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Abstrakt: Behavioral tests of toxicity with soil invertebrates 

This study is devoted to two behavioral tests of ecotoxicity, terrestrial avoidance 
test and aquatic test. The reaction of the enchytraeid species Enchytraeus 
crypticus was used for both tests. The above-mentioned tests were used for 

average effects of contaminants on the test organisms with and without addition 
of commercially available humic acid. Zinc was used as a contaminant, in range 
from 0.09 to 1.5 g.kg

-1
 for test of avoidance behavior and in range from 0.6 to 40 

mg.l
-1

 for the aquatic test. The value of organic carbon in artificial soil was 
increased about 5% against normal range by adding humic acid. Concentration of 
humic acid solutions 25, 50 and 100 mg.l

-1
 were chosen for the aquatic test. 

Terrestrial test of the avoidance behavior was shown as more sensitive than 
usually used reproduction soil test, because there was almost 100% leakage of 
the organisms from contaminated soil to control, already at very low 
concentrations. When the humic acid was added, the leakage of organisms 
decreased. It was an evidence of decreased bioavailability of zinc for 
enchytraeids. The aquatic test in liquid medium also proved to be very sensitive. 
In the both cases, with filtered and unfiltered solution, it was also evident 
decrease the bioavailability of the contaminant for organism after addition of 
humic acid. In this study was confirmed the assumption that humic acids 
decrease the bioavailability of zinc for organisms in both environments - in liquid 
medium and in the tested soil. 
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ÚVOD 

Ekotoxikologie se zabývá studiem toxického působení látek lidského či 
přírodního původu na živé organismy, jejich populace a společenstva. Mezi cíle 
ekotoxikologie patří vývoj takových metod, které umožní sledovat vliv látek na 
živé organismy za standardních a reprodukovatelných podmínek (TARRADELLAS 
et al. 1997; HOFFMAN et al. 2003). 

V tomto příspěvku jsou představeny metodiky pro kontaktní behaviorální 
terestrický test (dále jen test únikového chování) a test odehrávající se v 
kapalném prostředí (dále jen akvatický test). Obě zkoušky jsou prováděné na 
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zástupci půdní mezofauny, roupici druhu Enchytraeus crypticus. Při testech se 
využívá skutečnosti, že roupice mají na svém těle chemoreceptory citlivé na 
toxické látky. Tyto testy byly voleny především pro své rychlé a nenáročné 
provedení. Výše zmíněnými testy byl zkoušen vliv kontaminantu (zinku) na 
testovací organismus bez přídavku či s přídavkem komerčně vyráběné 
huminové kyseliny (dále jen HA).  
 
 

METODY A MATERIÁL 

Testovacím organismem je roupice druhu Enchytraeus crypticus, jejíž kultury 
jsou v laboratorních podmínkách chovány v inertních plastových nádobách při 
teplotě (20 ± 2) °C, ve fotoperiodě 16:8 h světlo/tma. Pro oba testy byly použity 
dospělí jedinci roupic přibližně stejné velikosti (jedinci s viditelným opaskem).  

Pro test únikového chování byla půda kontaminována v rozmezí koncentrací 
0,09 až 1,5 g.kg

-1
 zinkem přítomným ve formě síranu. Půda byla kontaminována 

vodným roztokem síranu zinečnatého a zároveň byla tímto roztokem ovlhčena 
na 50 % WHC. Testovací půdou byla zvolena artificiální půda připravená dle 
směrnice OECD (Test Guideline No. 220). Do testovacích nádob jsou naváženy 
nekontaminovaná a kontaminovaná půda do dvou oddílů, přičemž je dbáno aby 
se půdy nesmísily, ale zároveň mezi nimi byla dostatečná kontaktní plocha. 
Principem testu únikového chování je pak vložení určitého počtu testovacích 
organismů (v našem případě 10 dospělých jedinců roupic) na rozhraní těchto 
oddílů. Po určitém expozičním čase, který je v případě roupic 48 hodin, jsou 
určeny počty jedinců v jednotlivých oddílech testovací nádoby. Jedinci jsou 
počítáni metodou barvení Bengálskou červení (ČSN ISO 16387). HA pro 
únikový test byla přidána jako 5% přídavek ke změřené hodnotě organického 
uhlíku v artificiální půdě, která činí 6,13 %.  

Nejprve byl proveden předběžný test bez kontaminace půdy roztokem Zn
2+

. 
Byly zde testovány různé kombinace půd s cílem zjistit, které půdy jsou 
organismem preferované. Poté byly provedeny zkoušky s kontaminantem, které 
byly rozdělené na test A (bez přídavku HA) a test B (s přídavkem HA). 

V případě akvatického testu, kde byl kontaminant ve formě Zn
2+

 přímo 
rozpuštěný v rekonstituované vodě (ROEMBKE et al. 1989) v rozmezí 
koncentrací 0,6 až 40 mg.l

-1
. Využívá schopnosti roupice v roztoku žít, ne však 

rozmnožovat se. Princip testu spočívá v sledování hodnoty procentuelní 
úmrtnosti roupic v různých koncentracích testované látky a na jejím srovnání s 
kontrolou po 96 hodinách. Test probíhá ve tmě a v průběhu testu nejsou 
organismy krmeny. Pro akvatický test byly použity koncentrace HA 25, 50 a 100 
mg.l

-1 
v rekonstituované vodě. Test byl proveden s dvěma odlišně připravenými 

roztoky. Roztok A byl připraven smísením rekonstituované vody, kontaminantu 
a HA, následně 24 hodin třepán a zfiltrován. Roztok B nebyl filtrován a 
homogenizován byl pouze krátkým protřepáním před nasazením testu.  

Nejprve byl proveden předběžný test s různými koncentracemi HA s cílem 
zjistit, zda používané roztoky HA nejsou samy o sobě toxické pro testovaný 
organismus. Dále byl proveden test bez přídavku HA s různými koncentracemi 
Zn

2+
. Tento test byl proveden s cílem usnadnit pozdější výběr koncentrace 

kontaminantu Zn
2+

, při které již dochází k požadovanému efektu na organismu 
(úmrtí). Pro pozdější testy byl použit roztok o koncentraci Zn

2+
 20 mg.l

-1
. 
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Veškeré koncentrace HA použité v obou testech se běžně vyskytují v 
životním prostředí (VLČKOVÁ 2009; PITTER 2009). Těmito přídavky HA bylo 
zjišťováno, jakou měrou jsou ovlivněny vlastnosti artificiální půdy a roztoků 
používaných pro akvatický test před a po jejím přídavku. Jako zástupce 
huminových látek byla v tomto příspěvku použita komerčně vyráběná HA od 
firmy Fluka (CAS 1415-93-6). 
 
 

VÝSLEDKY 

Test únikového chování 

Z výsledků předběžných testů bylo jasně patrné, že přídavek HA testovaný 
organismus neovlivnil. Na obr. 1 jsou uvedeny výsledky únikového testu na 
roupicích druhu E. crypticus po 48hodinové expozici. Na ose x jsou uvedeny 
koncentrace Zn

2+
 v g.kg

-1
 v půdách a na ose y počty nalezených organismů v 

kontaminované (značeno OECD + Zn) a kontrolní (značeno OECD) půdě 
rozdělené na test A (bez přídavku HA) a test B (s přídavkem HA). 

 

 

Obr. 1:  Graf výsledků testu únikového chování na roupicích E. crypticus 

 
Akvatický test 

Z výsledků předběžného testu, kde mortalita roupic byla nulová, lze usoudit, že 
používané koncentrace HA nejsou pro roupice E. crypticus toxické. Na obr. 2 a 
obr. 3 jsou uvedeny výsledky testů provedené s roztoky A a B. 
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Obr. 2:  Graf mortality E. crypticus v závislosti na čase při různých koncentracích HA a 

koncentraci Zn
2+

 20 mg.l
-1

 roztoku A 
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Obr. 3:  Graf mortality E. crypticus v závislosti na čase při různých koncentracích HA a 

koncentraci Zn
2+

 20 mg.l
-1

 roztoku B 

 
 

DISKUSE 

V testu únikového chování se potvrdil předpoklad, že HA (test B; obr. 3) snižují 
dostupnost Zn

2+
 pro půdní bezobratlé (KABATA-PENDIAS et al. 2001; MAGDI 

SELIM & SPARKS 2001). Ve všech testovaných koncentracích, a zejména v těch 
nejvyšších koncentracích Zn

2+
 1,5 g.kg

-1
 a 0,75 g.kg

-1
, byly roupice nalezeny. 

Zatímco v půdě bez přídavku HA (test A; obr. 2) byla v těchto koncentracích 
zaznamenána 100% únikovost. Lze tedy tvrdit, že množství HA obsažených v 
artificiálních půdách má značný vliv na testovací organismus (STEVENSON 
1994). 
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V případě akvatického testu je patrný vliv filtrace a třepání vzorku (roztoku 
A) na sníženou toxicitu kontaminantu oproti roztoku B, který zfiltrován ani 
homogenizován nebyl. Dále je zde patrný také fakt, že nedošlo k ustálení 
rovnováhy v roztoku, jako tomu bylo u roztoku B mezi Zn

2+
 a HA po 48hodinové 

expozici. Rovnováha je dobře patrná z rovnoběžnosti křivek v grafu. Tato 
skutečnost byla pravděpodobně zapříčiněna filtrací roztoku A a odfiltrováním 
HA společně s kontaminantem. 
 
 

ZÁVĚR 

Podařilo se vypracovat metodiku pro kontaktní behaviorální terestrický test s 
názvem „test únikového chování“ a test odehrávající se v kapalném prostředí 
zvaný „akvatický test“, které jsou oba prováděny na zástupci půdní mezofauny, 
na roupici druhu Enchytraeus crypticus. 

Přítomnost huminových kyselin má značný vliv na efekt způsobený 
přídavkem kontaminantu do vodního i půdního prostředí.  

V případě testů únikového chování byla dokázána vysoká citlivost tohoto 
testu, oproti reprodukčním testům (LOCK 2002). Již při nízkých koncentracích 
kontaminantu v půdě docházelo k 100% únikovosti. Používaná artificiální půda 
a její obsah organického uhlíku má značný vliv na toxicitu zinku. 

Akvatický test se ukázal také jako velice citlivý. Byla dokázána změna 
toxicity zinku bez a s přídavkem HA. Byl také prokázán velký vliv třepání a 
filtrace při přípravě roztoku po přidání HA na toxicitu tohoto roztoku. V případě 
nefiltrovaného roztoku byla prokázána vyšší toxicita zinku než u roztoku 
filtrovaného, v němž se projevila zvýšená mortalita testovacího organismu. 
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