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WSTÊP

�rodowisko ¿ycia cz³owieka obci¹¿one jest ogrom-
n¹ gam¹ syntetycznych zwi¹zków chemicznych �
substancji obcych �rodowisku naturalnemu, czyli kse-
nobiotyków. Ich produkcja na du¿¹ skalê rozpoczê³a
siê w po³owie XIX stulecia, a podczas II wojny �wia-
towej i zaraz po niej, przemys³ chemiczny gwa³tow-
nie siê rozwija³ zgodnie ze sloganem �dobre ¿ycie
dziêki chemii�. Nawozy chemiczne, insektycydy, her-
bicydy i inne zwi¹zki, wesz³y do powszechnego u¿yt-
ku. Niektóre z powstaj¹cych ksenobiotyków, jak np.
polichlorowane bifenyle i chlorofluorowêglowodory
produkowano, poniewa¿ by³y zwi¹zkami bardzo trwa-
³ymi, a dopiero obecnie u�wiadomiono sobie, i¿ trwa-
³o�æ ta stanowi problem, gdy zostan¹ uwolnione do
�rodowiska [Laskowski, Migula 2004; Fatta-Kasinos
i in. 2010; Kostecka 2010]. Problematyka toksykolo-
gii �rodowiska sta³a siê pierwszoplanowym zagad-
nieniem wspó³czesnej ekologii i ochrony bioró¿no-
rodno�ci, poniewa¿ ksenobiotyki powoduj¹ coraz
bardziej zauwa¿alne pogarszanie stanu zdrowia lu-
dzi i zwierz¹t [Manahan 2006; Bawa 2007].

Rozwój cywilizacyjny, w obecnej konsumpcyjnej
postaci, odbywa siê kosztem �rodowiska, w którym

¿yjemy i powoduje nasilenie jego zanieczyszczenia.
Poszukuje siê wiêc ró¿nych sposobów i metod ³ago-
dzenia negatywnego wp³ywu obci¹¿eñ chemicznych
�rodowiska na organizmy ¿ywe. Do czynników po-
prawiaj¹cych kondycjê organizmów zalicza siê tak-
¿e wodê �o¿ywion¹�, inaczej �aktywowan¹�, o upo-
rz¹dkowanej strukturze molekularnej. Mo¿na j¹ uzy-
skaæ metod¹ oczyszczenia i aktywacji (przy ekstre-
malnym wirowaniu, z jednoczesn¹ powtarzaln¹
zmian¹ kierunku wirowania i silnym namagnetyzo-
waniem) za pomoc¹ urz¹dzenia Aqua-Lyros® [Ano-
nim 2010a,b; Gross 2010].

Jak wskazuj¹ �ród³a [Huang i in. 2003; Huang i
in. 2006; Anonim 2010a] ta �aktywowana� woda ma
pozytywny wp³yw na organizm cz³owieka: wspoma-
ga oczyszczanie z metali ciê¿kich, podnosi zawarto�æ
tlenu we krwi i poprawia ukrwienie wszystkich na-
rz¹dów i organów. Zwiêksza tak¿e odporno�æ na in-
fekcje i przeziêbienia (daje dobre wyniki w leczeniu
egzemy, alergii, problemów uk³adu pokarmowego
oraz dla zahamowania rozwoju nowotworów) oraz
podnosi ogóln¹ witalno�æ organizmu. Ponadto woda
�aktywowana� przyczynia siê do zwiêkszonej pro-
dukcji antyoksydantów, które chroni¹ organizmy
przed reaktywnymi formami tlenu [Hanaoka 2001;
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Hanaoka i in. 2004; Ye i in. 2008; Tsai i in. 2009]. Jej
pozytywne oddzia³ywanie opisuje siê tak¿e w odnie-
sieniu do zwierz¹t i ro�lin [Park i in. 2002; Suzuki i
in. 2002; Koseki i in. 2004]. Przejawia siê to m.in.
usuwaniem bakterii i paso¿ytów u zwierz¹t i przyspie-
szeniem wzrostu ro�lin (przez np. inaktywacjê wzro-
stu i rozwoju patogennych bakterii) co w konsekwen-
cji doprowadza do zmniejszenia potrzeb stosowania
�rodków chemicznych do ich pielêgnacji i ochrony.

Wobec oczywistych w¹tpliwo�ci, trudno�ci i ko-
nieczno�ci d³ugoterminowych badañ tego zagadnie-
nia w odniesieniu do organizmu cz³owieka, warto w
miêdzyczasie przyjrzeæ siê dowodom na pozytywne
oddzia³ywanie wody �aktywowanej� na inne organi-
zmy (w tym bezkrêgowce).

Celem niniejszej pracy by³o testowanie wp³ywu
wody �aktywowanej� na d¿d¿ownice gatunku Den-
drobaena veneta (Rosa 1893) w skrzynkach ekolo-
gicznych.

MATERIA£ I METODY

Do�wiadczenie przeprowadzono na 60 doros³ych
osobnikach d¿d¿ownic gatunku D. veneta (Rosa
1893). Hodowlê prowadzono w laboratorium w
skrzynkach ekologicznych wype³nionych 2 dm3 zie-
mi ogrodniczej (uniwersalne pod³o¿e do ro�lin ozdob-
nych Floro-hum) oraz resztkami kuchennymi, które
dodano do ka¿dej skrzynki 3 razy, w objêto�ci po 300
ml celulozy i po 150 ml odpadów: makaronu, jab³ek,
chleba i ziemniaków (razem 900 ml) (celuloza:odpa-
dy 1:2). W skrzynkach umieszczono po 10 d¿d¿ow-
nic i przetrzymywano je w komorze klimatyzacyjnej
w temperaturze 20oC. Pierwsz¹ grupê skrzynek pod-
lewano wod¹ wodoci¹gow¹, a drug¹ �aktywowan¹�
wod¹ �o¿ywion¹�, uzyskan¹ za pomoc¹ aktywatora
wody Aqua-Lyros® (tab. 1). Stan populacji d¿d¿ow-
nic sprawdzono sze�ciokrotnie, poszukuj¹c ich me-
tod¹ segregacji rêcznej. Odnajdywane osobniki i ko-

kony liczono i wa¿ono. Prowadzono tak¿e obserwa-
cje dziennego tempa wermikompostowania.

Wszystkie wyniki analizowano z zastosowaniem
arkusza kalkulacyjnego Excel. Zaprezentowano je
jako �rednie ± SD (odchylenie standardowe). Istot-
no�æ ró¿nic pomiêdzy �rednimi badano metod¹ wa-
riancji, z zastosowaniem testu Tukey`a i programu
Statistica Pl.

WYNIKI

Przeprowadzone badania wskazuj¹ na pozytywne
oddzia³ywanie zastosowanego podlewania wod¹ �ak-
tywowan¹� (rys. 1). Stwierdzono wzrost �redniej li-
czebno�ci i biomasy d¿d¿ownic, ale bez potwierdze-
nia statystycznego (p>0,05), co mog³o byæ wynikiem
bardzo wysokiego wspó³czynnika zmienno�ci w gru-
pie d¿d¿ownic w kontakcie z wod¹ �aktywowan¹�
(tab. 2). �rednia biomasa pojedynczego osobnika w
pod³o¿u podlewanym tak¹ wod¹ by³a wy¿sza (odpo-
wiednio 1,277±0,280 i 1,340±0,636 g; p>0,05).

Podlewanie pod³o¿a skrzynek ekologicznych wod¹
�aktywowan¹� mia³o istotny wp³yw na liczebno�æ i

TABELA 1. Schemat do�wiadczenia
TABLE 1. Experiment scheme

Obja�nienia � Explanations: * pH 7,5 (min. 7,0 � max. 8,0), azotany(V)
� 9,7 mg·dm�3 azotany(III) � 0,006 mg·dm�3, wapñ 85 mg·dm�3, ogólny
wêgiel organiczny 2,18 mg·dm�3, * pH 7,5 (min. 7,0 � max. 8,0), nitra-
te(V) � 9,7 mg·dm�3, nitrate(III) � 0,006 mg·dm�3, calcium � 85 mg·dm�3,
total organic carbon � 2,18 mg·dm�3; ** wyprodukowana z wody wodo-
ci¹gowej przez magnetyzowanie, ** produced from tap water through
magnetizing.
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RYSUNEK 1. Dynamika �redniej liczebno�ci [A] [os.·skrzynkê�1]
i biomasy [B] [g] d¿d¿ownic D. veneta w skrzynkach ekologicznych
podlewanych wod¹ wodoci¹gow¹ i �aktywowan¹�
FIGURE 1. The dynamics of average number [A] [ind.·container�1]
and biomass of earthworms D. veneta [B] [g] in ecological boxes
watered with tap water and active water
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sumê biomasy sk³adanych kokonów (tab. 3). �rednia
biomasa sk³adanych kokonów nie ró¿ni³a siê (odpo-
wiednio woda wodoci¹gowa � 0,0169±0,0132 i wo-
da �o¿ywiona� � 0,0188± 0,0146 g)(p>0,05).

Dzienne tempo wermikompostowania odpadów
organicznych przez d¿d¿ownice D. veneta w kontak-
cie z wod¹ wodoci¹gow¹ i wod¹ �aktywowan¹�, nie
ró¿ni³o siê i wynosi³o 23±16 ml dzieñ�1 (tab. 4).

kuchenne. Badania wskazuj¹, ¿e sposób podlewania
wod¹ o¿ywion¹, maj¹c pozytywny wp³yw na liczeb-
no�æ i biomasê wszystkich przedstawicieli struktury
wiekowej d¿d¿ownic tego gatunku (osobniki dojrza-
³e, niedojrza³e i kokony), mo¿e stanowiæ czynnik neu-
tralizuj¹cy czynniki stresowe �rodowiska. Choæ
pierwsze wyniki badañ wydaj¹ siê byæ bardzo zado-
walaj¹ce, zastosowanie tej wody w przypadku bez-
krêgowców (w tym d¿d¿ownic) wymaga prowadze-
nia dalszych badañ. Uzyskane wyniki mog¹ byæ np.
pomocne przy rozwi¹zywaniu wielu wspó³czesnych
problemów z zakresu ochrony �rodowiska i jego
¿ywej czê�ci � ró¿norodno�ci biologicznej.
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TABELA 2. Wp³yw sposobu podlewania pod³o¿a skrzynki ekologicznej na zagêszczenie, �redni¹ sumê biomasy oraz dojrza³e d¿d¿ow-
nice D. veneta
TABLE 2. The influence of the way of watering of ecological box medium on density, average sum of biomass, and adult D. veneta

Obja�nienia � Explanations: W � woda wodoci¹gowa, ¯ � woda �aktywowana�; W � tap water;  ¯ � active water.
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TABELA 3. Wp³yw sposobu podlewania pod³o¿a skrzynki ekologicznej na zagêszczenie, �redni¹ sumê biomasy osobników niedoj-
rza³ych oraz kokonów
TABLE 3. The influence of watering of ecological box medium on density and average sum of biomass of immature individuals and
cocoons

Obja�nienia � Explanations: A � woda wodoci¹gowa, B � woda �aktywowana�; W � tap water; ¯ � active water; * ró¿nice istotne statystycznie
(p<0,05), * differences statistically significant (p<0.05).
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8,6±2,5 5,52±0,61 *3,8±8,9 *4,95±8,06 868,1±892,1 700,6±670,3 *712,0±942,0 *587,1±947,1

TABELA 4. Wp³yw sposobu podlewania na dzienne tempo wer-
mikompostowania odpadów organicznych [cm3]
TABLE 4. Influence of the way of watering on a daily rate of
vermicomposting organic waste [in cm3]
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PODSUMOWANIE

Woda �aktywowana� (aktywna = o¿ywiona) ma
wiele cennych, potwierdzonych przez wieloletnie
do�wiadczenia w³a�ciwo�ci fizykochemicznych, które
wykazuj¹ dobroczynny wp³yw na organizmy [Park i
in. 2002; Suzuki i in. 2002; Koseki i in. 2004; Huang
i in.2003; Tsai i in. 2009; Ye i in. 2008; Anonim
2010a,b]. W pracy zastosowano dwa sposoby podle-
wania pod³o¿y skrzynek ekologicznych, w których
d¿d¿ownice D. veneta wermikompostowa³y odpady
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