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ABSTRACT

Pollution of air, soil and water is a problem that all countries in the world have to face. The amount of solid waste in Polish homes 
is 12 million tons. Only 14% is recyclable. The remaining part of them is stored in municipal landfills. Therefore, the problem is 
their disposal and indication of a method that would be the least environmentally invasive but also the least cost-consuming. The 
biggest problem is the disposal of plastic packaging due to its chemical and mechanical properties. The development of a method of 
biodegradation of this waste, in which living organisms resistant to environmental pollution can participate, is one of the proposals 
to solve this problem. Pink compost (Eisenia fetida) grown in Californian laboratories is a long-lived earthworm, very fertile and 
resistant to chemical pollution, with great success used in soil bioremediation. The research problem in the presented work is the 
assessment of the possibility of using enzymes in the digestive tract of Californian earthworm for the biodegradation of HDPE 
– a plastic used in the production of packaging. The methodology of the work takes into account the assumption of laboratory 
cultivation of earthworms with soil enriched with pulp from plastic nuts and the study of the chemical composition of coprolytes 
after the contaminated soil particles pass through the digestive system of earthworms and modeling the possibility of population 
increase in environmental conditions changed due to pollution. The obtained results obtained as a result of chemical analysis in 
the scanning electron microscope image of QUANTA 250 with the ED-XRF microanalyzer (energy dispersion X-ray fluorescence 
spectrophotometer) showed high efficiency of earthworms in dealing with pollution. It can be assumed that an important role in 
the protection of earthworms against polyethylene from packaging is played by drilodefensins, whose protective activity against 
digestive enzymes was also found in relation to plant-derived polyphenols, which are the food base of earthworms.
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Wprowadzenie

Świat stanął wobec licznych problemów związanych  
z zanieczyszczeniem środowiska. Ilość toksyn gazowych 
i pyłowych (tlenki siarki, tlenki azotu, metan, WWA, pył 
PM 2.5, pył PM 10), płynnych (ropa naftowa, substancje 

ropopochodne, detergenty, środki ochrony roślin) oraz 
stałych (tetrapaki, opakowania plastikowe, worki fo-
liowe, osady ściekowe) jest tak duża, że zagraża życiu 
ludzi i funkcjonowaniu wielu ekosystemów. Możliwość 
utylizacji odpadów antropogenicznych (powstałych  
w wyniku działalności człowieka) w sposób bezpieczny 



dla środowiska powinna być jednym z najważniejszych 
problemów z którymi w najbliższych latach ludzkość 
musi się uporać. Dość powszechnie stosowaną metodą 
utylizacji odpadów jest ich spalanie. Utylizacja odpa-
dów stałych w spalarniach śmieci jest problematycz-
na, ponieważ jest kolejnym etapem wprowadzania do 
środowiska zanieczyszczeń, tym razem chemicznych 
związków gazowych. Jest to kontrowersyjna metoda 
także ze względu na kosztochłonność. Mimo to w Euro-
pie funkcjonuje 470 spalarni śmieci, w takich krajach jak 
Francja, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, a także w Polsce,  
w której ciągle uruchamiane są nowe (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Spalarnia_odpad%C3%B3w). Bardzo 
dobrym rozwiązaniem powyższych problemów byłoby 
zastosowanie metod przyjaznych środowisku, których 
skuteczność została potwierdzona w badaniach nauko-
wych. Do takich metod należy biodegradacja, czyli wy-
korzystanie organizmów żywych naturalnie występują-
cych w środowisku do rozkładu zanieczyszczeń. Z dużą 
skutecznością w oczyszczalniach ścieków stosuje się 
mikrobiologiczne oczyszczanie wód z wykorzystaniem 
bakterii, a w bioremediacji gleb zanieczyszczonych me-
talami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi stosuje 
się wierzbę koszykarską. 
Interdyscyplinarna dziedzina nauki jaką jest biotechno-
logia wykorzystuje znajomość procesów biologicznych 
do zastosowania ich w wymiarze i na skalę przemy-
słową. Do najlepiej znanych procesów stosowanych  
w biotechnologii należy między innymi produkcja piwa, 
w której wykorzystuje się fermentację cukrów prostych 
przez drożdże. Innym przykładem jest produkcja prze-
tworów mlecznych. Zdolność pewnej grupy bakterii do 
akumulacji w swoich komórkach niektórych metali wy-
korzystywana jest w górnictwie do bioługowania. Bio-
technologia znajduje także zastosowanie w recyklingu 
i oczyszczaniu środowiska z zanieczyszczeń. Ponieważ 
dżdżownice znane są w ekosystemach jako organizmy 
biodegradujące martwą materię organiczną, wiedza do-
tycząca przebiegu procesów trawienia w ich przewodzie 
pokarmowym mogłaby przyczynić się do wykorzysta-
nia tych organizmów w utylizacji najbardziej uciążli-
wych dla środowiska opakowań plastikowych. Otrzy-
mywane z polietylenu o wysokiej gęstości, jednego  
z dwóch najbardziej niebezpiecznych tworzyw (HDPE) 
w procesach polimeryzacji metodą niskociśnieniową 
Ziglera, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. 
Najnowsze doniesienia naukowe wyjaśniają bardzo 
dużą odporność dżdżownic na polifenole produkowane 
w komórkach roślinnych (Liebeke i in. 2015). Dzięki 
obecności w przewodzie pokarmowym dżdżownic dri-
lodefensyn, związków chemicznych przeciwdziałają-
cych hamującemu wpływowi polifenoli na enzymy ich 

przewodu pokarmowego, mogą pobierać duże ilości 
materii organicznej zawierającej polifenole. W artykule 
M. Liebeke i in. (2015) pt. Unique metabolites protect 
earthworms against plant polyphenols wykazano, że 
skuteczność ochronna drilodefensyn wobec enzymów 
trawiennych jest bardzo duża, a ich ilość w organizmach 
dżdżownic rośnie wraz z ilością pobieranych ze środo-
wiska polifenoli. Autorzy powyższych badań wykazali, 
że drilodefensyny są unikatowymi związkami chemicz-
nymi stwierdzonymi jedynie u 14 gatunków dżdżownic 
i występują u trzech rodzin Lumbricidae, Glossoscole-
cidae i Megascolecidae. Związki te są powierzchniowo 
czynne, działają jak bufory, zastępując w ten sposób sole 
żółciowe, których brak w przewodzie pokarmowym 
dżdżownic. Dzięki tej właściwości zmniejszają procesy 
wytrącania przez polifenole białek, z których następnie 
po wprowadzeniu w cykle metaboliczne, wykorzystują 
siarkę do własnej budowy, uwalniając jednocześnie wę-
giel i wprowadzając go do obiegu pierwiastków. Artykuł 
ten zainspirował autorów niniejszego opracowania do 
przeprowadzenia eksperymentu, w którym wykorzysta-
no dżdżownice Eisenia fetida do bioutylizacji toksyny 
jaką jest polietylen o wysokiej gęstości – HDPE. Po-
nieważ polietylen jest związkiem węgla, założyliśmy, 
że drilodefensyny, działając jak biosurfaktanty, ochro-
nią przewód pokarmowy dżdżownic przed wpływem 
toksycznego działania HDPE, co być może ułatwi roz-
kład tego związku enzymami przewodu pokarmowego 
dżdżownic, umożliwiając jego bioutylizację.
Celem badań było stwierdzenie, czy na podstawie ana-
lizy składu chemicznego gleby i składu chemicznego 
koprolitów, Eisenia fetida wraz z glebą pobiera ścier 
pochodzący z nakrętek plastikowych (polietylen HDPE)  
i wydala go w formie nieszkodliwej dla środowiska oraz 
na podstawie modelowania na ocenę tempa rozmnaża-
nia dżdżownic, a w związku z tym wpływ tej toksyny na 
procesy rozrodcze dżdżownic.

Metodyka pracy

W celu przeprowadzenia badań założono dwie ho-
dowle dżdżownic. Każda z nich zawierała 2 kg ziemi 
przeznaczonej pod uprawę, do której wprowadzono  
20 dojrzałych płciowo dżdżownic (fot. 1). Następnie 
do każdej z hodowli został wprowadzony ścier/pył  
z nakrętek plastikowych o zróżnicowanej ilości – 10  
i 20 g (fot. 2). Pył z nakrętek polietylenowych uzyska-
no, rozcierając je na szlifierce w przydomowym warsz-
tacie mechanicznym. Uzyskany w ten sposób materiał 
starannie posegregowano na różnej grubości sitach, do-
dając do gleby najmniejsze otrzymane frakcje, co miało 
na celu ułatwienie dżdżownicom ich pobór wraz z czą-
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steczkami gleby (fot. 3). W hodowli dżdżownic utrzy-
mywano stałą wilgotność (75-80%) oraz uzupełniano 
je celulozą pochodzącą z arkuszy bibuły i drewnianych 
wiór niezbędnych dżdżownicom do budowy kokonów 
(fot. 4). Po miesiącu trwania eksperymentu pobrano  
z powierzchni łoża hodowlanego koprolity (ekskre-
menty dżdżownic) i wykonano ich analizę w obrazie 
skaningowego mikroskopu elektronowego QUANTA 
250. Dodatkowo wydzielone z materiału glebowego 
koprolity poddano analizie chemicznej mikroanalizato-
rem ED-XRF (fluorescencyjny spektrofotometr rentge-
nowski z dyspersją energii), co umożliwiło porównanie 
składu chemicznego gleby bez zanieczyszczeń, gleby 
wymieszanej z pyłem polietylenowym i koprolitami 
(fot. 5).

Fot. 1. Eisenia fetida w hodowli przed wprowadzeniem ście-
ru polietylenowego (Fot. Z. Głuszek)
Photo 1. Eisenia fetida in culture before the introduction of 
polyethylene pulp (Photo Z. Głuszek)

Fot. 2. Hodowle dżdżownic w glebie ze ścierem polietylenowym (Fot. Z. Głuszek)
Photo 2. Cultures of earthworms in soil with polyethylene pulp (Photo Z. Głuszek)

Fot. 3. Frakcje pyłu polietylenowego uzyskane z nakrętek 
(Fot. Z. Głuszek)
Photo 3. Polyethylene dust fraction obtained from the caps 
(Photo Z. Głuszek)

Fot. 4. Hodowla dżdżownicy uzupełniona bibułą i wiórami 
drzewnymi (Fot. Z. Głuszek)
Photo 4. Earthworm culture supplemented with tissue paper 
and wood shavings (Photo Z. Głuszek)
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Fot. 5. Próbki gleby ze zróżnicowaną ilością pyłu polietyle-
nowego i próbki koprolitów z każdej hodowli (Fot. Z. Głu-
szek)
Photo 5. Soil samples with different amounts of polyethyle-
ne dust and coprolite samples from each cultivation (Photo  
Z. Głuszek)

Podczas przebiegu doświadczenia obserwowano 
aktywność rozrodczą dżdżownic, zwracając uwagę 
na pojawiające się w hodowli kokony. Dane uzyskane 
w ten sposób wykorzystano do sporządzenia modelu 
wzrostu liczebności populacji. W założeniach do mo-
delu uwzględniono: 

– optymalne warunki środowiskowe (wilgotność, 
temperatura, pokarm),

– różny czas podejmowania rozrodu przez poszcze-
gólne osobniki,

– czas osiągania dojrzałości płciowej (100 dni),
– tempo składania kokonów (co 90 dni),
– liczba larw w każdym kokonie (3–6).

Otrzymane wartości uśredniano. W symulacji zało-
żono 1 000 powtórzeń, 100 dni trwania eksperymentu 
oraz 20 dżdżownic dorosłych w hodowli w momencie 
rozpoczęcia badań.

Obiekt badań 

Kompostowiec różowy (Eisenia fetida) jest to gatu-
nek skąposzczeta z rodziny dżdżownicowatych (Lum-
bricidae). Długość ciała zwierzęcia wynosi 10–12 
cm. Masa ciała osobników dorosłych żyjących w wa-
runkach naturalnych wynosi przeciętnie 0,30–0,40 g.  
W warunkach laboratoryjnych może sięgać 1,6 g. Tem-
po wzrostu i osiągane rozmiary są zależne od tempe-
ratury otoczenia. Jest hermafrodytem zależnym co 
oznacza, że mimo obojnactwa do procesu zapłodnie-
nia w wyniku którego następuje wymiana gamet ko-
nieczny jest hermafrodytyczny partner. Jej rozrodczość 
może przekraczać do 12 razy rozrodczość dżdżownicy 
ziemnej (Monroy 2006). Jedna kapsuła kokonu może 
zawierać od 2–21 (najczęściej 6–8) zapłodnionych jaj 
(fot. 6). Inkubacja trwa do 21 dni, po której kapsułę 
opuszczają nie wybarwione osobniki młodociane nie-
dojrzałe płciowo, niezdolne do rozrodu. Pobieranym 
pokarmem jest półpłynna gleba, która mieszana jest w 
przewodzie pokarmowym z węglanem wapnia stano-
wiącym wydzielinę gruczołów Morena, neutralizuje 
kwasy humusowe wchodzące w skład pobieranej przez 
dżdżownice gleby (Błaszak 2009) Kompostowiec ró-
żowy (Eisenia fetida) żyje ok. 15 lat co w pełni pre-
dysponuje ten organizm do badań bioindykacyjnych 
poprzez możliwość wieloletnich analiz i obserwacji 
(Dominguez i in. 2005). 

HDPE (High Density Polyethylene) to związek che-
miczny o wysokiej gęstości. Jest miękkim, elastycznym 
termoplastem. Otrzymywany jest metodą niskociśnie-

Fot. 6. Kokony/kapsuły z zapłodnionymi jajami dżdżownic (Fot. Z. Głuszek).
Photo 6. Cocoons / capsules with fertilized earthworm eggs (Photo Z. Głuszek)
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niową – metodą Ziglera. W procesie jego wytwarza-
nia – polomeryzacji stosuje się temperaturę 20-150oC, 
ciśnienie od 1–50 bar przy użyciu katalizatorów takich 
jak chlorowcotytany, estry tytanowe, alkilki glinu. Syn-
teza tego związku polega na polimeryzacji rodnikowej 
i koordynacji (ryc. 1).

Ryc. 1. Polimeryzacja HDPE 
Fig. 1. HDPE polimerization

Gęstość związku wynosi 0,942–0,965g/cm3. Jest lżej-
szy od wody i odporny na jej działanie oraz na roztwory 
soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny. Rozpuszcza się 
w kwasie siarkowym i azotowym. HDPE jest polimerem 
etenu (ryc. 2). Monomerami są CH2-CH2. Związek ten 
jest jednym z dwóch najbardziej niebezpiecznych two-
rzyw, ponieważ wykazuje właściwości niebiodegrado-
walności.

Ryc. 2. Polimer etenu
Fig. 2. Polymer of ethene

Wyniki

Przeprowadzona analiza składu chemicznego ścieru 
nakrętek plastikowych (fot. 7) wykazała, że poza wę-
glem i tlenem – pierwiastkami charakterystycznymi dla 

Fot. 7. Próbka ścieru nakrętek plastikowych w obrazie mi-
kroskopu elektronowego skaningowego Quanta 250 (Fot 
M.A. Jóźwiak)
Photo 7. A sample of the abrasion of plastic nuts in the Qu-
anta 250 scanning electron microscope image (Photo M.A. 
Jóźwiak)

materii organicznej, w nakrętkach znajdowały się do-
mieszki złota, tytanu, jodu, wanadu, talu, holmu, tantalu, 
arsenu i ceru (ryc. 3, tab. 1).

Ryc. 3. Skład chemiczny próbki ścieru z nakrętek plastiko-
wych, analiza EDS
Fig. 3. Chemical composition of a sample of plastic screw 
cap pulp, EDS analysis

Tabela 1. Skład chemiczny próbki ścieru z nakrętek plasti-
kowych
Table 1. Chemical composition of a sample of plastic screw 
cap pulp

Pierwiastek
Zawartość wagowa  

pierwiastka

%

C 74.01

O 2.72

Au 4.72

Tl 4,36

I 1,71

V 1.93

Ho 2.55

Ta 3.84

As 0.81

Ce 3.35

W analizowanych próbkach stwierdzono, poza wę-
glem i tlenem, glin, wapń, molibden, krzem i platynę 
(ryc. 4, tab. 2), natomiast w próbce gleby z 20 g ścieru 
z nakrętek dodatkowo jeszcze potas, magnez, siarkę, 
tytan i wanad (tab. 3).
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Fot. 8. Próbka gleby z dodatkiem 10 g ścieru nakrętek plasti-
kowych w obrazie mikroskopu elektronowego skaningowe-
go Quanta 250 (Fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 8. Soil sample with the addition of 10 g of plastic nut 
grinding in the image of the Quanta 250 scanning electron 
microscope (Photo M.A. Jóźwiak)

Ryc. 4. Skład chemiczny próbki gleby z dodatkiem 10 g 
ścieru nakrętek plastikowych, analiza EDS
Fig. 4. Chemical composition of a soil sample with the addi-
tion of 10 g of plastic nut pulp, EDS analysis

Tabela 2. Skład chemiczny próbki gleby z dodatkiem 10 g 
ścieru nakrętek plastikowych
Table 2. Chemical composition of a soil sample with the ad-
dition of 10 g of plastic nut pulp

Pierwiastek
Zawartość wagowa  

pierwiastka

%

C 62,55

O 27,22

Al. 0,80

Ca 09,43

Mo 3,44

Si 0,83

Pt 2,03

Tabela 3. Skład chemiczny próbki gleby z dodatkiem 20 g 
ścieru nakrętek plastikowych
Table 3. Chemical composition of a soil sample with the ad-
dition of 20 g of plastic nut pulp

Pierwiastek
Zawartość wagowa  

pierwiastka

%

C 62,71

O 27,87

Al 1,80

Ca 4,88

K 0,82

Mg 0,56

S 0,50

Ti 0,43

V 0,44

Celem oceny wpływu enzymów przewodu pokar-
mowego dżdżownic na toksyny pobierane wraz z glebą 
dokonano analizy chemicznej koprolitów. Dzięki ana-
lizie koprolitów z hodowli, do której wprowadzono 10 
g ścieru z nakrętek plastikowych (fot. 9) z wykorzysta-
niem SEM z przystawką EDAX, stwierdzono, że poza 
węglem i tlenem próbka zawierała: sód, magnez, siar-
kę, ołów, glin, krzem, itr, potas, chrom, kobalt, miedź, 
platynę i molibden (ryc. 5, tab. 4).
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Ryc. 5. Skład chemiczny koprolitów z hodowli z dodatkiem 
10 g ścieru nakrętek plastikowych, analiza EDS
Fig. 5. Chemical composition of coprolytes from the culture 
with the addition of 10 g of plastic nut pulp, EDS analysis

Fot. 9. Koprolity z hodowli z dodatkiem 10 g ścieru nakrętek 
plastikowych w obrazie mikroskopu elektronowego skanin-
gowego Quanta 250 (Fot M.A. Jóźwiak)
Fig. 9. Cultivation coprolytes with the addition of 10 g of 
plastic caps grinding in the image of the Quanta 250 scan-
ning electron microscope (Photo M.A. Jóźwiak)

Tabela 4. Skład chemiczny koprolitów z hodowli z dodat-
kiem 10 g ścieru nakrętek plastikowych
Table 4. Chemical composition of coprolytes from the culture 
with the addition of 10 g of plastic cap pulp

Pierwiastek
Zawartość wagowa  

pierwiastka

%

C 63,25

O 28,12

Na 0,24

Mg 0,24

S 0,12

Pb 0,36

Al. 0,96

Si 0,84

Y 1,55

K 0,87

Cr 0,55

Co 0,30

Cu 0,80

Pt 0,79

Mo 0,81

W koprolitach z hodowli z dodatkiem 20 g ścieru 
nakrętek plastikowych (fot. 10) stwierdzono obecność 
bromu, strontu, potasu, chloru, ołowiu (tab. 5).

Fot. 10. Próbka koprolitów z hodowli z dodatkiem 20 g 
ścieru nakrętek plastikowych w obrazie mikroskopu elektro-
nowego skaningowego Quanta 250 (pow. 100x) (Fot. M.A. 
Jóźwiak)
Fig. 10. A sample of coprolytes from the culture with the ad-
dition of 20 g of plastic caps abrasion in the image of the 
Quanta 250 scanning electron microscope (over 100x) (Pho-
to M.A. Jóźwiak)
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Tabela 5. Skład chemiczny koprolitów z hodowli z dodat-
kiem 20 g ścieru nakrętek plastikowych
Table 5. Chemical composition of coprolytes from the culti-
vation with the addition of 20 g of plastic cap pulp

Pierwiastek
Zawartość wagowa  

pierwiastka

%

C 68,70

O 24,59

Br 1,15

Sr 1,48

P 3,79

Cl 0,26

Pb 0,3

Wykorzystując modelowanie jako doświadczal-
ną metodę badania i poznawania złożonych układów, 
zjawisk oraz procesów, stworzono model przyrostu li-
czebności populacji dżdżownicy Eisenia fetida w pro-
wadzonej hodowli. Dane zastosowane w modelu obej-
mujące: warunki środowiskowe, czas osiągania dojrza-
łości płciowej i tempo składania kokonów, pozwoliły na 
obliczenie liczby osobników młodocianych przy 1000 
powtórzeń, w okresie 100 dni trwania eksperymentu. 
Liczba ta wynosi 100 osobników młodocianych i 89 ko-
konów. Wskazuje to na realną szansę wykorzystywania 
dżdżownicy Eisenia fetida do utylizacji odpadów plasti-
kowych.

Literatura

Błaszak C., red. nauk., 2009: Zoologia – bezkręgowce,  
t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 645.

Domínguez J., Velando A., Ferreiro A., 2005: Are Eise-
nia fetida (Savigny, 1826) and Eisenia andrei Bouche 
(1972) (Oligochaeta, Lumbricidae) different biolo-
gical species?. „Pedobiologia”, 49, s. 81-87, DOI.or-
g/10.1016/j.pedobi.2004.08.005. 

Liebeke M., Strittmatter N., Fearn S., Morgan A.J., Kil-
le P., Fuchser J., Wallis D., Palchykov V., Robertson 
J., Lahive E., Spurgeon D.J., McPhail D., Takáts Z., 
Bundy J.G., 2015: Unique metabolites protect earth-
worms against plant polyphenols, Nature Communi-
cations, 6 :7869 DOI: 10.1038/ncomms8869.

Monroy F., Aira M., Domínguez J., A Velando A., 2006: 
Seasonal population dynamics of Eisenia fetida (Sa-
vigny, 1826) (Oligochaeta, Lumbricidae) in the field, 
„C. R. Biologies”. 329, ss. 912-915.

Netografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalarnia_odpa-

d%C3%B3w.

STRESZCZENIE

Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody jest pro-
blemem, z którym muszą zmierzyć się wszystkie kraje na 
świecie. Ilość odpadów stałych w polskich domach to 12 
milionów ton. Tylko 14% podlega recyklingowi. Pozosta-
ła część z nich składowana jest na składowiskach odpa-
dów komunalnych. Problemem jest więc ich utylizacja  
i wskazanie takiej metody, która byłaby metodą najmniej 
inwazyjną środowiskowo, ale również najmniej koszto-
chłonną. Największym problemem jest utylizacja opako-
wań plastikowych ze względu na ich właściwości che-
miczne i mechaniczne. Opracowanie metody biodegrada-
cji tych odpadów, w której uczestniczyć mogą odporne 
na zanieczyszczenia środowiskowe organizmy żywe jest 
jedną z propozycji rozwiązania tego problemu. Kompo-
stowiec różowy (Eisenia fetida), wyhodowany w kali-
fornijskich laboratoriach to dżdżownica długowieczna, 
bardzo płodna i odporna na zanieczyszczenia chemiczne 
z dużym powodzeniem stosowana w bioremediacji gleb. 
Problemem badawczym w przedstawionej pracy jest 
ocena możliwości wykorzystania enzymów przewodu 
pokarmowego dżdżownicy kalifornijskiej do biodegrada-
cji HDPE – plastiku służącego do produkcji opakowań. 
Metodyka pracy uwzględnia założenie hodowli laborato-
ryjnych dżdżownic z glebą wzbogaconą w ścier z nakrę-
tek plastikowych i badanie składu chemicznego koproli-
tów, po przejściu zanieczyszczonych cząstek gleby przez 
układ pokarmowy dżdżownic oraz modelowanie możli-
wości wzrostu liczebności populacji w zmienionych pod 
wpływem zanieczyszczeń warunków środowiska. Uzy-
skane wyniki otrzymane w wyniku analizy chemicznej  
w obrazie skaningowego mikroskopu elektronowego  
QUANTA 250 mikroanalizatorem ED-XRF (fluorescen-
cyjny spektrofotometr rentgenowski z dyspersją energii) 
wykazały dużą skuteczność dżdżownic w radzeniu sobie  
z zanieczyszczeniami. Można przypuszczać, że istotną 
rolę w ochronie dżdżownic przed polietylenem pocho-
dzącym z opakowań odgrywają drilodefensyny, których 
ochronne działanie wobec enzymów trawiennych stwier-
dzono również w odniesieniu do polifenoli pochodzenia 
roślinnego, stanowiących bazę pokarmową dżdżownic.


