

podobnie jak wodną występuje na ok. 30% powierzchni kraju [Ochrona środowiska 

2011]. 

Problem spadku zawartości materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo 

związany jest przede wszystkim ze zmianami w sposobie gospodarowania i upraw, a w 

szczególności z stosowaniem monokultury, nieprawidłowej orki, wzrostem liczby 

gospodarstw rolnych specjalizujących się wyłącznie w uprawie roślin [Bot i Benites, 
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2005]. Spadek zawartości materii organicznej w znacznym stopniu zwiększa podatność 

gleby na inne formy degradacji [EUR 23767 EN – 2009]. Obecnie w Europie problem 

niskiej lub bardzo niskiej (< 2%) zawartości substancji organicznej obejmuje prawie 

połowę (45%) powierzchni gleb [COM(2006)231]. W Polsce informacje w tym zakresie 

są jeszcze stosunkowo ograniczone, ale wstępne oszacowania także wskazują na 

tendencje spadkowe [Stuczyński i in., 2010]. 

 Zagęszczanie gleby spowodowane niszczeniem jej struktury przez koła maszyn i 

narzędzi rolniczych prowadzi do zmniejszenia porowatości oraz pogorszenia stosunków 

wodno-powietrznych [Baran i Turski, 1996, Alaoui i in., 2011]. Na terenie naszego 

kraju problem ten dotyczy około 26% użytków rolnych [Czyż, 2011]. 

 Problem zasolenia gleb występuje głównie na niewielkich obszarach Europy 

Południowej [COM(2006)231] i nie stanowi istotnego zagrożenia dla Polski [Ilnicki, 

2004]. 

 Na osuwanie się ziemi najczęściej narażone są obszary wykazujące tendencje do 

silnej erozji, położone na stromych zboczach z gliniastym podglebiem. Największe 

nasilenie tych zjawisk obserwuje się na obszarach górskich w regionach alpejskich oraz 

śródziemnomorskich [COM(2006)231]. 

 Zwiększanie powierzchni miast oraz rozwój infrastruktury prowadzi do 

degradacji gleby w wyniku zasklepienia jej powierzchni nieprzepuszczalnymi 

materiałami [Technical Document On Soil Sealing 2nd Draft, 2011]. W Europie szacuje 

się, że zasklepionych jest około 9% powierzchni [COM(2006)231]. W Polsce zjawisko 

to wykazuje tendencję wzrostową (tempo wzrostu 0,3% w latach 2006 – 2011), w 2011 

roku tereny zurbanizowane i zabudowane stanowiły ok. 5,0% powierzchni kraju 

[Ochrona Środowiska 2011]. 

 Istotnym zagrożeniem dla gleb użytków rolnych jest spadek bioróżnorodności 

polegający na zmniejszeniu różnorodności genów i gatunków, co w konsekwencji 

prowadzi do zmniejszenia ilości ekosystemów oraz pełnionych przez nie funkcji, a 

także spadku potencjału metabolicznego ekosystemów. Zagrożenie dla 

bioróżnorodności mogą stanowić wszystkie procesy degradacji gleb [COM(2006)231]. 

Ocena zakresu tego problemu jest trudna ze względu na brak danych. W Polsce 

zagrożenia spadkiem różnorodności biologicznej koncentrują się na niewielkich 

obszarach i mają znaczenie lokalne [Raport o stanie środowiska w Polsce 2008]. 
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Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest problem zanieczyszczenia gleb 

będący wynikiem przede wszystkim działalności człowieka związanej z 

uprzemysłowieniem [COM(2006)231], ale także w pewnym stopniu z rozwojem 

rolnictwa [Alloway i Ayres, 1999; Kabata-Pendias i Pendias, 1999]. Gleby 

wykorzystywane rolniczo w Polsce, pod względem zanieczyszczenia nie odbiegają od 

poziomu krajów sąsiadujących [Kabata-Pendias i Pendias, 1999]. Znaczną część kraju 

można uznać za nie zanieczyszczoną [Maliszewska-Kordybach, 2000a,b; Maliszewska- 

Kordybach i Terelak, 2000; Terelak i Motowicka-Terelak, 2000], niemniej zagrożenia 

występują w odniesieniu do poszczególnych substancji lub w skali lokalnej 

[Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 2001; Smreczak i Harmsen, 2001]. 

Zużycie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin nie jest w Polsce wysokie i 

na przeważającym obszarze nie stanowi ono poważnego zagrożenia [Raport o stanie 

środowiska w Polsce 2008].  

2. Chemiczne zanieczyszczenia gleb 

2.1. Podziały zanieczyszczeń gleb 

Gleba jest elementem środowiska przyrodniczego, w którym w ostatecznej 

kolejności gromadzi się większość zanieczyszczeń chemicznych [Kabata-Pendias i 

Pendias, 1999; Yang i in., 2010]. Biorąc pod uwagę dużą różnorodność substancji 

zanieczyszczających gleby istnieje wiele kryteriów ich podziałów. Ze względu na 

źródła pochodzenia oraz wpływ działalności człowieka wyróżniamy zanieczyszczenia 

naturalne (np. pochodzące z erupcji wulkanów) [Wang i in., 2010] i antropogeniczne 

(można tu wydzielić substancje pochodzenia przemysłowego, rolniczego itp.) [Baran i 

Turski, 1996]. Wśród źródeł antropogenicznych można wyróżnić źródła punktowe (z 

pojedynczego źródła emisji, np. komina), liniowe (wzdłuż szlaków komunikacyjnych) 

oraz źródła powierzchniowe obejmujące swoim oddziaływaniem znaczne obszary 

[Alloway i Ayres, 1999]. Ze względu na sposób dostawania się do gleby wyróżniamy 

zanieczyszczenia, które zostały wprowadzone w wyniku depozycji z atmosfery (np. z 

deszczem), wprowadzone do gleby w wyniku działalności człowieka w sposób 

przypadkowy (np. wylewy szkodliwych substancji) lub zostały wprowadzone celowo 

(np. stosowanie pestycydów) [Brändi i in., 2007]. Biorąc pod uwagę zróżnicowane 

właściwości chemiczne zanieczyszczenia gleb można podzielić na nieorganiczne i 
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organiczne [Alloway i Ayres, 1999; Makovníková i inni 2007; Klimkowicz-Pawlas, 

2009; Naidu, 2010]. 

2.2. Zanieczyszczenia nieorganiczne gleb 

 Zanieczyszczenia nieorganiczne gleb obejmują liczną grupę związków oraz 

pierwiastków chemicznych (tj. związki siarki, azotu, fosforu, fluoru, metale itp.) [Baran 

i Turski, 1996]. Na glebach użytkowanych rolniczo jedno z najistotniejszych zagrożeń 

stanowią podwyższone zawartości związków azotu i fosforu stosowanych w celach 

nawozowych. Wprowadzone w zbyt dużych ilościach mogą przedostawać się do wód 

powierzchniowych powodując w nich zjawisko eutrofizacji [Rydén i in., 2003]. Azot w 

formie NOx oraz siarka SO2 mogą dostawać się do gleby także z opadami 

atmosferycznymi. Źródłem NOx jest emisja z silników spalinowych i elektrowni, choć 

ich obecność w glebie może być również wynikiem działalności rolniczej [Alloway i 

Ayres, 1999]. SO2 dostaje się do atmosfery głównie w wyniku emisji z elektrowni 

węglowych [Baran i Turski, 1996]. Obecność NOx i SO2 może być przyczyną tzw. 

„kwaśnych deszczy” [Ilnicki, 2004] i powodować degradację gleby w wyniku jej 

zakwaszenia [Motowicka-Terelak i Terelak, 1998]. 

Wśród zanieczyszczeń nieorganicznych gleb istotną grupę stanowią metale 

[Micó i in., 2006; Makovníková i inni 2007]. Wiele z nich łatwo ulega akumulacji w 

glebie [Chopin i Alloway, 2007], a wykazując ponadto właściwości toksyczne stanowi 

poważny problem dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi [Ottosen i in., 2001]. 

Mogą one być pochodzenia naturalnego, co jest związane z ich występowaniem w 

niektórych skałach macierzystych (zwykle w ilościach nie stwarzających zagrożenia) 

lub antropogenicznego [Micó i in., 2006]. Zanieczyszczenie gleb metalami jest 

związane głównie z emisją z przemysłu, komunikacji i transportu oraz z działalnością 

rolniczą [Kabata-Pendias i Pendias, 1999; Kızılkaya i in., 2003] (nawożenie gleb 

osadami ściekowymi [Alloway i Ayres, 1999; Nicholson i in., 2003; Thévenot i in., 

2007], zanieczyszczenia w nawozach mineralnych [Alloway i Ayres, 1999; Nicholson i 

in., 2003; Thévenot i in., 2007], obecność w pestycydach itp. [Alloway i Ayres, 1999; 

Nicholson i in., 2003]). Zanieczyszczenie gleb metalami w Polsce jest na podobnym 

poziomie jak na świecie [Kabata-Pendias i Pendias, 1999]. W Polsce głównymi 

metalami zanieczyszczającymi gleby użytków rolnych są: Cd, Pb i Zn [Terelak i in., 

2000]. W skali całego kraju co najmniej 92% gleb ornych można uznać za nie 
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zanieczyszczone tymi metalami [Dz.U. 2002; Terelak i in., 2008]. Gleby najsilniej 

zanieczyszczone cynkiem i ołowiem występują na terenie województwa śląskiego, 

małopolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego [Terelak i in., 2000].  

2.3. Zanieczyszczenia organiczne gleb 

 Zanieczyszczenia organiczne stanowią obszerną grupę związków. Około 70% z 

56 substancji umieszczonych na liście „Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi” stanowią związki organiczne 

[Dz.U. 2002]. Wśród nich istotną grupę stanowią tzw. trwałe zanieczyszczenia 

organiczne (TZO). Podstawową cechą TZO jest ich duża trwałość w środowisku 

naturalnym, w tym także w glebie, w której mogą pozostawać przez okres rzędu 

dziesiątek lat [Weber i in., 2008]. Akumulacja TZO w glebie związana jest z ich słabą 

rozpuszczalnością w wodzie, lipofilowością oraz dużym powinowactwem do materii 

organicznej [Nam i in., 2008b] Część TZO to związki toksyczne i ulegające akumulacji, 

a więc stanowiące zagrożenie zarówno dla ekosystemów lądowych jak i wodnych 

[Brändli i in., 2008]. TZO mogą być przenoszone w atmosferze na duże odległości, na 

ich oddziaływanie mogą być narażone tereny znacznie oddalone od źródeł emisji 

[Maliszewska-Kordybach, 1999b]. Do TZO zaliczanych jest kilkanaście grup 

związków, w tym m.in.: polichlorowane dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle 

(PCB), część chloroorganicznych pestycydów [Nam i in., 2008b]. Wśród TZO 

występują także związki należące do wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA) [Maliszewska-Kordybach, 1999b; Nam i in., 2008b; Cai i in., 

2008]. 

2.4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są grupą zawierającą setki 

związków chemicznych występujących w przyrodzie [Wilcke, 2000]. Wiele z nich 

stanowi potencjalne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi jak i środowiska naturalnego 

[Yang i in., 2011], dlatego związki te objęte są często regulacjami prawnymi 

określającymi ich dopuszczalne zawartości w glebie [Dz.U. 2002]. WWA są 

zbudowane z co najmniej dwóch połączonych pierścieni benzenowych [Wilcke, 2000], 

w ułożeniu liniowym, kątowym lub klasterowym [Maliszewska-Kordybach, 1999a]. 

Powstają w wyniku niepełnego spalania substancji organicznych [Wilcke, 2000]. 
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Nieznaczna część WWA pochodzi z naturalnych źródeł (np. pożary lasów i prerii, 

wybuchy wulkanów), zdecydowana większość jednak emitowana jest ze źródeł 

antropogenicznych, z których najważniejszymi są: elektrownie i elektrociepłownie, 

spalanie odpadów, transport samochodowy, procesy przemysłowe, opalanie 

pomieszczeń mieszkalnych i inne [Atanassova i Brümmer, 2003; Wang i in., 2004; 

Maliszewska-Kordybach i in., 2008; Li i in., 2010]. Część WWA dostaje się do gleby 

wraz z osadami ściekowymi i kompostami stosowanymi do użyźniania terenów 

rolniczych [Lichtfouse i in., 2005; Song i in., 2006]. Badania wskazują na odmienny 

skład WWA, w zależności od źródła pochodzenia: w przypadku źródeł naturalnych 

dominują WWA o mniejszej masie cząsteczkowej, a antropogenicznych WWA o 

wyższej masie cząsteczkowej [Wilcke, 2007; Maliszewska-Kordybach i in., 2009a]. 

Związki zawierające ≥ 4 pierścieni benzenowych w cząsteczce różnią się od WWA o ≤ 

3 pierścieniach nie tylko źródłem pochodzenia, ale także właściwościami takimi jak 

m.in. rozpuszczalność w wodzie, lotność oraz lipofilowość. Ze wzrostem liczby 

pierścieni zwiększa się masa cząsteczkowa maleje rozpuszczalność w wodzie i lotność, 

a wzrasta lipofilowość [Wild i Jones, 1995; Maliszewska-Kordybach, 1999a; Wang i 

in., 2010]. Zróżnicowanie to powoduje, że WWA o mniejszej masie cząsteczkowej są 

zazwyczaj bardziej biodostępne [Semple i in., 2004; Smreczak i in., 2008] i łatwiej 

ulegają biodegradacji [Wang i in., 2010]. 

WWA występują w przyrodzie bardzo powszechnie. W powietrzu są najczęściej 

związane z cząstkami aerozoli, przez co mogą być przenoszone na znaczne odległości 

[Wilcke, 2007; Srogi, 2007; Nam i in., 2008a; Maliszewska-Kordybach i in., 2009a; 

Quiroz i in., 2011], aby następnie z opadami przedostać się do wody, gleby i roślin [Cai 

i in., 2007]. Największa ilość WWA jest zmagazynowana w glebie, do której WWA 

trafiają z atmosfery [Wild i Jones, 1995; Li i in., 2010] wraz z deszczem, śniegiem, 

pyłami lub materiałem roślinnym [Maliszewska-Kordybach, 1999a].  

Ze względu na swoją trwałość i hydrofobowość, WWA mogą pozostawać w 

środowisku glebowym przez długi czas [Ping i in., 2007]. Ponad 90 % całkowitej ilości 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych obecnych w środowisku 

naturalnym znajduje się w powierzchniowej warstwie gleby m.in. ze względu na ich 

powinowactwo do glebowej materii organicznej [Wilcke, 2000]. Obecne w glebie 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mogą ulegać różnym przemianom: 
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biodegradacji, reakcjom chemicznym, ulatnianiu, wymywaniu, fotolizie, sorpcji do fazy 

stałej gleby oraz pobraniu przez rośliny lub zwierzęta [Wang i in., 2004]. 

Największe stężenia WWA (>150 mg kg
-1

) w glebie występują na terenach 

silnie uprzemysłowionych [Maliszewska-Kordybach, 1999a; Wilcke, 2007], gdzie 

mogą być wyższe o kilka rzędów wielkości w porównaniu z obszarami 

niezanieczyszczonymi, oddalonymi od źródeł emisji (<1 mg kg
-1

) [Maliszewska-

Kordybach, 2009b; Maliszewska-Kordybach i in., 2010]. 

Informacje dotyczące zawartości WWA na terenie Europy obejmują głównie 

obszary silnie zanieczyszczone [Johnsen i Karlson, 2007; Maliszewska-Kordybach i in., 

2009a], mniej jest danych na temat gleb użytkowanych rolniczo [Hao i in., 2007; 

Wilcke, 2007]. Średnie zawartości ∑16WWA (wg listy US EPA) w glebach na 

obszarach użytkowanych rolniczo w krajach sąsiadujących z Polską takich jak Niemcy 

[Wilcke, 2000] czy Czechy [Holoubek i in., 2009] są w granicach, odpowiednio 0,2 i 

0,8 mg kg
-1

. Podobne zawartości określono w glebach terenów rolnych w Polsce 

(średnia ∑16WWA: 0,435 mg kg
-1

) [Maliszewska-Kordybach i in., 2009a]. Średnia 

zawartość 9 WWA [Dz.U. 2002] w glebach gruntów ornych wynosi 0,41 mg kg
-1

 

[Maliszewska-Kordybach i in., 2008]. Dla 8% gruntów ornych zawartość tych 

węglowodorów przekracza wartość dopuszczalną w polskich regulacjach prawnych 

(Dz.U. 2002) [Maliszewska-Kordybach i in., 2008; Maliszewska-Kordybach i in., 

2009a]. 

Jednym z dominujących składników mieszaniny WWA obecnych w środowisku 

glebowym jest fenantren [Bucheli i in., 2004; Ma i in., 2005; Desaules i in., 2008; 

Holoubek i in., 2009; Wang i in., 2010]. Fenantren jest jednym z 9 WWA 

umieszczonych na liście Rozporządzenia z 2002 r. [Dz.U. 2002] oraz jednym z 16 

WWA na liście US EPA. Jego udział w glebie mieści się w zakresie 2 – 24% dla 

∑16WWA z listy US EPA [Maliszewska-Kordybach i in., 2009a]. Jest to związek 

zbudowany z trzech połączonych pierścieni benzenowych [Poeton i in., 1999], 

stosunkowo dość dobrze rozpuszczalny w wodzie [Ping i in., 2007] i charakteryzujący 

się stosunkowo dużą w porównaniu z cięższymi WWA biodostępnością [Amellal i in., 

2001]. Jego właściwości decydują o możliwości względnie łatwej migracji w głąb 

profilu glebowego, co może stwarzać zagrożenie dla wód gruntowych [Ping i in., 2007]. 

W glebach ornych Polski jego zawartość wynosi średnio 0,056 mg kg
-1

. [Maliszewska-

Kordybach i in., 2009a]. 
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3. Skutki zanieczyszczenia gleb organicznymi substancjami 

chemicznymi 

Wiele zanieczyszczeń organicznych jest toksyczna dla organizmów glebowych i 

w sposób bezpośredni ogranicza funkcję siedliskową gleby [Rahman i in., 2010]. 

Niektóre z tych związków mogą też zmieniać abiotyczne właściwości gleb, a w 

szczególności właściwości fizykochemiczne, wpływając w sposób pośredni na 

biologiczne elementy ekosystemu glebowego [Essien i John, 2010]. 

3.1. Abiotyczne skutki zanieczyszczenia gleb substancjami organicznymi 

Wpływ znacznych ilości zanieczyszczeń organicznych na właściwości fizyczne 

gleby to przede wszystkim pogorszenie jej warunków wodno-powietrznych, w wyniku 

zmniejszenia lub całkowitego ograniczenia przepuszczalności, redukcja pojemności 

wodnej oraz wypychanie z porów glebowych wody i powietrza niezbędnych dla korzeni 

roślin [Essien i John, 2010]. Substancją organiczną silnie wpływającą na właściwości 

fizykochemiczne gleb jest ropa naftowa [Mashalah i Majid, 2006; Uzoije i Agunwamba, 

2011], która może dostać się do gleby w trakcie przypadkowych wycieków, związanych 

z jej transportem, przechowywaniem i dystrybucją [Khamehchiyan i in., 2007]. 

Pogorszenie właściwości chemicznych gleby w wyniku zanieczyszczenia substancjami 

organicznymi polega głównie na ograniczeniu wymiany jonowej [Uzoije i Agunwamba, 

2011]. 

3.2. Biologiczne skutki zanieczyszczenia gleb – oddziaływanie na organizmy 

glebowe 

 Biologiczne skutki zanieczyszczenia gleb związkami organicznymi mogą być 

wynikiem pogorszenia jej fizykochemicznych właściwości, powodujących ograniczenie 

dostępu organizmów glebowych do wody, powietrza oraz przyswajalnych form 

podstawowych składników pokarmowych (azot, węgiel, fosfor) [Essien i John, 2010]. 

Jednak wiele związków organicznych w sposób bezpośredni bardzo silnie oddziałuje na 

organizmy glebowe, wykazując względem nich działanie toksyczne, mutagenne lub 

kancerogenne [Haritash i Kaushik, 2009]. Przykładem takich związków są 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne [Ziółkowska i Wyszkowski, 2010]. 
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3.2.1. Biologiczne skutki zanieczyszczenia gleb przez WWA – oddziaływanie na 

organizmy glebowe 

 Liczne badania wskazują, że wiele z wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA) zanieczyszczających gleby szkodliwie oddziałuje na bytujące w 

niej organizmy: rośliny, mikroorganizmy, bezkręgowce [Andreoni i in., 2004], co może 

przyczynić się do spadku bioróżnorodności [Kuntz i in., 2008]. Ich szkodliwość zależy 

od wielu parametrów, m.in. właściwości danego związku, jego stężenia, gatunku 

organizmu oraz od właściwości gleby i historii zanieczyszczenia.  

 Liczba pierścieni w cząsteczce WWA jest często parametrem skorelowanym z 

podstawowymi właściwościami związków z tej grupy [El-Alawi i in., 2002]. WWA 

zawierające ≥ 5 pierścieni w cząsteczce wykazują właściwości kancerogenne i 

mutagenne [Maliszewska-Kordybach, 1999a; Incardona i in., 2006]. Natomiast te o 

mniejszej ilości pierścieni w cząsteczce (≤ 4), ze względu na stosunkowo słabszą 

sorpcję, większą biodostępność [Maliszewska-Kordybach, 1999a] i mniejszą 

hydrofobowość są bardziej toksyczne [Maliszewska-Kordybach, 1999a; Incardona i in., 

2006]. Biodostępność nie jest cechą stałą związku, ale zależy od receptora 

biologicznego, poszczególne gatunki organizmów różnią się więc między sobą 

wrażliwością na toksyczne działanie [Gomez-Eyles i in., 2010]. 

Szkodliwość WWA w środowisku glebowym zależy również od czasu, który 

upłynął od momentu wprowadzenia zanieczyszczenia [Gomez-Eyles i in., 2010]. W 

glebach historycznie zanieczyszczonych szkodliwość tych związków względem 

organizmów glebowych może być niższa ze względu na ich mniejszą biodostępność 

[Gao i in., 2009] oraz występowanie gatunków mikroorganizmów zaadoptowanych do 

obecności tych zanieczyszczeń [Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 2003]. 

Niektóre mikroorganizmy glebowe mogą rozkładać WWA lub nawet wykorzystywać 

związki o mniejszej masie cząsteczkowej jako źródło węgla i energii [Maliszewska-

Kordybach i Smreczak, 2003; Król, 2006; Gałązka, 2010]. 

 Oddziaływanie WWA na organizmy glebowe jest też w istotnym zakresie 

uzależnione od właściwości gleby, które mogą determinować zarówno biodostępność 

tych węglowodorów jak i kontrolować warunki rozwoju mikroorganizmów [Yang i in., 

2011]. Zagadnienie to zostanie omówione szerzej w dalszej części pracy (pkt.: 5.4). 
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4. Ekotoksykologiczne metody oceny skutków zanieczyszczenia gleb 

Do oceny wpływu zanieczyszczeń gleby na degradację obecnego w niej życia 

biologicznego stosowane są zróżnicowane metody ekotoksykologiczne. Zasadą ich 

działania jest pomiar reakcji wybranych organizmów testowych na obecne w glebie 

szkodliwe substancje [Leitgib i in., 2007; Alvarenga i in., 2009]. Badania 

ekotoksyczności prowadzone są w dwóch kierunkach – ocena ekotoksyczności gleby 

potencjalnie zanieczyszczonej w środowisku i ocena toksyczności substancji, które 

mogą być wprowadzane do środowiska glebowego [Klimkowicz-Pawlas, 2009]. 

Oceny ekotoksyczności można dokonywać w oparciu o testy, w których 

wykorzystuje się ekstrakty glebowe lub bezpośrednio materiał glebowy. Pierwsze z nich 

obejmują ocenę toksyczności frakcji zanieczyszczeń glebowych rozpuszczonych w 

wodzie i stwarzających zagrożenie dla organizmów wodnych oraz żyjących w glebie 

[Eom i in., 2007]. Mogą więc służyć pośrednio do oceny retencyjnej funkcji gleby 

[Eom i in., 2007]. Metody, w których stosuje się wodne ekstrakty glebowe są zwykle 

tanie i szybkie [van Gestel i in., 2001], jednakże nie uwzględniają one bezpośrednego 

oddziaływania całej puli związków obecnych w glebie.[Cook i in., 2002; Hamdi i in., 

2006]. Do oceny oddziaływania zanieczyszczeń na siedliskową funkcję gleby bardziej 

odpowiednie są więc testy, w których stosowany jest bezpośrednio cały materiał 

glebowy [Eom i in., 2007]. Testy wykonywane bezpośrednio na glebie, z 

wykorzystaniem organizmów bytujących w glebie, są często bardziej czasochłonne 

[Manzo i in., 2008], jednak uwzględniają interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami, 

matrycą glebową i testowanymi organizmami i dają bardziej realistyczne wyniki 

integrujące specyficzne dla badanego miejsca efekty [Gruiz, 2005; Leitgib i in., 2007]. 

 Oceny wpływu zanieczyszczenia na organizmy glebowe dokonuje się w oparciu 

o wyznaczone wskaźniki toksyczności. Do podstawowych wskaźników należą: NOEC 

(No Observed Effect Concentration), LOEC (Lowest Observed Effect Concentration), 

ECx (x% Effect Concentration) [Klimkowicz-Pawlas, 2009]. Określają one relację 

zastosowanej dawki zanieczyszczenia i efektu zaobserwowanego w badanej populacji. 

NOEC określa największą badaną dawkę zanieczyszczenia, przy której nie 

zaobserwowano żadnego efektu [Warne i van Dam, 2008], LOEC stanowi najniższą 

dawkę, przy której zaobserwowano efekt, natomiast ECx jest poziomem 

zanieczyszczenia, przy którym badaną reakcję organizmów zaobserwowano u x% 

osobników populacji [Klimkowicz-Pawlas, 2009]. Wykorzystywanie NOEC i LOEC 
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jest często krytykowane [Chapman i inni 1996; Newman, 2008; Warne i van Dam, 

2008], gdyż zależą w dużym stopniu od warunków prowadzonych doświadczeń 

[Klimkowicz-Pawlas, 2009]. Wskaźniki toksyczności obliczane są na podstawie 

wyników uzyskanych dla zastosowanych testów ekotoksykologicznych. 

4.1. Testy wskaźnikowe 

 Ze względu na ogromną różnorodność organizmów żyjących w glebie, 

praktycznie nie ma możliwości wykonania oceny ekotoksykologicznej gleby dla 

każdego z występujących w niej gatunków [Breitholtz i in., 2006; Traas i van Leeuwen, 

2007]. W ekotoksykologii stosuję się więc tylko wybrane organizmy wskaźnikowe, 

które powinny być reprezentatywne pod względem ich funkcji ekologicznej (poziomu 

troficznego), budowy morfologicznej i drogi narażenia [Traas i van Leeuwen, 2007]. 

Ponadto, ważne jest, aby organizmy te były łatwe w utrzymaniu w warunkach 

laboratoryjnych [Traas i van Leeuwen, 2007]. Ocena ekotoksykologiczna może być 

dokonana na podstawie pomiaru parametrów charakteryzujących różny poziom, np. 

populację, organizm, organ czy komórki organizmów wskaźnikowych [Hansen, 2003]. 

Parametry te mogą także opisywać zachowanie [Aldaya i in., 2006] lub proces 

fizjologiczny czy biochemiczny [Klimkowicz-Pawlas, 2009]. Ważne jest, aby właściwy 

dobór organizmów oraz badanych parametrów zapewnił odpowiednią czułość, precyzję 

oraz powtarzalność testów wskaźnikowych [Traas i van Leeuwen, 2007]. 

 Organizmy różnią się między sobą wrażliwością na poszczególne 

zanieczyszczenia [Sverdrup i in., 2007], co jest związane m.in. ze specyficznym 

sposobem pobierania zanieczyszczeń oraz wielkością chemicznej penetracji, 

matabolizmu i ekskrecji, odmiennym mechanizmem reakcji i specyficznym 

zachowaniem organizmu determinującym potencjał narażenia [Pearsone i Gillet, 1990]. 

W związku z tym wyróżnia się testy wskaźnikowe prowadzone na różnych grupach 

organizmów (np. mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta), z uwzględnieniem pomiaru 

zróżnicowanych parametrów (np. przeżywalność, wzrost, reprodukcja) [Hamdi i in., 

2007]. Uważa się zatem, że w celu otrzymania jasnych wyników dotyczących 

toksycznych właściwości próbek zarówno glebowych jak i wodnych należy stosować 

jednocześnie kilka testów ekotoksyczności (czyli tzw. baterię testów) [ISO 17616:2008 

(E)], dotyczących organizmów na zróżnicowanym poziomie troficznym, określających 

zróżnicowane parametry ekotoksykologiczne [ISO 17616:2008 (E)]. Na dobór testów w 
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badaniach ekotosykologicznych powinno mieć wpływ ponadto przeznaczenie gleby 

oraz rodzaj chronionych funkcji glebowych (głównie: retencyjna i siedliskowa) [ISO 

15799:2003]. Z rolniczego punktu widzenia duże znaczenie mają testy prowadzone na 

mikroorganizmach [OECD/OCDE 216:2000] i roślinach. 

4.2. Testy mikrobiologiczne 

 Mikroorganizmy, tworząc istotną część biomasy żywych organizmów, która 

stanowi 10 - 40% materii organicznej gleby [Bot i Benites, 2005], pełnią wiele bardzo 

istotnych funkcji, są one głównymi destruentami martwej materii organicznej oraz 

odgrywają ważną rolę w cyklu geochemicznym wielu pierwiastków chemicznych [van 

Beelen i Doelman, 1997; OECD/OCDE 216:2000]. Składniki pokarmowe, uwalniane 

przez destruentów stają się dostępne dla roślin, umożliwiając powstanie nowej biomasy, 

dzięki czemu składniki odżywcze mogą krążyć w ekosystemie, co ma istotne znaczenie 

z rolniczego punktu widzenia [Bloem i Breure, 2003]. Mikroorganizmy są istotnym 

składnikiem sieci pokarmowych, a wchodząc w symbiotyczne (np. mikoryza) oraz 

patogeniczne relacje z organizmami wyższymi, są również ważnym ogniwem 

ekosystemów [van Beelen i Doelman, 1997]. Dzięki tym funkcjom oraz powszechnemu 

występowaniu stanowią bardzo istotny dla środowiska wskaźnik zanieczyszczenia [van 

Beelen i Doelman, 1997; Bloem i Breure, 2003]. Duża czułość mikroorganizmów 

glebowych na wszelkie występujące w ekosystemie zakłócenia, związana z ich 

bezpośrednim kontaktem ze środowiskiem glebowym, powoduje, że testy 

mikrobiologiczne uważane są za jedne z najlepszych wskaźników jakości gleby 

[Andreoni i in., 2004; Serrano i in., 2009]. Kolejną zaletą tych testów jest ich szybka 

odpowiedź na biodostępną frakcję zanieczyszczeń [Dawson i in., 2007]. 

 Badania z zastosowaniem indykatorów mikrobiologicznych mogą być 

wykonywane na czterech poziomach: organizmu (genetyka organizmu i ekspresja 

genów odpowiedzialnych za produkcję enzymów), populacji (pomiary dotyczące 

populacji specyficznych lub całkowitej populacji mikroorganizmów, np. biomasa 

mikroorganizmów glebowych), aktywności (pomiar aktywności specyficznej grupy lub 

całej populacji mikroorganizmów, a także określanie aktywności specyficznej na 

podstawie łączonych pomiarów aktywności i biomasy) oraz poziom interakcji pomiędzy 

mikroorganizmami i roślinami wyższymi [Torstensson, 1997]. W badaniach 

dotyczących gleb zanieczyszczonych przez WWA najczęściej stosowano dwa poziomy: 
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populacji i aktywności [Klimkowicz-Pawlas, 2009]. Wśród testów populacji 

wyróżniamy m.in. pomiar biomasy (np. bakterii, grzybów lub całkowitej), liczbę 

populacji różnych grup mikroorganizmów (np. pierwotniaki, bakterie, grzyby) lub 

specyficznych organizmów (np. liczba bakterii nitryfikacyjnych) [Torstensson, 1997]. 

Ocena aktywności mikrobiologicznej obejmowała testy na poziomie ogólnym (np. 

intensywność oddychania, aktywność dehydrogenaz [Hollender i in., 2003; 

Maliszewska-Kordybach i Smreczak, 2003; Oleszczuk i Baran, 2005]) oraz testy 

specyficzne (np. oznaczanie potencjału nitryfikacji) [Remde i Hund, 1994; 

Maliszewska-Kordybach i in., 2007; Sverdrup i in., 2007; Klimkowicz-Pawlas i 

Maliszewska-Kordybach, 2010]. 

4.3. Fitotesty 

 Rośliny jako pierwotni producenci są jednym z najważniejszych elementów 

ekosystemów lądowych, a od ich wydajności i jakości plonów uzależniony jest poziom 

sukcesu w rolnictwie [Oleszczuk, 2008]. Wrażliwość poszczególnych roślin na 

substancje zanieczyszczające glebę uzależniona jest od wielu czynników [Hamdi i in., 

2007; Oleszczuk, 2008], wśród których bardzo istotne znaczenie ma faza rozwojowa 

[Sverdrup i in., 2007]. Rośliny w początkowym okresie wzrostu są przeważnie bardziej 

wrażliwe na oddziaływanie wielu zanieczyszczeń – w tym WWA [Klimkowicz-Pawlas, 

2009]. W testach fitotoksyczności stosowane są więc rośliny w początkowej fazie 

wzrostu [ISO 11269-2:1995; Yu-Fang i in., 2005; Tomar i Jajoo, 2013; Wei i in., 2014]. 

Do oceny wpływu zanieczyszczeń wykorzystywane są najczęściej parametry 

określające biomasę roślin (świeża i sucha masa), wzrost części nadziemnych i 

podziemnych [Maliszewska-Kordybach i Smreczak, 2000; Oleszczuk, 2008] oraz liczba 

wykiełkowanych nasion [Eom i in., 2007; Hamdi i in., 2007]. Ostatni z tych 

wskaźników pozwala na uzyskanie szybkiego wyniku, ale uważany jest często za mało 

czuły [Eom i in., 2007; Sverdrup i in., 2007]. 
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5. Czynniki wpływające na organizmy glebowe stosowane w testach 

ekotoksyczności 

5.1. Badania laboratoryjne w standardowych (optymalnych) warunkach 

W większości dotychczasowych badań ekotoksykologicznych organizmy testowe 

wystawiane były na działanie optymalnych warunków środowiskowych, tj. temperatura, 

wilgotność, dostępność substancji odżywczych [Bindesbøl i in., 2005; Laskowski i in., 

2010]. Celem takiego działania jest próba optymalizacji warunków w kontroli oraz 

oddzielenie efektu badanego zanieczyszczenia [Holmstrup i in. 2010; Laskowski i in., 

2010]. W środowisku naturalnym organizmy zwykle narażone są na jednoczesny wpływ 

zróżnicowanych czynników, zarówno pochodzenia antropogenicznego (np. 

zanieczyszczenia chemiczne) jak również naturalnych (np. temperatura, wilgotność, 

dostępność pokarmu etc.), rzadko natomiast doświadczają warunków optymalnych 

[Bindesbøl i in., 2005; Holmstrup i in. 2010; Laskowski i in., 2010]. Poniżej 

przedstawiono efekty osobnego wpływu wybranych czynników naturalnych na dwie 

grupy organizmów (mikroorganizmy i rośliny) istotnych z punktu widzenia jakości 

gleby jak również jej rolniczego wykorzystania. 

5.2. Wpływ temperatury na organizmy wskaźnikowe 

 Temperatura jest jednym z najbardziej zróżnicowanych czynników w 

środowisku, a także jednym z najważniejszych mających wpływ na stan fizjologiczny 

organizmów [Heugens i in., 2006; Laskowski i in., 2010]. W warunkach polowych 

może ona ulegać znacznym wahaniom [Kim i in., 2010]. Organizmy zamieszkujące 

środowisko lądowe w większym stopniu są narażone na jej fluktuacje niż organizmy 

wodne [Spurgeon i in., 1997]. Jednocześnie jest ona jednym z najważniejszych 

warunków środowiskowych standaryzowanych w letalnych i sub-letalnych testach 

toksyczności [Spurgeon i in., 1997]. 

5.2.1. Wpływ temperatury na mikroorganizmy glebowe 

 Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

aktywność oraz skład gatunkowy mikroorganizmów [Pettersson i Bafiafith, 2003; 

Pietikäinen i in. 2005]. Wymagania temperaturowe poszczególnych grup 

mikroorganizmów są zróżnicowane [Pettersson i Bafiafith, 2003; Fierer i in., 2006], w 
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związku z tym, zamieszkują one środowiska o różnych reżimach temperaturowych 

[Pettersson i Bafiafith, 2003; Fierer i in. 2006]. Mikroorganizmy glebowe żyją głównie 

w poziomie akumulacyjnym, charakteryzującym się dużymi wahaniami temperatury, 

zarówno dobowymi jak i rocznymi [Russel, 1974]. Chociaż w okresie letnim 

temperatura większości gleb naszego kraju waha się od 15 do 25 °C, to w niektórych 

lokalnych warunkach, może osiągać znacznie wyższe wartości [Russel, 1974]. 

Mikroorganizmy glebowe ze względu na zakres tolerancji temperaturowej dzielimy na: 

psychrofile (tolerujące temp. -5 – 25 °C), termofile (40 – 70 °C) i najliczniejszą grupę, 

którą stanowią mezofile (15 – 45 °C) [Gołębiowska, 1975; Paul i Clark, 2000]. 

Zmiany temperatury mogą oddziaływać na mikroorganizmy nie tylko na 

poziomie poszczególnych osobników, ale także na poziomie całego zespołu [Zhang i in. 

2011]. Mają one bezpośredni wpływ na mikrobiologiczną różnorodność, wzrost, tempo 

mineralizacji oraz aktywność enzymatyczną [Das i in. 2011]. Temperatura reguluje stan 

fizjologiczny komórek mikroorganizmów [Kozdrój, 2001]. Przy niskiej temperaturze 

metabolizm komórek jest wolniejszy, natomiast przy wyższej temperaturze ulega on 

przyspieszeniu [Kozdrój, 2001]. Wraz ze wzrostem temperatury wzrastają wymagania 

energetyczne komórek, co powoduje zwiększenie intensywności oddychania [Dijkstra i 

in., 2011]. Przyspieszeniu ulegają m.in. procesy przemiany C i N [Koch i in., 2007] oraz 

aktywność enzymatyczna [Das i in., 2011]. W wyniku zmiany temperatury w 

środowisku może zadziałać mechanizm selekcji między gatunkowej, powodując zmiany 

w strukturze mikroorganizmów [Pettersson i Bafiafith, 2003]. 

Ze względu na fakt, że zmiany temperatury wpływają na aktywność 

mikroorganizmów, testy uzależnione od tej aktywności (np. oddychanie, czy 

nitryfikacja [Malchair i in., 2010] lub aktywność dehydrogenaz [Das i in., 2011]) są 

zwykle czułe na temperaturę [Malchair i in., 2010]. 

5.2.2. Wpływ temperatury na rośliny 

 Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

wzrost, rozwój i funkcjonowanie roślin [Morison i Lawlor, 1999]. Zmiany temperatury 

wpływają na rośliny we wszystkich fazach wzrostu [Porter i Gawith, 1999; Gilani i in., 

2008]. Poszczególne rośliny, ich fazy rozwojowe, a nawet organy charakteryzują się 

odmienną wrażliwością na ten czynnik [Gilani i in., 2008]. Rośliny są szczególnie 

wrażliwe w początkowych etapach rozwoju, takich jak kiełkowanie i wczesny wzrost 
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[Gilani i in., 2008]. Zmiany temperatury oddziałują na fizjologiczne i biochemiczne 

procesy komórkowe roślin, a przez to na ich wzrost i rozwój, co z kolei wpływa na 

produktywność i wydajność roślin [Wahid i in., 2007; Essemine i in., 2010]. 

Wystąpienie niekorzystnych warunków temperaturowych (tj. z poza zakresu 

optymalnego) może być przyczyną spowolnienia lub też całkowitego zahamowania 

kiełkowania roślin, a w późniejszych etapach może oddziaływać na podstawowe 

procesy takie jak oddychanie i fotosynteza, a także na stosunki wodne, stabilność błon 

komórkowych oraz modulować poziomy hormonów i powstawanie metabolitów 

[Wahid i in., 2007]. To z kolei prowadzi do zahamowania wzrostu pędów i korzeni 

[Porter i Gawith, 1999; Wahid i in., 2007; Kipp, 2008] oraz spowolnienia przyrostu 

biomasy [Wahid i in., 2007]. 

 Możemy się zatem spodziewać, że wyniki fitotestów oparte na parametrach 

takich jak długość łodygi lub pędu oraz sucha lub świeża masa roślin będących we 

wczesnych fazach rozwojowych są zależne od warunków temperaturowych. 

5.3.Wpływ wilgotności gleby na organizmy wskaźnikowe 

Wilgotność gleby stanowi istotny czynnik ograniczający występowanie 

organizmów glebowych [Russel, 1974] oraz produktywność ekosystemów, która w 

większym stopniu zależy od stosunków wodnych niż termicznych [Starck, 2007]. 

5.3.1.Wpływ wilgotności gleby na mikroorganizmy glebowe 

Dostępność wody jest głównym czynnikiem ograniczającym aktywność 

mikroorganizmów glebowych oraz wpływającym na ich skład gatunkowy [Geisseler i 

in., 2011]. W wyniku wysychania gleby wzrasta koncentracja roztworów glebowych i 

utrudnieniu ulega dyfuzja substratów. Zmusza to mikroorganizmy do większego 

wydatkowania energii w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia osmotycznego w 

komórkach [Davidson i Janssens, 2006; Geisseler i in., 2011] oraz ogranicza wymianę 

substancji pomiędzy mikroorganizmami i ich otoczeniem [Geisseler i in., 2011]. 

Jednocześnie utrudniony jest ruch komórek mikrobów [Geisseler i in., 2011]. W wyniku 

suszy spada aktywność enzymatyczna mikroorganizmów (w tym dehydrogenaz [Zhang 

i in., 2009]) [Sardans i Peñuelas, 2005; Geisseler i in., 2011]. Spowolnieniu ulegają 

procesy fizjologiczne (m.in. oddychanie [Borken i in., 2006]), o czym świadczy 

zredukowane wytwarzanie CO2 [Geisseler i in., 2011] i wolniejsza nitryfikacja [Pascual 
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i in., 2007], a tym samym zmienia się aktywność całego zespołu mikroorganizmów 

glebowych [Geisseler i in., 2011]. W warunkach suszy zaobserwowano także spadek 

biomasy mikroorganizmów w glebie [Das i in., 2011]. Silny lub długotrwały stres 

osmotyczny może powodować śmierć i rozpad komórek mikrobów [Sanaullah i in., 

2011]. 

Mikroorganizmy różnią się między sobą wrażliwością na suszę, generalnie 

grzyby są bardziej na nią odporne [Pietikäinen i in., 2005; Geisseler i in., 2011], a 

wśród bakterii bardziej tolerancyjne są szczepy gram dodatnie [Geisseler i in., 2011]. 

Spadek wilgotności powoduje zatem zmiany w strukturze zespołu mikroorganizmów 

[Geisseler i in., 2011]. 

Na aktywność mikroorganizmów wpływa także nadmiar wody w glebie, co jest 

związane z wytworzeniem warunków o ograniczonej dostępności tlenu [Paul and Clark, 

2000]. Im więcej wody w glebie, tym mniej porów jest wypełnionych powietrzem i 

następuje zmiana warunków z tlenowych na beztlenowe [Rodrigo i in., 1997]. 

Jednocześnie aerobowe gatunki mikroorganizmów (np. szczepy bakterii 

nitryfikacyjnych) zostają zastępowane najpierw przez beztlenowce fakultatywne, a 

następnie przez obligatoryjne [Rodrigo i in., 1997]. Tym samym zmianie ulega 

końcowy produkt metabolizmu z CO2 na częściowo utlenione formy węgla 

organicznego (np. CH4) [Rodrigo i in., 1997].  

5.3.2. Wpływ wilgotności gleby na rośliny 

Niekorzystne dla roślin stosunki wodne w glebie są jednym z najpowszechniej 

występujących stresów środowiskowych ograniczających wzrost, rozwój i 

produktywność roślin [Seghatoleslami i in., 2008; Datta i in., 2011; Hossain i in., 2011]. 

Wrażliwość na zmiany wilgotności gleby różni się w zależności od genotypu i stopnia 

rozwoju rośliny [Ahmad i in., 2009; Brisson i in., 2002]. Szczególnie wrażliwe, 

podobnie jak w przypadku wielu innych stresów są kiełkowanie i wczesny wzrost 

[Ahmad i in., 2009; Mostafavi, 2011; Brisson i in., 2002]. Niewłaściwe warunki 

wilgotnościowe gleby powodują zmiany we wzroście i metabolizmie roślin [Akram, 

2011; Promkhambut i in., 2010]. 

Podczas suszy, woda jest silniej wiązana przez glebę, przez co utrudniony jest 

jej przepływ do roślin, które są słabiej zaopatrywane w rozpuszczone w niej składniki 

odżywcze [Beltrano i Ronco, 2008]. W warunkach deficytu wody następuje redukcja 
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potencjału wodnego i turgoru liści [Sayar i in., 2008], zamykanie aparatów 

szparkowych w celu zmniejszenia utraty wody przez transpirację [Sanaullah i in., 2011; 

ul-Haq i in., 2010], skutkiem czego ograniczona zostaje dyfuzja CO2 do chloroplastów i 

spowolniony proces fotosyntezy [Beltrano i Ronco, 2008; ul-Haq i in., 2010]. Obniżenie 

asymilacji węgla prowadzi do hamowania wzrostu rośliny i przyrostu biomasy [ul-Haq i 

in., 2010]. Redukcja wzrostu nie jest równomierna i dotyczy w większym stopniu części 

nadziemnych, w mniejszym korzeni, które są odpowiedzialne za zaopatrywanie roślin w 

wodę [Mostafavi, 2011]. Jest to wynikiem zwiększonej w warunkach suszy alokacji 

węgla w systemie korzeniowym, co może objawiać się brakiem hamowania lub wręcz 

stymulacją wzrostu korzeni [Sanaullah i in., 2011]. 

Podczas wysokiego nasycenia gleby wodą rośliny narażone są w szczególności 

na wystąpienie hipoksji lub anoksji w wyniku usunięcia tlenu z porów glebowych, ale 

także na niedobór mineralnych składników pokarmowych oraz na podwyższone w 

wyniku utrudnionej dyfuzji i ograniczonej wymiany pomiędzy wilgotną glebą i 

atmosferą stężenia gazów (np. CO2), które gromadząc się w dużej ilości w pobliżu 

korzeni mogą wykazywać działanie toksyczne [Hossain i in., 2011]. Zbyt wysoka 

wilgotność gleby ogranicza oddychanie korzeni roślin co prowadzi do obumierania ich 

komórek lub w skrajnych wypadkach całych korzeni, a w dalszej konsekwencji do 

zaburzenia funkcjonowania części nadziemnych roślin [Brisson i in., 2002]. W wyniku 

tego ograniczony zostaje wzrost korzeni i łodyg oraz przyrost biomasy [Promkhambut i 

in., 2010]. 

5.4.Wpływ właściwości fizykochemicznych gleby 

Właściwości fizykochemiczne gleby są bardzo ważnym parametrem 

wpływającym na wyniki testów ekotoksyczności [Maliszewska-Kordybach i Smreczak, 

2000; Hinojosa i in., 2004]. Mogą one wpływać nie tylko bezpośrednio na organizmy 

testowe, charakteryzujące się określonymi wymaganiami względem właściwości gleby 

[Oleszczuk, 2008], ale również na biodostępność obecnych w glebie substancji 

chemicznych [Oleszczuk i Hollert, 2011]. Szczególnie ważne są tu takie właściwości 

jak: pH, zawartość materii organicznej i cząstek spławianych (o średnicy poniżej 0,02 

mm). Odczyn pH oddziałuje na równowagę jonową roztworu glebowego, a przez to w 

istotny sposób wpływa na biodostępność m.in. metali [Smit i van Gestel, 1997]. W 

przypadku lipofilowych zanieczyszczeń organicznych takich jak np. WWA, głównym 
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czynnikiem sorbującym je z roztworu glebowego jest materia organiczna, a także w 

pewnym stopniu cząstki spławiane zawierające koloidy glebowe [Site, 2001; Amellal i 

in., 2006; Guo i in., 2010; Ahmad, 2012]. Im większa zawartość tych komponentów w 

glebie, tym większa sorpcja WWA i mniejsza ich biodostępność [Yang i in., 2011]. 

Zatem, właściwości fizykochemiczne gleby są ważnym parametrem, który nie powinien 

być pomijany w ocenie ekotoksykologicznej [Oleszczuk i Hollert, 2011]. 

6. Łączne oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych i stresów 

środowiskowych w badaniach ekotoksykologicznych 

 Wiele badań z ostatniego okresu wskazuje, że jednoczesne oddziaływanie 

stresów środowiskowych i zanieczyszczeń chemicznych na organizmy często prowadzi 

do skutków, które nie stanowią prostej sumy efektów osobnego oddziaływania każdego 

z tych czynników [Holmstrup i in., 2010; Laskowski, 2010]. Współdziałanie dwóch lub 

więcej czynników stresowych może być synergistyczne (gdy efekt ich łącznego 

działania jest większy niż spodziewany na podstawie sumy efektów osobnego 

oddziaływania) lub antagonistyczne (sytuacja przeciwna do oddziaływania 

synergistycznego) [Holmstrup i in., 2010; Laskowski i in., 2010]. Pominięcie 

czynników istotnie wpływających na toksyczność zanieczyszczeń względem 

organizmów (np. temperatura, wilgotność gleby) może być przyczyną niedoszacowania 

lub przeszacowania wyników podczas oceny ryzyka, a w dalszej konsekwencji 

prowadzić do niewłaściwej ochrony środowiska naturalnego lub niepotrzebnych 

skutków ekonomicznych [Holmstrup i in., 2010]. 

Zmiany warunków klimatycznych mogą stanowić rodzaj dodatkowego stresora 

(co-stresora) w stosunku do zanieczyszczeń chemicznych, wpływającego na procesy 

fizjologiczne organizmów i będącego dodatkowym utrudnieniem dla utrzymania 

homeostazy [Broomhall, 2004; Noyes i in., 2009]. Jest to szczególnie niebezpieczne dla 

organizmów żyjących w warunkach środowiska odpowiadającego skrajnym wartościom 

ich zakresu tolerancji, wówczas mogą one być bardziej wrażliwe na jednoczesne 

współdziałanie dwóch stresów: zmian klimatycznych i substancji toksycznych [Airas i 

in., 2008; Patra i in., 2007; Noyes i in., 2009]. Stresy nie chemiczne mogą ulegać 

interakcji z zanieczyszczeniami chemicznymi w sposób bezpośredni, zmieniając ich 

biodostępność lub pośrednio, wpływając na biologię a tym samym wrażliwość 

organizmów [Friis i in., 2004; Spurgeon i in., 2005]. Badania wskazują, że czynnikami 
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naturalnymi, które mogą wpływać na ekotoksykologiczne oddziaływanie 

zanieczyszczeń chemicznych jest m.in. temperatura [Sjursen i Holmstrup 2004; 

Bindesbøl i in. 2009; Bednarska i in., 2009; Vieira i Guilhermino, 2012] i wilgotność 

gleby [Sjursen i in., 2001; Sjursen i Holmstrup, 2004; Sørensen i Holmstrup, 2005; 

Harvey i in., 2012]. 

Dane literaturowe wskazują, że temperatura wpływała na szkodliwość różnych 

grup zanieczyszczeń chemicznych: pierwiastków śladowych [Nørhave i in., 2012] i 

zanieczyszczeń organicznych, w tym  pestycydów [Martikainen i Rantalainen, 1999; 

Bednarska i in., 2009] i WWA [Heinonen i in., 2000; Sjursen i Holmstrup, 2004; 

Coulon i in., 2005; Holmstrup i in., 2014]. Oddziaływanie temperatury na toksyczność 

substancji chemicznych zaobserwowano względem różnorodnych organizmów: 

mikroorganizmów [Zeng i Wang, 2011], bezkręgowców [Khan i in., 2007; Bednarska i 

in., 2009], kręgowców [Boone i Bridges, 1999; Patra i in., 2007] i roślin [Li i in., 2011]. 

Nieliczne prace dotyczące wpływu temperatury na toksyczność związków z grupy 

WWA w większości dotyczyły organizmów należących do bezkręgowców [Holmstrup i 

in., 2010; Laskowski i in., 2010]. 

 Temperatura może oddziaływać na toksyczność zanieczyszczeń zmieniając ich 

właściwości. W przypadku WWA wzrost temperatury może zwiększać ich 

biodostępność poprzez osłabienie wiązania z cząstkami gleby i łatwiejsze 

przechodzenie do wody zawartej w porach glebowych [Sjursen i Holmstrup, 2004]. 

WWA rozpuszczone w wodzie porowej są dostępne dla organizmów glebowych i 

jednocześnie stanowią główne źródło ich narażenia [Sjursen i Holmstrup, 2004]. 

Oddziaływanie temperatury na toksyczność uzależnione jest od właściwości badanego 

zanieczyszczenia, w przypadku związków organicznych istotna jest m.in. 

hydrofobowość, gdyż wykazano, że siła interakcji związków toksycznych i temperatury 

może rosnąć wraz ze wzrostem właściwości hydrofobowych zanieczyszczeń [Heinonen 

i in., 2002]. 

Biologiczne oddziaływanie temperatury na toksyczność substancji chemicznych 

jest wynikiem jej wpływu na akumulację zanieczyszczeń, poprzez oddziaływanie na 

tempo ich pobierania, respirację, procesy biotransformacji oraz tempo ekskrecji [Lydy i 

in., 1999]. Jednym z głównych mechanizmów odpowiedzialnych za wpływ temperatury 

na biotransformację i toksyczność substancji chemicznych jest jej oddziaływanie na 

metabolizm [Noyes i in., 2009]. Wzrost temperatury może powodować przyspieszenie 
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biotransformacji nawet względnie trwałych związków organicznych określanych jako 

TZO (trwałe zanieczyszczenia organiczne) [Buckman i in., 2007]. Jest to szczególnie 

istotne w przypadku, gdy metabolity związku pobranego ze środowiska są bardziej 

toksyczne od związku macierzystego [Lydy i in., 1999; Noyes i in., 2009]. Temperatura 

poprzez wpływ na fizjologię organizmów jest czynnikiem kontrolującym tempo 

pobierania i akumulacji, a także usuwania z organizmu substancji chemicznych 

[Heinonen i in., 2002]. Wzrost temperatury zwykle prowadzi do przyspieszenia tych 

procesów [Lydy i in., 1999]. Zarówno obniżona jak i podwyższona temperatura może 

zwiększać wrażliwość organizmów na substancje szkodliwe [Abdel-Lateif i in., 1998], 

jednakże dla wielu substancji toksyczność zwykle rośnie wraz ze wzrostem 

temperatury, szczególnie jeśli temperatura znajduje się w górnym zakresie tolerancji 

organizmu [Heugens i in., 2001]. 

Interakcja warunków temperaturowych i zanieczyszczeń chemicznych dotyczy 

nie tylko wpływu temperatury na toksyczność substancji chemicznych, ale może być 

również przyczyną oddziaływania obecnych w środowisku zanieczyszczeń 

chemicznych na zmniejszenie tolerancji organizmów na temperaturę, a przez to na 

rozmieszczenie geograficzne gatunków [Bindesbøl i in., 2005; Laskowski i in., 2010]. 

Ze względu na fakt, że warunki temperaturowe nie tylko same w sobie mogą stanowić 

stres śmiertelny, ale także wchodzą w interakcje z innymi stresami środowiskowymi, w 

testach toksyczności powinien być uwzględniany realistyczny dla danego gatunku 

zakres temperatur [Boone i Bridges, 1999]. 

Badania wskazują, że nie tylko temperatura, ale i dostępność wody stanowi 

ważny czynnik wchodzący w interakcje z zanieczyszczeniami chemicznymi gleby 

[Sjursen i in., 2001; Sjursen i Holmstrup, 2004; Sørensen i Holmstrup, 2005; Skovlund i 

in., 2006]. Literatura dotycząca łącznego oddziaływania zanieczyszczeń chemicznych i 

niskiej wilgotności gleby na ekologię organizmów glebowych jest jak dotąd uboga, 

jednakże w ostatnim czasie zagadnienie to zyskuje coraz więcej uwagi [Long i in., 

2009]. Niemal wszystkie prace podejmujące problem łącznego oddziaływania 

warunków suszy i zanieczyszczeń chemicznych dotyczą bezkręgowców glebowych, a w 

szczególności skoczogonków (Collembola) i dżdżownic (Lumbricidae) [Holmstrup i 

in., 2010]. Znikoma jest literatura dotycząca reakcji roślinnych, problem ten porusza 

praca Lima i in. (2010). Badania podejmujące zagadnienie współdziałania niedoboru 

wody i toksyczności dotyczyły zanieczyszczeń chemicznych należących do rożnych 
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grup: metali, surfaktantów, pestycydów oraz WWA [Holmstrup i in., 2010; Laskowski i 

in., 2010]. Większość prac stwierdza możliwość wystąpienia interakcji synergistycznej 

zanieczyszczeń oraz warunków suszy, w pozostałych żadna interakcja nie została 

zaobserwowana [Holmstrup i in., 2010]. Wyjątek stanowią tutaj badania toksyczności 

karbarylu (insektycyd) względem pszenicy (Triticum aestivum L.) w zróżnicowanych 

warunkach wilgotności gleby, gdzie mechanizm interakcji zależał od natężenia 

badanych czynników. W przypadku niskiego poziomu obu czynników stwierdzono 

antagonizm, a przy wysokich poziomach synergizm [Lima i in., 2010]. Poza tym 

istotność interakcji niskiej wilgotności gleby i zanieczyszczeń chemicznych zależała od 

kolejności narażenia na stres chemiczny i suszę [Sjursen i Holmstrup, 2004], a także 

właściwości zastosowanego zanieczyszczenia [Sørensen i Holmstrup, 2005]. 

Wiele prac [Højer i in., 2001; Sjursen i in., 2001; Sjursen i Holmstrup, 2004; 

Sørensen i Holmstrup, 2005; Skovlund i in., 2006] określało możliwość wystąpienia 

wspomnianej interakcji stosując kolejno narażenie tylko na stres chemiczny, a następnie 

na stres suszy, w niezanieczyszczonej glebie, aby uniknąć różnic wynikających z 

ograniczenia biodostępności badanego zanieczyszczenia w warunkach suszy [Højer i 

in., 2001; Sørensen i Holmstrup, 2005]. Taki model doświadczenia odbiega nieco od 

sytuacji jaka występuje w środowisku naturalnym, gdzie oddziaływanie obu czynników 

jest najczęściej jednoczesne [Højer i in., 2001]. Może to rzutować na pewne trudności w 

ekstrapolacji wyników na warunki polowe [Sørensen i Holmstrup, 2005]. W części prac 

badano jednoczesne oddziaływanie obu czynników na organizmy [Friis i in., 2004; 

Long i in., 2009; Holmstrup i in., 2014], a zaobserwowane w ten sposób łączne efekty 

nie zawsze pokrywały się z wynikami uzyskanymi na podstawie sukcesywnego 

narażenia (np. Sørensen i Holmstrup (2005) i Long i in. (2009)), jednak może to być 

związane z obecnością także dodatkowych czynników (np. zastosowanie odmiennych 

poziomów stresów lub innych organizmów testowych) [Long i in., 2009]. 

Obecność zanieczyszczeń może redukować tolerancję organizmów na suszę 

poprzez szkodliwy wpływ na mechanizmy fizjologiczne za nią odpowiedzialne [Højer i 

in., 2001]. Ten wzrost wrażliwości może być wynikiem zwiększenia przepuszczalności 

zewnętrznej powierzchni organizmu dla wody [Højer i in., 2001]. Sørensen i Holmstrup 

(2005) sugerują, że wpływ na tolerancję suszy u organizmów glebowych mają w 

szczególności substancje chemiczne wchodzące w interakcje z błonami biologicznymi 

np. WWA, gdyż prawidłowe funkcjonowanie błon komórkowych jest podstawą 
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prawidłowej osmoregulacji [Sørensen i Holmstrup, 2005]. Poza rodzajem substancji 

chemicznej na obecność interakcji ma wpływ także wrażliwość organizmu testowego, 

która może m.in. zależeć od jego rozmiaru [Long i in., 2009]. Mniejsze organizmy 

glebowe, ze względu na większy stosunek powierzchni do masy ciała zwykle są w 

większym stopniu narażone na utratę wody [Long i in., 2009]. 

Nie tylko susza, ale nadmiernie podwyższona wilgotność gleby również stanowi 

czynnik ograniczający dla wielu organizmów glebowych (patrz pkt.: 5.3.). Jednak, 

literatura dotycząca łącznego oddziaływania zanieczyszczeń chemicznych i nadmiernej 

wilgotności gleby, będącej przyczyną ograniczenia dostępności tlenu dla organizmów 

glebowych jest jak dotąd bardzo ograniczona. Zagadnienie to podejmuje praca Lima i 

in. (2010), która wskazuje, że mechanizm współoddziaływania tych dwóch czynników 

(synergistyczny lub antagonistyczny) może zależeć od badanego gatunku oraz od 

poziomu zastosowanych czynników stresowych. Nieco więcej jest badań dotyczących 

łącznego efektu warunków niedoboru tlenu i substancji chemicznych na organizmy 

wodne. Wiele z nich stwierdza interakcję tych dwóch czynników, najczęściej 

synergistyczną [Holmstrup i in., 2010; Laskowski i in., 2010]. 

Większość badań dotyczących współoddziaływania stresów naturalnych i 

chemicznych skupia się na współdziałaniu dwóch czynników: jednego czynnika 

środowiskowego i jednego zanieczyszczenia, tylko pojedyncze prace podejmują 

problem stresu łączonego bardziej kompleksowo i badają współdziałanie większej ilości 

czynników: Heugens i in. (2006); Bednarska i in. (2009); Bednarska i Laskowski 

(2009). Wskazują one, że dodanie każdego kolejnego czynnika stresowego, może 

zmieniać współoddziaływanie pozostałych. 

Znaczna część z przeprowadzonych dotychczas badań wskazuje na możliwość 

interakcji zanieczyszczeń chemicznych i stresów środowiskowych takich jak 

temperatura czy wilgotność gleby. Stres łączony tych czynników jest zatem bardzo 

istotnym zagadnieniem z punktu widzenia oceny ryzyka ekotoksykologicznego. 

Pomimo tego, że zainteresowanie problemem współoddziaływania zanieczyszczeń 

chemicznych i warunków klimatycznych w ciągu ostatnich dekad systematycznie 

wzrasta, literatura dotycząca tego zagadnienia jest nadal dość uboga [Holmstrup i in., 

2010]. 
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MATERIAŁY I METODY 

1. Materiały 

1.1. Materiał glebowy 

 Do doświadczeń wybrano trzy materiały glebowe, dwa z nich pochodziły ze 

Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach (materiał glebowy nr 1 i nr 2), jeden z 

terenów rolniczych w miejscowości Nasiłów (materiał glebowy nr 3). Gleby 

przeznaczone do badań zostały wytypowane pod kątem zróżnicowanych właściwości 

fizyko-chemicznych, takich jak: odczyn pHKCl, zawartości węgla organicznego i jego 

stosunku do całkowitej zawartości azotu (C:N) oraz składu granulometrycznego. 

 Materiał glebowy został pobrany z warstwy o głębokości 0 - 0,3 m, powietrznie 

wysuszony i przesiany przez sito o średnicy oczek 2 mm (podobnie jak to się stosuje w 

wielu badaniach ekotoksykologicznych, np.: Klimkowicz-Pawalas i Maliszewska-

Kordybach, 2010). Powietrznie suchy materiał został starannie wymieszany, 

umieszczony w pojemnikach i przechowywany w warunkach laboratoryjnych do czasu 

wykonania analiz. Materiał glebowy przeanalizowano pod względem właściwości 

fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz zawartości zanieczyszczeń z grupy 

WWA: szesnastu związków z grupy WWA wymienionych na liście US EPA, w tym 

dziewięciu ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów 

jakości gleby [Dz.U. 2002] (tabela 1). 

 Z tak przygotowanego materiału glebowego pobierano próbki do badań 

eksperymentalnych. 

W tabeli 1 zestawiono wyznaczone właściwości zastosowanych w pracy 

materiałów glebowych. Były one typowe dla gleb spotykanych na terenie Polski. 

Odczyn (pHH2O, pHKCl), był najniższy w glebie 1, którą można zaliczyć do gleb 

kwaśnych, gleba 2 jest lekko kwaśna, a gleba 3 obojętna. Odczyn pHH2O badanych 

materiałów glebowych mieścił się w zakresie 5,78 – 7,19, kwasowość w zawiesinie 

pHKCl 4,94 – 6,97, a kwasowość hydrolityczna od 0,9 w glebie nr 3 do 4,73 w glebie nr 

1. Dla rozwoju organizmów glebowych najkorzystniejszy był odczyn w glebie nr 3. 

Odczyn obojętny sprzyja zarówno rozwojowi większości mikroorganizmów 

[Gołębiowska J., 1975; Gliński J., 1995], jak również jest korzystny dla rozwoju wielu 

roślin [Gliński J., 1995], w tym dla kiełkowania pszenicy (optymalne pH 6,0 – 7,5) 
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[Zeng i in., 2005; Datta i in., 2011]. Niski odczyn pH może stanowić dodatkowy stres, 

zwiększający wrażliwość organizmów na oddziaływanie WWA [Klimkowicz-Pawlas i 

Maliszewska Kordybach, 2010]. 

Zawartość próchnicy oraz węgla organicznego (stanowiącego 58 % zawartości 

próchnicy) zgodnie z przedziałami kategorii przyjętymi dla gleb Polski [Siebielec i in., 

2012] była bardzo wysoka w glebie nr 1, wysoka w glebie nr 3 i średnia w glebie nr 2. 

Najkorzystniejsza dla organizmów glebowych zawartość próchnicy była w glebie nr 1. 

Próchnica stanowiąc rezerwuar substancji odżywczych spełnia ważną rolę dla 

organizmów glebowych. Mikroorganizmy glebowe wykorzystują materię organiczną 

jako źródło węgla i energii [Bot i Benites, 2005; Yang i in., 2011]. Dzięki aktywności 

mikroorganizmów zachodzi rozkład próchnicy, uwalniający składniki odżywcze (tj. N, 

P, S) wykorzystywane przez rośliny [Duxbury i in., 1989]. Materia organiczna w istotny 

sposób wpływa na właściwości fizyczne gleby, m.in. właściwą aerację [Brzezińska i in., 

1998], pojemność wodną oraz zdolności sorpcyjne [Bot i Benites, 2005; Yang i in., 

2011; Nam i in., 1998]. Ważnym wskaźnikiem rozkładu substancji organicznej jest 

stosunek zawartości węgla do azotu (C:N) [Bot i Benites, 2005]. Wysokie jego wartości 

(powyżej 33:1) są przyczyną wolniejszej mineralizacji oraz czasowego unieruchamiania 

azotu przez mikroorganizmy, gdy stosunek ten jest niski (poniżej 17:1), większe jest 

tempo mineralizacji, a rośliny nie są w stanie wykorzystać całego uwolnionego azotu 

[Gliński., 1995]. W badanych glebach zawartość azotu była najniższa w glebie 2 (0,08 

%), gdzie była na poziomie nieco poniżej średniej dla gleb ornych w Polsce [Siebielec i 

in., 2012], w glebie nr 3 była ok. dwa razy, a w glebie nr 1 ok. trzy razy wyższa niż w 

glebie nr 2. Stosunek zawartości C:N najkorzystniejszą wartość przyjmował w glebie 1 

(12,43), nieco niższa wartość C:N w glebie 2 (9,46) była bliska średniej dla gleb 

uprawnych w Polsce [Ostrowska i in., 1991; Siebielec i in., 2012], w glebie 3 

stosunkowo niski stosunek C:N (6,27) świadczy o najszybszym procesie rozkładu 

substancji organicznej. 

Skład granulometryczny dwóch gleb nr 2 i nr 3 był zbliżony, obie gleby 

cechowała niewysoka zawartość frakcji cząstek spławianych, tj. o średnicy poniżej 0,02 

mm (odpowiednio 12 i 13 %) oraz iłu koloidalnego (o średnicy poniżej 0,002 mm) – 

3 %. Według klasyfikacji BN-78/9180-11 należą one do gatunku piasek gliniasty lekki, 

a według PTG 2008 piasek gliniasty. Gleba nr 1 zawierała znacznie więcej cząstek 

spławianych (55 %), w tym o średnicy poniżej 0,002 mm – 9 %. Gleba ta należała do 
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gatunku glina ciężka według BN-78/9180-11, pył gliniasty według klasyfikacji PTG 

2008. Duża zawartość cząstek iłowych zwiększa zdolności sorpcyjne gleby, a tym 

samym może ograniczać dostępność wody [Gomboš, 2012] oraz biodostępność 

zanieczyszczeń [Maliszewska-Kordybach, 1996]. 

Zawartość form przyswajalnych fosforu w badanych glebach oscylowała blisko 

średniej zawartości spotykanej na gruntach ornych Polski [Siebielec i in., 2012]. 

Najniższa zawartość była w glebie nr 1, najwyższa w glebie nr 3. Przyswajalne formy 

potasu również występowały w badanych glebach na poziomie zbliżonym do średniej 

dla kraju [Siebielec i in., 2012], jednak odwrotnie niż w przypadku fosforu największą 

ich zawartością cechowała się gleba nr 1, a najmniejszą gleba nr 3. Zawartość magnezu 

przyswajalnego w glebie nr 3 była zbliżona do przeciętnej wartości spotykanej w 

glebach Polski, natomiast w pozostałych glebach jego poziom był stosunkowo wysoki. 

Pojemność sorpcyjna gleb (T) jest to ilość kationów wymiennych jaką jest w 

stanie zasorbować 100 g gleby, świadczy ona o zdolności gleb do magazynowania 

składników pokarmowych [Gliński., 1995]. Największą pojemność sorpcyjną 

stwierdzono w glebie nr 3, a najmniejszą (typową dla większości gleb w Polsce 

[Siebielec i in., 2012]) w glebie nr 2. Według oceny Lityńskiego, w glebach nr 1 i nr 3 

zdolność sorpcyjna była bardzo silna, a w glebie nr 2 średnia. Zawartość jonów 

jednowartościowych Na
+
 była we wszystkich glebach niska, a K

+
 nie odbiegała 

znacząco od przeciętnej wartości spotykanej w kraju [Siebielec i in., 2012]. Zawartość 

jonów dwuwartościowych była zróżnicowana. W glebie nr 3 zawartość jonów Ca
2+

 była 

wysoka, a w glebie nr 2 najniższa (typowa zawartość spotykana w kraju [Siebielec i in., 

2012]). Zawartość jonów Mg
2+

 była wysoka w glebie nr 1, a w pozostałych materiałach 

glebowych była zbliżona do wartości przeciętnej dla gleb Polski [Siebielec i in., 2012]. 

Obecność kationów dwuwartościowych (Ca
2+

, Mg
2+

) korzystnie wpływa na strukturę 

gleby [Gliński, 1995]. 

Pełna pojemność wodna była podobna w dwóch glebach nr 1 i 3, jednocześnie 

znacznie wyższa niż w glebie nr 2, co można powiązać z wyższą w tych glebach 

zawartością próchnicy oraz w przypadku gleby nr 1 cząstek spławianych. 

Wyznaczone zawartości WWA wskazują, że gleby nie były zanieczyszczone. 

Zarówno Σ9 WWA, jak również zawartość fenantrenu była poniżej progu 

wyznaczonego w rozporządzeniu [Dz. U. 2002]. 
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Zastosowane w pracy materiały glebowe różniły się pod względem aktywności 

mikrobiologicznej. Aktywność charakteryzująca całą populację mikroorganizmów 

glebowych (IO i DH) jak również specyficzną grupę bakterii nitryfikacyjnych (PN) była 

najwyższa w glebie nr 3 (IO = 4,47 µg CO2 g
-1

 h
-1

, DH = 45,93 µg TPF g
-1

 s.m., PN = 

6,80 µg NO2
-
 g

-1
 s.m.). Pozostałe dwie gleby wykazywały zbliżony poziom IO i DH 

odpowiednio 1,45 µg CO2 g
-1

 h
-1

 i 38, 50 µg TPF g
-1

 s.m. w glebie nr 1 oraz 1,11 µg 

CO2 g
-1

 h
-1

 i 35,99 µg TPF g
-1

 s.m. w glebie nr 2. Najniższy poziom PN 

charakteryzował glebę nr 1 (0,61 µg NO2
-
 g

-1
 s.m), w glebie nr 2 był on na poziomie 

2,59 µg NO2
-
 g

-1
 s.m. Oznaczone aktywności mikrobiologiczne są na poziomie 

spotykanym w niezanieczyszczonych glebach użytków rolnych [Klimkowicz-Pawlas, 

2005; Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 2010]. 
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Tabela 1 Właściwości fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne zastosowanych w pracy materiałów 

glebowych (nr 1, nr 2 i nr 3). 

Właściwości materiału glebowego Jednostka 
Materiał glebowy 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 

pHH2O  5,78 6,73 7,19 

pHKCl
 

 4,94 6,25 6,97 

Hh cmol kg
-1

 4,73 1,05 0,9 

Corg % 2,17 0,74 1,59 

Zawartość próchnicy % 3,74 1,28 2,74 

Ncał. % 0,25 0,08 0,17 

Corg:Ncał.  12,43 9,46 6,27 

Frakcja cząstek <0,02mm % 55 12 13 

Frakcja cząstek <0,002mm % 9 3 3 

Gatunek gleby  gc pgl pgl 

Fosfor przyswajalny mg P2O5  100g
-1

 14,4 17,9 21,3 

Potas przyswajalny mg K2O 100g
-1

 19 15,1 14,2 

Magnez przyswajalny mg Mg 100g
-1

 21,4 17,2 10 

Kationy wymienne o 

charakterze 

zasadowym 

Ca
2+

 cmol kg
-1

 10,78 4,04 25,95 

Mg
2+

 cmol kg
-1

 2,06 0,73 0,61 

Na
+
 cmol kg

-1
 0,01 0,01 0,01 

K
+
 cmol kg

-1
 0,57 0,35 0,37 

Suma zawartości kationów o charakterze 

zasadowym (S) 
cmol kg

-1
 13,41 5,13 26,94 

Pojemność sorpcyjna gleb (T) cmol kg
-1

 18,14 6,18 27,84 

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego 

kationami zasadowymi (V) 
% 73,9 83 96,8 

Pełna pojemność wodna  

(100 % PPW) 
cm

3
 100g

-1
 s.m. 41 29 41 

Fenantren mg kg
-1

 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Σ16 WWA mg kg
-1

 < 1 < 1 < 1 

Σ9 WWA mg kg
-1

 < 1 < 1 < 1 

Intensywność oddychania gleby (IO) µg CO2 g
-1

 h
-1

 1,45 1,11 4,47 

Aktywność dehydogenaz glebowych (DH) µg TPF g
-1

 s.m. 38,50 35,99 45,93 

Potencjał nitryfikacji (PN) µg NO2
-  g-1

 s.m. 0,61 2,59 6,80 
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1.2. Zanieczyszczenie organiczne – fenantren 

 Jako modelowy związek z grupy WWA zastosowano fenantren, używany 

powszechnie w celu zanieczyszczenia gleb w badaniach ekotoksyczności [Klimkowicz-

Pawlas i Maliszewska Kordybach, 2010; Amorim i in., 2011; Zhang i in., 2011]. 

Fenantren jest to związek zbudowany z trzech pierścieni benzenowych, o masie 

cząsteczkowej 178 (tabela 2). Pomimo hydrofobowego charakteru, w porównaniu ze 

związkami WWA o większej masie cząsteczkowej jest stosunkowo dobrze 

rozpuszczalny w wodzie i słabo sorbujący się na cząstkach gleby [Klimkowicz-Pawlas i 

Maliszewska Kordybach, 2010]. 

Tabela 2. Właściwości fenantrenu 

Właściwości fenantrenu: 

Liczba pierścieni: 3 

Wzór sumaryczny: C14H10 

Wzór strukturalny:  

 

 

Masa cząsteczkowa: 178 

Rozpuszczalność w wodzie [Mackay i in., 1992]:  1,3 mg dm
-3

 

log KOW [Mackay i in., 1992]: 4,57 

logKOC [Sabljic i in., 1995]: 4,28
 

Stała Henry’ego [Mackay i in., 1992]: 3,24 Pa m
3
 mol

-1
 

KOW – współczynnik podziału oktanol/woda; 

KOC – współczynnik podziału węgiel organiczny/woda, im mniejsza jego wartość, tym mniejsza sorpcja 

na cząstkach gleby i jednocześnie większa mobilność związku [Sabljic i in., 1995]; 

2. Metody analityczne i testy ekotoksyczności 

2.1. Oznaczanie właściwości fizykochemicznych materiałów glebowych 

 Odczyn gleby wyznaczono potencjometrycznie (1:2,5 mV) w wodzie oraz 1 mol 

dm
-3

 roztworze chlorku potasu KCl [Lityński i in., 1976]. Kwasowość hydrolityczną 

(Hh), określającą stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego jonami wodoru i glinu, 
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wyznaczono zgodnie z normą PN-R-04027 (1997), poprzez ekstrakcję 1 mol dm
-3

 

roztworem octanu wapnia (CH3COO)2Ca, przy pH = 8,2. Zawartość węgla 

organicznego (Corg) w glebie oraz próchnicy wyznaczono metodą Tiurina 

(zmodyfikowana: bez dodawania katalizatora reakcji utleniania), polegającą na 

oznaczeniu węgla utlenialnego przez dwuchromian potasu (roztwór 0,4 N K2Cr2O7), w 

środowisku kwaśnym [Tiurin, 1931]. Zawartość próchnicy obliczono mnożąc zawartość 

węgla organicznego (Corg) przez 1,724 [Ostrowska i in., 1991]. Całkowitą zawartość 

azotu (Ncał.) oznaczono przy użyciu analizatora elementarnego węgla i azotu (vario 

MACRO cube). Skład granulometryczny materiałów glebowych określono 

zmodyfikowaną metodą aerometryczną Casagrande’a z modyfikacją Pruszyńskiego 

[Lityński i in., 1976]. Na podstawie składu granulometrycznego określono gatunek 

badanych gleb zgodnie z normą BN-78/9180-11 oraz według klasyfikacji PTG (z 2008 

roku). Zawartości przyswajalnego fosforu i potasu zostały określone według metody 

Egnera-Riehma [Lityński i in., 1976], która polega na wyekstrahowaniu z gleby 

związków fosforu i potasu mleczanem wapnia (C6H10CaO6), w środowisku kwaśnym 

(pH = 3,55) i oznaczeniu zawartości fosforu przyswajalnego kolorymetrycznie (Spekol 

11), a potasu przyswajalnego na spektrometrze absorpcji atomowej (ASA, Perkin 

Elmer, Precisely, AAnalyst 800). Magnez przyswajalny oznaczono metodą 

Schachtschabela [Lityński i in., 1976], poprzez ekstrakcję 0,025 N chlorkiem wapnia 

(CaCl2). Ilość magnezu przyswajalnego określano przy użyciu aparatu ASA (Perkin 

Elmer, Precisely, AAnalyst 800). Zawartość kationów wymiennych o chrakterze 

zasadowym (Ca
2+

, Mg
2+

,
 
Na

+
, K

+
) została wyznaczona poprzez ekstrakcję 1 mol dm

-3
 

roztworem octanu amonu (CH3COONH4), przy pH=7,0 dla gleb o pHH2O poniżej 7,0 

lub chlorkiem amonu (NH4Cl), przy pH=8,2, gdy pHH2O gleby jest powyżej 7,0 oraz 

gdy gleba zawiera węglany [Kociałkowski i in., 1984]. Suma zawartości kationów o 

charakterze zasadowym (S) stanowiła łączną zawartość kationów wymiennych: Ca
2+

, 

Mg
2+

,
 
Na

+
 i K

+
 w glebie, pojemność sorpcyjną gleb (T) obliczono poprzez zsumowanie 

S i Hh, a wysycenie kompleksu zasadowego kationami zasadowymi (V) na podstawie 

stosunku S do T wyrażonego w procentach. Pełną pojemność wodną określono metodą 

grawimetryczną opisaną w ISO 14238:2012 - Annex (z modyfikacjami: suchą 

powietrznie glebę nawilżano przez 24 godziny, następnie odstawiano na 10 min. i 

ważono). 
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2.2. Określanie zawartości 16 WWA w materiałach glebowych 

Zanieczyszczenie gleb związkami z grupy WWA (16 WWA z listy US EPA 

1998, w tym 9 WWA (z Rozporządzenia Dz.U., 2002) w glebach określono z metodyką 

opisaną w Maliszewska-Kordybach i in. (2009). WWA ekstrahowano z materiału 

glebowego (z 20 g próbki gleby) dichlorometanem (CH2Cl2; 140 cm
3
) w aparacie 

Soxhleta (Büchi Universal Extraction System B-811; Büchi Labortechnic AG, Postfach, 

Switzerland) w 40,7 °C. Ekstrakty zatężono do objętości ok. 1 cm
3
 na wyparce 

rotacyjnej (Büchi Rotavapor, Büchi Labortechnic AG) i oczyszczono na szklanych 

kolumnach (średnica: 0,5, wysokość 20 cm) z warstwą waty silanizowanej, w których 

umieszczono 1 g kondycjowanego (135 °C, 16 godz.) żelu krzemionkowego 

nawilżonego dichlorometanem. Związki WWA wymywano z kolumny 5 cm
3
 n-

heksanu, a następne 5 cm
3
 mieszaniny dichlorometanu i n-heksanu (w stosunku 

objętościowym 2:3). Otrzymane eluaty zatężono do objętości ok. 1 cm
3
 (dokładną 

objętość obliczano na podstawie masy roztworu (±0,01 g) i gęstości rozpuszczalnika. 

Oznaczenia wykonano przy użyciu chromatografu gazowego (Agilent 6890N, Agilent 

Technologies, Inc., Wilmington, DE) sprzężonego ze spektrometrem mas, 70 eV 

(Agilent 5973 Network Mass Selective Detector, Agilent Technologies, Inc., Palo Alto, 

CA), z automatycznym podajnikiem próbek (7683 B, Agilent Technologies, Inc.), na 

kolumnie kapilarnej DB-5 MS+DG o długości 30 m, średnicy 0,25 mm, z filmem 

cieczy o grubości 0,25 µm. (J&W Scientific, Folsom, CA). Ustalony program pieca: 60 

°C przez 2 min., wzrost temperatury do: 120 °C (30 °C min.
-1

), a następnie do 290 °C (5 

°C min.
-1

). Zastosowano nastrzyk bez podziału próbki (splitless) oraz temperaturę 

dozownika 260 °C. Jako gaz nośny użyto hel (6.0; Linde), przepływ przez kolumnę 0,8 

– 1 cm
3
 min.

-1
. Detekcję prowadzono w trybie SIM (Selected Ion Monitoring). Precyzja 

wyrażona jako RSD wynosiła w zależności od zawiązku WWA 0,2 – 6,5%, dokładność 

83 – 132%, granica oznaczalności metody 1,56 – 7,10 µg kg
-1

 (0,031 – 0,142 µg cm
-3

), 

aparatu 0,014 – 0,212 µg cm
-3

. 

Do wyznaczenia zawartości poszczególnych WWA zastosowano kalibrację 

metodą wzorca wewnętrznego (wg Method 8000C US EPA:2003). Jako wzorce 

wewnętrzne zastosowano deuterowane związki WWA: d10-acenaften, d12-chryzen, d8-

naftalen, d12-perylen i d10-fenantren (każdy o stężeniu 1 µg cm
-3

). W celu wykreślenia 

krzywej kalibracyjnej zastosowano pięć rozcieńczeń (największe rozcieńczenie 

odpowiadało granicy oznaczalności metody) roztworu zawierającego mieszaninę 
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szesnastu związków WWA (wg listy US EPA), przygotowanych z roztworu 

wzorcowego (PAH Mixture, ULTRA Scientific, Catalog number: PN-612). Roztwór 

wzorców deuterowanych o stężeniu 100 µg cm
-3

 dodano do próbki gleby w ilości ok. 10 

mm
3
 (dokładną objętość obliczono na podstawie masy i gęstości roztworu) tuż przed 

ekstrakcją, tak aby uwzględnić ewentualne straty związków WWA wynikające z 

oddziaływania matrycy oraz poszczególnych etapów przygotowania próbki. Mieszaninę 

wzorców d-WWA, w ilości 1 µg cm
-3

, dodano także do każdego z roztworów 

wzorcowych zawierających mieszaninę 16 WWA. Dla poszczególnych par związków 

WWA i d-WWA oznaczonych w roztworach wzorcowych wyznaczono względne czasy 

retencji RRT (stosunek czasu retencji WWA do czasu retencji d-WWA). Na podstawie 

otrzymanych wartości RRT dobrano pary związków WWA i d-WWA, które miały 

zbliżone czasy retencji. Dla każdej z tych par wyznaczono krzywe kalibracyjne 

opisujące stosunek powierzchni piku WWA/d-WWA vs. stosunek stężeń WWA/d-

WWA, na podstawie których określono zawartości poszczególnych WWA w 

ekstraktach badanych gleb. 

2.3. Testy mikrobiologiczne 

 Oddziaływanie fenantrenu na mikroorganizmy glebowe określono na podstawie 

trzech testów ekotoksyczności: 

- oznaczanie intensywności oddychania (IO) – poziom aktywności całej 

populacji mikroorganizmów; 

- określanie aktywności dehydrogenaz (DH) – poziom aktywności całej 

populacji mikroorganizmów; 

- wyznaczanie potencjału nitryfikacji (PN) – test specyficzny, określający 

aktywność bakterii autotroficznych, prowadzących pierwszy etap procesu 

nitryfikacji. 

Wszystkie wybrane testy stosowane są m.in. do oceny toksyczności gleb 

zanieczyszczonych związkami organicznymi należącymi do grupy WWA [Sverdrup i 

in., 2002; Hollender i in., 2003; Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 2003; 

Oleszczuk i Baran, 2005; Maliszewska-Kordybach i in., 2007; Klimkowicz-Pawlas i in., 

2009]. 
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2.3.1. Oznaczanie intensywności oddychania mikroorganizmów glebowych (IO) 

 Ocena intensywności oddychania polega na określeniu ilości zużytego tlenu lub 

powstałego dwutlenku węgla w wyniku reakcji mineralizacji substancji organicznych 

przez mikroorganizmy glebowe [ISO 16072:2002]. Wyniki tego testu nie tylko 

dostarczają informacji o aktywności mikrobiologicznej gleby, ale także mogą służyć 

określeniu biomasy mikroorganizmów oraz wyznaczeniu ilorazu metabolicznego [ISO 

16072:2002]. Pomiar intensywności oddychania, jest jedną z najczęściej stosowanych 

metod oceny aktywności populacji mikroorganizmów [Torstensson, 1997] i jednym z 

zalecanych przez ISO testów mikrobiologicznych [ISO/CD 17616:2008]. 

 Intensywność oddychania oznaczono według metody ISO 16072:2002. Według 

tej metody, określenie intensywności oddychania może być wykonane na podstawie 

pomiaru ilości pobranego przez mikroorganizmy glebowe O2 lub wydzielonego CO2. 

Zastosowana metoda polegała na określeniu ilości wydzielonego z gleby CO2 przy 

użyciu techniki miareczkowania. 

 Po 25 g nawilżonej do odpowiedniego poziomu gleby (30, 55 lub 80 % PPW; 

pkt. 3: tabela 3) umieszczono w zlewkach o pojemności 50 cm
3
, które wstawiono do 

słoika o pojemności 0,9 dm
3
. Obok zlewki z glebą w każdym słoiku umieszczono 

zlewkę zawierającą 20 cm
3
 0,05 mol

-1
 roztworu NaOH, w celu absorpcji wydzielanego 

CO2. Słoiki szczelnie zakręcono i pozostawiono w temperaturze pokojowej na okres 48 

godzin. Po tym czasie do zlewki z NaOH dodawano 2 cm
3
 0,5 mol

-1
 roztworu BaCl2, w 

celu związania obecnego w roztworze CO2. Nadmiar NaOH odmiareczkowywano 0,1 

mol
-1

 HCl. Wszystkie oznaczenie wykonano w trzech powtórzeniach. W każdej serii 

wykonano próbę zerową (bez gleby) w sześciu powtórzeniach. Intensywność 

oddychania wyrażono jako średnią ilość CO2 (w mg) wydzieloną w ciągu godziny przez 

1 g suchej masy gleby. Obliczenia wykonano wg następującego wzoru. 

 

 

 

gdzie: 

Vz – objętość 0,1 mol
-1

 roztworu HCl zużyta do odmiareczkowania nadmiaru NaOH w 

próbie zerowej (cm
3
); 
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Vp – objętość 0,1 mol
-1

 roztworu HCl zużyta do odmiareczkowania nadmiaru NaOH w 

próbce (cm
3
); 

2,2 – współczynnik (1 cm
3
 roztworu 0,1 molowego HCl odpowiada 2,2 mg powstałego 

CO2); 

s.m. – zawartość (g) suchej masy w 1 g wilgotnej próbki gleby. 

2.3.2. Oznaczanie aktywności dehydrogenaz mikroorganizmów glebowych (DH) 

 Pomiar aktywności dehydrogenaz, jest jednym z testów polegającym na 

określeniu aktywności enzymatycznej, które uznawane są za wczesne i czułe wskaźniki 

pozwalające określić stopień degradacji gleby w wyniku zanieczyszczenia [Labud i in., 

2007; Serrano i in., 2009]. Dehydrogenaza jest enzymem wewnątrzkomórkowym 

[Alvarenga i in., 2009], aktywnym we wszystkich nienaruszonych i żywych komórkach 

mikroorganizmów [Trevors, 1984; Andreoni i in., 2004], poza ustrojem organizmów 

ulegającym szybkiemu rozpadowi [Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 

2003]. Dlatego pomiar jej wskazuje na obecność i zdolność oksydacyjną żywych 

mikroorganizmów [Trevors, 1984; Andreoni i in., 2004], i może być używany jako 

wskaźnik aktywności całej populacji mikrobiologicznej [ Alvarenga i in., 2009]. 

 Określenie aktywności dehydrogenaz wykonano w oparciu o metodę Casida i in, 

(1964). Polega ona na oznaczeniu ilości trifenyloformazanu (TPF) powstałego w 

wyniku redukcji przez dehydrogenazy dodanego do gleby chlorku 

trifenylotetrazoliowego (TTC) [Casida i in, 1964; Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-

Kordybach, 2003]. Po 6 gram nawilżonej do odpowiedniego poziomu gleby (30, 55 lub 

80 % PPW, pkt 3: tabela 3) umieszczono w szklanych probówkach, do których 

następnie dodano ok. 0,2 g CaCO3 (bufor), 1 cm
3
 TTC i 2,5 cm

3
 H2O. Probówki 

zamknięto korkami i inkubowano w stałej temperaturze w 37 °C przez 24 godziny. Po 

tym czasie TPF ekstrahowano przy użyciu 92 % etanolu (C2H5OH). Zawartość TPF 

oznaczono spektrofotometrycznie (Perkin Elmer, Lambda 45 UV/VIS 

Spectofotometer), przy długości fali λ = 485 nm, roztwór odniesienia stanowił etanol. 

Analizę wykonano w trzech powtórzeniach. W każdej serii wykonano 3 ślepe próby 

(bez gleby). Krzywą kalibracyjną (odczyt z aparatu (ekstynkcja) vs. stężenie roztworu 

wzorcowego TPF (µg TPF cm
-3

)) określono dla roztworów wzorcowych TPF w 92 % 

etanolu o stężeniu: 0, 1, 2, 5, 10 i 20 µg TPF cm
-3

. Aktywność dehydrogenaz (DH) 
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wyrażono jako ilość TPF (μg) powstałą w wyniku redukcji TTC w 1 g suchej masy 

gleby: 

 

 

 

gdzie: 

X – stężenie TPF określone z krzywej kalibracyjnej na podstawie wyznaczonej 

ekstynkcji (μg TPF cm
-3

) 

25 – objętość etanolu (cm
3
) 

6 – naważka nawilżonej gleby (g) 

s.m. – zawartość (g) suchej masy w 1 g wilgotnej próbki gleby. 

2.3.3. Oznaczanie potencjału nitryfikacji (PN) 

 Potencjału nitryfikacji jest specyficznym i jednocześnie czułym w stosunku do 

WWA testem [Klimkowicz-Pawlas, 2009]. Polega on na określeniu aktywności bakterii 

autotroficznych (rodzaj Nitrospira i Nitrosomonas) prowadzących pierwszy etap 

procesu nitryfikacji (utlenianie amoniaku) [ISO 15685:2004(E)]. Bakterie 

nitryfikacyjne są grupą mikroorganizmów bardzo wrażliwych nie tylko na zmiany 

warunków środowiskowych gleby takich jak temperatura, wilgotność, odczyn pH, czy 

zawartość substratów (NH4
+
, O2, CO2), ale także na zanieczyszczenie gleby 

[Torstensson, 1997; Maliszewska-Kordybach i in., 2007]. Zaletami metody są: 

możliwość otrzymania szybkiego wyniku, dokładność, powtarzalność i niski koszt [ISO 

15685:2004(E)]. Metoda nadaje się do oceny wszystkich gleb zawierających populację 

mikroorganizmów prowadzących nitryfikację. Może też służyć jako test screeningowy 

[ISO 15685:2004(E)]. 

 Oznaczanie potencjału nitryfikacji wykonano według metodyki ISO 15685:2004 

z modyfikacjami [Maliszewska-Kordybach i in., 2007]. Potencjał nitryfikacji wg ISO 

15685:2004 określa aktywność mikroorganizmów autotroficznych prowadzących 

pierwszy etap procesu nitryfikacji (rodzaj Nitrospira i Nitrosomonas), polegający na 

utlenianiu grupy amonowej (NH4
+
) do azotynowej (NO2

-
). Metoda polega na określeniu 

stężenia jonów NO2
-
 powstałych z substratu zawierającego grupę amonową 

((NH4)2SO4) w wyniku aktywności bakterii nitryfikacyjnych. 25 g nawilżonej do 
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odpowiedniego poziomu gleby (30, 55 lub 80 % PPW, tabela 3) naważono do 

zakręcanych pojemników z tworzywa sztucznego o poj. ok. 150 cm
3
 i dodano po 100 

cm
3
 roztworu zawierającego: 1,5 mmol dm

-3
 siarczanu amonu, 1 mmol dm

-3
 buforu 

fosforanowego (KH2PO4 i K2HPO4) i 5,625 mmol dm
-3

 NaClO3 (zapobiega utlenianiu 

NO2
-
 do NO3

-
), a następnie wytrząsano (wytrząsanie horyzontalne; prędkość 

wytrząsania: 125 min.
-1

; wytrząsarka: Edmund Bühler GmbH SM-30, z cieplarką: 

Edmund Bühler GmbH TH 30 oraz agregatem chłodzącym: buber minichiller) w 

temperaturze 25 °C przez 24 godziny. Następnie 5 cm
3
 zawiesiny umieszczono w 

zlewce zawierającej 5 cm
3
 roztworu KCl o stężeniu 4 mol dm

-3
 (zahamowanie reakcji 

nitryfikacji) i sączono (sączek twardy 390). 5 cm
3
 przesączu umieszczono w kolbkach 

(poj. 50 cm
3
) zawierających 20 cm

3
 wody, a następnie dodano 0,2 cm

3
 roztworu 

wywołującego reakcję barwną (roztwór sulfanilamidu (C6H8N2O2S2) i dichlorowodorku 

N-(1-naftylo)etyloaminy (C12H16N2Cl2) w kwasie ortofosforowym (H3PO4). Zawartość 

NO2
-
 w roztworze oznaczono spektrofotometrycznie (Perkin Elmer, Lambda 45 

UV/VIS Spectofotometer) po upływie 1 godziny. Wszystkie oznaczenia wykonano w 

trzech powtórzeniach. W każdej serii wykonano 3 ślepe próby (bez gleby). Krzywą 

kalibracyjną (odczyt z aparatu (ekstynkcja) vs. stężenie azotynów µg NO2
-
 cm

-3
) 

wyznaczono na podstawie przygotowanych roztworów wzorcowych (min. 5 stężeń, z 

zakresu 0 – 6 µg NO2
-
 cm

-3
 w zależności od aktywności oznacznych próbek gleby). 

Potencjał nitryfikacji wyrażono jako ilość azotu azotynowego (μg) powstałą w wyniku 

utleniania jonów amonowych przez bakterie i obliczono według wzoru: 

 

 

 

 

gdzie: 

X –stężenie jonów azotynowych określone z krzywej kalibracyjnej na podstawie 

wyznaczonej ekstynkcji (μg NO2
-
 cm

-3
); 

5 – ilość zawiesiny próbki gleby pobrana do analizy zawartości azotynów (cm
3
); 

20 – przeliczenie na 100 cm
3
 eluatu otrzymanego dla 25 g próbki gleby (uwzględnienie 

pobrania do oznaczenia tylko części (5 cm
3
) ze 100 cm

3
 eluatu otrzymanego po 24 

godzinnym wytrząsaniu); 
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2 – rozcieńczenie wynikające z dodania 5 cm
3
 KCl do 5 cm

3
 eluatu; 

25 g – naważka wilgotnej gleby; 

s.m. – zawartość(g) suchej masy w 1 g wilgotnej próbki gleby. 

2.4. Fitotesty 

 Jako roślinę testową zastosowano pszenicę zwyczajną (Triticum aestivum L.), 

będącą jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie [Mollasadeghi i 

Dadbakhsh, 2011]. Jednocześnie jest to jeden z gatunków zalecanych przez normę ISO 

11269-2:1995(E) w badaniach fitotoksyczności, w tym dotyczących związków z grupy 

WWA [Klimkowicz-Pawlas i in., 2009]. W doświadczeniach użyto nasiona pszenicy 

odmiany Nawra pochodzące z uprawy IUNG-PIB, zbiór z 2008 roku. Energia 

kiełkowania nasion, oznaczona w badaniach wstępnych, wynosiła 94% (test 

kiełkowania 100 nasion w dwóch powtórzeniach, w temperaturze pokojowej ok. 22 °C). 

 Ocenę oddziaływania fenantrenu na wzrost roślin i przyrost biomasy we 

wczesnych fazach rozwojowych oparto na pomiarach trzech parametrów: 

 - wzrost części nadziemnych (WCN), 

 - świeża masa częsci nadziemnych (ŚWM), 

 - sucha masa części nadziemnych (SM) 

Pomiar WCN polegał na pomiarze linijką (podziałka ±0,001 m) długości części 

nadziemnej każdej rośliny obciętej tuż przy powierzchni gleby. Pomiar ŚWM 

wykonano na wadze analitycznej z dokładnością ±10
-3

 g, łącznie dla 10 roślin z jednego 

pojemnika natychmiast po ścięciu części nadziemnych. SM wyznaczano podobnie dla 

10 roślin z jednego pojemnika przy użyciu wagi analitycznej (dokładnośc ±10
-3

 g) po 

wysuszeniu w 105 °C (przez ok. 16 godzin). Na podstawie wyników uzyskanych z 

każdego pojemnika (powtórzenia obiektu) obliczono średni dla rośliny wzrost, świeżą i 

suchą masę części nadziemnych. 

3. Sposób prowadzenia doświadczeń 

Uwzględniane czynniki i ich poziomy: 

 czynnik chemiczny – zanieczyszczenie fenantrenem (4 poziomy fenantrenu 

(FEN) + kontrola z rozpuszczalnikiem + czysta gleba): 

- czysta gleba (w celu określenia efektu rozpuszczalnika) 

- 0 (kontrola: gleba + rozpuszczalnik: dichlorometan (DCM)) 
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- 1 mg FEN   kg
-1

 s.m. gleby 

- 10 mg FEN   kg
-1

 s.m. gleby 

- 100 mg FEN   kg
-1

 s.m. gleby 

- 1000 mg FEN   kg
-1

 s.m. gleby 

 Wybrane poziomy fenantrenu odpowiadają zawartościom spotykanym w glebie, 

przy czym poziomy najwyższe nawiązują do stężeń spotykanych na terenach 

uprzemysłowionych, silnie zanieczyszczonych [Maliszewska-Kordybach, 1999a; 

Wilcke, 2007]. 

 czynniki środowiskowe: 

- temperatura 3 poziomy (testy mikrobiologiczne: 15, 20 i 30 °C; test 

roślinny: 10, 23 i 35 °C) 

- wilgotność (testy mikrobiologiczne 3 poziomy: 30, 55 i 80 % PPW; test 

roślinny 2 poziomy: 55 i 80 % PPW) 

- właściwości materiału glebowego (3 materiały glebowe) 

 Zastosowane w pracy temperatury i wilgotności gleby odpowiadają warunkom 

klimatycznym spotykanym na obszarach klimatu umiarkowanego, w tym w Polsce w 

okresie wegetacyjnym. Do doświadczeń wybrano trzy poziomy temperatury oraz 

zróżnicowane poziomy wilgotności gleby (trzy poziomy w przypadku testów 

mikrobiologicznych, dwa w testach roślinnych), w różnych kombinacjach (tabela 3). 

Jako warunki optymalne w testach mikrobiologicznych zastosowano temperaturę 20 °C 

i wilgotność gleby 55 % PPW, podobne warunki (20 °C, 60 % PPW) były zastosowane 

w innych badaniach [ISO 15685:2004; Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 

2008]. Poziom optymalny temperatury i wilgotności gleby wybrany do testów 

roślinnych (23 °C, 55 % PPW) był zgodny z metodyką ISO 11269-2:1995(E) i mieścił 

się w zakresie umożliwiającym prawidłowy wzrost badanej rośliny. Warunki 

temperatury i wilgotności gleby odbiegające od optymalnych określono jako warunki 

stresowe. Wyboru warunków stresowych, umożliwiających prowadzenie testów 

dokonano na podstawie badań wstępnych. Dla testów mikrobiologicznych jako warunki 

stresowe zastosowano temperaturę 15 i 30 °C, wilgotność gleby 30 i 80 % PPW, dla 

testu na roślinnego: temperaturę 10 i 35 °C, wilgotność gleby 80 % PPW. 

W przypadku testów mikrobiologicznych zastosowano dwa powtórzenia 

każdego obiektu doświadczalnego, w przypadku testu roślinnego trzy powtórzenia. 
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Tabela 3. Schemat przeprowadzonych doświadczeń (p – powtórzenie obiektu). 

Czynniki Testy mikrobiologiczne Test fitotoksyczności 

G
L

E
B

A
 x

3
 

CZYNNIKI 

KLIMATYCZNE 

ZANIECZYSZCZENIA 

(fenantren [mg kg
-1

s.m.]) 

ZANIECZYSZCZENIA 

(fenantren [mg kg
-1

s.m.]) 

temp. (
0
C) wilg. 

(% 

PPW) 

czysta 

gleba 
0 

(DCM) 
1 10 100 1000 

czysta 

gleba 
0 

(DCM) 
1 10 100 1000 

testy 

mikrob 
fitotest 

15 10 30 2p 2p 2p 2p 2p 2p 
 

 
    

15 10 55 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 

15 10 80 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 

20 23 30 2p 2p 2p 2p 2p 2p 
 

 
    

20 23 55 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 

20 23 80 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 

30 35 30 2p 2p 2p 2p 2p 2p 
 

 
    

30 35 55 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 

30 35 80 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 3p 3p 3p 3p 

 

3.1. Zanieczyszczanie gleby fenantrenem 

 Fenantren w rozworze dichlorometanu (DCM) dodawany był do suchego 

powietrznie materiału glebowego. Zastosowano roztwory o stężeniu: 0,05, 0,5, 5 i 50 

mg dm
-3

, w celu uzyskania odpowiednio stężenia w glebie: 1, 10, 100 i 1000 mg kg
-1

 

s.m. gleby W celu ograniczenia wpływu rozpuszczalnika, roztwory fenantrenu 

dodawano w ilości 2 cm
3
 na 100 g suchej masy gleby początkowo do części materiału 

glebowego (1/4 próbki). Po odparowaniu rozpuszczalnika (po ok. 4 godzinach) część 

zanieczyszczoną mieszano z pozostałą niezanieczyszczoną częścią próbki (3 min.) 

[Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 2008]. Jako obiekt kontrolny 

zastosowano materiał glebowy z dodatkiem samego rozpuszczalnika DCM (poziom 

fenantrenu = 0 mg kg
-1

). 

Następnego dnia do gleby dodano destylowaną, dejonizowaną wodę, tak by 

uzyskać odpowiednio: 30, 55 lub 80 % PPW. 



49 

 

3.2. Ocena wpływu fenantrenu na aktywność mikrobiologiczną gleb w 

zróżnicowanych warunkach środowiskowych 

W celu określenia oddziaływania fenantrenu na mikroorganizmy w 

zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby, przeprowadzono trzy testy 

ekotoksyczności (IO, DH i PN) dla zanieczyszczonych (wg schematu: tabela 3) 

materiałów glebowych aktywowanych w warunkach optymalnych (20 °C, 55 % PPW) 

oraz stresowych (15 i 30 °C, 30 i 80 % PPW, zastosowane wg schematu: tabela 3). 

Stresowe warunki temperatury i wilgotności w badaniach dotyczących 

mikroorganizmów były zastosowane od początku doświadczenia. 

Zanieczyszczone fenantrenem (na poziomie 0 – 1000 mg kg
-1

 s.m. gleby), 

nawilżone do 30, 55 lub 80 % PPW próbki glebowe zostały umieszczone w stałej 

temperaturze (inkubator AQUA LYTIC; temperatura: 15, 20 lub 30 °C) na okres 7 dni. 

Ubytek wody określono na podstawie spadku masy i w razie potrzeby wodę codziennie 

uzupełniano. Po upływie 7 dni wykonano testy mikrobiologiczne określające aktywność 

mikroorganizmów glebowych (oddychanie podstawowe, aktywność dehydrogenaz i 

potencjał nitryfikacji). Doświadczenie wykonano w dwóch powtórzeniach. 

3.3. Ocena wpływu fenantrenu na wzrost i rozwój roślin (fitotesty) w 

zróżnicowanych warunkach środowiskowych 

 Określenie wpływu fenantrenu na wzrost roślin wykonano zgodnie z normą ISO 

11269-2:1995 (E) z pewnymi modyfikacjami wg Klimkowicz-Pawlas i in. (2009) i 

własnymi. Nasiona pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) wysiano do wilgotnej 

gleby (55 % PPW – wilgotność optymalna) zanieczyszczonej fenantrenem (tabela 3), 

umieszczonej w pojemnikach z tworzywa sztucznego (wysokość: 6,2 cm; średnica 

dolna: 6 cm; średnica górna: 4,7 cm; poj. ok. 150 cm
3
) w liczbie po 16 sztuk. Pojemniki 

z nasionami umieszczano w pokoju klimatyzowanym w temperaturze 23 °C na okres 5 

dni (oświetlenie naturalne), w celu podkiełkowania nasion. Po tym czasie w każdym 

kubeczku pozostawiono po 10 siewek pszenicy o zbliżonej wielkości, a następnie 

umieszczono w inkubatorze na kolejnych 6 dni (oświetlenie sztuczne: cykl dzień:noc 

16:8 godzin) w zróżnicowanych warunkach wilgotności i temperatury (wilgotność: 55 

lub 80 % PPW; temperatura 10, 23 lub 35 °C zgodnie ze schematem doświadczenia – 

tabela 3). Codziennie sprawdzano i uzupełniano ubytek wody (na podstawie ubytku 

masy). 
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 Oceny wpływu fenantrenu na wzrost i rozwój pszenicy dokonano na podstawie 

pomiaru trzech parametrów WCN, ŚWM, SM (pkt. 2.4). Doświadczenie wykonano w 

trzech powtórzeniach. 

4. Wskaźniki toksyczności stosowane w pracy 

 Oceny wpływu zanieczyszczenia na organizmy glebowe dokonano w oparciu o 

następujące parametry opisujące toksyczność substancji chemicznych (wszystkie 

parametry odnoszą się do stężeń nominalnych fenantrenu): 

- % kontroli – wyniki dla poszczególnych testów ekotoksyczności wyrażono w 

procentach względem średniej z wyników uzyskanych dla warunków 

kontrolnych (średni efekt w kontroli = 100 %; kontrola – gleba bez dodatku 

fenantrenu, patrz pkt. 3); 

- NOEC (ang. No Observable Effect Concentration) – najwyższe stężenie 

badanego zanieczyszczenia, przy którym nie zaobserwowano efektu 

toksycznego [Klimkowicz-Pawlas, 2009]; 

- LOEC (ang. Lowest Observable Effect Concentration) najniższe stężenie 

badanego zanieczyszczenia, przy którym zaobserwowano efekt toksyczny 

[Klimkowicz-Pawlas, 2009]; 

- EC50 (ang. 50 % Effect Concentration) – stężenie powodujące efekt toksyczny 

wynoszący 50 % kontroli (np. stężenie fenantrenu powodujące: 50 % spadek 

aktywności mikroorganizmów w stosunku do wyznaczonej dla kontroli lub 50 

% spadek wzrostu roślin) [Laskowski i Migula, 2004]; 

- Współczynnik kierunkowych równania regresji prostej (b) opisującej wpływ 

stężenia fenantrenu na reakcję organizmów; 

- Syntetyczny wskaźnik toksyczność (SWT) – opracowany na podstawie trzech z 

wymienionych powyżej parametrów wyznaczonych dla fenantrenu w 

zróżnicowanych warunkach: % kontroli, LOEC i współczynnika kierunkowego 

(b); 

4.1. Wyrażanie wyników w % kontroli 

 W celu określenia oddziaływania fenantrenu oraz uwzględnienia wpływu 

rozpuszczalnika (DCM) i czystej matrycy glebowej na wyniki testów 

ekotoksykologicznych, w każdych z badanych warunków środowiskowych 
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zastosowano obiekt kontrolny: badana gleba + DCM. Otrzymane dla poszczególnych 

testów ekotoksykologicznych wyniki wyrażano w wartościach względnych w stosunku 

do średniej dla obiektu kontrolnego i wyrażano w procentach. 

4.2. Wyznaczanie wskaźników NOEC/LOEC 

 Wartość wskaźnika NOEC określono jako najwyższe zastosowane stężenie 

nominalne fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. gleby), przy którym wartość mierzonego parametru 

nie różniła się istotnie (jednoczynnikowa ANOVA, test Tukey’a, α=0,05) od wartości w 

kontroli. 

 Wartość LOEC została wyznaczona jako najniższe badane stężenie nominalne 

fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. gleby), przy którym stwierdzono, że wartość mierzonego 

parametru (IO, DH, PN lub WCN, ŚWM, SM) wyrażona w % kontroli była istotnie 

niższa (jednoczynnikowa ANOVA, test Tukey’a, α=0,05) od wartości w kontroli. 

4.3. Wyznaczanie EC50 oraz współczynników nachylenia równań regresji prostej 

zależności stężenie fenantrenu - reakcja organizmów wskaźnikowych 

 Wskaźniki NOEC i LOEC, choć są powszechnie stosowane w ekotoksykologii, 

jednak mają pewne ograniczenia, a jednym z ważniejszych jest fakt, że ich wartość 

zależy od zastosowanych w danym badaniu poziomów stężenia badanej substancji 

[Laskowski i Migula, 2004]. Znacznie lepszy pod tym względem jest często stosowany 

wskaźnik EC50. Wskaźniki te określono na podstawie dopasowanych równań regresji 

prostej zależności wyniku testu toksyczności (wyrażonego w % kontroli) od stężenia 

fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. gleby). Wartości EC50 odpowiadały stężeniu fenantrenu, przy 

którym zaobserwowano efekt toksyczny na poziomie 50% kontroli. Dla poszczególnych 

wartości EC50 wyznaczono 0,95 przedziały predykcji, które umożliwiły porównanie 

wartości otrzymanych dla zróżnicowanych warunków środowiskowych. 

Współczynnik kierunkowy (b) dobranych równań regresji określa wielkość 

zmiany odpowiedzi badanych organizmów wskaźnikowych na wzrastające stężenie 

zanieczyszczenia [Laskowski i Migula, 2004]. Na podstawie wyznaczonych 0,95 

przedziałów ufności dla poszczególnych wartości b, możliwe było porównanie 

współczynników kierunkowych otrzymanych dla badanych warunków 

środowiskowych. 
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W przypadku testów określających aktywność mikroorganizmów glebowych 

oba wskaźniki wyznaczono tylko dla testu PN, gdyż dla pozostałych testów 

ekotoksyczności (IO i DH) w większości badanych warunków nie zaobserwowano 

toksycznego efektu fenantrenu. W przypadku badań na roślinach, wyznaczenie EC50 

oraz współczynników kierunkowych b było możliwe dla wszystkich badanych 

parametrów: WCN, ŚWM i SM. 

4.4. Wyznaczanie syntetycznego wskaźnika toksyczności (SWT) 

 Syntetyczny wskaźnik toksyczności (SWT) został opracowany na potrzeby tej 

pracy, w celu określenia zmiany toksyczności fenantrenu w stresowych warunkach 

temperatury i wilgotności gleby w stosunku do warunków optymalnych. Wskaźnik ten 

uwzględnia trzy parametry: % kontroli, LOEC oraz współczynnik kierunkowy równania 

zależności stężenie fenantrenu-reakcja organizmów (b), na podstawie których 

wyznaczono wskaźniki cząstkowe, odpowiednio: WT-k, WT-LOEC oraz WT-b. Dla 

badanych warunków stresowych oceniano zmianę każdego z tych parametrów w 

stosunku do warunków optymalnych. Brak różnicy określano jako 0, wzrost 

toksyczności jako wartość dodatnią, a spadek toksyczności jako wartość ujemną. Każdy 

z tych wskaźników cząstkowych może przyjmować wartości od -1 do +1. Dla 

pierwszego (WT-k) zmianę toksyczności oceniano na podstawie trzyczynnikowej 

analizy wariancji (czynniki: temperatura, wilgotność gleby, stężenie fenantrenu) i testu 

Tukey’a wykonanych dla każdej gleby osobno (n=90, α=0,05). Istotny wzrost 

toksyczności w wyniku zastosowania badanych warunków stresowych, dla każdego z 

czterech poziomów fenantrenu (1, 10, 100 i 1000 mg kg
-1

), oznaczał wzrost WT-k o 

+0,25, a spadek toksyczności, zmniejszenie wartości WT-k o -0,25. Wskaźnik WT-k 

przyjmował wartości z zakresu od -1 (spadek toksyczności przy wszystkich czterech 

stężeniach fenantrenu) do +1 (wzrost toksyczności przy wszystkich czterech stężeniach 

fenantrenu). Kolejny wskaźnik cząstkowy (WT-LOEC) odnosił się do LOEC i 

przyjmował wartość -1, gdy wyznaczona w badanych warunkach wartość LOEC była 

wyższa od otrzymanej w warunkach optymalnych (tj. toksyczność fenantrenu była 

mniejsza), +1, gdy wartość LOEC była niższa. Analogicznie w przypadku trzeciego 

wskaźnika cząstkowego (WT-b), gdy współczynnik nachylenia prostej zależności 

stężenie fenantrenu-reakcja organizmów w badanych warunkach był istotnie wyższy niż 

w warunkach optymalnych (tj. toksyczność fenantrenu była mniejsza niż w warunkach 
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optymalnych), wartość wskaźnika cząstkowego wynosiła -1, a gdy współczynnik 

nachylenia był niższy, wskaźnik cząstkowy przyjmował wartość +1. Wyznaczenie SWT 

polegało na zsumowaniu wartości trzech wskaźników cząstkowych otrzymanych w 

danych warunkach, czyli SWT= WT-k + WT-LOEC + WT-b. Wskaźnik SWT może 

przyjmować wartości z zakresu od -3 do +3. Dla warunków optymalnych SWT=0. Jeśli 

wartość wskaźnika jest ujemna, oznacza to, że w badanych warunkach toksyczność 

fenantrenu jest mniejsza niż w warunkach optymalnych i odwrotnie, wartość dodatnia 

oznacza większy niż w warunkach optymalnych efekt toksyczny. 

5. Metody statystyczne 

 Wyniki opracowano przy użyciu programu EXCEL oraz statystycznego 

oprogramowania STATISTICA wersja 10. Podstawowe metody statystyczne 

zastosowane w analizie danych to wieloczynnikowa i jednoczynnikowa analiza 

wariancji (ANOVA), regresja prosta, analiza skupień, analiza współczynników korelacji 

i metoda składowych głównych (PCA). Te same metody (za wyjątkiem PCA) 

zastosowano zarówno w przypadku wyników testów mikrobiologicznych jak i 

parametrów roślinnych. 

5.1. Dane wejściowe do analiz statystycznych 

 Doświadczenia założono w układzie kompletnej randomizacji. W przypadku 

testów mikrobiologicznych wykonano dwa powtórzenia (dla każdej kombinacji 

czynników: temperatury, wilgotności, gleby i poziomu fenantrenu), w przypadku 

pomiarów roślinnych – trzy powtórzenia. Liczba powtórzeń wydaje się być 

wystarczająca jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że badania były prowadzone w ściśle 

kontrolowanych i powtarzalnych warunkach, umożliwiających ograniczenie do 

minimum błędu losowego i zaobserwowanie efektów badanych czynników i interakcji 

między nimi. Schemat wszystkich mikrobiologicznych testów ekotoksyczności był 

podobny (tabela 3). Dla każdego z dwóch powtórzeń badanych obiektów 

doświadczalnych (rysunek 1) wykonano oznaczenia IO, DH i PN w trzech 

powtórzeniach, a wyniki wyrażono w % kontroli. Na podstawie trzech powtórzeń testu 

(IO, DH lub PN) obliczono średnie dla pierwszego i drugiego powtórzenia obiektu. 

Średnie te stanowiły dane wejściowe do analiz statystycznych oraz podstawę do 

obliczenia średnich i odchyleń standardowych dla każdego obiektu. 
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Rysunek 1: Schemat wyznaczania średnich dla obiektu i dla każdego z jego dwóch powtórzeń, na 

podstawie wyników oznaczenia aktywności mikroorganizmów (IO, DH i PN). 

 

 

 Pomiary parametrów roślinnych wykonane zostały dla trzech powtórzeń 

doświadczenia. Otrzymane wyniki (tj. średni (dla każdego powtórzenia obiektu) wzrost 

rośliny (% kontroli) = WCN; średnia świeża masa rośliny (% kontroli) = ŚWM; średnia 

sucha masa rośliny (% kontroli) = SM) stanowiły powtórzenia obiektów 

doświadczalnych (odpowiednio dla WCN, ŚWM i SM) i jednocześnie dane wejściowe 

do analiz statystycznych. Średnie i odchylenia standardowe dla obiektów w tym 

wypadku obliczano na podstawie trzech powtórzeń obiektu. 

5.2. Sprawdzanie jednorodności zbioru danych (poszukiwanie wyników  

odstających) 

 Przed przystąpieniem do właściwych analiz statystycznych wyniki poddano 

wnikliwej ocenie w celu sprawdzenia zbioru danych pod kątem istnienia obserwacji 

silnie odstających. Wykonano ją przy zastosowaniu metod graficznych polegających na 

ocenie: wykresów normalności reszt i wykresów rozrzutu reszt dobranego modelu 

(badanej zależności efekt toksyczny (% kontroli) vs. stężenie fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. 

gleby)) względem wartości przewidywanych, a także wykresów odległości Cook’a 

[Cook, 1977]. Ponadto, posłużono się dwustronnym testem Dixon’a obliczonym w 
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przypadku IO, DH i PN na podstawie 6-ciu powtórzeń testów dla każdego obiektu (n=6; 

wartość krytyczna r10; α=0,05), a w przypadku parametrów roślinnych na podstawie 

trzech powtórzeń obiektów (n=3; wartość krytyczna r10; α=0,05) [Rorabacher, 1991]. 

Występowanie nielicznych wyników odstających można wytłumaczyć indywidualnymi, 

nietypowymi cechami biologicznymi badanych organizmów lub populacji. Obserwacje 

uznane za nietypowe zostały usunięte, a w ich miejsce wstawiono średnie dla 

powtórzenia obiektu (testy mikrobiologiczne) lub dla obiektu (test roślinny) z 

pozostałych wartości. 

 Po odrzuceniu wyników odstających sprawdzono, czy nie ma istotnych różnic 

pomiędzy powtórzeniami obiektów doświadczalnych (test U Manna-Whitney’a dla 

wyników IO, DH i PN, test Kruskala-Wallisa dla wyników WCN, ŚWM i SM; α=0,05). 

5.3. Metody statystyczne zastosowane w pracy dla oceny wpływu warunków 

środowiskowych na oddziaływanie fenantrenu 

 W celu oceny istotności różnic pomiędzy wynikami testów uzyskanymi dla 

różnych warunków doświadczenia (tylko dla wyników oznaczenia PN i WCN) 

zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji (ANOVA, test F, α=0,05) oraz test 

Tukey’a (α=0,05). W ocenie tej posłużono się metodami parametrycznymi, gdyż zostały 

spełnione założenia o normalności rozkładu i jednorodności wariancji w grupach. 

Wartości NOEC i LOEC wyznaczano w oparciu o jednoczynnikową analizę 

wariancji (czynnik: stężenie nominalne fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. gleby)) oraz test 

Tukey’a (n=10 dla IO, DH i PN lub n=15 dla WCN, ŚWM i SM; α=0,05) wykonanych 

dla poszczególnych warunków środowiskowych (tabela 3). Tam, gdzie były spełnione 

założenia dotyczące rozkładu normalnego i jednorodności wariancji korzystano z testu 

F, w przeciwnym wypadku (brak jednorodności wariancji stwierdzono jedynie dla 

części wyników testu DH oraz IO) zastosowano nieparametryczny test Kruskala-

Wallisa (test ten w żadnych badanych warunkach nie wskazywał na istotne różnice). 

Założenie dotyczące rozkładu normalnego sprawdzano testem Kołmogorowa-

Smirnowa (α=0,05). W przypadku IO, DH i PN dla n=6, a w przypadku WCN, ŚWM i 

SM, ze względu na małą liczbę powtórzeń dla obiektu (3 powtórzenia), sprawdzenie 

czy wyniki pochodzą z rozkładu normalnego wykonano w oparciu o wyniki testu 

przeprowadzonego dla odchyleń wyników od średniej obiektowej, łącznie dla 

wszystkich przypadków z poszczególnych warunków (n=15). Dodatkowo wykonano 
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ocenę graficzną na podstawie wykresów normalności. Założenie o jednorodności 

wariancji oceniano graficznie (wykresy rozrzutu odchyleń standardowych dla obiektów 

(SD)) oraz sprawdzając, czy SD nie zależy od obiektu, dla każdej gleby osobno 

(współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana, n=90, α=0,05). 

 W celu wyznaczenia EC50 oraz współczynników kierunkowych (b) zależności 

stężenie fenantrenu vs. badany efekt, dobrano równania regresji najlepiej i możliwie 

najprościej ją opisujące. Oceny dokonywano na podstawie współczynnika determinacji 

R
2
, testu F (α=0,05) – tabela 4, 5, 6 i 7 oraz graficznej oceny wykresów rozrzutu z linią 

modelu teoretycznego i 0,95 przedziałami ufności. We wszystkich rozpatrywanych 

modelach zastosowano zmienną stężenie fenantrenu (FEN) po transformacji 

logarytmicznej i wstawiano do równań regresji w postaci ln(FEN+1), co umożliwiło 

uniknięcia efektu dźwigni, tj. silnego wpływu na R
2
 najwyższych badanych stężeń 

fenantrenu. Dodanie stałej +1 umożliwiło wyliczenie wartości logarytmu w przypadku, 

gdy poziom FEN = 0 (tj. w kontroli). Dla wyników testów IO, DH i PN jako najlepsze 

równanie opisujące badaną zależność uznano model liniowy (logarytmiczny 

zlinearyzowany) o postaci: 

E(FEN)= a + b · ln(FEN + 1), 

gdzie: 

E(FEN) – badany efekt, tj. reakcja organizmów wskaźnikowych na oddziaływanie 

fenantrenu wyrażony w % kontroli; 

a – wyraz wolny równania regresji; 

b – współczynnik kierunkowy równania regresji; 

FEN – stężenie fenantrenu (mg·kg
-1

) 

+1 – stała umożliwiająca wyliczenie logarytmu, w sytuacji, gdy stężenie to wynosi 0 (tj. 

w kontroli). 

Test F wskazuje na istotność wybranego modelu dla testu PN we wszystkich 

przypadkach poza jednym (nieistotny tylko model liniowy w warunkach: gleba nr 3, 30 

°C, 30 % PPW), w większości warunków dla testu IO i ok. 30% warunków dla testu 

DH. Natomiast, dla wyników WCN, ŚWM i SM najlepsza okazała się uproszczona 

postać modelu kwadratowego: 

E(FEN)= a + b · (ln(FEN + 1))
2
. 

Model ten był istotny (test F, α=0,05) dla wszystkich badanych warunków 

środowiskowych, w przypadku trzech parametrów roślinnych. 
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Dla wybranych modeli sprawdzono założenia dotyczące normalności rozkładu, 

jednorodności wariancji reszt modelu oraz zerowej wartości średniej z reszt modelu. 

Pierwsze z tych założeń oceniano przy pomocy testu Kołmogorowa-Smirnowa 

(α=0,05). Jednorodność wariancji, ze względu na małą liczbę powtórzeń obiektów (2 - 

testy mikrobiologiczne; 3 - testy roślinne) oceniano na podstawie graficznej analizy 

wykresów rozrzutu reszt modelu względem numerów obiektów oraz korelacji reszt z 

badanymi czynnikami: temperaturą, wilgotnością gleby oraz zmienną stężenie 

fenantrenu po odpowiedniej transformacji ln(FEN+1) lub w przypadku parametrów 

roślinnych (ln(FEN+1))
2
 (oceniano współczynnik korelacji Pearsona oraz Spearmana, 

α=0,05) łącznie dla wyników uzyskanych dla wszystkich obiektów doświadczalnych (tj. 

n=270). Dla badanych parametrów (IO, DH i PN oraz WCN, ŚWM i SM) wszystkie 

założenia zostały spełnione. 

Tabela: 4 Współczynniki determinacji, wartości F i graniczne poziomy istotności p równań regresji  

zależności PN = a + b · ln(FEN + 1). 

Wilgotność 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

15 20 30 

Gleba nr 1 

30 
R

2
 = 0,82 

F = 36,74 

p = 0,0003 

R
2
 = 0,80 

F = 31,20 

p = 0,0005 

R
2
 = 0,90 

F = 71,74 

p = 0,0000 

55 
R

2
 = 0,86 

F = 48,45 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,98 

F = 399,06 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,91 

F = 84,13 

p = 0,0000 

80 
R

2
 = 0,58 

F = 11,12 

p = 0,0103 

R
2
 = 0,86 

F = 49,96 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,79 

F = 30,12 

p = 0,0006 

Gleba nr 2 

30 
R

2
 = 0,88 

F = 61,14 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,77 

F = 26,12 

p = 0,0009 

R
2
 = 0,95 

F = 167,96 

p = 0,0000 

55 
R

2
 = 0,88 

F = 60,68 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,98 

F = 340,19 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,93 

F = 107,27 

p = 0,0000 

80 
R

2
 = 0,86 

F = 49,29 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,89 

F = 67,65 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,99 

F = 657,44 

p = 0,0000 

Gleba nr 3 

30 
R

2
 = 0,70 

F = 18,46 

p = 0,0026 

R
2
 = 0,81 

F = 33,05 

p = 0,0004 

       — 

55 
R

2
 = 0,55 

F = 9,63 

p = 0,0146 

R
2
 = 0,69 

F = 18,23 

p = 0,0027 

R
2
 = 0,92 

F = 89,90 

p = 0,0000 (*) 

80 
R

2
 = 0,76 

F = 25,19 

p = 0,0010 

R
2
 = 0,75 

F = 23,82 

p = 0,0012 

R
2
 = 0,86 

F = 47,18 

p = 0,0001 (*) 

(*) stymulacja ze wzrostem stężenia fenantrenu 
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Tabela: 5 Współczynniki determinacji, wartości F i graniczne poziomy istotności p równań regresji  

WCN = a + b · (ln(FEN + 1))
2
. 

Wilgotność 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 

Gleba nr 1 

55 
R

2
 = 0,79 

F = 49,39 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,83 

F = 64,02 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,59 

F = 18,94 

p = 0,0008 

80 
R

2
 = 0,83 

F = 62,59 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,78 

F = 45,35 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,69 

F = 29,57 

p = 0,0001 

Gleba nr 2 

55 
R

2
 = 0,93 

F = 184,79 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,66 

F = 25,47 

p = 0,0002 

R
2
 = 0,64 

F = 23,39 

p = 0,0003 

80 
R

2
 = 0,90 

F = 114,74 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,73 

F = 34,87 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,79 

F = 48,91 

p = 0,0000 

Gleba nr 3 

55 
R

2
 = 0,97 

F = 380,84 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,88 

F = 98,38 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,91 

F = 127,81 

p = 0,0000 

80 
R

2
 = 0,98 

F = 822,92 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,88 

F = 97,05 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,87 

F = 86,30 

p = 0,0000 

 

Tabela: 6 Współczynniki determinacji, wartości F i graniczne poziomy istotności p równań regresji  

ŚWM = a + b  ·(ln(FEN + 1))
2
. 

Wilgotność 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 

Gleba nr 1 

55 
R

2
 = 0,82 

F = 60,30 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,88 

F = 96,26 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,46 

F = 10,96 

p = 0,0056 

80 
R

2
 = 0,75 

F = 39,63 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,69 

F = 29,06 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,69 

F = 28,27 

p = 0,0001 

Gleba nr 2 

55 
R

2
 = 0,91 

F = 139,33 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,73 

F = 35,13 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,46 

F = 10,95 

p = 0,0057 

80 
R

2
 = 0,78 

F = 46,50 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,76 

F = 40,32 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,56 

F = 16,47 

p = 0,0014 

Gleba nr 3 

55 
R

2
 = 0,94 

F = 206,51 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,89 

F = 101,60 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,71 

F = 31,94 

p = 0,0001 

80 
R

2
 = 0,97 

F = 465,82 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,84 

F = 69,07 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,83 

F = 64,57 

p = 0,0000 
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Tabela: 7 Współczynniki determinacji, wartości F i graniczne poziomy istotności p równań regresji  

SM = a + b · (ln(FEN + 1))
2
. 

Wilgotność 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 

Gleba nr 1 

55 
R

2
 = 0,72 

F = 32,83 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,73 

F = 35,29 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,37 

F = 7,78 

p = 0,0153 

80 
R

2
 = 0,61 

F = 20,47 

p = 0,0006 

R
2
 = 0,53 

F = 14,39 

p = 0,0022 

R
2
 = 0,73 

F = 34,45 

p = 0,0001 

Gleba nr 2 

55 
R

2
 = 0,91 

F = 132,46 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,62 

F = 21,46 

p = 0,0005 

R
2
 = 0,43 

F = 9,74 

p = 0,0081 

80 
R

2
 = 0,73 

F = 34,63 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,70 

F = 29,64 

p = 0,0001 

R
2
 = 0,61 

F = 20,50 

p = 0,0006 

Gleba nr 3 

55 
R

2
 = 0,88 

F = 95,34 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,85 

F = 74,61 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,62 

F = 20,95 

p = 0,0005 

80 
R

2
 = 0,97 

F = 427,97 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,86 

F = 79,96 

p = 0,0000 

R
2
 = 0,80 

F = 52,07 

p = 0,0000 

 

 W celu pogrupowania warunków temperatury i wilgotności gleby, według 

stwierdzonego w nich oddziaływania fenantrenu, wykonano analizę skupień metodą 

Warda (zastosowano odległość Euklidesową) dla aktywności mikrobiologicznej gleb 

(łącznie wyniki IO, DH i PN) oraz wzrostu roślin (łącznie wyniki WCN, ŚWM i SM). 

Punkt odcięcia wyznaczano w oparciu o otrzymany diagram drzewa. Pozwolił on na 

wyodrębnienie grupy, w której znalazły się warunki optymalne dla każdej gleby oraz do 

nich podobne pod względem toksycznego oddziaływanie fenantrenu, a także grupy (lub 

grup) warunków, w której zaobserwowano odmienną niż w warunkach optymalnych 

toksyczność fenantrenu. 

 W celu określenia wpływu poszczególnych właściwości gleby na wartości PN i 

WCN wyznaczono współczynniki korelacji Pearsona dla całości zbioru danych (n=270, 

α=0,05). Dla wybranych właściwości, najlepiej wyjaśniających zmienność PN, 

wyznaczono współczynniki korelacji Pearsona (n=6, α=0,05) dla poszczególnych 

warunków temperatury i wilgotności gleby (tylko dla wyników PN, otrzymanych dla 

wybranego poziomu fenantrenu – 100 mg kg
-1

). 
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 Dla zobrazowania wpływu poszczególnych właściwości gleby na reakcję 

bakterii nitryfikacyjnych oraz wybrania właściwości gleb, w możliwie najlepszy sposób 

opisujących zmienność PN posłużono się analizą czynników głównych (PCA). Ze 

względu na zróżnicowane jednostki w PCA użyto macierzy korelacji. 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW 

1. Porównanie badanych parametrów mikrobiologicznych i roślinnych 

Celem tego etapu badań jest wybranie parametrów, które najlepiej określałyby 

ekotoksyczne oddziaływanie fenantrenu w badanych warunkach środowiskowych w 

stosunku do mikroorganizmów i roślin. 

1.1. Porównanie trzech zastosowanych mikrobiologicznych testów ekotoksyczności 

(IO, DH i PN) 

 Do oceny oddziaływania fenantrenu na aktywność mikroorganizmów glebowych 

w zróżnicowanych warunkach temperatury i ćwilgotności gleby typowano trzy testy 

ekotoksyczności, oznaczanie: intensywności oddychania (IO), aktywności 

dehydrogenaz (DH) i potencjału nitryfikacji (PN). Porównanie wrażliwości tych testów 

na toksyczny wpływ fenantrenu w zróżnicowanych warunkach temperatury i 

wilgotności badanych materiałów glebowych pozwoliło ocenić, który z zastosowanych 

testów najlepiej nadaje się do oceny łącznego oddziaływania fenantrenu i czynników 

środowiskowych względem aktywności mikroorganizmów. Na rysunku 2 porównano 

wyniki testów IO, DH i PN w glebie zanieczyszczonej fenantrenem na poziomie 100 

mg kg
-1

 s.m. gleby w optymalnych warunkach temperatury i wilgotności gleby (20 °C, 

55 % PPW) oraz w skrajnych warunkach stresowych. W warunkach optymalnych 

jedynie w przypadku testu PN otrzymane średnie wartości były poniżej 100 % kontroli 

we wszystkich badanych materiałach glebowych. Również w warunkach stresowych 

hamujący efekt fenantrenu był największy w przypadku testu PN, w zdecydowanej 

większości badanych warunków środowiskowych. 
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Rysunek 2. Porównanie efektów oddziaływania fenantrenu (poziom 100 mg kg
-1

 s.m. gleby) 

względem aktywności mikroorganizmów glebowych mierzonej przy zastosowaniu trzech testów 

ekotoksyczności: DH, IO i PN w optymalnych (20 °C, 55 % PPW) oraz stresowych warunkach 

temperatury i wilgotności trzech materiałów glebowych. Kontrola – gleba bez dodatku fenantrenu, 

aktywność mikroorganizmów w kontroli = 100%. Słupki błędów oznaczają odchylenia 

standardowe. 

 

0

100

200

300

400

500

Gleba 1 Gleba 2 Gleba 3

ak
ty

w
n

o
ść

 m
ik

ro
o

rg
an

iz
m

ó
w

(%
 k

o
n

tr
o

li)

20 °C, 55 %PPW

DH

IO

PN

kontrola

0

50

100

150

200

250

Gleba 1 Gleba 2 Gleba 3

ak
ty

w
n

o
ść

 m
ik

ro
o

rg
an

iz
m

ó
w

(%
 k

o
n

tr
o

li)

15 °C, 30 %PPW

0

50

100

150

200

Gleba 1 Gleba 2 Gleba 3

ak
ty

w
n

o
ść

 m
ik

ro
o

rg
an

iz
m

ó
w

(%
 k

o
n

tr
o

li)

15 °C, 80 %PPW

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Gleba 1 Gleba 2 Gleba 3

ak
ty

w
n

o
ść

 m
ik

ro
o

rg
an

iz
m

ó
w

(%
 k

o
n

tr
o

li)

30 °C, 30 %PPW

0

50

100

150

200

250

Gleba 1 Gleba 2 Gleba 3

ak
ty

w
n

o
ść

 m
ik

ro
o

rg
an

iz
m

ó
w

(%
 k

o
n

tr
o

li)

30 °C, 80 %PPW

 

 



 

63 

 

 Test PN również najlepiej nadawał się do porównania otrzymanych w 

zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby wartości wskaźników 

toksyczności NOEC i LOEC. W przypadku wyników testów IO i DH w większości 

badanych warunków nie zaobserwowano istotnego w stosunku do kontroli hamującego 

oddziaływania fenantrenu, tym samym nie było możliwe wyznaczenie i porównanie 

wartości wskaźników NOEC i LOEC. Dla parametrów IO i DH wyznaczenie tych 

wskaźników było możliwe jedynie w warunkach najsilniejszego stresu, ale przy 

różnych poziomach temperatury i wilgotności gleby. W przypadku IO efekt toksyczny 

stwierdzono w glebie nr 2, w warunkach 15 °C, 80 % PPW: NOEC=1 mg kg
-1

, 

LOEC=10 mg kg
-1

, a dla DH w glebie nr 1, w 30 °C, przy 30 % PPW. Wskaźniki te 

można było wyznaczyć w większości badanych warunków w przypadku testu PN (pkt. 

3.1.: tabela 8). 

 Mała wrażliwość testów IO i DH na oddziaływanie fenatrenu uniemożliwiła 

również wyznaczenie wskaźnika EC50, gdyż w większości badanych warunków nie 

stwierdzono istotnej zależności IO lub DH od stężenia fenantrenu (współczynnik 

nachylenia (b) przy zmiennej stężenie fenantrenu nie różnił się istotnie od zera; test t, 

α=0,05;) lub zaobserwowano stymulację (b>0). W przypadku testu PN, w większości 

badanych układów warunków, stwierdzono istotną zależność od stężenia fenantrenu w 

glebie (patrz: Materiały i metody, pkt. 5.3.: tabela 4) i możliwe było wyznaczenie 

wskaźnika EC50, w badanym zakresie stężeń (pkt. 4.1. tabela 10). 

 Powyższe porównania wskazują, że oznaczanie PN było najczulszym testem do 

oceny oddziaływania fenantrenu w zróżnicowanych układach warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych i glebowych. Ocenę wyników badań przedstawioną 

w dalszej części pracy oparto więc głównie na rezultatach oznaczania PN. 

1.2. Porównanie badanych parametrów roślinnych (WCN, ŚWM, SM) 

 Ocenę oddziaływania fenantrenu na wzrost pszenicy we wczesnych fazach 

rozwojowych, w zróżnicownych warunkach temperatury i wilgotności oparto na 

oznaczeniach trzech parametrów: wzrostu części nadziemnych (WCN), świeżej masy 

części nadziemnych (ŚWM) i suchej masy części nadziemnych (SM). 

 Porównanie wyników otrzymanych dla stężenia fenantrenu 100 mg kg
-1

 s.m. 

gleby, przedstawiono na rysunku 3. Uzyskane dla wszystkich trzech parametrów wyniki 

były zbliżone niemal we wszystkich badanych warunkach. 
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Rysunek 3. Porównanie efektów oddziaływania fenantrenu (poziom 100 mg kg
-1

 s.m. gleby) 

względem wzrostu roślin mierzonego przy użyciu trzech parametrów roślinnych: WCN, ŚWM i SM 

w zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności trzech materiałów glebowych. Kontrola – 

gleba bez dodatku fenantrenu, wzrost rośłin w kontroli = 100%. Słupki błędów oznaczają 

odchylenia standardowe. 
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 Jednak porównanie wyznaczonych wartości wskaźników toksyczności NOEC i 

LOEC (pkt. 3.2., tabela 9) wskazuje, że jedynie w przypadku parametru WCN możliwe 

było wyznaczenie LOEC we wszystkich badanych warunkach temperatury i wilgotności 

gleby, a NOEC w największej w porównaniu z ŚWM i SM liczbie badanych układów 

warunków. W przypadku ŚWM i SM wartości LOEC były w granicach od 1 mg kg
-1

 do 

powyżej najwyższego zastosowanego stężenia (1000 mg kg
-1

). 
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 Dla wszystkich badanych parametrów możliwe był wyznaczenie wskaźników 

EC50 w przynajmniej połowie badanych warunków środowiskowych (pkt. 4.2. tabela 

11). Jednak, najlepsze dopasowanie równań zależności od stężenia fenantrenu 

(najwyższe R
2
) udało się uzyskać dla wartości WCN (patrz: Materiały i metody, pkt. 

5.3., tabela 5, 6 i 7). Ponadto, parametr WCN był najbardziej wrażliwy na zmiany 

temperatury i wilgotności, gdy weźmiemy pod uwagę wartości współczynników 

kierunkowych (b). W przypadku WCN istotne różnice w stosunku do warunków 

optymalnych były dwukrotnie częstsze niż dla ŚWM i SM. 

 Powyższe porównania wskazują, że najlepszym parametrem do oceny wpływu 

temperatury i wilgotności gleby w trzech badanych materiałach glebowych na 

toksyczne oddziaływanie fenantrenu względem wzrostu pszenicy we wczesnych fazach 

rozwojowych był WCN. W dalszej części pracy oparto się głównie na wynikach 

uzyskanych dla tego parametru. 

2. Ekotoksyczne oddziaływanie fenantrenu w zróżnicowanych 

warunkach temperatury i wilgotności gleby. 

2.1. Oddziaływanie fenantrenu na potencjał nitryfikacji w zróżnicowanych 

warunkach temperatury i wilgotności gleby 

Wyniki wieloczynnikowej analizy wariancji (test F, α=0,05) wykonanej dla 

każdej badanej gleby (n=90) wskazują na istotne interakcje z oddziaływaniem 

fenantrenu trzeciego (temperatura*wilgotność*FEN) oraz drugiego rzędu 

(temperatura*FEN i wilgotność*FEN), a także na istotne efekty osobnego 

oddziaływania każdego z tych czynników na PN. 

Szczegółowe omówienie wpływu warunków wysokich oraz niskich poziomów 

temperatury i wilgotności na oddziaływanie poszczególnych stężeń fenantrenu na 

aktywność mikroorganizmów glebowych przedstawiono w kolejnych rozdziałach. 

2.1.1. Wpływ temperatury na toksyczność fenantrenu - PN 

 Ocenę wpływu warunków temperaturowych na toksyczność fenantrenu 

względem bakterii nitryfikacyjnych (PN) w zróżnicowanych warunkach 

wilgotnościowych (30, 55 i 80 % PPW), dla gleby nr 1, nr 2 i nr 3 przedstawiono 

odpowiednio na rysunkach 4, 5 i 6. Wykonano ją w oparciu o dwuczynnikową 
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(temperatura i FEN) analizę wariancji, przeprowadzoną dla każdej gleby i poziomu 

wilgotności osobno oraz wyniki testu Tukey’a (n=30, α=0,05). 
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Rysunek 4. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość PN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury dla gleby nr 1, przy trzech poziomach wilgotności. 

Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości PN otrzymanej w warunkach optymalnej 

temperatury (20 °C), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, wilgotność, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są nieznacznie 

przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 1, 30 % PPW  B: Gleba nr 1, 55 % PPW  C: Gleba nr 1, 80 % PPW 

   

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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Rysunek 5. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość PN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury dla gleby nr 2, przy trzech poziomach wilgotności. 

Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości PN otrzymanej w warunkach optymalnej 

temperatury (20 °C), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, wilgotność, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są nieznacznie 

przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 2, 30 % PPW  B: Gleba nr 2, 55 % PPW  C: Gleba nr 2, 80 % PPW 

   

* 
* 

* 

* 

* * 
* 

* 
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Rysunek 6. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość PN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury dla gleby nr 3, przy trzech poziomach wilgotności. 

Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości PN otrzymanej w warunkach optymalnej 

temperatury (20 °C), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, wilgotność, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są nieznacznie 

przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 3, 30 % PPW  B: Gleba nr 3, 55 % PPW  C: Gleba nr 3, 80 % PPW 

   

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 
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2.1.1.1. Wpływ niskiej temperatury na toksyczność fenantrenu - PN 

 W glebie nr 1 (rysunek 4), w warunkach optymalnej (55 % PPW) i wysokiej 

wilgotności gleby (80 % PPW) obniżenie temperatury z 20 do 15 °C istotnie 

zmniejszało toksyczne oddziaływanie fenantrenu przy stężeniach, odpowiednio 10 – 

1000 i 100 - 1000 mg kg
-1

 s.m. gleby. Natomiast w warunkach suszy (30 % PPW), 

niska temperatura nie powodowała istotnych zmian w reakcji bakterii nitryfikacyjnych 

na zanieczyszczenie fenantrenem. 

 W przypadku gleby nr 2 (rysunek 5), zarówno w optymalnej jak i podwyższonej 

wilgotności gleby, niska temperatura zmniejszała oddziaływanie fenantrenu względem 

PN. Przy 55 % PPW istotnie wyższe w stosunku do optymalnej temperatury wartości 

PN zaobserwowano dla niższych poziomów fenantrenu (1 i 10 mg kg
-1

 s.m. gleby), a w 

przypadku warunków wysokiego uwilgotnienia gleby dla najwyższego zastosowanego 

poziomu fenantrenu (1000 mg kg
-1

 s.m. gleby). W warunkach suszy niska temperatura 

nie wpływała na toksyczność fenantrenu dodanego do gleby na poziomie 1 – 100 mg 

kg
-1

 s.m. gleby, natomiast zwiększała efekt toksyczny przy najwyższym zastosowanym 

stężeniu (1000 mg kg
-1

 s.m. gleby). 

 W glebie nr 3 (rysunek 6), niska temperatura powodowała istotne zmniejszenie 

toksyczności fenantrenu przy najwyższym poziomie fenantrenu (1000 mg kg
-1

) jedynie 

w warunkach optymalnej wilgotności gleby, z 49 % kontroli w 20 °C do 90 % kontroli 

w 15 °C. 

 Ogólnie, obniżenie temperatury o 5 °C (z 20 do 15 °C) we wszystkich badanych 

glebach prowadziło do zmniejszenia toksycznego oddziaływanie fenantrenu względem 

PN w warunkach optymalnej wilgotności gleby, a w dwóch glebach (nr 1 i 2) także przy 

80 % PPW. Natomiast w warunkach suszy (30 % PPW) efekt obniżenia temperatury był 

istotny jedynie w glebie nr 2, gdzie zaobserwowano zwiększenie toksyczności 

fenantrenu. 

2.1.1.2. Wpływ wysokiej temperatury na toksyczność fenantrenu - PN 

 Podwyższenie temperatury z 20 do 30 °C w glebie nr 1 (rysunek 4) istotnie 

zmniejszało toksyczność fenantrenu tylko przy stężeniu 10 mg kg
-1

 s.m. gleby, w 

warunkach optymalnej wilgotności (z 74 do 97 % kontroli) i niskiej wilgotności (z 53 

do 82 % kontroli). 
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 W glebie nr 2 (rysunek 5) istotny wpływ wysokiej temperatury na toksyczny 

efekt fenantrenu względem bakterii nitryfikacyjnych również stwierdzono przy dwóch 

poziomach wilgotności gleby: optymalnym (55 % PPW) i niskim (30 % PPW). Wysoka 

temperatura istotnie zmniejszała toksyczność fenantrenu przy 55 % PPW przy stężeniu 

fenantrenu 10 mg kg
-1

 s.m. gleby, natomiast istotnie zwiększała efekt toksyczny przy 30 

% PPW w 30 °C przy poziomach ≥ 10 mg kg
-1

 s.m. gleby. 

 W glebie nr 3 (rysunek 6) wzrost temperatury o z 20 do 30 °C, przy wyższych 

stężeniach fenantrenu ≥ 100 mg kg
-1

 s.m. gleby, powodował spadek toksyczności 

fenantrenu, przy wszystkich poziomach wilgotności, a nawet przy 55 i 80 % PPW 

istotną stymulację aktywności bakterii nitryfikacyjnych. Najsilniejszy wzrost wartości 

PN zaobserwowano w warunkach 30 °C, 55 % PPW (do 315 % kontroli). 

 Podwyższenie temperatury o 10 °C w stosunku do wartości optymalnej, w 

warunkach 55 % PPW we wszystkich trzech glebach powodowało zmniejszenie 

toksyczności fenantrenu. W glebie nr 3 efekt ten stwierdzono również przy 

podwyższonej wilgotności. Natomiast w warunkach niskiej wilgotności, wpływ 

wysokiej temperatury nie był jednoznaczny i zależał od właściwości zastosowanej 

gleby. W glebach nr 1 i nr 3 podwyższenie temperatury zmniejszało efekt toksyczny, a 

w glebie nr 2 zwiększało. 

2.1.2. Wpływ poziomu uwilgotnienia gleby na toksyczność fenantrenu - PN 

 Ocenę oddziaływania wilgotności gleby na toksyczność fenantrenu względem 

bakterii nitryfikacyjnych (PN), w zróżnicowanych warunkach temperatury (15, 20 i 30 

°C), dla gleby nr 1, nr 2 i nr 3 przedstawiono odpowiednio na rysunkach 7, 8 i 9. 

Wykonano ją w oparciu o wyniki dwuczynnikowej (wilgotność gleby i fenantren) 

analizy wariancji i testu Tukey’a (n=30, α=0,05). 
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Rysunek 7. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość PN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach wilgotności dla gleby nr 1, przy trzech poziomach temperatury. 

Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości PN otrzymanej w warunkach optymalnej 

wilgotności gleby (55 % PPW), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, temperatura, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są 

nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 1, 15 °C  B: Gleba nr 1, 20 °C  C: Gleba nr 1, 30 °C 

   

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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Rysunek 8. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość PN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach wilgotności dla gleby nr 2, przy trzech poziomach temperatury. 

Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości PN otrzymanej w warunkach optymalnej 

wilgotności gleby (55 % PPW), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, temperatura, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są 

nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 2, 15 °C  B: Gleba nr 2, 20 °C  C: Gleba nr 2, 30 °C 

   

* 

* 

* 
* 



 

74 

 

Rysunek 9. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość PN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach wilgotności dla gleby nr 3, przy trzech poziomach temperatury. 

Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości PN otrzymanej w warunkach optymalnej 

wilgotności gleby (55 % PPW), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, temperatura, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są 

nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 3, 15 °C  B: Gleba nr 3, 20 °C  C: Gleba nr 3, 30 °C 

   

* 

* 
* 

* * 
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2.1.2.1. Wpływ niskiej wilgotności gleby na toksyczność fenantrenu - PN 

 Warunki niskiej wilgotności (30 % PPW) w glebie nr 1 (rysunek 7) zwiększały 

toksyczność fenantrenu dodanego na poziomie 10 i 100 mg kg
-1

 s.m. gleby jedynie w 

niskiej temperaturze (15 °C). 

 W glebie nr 2 (rysunek 8) niska wilgotność powodowała spadek toksyczności 

fenantrenu dodanego na poziomie ≥ 10 mg kg
-1

 s.m. gleby tylko w warunkach 

optymalnej temperatury (20 °C). 

W glebie nr 3 (rysunek 9), w warunkach suszy wartość PN była istotnie niższa 

od zaobserwowanej przy optymalnej wilgotności gleby jedynie dla 30 °C przy wysokich 

poziomach fenantrenu ≥ 100 mg kg
-1

 s.m. gleby. Nie zaobserwowano tu jednak efektu 

toksycznego fenantrenu, a jedynie brak stymulacji obserwowanej w warunkach 55 % 

PPW. 

 Obniżenie wilgotności gleby może więc zmieniać oddziaływanie fenantrenu 

względem PN w zależności od właściwości gleby oraz warunków temperaturowych. 

Warunki suszy w glebie nr 1 powodowały wzrost toksyczności fenantrenu w 15 °C, w 

glebie nr 3 były przyczyną braku stymulacji obserwowanej przy optymalnej wilgotności 

w 30 °C, a w glebie nr 2 zmniejszenia toksyczności fenantrenu w 20 °C. 

2.1.2.2. Wpływ wysokiej wilgotności gleby na toksyczność fenantrenu - PN 

 Wysoka wilgotność gleby nr 1 (rysunek 7) istotnie zmniejszała toksyczność 

fenantrenu w warunkach optymalnej (przy 10 mg kg
-1

 s.m. gleby) oraz obniżonej 

temperatury (≥ 100 mg kg
-1

 s.m. gleby). Dodatkowo w 15 °C była przyczyną stymulacji 

PN (wzrost do 124 % kontroli) przy stężeniu fenantrenu 1 mg kg
-1

 s.m. gleby. 

 W glebie nr 2 (rysunek 8) wzrost wilgotności gleby powodował istotne 

zwiększenie toksycznego oddziaływania fenantrenu, jedynie w warunkach 

podwyższonej temperatury (30 °C), przy stężeniu 10 mg kg
-1

 s.m. gleby. 

 W glebie nr 3 (rysunek 9), zastosowanie wysokiej wilgotności było przyczyną 

większej toksyczności najwyższego poziomu fenantrenu (1000 mg kg
-1

 s.m. gleby) przy 

15 °C oraz ograniczenia stymulującego efektu fenantrenu dodanego na poziomach ≥100 

mg kg
-1

 s.m. gleby przy 30 °C. 

 Podobnie jak w przypadku suszy, wpływ warunków wysokiej wilgotności na 

oddziaływanie fenantrenu zależał od właściwości gleby. Podwyższenie wilgotności 

gleby powodowało wzrost toksyczności fenantrenu w glebie nr 2 i nr 3 odpowiednio 
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przy 30 i 15 °C, zmniejszenie stymulującego efektu fenantrenu w glebie nr 3 przy 30 °C 

oraz mniejszą toksyczność w glebie nr 1 przy 15 i 20 °C. 

2.2. Oddziaływanie fenantrenu na wzrost roślin w zróżnicowanych warunkach 

temperatury i wilgotności gleby 

 Na podstawie wieloczynnikowej analizy wariancji (test F, α=0,05) wykonanej 

dla każdej z trzech badanych gleb (n=90) stwierdzono istotne interakcje trzeciego rzędu 

(temperatura*wilgotność*FEN), drugiego rzędu (temperatura*FEN), jak również 

osobne efekty oddziaływania fenantrenu (FEN) i temperatury na WCN we wszystkich 

badanych glebach. Interakcja wilgotność*FEN oraz efekt osobnego oddziaływania 

wilgotności był istotny tylko w dwóch glebach (nr 1 i nr 3). 

 W kolejnych rozdziałach szczegółowo omówiono wpływ wysokiej i niskiej 

temperatury oraz wysokiego poziomu wilgotności gleby na oddziaływanie 

zróżnicowanych stężeń fenantrenu na wzrost roślin we wczesnych fazach rozwojowych 

(WCN). 

2.2.1. Wpływ warunków temperaturowych na fitotoksyczność fenantrenu - WCN 

 Ocenę oddziaływania temperatury na efekt toksyczny fenantrenu (określany na 

podstawie pomiaru wzrostu roślin we wczesnych fazach rozwojowych) przedstawiono 

dla gleby nr 1, nr 2 i nr 3 odpowiednio na rysunku 10, 11 i 12. Oparto ją na wynikach 

dwuczynnikowej analizy wariancji (temperatura i fenantren) oraz testu Tukey’a (n=45, 

α=0,05). 
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Rysunek 10. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość WCN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury dla gleby nr 1, przy dwóch poziomach 

wilgotności. Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości WCN otrzymanej w warunkach 

optymalnej temperatury (23 °C), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, wilgotność, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są 

nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 1, 55 % PPW  B: Gleba nr 1, 80 % PPW 

  

* 

* 

* 

* 
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Rysunek 11. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość WCN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury dla gleby nr 2, przy  dwóch poziomach 

wilgotności. Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości WCN otrzymanej w warunkach 

optymalnej temperatury (23 °C), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, wilgotność, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są 

nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 2, 55 % PPW  B: Gleba nr 2, 80 % PPW 

  

* 

* 
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Rysunek 12. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość WCN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury dla gleby nr 3, przy dwóch poziomach 

wilgotności. Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości WCN otrzymanej w warunkach 

optymalnej temperatury (23 °C), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, wilgotność, stężenie fenantrenu (FEN)). Znaczniki punktów są 

nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 3, 55 % PPW  B: Gleba nr 3, 80 % PPW 

  

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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2.2.1.1. Wpływ niskiej temperatury na fitotoksyczność fenantrenu - WCN 

 W glebie nr 1 (rysunek 10) niska temperatura (15 °C) nie wpływała na 

fitotoksyczne oddziaływanie fenantrenu. 

 Niska temperatura w glebie nr 2 (rysunek 11) powodowała istotny wzrost 

toksyczności fenantrenu jedynie w warunkach optymalnej wilgotności gleby (55 % 

PPW), przy najwyższym zastosowanym stężeniu (1000 mg kg
-1

 s.m. gleby). 

 Wzrost toksyczności fenantrenu wraz z obniżeniem temperatury zaobserwowano 

również w glebie nr 3 (rysunek 12) przy stężeniach 100 i 1000 mg kg
-1

 s.m. gleby, 

zarówno w warunkach optymalnej jak i wysokiej wilgotności gleby (80 % PPW). 

 Wpływ niskiej temperatury na oddziaływanie fenantrenu zależał od właściwości 

gleby, nie był on istotny w glebie nr 1, ale zwiększał toksyczność fenantrenu w glebach 

nr 2 i nr 3. 

2.2.1.2. Wpływ wysokiej temperatury na fitotoksyczność fenantrenu - WCN 

 Wysoka temperatura (35 °C) w glebie nr 1 (rysunek 10), przy optymalnej 

wilgotności powodowała istotną stymulację wzrostu pszenicy przy poziomie fenantrenu 

10 mg kg
-1

 s.m. gleby. Natomiast w warunkach podwyższonej wilgotności gleby (80 % 

PPW), zwiększała toksyczny efekt fenantrenu przy poziomach fenantrenem 1, 100 i 

1000 mg kg
-1

 s.m. gleby. 

 W glebie nr 2 (rysunek 11) wysoka temperatura istotnie zwiększała 

fitotoksyczność fenantrenu jedynie w warunkach wysokiej wilgotności gleby (80 % 

PPW), przy poziomie 100 mg kg
-1

 s.m. gleby. 

 Wpływ podwyższonej temperatury w glebie nr 3 (rysunek 12), w obu 

zastosowanych warunkach wilgotnościowych (55 i 80 % PPW) był istotny tylko przy 

najwyższym poziomie fenantrenu (1000 mg kg
-1

 s.m. gleby), gdzie zwiększał 

fitotoksyczność fenantrenu. 

 Podwyższenie temperatury do 35 °C było przyczyną większego efektu 

toksycznego fenantrenu przy wysokiej wilgotności wszystkich trzech badanych gleb. 

Natomiast przy 55 % PPW wpływ wysokiej temperatury zależał od właściwości gleby, 

powodując stymulację przy niskim poziomie fenantrenu w glebie nr 1 oraz hamowanie 

wzrostu roślin przy wysokim poziomie fenantrenu w glebie nr 3. 
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2.2.2. Wpływ wysokiej wilgotności gleby na fitotoksyczność fenantrenu - WCN 

 Ocenę wpływu warunków wilgotnościowych gleby na toksyczne oddziaływanie 

fenantrenu względem wzrostu roślin we wczesnych fazach rozwojowych wykonano w 

oparciu o wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji (wilgotność gleby i fenantren) i 

testu Tukey’a (n=30, α=0,05) przedstawione dla gleby nr 1, nr 2 i nr 3 odpowiednio na 

rysunkach 13, 14 i 15. 

 Wysoka wilgotność (80 % PPW) w glebie nr 1 istotnie zwiększała 

fitotoksyczność fenantrenu jedynie w warunkach wysokiej temperatury (35 °C), przy 

stężeniu fenantrenu 1, 10 i 100 mg kg
-1

 s.m. gleby. 

 W dwóch pozostałych glebach wysoka wilgotność również istotnie zwiększała 

oddziaływanie fenantrenu tylko w 35 °C, ale nasilenie efekty toksycznego 

zaobserwowano jedynie dla najwyższego zastosowanego stężenia (1000 mg kg
-1

 s.m. 

gleby). 

 Podwyższenie wilgotności gleby do 80 % PPW we wszystkich badanych 

glebach dawało podobny efekt: nasilało fitotoksyczne oddziaływanie fenantrenu jedynie 

w warunkach podwyższonej temperatury. 
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Rysunek 13. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość WCN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach wilgotności dla gleby nr 1, przy  trzech poziomach 

temperatury. Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości WCN otrzymanej w 

warunkach optymalnej wilgotności gleby (55 % PPW), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, temperatura, stężenie fenantrenu (FEN)). 
Znaczniki punktów są nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 1, 10 °C  B: Gleba nr 1, 23 °C  C: Gleba nr 1, 35 °C 

   

* 

* 

* 
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Rysunek 14. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość WCN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach wilgotności dla gleby nr 2, przy trzech poziomach 

temperatury. Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości WCN otrzymanej w 

warunkach optymalnej wilgotności gleby (55 % PPW), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, temperatura, stężenie fenantrenu (FEN)). 
Znaczniki punktów są nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 2, 10 °C  B: Gleba nr 2, 23 °C  C: Gleba nr 2, 35 °C 

   

* 
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Rysunek 15. Wpływ stężenia fenantrenu na wartość WCN (% kontroli) w zróżnicowanych warunkach wilgotności dla gleby nr 3, przy  trzech poziomach 

temperatury. Słupki błędów – 0,95 przedziały ufności; * - oznacza istotną różnicę (test HSD Tukey’a, α=0,05) w stosunku do wartości WCN otrzymanej w 

warunkach optymalnej wilgotności gleby (55 % PPW), przy tych samych poziomach pozostałych czynników (gleba, temperatura, stężenie fenantrenu (FEN)). 
Znaczniki punktów są nieznacznie przesunięte względem osi poziomej w celu uniknięcia nakładania się punktów i poprawienia czytelności wykresu. 

 A: Gleba nr 3, 10 °C  B: Gleba nr 3, 23 °C  C: Gleba nr 3, 35 °C 

   

* 
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3. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartości wskaźników 

toksyczności NOEC i LOEC 

3.1. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartości wskaźników toksyczności 

NOEC i LOEC wyznaczonych na podstawie pomiaru potencjału nitryfikacji 

 Poziomy wskaźników NOEC i LOEC wyznaczone dla PN różniły się dla 

poszczególnych gleb, jak również zależały od temperatury i wilgotności gleby (tabela 

8). Warunki optymalne (20 °C, 55 % PPW) cechowały się najniższymi wartościami 

tych wskaźników, co odpowiada największej toksyczności fenatrenu. W pozostałych 

warunkach wartości LOEC i NOEC były wyższe lub na tym samym poziomie. 

 

Tabela: 8 Zestawienie wyznaczonych wskaźników toksyczności NOEC i LOEC, wyrażonych 

poziomem fenantrenu dodanego do gleby (mg kg
-1

 s.m. gleby), dla parametru PN, w zależności od 

badanych warunków środowiskowych (gleba, temperatura, wilgotność gleby); jednoczynnikowa 

ANOVA, test HSD Tukey’a, α=0,05. 

Gleba 
Wilg. 

[% PPW] 

NOEC 

[mg kg
-1

] 

LOEC 

[mg kg
-1

] 

Temperatura 

[°C] 

15 20 30 15 20 30 

nr 1 

30 1 1 100 10 10 1000 

55 10 1 10 100 10 100 

80 100 10 100 1000 100 1000 

nr 2 

30 10 100 10 100 1000 100 

55 10 <1 10 100 1 100 

80 100 10 1 1000 100 10 

nr 3 

30 100 100 — 1000 1000 — 

55 — 100 stymulacja — 1000 stymulacja 

80 100 100 stymulacja 1000 1000 stymulacja 

* intensywność czerwonego koloru w tabeli jest tym większa im większa była toksyczność fenantrenu; 

 Ze względu na fakt, że zmiany LOEC i NOEC wykazywały podobne trendy, a 

jednocześnie wartość LOEC można było wyznaczyć dla większej liczby badanych 

warunków, w dalszym szczegółowym omówieniu wyników ograniczono się do 

zaprezentowania jedynie wartości LOEC. 

W glebie nr 1, w warunkach optymalnych LOEC wynosiło 10 mg kg
-1

, 

obniżenie wilgotności gleby do 30 % PPW nie wpływało na wartości LOEC, w 

podwyższonej wilgotności wartość tego wskaźnika była wyższa wskazując na słabszy 
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efekt fenantrenu w tych warunkach. Obniżenie temperatury do 15 °C podobnie jak 

podwyższenie do 30 °C przy wilgotności 55 % PPW skutkowało zmniejszeniem efektu 

toksycznego fenantrenu do LOEC 100 mg kg
-1

. W obniżonej temperaturze 15 °C, przy 

niskiej wilgotności gleby (30 % PPW) wartość LOEC była na takim samym poziomie 

jak w warunkach optymalnych (20 °C; 55 % PPW), natomiast przy wysokiej 

wilgotności gleby (80 % PPW) wzrastała do LOEC = 1000 mg kg
-1

. W temperaturze 

podwyższonej do 30°C zarówno obniżenie jak i podwyższenie wilgotności gleby było 

przyczyną osłabienia efektu toksycznego fenantrenu w porównaniu z warunkami 

optymalnymi (20 °C; 55 % PPW) do poziomu LOEC = 1000 mg kg
-1

. W glebie nr 2, w 

warunkach optymalnych zaobserwowano najwyższą w porównaniu z pozostałymi 

glebami toksyczność fenantrenu (najniższa wartość LOEC = 1 mg kg
-1

). Jednocześnie 

jedynie w tej glebie, każda zmiana warunków temperatury i wilgotności gleby 

powodowała zmniejszenie toksycznego oddziaływania fenantrenu. Najmniejszy spadek 

toksyczności, tj. wzrost wartości LOEC do 10 mg kg
-1

 zaobserwowano w warunkach 

najwyższej temperatury i wilgotności gleby 30 °C, 80 % PPW. Największe zmniejsznie 

toksycznego efektu fenantrenu (LOEC = 1000 mg kg
-1

) stwierdzono w warunkach 15 

°C, 80 % PPW i 20 °C, 30 % PPW. W pozostałych warunkach wartość LOEC wynosiła 

100 mg kg
-1

. W glebie nr 3 dla większości warunków wartości LOEC były najwyższe w 

porównaniu z zaobserwowanymi w pozostałych glebach. W większości przypadków, w 

tym w warunkach optymalnych wartości LOEC wynosiły 1000 mg kg
-1

. W dwóch 

przypadkach, tj. w 15 °C, przy optymalnej wilgotności gleby oraz w wysokiej 

temperaturze (30 °C) przy niskiej wilgotności gleby (30 % PPW) wartości LOEC 

przekraczały poziom badanych stężeń (LOEC > 1000 mg kg
-1

), podobnie przy 55 i przy 

80 % PPW w 30 °C, gdzie zaobserwowano stymulację PN. 

3.2. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartości wskaźników toksyczności 

NOEC i LOEC wyznaczonych dla wzrostu roślin 

 Wartości wskaźników NOEC i LOEC wyznaczone dla WCN, podobnie jak to 

zaobserwowano w przypadku wyników testu PN, zależały zarówno od właściwości 

materiału glebowego, jak również temperatury i wilgotności gleby (tabela 9). 

Przeciwnie niż w przypadku testu PN, w optymalnej temperaturze i wilgotności (23 °C, 

55 % PPW) wartości NOEC i LOEC były najwyższe (najniższa fitotoksyczność), a w 

pozostałych warunkach niższe lub na tym samym poziomie. Omówione zostaną jedynie 
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wyniki otrzymane dla WCN, jako najlepszego do oceny toksyczności fenantrenu w 

zróżnicowanych warunkach środowiskowych parametru roślinnego zastosowanego w 

tej pracy (patrz pkt.: 1.2.). Podobnie jak w przypadku wyników testu PN omówione 

zostaną tylko wskaźniki LOEC, ponieważ charakteryzowały się podobnym trendem jak 

wartości NOEC, a w przeciwieństwie do tych drugich wyznaczenie LOEC możliwe 

było we wszystkich badanych warunkach. 

 

Tabela: 9 Zestawienie wyznaczonych wskaźników toksyczności NOEC i LOEC, wyrażonych 

poziomem fenantrenu dodanego do gleby (mg kg
-1

 s.m. gleby), dla parametru WCN, ŚWM i SM, w 

zależności od badanych warunków środowiskowych (gleba, temperatura, wilgotność gleby) - 

jednoczynnikowa ANOVA, test HSD Tukey’a, α=0,05. 

Gleba 

Wilg. 

[% 

PPW] 

NOEC 

[mg kg
-1

] 

LOEC 

[mg kg
-1

] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 10 23 35 

WCN 

nr 1 
55 100 100 100 1000 1000 1000 

80 100 100 <1 1000 1000 1 

nr 2 55 10 100 <1 100 1000 1 

80 10 100 10 100 1000 100 

nr 3 
55 10 100 10 100 1000 100 

80 10 100 100 100 1000 1000 

ŚWM 

nr 1 
55 100 10 — 1000 100 — 

80 100 100 <1 1000 1000 1 

nr 2 55 10 10 <1 100 100 1 

80 10 100 100 100 1000 1000 

nr 3 
55 10 100 100 100 1000 1000 

80 10 100 100 100 1000 1000 

SM 

nr 1 
55 100 100 — 1000 1000 — 

80 — — <1 — — 1 

nr 2 55 10 100 100 100 1000 1000 

80 100 100 100 1000 1000 1000 

nr 3 
55 100 1 100 1000 10 1000 

80 10 10 100 100 100 1000 

* intensywność czerwonego koloru w tabeli jest tym większa im większa była toksyczność fenantrenu; 

 

 W niektórych warunkach (gleba nr 1, 35 °C, 80 % PPW oraz gleba nr 2, 35 °C, 

55 % PPW) wyznaczenie LOEC było problemowe, ze względu na brak jednoznacznych 
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wyników, tzn. efekt toksyczny występował przy najniższym zastosowanym stężeniu 

fenantrenu (1 mg kg
-1

 s.m. gleby) i przy stężeniu 100, a nie występował przy stężeniu 

pośrednim 10 mg kg
-1

 s.m. gleby. Biorąc pod uwagę rozważany tu problem 

ekotoksykologiczny, mniej niebezpieczne wydaje się błędne uznanie, że niższe stężenie 

jest przyczyną istotnego efektu toksycznego (podczas gdy zaobserwowany efekt byłby 

mało prawdopodobny w populacji) niż niezgodne z prawdą stwierdzenie, że niższy 

poziom nie powoduje istotnego efektu toksycznego (podczas gdy, w populacji efekt ten 

byłby istotny). W związku z tym za LOEC przyjęto najniższe stężenie w sposób istotny 

hamujące wzrost roślin (WCN), bez względu na to, czy przy kolejnym badanym 

stężeniu efekt ten był również istotny. 

 Dla gleby nr 1 najsilniejszy efekt toksyczny fenantrenu oceniany na podstawie 

pomiaru wzrostu roślin (WCN) uzyskano w warunkach 35 °C, 80 % PPW (LOEC 1 mg 

kg
-1

). W pozostałych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych wartość LOEC była 

na poziomie 1000 mg kg
-1

. W glebie nr 2 najniższą wartość LOEC (1 mg kg
-1

) 

stwierdzono w podwyższonej temperaturze, przy optymalnej wilgotności gleby (35 °C, 

55 % PPW), a najmniejszy efekt fitotoksyczny fenantrenu (LOEC = 1000 mg kg
-1

)) 

stwierdzono w temperaturze 20 °C, przy obu badanych poziomach uwilgotnienia gleby 

(55 i 80 %PWW). W pozostałych temperaturach, bez względu na wilgotność wartość 

LOEC wynosiła 100 mg kg
-1

. W przypadku gleby nr 3 uzyskano bardzo podobne 

wyniki jak w glebie nr 2, za wyjątkiem warunków 35 °C, gdzie w przypadku gleby nr 3 

wartość LOEC wynosiła 100 mg kg
-1

 w optymalnej wilgotności gleby, a dla wilgotności 

80 % PPW wynosiła 1000 mg kg
-1

 i była na identycznym poziomie jak w warunkach 

kontrolnych. 

4. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na zależność stężenie 

fenantrenu-reakcja organizmów wskaźnikowych i wartość EC50 

Dopasowane do danych równania regresji opisującego zależność stężenie 

fenantrenu (FEN)-reakcja organizmów wskaźnikowych (bakterie nitryfikacyjne, 

pszenica) umożliwiły wyznaczenie i porównanie współczynników kierunkowych 

równań (b) oraz wskaźników EC50, otrzymanych w zróżnicowanych warunkach 

temperatury i wilgotności gleby. 

W przypadku obu wskaźników (b lub EC50), niższa wartość oznaczała większy 

efekt toksyczny fenantrenu. 
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4.1. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartość wskaźnika EC50 oraz 

współczynnika kierunkowego (b) – PN 

 W przypadku wyników testu PN prawie we wszystkich warunkach 

środowiskowych było możliwe wyznaczenie wskaźników EC50 (tabela 10). Wartości 

ich wahały się w zakresie: 40 – 794 mg kg
-1

 s. m. gleby. Najmniejsze efekty toksyczne 

fenantrenu, we wszystkich, poza jednymi (15 °C, 80% PPW) warunkach 

temperaturowo-wilgotnościowych stwierdzono w glebie nr 3, gdzie wyznaczenie EC50 

w granicach badanych stężeń było możliwe tylko w trzech przypadkach: 20 °C, 55% 

PPW (EC50=794), 20 °C, 80% PPW (EC50=447) i 15 °C, 80% PPW (EC50=99). 

 W glebie nr 1 największy efekt toksyczny fenantrenu stwierdzono w warunkach 

15 °C, 30% PPW (EC50=87 mg kg
-1

) i był on na podobnym poziomie jak w warunkach 

optymalnych. Zarówno w optymalnej jak i podwyższonej temperaturze nawiększą 

toksyczność stwierdzono przy optymalnej wilgotności gleby (EC50 odpowiednio 95 i 

147 mg kg
-1

). We wszystkich tamperaturach najmniejszy efekt fenantrenu stwierdzono 

przy 80 % PPW. Spadek toksyczności w wyniku podwyższenia wilgotności gleby był 

największy w niskiej temperaturze, gdzie wartość EC50 przekraczała zakres badanych 

stężeń, a najmniejszy w temperaturze optymalnej (EC50=237 mg kg
-1

). 

 W glebie nr 2 wyznaczone wartości EC50 były najniższe w porównaniu z 

pozostałymi glebami, w większości badanych warunków temperatury i wilgotności 

gleby, co świadczy o najsilniejszym efekcie toksycznym fenantrenu. Największą 

toksyczność fenantrenu stwierdzono w warunkach optymalnych (20 °C, 55 % PPW) 

oraz w podwyższonej temperaturze, bez względu na zastosowaną wilgotność gleby 

(EC50 40 – 48 mg kg
-1

). Największy (ok. 10-krotny) spadek toksyczności fenantrenu w 

stosunku do warunków optymalnych stwierdzono w warunkach 20 °C, 30 % PPW i 15 

°C, 80 % PPW. W pozostałych warunkach spadek ten był około dwukrotny. 

 W glebie nr 3 w większości badanych warunków nie było możliwe wyznaczenie 

wskaźnika EC50, ponieważ: efekt toksyczny nie powodował spadku PN do poziomu 50 

% kontroli (EC50 > 1000 mg kg
-1

) jak to zaobserwowano: w 20 °C przy 30 % PPW oraz 

w 15 °C przy 30 i 55 % PPW, efekt fenantrenu nie był istotny, co miało miejsce: w 30 

°C, przy 30 % PPW lub fenantren powodował stymulację aktywności bakterii 

nitryfikacyjnych: w 30 °C,  przy 55 i 80 % PPW. Warunki, w których wyznaczono EC50 

można uszeregować według malejącej toksyczności fenantrenu: 
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15 °C, 80 % PPW (EC50 = 99 mg kg
-1

) < 20 °C, 80 % PPW (EC50 = 447 mg kg
-1

) < 20 

°C, 55 % PPW (EC50 = 794 mg kg
-1

). 

 

Tabela: 10 Zestawienie wartości wskaźnika EC50 (mg kg
-1

 s.m. gleby) wyznaczonego na podstawie 

wyników testu PN. 

Wilg. 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

15 20 30 15 20 30 15 20 30 

Gleba nr 1 Gleba nr 2 Gleba nr 3 

30 87 117 182 101 521 48 >1000 >1000 
brak 

efektu 

55 606 95 147 84 44 45 >1000 794 stymul 

80 >1000 237 575 480 87 40 99 447 stymul 

 

 Pomimo zróżnicowania wyznaczonych wartości wskaźników EC50, różnice te 

nie były istotne statystycznie pomiędzy zastosowanymi warunkami środowiskowymi w 

żadnej z badanych gleb. Analizując wykres przedstawiony na rysunku 16 można 

zauważyć, że EC50 było istotnie mniejsze od najwyższego zastosowanego stężenia tylko 

w warunkach optymalnych w przypadku gleby nr 1 oraz w większości warunków w 

glebie nr 2 (poza: 15 °C: 30 i 80% PPW i 20 °C, 30% PPW). We wszystkich badanych 

warunkach EC50 było istotnie wyższe od najniższego dodanego do gleby poziomu 

fenantrenu (1 mg kg
-1

). 
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Rysunek 16. Statystyczna ocena istotności różnic (na podstawie 0,95 przedziałów predykcji - słupki 

błędów) wartości wskaźników EC50 (mg kg
-1

 s.m. gleby) dla PN, wyznaczonych przy 

zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby, w glebie nr 1, 2 i 3. 
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Wartości współczynnika kierunkowego b dla PN wskazują (rysunek 17), że 

warunki temperaturowo-wilgotnościowe w największym stopniu wpływały na 

toksyczność fenantrenu w glebie nr 3. W czterech przypadkach była ona istotnie 

mniejsza niż w warunkach optymalnych: 15 °C przy 55 % PPW, 30 °C przy wszystkich 

poziomach wilgotności. W dwóch z nich 30 °C, przy 55 i 80 % PPW otrzymano 

dodatnie wartości b świadczące o stymulacji. W glebie nr 1 tylko w 15 °C, 80 % PPW 

stwierdzono istotnie mniejszą niż w warunkach optymalnych toksyczność fenantrenu, a 

w glebie nr 2 toksyczność fenantrenu była na poziomie obserwowanym w warunkach 

optymalnych, bez względu na zastosowaną temperaturę i poziom wilgotności. 
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Rysunek 17. Wartości współczynników kierunkowych (b) równań opisujących zależność potencjału 

nitryfikacji (PN, % kontroli) od stężenia fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. gleby) w glebie nr 1, nr 2 i nr 3 

wraz z 95% przedziałami ufności (słupki błędów). * - oznacza istotną różnicę w stosunku do 

warunków optymalnych (20 °C, 55 % PPW). 
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4.2. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartość wskaźnika EC50 oraz 

współczynnika kierunkowego (b) – WCN 

 Podobnie jak w przypadku wskaźników LOEC, w części tej ograniczono się do 

omówienia wyników EC50 i b otrzymanych tylko dla parametru WCN. 

* 

* * 

* 

* 



 

93 

 

 Wyznaczenie wartości wskaźnika toksyczności EC50 na podstawie wykonanych 

testów roślinnych w wielu wypadkach nie było możliwe, gdyż wartość ta przekraczała 

zastosowany zakres stężeń (tabela 11): w optymalnej temperaturze (23 °C) bez względu 

na glebę oraz w 10 °C, 55 % PPW w glebie nr 1, a także w 35 °C, 55 % PPW w glebie 

nr 2 i nr 3. Największą toksyczność fenantrenu stwierdzono w glebie nr 1 w warunkach 

35 °C, 80 % PPW (EC50 = 216 mg kg
-1

), nieco wyższą w glebie nr 2 w 10 °C, 55 % 

PPW i 35 °C, 80 % PPW (EC50 wynosiło odpowiednio 309 i 350 mg kg
-1

). W 

pozostałych warunkach toksyczność fenantrenu była w przybliżeniu od 3 razy (w glebie 

nr 2, przy 10°C, 80 % PPW) do prawie 5 razy mniejsza (w glebie nr 1, przy 10°C, 80 % 

PPW i w glebie nr 3 przy 10°C, 55 % PPW). 

 

Tabela: 11 Zestawienie wartości wskaźnika EC50 (mg kg
-1

 s.m. gleby) wyznaczonego na podstawie 

wyników testu WCN, ŚWM i SM. 

Wilg. 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 10 23 35 10 23 35 

Gleba nr 1 Gleba nr 2 Gleba nr 3 

WCN 

55 >1000 >1000 805 309 >1000 >1000 956 >1000 >1000 

80 930 >1000 216 657 >1000 350 872 >1000 700 

ŚWM 

55 >1000 >1000 369 330 >1000 434 >1000 >1000 >1000 

80 646 752 87 543 601 189 926 >1000 478 

SM 

55 >1000 >1000 313 372 902 728 >1000 >1000 >1000 

80 659 996 119 790 601 251 >1000 >1000 587 

 

Podobnie jak w przypadku wyników testu PN, wyznaczone dla WCN wartości 

EC50 różniły się między sobą w dość szerokim zakresie, jednak różnice te nie były 

istotne statystycznie (rysunek 18). Tylko w jednym przypadku otrzymane EC50 było 

istotnie mniejsze od najwyższego zastosowanego stężenia (1000 mg kg
-1

): glebie nr 2, 

w 10 °C, 55% PPW. We wszystkich badanych warunkach wartość EC50 była istotnie 

wyższa od najniższego dodanego poziomu zanieczyszczenia. 
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Rysunek 18. Statystyczna ocena istotności różnic (na podstawie 0,95 przedziałów predykcji - słupki 

błędów) wartości wskaźników EC50 (mg kg
-1

 s.m. gleby) dla WCN, wyznaczonych przy 

zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby, w glebie nr 1, 2 i 3. 
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 Porównanie wartości współczynników kierunkowych (b) dla wzrostu pszenicy 

(WCN) wskazuje (rysunek 19), że we wszystkich glebach najwyższą wartość b, 

świadczącą o najmniejszej toksyczności fenantrenu stwierdzono w warunkach 

optymalnych (23 °C, 55 % PPW). W glebie nr 3 w największej liczbie, tj. w czterech 

przypadkach: 10 °C i 35 °C, przy obu poziomach wilgotności, efekt toksyczny 

fenantrenu był istotnie większy niż w warunkach optymalnych. W glebie nr 2 

zaobserwowano największą toksyczność fenantrenu (najniższe b) w warunkach 10 °C, 

55 % PPW, wzrost toksyczności w stosunku do warunków optymalnych był istotny 

ponadto w 10 °C i 35 °C przy 80 % PPW. W glebie nr 1 tylko w 10 °C przy 80 % PPW 

stwierdzono istotnie wyższą niż w 23 °C, 55 % PPW toksyczność fenantrenu. 
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Rysunek 19. Wartości współczynników kierunkowych (b) równań opisujących zależność wzrostu 

pszenicy (WCN % kontroli) od stężenia fenantrenu (mg kg
-1

 s.m. gleby) w glebie nr 1, nr 2 i nr 3 

wraz z 95% przedziałami ufności (słupki błędów). * - oznacza istotną różnicę w stosunku do 

warunków optymalnych (23 °C, 55 % PPW). 
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5. Wpływ właściwości gleby na ekotoksykologiczne oddziaływanie 

fenantrenu w zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności 

gleby 

5.1 Ogólna ocena na podstawie trzech testów określających aktywność 

mikroorganizmów glebowych oraz trzech parametrów roślinnych 

 Porównanie wpływu właściwości materiałów glebowych na zmianę 

toksyczności fenantrenu w optymalnych oraz niekorzystnych warunkach temperatury i 

wilgotności gleby dla trzech testów mikrobiologicznych oraz trzech parametrów 

roślinnych wykonano w oparciu o wyniki analizy skupień (metoda Warda, odległość 

Euklidesowa), przedstawione w postaci diagramów drzewa, ze wskazaniem poziomu 
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odcięcia oraz w tabelkach podsumowujących wyniki analizy, w których kolorem 

zielonym zaznaczono warunki optymalne (20 °C, 55 % PPW testy IO, DH i PN; 23 °C, 

55 % PPW parametry roślinne) oraz te, w których uzyskano podobny efekt fenantrenu, 

natomiast polami niezamalowanymi warunki, w których efekt ten był odmienny niż w 

warunkach optymalnych (odpowiednio: rysunek 20 i tabela 12 – testy IO, DH i PN, 

rysunek 21 i tabela 13 - parametry roślinne). 

 Wyniki wskazują, że wpływ warunków temperaturowo-wilgotnościowych na 

zmianę toksyczności fenantrenu względem warunków kontrolnych był zależny od 

zastosowanej gleby. W przypadku testów mikrobiologicznych w glebie nr 1 

toksyczność fenantrenu była zbliżona we wszystkich zastosowanych warunkach 

temperaturowo-wilgotnościowych. W glebie nr 2 podobne jak w warunkach 

optymalnych oddziaływanie fenantrenu stwierdzono w trzech układach warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych, w glebie nr 3 w pięciu. W obu glebach (nr 2 i nr 3) 

efekt oddziaływania fenantrenu był odmienny niż w warunkach optymalnych w 

wysokiej temperaturze (30 °C), przy dwóch skrajnych poziomach wilgotności gleby (30 

i 80 % PPW). Ponadto, w glebie nr 2 toksyczność fenantrenu była inna niż w 

warunkach optymalnych w 15 i 30 °C, przy optymalnej wilgotności oraz w 20 °C, przy 

80 % PPW, a w glebie nr 3 w 15 °C, przy 80 % PPW. 
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Rysunek 20. Porównanie toksyczności fenantrenu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, 

na podstawie wyników (% kontroli) trzech testów określających aktywność mikroorganizmów 

glebowych: IO, DH i PN (diagram drzewa, metoda Warda, odległość Euklidesowa). Czerwoną linią 

zaznaczono poziom odcięcia. 

 

 

 

Tabela: 12 Porównanie toksyczności fenantrenu w zróżnicowanych warunkach temperatury i 

wilgotności gleby w stosunku do warunków optymalnych, w trzech materiałach glebowych, na 

podstawie wyników (% kontroli) testów mikrobiologicznych: IO, DH i PN. Kolorem zielonym 

zaznaczono warunki optymalne oraz te w których stwierdzono podobną jak w tych warunkach 

tokyczność fenantrenu (podsumowanie analizy skupień). 

Wilg. 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

15 20 30 15 20 30 15 20 30 

Gleba nr 1 Gleba nr 2 Gleba nr 3 

30          

55          

80          

 

 W przypadku pomiaru parametrów roślinnych, właściwości gleby w mniejszym 

stopniu wpływały na zróżnicowanie wyników (tabela 13), niż w przypadku 

mikrobiologicznych testów ekotoksyczności. W glebie nr 1 oddziaływanie fenantrenu 
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było podobne jak w warunkach optymalnych (23 °C, 55 % PPW) w trzech układach 

warunków temperaturowo-wilgotnościowych, a w pozostałych warunkach w dwóch. 

We wszystkich glebach odmienną niż w 23 °C, 55 % PPW toksyczność fenantrenu 

stwierdzono w 10 °C przy 55 % PPW i w 35 °C przy 80 % PPW, a w glebie nr 2 i nr 3 

dodatkowo w 10 °C przy 80 % PPW. 

Rysunek 21. Porównanie toksyczności fenantrenu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, 

na podstawie wyników (% kontroli) pomiarów trzech parametrów roślinnych: WCN, ŚWM i SM 

(diagram drzewa, metoda Warda, odległość Euklidesowa). Czerwoną linią zaznaczono poziom 

odcięcia. 

 

 

 

Tabela: 13 Porównanie toksyczności fenantrenu w zróżnicowanych warunkach temperatury i 

wilgotności gleby w stosunku do warunków optymalnych, w trzech materiałach glebowych, na 

podstawie wyników (% kontroli) pomiarów parametrów roślinnych: WCN, ŚWM i SM. Kolorem 

zielonym zaznaczono warunki optymalne oraz te w których stwierdzono podobną jak w tych 

warunkach tokyczność fenantrenu (podsumowanie analizy skupień). 

Wilg. 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 10 23 35 10 23 35 

Gleba nr 1 Gleba nr 2 Gleba nr 3 

55          

80          
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5.2. Wpływ właściwości gleby na wartości PN i WCN (% kontroli) 

 Na podstawie wyznaczonych wartości współczynników korelacji Pearsona 

(α=0,05; n=270) oceniono wpływ podstawowych właściwości badanych materiałów 

glebowych na wartości PN (% kontroli) oraz WCN (% kontroli) wyznaczonych w 

zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby, przy zróżnicowanych 

poziomach fenantrenu. 

 Ze względu na małą liczbę materiałów glebowych zastosowanych w tej pracy, 

różniących się wieloma właściwościami, wyniki analizy korelacji służą poszukiwaniu 

pewnych trendów, ale nie są wystarczające, by wnioskować o istnieniu zależności. 

Można przypuszczać, że dla poziomu PN nie bez znaczenia była bezwzględna 

aktywność mikrobiologiczna tych gleb, co potwierdza słaba, lecz wysoce istotna 

korelacja wartości PN (% kontroli) z wyznaczonymi w warunkach optymalnych IO (µg 

CO2 g
-1

 h
-1

), DH (µg TPF g
-1

 s.m.) i PN (µg NO2
-
 g

-1
 s.m.) (odpowiednio: r=0,36; 

r=0,36 i r=0,31; p<0,0001). Słabą korelację z wartościami PN (% kontroli), nieco 

powyżej 0,3 stwierdzono ponadto z następującymi właściwościami fizykochemicznymi: 

zawartością kationów wymiennych Ca
2+

 (cmol kg
-1

), sumą zawartości kationów o 

charakterze zasadowym S (cmol kg
-1

) i pojemnością sorpcyjną gleb T (cmol kg
-1

), 

odpowiednio r=0,35, r=0,35 i r=0,33 (p<0,0001). Dla wartości WCN nie stwierdzono 

istotnej korelacji z żadną z badanych właściwości glebowych. 

 Powiązania pomiędzy właściwościami gleby i PN (% kontroli) zobrazowano na 

wykresie analizy składowych głównych (PCA) (rysunek 22). Pierwsze dwa czynniki 

dobrze wyjaśniały wszystkie właściwości gleby (nr 1 – 22 wg legendy), na co wskazuje 

ich położenie na krawędzi okręgu, natomiast słabo reprezentowały wartości PN (% 

kontroli) – zmiena ta leży blisko środka okręgu. Ilustruje to słabą korelację pomiędzy 

PN (% kontroli) i zbadanymi właściwościami gleby. Mały kąt pomiędzy wektorem PN i 

wektorami: trzech właściwości fizykochemicznych (zawartością wymiennych Ca
2+

, S i 

T) oraz ogólnej aktywności mikrobiologicznej: IO (µgCO2 g
-1

 h
-1

) i DH (µg TPF g
-1

 

s.m.) wskazuje, że wymienione właściwości w największym stopniu były powiązane z 

wartościami PN (% kontroli). 

 Do szczegółowej analizy korelacji PN (% kontroli) dla poszczególnych 

warunków temperaturowo-wilgotnościowych gleby wybrano dwie właściwości gleby: 
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pojemność sorpcyjną (rysunek 23) i DH (rysunek 24). Pierwsza z tych właściwości, z 

grupy właściwości fizykochemicznych, choć nieco gorzej niż zawartość kationów 

wymiennych Ca
2+

 i suma zawartości kationów zasadowych (S) wyjaśnia zmienność PN, 

to będąc sumą S i Hh uwzględnia obie te zmienne. Druga dotyczy aktywności 

mikrobiologicznej gleby i najlepiej wyjaśnia PN (rysunek 22). Do bardziej 

szczegółowej analizy korelacji wybrano poziom fenantrenu 100 mg kg
-1

 s.m. gleby, 

przy którym stwierdzono toksyczne oddziaływanie w większości badanych warunków 

w glebie nr 1 i nr 2, a nie zaobserwowano istotnego efektu w glebie nr 3 (LOEC >100 

mg kg
-1

). 
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Rysunek 22. Powiązanie wartości PN (% kontroli) wyznaczonych w zróżnicowanych warunkach 

temperatury i wilgotności z właściwościami badanych gleb – wykres PCA. 

 

LEGENDA: 

PN –potencjał nitryfikacji (% kontroli) - wyznaczony w zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności 

gleby, przy różnych poziomach fenantrenu 

 

1. pHH2O 

2. pHKCl 

3. Fosfor przyswajalny (mg P2O5 100g
-1

) 

4. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) (%) 

5. PN (µg NO2
-
 g

-1
 s.m.) – wyznaczony dla czystej gleby, w warunkach optymalnych (20 °C, 55 % PPW) 

6. IO (µg CO2 g
-1

 h
-1

) – wyznaczony dla czystej gleby, w warunkach optymalnych (20 °C, 55 % PPW) 

7. DH (µgTPF g
-1

 s.m.) – wyznaczony dla czystej gleby, w warunkach optymalnych (20 °C, 55 % PPW) 

8. Kationy wymienne Ca
2+

 (cmol kg
-1

) 

9. Suma zawartości kationów o charakterze zasadowym (S) (cmol kg
-1

) 

10. Pojemność sorpcyjna gleb (T) (cmol kg
-1

) 

11. Pełna pojemność wodna (100 % PPW) (cm
3
 100g

-1
 s.m.) 

12. Zawartość próchnicy (%) 

13. Corg (%) 

14. Ncał. (%) 

15. Kationy wymienne K
+
 (cmol kg

-1
) 

16. Frakcja cząstek <0,02mm (%) 

17. Frakcja cząstek <0,002mm (%) 

18. Hh (cmol kg
-1

) 

19. Kationy wymienne Mg
2+

 (cmol kg
-1

) 

20. Potas przyswajalny (mg K2O 100g
-1

) 

21. Corg:Ncał 

22. Magnez przyswajalny (mg Mg 100g
-1

) 

1 

2 

PN 
3 

4 
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 Poziom aktywności dehydrogenaz (DH) i pojemność sorpcyjna były istotnie 

skorelowane z poziomem PN (odpowienio rysunek 23 i 24) wyznaczonym w 

większości badanych warunków temperaturowo-wilgotnościowych (brak korelacji 

jedynie w warunkach: 20 °C przy 30 i 80 % PPW, 15°C, 80 % PPW) wskazując na 

trend, że im większa ogólna aktywność mikroorganizmów w czystej glebie oraz wyższa 

pojemność sorpcyjna, tym wyższa wartość PN w glebie zanieczyszczonej fenantrenem, 

a tym samym mniejsze jego toksyczne oddziaływanie. 

 

Rysunek 23. Wpływ pojemności sorpcyjnej gleby na poziom PN (% kontroli) w zróżnicowanych 

warunkach temperatury i wilgotności gleby, oznaczony w materiale glebowym zanieczyszczonym 

fenantrenem na poziomie 100 mg kg
-1

. r – współczynnik korelacji Pearsona; p – graniczny poziom 

istotności; 
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Rysunek 24. Wpływ poziomu aktywności dehydrogenaz glebowych w czystej glebie na poziom PN 

(% kontroli) w zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby, oznaczony w materiale 

glebowym zanieczyszczonym fenantrenem na poziomie 100 mg kg
-1

. r – współczynnik korelacji 

Pearsona; p – graniczny poziom istotności; 
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6. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na toksyczność fenantrenu 

wyrażoną syntetycznym wskaźnikiem toksyczności (SWT) w stosunku 

do warunków optymalnych 

 Podsumowującej oceny wpływu warunków temperatury i wilgotności gleby w 

trzech materiałach glebowych, na toksyczne oddziaływanie fenantrenu względem PN i 

WCN (% kontroli) dokonano w oparciu o opracowany syntetyczny wskaźnik 

toksyczności (SWT). Uwzględnia on trzy parametry: 
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- względną (% kontroli) reakcję organizmów wskaźnikowych przy 

poszczególnych poziomach fenantrenu (PN lub WCN), 

- LOEC 

- współczynnik kierunkowy b. 

Wskaźnik SWT służy ocenie zmiany toksyczności fenantrenu w wyniku zastosowania 

innych niż optymalne warunków temperatury i wilgotności gleby. Wartość wskaźnika 

określa względny efekt toksycznego oddziaływania fenantrenu w stosunku do 

warunków optymalnych (w warunkach optymalnych SWT = 0). 

6.1. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartości syntetycznego wskaźnika 

toksyczności (SWT) wyznaczonego dla wyników testu PN 

 Porównanie wartości SWT otrzymanych dla zróżnicowanych warunków (tabela 

14, rysunek 25) pozwala zauważyć, że w glebie nr 1 i nr 3 efekt toksyczny fenantrenu 

był na poziomie obserwowanym w warunkach optymalnych dla testu PN (SWT=0 dla: 

15 i 20 °C, przy 30 % PPW w glebie nr 1, 15 i 20 °C, przy 30 i 80 % PPW w glebie nr 

3) lub niższy (SWT<0), a w glebie nr 2, we wszystkich przypadkach stwierdzono 

mniejszą niż w warunkach optymalnych toksyczność fenantrenu (rysunek 25). Zakres 

wartości SWT (tabela 14) dla gleb nr 1 i nr 3 był jednakowy (od -2,5 do 0), a w glebie 

nr 2 mniejszy (od -1,75 do -1). Najmniejszą toksyczność fenantrenu w glebie nr 1 

stwierdzono w warunkach 15 °C, 80 % PPW, w glebie nr 2 w 20 °C, 30 % PPW, a w 

glebie nr 3 w 30 °C przy 55 i 80 % PPW. W glebie nr 3 spadek toksyczności fenantrenu 

w stosunku do warunków optymalnych był najczęściej (w połowie warunków) większy 

niż w pozostałych glebach (tabela 14). 

 Oddziaływanie toksyczne fenantrenu na PN wyrażone wskaźnikiem SWT poza 

temperaturą i wilgotnością gleby, w dużym stopniu zależało od właściwości 

zastosowanego materiału glebowego (rysunek 25). Można jednak zauważyć, że wzrost 

temperatury we wszystkich badanych glebach powodował znaczny spadek toksyczności 

fenantrenu, który tylko w niewielkim stopniu zależał od zastosowanej wilgotności gleby 

(tylko w glebie nr 1). Zastosowanie niskiej temperatury podobnie, zmniejszało 

toksyczne oddziaływanie fenantrenu, jednak spadek ten w dwóch glebach (nr 1 i nr 3) w 

znacznym stopniu zależał od warunków wilgotnościowych. Zmiana wilgotności gleby 

w warunkach optymalnej temperatury w największym stopniu wpływała na wartość 
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SWT w glebie nr 2, w mniejszym w glebie nr 1, a w glebie nr 3 nie zmieniała wartości 

SWT. 

 

Tabela: 14 Wyznaczone dla wyników PN wartości syntetycznego wskaźnika toksyczności (SWT) 

określającego zmiany toksycznego oddziaływania fenantrenu w wyniku zastosowania innych niż 

optymalne (20 °C, 55 % PPW; SWT=0 – kolor czerwony) warunków temperatury i wilgotności 

gleby, dla gleby nr 1, 2 i 3 . Im większa wartość wskaźnika tym większy wzrost toksyczności 

fenantrenu. Wartości SWT dla poszczególnych warunków ułożono w kolejności malejącej (od góry do 

dołu). 

Wilg. 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

15 20 30 

30 
0 0 0 0 -1 -1 

-1,25 -1,75 -2,25 

55 

-1,25 0 
-1 -1 

-1,5 0 

-2 0 -2,5 

80 

0 0 -1 

-1,25 
-1 -1 

-1,25 

-2,5 -2,5 
 

 Gleba nr 1 

 Gleba nr 2 

 Gleba nr 3 
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Rysunek: 25 Trendy zmian wartości syntetycznego wskaźnika toksyczności (SWT) wyznaczonego 

dla PN, w zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności, w glebie nr 1, nr 2 i nr 3. 

 

 

 

 

 

 

A) 
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6.2. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na wartości syntetycznego wskaźnika 

toksyczności (SWT) wyznaczonego dla wyników pomiaru WCN 

 Porównanie wartości SWT dla parametru WCN, otrzymanych dla 

zróżnicowanych warunków wskazuje (tabela 15, rysunek 26), że przeciwnie jak w 

przypadku wyników PN zastosowanie warunków innych niż optymalne (23 °C, 55 % 

PPW) w większości przypadków było przyczną wzrostu toksyczności fenantrenu 

(SWT>0), w kilku braku zmiany (SWT=0 w trzech glebach dla 23 °C, przy obu 

wilgotnościach gleby oraz w glebie nr 1 w 10 °C, przy 55 % PPW), a tylko w jednym 

przypadku (gleba nr 1, 35 °C, 55 % PPW) nieco mniejszego efektu toksycznego 

(SWT=-0,25). Zakres wartości SWT był najszerszy dla gleby nr 3 (od 0 do 2,5), a 

najwęższy dla gleby nr 1 (od -0,25 do 1,75). Największą toksyczność fenantrenu 

zaobserwowano w glebie nr 1 w warunkach 35 °C, 80 % PPW, w glebie nr 3 w 10 °C, 

przy obu wilgotnościach, a w glebie nr 2 (SWT=2,25) zarówno w 35 °C, 80 % jak i w 

10 °C, przy 55 i 80 % PPW. W glebie nr 3 wzrost toksyczności fenantrenu w stosunku 

do warunków optymalnych był najczęściej (w trzech warunkach) większy niż w 

pozostałych glebach (tabela 15). 

 Pomimo zróżnicowania wartości wskaźnika SWT dla WCN, można zauważyć 

że w 10 °C w glebie nr 2 i nr 3 toksyczność fenantrenu wzrastała według podobnego 

trendu, wzrost ten nie zależał od wilgotności gleby. W glebie nr 1 wpływ niskiej 

temperatury zależał od poziomu wilgotności. W 35 °C podobny trend zaobserwowano 

w glebie nr 1 i nr 2 – wzrost toksyczności wraz ze wzrostem wilgotności i przeciwny w 

glebie nr 3 – wzrost toksyczności wraz ze spadkiem wilgotności. We wszystkich 

glebach zmiana wartości wskaźnika SWT w wyniku zastosowania wysokiej 

temperatury zależała od poziomu wilgotności gleby, w największym stopniu w glebie 

nr 1. 
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Tabela: 15 Wyznaczone dla wyników WCN wartości syntetycznego wskaźnika toksyczności (SWT) 

określającego zmiany toksycznego oddziaływania fenantrenu w wyniku zastosowania innych niż 

optymalne (23 °C, 55 % PPW; SWT=0 – kolor czerwony) warunków temperatury i wilgotności 

gleby, dla gleby nr 1, 2 i 3 . Im większa wartość wskaźnika tym większy wzrost toksyczności 

fenantrenu. Wartości SWT dla poszczególnych warunków ułożono w kolejności malejącej (od góry do 

dołu). 

 

Wilg. 

[% PPW] 

Temperatura 

[°C] 

10 23 35 

55 

2,5 0 2,25 

2,25 0 1 

0 0 -0,25 

80 

2,5 

0 0 0 

2,25 

2,25 1,75 

1 1,25 
 

 Gleba nr 1 

 Gleba nr 2 

 Gleba nr 3 
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Rysunek: 26 Trendy zmian wartości syntetycznego wskaźnika toksyczności (SWT) wyznaczonego 

dla WCN, w zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności, w glebie nr 1, nr 2 i nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
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DYSKUSJA 

1. Wybór testu mikrobiologicznego i parametru roślinnego 

 W pracy oceniono wpływ temperatury i wilgotności gleby na toksyczne 

oddziaływanie fenantrenu w stosunku do mikroorganizmów glebowych i pszenicy 

zwyczajnej (Triticum aestivum L.), w trzech materiałach glebowych zróżnicowanych 

pod względem właściwości fizykochemicznych i aktywności mikrobiologicznej. 

 W zakresie badań mikrobiologicznych zastosowano trzy testy określające 

aktywność mikrobiologiczną gleb, oznaczanie: intensywności oddychania (IO), 

aktywności dehydrogenaz (DH) i potencjału nitryfikacji (PN). Mikroorganizmy 

glebowe uważane są za dobre wskaźniki toksyczności, gdyż żyją w bezpośrednim 

kontakcie z glebą i jednocześnie mają duży stosunek powierzchni do objętości, co 

ułatwia absorpcję zanieczyszczeń ze środowiska, ponadto szybko reagują na zmiany w 

otaczającym je środowisku, co umożliwia szybką ocenę badanych efektów toksycznych 

[Nielson i Winding, 2002]. Zastosowane w tej pracy testy są powszechnie stosowane do 

oceny toksyczności związków z grupy WWA [Sverdrup i in., 2002; Hollender i in., 

2003; Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 2003; Oleszczuk i Baran, 2005; 

Maliszewska-Kordybach i in., 2007; Klimkowicz-Pawlas i in., 2009]. Spośród trzech 

oznaczonych parametrów mikrobiologicznych (IO, DH i PN), najodpowiedniejszym do 

oceny wpływu warunków temperatury i wilgotności na toksyczne oddziaływanie 

fenantrenu i najbardziej czułym okazał się potencjał nitryfikacji (PN) (patrz: 

Omówienie wyników, pkt. 1.1.). W przeciwieństwie do dwóch pozostałych testów (IO i 

DH) określających aktywność całej populacji mikroorganizmów glebowych, potencjał 

nitryfikacji jest najbardziej specyficzny i dotyczy jedynie aktywności bakterii 

prowadzących pierwszy etap procesu nitryfikacji (rodzaj Nitrospira i Nitrosomonas) 

[ISO 15685:2004(E)] wrażliwych na oddziaływanie węglowodorów, w tym WWA 

[Remde i Hund, 1994; Sverdrup i in., 2001; Sverdrup i in., 2007; Maliszewska-

Kordybach i in., 2007]. Największa w porównaniu z oznaczeniami IO i DH wrażliwość 

PN na toksyczność fenantrenu wykazano w badaniach Klimkowicz-Pawlas (2005). 

 W badaniach fitotoksyczności fenantrenu w zróżnicowanych warunkach 

temperatury i wilgotności, użyto pszenicę zwyczajną (Triticum aestivum L.), jeden z 

gatunków zalecanych w normie ISO 11269-2:1995(E) i stosowany m.in. w badaniach 

dotyczących związków z grupy WWA [Yu-Fang i in., 2005; Tomar i Jajoo, 2013; Wei i 

in., 2014]. Oceny fitotoksyczności dokonano w oparciu o trzy parametry: wzrost części 
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nadziemnych (WCN), świeżą (ŚWM) i suchą masę części nadziemnych (SM), we 

wczesnych fazach rozwojowych. Spośród trzech oznaczonych parametrów, najbardziej 

odpowiedni okazał się wzrost części nadziemnych (WCN). Wyniki oparte na WCN 

wykazywały największe statystycznie istotne zróżnicowanie (patrz: Omówienie 

wyników, pkt. 1.2.), dlatego w szczegółowej ocenie wpływu badanych czynników 

naturalnych na fitotoksyczność fenantrenu uwzględniono jedynie parametr WCN. 

Parametr ten był uwzględniany także w innych badaniach oceniających fitotoksyczność 

WWA [Maliszewska-Kordybach i Smreczak., 2000; Klimkowicz-Pawlas, 2005; Wei i 

in., 2014]. 

 

2. Wpływ właściwości gleby 

 Oddziaływanie temperatury i wilgotności gleby na toksyczność fenantrenu, 

różniło się w zależności od właściwości fizykochemicznych i aktywności 

mikrobiologicznej zastosowanych materiałów glebowych. Na podstawie otrzymanych 

wyników trudno jest jednoznacznie wskazać parametry gleby bezpośrednio wpływające 

na zróżnicowanie efektu toksycznego fenantrenu. Najmniejsze zmiany tego efektu, 

zarówno w stosunku do aktywności mikroorganizmów (tabela 12) jak również wzrostu 

pszenicy (tabela 13) zaobserwowano w glebie o najwyższej zawartości próchnicy i 

cząstek spławialnych (tabela 1). Wpływ właściwości tej gleby był silniejszy w 

pszypadku aktywności mikrobiologicznej (IO, DH i PN; tabela 12) niż wzrostu 

pszenicy (WCN, ŚWM i SM; tabela 13). Można to przypisać dużej wrażliwości 

mikroorganizmów glebowych, na zmiany w ich środowisku [Nielson i Winding 2002]. 

Jest ona wynikiem m.in. bezpośredniego kontaktu mikrobów z glebą oraz stosunkowo 

dużej powierzchni względem objętości ułatwiającej absorpcję zanieczyszczeń ze 

środowiska [Nielson i Winding 2002]. Aktywność bakterii nitryfikacyjnych (PN) w 

największym stopniu zależała od właściwości opisujących pojemność sorpcyjną oraz 

aktywności mikrobiologicznej gleby. Świadczy o tym zarówno isototna dodatnia 

korelacja (współczynnik korelacji Pearsona) z PN (patrz: Omówienie wyników pkt. 5.2 

i rysunek 22), jak również największy wpływ warunków temperatury i wilgotności 

gleby na zmianę efektu toksycznego fenantrenu (wyrażonego SWT) względem PN 

(rysunek 25) w glebie o jednocześnie najmniejszej pojemności sorpcyjnej i najniższej 

ogólnej aktywności mikrobiologicznej (IO i DH) – tabela 1. Zatem, wpływ warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych na efekt toksyczny fenantrenu był tym mniejszy im 
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lepsze były właściwości sorpcyjne i większa początkowa aktywność mikrobiologiczna. 

Pojemnność sorpcyjna pośrednio zależy od zawartości próchnicy jak również 

zawartości cząstek koloidalnych [Filipek i in., 2006]. Ze względu na lipofilowy 

charakter WWA, głównym czynnikiem sorbującym je z roztworu glebowego jest 

materia organiczna [Guo i in., 2010], jak również frakcja spławialna, a dokładniej 

obecne w niej koloidy glebowe, szczególnie w glebach o niskiej zawartości substancji 

organicznej [Amellal i in., 2006; Ahmad, 2012]. Silniejsza sorpcja WWA jest przyczną 

ograniczenia ich biodostępności [Ma i in., 1998; Jager i in., 2000], a przez to 

mniejszych efektów toksycznych [Weissenfels i in., 1991; Klimkowicz-Pawlas, 2005]. 

Jednocześnie efekt toksyczny był mniejszy w glebach o wyższej początkowej 

aktywności mikrobiologicznej. Podobną zależność stwierdzono również w innych 

pracach [Brohon i Gourdon, 2000; Klimkowicz-Pawlas i Maliszewska-Kordybach, 

2004; Klimkowicz-Pawlas, 2005]. Może to być związane z faktem, że w warunkach 

silnie niekorzystnych dla rozwoju mikrobów, większa jest ich wrażliwość na dodatkowe 

czynniki stresowe, w tym zanieczyszczenia chemiczne [Degens i in., 2001; Sverdrup, 

2001]. Brak jednoznacznego wpływu poszczególnych właściwości glebowych na 

ekotoksyczne oddziaływanie fenantrenu i warunków temperaturowo-wilgotnościowych 

pozostaje w zgodzie z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi oceny wpływu 

parametrów glebowych na toksyczne oddziaływanie fenantrenu w stosunku do bakterii 

nitryfikacyjnych [Maliszewska-Kordybach i in., 2007]. Pomimo bardzo obszernego 

materiału badawczego (50 gleb) nie udało się ustalić jednoznacznych zależności, co 

wskazuje na bardzo złożone mechnanizmy wzajemnego oddziaływania gleba-

zanieczyszczenie WWA [Maliszewska-Kordybach i in., 2007]. 

 

3. Wpływ temperatury 

 Niska temperatura była czynnikiem, który istotnie zmniejszał toksyczność 

fenantrenu względem bakterii nitryfikacyjnych przy optymalnej wilgotności, we 

wszystkich trzech materiałach glebowych oraz przy podwyższonej do 80 % PPW 

wilgotności w glebach o mniejszej aktywności mikrobiologicznej (tabela 1; rysunek 4B 

i C, 5B i C, 6B i C). Maksymalny spadek toksyczności w niskiej temperaturze (15 °C), 

w stosunku do warunków optymalnej temperatury (20 °C) wynosił dla PN 30 – 40 % 

kontroli, w zależności od poziomu wilgotności i właściwości gleby. Natomiast w 

warunkach niskiej wilgotności gleby (rysunek 4A, 5A i 6A), obniżenie temperatury 
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powodowało zwiększenie toksyczności fenantrenu (maksymalnie o ok. 30 % kontroli). 

Spadek toksyczności fenantrenu w wyniku obniżenia temperatury przy optymalnym i 

wysokim poziomie wilgotności gleby można wyjaśnić mniejszą jego biodostępnością 

[Sjursen i Holmstrup, 2004] Im niższa temperatura tym wyższy jest równowagowy 

współczynnik podziału ciało stałe - roztwór wodny (Kd), [Piatt i in., 1996; Hiller i in., 

2008]. Tym samym możemy się spodziewać, że dodany do gleby fenantren w 15 °C był 

silniej niż w temperaturach wyższych związany z cząstkami gleby, a przez to mniejsza 

jego część była rozpuszczona w roztworze glebowym i biodostępna dla organizmów 

glebowych [Ma i in., 1998; Jager i in.,2000]. Temperatura oddziałuje ponadto na 

fizjologię mikroorganizmów, w niskiej temperaturze możemy się spodziewać 

mniejszego pobierania zanieczyszczeń organicznych przez mikroorganizmy, gdyż wraz 

ze spadkiem temperatury zwykle maleje tempo tego procesu [Lydy i in., 1999]. Niska 

temperatura, poniżej zakresu optymalnego może ograniczać pobieranie składników 

odżywczych ze środowiska przez mikroorganizmy, gdyż powoduje usztywnienie 

lipidów błony komórkowej, co z kolei prowadzi do obniżenia wydajności 

umieszczonych w błonach białek transportu, a tym samym ograniczenia pobierania 

składników na zasadzie transportu czynnego [Nedwell, 1999]. Obniżenie temperatury 

poniżej zakresu optymalnego może być zatem przyczyną niedożywienia komórek 

[Nedwell, 1999], a tym samym stanowi dodatkowy czynnik stresowy, zwiększający 

wrażliwość mikroorganizmów na występowanie innych czynników stresowych (ko-

stresorów) [Noyes i in., 2009]. Takim ko-stresorem może być np. niska wilgotność 

gleby, na co wskazuje nasilenie efektu toksycznego w niskiej temperaturze, przy 30 % 

PPW, w glebie lekkiej o najsłabszych właściwościach sorpcyjnych (najniższa zawartość 

próchnicy oraz niska części spławianych) (tabela 1). Gleba ta charakteryzowała się też 

najmniejszą ogólną aktywnością mikrobiologiczną (IO i DH), świadczącą o najmniej 

sprzyjających właściwościach dla rozwoju mikrobów (tabela 1), co mogło być 

przyczyną większej wrażliwości mikroorganizmów na kolejne czynniki stresowe 

[Degens i in., 2001; Sverdrup, 2001]. 

 Podwyższenie temperatury w stosunku do optymalnej zmniejszało toksyczność 

fenantrenu względem PN w warunkach optymalnej wilgotności we wszystkich trzech 

badanych glebach. Przy innych poziomach wilgotności wyniki były mniej jednoznaczne 

(rysunek 4, 5 i 6). W najbardziej aktywnej mikrobiologicznie glebie spadek 

toksyczności był największy, a przy dwóch wilgotnościach (55 i 80 % PPW) wzrost 
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temperatury powodował wyraźną stymulację względem kontroli (wzrost PN przy 

zmianie temperatury z 20 do 30 °C wynosił nawet 365 % kontroli). W pozostałych 

glebach spadek toksyczności sięgał do ok. 30 % kontroli. Jak już wspomniano przy 

okazji omawiania wpływu niskiej temperatury, wraz ze wzrostem temperatury możemy 

spodziewać się słabszego wiązania fenantrenu przez cząstki gleby, a przez to większej 

jego zawartości w roztworze glebowym, gdzie jest łatwiej dostępny dla 

mikroorganizmów [Sjursen i Holmstrup, 2004]. Pomimo tego, w większości warunków, 

w wyniku podwyższenia temperatury, nie zaobserwowano nasilenia toksycznego 

oddziaływania fenantrenu. Wzrost toksyczności w wysokiej temperaturze (nawet o 45 

% kontroli) stwierdzono tylko w warunkach niskiego poziomu wilgotności gleby 

(rysunek 5A), jedynie w glebie o najsłabszych właściwościach sorpcyjnych i najniższej 

ogólnej aktywności mikrobiologicznej (IO i DH) (tabela 1). Potwierdza to znaczenie 

zarówno właściwości sorpcyjnych gleby wpływających na biodostępność 

zanieczyszczeń organicznych, jak również obecności dodatkowych ko-stresorów (takich 

jak wysoka temperatura i niska wilgotność gleby) dla toksycznego oddziaływania 

fenantrenu. 

 Wzrost temperatury wpływa nie tylko na biodostępność WWA, ale również na 

fizjologię mikroorganizmów i prowadzi do zwiększenia tempa pobierania, ale 

jednocześnie usuwania substancji szkodliwych z komórek mikroorganizmów, stąd efekt 

łącznego oddziaływania na organizmy wysokiej temperatury i zanieczyszczenia, będzie 

zależał od tego, dla którego z dwóch procesów, pobierania czy ekskrecji, wzrost tempa 

wraz z temperaturą będzie większy [Noyes i in., 2009]. Mniejsza toksyczność 

fenantrenu przy podwyższonej temperaturze we wszystkich glebach w optymalnej 

wilgotności gleby oraz w niektórych glebach przy niskim oraz wysokim poziomie 

wilgotności, może świadczyć o szybszej ekskrecji fenantrenu z komórek bakterii 

nitryfikacyjnych oraz o większej wydajności tego procesu w porównaniu z pobieraniem. 

Brak wpływu temperatury na toksyczność fenantrenu obserwowany w niektórych 

glebach w niekorzystnych warunkach wilgotnościowych może wynikać z 

jednoczesnego nakładania się, przeciwdziałania i w konsekwencji równoważenia kilku 

efektów, wynikających z oddziaływania niskiej temperatury (mniejsza biodostępność 

fenantrenu, ale i składników pokarmowych) lub wysokiej temperatury (większa 

biodostępność fenantrenu, szybsze tempo pobierania i usuwania zanieczyszczeń), 
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warunków niskiej (deficyt wody) lub wysokiej wilgotności gleby (deficyt tlenu 

[Rodrigo i in., 1997]) oraz oddziaływania fenantrenu (destrukcja błon komórkowych). 

 Otrzymane wyniki tylko w ograniczonym stopniu znajdują potwierdzenie w 

danych literaturowych, jednak brak jest prac prowadzonych w podobnym układzie 

(bakterie nitryfikacyjne, zróżnicowane warunki wilgotnościowe). W pracy Sjursen i 

Holmstrup (2004) wzrost temperatury (z -3 do +5 i do +20 °C) zwiększał toksyczne 

oddziaływanie pirenu względem skoczogonków, jednak efekt był istotny dopiero przy 

najwyższym zastosowanym stężeniu (300 mg kg
-1

). Badania Bindesbøl i in. (2009) 

wskazują na istotny wzrost toksyczności fenantrenu wraz ze wzrostem temperatury oraz 

brak istotnego wpływu temperatury na oddziaływanie pirenu w stosunku do dżdżownic 

Dendrobaena octaedra. Vieira i Guilhermino (2012) zaobserwowali wzrost 

toksyczności trzech WWA (antracenu, fenantrenu i naftalenu), na gatunek 

jednokomórkowych glonów wchodzących w skład planktonu (Tetraselmis chuii) wraz 

ze wzrostem temperatury z 20 na 25 °C. Wzrost temperatury zwiększał również 

toksyczność innych niż WWA zanieczyszczeń organicznych. I tak, Lydy i in. (1999) w 

wyższej temperaturze zaobserwowali większą toksyczność pestycydów m-parationu, 

chlorpyrifosu i pentachlorobenzenu na owady Chironomus tentans. Boone i Bridges 

(1999) stwierdzili wzrost toksyczności pestycydu karbarylu na kijanki Rana clamitans. 

Kim i in., (2010) zaobserwowali wzrost toksyczności wraz ze wzrostem temperatury 

kilku farmaceutyków na Daphnia magna. Bednarska i in. (2009) wykazali, że 

chrząszcze (Pterostichus oblongopunctatus) były mniej wrażliwe na łączne 

oddziaływanie Ni i pestycydu (chlorpyrifos) w niższej temperaturze 10 °C w 

porównaniu z temperaturą 25 °C. Nieliczne prace wskazują na brak istotnego efektu lub 

spadek toksyczności substancji organicznych wraz ze wzrostem temperatury. 

Temperatura nie zmieniała toksyczności pestycydów: abamecinu i carbendazimu w 

stosunku do dżdżownic Dendrobaena octaedra [Bindesbøl i in., 2009]. Zatem 

większość badań innych autorów wskazuje na przewagę efektów związanych ze 

wzrostem toksyczności WWA i innych substancji organicznych wraz ze wzrostem 

temperatury, co w swojej pracy zaobserwowałam tylko w nielicznych warunkach 

temperaturowo-wilgotnościowych. Wyniki te trudno porównywać, gdyż obejmowały 

one inne grupy organizmów i były prowadzone w innych warunkach. 

 W przypadku roślin, wpływ obniżenia temperatury z 23 do 10 °C na 

fitotoksyczność fenantrenu (oceniany na podstawie pomiarów wzrostu części 
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nadziemnych pszenicy zwyczajnej we wczesnych fazach rozwojowych) zależał od 

właściwości materiału glebowego (rysunek 10, 11 i 12). W glebie o najwyższej 

zawartości próchnicy i części spławianych (tabela 1) nie był on istotny (rysunek 10), co 

prawdowpodobnie było wynikiem silniejszej sorpcji fenantrenu na cząstkach gleby i 

jego mniejszej biodostępności [Ma i in., 1998; Jager i in.,2000]. Natomiast w dwóch 

pozostałych glebach obniżenie temperatury było przyczną nasilenia toksyczności 

fenantrenu (rysunek 11 i 12). Największy wzrost toksyczności (nawet o 50 % kontroli) 

stwierdzono w glebie o najniższej zawartości próchnicy (rysunek 11), w której możemy 

się spodziewać największej biodostępności fenantrenu [Ping i in., 2006]. Niska 

temperatura może także niekorzystnie oddziaływać na fizjologię roślin (krążenie 

protoplazmy, fotosyntezę i strukturę chloroplastu) [Kacperska, 2007] zwiększając w 

warunkach stresowych podatność roślin na toksyczne oddziaływanie fenantrenu 

(rysunek 11 i 12). W warunkach wysokiej wilgotności gleby, brak powyższych 

zależności (rysunek 11) mógł wynikać z równoważenia się efektów wynikających z 

oddziaływania niskiej temperatury (mniejsza dostępność fenantrenu, przy 

równoczesnym stresie termicznym) i wysokiej wilgotności gleby (większa dostępność 

fenantrenu w obecności stresu niedotlenienia). 

 Wzrost temperatury, podobnie jak jej spadek, w większości przypadków był 

przyczyną nasilenia fitotoksycznego oddziaływania fenantrenu w stosunku do pszenicy 

(rysunek 10, 11 i 12). Wzrost fitotoksyczności był szczególnie wyraźny przy 80 % 

PPW, gdzie we wszystkich badanych glebach sięgał ok. 30 - 40 % kontroli. W wysokiej 

temperaturze nie tylko zwiększa się biodostępność fenantrenu dla roślin [Ping i in., 

2006], ale jednocześnie, przyspiesza metabolizm [Marschner,1995; Nilsen i 

Orcutt,1996], co może prowadzić do zwiększenia pobierania substancji toksycznych ze 

środowiska [Noyes i in., 2009]. Dodatkowo, podwyższona temperatura może stanowić 

czynnik stresowy dla roślin, powodując m.in. zakłócenie podstawowych komórkowych 

procesów metabolicznych, transportu metabolitów i składników pokarmowych oraz 

hamowanie procesu oddychania i fotosyntezy [Kacperska, 2007]. Niekorzystne 

oddziaływanie wysokiej temperatury, szczególnie bliskiej górnej granicy tolerancji dla 

organizmu może zwiększać wrażliwość na oddziaływanie substancji toksycznych 

[Donker i in., 1998; Heugens i in., 2001; Li 2011; Nørhave 2012]. Zjawiska te mogą 

szczególnie nasilać się w obecności kolejnego czynnika stresowego (niedoboru tlenu) 

wywołanego wysoką wilgotnością gleby. W jednym układzie warunków (gleba ciężka o 
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wysokiej zawartości próchnicy, 55 % PPW - rysunek 10A), niski poziom 

zanieczyszczenia fenantrenem powodował stymulację wzrostu roślin. Zjawisko to 

polegające na stymulacji przy niskim natężeniu czynnika stresowego, a hamowaniu 

przy wyższym określane jest jako hormesis [Belz i in., 2008; Calabrese i Blain, 2009] i 

było obserwowane także w innych badaniach [Maliszewska-Kordybach i Smreczak., 

2003; Klimkowicz-Pawlas, 2005; Ma i in., 2010]. 

 Fitotoksyczne oddziaływanie związków z grupy WWA, na rośliny we 

wczesnych fazach rozwojowych potwierdzają liczne badania [Sverdrup i in., 2001; 

Maliszewska-Kordybach i Smreczak, 2003; Klimkowicz-Pawlas, 2005; Smreczak i in., 

2007]. Brak jest natomiast w literaturze informacji o wpływie temperatury na 

fitotoksyczność zanieczyszczeń. Wpływ temperatury na fitotoksyczność metali badano 

w pracy Li i in. (2011). Oceniano efekty toksycznego oddziaływania Cd na pszenicę 

zwyczajną Triticum aestivum L. oraz akumulację Cd w korzeniach, w zróżnicowanych 

warunkach temperaturowych (18, 25, 30 °C). Stwierdzono, że ze wzrostem temperatury 

wzrastała akumulacja Cd w korzeniach, co mogło być przyczyną zaobserwowanego 

wzrostu jego toksyczności. Dane te wprawdzie dotyczą innej grupy zanieczyszczeń, o 

odmiennym mechanizmie oddziaływania na organizmy roślinne, jednak potwierdzają 

wyniki zaobserwowane w tej pracy dla większości badanych warunków dla zakresu 

temperatur 23 – 35 °C. 

 

4. Wpływ wilgotności gleby 

 Wilgotność gleby była kolejnym czynnikiem, istotnie wpływającym na 

toksyczne oddziaływanie fenantrenu, który uwzględniono przy ocenie 

ekotoksykologicznej. Niska wilgtoność gleby niejednoznacznie wpływała na toksyczne 

oddziaływanie fenantrenu. Efekt jej oddziaływania zależał zarówno od temperatury jak 

również właściwości gleby (rysunek 7, 8 i 9). Pomimo tego, że mikroorganizmy mogą 

korzystać nie tylko z rozpuszczonej w wodzie glebowej frakcji węglowodorów [Tang i 

in., 1998], to jednak część rozpuszczona stanowi dla nich główne źródło narażenia na 

WWA [Sjursen i Holmstrup, 2004]. Im mniejsza jest objętość roztworu glebowego tym 

mniejsza ilość zanieczyszczeń chemicznych ulega rozpuszczeniu, przez co mniejsza jest 

ich biodostępność [van Gestel i van Dipen, 1998]. Tym samym, w warunkach niskiego 

uwilgotnienia gleby, możemy spodziewać się mniejszego efektu toksycznego 

fenantrenu, jak to zaobserwowano w warunkach optymalnej temperatury, w glebie 
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lekkiej o niskiej zawartości próchnicy (rysunek 8B), gdzie spadek toksyczności wynosił 

nawet 40 % kontroli. W glebach o lepszych właściwościach sorpcyjnych, brak tej 

zależności (rysunek 7 i 9) prawdopodobnie był wynikiem silniejszego związania 

fenantrenu z cząstkami gleby [Site, 2001; Amellal i in., 2006; Guo i in., 2010; Ahmad, 

2012], a przez to mniejszej zmiany jego zawartości w roztworze glebowym. 

Ograniczona dostępność wody wpływała też na fizjologię mikroorganizmów 

glebowych. Związki WWA, ze względu na swój lipofilowy charakter mogą ulegać 

interakcjom z błonami komórkowymi, odpowiedzialnymi za utrzymanie właściwego 

potencjału wodnego w komórkach, prowadząc do ich destrukcji, a w konsekwencji 

uniemożliwiając ochronę przed utratą wody [Sørensen i Holmstrup 2005]. Może to 

prowadzić do nasilenia efektu toksycznego (nawet o 50 % kontroli) przy niedoborze 

wody, jaki zaobserwowano w glebie o niskiej aktywności mikrobiologicznej  w 

niekorzystnych warunkach obniżonej temperatury (rysunek 7A). 

 Badania innych autorów wskazują także na brak jednoznacznego wpływu suszy 

na toksyczność zanieczyszczeń organicznych. W pracy Harvey i in. (2012), gdzie susza 

fizjologiczna, wynikająca z ujemnych temperatur, nie zmieniała efektu oddziaływania 

węglowodorów ropopochodnych na aktywność mikroorganizmów żyjących w glebach 

Antarktydy. Praca Harvey i in. (2012) stanowi wyjątek wśród prac dotyczących 

oddziaływania warunków suszy na toksyczność zanieczyszczeń organicznych, ze 

względu na fakt, że dotyczy mikroorganizmów, a zdecydowana większość badań 

określała reakcję bezkręgowców glebowych (skoczogonków i dżdżownic). Brak 

istotnego współoddziaływania warunków suszy i fluorantenu (związek WWA) na 

dżdżownice Lumbricus rubellus stwierdzono w pracy Long i in. (2009). Podobnie, 

Holmstrup i in. (2014), zaobserwowali brak istotnej interakcji oddziaływania fenantrenu 

i warunków suszy na skoczogonki Folsomia candida. Brak istotnego wpływu 

warunków suszy stwierdzono również dla niektórych innych niż WWA zanieczyszczeń 

organicznych: akrydyny, dibenzofuranu, karbazolu na skoczogonki Folsomia fimetaria 

[Sjursen i in., 2001], a także pestycydów: (dimetoatu, cypermethrinu) [Sørensen i 

Holmstrup, 2005] i p,p’-DDE [Skovlund i in., 2006] na skoczogonki Folsomia candida. 

Niektóre badania wskazują jednak na synergistyczną interakcję warunków suszy i 

WWA. Warunki suszy nasilały toksyczne oddziaływanie pirenu, fluorenu i fluorantenu 

na Folsomia fimetaria [Sjursen i in., 2001], jak również pirenu na Protaphorura armata 

[Sjursen i Holmstrup, 2004] oraz fluorenu [Sørensen i Holmstrup, 2005] i pirenu 
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[Skovlund i in., 2006] na Folsomia candida. Podobne obserwacje dotyczyły innych 

zanieczyszczeń organicznych: nonylfenolu w stosunku do Folsomia candida [Højer i 

in., 2001; Skovlund i in., 2006] i dibenzotiofenu względem Folsomia fimetaria [Sjursen 

i in., 2001]. 

 Wpływ wysokiej wilgotności gleby na toksyczne oddziaływanie fenantrenu 

względem bakterii nitryfikacyjnych, podobnie jak w przypadku niskiej wilgotności 

uzależniony był zarówno o temperatury, jak również właściwości gleby (rysunek 7, 8 i 

9). Wraz ze wzrostem wilgotności gleby, a tym samym ilości roztworu glebowego, 

wzrosnąć może biodostępność obecnych w niej zanieczyszczeń [van Gestel and van 

Diepen, 1997]. Jednocześnie, im wyższa zawartość wody w glebie, tym mniej porów 

glebowych jest wypełnionych powietrzem, w związku z tym następuje zmiana 

warunków z tlenowych na beztlenowe [Rodrigo i in., 1997]. Obecność tlenu warunkuje 

możliwość wytworzenia niezbędnej do życia energii przez organizmy tlenowe [Paul and 

Clark, 2000]. W wyniku wzrostu wilgotności gleby powyżej zakresu optymalnego (50 – 

60 % PPW) zwykle zmniejsza się jej aktywność mikrobiologiczna [Paul and Clark, 

2000; Klimkowicz-Pawlas, 2009], w tym aktywność bakterii nitryfikacyjnych, które są 

organizmami tlenowymi [Davidson, 1993]. Mniejsza toksyczność fenantrenu w 

warunkach podwyższonej wilgotności gleby, była prawdopodobnie wynikiem 

mniejszego pobierania fenantrenu ze środowiska, na skutek mniejszej aktywności 

bakterii nitryfikacyjnych. Efekt ten (spadek toksyczności w granicach 35 % kontroli) 

zaobserwowano jedynie w glebie o wysokiej zawartości próchnicy i części 

spławialnych (rysunek 7A), w której możemy spodziewać się najmniejszej dostępności 

fenantrenu dla organizmów glebowych. Natomiast w glebie o najsłabszych 

właściwościach sorpcyjnych, w warunkach 30 °C, wysoka wilgotność gleby zwiększała 

efekt toksyczny fenantrenu (rysunek 8C). Wzrost toksyczności zaobserwowano także w 

najbardziej aktywnej mikrobiologicznie glebie (rysunek 9), w której można spodziewać 

się największego zużycia i tym samym zapotrzebowania na tlen, na co wskazuje 

najwyższa intensywność oddychania (tabela 1). Tym samym, warunki wysokiej 

wilgotności w tej glebie, mogły być przyczyną większego niż w pozostałych glebach 

deficytu tlenu, który prowadził do największego wzrostu toksyczności fenantrenu 

(nawet o 80 % kontroli) w 15 °C (rysunek 9A) i znacznego ograniczenia stymulacji PN 

(o ponad 110 % kontroli) w 30 °C (rysunek 9C). 
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Dane literaturowe dotyczące łącznego oddziaływania warunków podwyższonej 

wilgotności gleby i zanieczyszczeń organicznych są bardzo ograniczone. Lima i in. 

(2010) wykazali, że warunki wysokiej wilgotności gleby (80 – 120 % PPW) 

zmniejszały toksyczne oddziaływanie insektycydu karbarylu na dżdżownice (Eisenia 

andrei). Stres związany z nadmiarem wody w glebie jest głównie wynikiem 

wytworzenia warunków o ograniczonej dostępności tlenu dla organizmów. Znaczna 

część badań podejmujących zagadnienie interakcji deficytu tlenu i toksycznego 

oddziaływania zanieczyszczeń dotyczy organizmów wodnych. McCloskey i Oris (1991) 

największy efekt toksyczny antracenu zaobserwowali, przy umiarkowanym stresie 

deficytu tlenu, w porównaniu z warunkami deficytu niskiego i wysokiego. Badania 

dotyczące pestycydów wskazują na zróżnicowane mechanizmy interakcji substancji 

toksycznych i warunków deficytu tlenu. Niektóre wskazują, że wraz ze spadkiem ilości 

rozpuszczonego w wodzie tlenu, wzrastała toksyczność: karbarylu w stosunku do 

Daphnia pulex [Hanazato i Dodson, 1995] i karbendazymu na Daphnia magna, gdy 

określano ich przeżywalność [Ferreira i in., 2008], ale zmniejszeniu ulegał efekt 

toksyczny karbendazymu na Daphnia magna, gdy określano ich aktywność pokarmową 

[Ferreira i in., 2008]. Natomiast, interakcja oddziaływania warunków deficytu tlenu i 

pestycydu diazinon na larwy owadów Ephoron virgo nie była istotna [van der Geest i 

in., 2002]. Otrzymane wyniki, podobnie jak dane literaturowe wskazują, że wpływ 

warunków ograniczonej dostępności tlenu, na toksyczność zanieczyszczeń 

organicznych nie jest jednoznaczny i zależy od wielu dodatkowych czynników m.in.: 

właściwości związku chemicznego, wyznaczanego parametru i badanego gatunku. 

 Reakcje pszenicy na oddziaływanie fenantrenu w warunkach wysokiej 

wilgotności gleby, były również uzależnione od warunków temperaturowych i 

glebowych. Wysoka wilgotność gleby wpływała na fitotoksyczność fenantrenu (WCN) 

jedynie w warunkach podwyższonej temperatury (35 °C) (rysunek 13, 14 i 15). 

Największy wzrost toksyczności (nawet o 45 % kontroli) w wyniku podwyższenia 

poziomu wilgotności gleby do 80 % PPW zaobserwowano w glebie ciężkiej o kwaśnym 

odczynie (tabela 1) - rysunek 13C, w pozostałych glebach, lekkich o odczynie 

zbliżonym do obojętnego (tabela 1), nasilenie efektu toksycznego było podobne i 

mieściło się w granicach 25 % kontroli (rysunek 14C i 15C). 

 Im większa gęstość i wilgotność gleby, tym dyfuzja obecnych w niej gazów jest 

bardziej utrudniona [Skawina i in., 1999]. Dlatego możemy się spodziewać, że w glebie 
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ciężkiej podwyższenie wilgotności znacznie bardziej ograniczało dostępność tlenu, a 

przez to stanowiło najsilniej wpływający ko-stresor dla fitotoksycznego oddziaływania 

fenantrenu niż w bardziej przewiewnych glebach lekkich. Jednocześnie, kwaśny odczyn 

gleby, dla pszenicy o optymalnym pH bliskim obojętnego [Zeng i in., 2005] mógł 

stanowić dodatkowy czynnik ograniczający odporność roślin na oddziaływanie 

fenantrenu. 

 Bardzo nieliczne są dane literaturowe podejmujące zagadnienie wpływu 

warunków wysokiej wilgotności gleby na fitotoksyczność zanieczyszczeń 

organicznych. Lima i in. (2010) wykazali, że współdziałanie warunków wysokiej 

wilgotności gleby (80 – 120 % PPW) i insektycydu karbarylu na wzrost pszenicy 

zwyczajnej (Triticum aestivum) zależało od poziomu obu czynników stresowych. Przy 

niskim poziomie obu czynników stwierdzono mechanizm antagonistyczny, a przy 

wysokim synergistyczny. Badania te tylko częściowo potwierdzają otrzymane w 

niniejszej pracy wyniki, różnice mogą wynikać z odmiennego poziomu stresu 

nadmiernego uwilgotnienia oraz innych zanieczyszczeń chemicznych. 

 

5. Wskaźniki toksyczności w zróżnicowanych warunkach temperatury i 

wilgotności gleby 

 Ocena oddziaływania zanieczyszczeń w glebach opiera się przeważnie na 

szeregu wskaźników. W pracy wyznaczono pięć powszechnie stosowanych 

wskaźników toksyczności (% kontroli, LOEC, NOEC, EC50 i współczynnik kierunkowy 

b nachylenia krzywej zależności stężenie fenantrenu-reakcja organizmów 

wskaźnikowych) [Laskowski i Migula, 2004]. 

 Należy zauważyć, że wszystkie wyznaczone w ramach tej pracy wskaźniki 

toksyczności odnoszą się do dodanego (nominalnego) stężenia fenantrenu, co jest 

powszechnym postępowaniem w badaniach ekotoksykologicznych [Klimkowicz-

Pawlas, 2005; Sørensen i Holmstrup, 2005; Long i in., 2009]. Wstępne badania własne 

wykazały, że po 7 dniach inkubacji w zróżnicowanych warunkach (odpowiadających 

warunkom zastosowanym podczas aktywacji mikroorganizmów) jego zawartość w 

glebie ulegała zmianie i dla 100 mg kg
-1

 wynosiła od 36 do 63 mg kg
-1

 (średnia = 47, 

mediana = 46) i nie była skorelowana z temperaturą, ani wilgotnością gleby. Inne 

badania również potwierdzają niewielki wpływ warunków środowiskowych na rozkład 

fenantrenu w krótkim okresie po ich dodaniu do gleby [Manilal i Alexander, 1991; 
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Maliszewskiej-Kordybach, 1993; Breugelmans i in., 2010]. W badaniach 

Maliszewskiej-Kordybach (1993), wpływ temperatury, na tempo rozkładu fenantrenu 

uwidocznił się po okresie znacznie dłuższym niż 7 dni. Badania [Manilal i Alexander, 

1991] wskazują, że różnica w dostępności tlenu w glebie zanieczyszczonej fenantrenem 

nie wpływała na jego biodegradację. Także warunki suszy (10 % PPW) miały niewielki 

wpływ na biodegradację fenantrenu, co wykazano w badaniach Breugelmans i in. 

(2010). Możemy zatem założyć, że zaobserwowane zmiany toksyczności przy 

zróżnicowanych poziomach temperatury i wilgotności gleby wynikały głównie ze 

zmiany tych warunków, a nie zróżnicowania rzeczywistej zawartości fenantrenu. 

Porównanie wskaźników EC50 wyznaczonych dla warunków optymalnych z danymi 

literaturowymi wskazuje, że mieściły się one w zakresie obserwowanym w innych 

pracach [Klimkowicz-Pawlas, 2005; Maliszewska-Kordybach i in., 2007]. Dla testu PN 

wartości EC50 mieściły się w granicach: 44 – 794 mg kg
-1

 podobnie jak w pracy 

Maliszewskiej-Kordybach i in. (2007) wykonanej dla dużej liczby materiałów 

glebowych (50 gleb). Dla parametru WCN przekraczały zakres badanych stężeń (EC50 

> 1000 mg kg
-1

) podobnie jak to zaobserwowano w pracy Klimkowicz-Pawlas i in., 

2005. Pozostałe wskaźniki są trudniejsze do porównania z danymi literaturowymi, 

ponieważ zależą od zastosowanych stężeń zanieczyszczenia (LOEC i NOEC) lub od 

użytego równania zależności stężenie substancji toksycznej-reakcja organizmu. 

 Chociaż wszystkie wyznaczone wskaźniki toksyczności (% kontroli, LOEC, 

NOEC, EC50 i współczynnik kierunkowy b) w większości przypadków zmieniały się 

według podobnych trendów, w niektórych sytuacjach zaobserwowano pewne różnice, 

co mogło być spowodowane różnicami w ich czułości, wynikającymi z odmiennych 

metod ich wyznaczania [Laskowski i Migula, 2004]. Porównanie wartości LOEC (ang. 

Lowest Observable Effect Concentration) i NOEC (ang. No Observable Effect 

Concentration) pomiędzy zróżnicowanymi warunkami temperatury i wilgotności gleby 

pozwoliło stwierdzić, czy warunki te wpływały na poziom najniższego stężenia 

zanieczyszczenia, przy którym zaobserwowano efekt toksyczny (lub w przypadku 

NOEC najwyższego stężenia, przy którym nie stwierdzono tego efektu). Wskaźniki te 

nie pozwalają jednak wnioskować, czy efekty toksyczne zaobserwowane w różnych 

warunkach różniły się istotnie. Do tego celu mogą służyć pozostałe wyznaczone w 

pracy wskaźniki: % kontroli, EC50 i współczynnik kierunkowy b. Porównanie efektów 

toksycznych wyrażonych w % kontroli umożliwiło wskazanie zakresu zastosowanych 
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stężeń, przy których oddziaływanie fenantrenu zależało od temperatury i wilgotności 

gleby. Wskaźnik EC50 (ang. 50 % Effect Concentration) określony w oparciu o 

równanie regresji wyznaczone na podstawie całego zakresu zastosowanych stężeń, 

pozwala oszacować i porównać efekty toksyczne także przy poziomach 

zanieczyszczenia mieszczących się pomiędzy zastosowanymi w badaniach stężeniami. 

Jednak, wyniki otrzymane w mojej pracy wskazują na bardzo małą czułość tego 

wskaźnika, uniemożliwiającą stwierdzenie istotnych różnic toksyczności fenantrenu w 

zróżnicowanych warunkach temperatury i wilgotności gleby. Statystycznie istotne 

różnice stwierdzono natomiast dla współczynnika kierunkowego b, który podobnie jak 

wskaźnik EC50 został wyznaczony na podstawie równania regresji uwzględniającego 

cały zakres zastosowanych stężeń. Wartości współczynników b umożliwiły zbadanie, 

czy warunki temperatury i wilgotności gleby wpływały na zależność stężenie 

fenantrenu-efekt toksyczny. Ze względu na pewne rozbieżności w wynikach opartych 

na różnych wskaźnikach, w celu wykonania jednolitej oceny wpływu warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych na zmiany toksyczności fenantrenu opracowano i 

wyznaczono syntetyczny wskaźnik toksyczności (SWT) uwzględniający trzy spośród 

pięciu wyznaczonych wskaźników: % kontroli, LOEC i współczynnik nachylenia b. 

Wartości LOEC i NOEC zmieniały się według podobnych trendów, jednak w niniejszej 

pracy wartości LOEC można było wyznaczyć dla większej liczby przypadków (tabela 8 

i 9), dlatego do wyznaczania SWT został wybrany wskaźnik LOEC. Wartości EC50 nie 

zostały uwzględnione, ze względu na ich małą czułość względem warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych (brak istotnych różnic).  

 Porównanie wartości SWT wskazuje, że zmiany warunków temperatury i 

wilgotności gleby w stosunku do warunków optymalnych zmniejszały lub nie wpływały 

na toksyczność fenantrenu w przypadku bakterii nitryfikacyjnych (rysunek 25). Można 

przypuszczać, że w umiarkowanie niekorzystnych warunkach temperatury i wilgotności 

gleby, mikroorganizmy włączają mechanizmy obronne, które działają niespecyficznie, 

dzięki czemu chronią je przed niesprzyjającym oddziaływaniem kolejnych czynników 

stresowych. Przykładem takiej niespecyficznej obrony jest wytwarzanie przez 

mikroorganizmy w warunkach stresu osmotycznego tzw. osmoprotektantów (związków 

powodujących obniżenie potencjału osmotycznego komórki), których obecność chroni 

komórki przed odwodnieniem, ale jednocześnie przed oddziaływaniem innych 

niekorzystnych czynników, takich jak zamarzanie, rodniki tlenowe, czy wysoka 
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temperatura [Caldas i in., 1999; Welsh, 2000; Courtens i in., 2014]. Osmoprotektanty 

mogą m.in. chronić enzymy wrażliwe na temperaturę przed denaturacją i stymulować 

ich renaturację [Caldas et al. 1999]. Ponadto, stres osmotyczny może indukować 

syntezę białek opiekuńczych Hsp (białka szoku cieplnego), a przez to inicjować reakcję 

na stres wysokiej temperatury [Feder i Hofmann 1999]. Badania wskazują, że niektóre 

zanieczyszczenia, w tym WWA mogą stymulować syntezę białek Hsp [Tukaj i in., 

2011]. 

Wartości SWT wyznaczone dla wzrostu pszenicy (WCN) odwrotnie niż w przypadku 

PN, najczęściej wskazywały na wzrost toksyczności fenantrenu w warunkach 

temperatury i wilgotności gleby różnych od optymalnych (tabela 15, rysunek 26), 

rzadziej na brak efektu lub nieznaczny spadek toksyczności. Wzrost toksyczności może 

świadczyć, że badane warunki naturalne stanowiły silny czynnik stresowy (ko-stresor) 

zmniejszający tolerancję pszenicy na toksyczne oddziaływanie fenantrenu. Jedynie w 

glebie o najwyższej zawartości próchnicy i części spławialnych (najsilniejsza sorpcja 

fenantrenu) (tabela 1), w warunkach 35 °C, 55 % PPW zaobserwowano nieznaczny 

spadek toksyczności fenantrenu (SWT=-0,25) – tabela 15. Jest to związane z 

zaobserwowanym w tych warunkach zjawiskiem hormesis, tj. stymulacją wzrostu przy 

niskim poziomie czynnika stresowego (w tym wypadku fenantrenu), a hamowaniem 

przy poziomach wyższych [Belz i in., 2008; Calabrese i Blain, 2009]. 

 Otrzymane w niniejszej pracy wyniki wskazują na dużą przydatność 

opracowanego wskaźnika SWT do oceny łącznego oddziaływania czynników 

naturalnych takich jak temperatura i wilgotność gleby oraz toksycznego oddziaływania 

fenantrenu zarówno w stosunku do mikroorganizmów jak również pszenicy we 

wczesnych fazach rozwojowych. Dużą jego zaletą jest to, że uwzględnia jednocześnie 

trzy powszechnie stosowane wskaźniki, które rozpatrywane osobno mogą niekiedy 

prowadzić do odmiennych wniosków. Tym samym wskaźnik SWT pozwolił na 

pełniejszą informację o toksycznym oddziaływaniu fenantrenu, umożliwiając 

jednocześnie jednolitą ocenę ekotoksykologiczną. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W pracy zrealizowano zarówno cel ogólny, jak i cele szczegółówe. Badania 

potwierdziły hipotezę badawczą, stwierdzono, że: 

 

1. Temperatura i wilgotność gleby wpływały na ekotoksykologiczne oddziaływanie 

fenantrenu w stosunku do mikroorganizmów glebowych oraz wykorzystanej w 

doświadczeniach rośliny (pszenicy zwyczajnej: Triticum aestivum L.) we 

wczesnych fazach rozwojowych 

 

2. Wpływ temperatury i wilgotności gleby na efekt toksyczny fenantrenu zależał od 

właściwości materiału glebowego. Szczególnie istotne były właściwości 

odpowiedzialne za sorpcje fenantrenu, tj. zawartość próchnicy i cząstek 

spławianych w glebie. W przypadku oceny toksyczności fenantrenu w stosunku do 

bakterii nitryfikacyjnych ważną rolę odgrywała również aktywność 

mikrobiologiczna gleby. 

 

3. Spośród trzech zastosowanych testów określających aktywność mikroorganizmów 

glebowych (IO, DH i PN), najodpowiedniejszym i najbardziej czułym testem do 

oceny toksyczności fenantrenu w zróżnicowanych warunkach temperatury i 

wilgotności gleby był pomiar potencjału nitryfikacji określający aktywność 

specyficznej grupy mikroorganizmów - bakterii nitryfikacyjnych prowadzących 

pierwszy etap procesu nitryfikacji. Testy określające aktywność całej populacji 

mikroorganizmów glebowych (IO i DH) były mniej czułe. 

 

4. Spośród trzech mierzonych parametrów określających wzrost pszenicy (WCN, 

ŚWM i SM), najlepszym do oceny wpływu temperatury i wilgotności gleby na 

toksyczne oddziaływanie fenantrenu okazał się parametr WCN, gdyż oparte na nim 

wyniki wykazywały największe statystycznie istotne zróżnicowanie. 

 

5. Zarówno niska jak i wysoka temperatura zmniejszała efekt toksycznego 

oddziaływania fenantrenu w stosunku do bakterii nitryfikacyjnych w warunkach 

optymalnej wilgotności gleby. Przy niskiej, jak również przy wysokiej wilgotności 
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gleby, efekt nie był jednoznaczny, w zależności od właściwości gleby stwierdzono 

nasilenie, osłabienie lub brak wpływu temperatury na toksyczne oddziaływanie 

fenantrenu. Zmiany toksyczności fenantrenu zarówno w niskiej jak również 

wysokiej temperaturze były powiązane z właściwościami sorpcyjnymi gleby i jej 

aktywnością mikrobiologiczną. 

 

6. Wpływ niskiej jak również wysokiej temperatury powodował wzrost 

fitotoksycznego efektu fenantrenu, tym większy im słabsze były zdolności 

sorpcyjne gleby w stosunku do tego związku (im mniejsza zawartość próchnicy w 

glebie). Efekt ten zależał również od poziomu wilgotności gleby. 

 

7. Wpływ niskiej wilgotności gleby na toksyczność fenantrenu w stosunku do bakterii 

nitryfikacyjnych nie był jednoznaczny i w zależności od temperatury oraz 

właściwości materiału glebowego obserwowano wzrost lub zmniejszenie 

oddziaływania toksycznego, lub ograniczenie stymulującego PN efektu fenantrenu. 

 

8. Wpływ wysokiej wilgotności gleby na toksyczne oddziaływanie fenantrenu w 

stosunku do bakterii nitryfikacyjnych zależał od właściwości sorpcyjnych gleby. 

Nadmiar wody powodował wzrost toksyczności fenantrenu jedynie w glebach 

lekkich, a spadek tylko w glebie ciężkiej o najwyższej zawartości próchnicy. Efekt 

ten zależał również od warunków temperaturowych. 

 

9. Wysoka wilgotność gleby zwiększała fitotoksyczność fenantrenu, ale jedynie w 

warunkach podwyższonej temperatury. Wzrost fitotoksyczności zależał od 

właściwości gleby i był największy w glinie ciężkiej o niekorzystnym dla rozwoju 

pszenicy kwaśnym odczynie. 

 

10. Zmiana w stosunku do optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych, 

zalecanych przez standardowe metodyki, w większości badanych przypadków 

zmniejszała toksyczne oddziaływanie fenantrenu względem bakterii 

nitryfikacyjnych. W przypadku pszenicy w większości przypadków odnotowano 

odwrotny trend – wzrost fitotoksyczności fenantrenu. 
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11. Właściwości materiałów glebowych, głównie zdolności sorpcyjne decydujące o 

biodostępności fenantrenu, wpływały na wrażliwość pszenicy na łączne 

oddziaływanie warunków temperaturowo-wilgotnościowych i fenantrenu, jednak 

ich znaczenie było mniej istotne niż w przypadku aktywności bakterii 

nitryfikacyjnych. 

 

12. Uwzględnienie czynników naturalnych takich jak temperatura i wilgotność gleby, 

jak również właściwości materiału glebowego może poprawić jakość oceny 

ekotoksykologicznej gleb zanieczyszczonych związkami z grupy WWA. 

 

13. Opracowany w pracy wskaźnik SWT, łączący trzy powszechnie stosowane 

wskaźniki toksyczności (% kontroli, LOEC i współczynnik kierunkowy b) ułatwia 

ocenę wspólnego efektu kilku czynników środowiskowych na toksyczne 

oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych. 
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WPŁYW TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI GLEBY NA 

EKOTOKSYKOLOGICZNE ODDZIAŁYWANIE FENANTRENU 

 

Streszczenie 

 

Słowa kluczowe: stres łączony, współdziałanie stresów chemicznych i środowiskowych, 

toksyczność zanieczyszczeń gleby 

 

 W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu 

współoddziaływania czynników naturalnych (tj. temperatura, wilgotność gleby, deficyt 

tlenu itp.) na toksyczne oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych. Zagadnienie to 

jest bardzo istotne z punktu widzenia oceny ekotoksykologicznej, gdyż badania 

wskazują na możliwość interakcji wspomnianych czynników. Celem 

przeprowadzonych w tej pracy badań było określenie wpływu temperatury i wilgotności 

gleby na ekotoksykologiczne oddziaływanie fenantrenu w stosunku do organizmów 

wskaźnikowych (mikroorganizmów i pszenicy zwyczajnej) w trzech zróżnicowanych 

pod względem właściwości fizykochemicznych materiałach glebowych. W pracy 

zastosowano trzy testy mikrobiologiczne: intensywność oddychania (IO), aktywność 

dehydrogenaz (DH) i potencjał nitryfikacji (PN), oraz oznaczone trzy parametry 

roślinne: wzrost (WCN), świeżą (ŚWM) i suchą masę (SM) części nadziemnych 

pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) we wczesnych fazach rozwojowych. W 

badaniach uwzględniono wpływ czterech czynników: zanieczyszczenia fenantrenem (0, 

1, 10, 100 i 1000 mg kg
-1

), temperatury (dla testów IO, DH i PN: 15, 20 i 30 °C, a dla 

parametrów WCN, ŚWM i SM: 10, 23 i 35 °C), wilgotności gleby (dla testów IO, DH i 

PN: 30, 55 i 80 % PPW, a dla parametrów WCN, ŚWM i SM:  55 i 80 % PPW) oraz 

właściwości materiałów glebowych (trzy poziomy). Na podstawie wyznaczonych 

wyników wyznaczono pięć powszechnie stosowanych w ekotoksykologii wskaźników 

toksyczności (% kontroli, LOEC, NOEC, EC50 i współczynnik kierunkowy b 

nachylenia krzywej zależności stężenie fenantrenu-reakcja organizmów 

wskaźnikowych) oraz opracowano wskaźnik syntetyczny (SWT) łącznie 

uwzględniający trzy wskaźniki (% kontroli, LOEC i współczynnik kierunkowy b). 

Otrzymane wyniki wskazują, że zarówno temperatura jak i wilgotność gleby wpływały 

na toksyczne oddziaływanie fenantrenu w stosunku do mikroorganizmów glebowych 

oraz wzrostu pszenicy. Łączne oddziaływanie warunków temperaturowo-
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wilgotnościowych i fenantrenu zależało od właściwości gleby (głównie właściwości 

sorpcyjnych i początkowej aktywności mikrobiologicznej) oraz zastosowanych 

organizmów wskaźnikowych. Szczególnie wrażliwe były bakterie nitryfikacyjne. 

Wyznaczone wskaźniki syntetyczne SWT wskazują, że zmiana warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych w stosunku do optymalnych (zalecanych wg 

standardowych metodyk) w większości przypadków zmniejszała toksyczne 

oddziaływanie fenantrenu względem bakterii nitryfikacyjnych, ale zwiększała jego 

fitotoksyczność względem pszenicy. Przeprowadzone badania wykazały, że czynniki 

takie jak temperatura i wilgotność gleby, jak również właściwości materiału glebowego 

wpływają na wyniki oceny ekotoksykologicznej i powinny być w niej uwzględniane. 

Otrzymane wyniki wskazują również, na przydatność opracowanego wskaźnika SWT 

do oceny wpływu warunków środowiskowych takich jak temperatura i wilgotność 

gleby na ekotoksykologiczne oddziaływanie zanieczyszczeń organicznych. 

 


