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ABSTRACT

Red hybrid of California – pink compost (Eisenia fetida) is a 10–12 cm long earthworm (Lumbricidae) with a body weight of 
adults living in natural conditions of 0.30–0.40 g (in laboratory conditions it can reach 1.6 g). It is a dependent hermaphrodite, 
which means that two collateral individuals participate in the act of copulation. The reproduction of this earthworm may exceed 12 
times the reproduction of an earthworm (Monroy 2006). The cocoon contains from 2–21 fertilized eggs. Incubation of eggs lasts 
up to 21 days and unstained juveniles leave the capsule. The red California hybrid is a species grown for the treatment of organic 
waste. These ringworms eat plant waste, paper, natural fabrics, digest them and excrete them in the form of a very valuable organic 
fertilizer – biohumus. In addition, they are able to break down toxic chemical pollution, which is why they are used in the process of 
waste utilization, e.g. from sewage treatment plants. At home, they are suitable for processing kitchen waste, weeds, cut grass, dry 
leaves and produce biohumus. The study consisted of assessing the reproduction rate of the earthworm, counting cocoons, juveniles 
(unstained), and adults (brown stained) cultured on soil contaminated with gasoline. The quantitative status of the population was 
evaluated after 6 months of the experiment. Observations were made in two trials: research and control. The test sample was soil 
contaminated with gasoline used in car engines with a value of 98 octane. The control sample did not contain gasoline and the 
substrate was vermicompost produced by California earthworms based on organic matter collected from a backyard garden where 
no plant protection products were used. The course of both cultures maintained the same conditions, i.e. temperature (10–12°C), 
pH (6.7), humidity (60–70%), shading. The obtained results indicate that the earthworm shows high resistance to pollution and the 
presence of gasoline in the substrate did not affect hybrid reproduction. 
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Wprowadzenie

Częstą przyczyną zanieczyszczenia gleby jest ben-
zyna która przenika do jej powierzchniowych warstw 
w wyniku nieostrożnego tankowania pojazdów, prze-
wożenia w kanistrach, dolewania do baków urządzeń 

rolniczych w gospodarstwach wiejskich. Jej zaleganie 
uniemożliwia biologiczne funkcjonowanie gleby. Roz-
lana benzyna tworzy na podłożu warstwę izolacyjną, 
która zmienia własności sorpcyjne podłoża, hamuje lub 
uniemożliwia rozwój licznych gatunków geobiontów,  
a w szczególności geotrofów. Remediacja w ten spo-
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sób zanieczyszczonych obszarów powinna polegać na 
odbudowie biologicznej i przywróceniu mu wszystkich 
pierwotnych funkcji. Podejmowane próby przywracania 
zanieczyszczonych obszarów do stanu równowagi eko-
logicznej przy użyciu mikroorganizmów nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów (Zabłocka-Godlewska, Przy-
staś, 2005).

Ponieważ gleba jest atrakcyjnym biotopem dla wie-
lu mikroorganizmów, pedofauny i wielu gatunków ro-
ślin, zaleganie benzyny na jej powierzchni wpływa na 
zubożenie listy gatunkowej organizmów z nią zwią-
zanych. Skutkiem takiej sytuacji jest zaburzenie cykli 
biogeochemicznych oraz zakłócenie kierunku zmian  
w procesach glebowych, takich jak mineralizacja, humi-
fikacja materii organicznej, nitryfikacja i denitryfikacja. 
Następują również zaburzenia cykli rozwojowych roślin 
oraz zakłócenia w rozrodzie i rozwoju mikro-, makro-  
i mezofauny (Przedwojski i wsp. 1980; Różański 1999) 
Benzyna pokrywa powierzchnię cząstek gleby, tworząc 
szczelną warstwę izolacyjną. Powoduje to zaburzenie 
właściwości fizycznych podłoża, zmiany jego lepkości, 
plastyczności, zwięzłości, jak również zaburzenie sto-
sunków wodnych, cyrkulacji powietrza i ciepła (Kołw-
zan i wsp. 2002). Benzyna ma również wpływ na kon-
dycję bezkręgowców żyjących w glebie (pedofauna),  
a w szczególności te, które oddychają całą powierzchnią 
ciała, przetchlinkami, układem tchawkowym lub płucot-
chawkami. W bezpośrednim kontakcie z benzyną narzą-
dy oddechowe są nią zatykane, wypełniane i powlekane. 
W ten sposób giną dżdżownice, nicienie, pająki, rozto-
cza i owady (Różański 1999). Dlatego remediacja gleb 
zanieczyszczonych powinna polegać przede wszystkim 

na odbudowie biologicznej, przywróceniu glebie edafo-
nu, jej geoksenów, geofili i geotrofów. Z dużym powo-
dzeniem w procesach remediacji gleb stosuje się metodę 
biologiczną z wykorzystaniem czerwonej hybrydy kali-
fornijskiej (Jóźwiak 2014).

Czerwona hybryda kalifornijska to krzyżówka gene-
tyczna, gatunek dżdżownicy wyhodowany w celu uty-
lizacji odpadów organicznych. Pierścienice te potrafią 
rozkładać toksyczne zanieczyszczenia chemiczne, dla-
tego są wykorzystywane w procesie utylizacji odpadów, 
np. z oczyszczalni ścieków. W warunkach domowych 
znakomicie nadają się do przetwarzania odpadów ku-
chennych, chwastów, skoszonej trawy, suchych liści na 
biohumus. Dzięki temu, oprócz pozbycia się odpadów, 
zyskuje się dodatkowo biologiczny nawóz. Hybryda 
charakteryzuje się wysoką odpornością na zanieczysz-
czenia, długim czasem życia, wysoką płodnością i pro-
stym cyklem rozwojowym (ryc. 1). Cechy te predyspo-
nują hybrydę do wykorzystania w procesach bioreme-
diacji gleb zanieczyszczonych benzyną.

Celem badań jest określenie możliwości wykorzy-
stywania naturalnych zdolności czerwonej hybrydy kali-
fornijskiej Red Hybryd of California (Eisenia fetida) do 
bioakumulacji i rozkładu węglowodorów wchodzących 
w skład benzyny. 

Materiały i metody

Celem przeprowadzenia badań założono dwie ho-
dowle hybrydy kalifornijskiej. Jedna z nich była próbą 
kontrolną/odniesienia, druga – próbą badawczą. Bada-
nia laboratoryjne przeprowadzono metodą silosowania 
z zastosowaniem zagęszczonych populacji dżdżownicy 
Eisenia fetida (Sav.) (Jóźwiak, Rybiński 2009). Podłoże 
składało się w przypadku próby kontrolnej z 2 kg gle-
by ogrodowej, 2 kg w pełni wytworzonego wermikom-
postu, 1/2 kg trocin drzewnych. W przypadku próby 
badawczej do przygotowanego podłoża wprowadzono 
dodatkowo 300 ml benzyny 98-oktanowej. Materiał 
umieszczono w pojemnikach PCV o pojemności 50 l. 
Wermikompost użyty do zasilania podłoży doświad-
czalnych wyprodukowano przy udziale Eisenia fetida 
(Sav.) z przekompostowanej materii organicznej, opie-
rając się na założeniach ogólnych w technologii poda-
nej w patencie Kalembasa i in. (1998). Próbki podlega-
jące stałej kontroli warunków przebiegu eksperymentu 
pozostawiono na okres 6 miesięcy. Kontrola i próbka 
badawcza zawierały po 20 sztuk, w pełni dojrzałych 
płciowo (wybarwionych brunatnie z wykształconym 
clitelium), osobników Eisenia fetida (Sav.). Podczas 
przebiegu hodowli podłoże uzupełniano arkuszami 
celulozowej bibuły niezbędnej dżdżownicom do bu-

 

Ryc. 1. Schemat cyklu rozwojowego Eisenia fetida (Sav.) 
(Venter, Reinecke 1988, zmienione) 
Fig. 1. Diagram of the development cycle Eisenia fetida 
(Sav.) (Venter, Reinecke 1988, changed)
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dowy kokonów. Wykonano 6-krotne liczenie dżdżow-
nic, czynność powtarzając w cyklu miesięcznym. Po 
upływie 6 miesięcy podsumowano wyniki przebiegu 
hodowli, zestawiając w tabeli według wzoru:

Data zliczeń
Liczba form 
dorosłych

Liczba  
kokonów

Liczba form 
młodocia-

nych

Charakterystyka obiektu badań

Kompostowiec różowy (Eisenia fetida)/czerwona 
hybryda kalifornijska (Red Hybryd of California) to 
skąposzczet z rodziny dżdżownicowatych (Lumbrici-
dae). Krzyżówka została otrzymana w wyniku labora-
toryjnych zabiegów genetycznych, które spowodowa-
ły wydłużenie czasu życia, zwiększoną płodność, ale 
przede wszystkim dużą odporność na zanieczyszczenie 
środowiska jej życia. Dorasta do 10–12 cm, a masa 
ciała dorosłych osobników, żyjących w warunkach na-
turalnych, wynosi 0,30–0,40 g (w warunkach laborato-
ryjnych może sięgać 1,6 g). Osiągane rozmiary i waga 
zależą od temperatury otoczenia. Jest hermafrodytem 
zależnym, co oznacza konieczność hermafrodytyczne-
go partnera do aktu kopulacji. O dojrzałości płciowej 
świadczy brunatne wybarwienie i wykształcone clite-
lium (fot. 1). Rozrodczość hybrydy może przekraczać 
do 12 razy rozrodczość dżdżownicy ziemnej (Monroy 
2006). Kokon zawiera od 2–21 zapłodnionych jaj (fot. 
2). Inkubacja jaj w kokonie trwa do 21 dni, a kapsu-
łę opuszczają niewybarwione, niedojrzałe płciowo 
osobniki (fot. 3). Zapotrzebowanie tlenowe pokrywa, 
dokonując wymiany gazowej całą powierzchnią ciała, 
na której również znajdują się komórki fotoreceptoro-
we wrażliwe na światło. Gazy oddechowe rozprowa-
dza po organizmie w systemie naczyń krwionośnych 
położonych grzbietowo i brzusznie, a krew zawiera 
barwniki oddechowe (fot. 4). Odżywia się półpłynnym 
pokarmem, który miesza w przewodzie pokarmowym 
z CaCO3 pochodzącym z gruczołów Morena. Służy to 
neutralizowaniu kwasów humusowych pochodzących 
z pokarmu pobieranego wraz z glebą (Błaszak 2009). 
Kompostowiec różowy żyje ok. 15 lat, co predyspo-
nuje ten organizm do badań bioindykacyjnych poprzez 
możliwość wieloletnich analiz i obserwacji (Domingu-
ez i wsp. 2005).

Fot. 1. Dojrzałe płciowo dżdżownice z wykształconym clite-
lium (Fot. M. Jóźwiak)
Photo 1. Sexually mature earthworms with an educated cli-
telium (Photo M. Jóźwiak)

Fot. 2. Kokon/amfora z zapłodnionymi jajami (Fot. M. Jóź-
wiak)
Photo 2. Cocoon/amphora with fertilized eggs (Photo M. 
Jóźwiak)

Fot. 3. Niewybarwione, niedojrzałe płciowo, młodociane 
stadium rozwojowe (Fot. M. Jóźwiak)
Photo 3. Unstained, not sexually mature, juvenile develop-
mental stage (Photo M. Jóźwiak)
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Fot. 4. Układ krwionośny hybrydy kalifornijskiej (Fot.  
M. Jóźwiak)
Photo 4. The blood system of the California hybrid (Photo 
M. Jóźwiak)

Wyniki

Podłoże zaszczepiono dwudziestoma dojrzałymi 
dżdżownicami (tab. 1). Pierwsza kontrola zmian li-
czebności w populacji nastąpiła po upływie miesiąca. 
Stwierdzono obecność 11 kokonów, które poddano 
analizie mikroskopowej, stwierdzając obecość roz-
wijających się wewnątrz zarodków (fot. 5). Kolejne 
zliczenia form dorosłych, kokonów i postaci młodo-
cianych wykazywały stałą tendencję wzrostową. Po 
upływie pięciu miesięcy liczba dorosłych dżdżownic  
w hodowli wzrosła z 20 do 55 osobników (tab. 2).

Analiza liczebności populacji dżdżownic w próbie 
badawczej dokonana w tych samych przedziałach cza-
sowych jak próba kontrolna wykazała znaczne różnice. 
Różnice dotyczyły zarówno liczby kokonów, stadiów 
młodocianych, a w kosekwencji form dorosłych. Łącz-
na liczba kokonów w próbie kontrolnej z całego okresu 
badań wyniosła 92, a w próbie badawczej 59, łączna 
liczba form młodocianych w próbie kontrolnej wy-
niosła 69, a w próbie badawczej 45. Liczba dorosłych 
osobników w próbie kontrolnej wyniosła 71, podczas 
gdy w próbie badawczej 51 (tab. 2).

Fot. 5. Rozwój zarodków wewnątrz kokonu (Fot. M. Jóź-
wiak)
Photo 5. The development of embryos inside a cocoon (Pho-
to M. Jóźwiak)

Tabela 1. Rozwój populacji dżdżownic w próbie kontrolnej
Table 1. Development of the earthworm population in the 
control sample

Data zliczeń
Liczba form 
dorosłych

Liczba  
kokonów

Liczba form 
młodocia-

nych

6.11.2019 20 – –

6.12.2019 20 11 –

6.01.2020 20 19 11

6.02.2020 31 21 19

6.03.2020 50 18 21

6.04.2020 71 23 18

Tabela 2. Rozwój populacji dżdżownic w próbie badawczej
Table 2. Development of the earthworm population in the 
research sample

Data zliczeń
Liczba form 
dorosłych

Liczba  
kokonów

Liczba form 
młodocia-

nych

6.11.2019 20 – –

6.12.2019 20 7 –

6.01.2020 20 11 7

6.02.2020 27 13 11

6.03.2020 38 14 13

6.04.2020 51 14 14

Dynamikę liczby kokonów, form młodocianych  
i osobników dorosłych w czasie przedstawiają ryciny 
2–4.

Ryc. 2. Zależność liczby kokonów od terminu pomiaru 
Fig. 2. Relationship between the number of cocoons and the 
measurement date
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Ryc. 3. Zależność liczby form młodocianych od terminu po-
miaru
Fig. 3. Dependence of the number of juvenile forms on the 
date of measurement

Ryc. 4. Zależność liczby form dorosłych od terminu pomiaru
Fig. 4. Relationship between the number of adult forms and 
the measurement date

Podsumowanie

Organizmy zdolne do przyswajania zanieczyszczeń 
ich biodegradacji – unieszkodliwiania w procesach 
rozkładu lub utleniania mają bardzo duże znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Organi-
zmy te to przede wszystkim bakterie, grzyby i pewne 
gatunki roślin. Szczególną rolę wśród tych organi-
zmów odgrywa czerwona hybryda kalifornijska (Eise-
nia fetida Sav.). Jest jednym z nielicznych geobiontów 
z makropedofauny zdolnych do skutecznej remediacji 
podłoża zanieczyszczonego ropą naftową, metala-
mi ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi (WWA). Jej skuteczność w procesach 
remediacyjnych wynika z dużych zdolności adaptacyj-
nych, a w związku z tym dużej odporności dżdżownicy 
na wprowadzone do biotopu zanieczyszczenia. Ko-

rzystna zmiana właściwości fizycznych i chemicznych 
zanieczyszczonej gleby po wprowadzeniu dżdżowni-
cy, określana jako bioremediacja, powoduje, że nabie-
ra ona wartości nawozowej i wskazuje na możliwość 
ponownego wykorzystania zremediowanego podłoża 
jako materiału zasilającego uprawy.

Ze względu na wartości rolnicze kompostu powsta-
łego w wyniku przeróbki podłoża przez czerwoną hy-
brydę kalifornijską należy zwrócić uwagę na wzrost 
jego zawartości. Uzyskane wyniki wykazały przydat-
ność dżdżownicy kalifornijskiej do bioremediacji silo-
sowanego podłoża. 

Wnioski

1. Zanieczyszczone podłoże benzyną 98-oktanową 
nie jest środowiskiem toksycznym dla hybrydy kalifor-
nijskiej.

2. Hodowla wykazała stały wzrost liczby kokonów, 
form młodocianych i postaci dorosłych dżdżownic.

3. Wzrost liczebności populacji w próbie badawczej 
był wolniejszy w stosunku do próby kontrolnej.

4. Działalność dżdżownic zmieniła strukturę fizycz-
ną gleby.

5. Zmiana struktury fizycznej i chemicznej gleby po 
procesie remediacji przez dżdżownice kwalifikuje ją 
do użytkowania rolniczego.
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STRESZCZENIE

Red hybryd of Kalifornia – kompostowiec różowy 
(Eisenia fetida) to skąposzczet z rodziny dżdżownico-
watych (Lumbricidae) o długości 10–12 cm i masie 
ciała dorosłych żyjących w warunkach naturalnych 
wynoszącej 0,30–0,40 g (w warunkach laboratoryjnych 
może sięgać 1,6 g). Jest hermafrodytem zależnym, co 
oznacza, że w akcie kopulacji uczestniczą dwa oboj-
nacze osobniki. Rozrodczość tej dżdżownicy może 
przekraczać 12 razy rozrodczość dżdżownicy ziemnej 
(Monroy 2006). Kokon zawiera od 2–21 zapłodnio-
nych jaj. Inkubacja jaj trwa do 21 dni, a kapsułę opusz-
czają niewybarwione osobniki młodociane. Czerwona 
hybryda kalifornijska to gatunek wyhodowany w celu 
utylizacji odpadów organicznych. Pierścienice te zja-
dają odpady roślinne, papier, tkaniny naturalne, trawią 
je i wydalają w postaci bardzo wartościowego nawozu 
organicznego – biohumusu. Ponadto potrafią one roz-
kładać toksyczne zanieczyszczenia chemiczne, dlatego 
wykorzystywane są w procesie utylizacji odpadów po-
chodzących np. z oczyszczalni ścieków. W warunkach 
domowych nadają się do przetwarzania odpadów ku-
chennych, chwastów, skoszonej trawy, suchych liści, 
produkując biohumus. 

Przeprowadzone badania polegały na ocenie tem-
pa rozmnażania się dżdżownicy, liczeniu kokonów, 
osobników młodocianych (niewybarwionych) oraz 
dorosłych (wybarwionych brunatnie), hodowanych 
na podłożu zanieczyszczonym benzyną. Stan ilościo-
wy populacji oceniano po 6 miesiącach trwania do-
świadczenia. Obserwacje dokonano w dwóch próbach: 
badawczej i kontrolnej. Próbą badawczą była gleba 
zanieczyszczona benzyną stosowaną w silnikach sa-
mochodowych o wartości 98 oktan. Próba kontrolna 
nie zawierała benzyny, a podłożem był wermikom-
post wytworzony przez dżdżownicę kalifornijską  
z wykorzystaniem materii organicznej zebranej z ogro-
du przydomowego, w którym nie stosowano środków 
ochrony roślin. Przebieg obydwu hodowli zachowywał 
te same warunki, tj. temperaturę (10–12°C), pH (6,7), 
wilgotność (60–70%), zacienienie. Uzyskane wyniki 
wskazują, że dżdżownica wykazuje dużą odporność na 
zanieczyszczenia i obecność w podłożu benzyny nie 
wpłynęła na rozmnażanie hybrydy.


