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W IERA M IC H A L C E W IC Z

WPŁYW OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKÓW DIESLA
NA LICZEBNOŚĆ BAKTERII, GRZYBÓW, PROMIENIOWCÓW
ORAZ BIOMASĘ M IKROORGANIZM ÓW GLEBOWYCH
T H E IN F L U E N C E O F D IE SE L FU EL O IL O N N U M B ER
O F BACTERIA , F U N G I, A CTIN O M Y C ETES A N D SOIL M ICR O BIA L BIOMASS
Z K atedry M ikrobiologii Rolnej Akademii Rolniczej w Szczecinie
Kierownik: prof, dr hab. A. Nowak

Badano ja k zmienia się liczebność trzech podstawowych grup drobnoustrojów: bak
terii, grzybów, promieniowców oraz poziom biomasy żywych mikroorganizmów w glebie,
do której dodano różne ilości oleju napędowego do silników Diesla.

Zanieczyszczenie gleb ropą naftową i jej pochodnymi staje się coraz poważniej
szym problemem zwłaszcza w świetle sygnalizowanych ostatnio awarii rurociągów
i szybów wiertniczych. Większość opublikowanych prac dotyczy przede wszystkim
skażenia tymi związkami zbiorników wodnych [7, 8, 13, 14], a w znacznie mniejszym
stopniu - środowiska glebowego [2, 3, 5, 12]. Źródłem zanieczyszczenia gleby ropą
naftową i związkami ropopochodnymi są głównie: stacje benzynowe, stacje obsługi
samochodów i ciągników, tereny portowe itp.
Produkty przemysłu petrochemicznego dostają się do gleby wraz ze ściekami
i wodami deszczowymi, które wymywają składniki olejowe w głębsze warstwy aż do
wód gruntowych powodując ich skażenie. Dostające się do gleby oleje mogą w różny
sposób oddziaływać na bytującą tam mikroflorę powodując zmiany w jej składzie
ilościowym i jakościowym.
Celem niniejszej pracy było zbadanie w warunkach laboratoryjnzch wpływu wywiera
nego przez dodawany do gleby olej napędowy do silników Diesla na liczebność: bakterii,
grzybów i promieniowców oraz na zawartość biomasy żywych mikroorganizmów.

M A T ER IA Ł I M ETO D Y K A
Badanie prowadzono w warunkach laboratoryjnych, przez okres około 5 miesięcy. D o doświadczenia
użyto gleby brunatnej, wytworzonej z gliny zwałowej lekko spłaszczonej (Corg. 1,23, рН н,о 6,7).
Glebę, po przesianiu przez sito o średnicy oczek 1 mm , doprow adzono do 60% maksymalnej
Pojemności wodnej (utrzymywano taką wilgotność przez cały czas badań), a następnie mieszano z olejem
napędowym w ilości: 1, 2, 5 g n a 100 g gleby. Próbkę kontrolną stanowiła gleba bez dodatku oleju.
Badane próbki glebowe przechowywano w woreczkach foliowych, w temperaturze pokojowej, co tydzień
wykonując posiewy mikrobiologiczne oraz pom iary zawartości biomasy mikroorganizmów.
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Pierwsze analizy przeprow adzono w dniu potraktow ania gleby olejem, następne - odpowiednio
w 7, 14, 21 oraz 150 dniu.
D o doświadczenia użyto oleju napędowego do silników Diesla, zbliżonego swoimi właściwościami do
naturalnej ropy (ciężar wł. 0,841 g/m 3). Analizy mikrobiologiczne obejmowały oznaczenie ogólnej
liczebności: bakterii i prom ieniowców n a podłożu Bunta-Roviry oraz grzybów na agarze Martina.
Posiewy w ykonywano m etodą rozcieńczeń glebowych, w pięciu powtórzeniach [9]. Inkubację
drobnoustrojów prow adzono w tem peraturze pokojowej przez okres od 3 do 10 dni. Po tym
czasie liczono wyrosłe n a powierzchni pożywki, kolonie, a następnie przeliczano ich ilość n a
1 g suchej masy gleby.
W badanych próbkach oznaczono również zaw artość biomasy żywych mikroorganizmów według
fizjologicznej metody Andersona i Domscha [1]. Pom iary prow adzono w analizatorze C O z firmy
W oh aioff - „U ltragas U 2S” . W ielkość biom asy wyliczano na podstawie empirycznego rów nania
podanego przez autorów metody:
x = 40,4 + 0,37y
gdzie: x = ilość węgla zawartego w żywych organizmach w przeliczeniu na 100 g gleby
у = m aksym alne początkow e wydzielanie C 0 2 w cm 3/h
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Uzyskane wyniki badań przedstawiono na rycinach 1-4, procentowo w porów
naniu z kontrolą.
Dodawany do gleby olej napędowy do silników Diesla powodował zmiany w liczeb
ności badanych grup drobnoustrojów glebowych. W przypadku bakterii (rye. 1)
obserwowano stymulację ich liczebności w glebie zadanej zarówno niższą (lg na 100 g
gleby), jak i wyższymi dawkami oleju. Wielkość tej stymulacji wynosiła od 20 do 60%
w porównaniu z glebą kontrolną i wystąpiła przede wszystkim w ciągu pierwszych 14 dni
badań. Po tym czasie notuje się tendencję do obniżania liczebności bakterii (o ok. 70 do
80% w porównaniu z kontrolą).
Wielkość tej obniżki nie była związana z wielkością zastosowanej dawki oleju
napędowego. Dane z piśmiennictwa sygnalizują możliwość stymulacji liczebności
bakterii pod wpływem dodawanego do gleby oleju napędowego [2, 3, 4, 10], co
tłumaczyć można między innymi rozwojem tych rodzajów i gatunków bakterii, które
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Rye. 3. Wpływ oleju napędowego do silników Diesla na liczebność promieniowców glebowych,
w yrażony procentow o w stosunku do kontroli.
The influence of Diesel fuel oil on number of soil actinomycetes, expressed as a percentage of control.

wykorzystują związki olejowe jako źródło węgla i energii. W dostępnych na ten temat
publikaq'ach wymienia się np. rodzaje Arthrobacter i Pseudomonas, jako te które
mogą rosnąć w glebach zalanych ropą naftową [4, 6]. Przeprowadzone wstępne
badania nad wyizolowanymi, z próbek glebowych zalanych olejem, bakteriami po
twierdzają obecność rodzajów: Pseudomonas oraz Gram - zmiennych pałeczek zbli
żonych do Arthrobacter. Stwierdzono ponadto obecność rodzaju Bacillus, który
również może występować w glebach zanieczyszczonych ropą naftową [4].
Liczebność grzybów oznaczona w badanych próbkach gleby (ryc. 2) ulegała
wahaniom w ciągu całego okresu doświadczenia. Początkowo wystąpiła stymulacja
tej liczebności, wynosząca od 12 do 60% wartości gleby kontrolnej, a następnie od
14 dnia badań zahamowanie rozwoju grzybów trwające, poza kilkoma wyjątkami, aż
do końca obserwacji.
Wielkość tej obniżki kształtowała się na poziomie 20-60% gleby kontrolnej. Nie
zaobserwowano, poza kilkoma przypadkami, wyraźniejszego związku pomiędzy wiel
kością hamowania a zastosowaną dawką oleju napędowego.
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Ryc. 4. Wpływ oleju napędowego do silników Diesla na biomasę mikroorganizmów, wyrażony
procentowo w stosunku do kontroli.
The influence of Diesel fuel oil on soil microbial biomass, expressed as a percentage of control.

Podobnie jak bakterie również mikroskopowe grzyby glebowe mają możliwość
wykorzystywania węglowodorów jako źródła węgla i energii. Datson i in. [4] znaj
dowali szereg gatunków grzybów w glebach zalewanych okresowo lub stale ściekami
przemysłu naftowego. Były to między innymi różne gatunki Penicillium, Aspergillus,
Fusarium, Trichoderma i inne, których obecność stwierdzono w badanych próbkach
gleby potraktowanych olejem napędowym. W pracach innych autorów potwierdza się
fakt zarówno, zmniejszania liczebności grzybów [2, 3], jak i jej stymulacji pod wpły
wem dodawanego do gleby związku olejowego [10 , 1 1 ].
Wyniki badań pod wpływem oleju napędowego do silników Diesla na liczebność
promieniowców przedstawiono na rycinie 3. We wszystkich badanych próbkach
(oprócz jednej) nastąpiło obniżenie ilości promieniowców (od 20-60%) w porów
naniu z glebą kontrolną. Analizując średnie wyniki liczebności dla całego okresu
badań należy stwierdzić, iż wielkość hamowania związana była z wielkością zastoso
wanej dawki oleju napędowego. Wyższe stężenia oleju powodowały większe obniżenie
liczebności promieniowców. Nieliczne na ten temat dane z piśmiennictwa wskazują
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