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Zarys treści: W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania reakcji małży z gatunku skójka zaostrzona (Unio tumi-
dus) na zanieczyszczenia w azotanami. Przedstawiono wyniki eksperymentu polegającego na aplikacji do wody 
azotanów o czterech poziomach stężenia. Oceniano stopień rozwarcia muszli i oceniano średni czas potrzebny do 
całkowitego zamknięcia muszli, wywołanego przez zanieczyszczenie.
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1. Wprowadzenie

Narastający w Polsce problem deficytu wody wy-
musza ujmowanie wód powierzchniowych do celów 
konsumpcyjnych. Zanieczyszczenia pochodzenia an-
tropogenicznego, wynikające z powszechnego stoso-
wania nawozów sztucznych, środków ochrony roślin 
oraz dopływu ścieków komunalnych i przemysłowych, 
przyczyniają się do pogorszenia ich stanu jakościowego 
(Raczuk i in. 2013). W konsekwencji skuteczne uzdat-
nianie wody sprawia często wiele problemów, szcze-
gólnie w odniesieniu do azotanów. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi średnia zawartość wspomnianego parame-
tru w wodzie pitnej nie powinna przekraczać 50 mg/l. 
Zalecenia ustalone w 1974 r. przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO) limitują ilość jonów NO3

-, jaką 
może spożyć dorosły człowiek do 3,65 mg/kg masy 
ciała na dzień (Szczerbiński i in. 2009).

Ze względu na znaczące ilości jonów NO3
- wystę-

pujących w warzywach i owocach, które pokrywają 
70% dziennego zapotrzebowania, konieczne jest ogra-
niczenie ich ilości w wodzie pitnej, stanowiącej 20% 
dziennego przyswajania (Gupta i in. 2008). Ze wzglę-
du na wymienione wcześnie zagrożenia spełnienie tych 
standardów przez wodociągi wymaga precyzyjnego 
monitoringu jakości wody, najlepiej w systemie cią-
głym. Od kilku lat konwencjonalne metody monito-
ringu jakości wody są skutecznie wspierane metodami 
bioindykacyjnymi, z których najbardziej rozpowszech-
nione są systemy wykorzystujące małże. Zwierzęta te 
reagują na pojawiające się zanieczyszczenie w sposób 
bezpośredni, zamykając muszlę.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie charakteru re-
akcji małży gatunku skójka zaostrzona (Unio tumidus) 
na różne stężenia jonów NO3

-. Zwrócono uwagę za-
równo na tempo zmiany rozwarcia, jak i średni poziom 
rozwarcia muszli.
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2. Metoda badań

Badania nad bioindykacyjnym wykorzystaniem skójki 
zaostrzonej prowadzono w Katedrze Ekologii i Ochrony 
Środowiska Uniwerystyetu Przyrodniczego w Poznaniu  
w 2016 r.

Badania prowadzono, wykorzystując zestaw SYMBIO 
System Biomonitoringu (2012), który pozwolił na moni-
torowanie ośmiu osobników umieszczonych w 100-litro-
wym akwarium wypełnionym 60 litrami wody. Wewnątrz 
zastosowano obieg zamnięty, dzięki czemu utrzymywa-
no stałe stężenia dozowanych substancji. Zainstalowane  
w systemie sondy pomiarowe w sposób ciągły rejestrowa-
ły poziom rozwarcia każdej z muszli. Sterownik współ-
pracujący z systemem pozwala na generowanie wykresów 
obrazujących zachodzące zmiany zachowań z dokładno-
ścią do 1 sekundy. Badania wykonano dla czystej wody 
wodociągowej oraz przy zwiększeniu stężeń jonów NO3

-  
o 4, 10, 50 i 100 mg/l.

Wszystkie małże wykorzystywane do badań pochodzi-
ły z tego samego okresu połowu. Dobrano zdrowe osob-
niki o podobnych rozmiarach, które przeszły kwarantannę 
oraz tygodniową aklimatyzację w akwarium. Do każdej 
serii eksperymentu wymieniano osobniki w celu eliminacji 
błędu, wynikającego z wcześniejszych reakcji stresowych. 
Substancję podawano za pomocą pompy napowietrzają-
cej, zapewniającej równomierne rozprowadzenie roztworu 
i uniknięcie ewentualnych zakłóceń. Ze względu na różny 
cykl dobowego funkcjonowania przy analizie wyników 
brano pod uwagę osobniki, które były aktywne w czasie 
podawania substancji.

W ocenie wpływu azotanów na małże wzięto pod uwa-
gę okres 1 godziny po podaniu substancji ze zwróceniem 
uwagi zarówno na tempo zmiany rozwarcia, jak i poziom 
rozwarcia muszli. Ze względu na rolę szybkości reakcji 
szczegółowe pomiary przeprowadzono w czasie pierwszej 
minuty (tempo zmiany rozwarcia) oraz w czasie kolejnych 
10 minut (ocena poziomu rozwarcia muszli). Zwrócono 
uwagę na wykorzystywaną w praktyce monitoringu re-
akcję zamknięcia muszli większości osobników, która to 
generuje alarm, świadczący o możliwości pojawienia się 
skażenia wody na wodociągach.

3. Wyniki badań

Podstawę analizy wyników stanowiły dane dotyczące 
zmiany rozwarcia muszli odczytywane z dokładnością 
do 1 sekundy. Na rycinie 1 przedstawiono zachowanie 
małży w warunkach naturalnych (woda wodociągowa, 
temperatura 16°C).

Zaprezentowane dane obrazują typowe zachowanie 
małży w przypadku braku zanieczyszczeń wody. Zdro-
wy osobnik w czystej wodzie wykazywał równomier-
ną aktywność przez cały okres trwania eksperymentu. 
Poziom rozwarcia muszli w takich warunkach wynosił 
od 100 do 75% z niewielkimi wahaniami. Utrzymujące 
się przez dłuższy czas szybkie zmiany otwarcia muszli  
u pojedynczego osobnika mogą świadczyć o stopniowym 
przejściu w fazę spoczynku. Nie stanowią one podstawy 
do uruchomienia alarmu.

Podanie roztworu azotanów w pierwszej serii ekspe-
rymentu o stężeniu 4 mg/l wywołało reakcję zilustrowa-

Ryc. 1. Zmiany rozwarcia muszli w % w warunkach czystej wody wodociągowej
Fig. 1. The changes of shell opening (%) in tap water conditions
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ną na rycinie 2, gdzie pojawienie się zanieczyszczenia 
wpłynęło na reakcję wszystkich aktywnych osobników. 
W pierwszej minucie po dodaniu substancji liczba zmian 
rozwarcia muszli wahała się od 5 do 35 razy (średnia 
18; odchylenie standardowe 13,1). Zmiany stopnia roz-
warcia muszli w ciągu pierwszych 10 minut badań były 
niewielkie i wynosiły 94–65% dla pierwszego osobnika, 
99–69% dla drugiego, 99–76% dla trzeciego, 96–75% 
dla czwartego oraz 93–52% dla ostatniego. Żaden z mał-
ży nie zamknął całkowicie swojej muszli.

Po wymianie osobników oraz dezynfekcji akwarium 
ponownie napełniono je wodą i przeprowadzono drugą 

serię eksperymentu. Dodanie roztworu azotanów o stęże-
niu 10 mg/l wywołało reakcję zobrazowaną na rycinie 3.  
W przypadku stężenia 10 mg/l roztworu azotanów zaobser-
wowano wyraźną reakcję stresową. W ciągu pierwszej minu-
ty pojedynczy osobnik dokonywał od 4 do 53 zmian pozio-
mu rozwarcia muszli (średnia 24; odchylenie standardowe 
16,92). W pierwszych dziesięciu minutach otwarcie muszli 
zmieniało się w granicach 93–78% dla pierwszego osobnika, 
88–30% dla drugiego, 80–62% dla trzeciego, 95–70% dla 
czwartego, 100–77% dla piątego oraz 98–91% dla szóstego. 
Cztery małże z sześciu zamknęły na pewien czas całkowi-
cie muszlę, pozostałe wraz z upływem czasu gwałtownie 

Ryc. 2. Zmiany rozwarcia muszli w % w warunkach stężenia 4 mg/l azotanów
Fig. 2. The changes of shell opening (%) in application of 4 mg/l concentration of nitrates

Ryc. 3. Zmiany rozwarcia muszli w % w warunkach stężenia 10 mg/l azotanów
Fig. 3. The changes of shell opening (%) in application of 10 mg/l concentration of nitrates
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zmniejszały swój maksymalny poziom otwarcia. Znacząca 
reakcja małży powinna być sygnałem alarmowym, świad-
czącym o wysokim stężeniu zanieczyszczeń.

Ze względu na wytyczne zawarte w rozporządzeniu 
(DzU 2015 poz. 1989) sprawdzono reakcję małży na 
stężenie azotanów, wynoszące 50 mg/l. Wyniki przed-
stawiono na rycinie 4. Podobnie jak dla stężenia 10 mg/l 
zaobserwowano natychmiastową reakcję u wszystkich 
osobników. Tempo zmiany rozwarcia muszli w pierwszej 
minucie wynosiło od 5 do 46 razy (średnio 29; odchylenie 
standardowe 14,57). Podczas pierwszych dziesięciu mi-
nut od podania substancji zmiany rozwarcia muszli wy-

nosiły odpowiednio 81–46% dla pierwszego osobnika, 
67–8% dla drugiego, 91–15% dla trzeciego, 100–49% dla 
czwartego, 98–57% dla piątego oraz 98–68% dla ostat-
niego. Czterech spośród sześciu aktywnych osobników 
zamknęło całkowicie swoją muszlę w czasie 1 godziny 
od podania substancji. Podczas 48-godzinnego testu pięć 
z ośmiu osobników nie przeżyło stężenia 50 mg/l azota-
nów w wodzie.

Badania powtórzono dla stężenia dwukrotnie prze-
kraczającego normę – 100 mg/l. Wyniki przedstawio-
no graficznie na rycinie 5. Podanie roztworu azotanów  
o stężeniu 100 mg/l wywołało natychmiastową reakcję 

Ryc. 4. Zmiany rozwarcia muszli w % w warunkach stężenia 50 mg/l azotanów
Fig. 4. The changes of shell opening (%) in application of 50 mg/l concentration of nitrates

Ryc. 5. Zmiany rozwarcia muszli w % w warunkach stężenia 100 mg/l azotanów
Fig. 5. The changes of shell opening (%) in application of 100 mg/l concentration of nitrates



67

u wszystkich osobników. W trakcie pierwszej minuty po 
podaniu substancji małże zmieniały rozwarcia muszli od 
16 do 45 razy (średnio 32, odchylenie standardowe 7,19). 
W przypadku dziesięciu minut od rozpoczęcia badania 
osobniki zmieniły poziom otwarcia muszli z 96–21%  
w przypadku pierwszego małża, 95–20% dla drugiego, 
84–0% dla trzeciego, 94–41% dla czwartego oraz 83–0% 
dla ostatniego. W czasie zaledwie 30 minut wszystkie 

małże całkowicie zamknęły swoje muszle i nie otwierały 
ich do końca trwania obserwacji.

Na podstawie uzyskanych wyników obliczono śred-
nie rozwarcia dla danej grupy osobników. Zmiany otwar-
cia muszli zachodzące w czasie zestawiono na rycinie 6.

Obserwacje dotyczące zmian na skutek pojawienia 
się czynnika stresowego zestawiono w tabeli 1.

Parametr 
Parameter

Czysta woda/
Clean water 4 mg/l NO3

- 10 mg/l NO3
- 50 mg/l NO3

- 100 mg/l NO3
-

Średnie tempo zmiany rozwarcia  
w pierwszej minucie [zmiany/minutę]  
Average rate of shell opening during 
first minute of research [changes/
minute]

2 18 24 29 31

Średni poziom rozwarcia po  
10 minutach [%]  
Average shell opening after ten 
minutes of research [%]

87 85 68 65 38

Średni czas kontaktu potrzebny do 
całkowitego zamknięcia muszli  
Average time needed to the total 
closing of shells 

nie stwierdzo-
no 

not detected

nie stwier-
dzono 

not detected

2h 49 min  
(+/- 0,084*)

1h 06 min  
(+/-0,01*)

16 min  
(+/-0,009*)

Czas trwania badania  
Time of making the research 48 h 48 h 48 h 48 h 24 h

Ryc. 6. Średnie zmiany rozwarcia muszli w % u aktywnych osobników
Fig. 6. The average changes of shell opening (%)

* +/- = odchylenie standardowe/standard deviation

Tabela 1. Zestawienie wartości średnich w przeprowadzonym eksperymencie
Table 1. The changes of mussels behavior, caused by nitrate
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4. Wyniki

Przeprowadzone badania wykazały znaczące zmi-
any zachowań małży z gatunku skójka zaostrzona po 
zaaplikowaniu jonów azotanowych. Reakcja ta była 
uzależniona od stężenia tej substancji. Najmniejsze 
zmiany wywołało podanie azotanów o stężeniu 4 mg/l. 
Pomimo stosunkowo niskiej dawki małże wyraźnie 
zareagowały, dając tym samym sygnał o pojawieniu 
się zwiększonej ilości zanieczyszczeń. W przypadku 
stężenia równego 10 mg/l reakcja stresowa przebiegała 
znacznie szybciej. W ciągu niecałych dwóch godzin 
większość osobników zamknęła całkowicie swoje 
muszle, podczas gdy przy wcześniejszym badaniu 
żaden z osobników nie wykazywał podobnego zach-
owania. Całkowite zamknięcie muszli u wszystkich 
małży wywołuje stężenie na poziomie 10, 50, jak i 100 
mg/l. Dawka przekraczająca 50 mg/l jest śmiertelna dla 
osobników.

Przeprowadzone badania w systemie Symbio 
wykazały, że monitoring oparty na 8 osobnikach dobrze 
nadaje się do detekcji azotanów w wodzie. Związany  
z naturalnym cyklem żywotności małży okresowy brak 
aktywności dwóch osobników nadal zapewnia odpow-
iednie funkcjonowanie monitoringu i pełną detekcję 
wzrostu stężenia jonów NO3

-.
Negatywny wpływ jonów azotanowych na Unio Tu-

midus był już odnotowywany w literaturze. Większość 
badań dotyczyła średniej zawartości azotanów w natu-
ralnym środowisku życia małży. Lewin (2014) w bada-
niach dotyczących populacji mięczaków w rzekach  
i jeziorach zlokalizowanych na nizinnych terenach 
rolniczych oraz zurbanizowanych wykazała, że skójki 
tolerują stężenie azotanów do 45,19 mg/l. Zwiększenie 
koncentracji skutkuje wzrostem śmiertelności wśród 
mięczaków. Przeprowadzone badania potwierdzają 
więc te doniesienia.

Optymalne warunki do życia i rozwoju według 
Douda (2010) występują przy stężeniu jonów NO3

-  
w granicy 4,3 mg/l. Przeprowadzone przez tego au-
tora badania wykazują, że krótkotrwały kontakt  
z wysokim stężeniem azotanów nie wpływa negaty-
wnie na rozwój małży (Douda 2010). Dodatkowo pod-
czas badań zaobserwowano, że przy stężeniach znac-
znie przekraczających maksymalny próg tolerancji 
małże natychmiast całkowicie zamykały swoje muszle, 
chroniąc się przed nadmiernym pochłanianiem szkod-
liwych substancji.

Wykazana reakcja skójki zaostrzonej na wzrost 
poziomu azotanów w wodzie jest istotna ze względu 
na możliwości wykorzystania w monitoringu wody  
w systemie wodociągów komunalnych. Natychmiast-

owe zamknięcie muszli wszystkich małży świadczy 
jednoznacznie o dopływie zanieczyszczeń w posta-
ci nadmiernego stężenia azotanów. Taka reakcja bio-
indykacyjna może spowodować szybkie wykrycie 
zagrożenia dostarczanej do odbiorców wody. Zaobser-
wowane zanieczyszczenie można następnie precyzy-
jnie ocenić metodami instrumentalnymi w laboratorium 
chemicznym i wprowadzić działania zabezpieczające 
odbiorców wody wodociągowej. Wykorzystanie moni-
toringu opartego na małżach pozwoli na znacznie szyb-
sze wykrycie wzrostu poziomu azotanów, gdyż stan-
dardowa procedura analiz przewiduje 4 próbki na rok 
(+ 3 na każde 1 000 m3/24 h) (DzU 2015 poz. 1989).

System monitoringu wód oparty na małżach jest 
dotychczas wykorzystywany w praktyce głównie  
w odniesieniu do wody pitnej w wodociągach. 
Częste skażenia środowiska wodnego odnotowywane  
w wielu krajach (np. Heugenss i in. 2001) wymagają 
także wprowadzania nowych rozwiązań w monitor-
ingu, który pozwoli na ich wczesne wykrycie, jak  
i identyfikację źródeł ich pochodzenia w odniesieniu 
do wód powierzchniowych. Przykład zatrucia rzek 
Warty w okolicach Poznania w 2015 roku wykazał nie-
dostatki metod instrumentalnych, które nie tylko nie 
zapobiegły katastrofie ekologicznej, ale nie pozwalają 
na wykrycie ich sprawcy przez wiele miesięcy. Przed-
stawiony w pracy system biomonitoringu, testowany 
obecnie na wodzie pitnej, po odpowiednich przysto-
sowaniach powinien w przyszłości mieć zastosowanie 
także w monitoringu różnych typów ekosystemów wód 
powierzchniowych w celu szybkiej detekcji toksyc-
znych zanieczyszczeń.

5. Wnioski

1. Małże z gatunku skójka zaostrzona silnie i jed-
noznacznie reagują na zwiększenie stężenia azotanów 
w wodzie.

2. Odporność na krótkoterminowe wysokie 
stężenia jonów azotanowych czyni skójki bardzo do-
brym gatunkiem wskaźnikowym.

3. System Symbio, dzięki obecności 8 osob-
ników, umożliwia skuteczny monitoring wykazujący 
w szybkim czasie na obecność nadmiernego stężenia 
azotanów w wodzie.

4. Połączenie stałego monitoringu parametrów 
jakościowych wraz z wykonywaną okresowo analizą 
jakości umożliwia spełnienie standardów stawianych 
wodzie pitnej.
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POSSIBILITY OF NITRATE MONITORING 
IN WATER BASED ON MOLLUSC 

BIOINDICATIVE REACTION

Summary

The most municipal waterworks in Poland utilise 
surface water resources which requires precise 
monitoring of its quality. An efficient pollution removal 
is still a common problem causing delivery of water 
of inadequate quality parameters. The periodic control 
of water parameters does not eliminate all of possible 
risks and only the use of continuous monitoring 
system of water adequately protected against possible 
distribution of contaminated water. For several years, 
the instrumental methods of water quality monitoring 
are often supported biological monitoring and the most 
common are systems using mollusc. The paper presents 
results of experiment utilising the Unio tumidus 
species, whose natural reaction to sudden changes of 
environment parameters is shell closing. The impact 
of nitrate pollution was tested, and the four different 
concentrations of nitrates was applied: 4, 10, 50 and 
100 mg/l. The degree of shells opening was controlled 
as well as the average time of complete closure caused 
by pollution was estimated. It has been shown that 
animal reaction is strong and distinct, and Unio tumidus 
resistance to short-term high nitrate concentrations 
proves that they are a very good indicator species.


