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Cholinoesterazy jako wskaźniki wykorzystywane
w monitoringu biologicznym narażenia na pestycydy

Cholinesterases as indicators used in biological monitoring
of exposure to pesticides

Streszczenie

U zwierząt i u ludzi występują dwa

enzymy z podklasy cholinoesteraz: acetylocholinoesteraza (AChE) i butyrylocholinoesteraza (BChE). Enzymy te są w 65%
homologiczne pod względem sekwencji aminokwasowych, co warunkuje występowanie
pomiędzy nimi wielu wspólnych cech. Jedną z
nich jest zdolność do hydrolizy acetylocholiny
(ACh), pełniącej rolę przekaźnika w układzie
nerwowym. Proces ten zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się neurotransmitera na
zakończeniach nerwowych, dzięki czemu nie
dochodzi do nadpobudzenia układu cholinergicznego i uszkodzenia OUN. Ze względu na swoją przynależność do klasy hydrolaz
grupy B, cholinoesterazy są bardzo wrażliwe
na toksyczne działanie estrów fosforoorganicznych, które stanowią substancję czynną wielu
obecnych na rynku pestycydów. Insektycydy fosforoorganiczne, jak i karbaminianowe,
jako inhibitory esteraz cholinowych powodują zahamowanie aktywności katalitycznej enzymów, upośledzając przy tym proces rozkładu
acetylocholiny. Wymienione związki, będące
częstym składnikiem środków ochrony roślin,
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są przyczyną wielu poważnych zatruć, które
nierzadko kończą się śmiercią. Obecnie
najbardziej narażeni na toksyczny wpływ pestycydów są rolnicy. Powszechne stosowanie tych
substancji w gospodarstwach rolnych wiąże się
z długotrwałą ekspozycją na ich szkodliwe działanie. Szacuje się, że rocznie w wyniku zatrucia pestycydami fosforoorganicznymi dochodzi aż do 260 000 zgonów. Na takie zatrucia
narażeni są także konsumenci żywności zawierającej pozostałości pestycydów, dlatego bardzo ważna jest kontrola spożywanych
przez nas produktów pochodzenia roślinnego.
Liczne badania epidemiologiczne wykazały
znacznie obniżoną aktywność cholinoesteraz
u osób mających długotrwały kontakt z tym
rodzajem insektycydów w stosunku do przyjętych wartości referencyjnych. Dzięki tej zależności acetylocholinoesteraza i butyrylocholinoesteraza mogą być wykorzystywane w
monitoringu biologicznym zatruć pestycydami
jako testy wczesnego wykrywania zagrożenia.

Słowa kluczowe: cholinoesterazy, pestycydy, wskaźniki zatruć, estry fosforoorganiczne, diagnostyka zatruć.
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Abstract

be used in biological monitoring of exposure
to pesticide poisoning as early-detection tests.

terase subclass occur in animal and human
organisms: acetylcholinesterase (AChE) and
butyrylcholinesterase (BChE). Both have 65%
homologous amino acid sequence which determines the occurrence of many common
features between them. One of these features is
the ability to hydrolyze acetylcholine (AChe),
acting as a transmitter in the nervous system.
This process prevents from the excessive accumulation of the neurotransmiter at the nerve
endings, so there is no overexcitation of the
cholinergic system or CNS damage. Because of
their belonging to the hydrolases from group
B, cholinesterases are very sensitive to the
toxic effects of organophosphate esters which
constitute the active ingredient of many pesticides available on the market. Organophosphorus and carbamate insecticides as inhibitors of cholinesterases cause inhibition of the
catalytic activity of these enzymes, resulting
in impaired decomposition of acetylcholine.
The effect of these pesticides is the cause of
many serious poisonings which can often lead
to death. Currently, the most vulnerable to
the toxic effects of pesticides are farmers. The
widespread use of these substances in farms is
associated with long-term exposure to their
harmful effects. It is estimated that every year
up to 260 000 deaths occur as a result of organophosphorus pesticides poisoning. Such
poisonings are also dangerous for consumers of food containing residues of pesticides
which is why it is very important to control
products made from plants which we consumed. Several studies carried out on individuals with prolonged contact with this type of
insecticides showed significantly reduced activity of cholinesterases in relation to the reference values. Through this relationship acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase can

Key words: cholinesterases, pesticides,

Two enzymes from the cholines-

poisoning indicators, organophosphorus
esters, poisoning diagnosis.

W

Wstęp

organizmie zwierząt i ludzi
występują dwa enzymy z podklasy cholinoesteraz: acetylocholinoesteraza (AChE) i butyrylocholinoesteraza (BChE), znana również
jako pseudocholinoesteraza. AChE występuje
głównie w tkance nerwowej oraz w erytrocytach zwierząt. BChE także jest obecna w
tkance nerwowej, ale w znacznie mniejszych
ilościach niż AChE – większą aktywność
wykazuje natomiast w surowicy krwi. Oba
te enzymy są w 65% homologiczne pod
względem sekwencji aminokwasowych, dlatego posiadają wiele wspólnych funkcji biologicznych. Jedną z nich jest zdolność do hydrolizy
acetylocholiny (ACh) – związku pełniącego
rolę przekaźnika w układzie nerwowym. Za
tę funkcję odpowiada głównie AChE, jednak i BChE, mimo braku udokumentowanej
znaczącej fizjologicznej roli w organizmie,
wykazuje powinowactwo do tego neuroprzekaźnika (GREIG I IN., 2001). Zapobiega to
nadmiernemu nagromadzaniu się acetylocholiny na zakończeniach nerwowych, dzięki
czemu nie dochodzi do nadpobudzenia układu
cholinergicznego (BUKOWSKA I IN., 2007).
Celem pracy jest ogólna charakterystyka cholinoesteraz jako wskaźników
wykorzystywanych w monitoringu biologicznym
narażenia
na
pestycydy.

Inhibitory cholinoesteraz
Acetylocholinoesteraza i bu-

tyrylocholinoesteraza należą do klasy
hydrolaz bardzo wrażliwych na toksyczne
nr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze
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Występują one głównie pod postacią krystaliczną lub jako oleista ciecz o charakterystycznym, intensywnym zapachu. Są to
związki łatwo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, za to bardzo trudno lub
nierozpuszczalne w wodzie (BRZEZIŃSKI
I SZUTOWSKI, 2005). Historia pestycydów
fosforoorganicznych sięga 1934 roku, kiedy to
w Niemczech prowadzono pionierskie badania
nad możliwością zastosowania tych związków
w rolnictwie (KILANOWICZ, 2006). Pierwszymi zsyntetyzowanymi insektycydami z tej
grupy były tetraetylopriofosforan (TEPP) oraz
paration (E-605). Estry te wykazywały bardzo
dużą toksyczność, dlatego nie były one wykorzystywane na szeroką skalę. W Polsce paration
należy do związków biologicznie czynnych,
których stosowanie jest zabronione (WALESIUK I IN., 2010). Obecnie grupa pestycydów
fosforoorganicznych liczy kilkadziesiąt związków o różnej budowie, właściwościach i toksyczności - większość z nich zalicza się do bardzo
toksycznych trucizn I i II klasy. Mimo to są
one powszechnie wykorzystywane zarówno na
polach uprawnych, jak i w sadach – często pod
postacią złożonych preparatów składających
się także z innych, należących do insektycydów substancji jak karbaminiany (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005). Związki fosforoorganiczne wchłaniane są do organizmu przez
układ oddechowy i pokarmowy. Po dostaniu
się do ustroju powodują gwałtowne zatrucia ostre i podostre oraz wykazują działanie
neurotoksyczne w stosunku do OUN (KILANOWICZ, 2006). Charakterystyczne objawy
pojawiają się zależnie od wchłoniętej dawki
– maksymalnie po upływie godziny. Trucizna
pobudza układ parasympatyczny powodując
między innymi wzmożone wydzielanie potu,
śliny i łez oraz niekontrolowane wydalanie
moczu oraz kału. Ponadto działa na receptory
nikotynowe, przez co pojawiają się odrętwienia i drżenia mięśni. Zaburzona zostaje także
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działanie estrów fosforoorganicznych i karbaminowych (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI,
2005). Estry te wchodzą w skład powszechnie stosowanych w rolnictwie pestycydów
– zwłaszcza insektobójczych. Na rynku
wypełniły one lukę po stosowanych powszechnie w latach 1940-1960 pestycydach chloroorganicznych (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI,
2005; BOJANOWSKA I GLIWICZ, 2005).
Obecnie większość pestycydów chloroorganicznych została wycofana z użycia ze względu
na ich niepożądane działanie na układ endokrynny ludzi i zwierząt. Wykazywały one
również negatywne oddziaływanie na ekosystemy, bowiem ulegały kumulacji zarówno
w środowisku, jak i w tkankach organizmów
żywych (LANGAUER-LEWOWICKA I PAWLAS, 2015). Mimo to niektóre substnacje z
tej grupy, takie jak DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), są nadal produkowane w
Indiach, Chinach i Korei Północnej, a następnie eksportowane do krajów afrykańskich,
gdzie mimo ich szkodliwości ciągle stosuje się je w rolnictwie oraz w celu zwalczania
komarów, będących wektorami malarii (VAN
DEN BERG, 2009). W porówaniu do pestycydów chloroorganicznych, estry fosforoorganiczne i karbaminowe posiadają znacznie
krótszy czas karencji i dość szybko ulegają degradacji w środowisku. Ponadto po ich
zastosowaniu nie wykazują one zdolności do
długotrwałego odkładania się zarówno w glebie, jak i w roślinach (KILANOWICZ, 2006).
Jednak i te środki ochrony roślin mają swoją ciemną stronę, bowiem wykazują wysoką
toksyczność w stosunku do ludzi i zwierząt.
To one właśnie, obok stosowanych w działaniach militarnych paralityczno-drgawkowych
bojowych środków trujących, są głównymi
związkami negatywnie wpływającymi na aktywność cholinoesteraz (POHANKA, 2013).
Pestycydy fosforoorganiczne są estrami kwasów fosforowych i tiofosforowych.
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praca układu krążenia, co często prowadzi do
zapaści. Zgon w wyniku zatrucia następuje
najczęściej wskutek porażenia ośrodka oddechowego. Dawka śmiertelna dla dorosłego
człowieka to w zależności od rodzaju związku
fosforoorganicznego od 30 do 120 mg substancji. W zestawieniu z innymi pestycydami,
organofosforowe inhibitory ChE cechują się
bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet
70% (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
Insektycydy karbaminowe są pochodnymi kwasu karbaminowego. Pierwsze związki z tej grupy pestycydów zsyntetyzowano w
1954 roku. Występują one pod postacią trudno
rozpuszczalnych w wodzie krystalicznych proszków (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
Za to podobnie jak estry fosforoorganiczne
dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych. Substancje te charakteryzują się znaczną nietrwałością w środowisku,
lecz mimo to dość skutecznie zwalczają szkodzące uprawom owady. Ponadto w porównaniu do insektycydów fosforoorganicznych są
w większości znacznie mniej toksyczne dla
ssaków. Estry karbaminowe do organizmu
mogą dostać się drogami oddechowymi, przewodem pokarmowym lub przez skórę. Po
wchłonięciu bardzo szybko ulegają biotransformacji, głównie w układzie nerwowym i w
osoczu krwi. Po przemianach są wydalane z
organizmu razem z moczem. Pomimo dość niskiej toksyczności odnotowywano przypadki
zatruć ostrych spowodowanych wniknięciem
karbaminianów do organizmu ludzkiego, jednak sytuacje te zazwyczaj kończyły się wyleczeniem pacjentów. Zdaniem WALENCIUK
I IN. (2006) insektycydem karbaminowym,
który przyczynił się w ostatnim czasie do największej liczby zatruć był karbosulfan,. Substancja ta wchodzi w skład preparatu o nazwie
MARSHAL 250 EC®, który został zaliczony do
środków toksycznych (MALINOWSKI, 2006).
Innym znanym karbaminianem jest karbaryl,
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którego stosowanie na terenie Polski zostało
zakazane ze względu na doniesienia o jego
silnym mutagennym działaniu (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005). Przykłady wybranych pestycydów fosforoorganicznych oraz
karbaminianów przedstawiono w tabeli 1.

Mechanizm
toksycznego
działania pestycydów
Zarówno pestycydy fosforoor-

ganiczne, jak i karbaminowe, powodują zahamowanie aktywności cholinoesteraz.
Jak wcześniej wspomniano enzymy te biorą
udział w rozkładzie acetylocholiny, chroniąc
w ten sposób układ nerwowy przed nadmiernym pobudzeniem i związanymi z tym
uszkodzeniami
(KILANOWICZ,
2006).
Estry fosforoorganiczne dezaktywują
cholinoesterazy podczas dwuetapowej reakcji fosforylacji, bowiem łączą się one z obecną
w centrum aktywnym enzymu seryną za pomocą wiązania kowalencyjnego. Produktem
tego procesu jest nieaktywny, ufosforylowany
enzym (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
Połączenie pomiędzy enzymem a substratem
jest w tym przypadku trwałe, a w wyniku tego
cholinoesterazy tracą swoją zdolność do rozkładu estrów choliny. Szczególnie wrażliwa
na działanie związków fosforoorganicznych
jest AChE, ponieważ w kontakcie z nimi traci
ona swoją fizjologiczną funkcję. Zahamowanie aktywności BChE, która określonej fizjologicznej funkcji nie posiada, nie niesie ze
sobą aż tak negatywnych skutków (MASSON
I LOCKRIDGE, 2010). Ponadto enzym ten
wykazuje działanie detoksykacyjne. Podczas
hydrolizy pestycydów fosforoorganicznych
butyrylocholinoesteraza neutralizuje je poprzez łączenie się z nimi. Dzięki tej swoistej
dezaktywacji toksyczne związki nie mogą
wiązać się z AChE i hamować jej aktywności biologicznej (BUKOWSKA I IN., 2007).
nr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze
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Zatrucia związkami fosforoorganicznymi i karbaminowymi w rolnictwie
Zatrucia inhibitorami cholinoes-

teraz najczęściej mają charakter niecelowy
i przypadkowy. Wynikają one z przedostania
się pestycydów drogą oddechową lub doust-

Tab. 1. Rodzaje pestycydów fosforoorganicznych i karbaminowych oraz
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ich charakterystyka (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
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nie do organizmu w przypadku długotrwałego
narażenia na działanie pestycydu, niestosowania się do zaleceń producenta lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy (WALESIUK I IN., 2010). Grupą wysokiego ryzyka są w tym przypadku pracownicy
zakładów wytwarzających pestycydy oraz rolnicy, którzy prowadząc prace w swoich gospodarstwach z użyciem tych substancji, narażają
się na poważne ubytki zdrowia a nawet śmierć.
W wielu krajach ekspozycja na będące inhibitorami cholinoesteraz związki chemiczne jest
uważana za palący problem dla milionów osób
zajmujących się uprawą roślin (CIESIELSKI
I IN., 1994). Szacuje się, że rocznie w wyniku toksycznego działania pestycydów fosforoorganicznych następuje aż 260 000 zgonów
(GUNNELL I IN., 2007). Problem ten jest szczególnie istotny, ponieważ na całym świecie
sprzedaż środków ochrony roślin z roku na rok
wzrasta. W 2012 roku w Polsce sprzedano 61,5
tysięcy ton pestycydów, czyli 3-krotnie więcej
niż w roku 2001, kiedy liczba ta wynosiła 22

4 (14)/2016

Mechanizm toksycznego działania karbaminianów jest podobny jak w przypadku estrów fosforoorganicznych. Związki te również
łączą się z grupą hydroksylową seryny, powodując jej dezaktywację. Ma to miejsce podczas
procesu karbamylacji. W wyniku tej reakcji
powstaje nietrwały kompleks enzym-substrat,
który bardzo szybko się rozpada, a cholinoesterazy mogą się reaktywować. Dzięki tej cesze
odróżniającej je od pestycydów fosforoorganicznych, karbaminiany są zaliczane do odwracalnych inhibitorów cholinoesteraz. Z tej
właściwości wynika także ich mniejsza toksyczność (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
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tysiące ton. Obecnie na terenie naszego kraju do obrotu i stosowania dopuszczonych jest
648 środków ochrony roślin. W roku 2012
związki fosforoorganiczne najczęściej wykorzystywano w postaci insektycydów i akarycydów, natomiast karbaminiany w formie
fungicydów i bakteriocydów (MALINOWSKA I IN., 2015). Długotrwała ekspozycja na
działanie tych substancji skutkuje pojawieniem się wielu zaburzeń i schorzeń w organizmie człowieka, do których zaliczyć można
różnego rodzaju nowotwory oraz zaburzenia
funkcji poznawczych (BOLOGNESI, 2003;
WEBSTER I IN., 2002; TIMOFEEVA I IN.,
2008). Toksyczny wpływ inhibitorów cholinoesteraz stosowanych w ochronie roślin
negatywnie odbija się także na układzie rozrodczym. Odnotowano przypadki bezpłodności, oddziaływania teratogennego, a nawet
poronień u osób wystawionych na ekspozycję
pestycydów (CIESIELSKI I IN., 1994). Pestycydy te przyczyniają się również do zaburzeń
gospodarki hormonalnej i enzymatycznej organizmu (WALESIUK I IN., 2010).

Ocena narażenia
na pestycydy
Na przestrzeni ostatnich

lat na
grupach rolników obcujących z toksycznymi
pestycydami przeprowadzono liczne badania,
które wykazały, że w ich organizmach aktywność cholinoesteraz była znacznie niższa
niż u osób, które nie miały kontaktu z tymi
substancjami. Zmiany w aktywności i stężeniu enzymów następują powoli i są odpowiedzią biologiczną ustroju na ekspozycję tych
związków (CIESIELSKI I IN., 1994). Niektóre
z tych badań miały miejsce w krajach rozwijających się, gdzie informacje dotyczące wpływu pestycydów na zdrowie oraz sposobów
ich bezpiecznego użytkowania są ograniczone
(SAVOLAINEN, 2006). Wyniki analiz przeprowadzonych na 190 rolnikach uprawiających
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ryż w Regionie Delty Mekongu w Wietnamie
wykazały wysoką częstotliwość występowania u tych osób zatruć pestycydami fosforoorganicznymi i karbaminianowymi. Zatrucia te
były głownie efektem długotrwałej ekspozycji
na szkodliwe działanie tych substancji – ponad
35% przebadanych osób doświadczyło ostrego
zatrucia pestycydami przy zmniejszeniu aktywności acetylocholinoesterazy o 25%, a aż 21%
osób cierpiało z powodu zatruć przewlekłych,
gdzie aktywność AChE była obniżona nawet o
66% (DASGUPTA I IN., 2007). Podobne badania przeprowadzono w Chatturat w Tajlandii,
gdzie oznaczono aktywność cholinoesterazy
w surowicy krwi pobranej od 350 pracujących
przy uprawach chili osób. Wykazano wówczas,
że u 32% rolników enzym ten nie wykazuje
prawidłowej aktywności, a ponadto występują u nich liczne objawy zatrucia pestycydami
takie jak zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty oraz gorączka (KACHAIYAPHUM I
IN., 2010). Aktywność AChE przeanalizowano także wśród 90 nepalskich rolników, a otrzymane wyniki porównano następnie z wynikami grupy kontrolnej, którą stanowiły osoby
nienarażone na działanie badanego czynnika. W rezultacie badania wykazały, że ryzyko
wystąpienia obniżonego poziomu AChE u
rolników było 3-krotnie większe niż w grupie
kontrolnej (NEUPANE I IN., 2014). Badania
dotyczące narażenia na szkodliwe działanie
pestycydów prowadzono również w Polsce. W
latach 2003-2013 w Pracowni Toksykologii w
Krakowie przebadano 819 pacjentów ze szpitali na terenie województwa małopolskiego i
świętokrzyskiego, diagnozowanych pod kątem
zatrucia pestycydami. Aż 451 (55,1%) z wykonanych oznaczeń wykazało aktywność enzymu poniżej zakresu fizjologicznego, wskazując tym samym na narażenie tych osób na
pestycydy. Rocznie wykonywano średnio ok.
55 prób. Nie stwierdzono istotnych zmian w
aktywności AChE, co oznacza, że zagrożenie
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ji wyników. W tym celu należy dwukrotnie
pobrać próbki krwi: dwa tygodnie przed i
miesiąc po bezpośrednim kontakcie ze szkodliwym czynnikiem. Podczas długotrwałej
ekspozycji na pestycydy zaleca się wykonanie
testu nawet dwa razy w tygodniu. Jeżeli aktywność enzymu spadnie poniżej dopuszczalnego stężenia biologicznego, wynoszącego
w tym przypadku 60-70%, mogą wystąpić
uszkodzenia układu nerwowego związane
z neurotoksycznym działaniem pestycydów fosforoorganicznych (KILANOWICZ,
2006; BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
Postawienie jednoznacznej diagnozy
na podstawie aktywności butyrylocholinoesterazy nie jest jednak takie łatwe. Jej
znaczne zahamowanie nie musi być koniecznie objawem zatrucia pestycydami, a oznaką
obecności uszkodzenia wątroby czy choroby zakaźnej (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI,
2005). Również niektóre powszechnie stosowane leki i narkotyki mogą powodować
inhibicję enzymu – zalicza się tutaj niektóre
antydepresanty i cytostatyki, leki stosowane
podczas choroby Alzheimera oraz kokainę
(BUKOWSKA I IN., 2007). Podczas zatruć
BChE jest stosowana głównie jako wskaźnik
wnikania insektycydów do organizmu, gdyż
często pomimo zahamowania jej aktywności nie występowały żadne objawy zatrucia (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
Testy esterazowe wykonuje się także
w przypadku podejrzenia zatrucia karbaminianami. Jednak mają one tutaj znacznie
mniejsze znaczenie, ponieważ są wiarygodne
wyłącznie wtedy, kiedy wykona się je bezpośrednio po kontakcie z trucizną. Wynika to
z bardzo szybkiego ustępowania dolegliwości
ze względu na nietrwałość i niską toksyczność
tej grupy pestycydów dla człowieka. Oznaczenie aktywności cholinoesteraz można w tej sytuacji zastosować jedynie w celu odróżnienia
zatrucia estrami karbaminowymi i fosforoor-
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zatruciem tymi substancjami utrzymywało
się na tym samym poziomie (GOMÓŁKA I
HYDZIK, 2014). Jednocześnie odnotowano,
że w czasie badanego dziesięciolecia liczba
oznaczeń aktywności acetylocholinoesterazy, jako wskaźnika narażenia na pestycydy
fosforoorganiczne i karbaminianowe, zmniejszyła się o 41% (SZPAK I GOMÓŁKA, 2015).
Wyniki tych badań stanowią potwierdzenie tego, że cholinoesterazy - AChE i
BChE – mogą być z powodzeniem stosowane
w biologicznym monitoringu narażenia na
zatrucia pestycydami zarówno u ludzi, jak
i zwierząt (KILANOWICZ, 2006). Bardzo
ważne jest regularne wykonywanie testów esterazowych u zatrudnionych w gospodarstwach rolnych osób, które mają kontakt z pestycydami. Pomiary aktywności cholinoesteraz
należą do badań screeningowych, którym rutynowo są poddawane populacje ludzi trudniących się rolnictwem. Dzięki nim można
uzyskać informacje na temat stanu zdrowia i
stopnia narażenia na pestycyd w celu wykrycia intoksykacji organizmu. Pozwala to na
ewentualną diagnostykę oraz zapobieganie
zatruciom środkami fosforoorganicznymi i
karbaminowymi (NIGG I KNAAK, 2000).
Dzisiaj najpowszechniej stosowanym
wskaźnikiem przy ocenie narażenia na insektycydy fosforoorganiczne jest pomiar aktywności obecnej w erytrocytach acetylocholinoesterazy (KILANOWICZ, 2006). Stanowi ona
biomarker efektów i pozwala na ocenę ryzyka
wystąpienia objawów zatrucia. Aktywność,
jaką enzym wykazuje w tkance nerwowej jest
bardzo dobrze odzwierciedlona właśnie w
krwinkach czerwonych – podobna zależność
dotyczy także regeneracji AChE. Poziomy
acetylocholinoesterazy mogą różnić się u poszczególnych osób, a więc bardzo ważne jest,
aby w miarę możliwość określić indywidualną aktywność wyjściową, ponieważ stanowi
to niezbędny element właściwej interpretac-
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ganicznymi oraz jako wskaźnik postępu leczenia (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).
Przy wykonywaniu testu esterazowego warto uwzględnić inne czynniki, które mogą
wpłynąć na aktywność cholinoesteraz. Można tutaj zaliczyć rytm biologiczny, uwarunkowania genetyczne oraz płeć – u kobiet aktywność cholinoesteraz obecnych we
krwi jest zazwyczaj mniejsza niż u mężczyzn
(BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI, 2005).

Skażenie żywności
pestycydami

Na zatrucia estrami fosforoorganicznymi i karbaminowymi narażeni są zarówno ludzie i zwierzęta, jako konsumenci
skażonej żywności i pasz. Ze względu na
coraz większe zapotrzebowanie na pożywienie, globalne zużycie pestycydów wzrasta. W
roku 2000 zysk ze sprzedaży środków ochrony roślin wynosił 30 miliardów dolarów, a 11
lat później aż 50 miliardów (MATTHEWS I
IN., 2014). Niewłaściwe używanie tych substancji powoduje zanieczyszczenia gleby,
wód gruntowych oraz roślin, które później są
przeznaczone do spożycia. Ponadto zakłóca
zależności troficzne w ekosystemach. W wielu
miejscach na świecie odnotowuje się przypadki zatruć spowodowanych spożyciem skażonej
przez pestycydy żywności. Jedną z głównych
przyczyn tych zatruć są insektycydy fosforoorganiczne (BRZEZIŃSKI I SZUTOWSKI,
2005). Aby zmniejszyć ryzyko zatruć stosuje
się powszechnie metody bazujące na technikach chromatograficznych jak chromatografia
gazowa (GC) i wysokosprawna chromatografia
cieczowa (HPLC), a także metody spektroskopowe jak spektrometria UV-VIS, spektrometria fluorescencyjna i spektrometria mas (GAO
I LU, 2015). Jednak ze względu na złożone
procesy obróbki wstępnej, czasochłonność,
wysokie koszty wymienionych wyżej analiz,
jak również zapotrzebowanie na wykwalifi-
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kowany personel laboratoryjny poszukuje się
prostszych i tańszych sposobów wykrywania
niepożądanych substancji w pożywieniu. Alternatywę dla przedstawionych metod mogą
stanowić bioczujniki (ang. biosensors) (MULCHANDANI I IN., 2001). Bioczujnikami nazywamy urządzenia przetwarzające informację
dotyczącą stężenia analitu w próbie na sygnał
mierzalny, który może zostać odczytany przez
odpowiednią aparaturę laboratoryjną (GAO
I LU, 2015). Zawierają one element biologiczny tworzący część receptorową, stąd przedrostek „bio-”, który bezpośrednio kontaktuje
się z analitem. Komponentami biologicznymi
mogą być zarówno enzymy, przeciwciała,
kwasy nukleinowe, a nawet tkanki (MARTY I
IN., 1998; GAO I LU, 2015). Ostatnimi czasy
najwięcej uwagi poświęca się biosensorom enzymatycznym. Dzięki wysokiej wrażliwości na
szeroki zakres związków wykorzystuje się je do
wczesnego wykrywania różnych zanieczyszczeń w produktach spożywczych. Enzymami,
które cieszą się największym zainteresowaniem naukowców konstruujących biosensory
są esterazy cholinowe – w latach 2006-2012
opublikowano aż 60 prac badawczych dotyczących ich zastosowania w tego typu urządzeniach (ARDUINI I AMINE, 2014). Pomimo, że
nie pozwalają one na selektywne wykrywanie
danych pestycydów w próbce, to dane uzyskane podczas analiz wystarczają do oszacowania całkowitego poziomu zahamowania aktywności cholinoesteraz (MARTY I IN., 1998).
Esterazy cholinowe wykorzystuje się
między innymi w bioczujnikach potencjometrycznych i amperometrycznych (MARTY I IN., 1998). Potencjometryczne sensory enzymatyczne opierają się głównie na
pomiarze zmieniających się wartości pH i
potencjału elektrody. Odczyn badanej próby
zmienia się, kiedy podczas hydrolizy estrów
przez cholinoesterazy dochodzi do syntezy
kwasów organicznych. Następnie za pomocą
nr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze
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Badania aktywności enzymów sta-

nowią podstawę diagnostyki zatruć insektycydami w gospodarstwach rolnych i powinny być
regularnie wykonywane u pracowników mających kontakt z tymi szkodliwymi substancjami.
Dzięki swojej aktywności esterazowej, umożliwiającej łączenie się z estrami karbaminowymi i fosforoorganicznymi, cholinoesterazy mogą być z powodzeniem stosowane
w monitoringu narażenia na pestycydy.
Zahamowanie aktywności esteraz cholinowych znajduje zastosowanie w tes-

11 nr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze

ARDUINI F., AMINI A. 2014. Biosensors
based on enzyme inhibition. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology. 140,
299-326.
BOJANOWSKA I., GLIWICZ T. 2005. Chloroorganiczne pestycydy i polichlorowane bifenyle w osadach rzek Polski. Przegląd Geologiczny. 53, 8, 649-655.
BOLOGNESI C. 2003. Genotoxicity of pesticides: a review of human biomonitoring studies. Mutation Research. 543, 251-272.
BRZEZIŃSKI J., SZUTOWSKI M. M. 2005.
Toksykologia pestycydów. [W:] SEŃCZUK W.
(red.): Toksykologia współczesna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 549-570.
BUKOWSKA B., PIENIĄŻEK D., HUTNIKI
K., DUDA W. 2007. Acetylo- i Butyrylocholinoesteraza – budowa, funkcje i ich inhibitory.
Current Topics in Biophysics. 30 (suppl. A).
11-23.
CIESIELSKI S., LOOMIS D. P., MIMS S. R.,
AUER A. 1994. Pesticide exposures, cholinesterase depression, and symptoms among
North Carolina migrant farmworkers. American Journal of Public Health. 84, 3, 446-451.
DASGUPTA S., MEISNER C., WHEELER D.,

www.naukowcy.org.pl
4 (14)/2016

Literatura

www.naukowcy.org.pl 4 (14)/2016 www.naukowcy.org.pl

Podsumowanie

tach esterazowych, które określają zarówno stopień narażenia organizmu na truciznę, a także postęp prowadzonego leczenia.
Enzymy z klasy cholinoesteraz mogą być używane również jako element biosensorów, dzięki
którym można wykryć obecne w żywności pozostałości pestycydów. Umożliwia to eliminację skażonych produktów i zapobiega przed ich
spożyciem przez potencjalnych konsumentów.
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prostej elektrody pH-metrycznej wykrywa
się obecne w próbie zanieczyszczenia. Najniższym do tej pory stężeniem wykrytym za
pomocą tej metody było 0,3 ppb paraoksonu,
należącego do insektycydów fosforoorganicznych (TRAN-MINH I IN., 1990). Jednak w
większości analiz granica wykrywalności sięga wartości 3 ppb. Metody amperometryczne
były z kolei początkowo stosowane wyłącznie
w analizach prób wody pitnej, wody pochodzącej z rzek i ścieków (ARDUINI I AMINE,
2014). Obecnie używa się ich do wykrywania
związków fosforoorganicznych oraz karbaminianów zarówno w płodach rolnych, jak i w nabiale czy miodzie. W zależności od substratu,
sensory amperometryczne mogą wykrywać
różne związki, które powstają podczas przemian enzymatycznych zachodzących z udziałem
cholinoesteraz (MARTY I IN., 1998). Do tej
grupy należą między innymi acetylo- i butyrylotiocholina, które ulegając oksydacji
umożliwiają detekcję zanieczyszczeń. Najniższy poziom zanieczyszczenia, który udało
się oznaczyć za pomocą tej metody, wynosił
0,03 ppb paraoksonu (MARTY I IN., 1995).
Możliwe jest również zwiększenie zakresu
wykrywanych pestycydów przy jednoczesnym użyciu dwóch różnych cholinoesteraz w
jednym biosensorze (SKLÁDAL I IN., 1994).
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Rozmieszczenie walorów przyrodniczych w gminach
związanych terytorialnie z Polską częścią transgranicznego rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie
Distribution of natural values in communes territorially
linked with the Polish part of the West Polesie
Transboundary Biosphere Reserve

Streszczenie

Celem opracowania było określe-

nie walorów przyrodniczych w gminach które
są związane terytorialnie z polską częścią
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie
Zachodnie. Walory te są jednym spośród
czterech elementów zasobów strukturalnych,
które są istotne do rozwoju funkcji turystycznej na danym terenie. Podczas realizacji
badań wykorzystano metodę aglomeracji i
k-średnich. Obszar badań objął 22 gminy. Na
tle analizowanych jednostek samorządowych
wyróżniała się gmina Urszulin (skupienie I)
i Sosnowica (skupienie III). Uzupełniają się
one pod względem maksymalnych wartości większości wskaźników. Należałoby wiec
uważać, że to one są najbardziej atrakcyjne
pod względem walorów przyrodniczych w polskiej części TRB Polesie Zachodnie. Ich oferta
może trafić zarówno do osób aktywnych, jak
i też do tych, które poszukują wypoczynku.

Słowa kluczowe: rezerwat biosfery, walo-

ry przyrodnicze, turystyka, analiza skupień.

Abstract

The aim of the study was to deter-

mine the natural values in communes territorially linked with the Polish part of the West
Polesie Transboundary Biosphere Reserve.
These values are one of the four elements of
structural resources that are essential for development of tourism in the area. The method of agglomeration and k-means was used
during the implementation of the study. The
study area took 22 communes. Commune
Urszulin (I focus) and Sosnowica (focus III)
stand out from the background of the analyzed local government units. They are complementary in terms of the maximum values
for most of the indicators. The communes
should be considereded the most attractive
in terms of natural values in the Polish part
of the West Polesie TRB. Their tourist offer
can be directed to both active people as well
as to those who are looking for relaxation.

Key

words: biosphere reserve, natural values, tourism, cluster analysis.
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ochrona przyrody obejmowała wyłącznie wybrane rośliny i
zwierzęta (np. łowne). W XIX wieku zaczęły
powstawać pierwsze obiekty, które można by
uznać za obszary chronione w dzisiejszym
rozumieniu. Specjalne ustawy, których celem
była ochrona cennych terenów i wybranych
gatunków roślin i zwierząt zostały uchwalone
w wielu krajach (RADZIEJOWSKI, 2011).
W 1968 r. na konferencji UNESCO „Biosphere Conference” zainicjowano, a 6 marca
1970 r. na Konferencji Generalnej w Paryżu
powołano międzynarodowy program ochrony szczególnie cennych przyrodniczo terenów
„Człowiek i Środowisko” („Man and Biosphere” – MaB – Ryc. 1) (OLCZEK, 2014; LIJEWSKI I IN., 2008; STANKIEWICZ, 2012).

Ryc. 2. Strefy wyodrębniane w Rezerwatach Biosfery (opracowano na podstawie: BIOSPHERE RESERVES, 1996; BREYMEYER, 2005; CIBIEN I JARDIN, 2007; GRĄDZIEL I IN., 2008; SARICAM I
ERDEM 2012; SIELEWICZ, 2002).
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Ryc. 1. Symbol programu MaB (WWW 1).
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Początkowo

Celami jakie postawiono programowi była promocja zrównoważonego rozwoju i badań nad różnorodnością biologiczną
(GRĄDZIEL I IN., 2008). Obecnie w skład
Międzynarodowej Sieci wchodzi 669 rezerwatów biosfery w 120 krajach (WWW 6).
Ustalono, że każdy rezerwat powinien mieć
dostatecznie dużą powierzchnię (LIJEWSKI I
IN., 2008), aby na jego terenie mogły być realizowane bez konfliktów wszystkie funkcje:
ochronna, rozwojowa i wspierania logistycznego. W tym celu wyodrębniane są zwykle
trzy strefy o zróżnicowanej ochronie zasobów
przyrodniczych i intensywności użytkowania.
Strefa centralna jest przeznaczona do długofalowej ochrony, natomiast strefy buforowa i
przejściowa mogą być użytkowane, m.in. turystycznie (Ryc. 2) (LILJEWSKI I IN., 2008).
Warunki
społeczno-ekonomiczne
na obszarach chronionych są zwykle mniej
korzystne niż na pozostałych terenach. Chodzi tu głównie o mniejszą gęstość zaludnienia, niższy poziom urbanizacji, oraz większe
bezrobocie.
Preferowaną
działalnością
zwiększająca rozwój tego typu terenom jest
produkcja ekologicznej żywności i turystyka (NUŻYŃSKA I DRYGAS, 2011). Zrówn
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oważone użytkowanie i ochrona zasobów
przyrodniczych może być swego rodzaju
„kołem zamachowym” do rozwoju gmin wiejskich i uzyskania przewagi konkurencyjnej
(RAKOWSKI, 2014). Turystyka jest natomiast
stymulatorem wzrostu gospodarczego, przyczynia się również do tworzenia nowych miejsc pracy. W 2014 roku sektor ten odpowiadał
pośrednio i bezpośrednio za 9,1% światowego
produktu krajowego brutto, 8,8% miejsc pracy
na świecie, 5,8 światowego eksportu oraz 4,5%
światowych inwestycji (CHRISTIE I IN., 2014).

styce wskazuje na wzrost zainteresowania
krajoznawstwem, w przypadku którego istotną rolę pełnią walory przyrodnicze i antropogeniczne (kulturowe) (NIEZGODA, 2010;
SAWICKI, 2014). Pojawia się także moda na
zdrowy i aktywny styl życia, którego przejawem mogą być aktywne formy rekreacji
ruchowej uprawiane na obszarach chronionych (MAZUREK-KUSIAK I IN., 2015).

Cel pracy

7
wskaźników (zmiennych diagnostycznych)
– cech charakteryzujących walory przyrodnicze, które mogą warunkować uprawianie
turystyki (Tab. 1). Lesistość, powierzchnia
łąk i pastwisk oraz obszarów chronionych
obrazuje możliwość uprawiania turystyki,
którą motywuje chęć relaksu, odpoczynku i
obcowania z naturą. Powierzchnia akwenów
wodnych na danym obszarze ma istotne
znaczenie dla rozwoju turystyki kwalifikowanej (np. kajakarstwo, żeglarstwo), aktywnej
i wypoczynkowej (GOŁEMBSKI, 1999).
Wartości wskaźników wyliczono na
podstawie danych statystycznych z 2014 r.
dostępnych w Banku Danych Lokalnych
GUS, Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, badań terenowych i inwentaryzacji informatorów, przewodników i map
turystycznych. Zgromadzone dane zostały
przedstawione w postaci macierzy danych X:

Celem opracowania było określe-

nie
przestrzennego
zróżnicowania
walorów przyrodniczych w gminach terytorialnie związanych z polską częścią Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie
Zachodnie jak również określenie grup gmin
podobnych pod względem posiadanych
zasobów. Walory te są jednym spośród czterech elementów zasobów strukturalnych (walory przyrodnicze, walory antropogeniczne,
zagospodarowanie turystyczne i dostępność
komunikacyjna), które są istotne dla rozwoju funkcji turystycznej na danym terenie.
Według NUŻYŃSKIEJ I DRYGAS (2011)
oraz RAKOWSKIEGO (2014) władze gmin
powinny dokładnie określić potencjał i możliwości wykorzystania kapitału przyrodniczego
obszarów chronionych, które występują na ich
terenie. Gminy różniące się potencjałem mogą
podejmować ze sobą współprace na zasadzie
komplementarności, a gminy podobne czerpać od siebie dobre wzorce zachowań. Wielu
autorów podkreśla, że walory przyrodnicze
są surowcem dla przemysłu turystycznego
i istotnym czynnikiem, który kształtuje podaż na usługi turystyczne (ALEJZIAK, 1999;
STOKŁOSA I KRUPA, 2013; MADEJSKI I
PAWŁOWSKI, 2014; KOBYŁKA I SAWICKI, 2016). Analiza nowych trendów w tury-

Metodologia badań
Na potrzeby badań określono
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2.Metoda k-średnich do ustalenia składu skupień oraz wyodrębnienia grup gmin
podobnych pod względem posiadanych
walorów przyrodniczych i scharakteryzowania
ich (MALINA, 2004).
Analizy statystyczne zostały wykonane w
programie STATISTICA 12 PL, natomiast
mapy opracowano w STATISTICA Mapy.

Charakterystyka obszaru
badań – Transgraniczny
Rezerwat Biosfery Polesie
Zachodnie
TRB Polesie Zachodnie jest na-

jmłodszym spośród dziesięciu powołanych
w Polsce Rezerwatów Biosfery. Jest drugim
w Europie i trzecim na świecie trójstronnym Transgranicznym Rezerwatem Biosfery.
Obszar uzyskał ten status 11 lipca 2012 r. (certyfikat nadania przedstawiono na Ryc. 3).
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Ryc. 3. Certyfikat nadania statusu TRB Polesie
Zachodnie. Źródło: Poleski Park Narodowy (fot. A.
Kobyłka).

Zajmuje on powierzchnie 263 016 ha, w tym:
• 139 917 ha na obszarze Polski (53,2%),
• 75 075 ha Ukrainy (28,5%),
• 48 024 ha Białorusi (18,3%).
W jego skład wchodzą trzy narodowe Rezerwaty Biosfery, które od początku tej dekady istniały na pograniczu Polsko-Ukraińsko-Białoruskim. Pierwszy z nich to
powstały w Polsce w 2002 r. RB Polesie Zachodnie obejmujący obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Poleskiej Doliny Bugu.

4 (14)/2016

1.Aglomeracja do ustalenia liczby skupień bazując się na diagramie drzewa i wykresie przebiegu aglomeracji.
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Podczas realizacji badań wykorzystywane zostały następujące metody badawcze:
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Tab. 1. Wskaźniki atrakcyjności turystycznej gmin (opracowano na podstawie: LILIEWSKI I IN., 2008;
LISZEWSKI, 2003).
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Drugi Szacki RB znajduje się na
Ukrainie (obejmujący tereny Szackiego Parku
Narodowego) i został powołany w tym samym
roku. Natomiast trzeci obejmuje obszar Białorusi (pomiędzy Polską a Ukrainą) i jest to
RB Polesie Nadbużańskie utworzony w 2004
r. (TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY POLESIE ZACHODNIE. MAPA TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZA 1:110 000)
Polska część Rezerwatu administracyjnie położona jest na obszarze 22 gmin (1
gmina miejska, 3 gminy miejsko-wiejskie, 18
gmin wiejskich) (Ryc. 4) o łącznej powierzchni 309 897 ha, co stanowi 12,3% powierzchni województwa lubelskiego. Są to gminy
wchodzące w skład 6 powiatów: bialskiego
(2 gminy), chełmskiego (2), lubartowskiego
(2), łęczyńskiego (4), parczewskiego (4) i
włodawskiego (8) (WWW 3; WWW 7). Za
przyjęciem jako podstawowej jednostki administracyjnej gminy przemawia przede wszystkim system zbierania i gromadzenia informacji turystycznej. Nie sposób prowadzić badań

str. 14 - 23

i stosować metod, które są oparte na danych
dotyczących danego obszaru nie uwzględniając granic administracyjnych (GOŁEMBSKI,
2002; SPYCHAŁA, 2010; PRZYBYLSKA, 2012).
Na obszarze badań znajdują się 323
wsie, 65 kolonii, 15 osad, 6 osad leśnych i 4
miasta (Łęczna, Ostrów Lubelski, Parczew,
Włodawa) (WWW 4). Obszar ten w 2014 r.
zamieszkiwało 134 167 osób, co stanowiło 6,2%
ludności województwa lubelskiego. Gęstość
zaludnienia wynosiła 43,3 osoby/km2 i była
prawie dwa razy mniejsza niż gęstość zaludnienia województwa lubelskiego (BDL, 2014).

Walory przyrodnicze TRB
Polesie Zachodnie
TRB Polesie Zachodnie znajduje się w środkowoeuropejskim regionie biogeograficznym. Położony jest w międzyrzeczu
Morza Bałtyckiego i Czarnego, w dorzeczu rzek Bugu i Prypeci. Doliny obu rzek są
strategicznymi korytarzami ekologicznymi

www.naukowcy.org.pl

4 (14)/2016
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Ryc. 4. Usytuowanie TRB na tle państw; usytuowanie polskiej części Rezerwatu na tle
podziału administracyjnego (opracowano na podstawie: WWW 2; WWW 7).
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Metoda

aglomeracji wskazuje na 4 wyraźne skupienia – przecięcie dendrogramu przy odległości rzędu 6. Wybór 4 skupień znajduje potwierdzenie na
wykresie zmian odległości w kolejnych
etapach aglomeracji. Jest to pierwszy znaczący przyrost odległości aglomeracyjnej.
Dokonana analiza wariancji pozwala zaobserwować, że 4 z 7 zmiennych istotnie różnicuję otrzymane metodą k-średnich skupienia (Tab. 2). Nieistotna okazały się lesistość,
która wahała się pomiędzy 4,0% a 58,6% (Q1
(dolny kwartyl) = 11,5%, Q3 (górny kwartyl) = 39,3%, V (współczynnik zmienności)
= 61,3%), powierzchnia łąk i pastwisk od
8,6% do 29,7% (Q1 = 17,0%, Q3 = 22,7%, V
= 26,0%) i powierzchnia parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
(Q1 = 10,1%, Q3 = 49,6%, V = 75,3%), które
są rozmieszczone na całym obszarze badań
w odróżnieniu od skupionych w centrum
rezerwatów i Poleskiego Parku Narodowego.
Skupienie I, które tworzy gmina Urszulin, charakteryzuje się najwyższym, spośród
wszystkich skupień, odsetkiem powierzchni
jezior oraz odsetkiem terenu zajmowanego

Tab. 2. Analiza wariancji skupień.
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wego (LILJEWSKI I IN., 2008; GRĄDZIEL I
IN., 2008). Ponadto znajdują się tu dwa duże
kompleksy lasów państwowych: lasy parczewskie i włodawskie (GRĄDZIEL I IN., 2008).
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o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Dolina
Bugu, biegnąca z południa na północ, wzdłuż
wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej
przecina jeden z największych w Europie
kompleksów bagienno-jeziorno-leśnych obejmujący różne rodzaje terenów podmokłych.
TRB Polesie Zachodnie znajduje się w
strefie ekotonu (styku) dwóch biomów: borealnych lasów iglastych i lasów liściastych strefy
umiarkowanej, z czego większość stanowią borealne lasy iglaste. Teren Rezerwatu obejmuje jedyny w Europie obszar pojezierny, który
nie został objęty ostatnim zlodowaceniem
(TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY POLESIE ZACHODNIE. MAPA TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZA 1:110 000).
Elementami krajobrazu Polesia Zachodniego o najwyższej wartości przyrodniczej są:
dolina Bugu i Prypeci (korytarze ekologiczne
– migracyjne dla zwierząt o randze europejskiej), torfowiska, łąki i rozległe kompleksy
leśne (GRĄDZIEL I IN., 2008). Znajduje się w
nich wiele rzadkich i zagrożonych gatunków
flory i fauny (WWW 5). Obszary prawnie
chronione stanową 34,8% powierzchni analizowanych gmin, największą część stanowią obszary chronionego krajobrazu (56,9%)
i parki krajobrazowe (30,7%) (BDL, 2014).
W obrębie Rezerwatu znalazł się cały Poleski
Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy,
Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie i
fragment Chełmskiego Parku Krajobrazo-
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przez Poleski Park Narodowy i rezerwaty w stosunku do powierzchni gminy.
Jednocześnie
możemy
zaobserwować najmniejszą liczbę pomników
przyrody i małą powierzchnię rzek. W przypadku rzek nie jest to różnica istotna statystycznie.
Skupienie II (gminy Łęczna i Włodawa-miasto) charakteryzuje się najmniejszym
obszarem pokrytym przez lasy, łąki i pastwiska,
nie są to jednak wartości istotne statystycznie.
Na tym terenie nie ma Poleskiego Parku Narodowego ani żadnego rezerwatu. Powierzchnia

str. 14 - 23

jezior i parków krajobrazowych jest nieznaczna
w porównaniu do pozostałych skupień. Skupisko wyróżnia się natomiast na tle pozostałych największa liczbą poników przyrody.
Skupienie III, które tworzy jedynie gmina Sosnowica, charakteryzuje się
ajwiększą lesistością oraz powierzchnią rzek,
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Pozostałe średnie wartości zmiennych opisujących gminę można
określić jako przeciętne w porównaniu do
pozostałych skupień. Tylko różnica w pow-

Tab. 3. Gminy podobne pod względem walorów przyrodniczych.

Tab. 4. Średnie wartości zmiennych charakteryzujących walory przyrodnicze dla poszczególnych skupień.
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Międzynarodowy

program
Człowiek i Środowisko ma na celu
kreowanie zrównoważonych relacji między
ludźmi a biosferą. Włączenie obszaru do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery jest uznaniem
dla ochrony bioróżnorodności oraz starań o
wypracowanie zrównoważonego i harmonijnego z naturą rozwoju lokalnej społeczności.
Zastosowane w badaniu metody pozwalają na
kompleksową analizę i ocenę przestrzennego zróżnicowania walorów przyrodniczych,
które mogą wskazywać na atrakcyjność turystyczną danego terenu, jak również wyodrębnienie podobnych typologicznie grup gmin.
Otrzymane wyniki dotyczące walorów przyrodniczych wskazują cenny zasób informacji
dla samorządów gminnych i osób zainteresowanych działalnością turystyczną na badanym
terenie. Na tle analizowanych jednostek
samorządowych wyróżnia się gmina Urszulin (skupienie I) i Sosnowica (skupienie III).
Uzupełniają się one pod względem maksymalnych wartości większości wskaźników.
Są one najbardziej atrakcyjne pod względem
walorów przyrodniczych w polskiej części
TRB Polesie Zachodnie. Ich oferta może trafić
do osób aktywnych oraz tych, które poszukują relaksu. Tam też należałoby spodziewać
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Podsumowanie

się skupienia ruchu turystycznego. Mieszkańcy tych gmin powinni czerpać dochody
z obecności turystów i w reklamie zwracać
uwagę na wymienione aspekty. Gmina miejsko-wiejska Łęczna i gmina miejska Włodawa wyróżniają się wyłącznie pod względem
ilości pomników przyrody przypadających na
powierzchnię gminy. Będą wiec stanowić miłą
odmianę dla turystów zwiedzających obiekty antropogeniczne (m.in. zabytki, muzea)
w Łęcznej i Włodawie. Skupienie IV w skład
którego wchodzi większość analizowanych
gmin ma przeciętną lesistość, odsetek łąk i
pastwisk i ilość pomników przyrody. Może
jednak stanowić doskonałą destynację dla
osób poszukujących miejsca odosobnionego,
gdzie mogą odpocząć w kontakcie z naturą.

4 (14)/2016

ierzchni jezior jest istotna statystycznie.
Skupienie IV obejmuje największą
liczbę gmin (18 spośród 22 analizowanych) i
mało wyróżnia się na tle pozostałych skupień.
Za wyjątkiem odsetków terenu pokrytych
jeziorami, rzekami oraz parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu,
które są najniższe spośród wszystkich skupień,
reszta charakterystyk prezentuje przeciętne
wartości (Tab. 3 i 4). Najbardziej różni się od
pozostałych skupienie I (odległość euklidesowa od II – 3,33, od III – 3,23 i od IV – 3,20).
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Migracja zwierzyny przez drogi publiczne na
przykładzie Kampinoskiego i Wielkopolskiego Parku
Narodowego

Migration of animals through public roads on the example
of Kampinos National Park and Wielkopolski National Park

Streszczenie

Drogi publiczne i odbywający się

na nich ruch są barierą dla migrujących
zwierząt. W badaniach przedstawiono analizę
śmiertelności zwierząt na drodze publicznej
przecinającej Kampinoski Park Narodowy
(analizowano problematykę na drodze wojewódzkiej nr 579) oraz ocenę skuteczności
przejścia górnego w Wielkopolskim Parku
Narodowym (usytuowanym nad drogą krajową nr 5). Z badań wykonanych na drodze nr
579 wynika, że nie wszystkie sposoby zabezpieczeń, których celem jest zmniejszenie liczby
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i podniesienie bezpieczeństwa podróżnych spełniają w pełni swoje przeznaczenie. Zastosowanie
ograniczenia prędkości i ograniczenia ruchu
dla pojazdów powyżej 10 t w Kampinoskim
Parku Narodowym nie przyczyniły się do spadku liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W celu wyegzekwowania od kierowców
przestrzegania ograniczeń prędkości dobrym
rozwiązaniem może być wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku drogi nr
579 przecinającej Kampinoski Park Narodowy.
Analizy wykonane na przejściu górnym
w Wielkopolskim Parku Narodowym potwierdziły, że przejście dla zwierząt spełnia
swoje przeznaczenie. Istotne jest, że w wielu przypadkach z przejścia korzystają nawet

kilka razy w ciągu doby te same osobniki. Przejścia dla zwierząt właściwie spełniają swoje przeznaczenie pod warunkiem, że
znajdują się na szlaku migracyjnym zwierząt i są odpowiednio zagospodarowane
i wkomponowane w otaczające je środowisko.

Słowa kluczowe: Kampinoski Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, zdarzenie drogowe, zwierzyna leśna.

Abstract

Public roads and the traffic are

barriers for migrating animals. The study presents an analysis of mortality on a public road
crossing the Kampinos National Park (the issues were analyzed on the provincial road No
579) as well as the assessment of the effectiveness of the upper transition in Wielkopolski
National Park (located on the national road
No. 5). The research done on Route 579 proved
that not all security means which have been applied in order to decrease the number of road
incidents with animals and increase the safety
of passengers, fully serve their functions. The
use of speed limits and traffic restrictions for
vehicles over 10 t in Kampinos National Park
have not contributed to the decrease of the
number of road incidents involving animals. In
order to enforce compliance with speed limits,
a good solution would be to introduce a segnr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze
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words: Kampinos National Park,
Wielkopolski National Park, road incidents,
forest animals.

Rozwój

Wstęp

i modernizacja infrastruktury drogowej jest niezbędnym elementem umożliwiającym zwiększenie przepustowości dróg i bezpieczeństwa podróżnych.
Drogi przecinając zróżnicowane siedliska są
barierą dla migrujących zwierząt (FORMAN I
IN., 2003). Różne gatunki zwierząt podejmując
próby przekroczenia pasa drogowego niejednokrotnie ponoszą śmierć na skutek potrącenia
przez pojazdy (MCDONALD, 2012; SEILER,
2003; SMITH I IN., 2003). Szczególną uwagę
należy zwrócić na drogi przecinające lub znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie cennych kompleksów przyrodniczych, w których
występują licznie przedstawiciele wielu gatunków zwierząt (CHUDZICKA I IN., 2003).
Liczba zdarzeń drogowych z udziałem
zwierzyny ciągle wzrasta, pomimo stosowania różnego rodzaju zabezpieczeń (znaki ostrzegawcze, ogrodzenia wzdłuż dróg,
przejścia dla zwierząt), których celem jest
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników
dróg. Rosnąca liczba zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt wynika m.in. z braku
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Celem pracy jest analiza śmiertel-

ności zwierząt na drogach publicznych przecinających Kampinoski Park Narodowy oraz
ocena skuteczności zabezpieczeń mających
zminimalizować liczbę zdarzeń drogowych z
udziałem zwierzyny na przykładzie przejścia
górnego w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Metodyka badań
W badaniach analizowano prob-

lematykę migracji zwierząt przez drogi publiczne przecinające cenne kompleksy leśne.
Przeanalizowano sytuację na drodze wojewódzkiej nr 579 w Kampinoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na drodze krajowej nr 5
w Wielkopolskim Parku Narodowym (WPN).
W KPN w celu monitorowania problemu śmiertelność zwierząt w wyniku zdarzeń
drogowych na odcinku Kazuń Polski – Leszno realizowany jest całoroczny monitoring
martwych zwierząt znalezionych na pasie drogowym lub w jego pobliżu. W monitoringu
odnotowuje się martwe zwierzęta zaliczane
do zwierzyny grubej (jeleń, łoś, sarna, dzik)
i drobnej (pozostałe gatunki). W analizach
pominięto grupę bezkręgowców i małych zwierząt (płazy, gady, drobne gryzonie). Monitoring prawdopodobnie nie odnotowuje wszystkich martwych zwierząt, które mogły być
wcześniej uprzątnięte przez zarządcę drogi, wywiezione przez sprawcę zdarzenia lub w wyniku pozostawienia zwłok na asfalcie ulec silnej
fragmentacji, co uniemożliwiło odnalezienie
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Key

świadomości kierowców o możliwości pojawienia się zwierzęcia na drodze (CZERNIAK I
TYBURSKI, 2014). Ze względu na złożoność
przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt i trudności w oszacowaniu zjawiska w literaturze dostępne są nieliczne opracowania poruszające opisywane zagadnienie.

4 (14)/2016

mental measurement of speed on the section
of road No. 579 in Kampinos National Park.
The analysis conducted on the wildlife
overpass in Wielkopolski National Park confirmed that the overpass fully serves its purpose. It is essential that in numerous cases the
same animals have used the overpass several
times within a day (24 hours). The wildlife
overpasses actually serve its purpose properly,
provided that they are on the migration route
the animals and are adequately developed and
integrated in the surrounding environment.
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zwłok zwierzęcia. Dane są zbierane przez służby terenowe KPN z obwodów Rózin, Grabina,
Wiersze, Dąbrówka, Rybitew i analizowane
w Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody.
W WPN przeanalizowano wykorzystanie przejścia górnego dla zwierząt, które
zostało wybudowane pod koniec 2003 r. nad
drogą krajową nr 5 (Poznań – Wrocław). Przejście wykonane jest z samonośnego nasypu
gruntowego wspartego konstrukcją z blachy
falistej. Szerokość konstrukcji w najwęższym
miejscu to 30 m, długość wraz z rampami
naprowadzającymi 168 m. Lokalizacja przejścia była poprzedzona badaniami związanymi
z ustaleniem przebiegu korytarza migracyjnego. W celu oceny znaczenia i przydatności przejścia WPN wraz z Katedrą Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu opracował pierwszy w Polsce projekt wizyjnego monitoringu przejścia. Dzięki
zastosowaniu kamer na podczerwień monitoring prowadzony jest przez 24 godziny.

Lokalizacja badań
Droga nr 579 (Kazuń Polski – Radzie-

jowice) przecina obszar KPN na dwie części
w kierunku północ – południe (Rys. 1). Jest
ważnym szlakiem komunikacyjnym łączą-
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Lokalizacja badań
Droga nr 579 (Kazuń Polski – Radzie-

jowice) przecina obszar KPN na dwie części
w kierunku północ – południe (Rys. 1). Jest
ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym drogę krajową nr 7, 8, 92 i autostradę A2
oraz jest związana z centrami logistycznymi
znajdującymi się w pobliżu miejscowości:
Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów.
Droga krajowa nr 5 (Poznań – Wrocław)
przecina w WPN kompleks leśny; oddzielając główny teren Parku od Obszaru Ochrony
Ścisłej Trzcielińskie Bagno. Fragment drogi
jest istotny dla transportu krajowego m.in.
ze względu na węzeł z autostradą A2 (Rys. 2).

Wyniki i dyskusja
W KPN zagadnienie zdarzeń dro-

gowych z udziałem zwierząt jest złożone i
nie dotyczy wyłącznie jednego odcinka drogi. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo
z Warszawą w pobliżu parku znajduje się sieć
dróg o znaczeniu krajowym i lokalnym –
drogi nr: S7, 575, 580, 705, 898. Na drogach
gminnych, które mają charakter lokalny i znajdują się w granicach parku, zdarzenia z udziałem zwierzyny grubej mają charakter incydentalny, co jest związane z ograniczonym
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Rys. 1. Kampinoski Park Narodowy na tle ważniejszych dróg publicznych (dane KPN).
nr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze
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może być wydane przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Mazowieckich Rejon Drogowy Grodzisk
Mazowiecki. Zabieg ten miał ograniczyć
ruch tranzytowy przez park narodowy.
Na monitorowanym odcinku drogi (Kazuń
Polski – Leszno) w roku 2012 odnotowano
83 osobniki martwych zwierząt, w 2013 – 72
osobniki, 2014 – 51 osobników, 2015 – 90
osobników. Średnia wartość dla pięciolecia
wynosi 80 martwych osobników na rok (TYBURSKI, 2016). W 2015 r. w stosunku do 2014
r. odnotowano wzrost martwych zwierząt o
34,4%. W przypadku zwierzyny grubej wzrost
wyniósł 40% i 43,1% dla zwierząt drobnych
(Tab. 1, 2). Najczęściej do zdarzeń z udziałem
zwierzyny dochodziło w miejscach przejściowych ekotonów: las – łąka (Rys. 3). Jest to
odcinek drogi znajdujący się w sąsiedztwie

4 (14)/2016

ruchem pojazdów powiązanym głównie z dojazdami do posesji. Sezonowo na fragmentach
tych dróg obserwuje się zwiększoną śmiertelność drobnych zwierząt: gadów i płazów.
Droga nr 579 w 2007 roku uległa modernizacji, co związane było m.in. z wymianą
nawierzchni (KOLPROJEKT, 2006). Podczas tych prac zastosowano również zabiegi,
których celem była poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, mieszkańców sąsiadujących miejscowości oraz zmniejszenie
ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Jednym z takich zabiegów było umieszczenie dodatkowego oznakowania pionowego: ograniczenia prędkości do 60 km/h
oraz wprowadzono ograniczenia dla pojazdów
powyżej 10 t. Pojazdy ciężarowe powyżej 10 t
powinny posiadać zezwolenie na przejazd, które

www.naukowcy.org.pl

Rys. 2. Wielkopolski Park Narodowy na tle sieci dróg publicznych, z lokalizacją górnego przejścia dla zwierząt (dane WPN).
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Kanału Łasica i miejscowości Cybulice Małe,
gdzie w 2015 r. doszło do 51,1% zdarzeń (19
ze zwierzyną grubą, 27 ze zwierzętami drobnymi). Na pozostałych fragmentach drogi
położonej głównie na terenie otoczonym przez
las omawiane zjawisko występuje na całym
odcinku bez wyraźnej koncentracji zjawiska.
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Tab. 2. Zwierzęta drobne odnotowana w
latach 2014 – 2015.

Tab. 1. Zwierzyna gruba odnotowana w latach
2014 – 2015.
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Rys. 3. Lokalizacja martwych zwierząt w 2015 roku (zielone punkty – zwierzęta drobne, czerwone punkty – zwierzyna gruba) (dane KPN).
nr 4 (14)/2016 Nauki Przyrodnicze
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prędkość pojazdu powoduje, że kierowca nie
ma czasu na właściwe zareagowanie na sytuację
na drodze, a zwierzę nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować w wyniku czego
dochodzi do zdarzenia drogowego w wyniku,
którego najczęściej życie traci zwierzę a czasami człowiek (CZERNIAK I TYBURSKI, 2014).
W WPN dla zapewnienia drożności korytarza migracyjnego oraz ograniczenia
śmiertelności zwierząt podjęto decyzję wspólnie z zarządcą drogi o wybudowaniu przejścia górnego. Przejście znacznie ograniczyło
zdarzenia drogowe i zwiększyło bezpieczeństwo
podróżowania.
W
celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania przejścia drogę wygrodzono siatką leśną.
W WPN, dzięki zastosowaniu na przejściu 24-godzinnego monitoringu dostępne są
szczegółowe dane ilościowe i jakościowe dotyczące funkcjonalności przejścia (CZERNIAK
I GÓRNA, 2010). Z przeprowadzonych analiz wynika, że z przejścia dla zwierząt korzysta
zarówno zwierzyna gruba: jelenie, dziki, sarny,
a także drobna: lisy, borsuki, jenoty, kuny.
W okresie 2008/2009 r. (cykl 12 miesięcy; od
marca 2008 r. do lutego 2009 r.) odnotowano 11
001 migrujących osobników. W 2013 r. zaobserwowano na przejściu 15 538 osobników,
a w 2014 r. z przejścia skorzystało 10 960 osobników (Rys. 4). Należy zaznaczyć, iż w wielu
przypadkach z przejścia dla zwierząt korzystają te same osobniki, nawet kilka razy w ciągu
doby. Z obserwacji wynika, że zwierzyna na
przejściu czuje się bardzo swobodnie, pomimo
intensywnego ruchu samochodowego. Wskazuje na to m. in. żerowanie, a nawet karmienie młodych na przejściu – locha z pasiakami
(GÓRNA I IN., 2015). Na przejściu obserwuje
się równie nowe migrujące gatunki: zając (2013
r.), daniel (2014 r.), wydra (2015 r.). System
monitoringu zarejestrował dwukrotnie wilRys. 4. Wybrane sekwencje filmowe zarejestrowane ka, który migrował przez park w 2011 i 2013
r. Jeżeli przejście nie zostałoby prawidłowo
na przejściu dla zwierząt w 2014 r. (dane WPN).
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Na monitorowanym fragmencie drogi nie zauważono zmniejszenia śmiertelności zwierząt. Wprowadzone ograniczenia w
pełni nie spełniają swojej roli. Dla kierowców
pojazdów ciężarowych istotne jest aby przejazdy były realizowane w jak najkrótszym
czasie. Droga nr 579 jest drogą alternatywną dla pojazdów jadących z kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Odcinek ten
umożliwia ominięcie węzłów drogowych w
Warszawie oraz uniknięcia kierowania się na
dłuższą alternatywną drogę krajową nr 50.
Ograniczenia prędkości przez kierowców również nie jest przestrzegane, co jest
zauważalne podczas przemieszczania się po
monitorowanym odcinku drogi. Uczestnicy
ruchu nie zdają sobie sprawy, że szczególnie
w godzinach porannych i podczas zmierzchu
istnieje największe prawdopodobieństwo pojawienia się zwierzęcia na drodze. Nadmierna
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Łukasz Tyburski, Małgorzata Górna

zlokalizowane na szlaku migracyjnym, to w
wyniku rosnącej liczebności zwierzyny i liczby
pojazdów na drogach, byłoby więcej kolizji
i wypadków drogowych z jej udziałem.
W WPN również pozostałe drogi wojewódzkie (430, 431, 306) i powiatowe stanowią istotną barierę ekologiczną dla zwierzyny.
Na jednej z dróg powiatowych tzw. „Grajserówce”, przebiegającej przez środek Parku
(Rys. 2), na odcinku od Komornik do Jezior,
w 2015 roku zarejestrowano 450 304 przejeżdżających samochodów. W ciągu miesiąca
drogą przejeżdża średnio 37 551 samochodów, w ciągu dnia – 1 234, a w ciągu godziny
– 51 (dane WPN; monitoring Eco-Vision).

Na

Podsumowanie

drodze wojewódzkiej nr 579
przecinającej KPN ze względu na niską skuteczność wprowadzonych ograniczeń (prędkości
i ograniczenia dla pojazdów ciężarowych) w
przyszłości należy zastosować dodatkowe działania zmniejszające możliwość wtargnięcia
zwierzęcia na pas drogowy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych wydaje się,
że pewnym rozwiązaniem byłoby wygrodzenie drogi. Działanie to jest możliwe tylko
w momencie wyposażenia drogi w infrastrukturę towarzyszącą tzn. odpowiednią sieć
przejść górnych i przepustów umożliwiających swobodną migrację zwierząt pomiędzy
wschodnią i zachodnią częścią parku. Tego
typu rozwiązanie jest kosztowne i trudne
do wdrożenia ze względu na złożoną strukturę własność gruntów sąsiadujących z
pasem drogowym. Wydaje się, że dobrym
rozwiązaniem byłoby skuteczne egzekwowanie ograniczenia prędkości np. przez wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości.
Przejście w WPN spełnia prawidłowo
swoją rolę, przyczyniła się do tego m.in.
właściwa lokalizacja przejścia na szlaku migracyjnym wielu gatunków zwierząt bytują-
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cych w parku. Zwierzyna w pełni zaakceptowała i czuje się bezpiecznie na przejściu,
dowodem są nietypowe zachowania dla tego
miejsca, takie jak: locha karmiąca młode na
środku przejścia czy też byki toczące walkę.

Wnioski
1. Na monitorowanym fragmencie drogi nr
579 pomimo wprowadzenia ograniczenia
prędkości i ograniczeń dla pojazdów powyżej
10 t nie zaobserwowano spadku liczby
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
2. W celu wyegzekwowania od kierowców
przestrzegania ograniczeń prędkości dobrym
rozwiązaniem może być wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku drogi nr
579 przecinającej Kampinoski Park Narodowy.
3. Przejścia dla zwierząt są podstawowym
elementem minimalizującym negatywny
wpływ drogi na migrację zwierzyny. Potwierdziły to analizy wykonane na przejściu
w Wielkopolskim Parku Narodowym.
4. Przejścia dla zwierząt właściwie spełniają swoje przeznaczenie pod warunkiem,
że znajdują się na ich szlaku migracyjnym, są odpowiednio zagospodarowane
i wkomponowane w otaczające je środowisko.
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