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Summary. The biggest danger to sea waters and coastal areas are the disasters of tankers
and drilling rigs. These sea disasters and oil spills in areas of transmission stations and
petrol stations have got a big range and their number is still not fully known.
The worst disaster, of this type, in the XXI was the explosion in Mexican Bay on the 20th of
April 2010. Oil spill can lead to exhaustion of oxygen supply at great depths, and it endangers ecosystem and the animals, plants and microorganisms living there.
Beach pollution with oil leads almost all life forms connected with the ekoton of the coastal
areas to destruction. Oil covering the sand prevents biological functioning in this zone.
Oil and its derivatives form isolation layer which changes the sorption properties of the
substrate, limit the water access, inhibit or completely eliminate numerous species of organisms living in sand, especially soil-feeding organisms.
Remediation of such polluted sand should center around biological reconstruction and
restoring all the original functions. Experiments on remediation with the use of microorganisms do not bring expected results (Zabłocka-Godlewska, Przystaś, 2005). The authors’
of this article main research assumption is bioremediation of the sand taken from the sea
beach which is polluted with oil with the use of macro invertebrate, Red Hybryd of California (Eisenia faetida).
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Streszczenie
Największym zagrożeniem wód morskich i wybrzeża są katastrofy tankowców i wież wiertniczych. Katastrofy morskie, wycieki w obszarach rafinerii,
stacji przesyłowych i benzynowych mają bardzo duży zasięg, a ich liczba i skala
nie jest w pełni poznana. Największą katastrofą tego typu w XXI wieku był wybuch na platformie wiertniczej BP w Zatoce Meksykańskiej 20 kwietnia 2010
r. Wyciek ropy naftowej może doprowadzić do wyczerpania zapasów tlenu na
dużych głębokościach wód, zagraża ekosystemowi, zasiedlającym go zwierzętom, roślinom i mikroorganizmom. Zanieczyszczenia plaż ropą powodują, że
niemal wszystkie formy życia związane z ekotonem brzegów morskich ulegają
zagładzie. Ropa zalegająca na piaskach uniemożliwia biologiczne funkcjonowanie tej strefy. Wspólnie z jej pochodnymi tworzą na podłożu warstwę izolacyjną, która zmienia jego własności sorpcyjne, hamuje lub uniemożliwia rozwój
licznych gatunków geobiontów, a w szczególności geotrofów. Remediacja w ten
sposób zanieczyszczonych obszarów powinna polegać na odbudowie biologicznej i przywróceniu mu wszystkich pierwotnych funkcji. Podejmowane próby
przywracania zanieczyszczonych obszarów do stanu równowagi ekologicznej
z wykorzystaniem mikroorganizmów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów
(Zabłocka-Godlewska, Przystaś, 2005). Autorzy niniejszego artykułu podjęli
próbę bioremediacji podłoża zanieczyszczonego olejem silnikowym przy użyciu
makrozoofauny – czerwonej hybrydy kalifornijskiej Red Hybryd of California
(Eisenia faetida).
Wstęp
Specyfika i charakter środowiska pasów wybrzeży oraz plaż morskich (ziarnista, morficzna struktura podłoża, obecność słonej wody i gazów, rozrastająca
się roślinność namorzynowa, słone bagna) powoduje, że zanieczyszczenia naturalne bądź wynikające z antropopresji mogą być kumulowane w tych obszarach
w dużych ilościach i zalegać przez wiele lat. Ponieważ jest to biotop atrakcyjny
dla wielu mikroorganizmów, pedofauny, jak również dla wielu gatunków roślin,
kumulacja i zaleganie zanieczyszczeń w sposób istotny wpływa na listę gatunkową organizmów z nią związanych. Skutkiem ubożenia składu gatunkowego
jest zakłócenie cykli biogeochemicznych oraz kierunku zmian w procesach glebowych, takich jak: mineralizacja, humifikacja materii organicznej, nitryfikacja
i denitryfikacja. Następują również zaburzenia cykli rozwojowych roślin oraz
zakłócenia w rozrodzie i rozwoju mikro-, makro- i mezofauny (Przedwojski
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i wsp., 1980; Różański, 1999). Jedną z najczęściej notowanych przyczyn zanieczyszczeń stref nadmorskich są wycieki ropy naftowej lub produktów jej przeróbki. Katastrofy morskie, wycieki w obszarach rafinerii, stacji przesyłowych
i benzynowych mają bardzo duży zasięg, a ich liczba i skala nie jest w pełni
poznana. Według danych UNDP uzyskanych z raportów firm naftowych między 1976 a 2001 rokiem zdarzyło się około 6800 poważnych wycieków ropy, co
spowodowało, że 3 miliony baryłek trafiło do wody lub gleby. Grupy eksperckie
zajmujące się problemami ochrony środowiska związanymi z przemysłem naftowym oszacowały, że w samej delcie Nigru na przełomie ostatnich 50 lat (do roku
2006) wyciekło do środowiska 13 milionów baryłek, natomiast katastrofa meksykańska wprowadziła do środowiska 240 milionów baryłek ropy. Skutki tych
kataklizmów to tysiące kilometrów linii brzegowej skażonych ropą naftową.
Zalegające w podłożu składniki ropy pokrywają powierzchnię cząstek, tworząc szczelną warstwę izolacyjną. Efektem są zaburzenie właściwości fizycznych
podłoża, zmiana jego lepkości, plastyczności, zwięzłości, jak również zaburzenie stosunków wodnych, cyrkulacji powietrza i ciepła (Kołwzan i wsp., 2002).
Bezkręgowce lądowe żyjące w glebie (pedofauna) i wodne oddychają całą powierzchnią ciała, przetchlinkami, układem tchawkowym lub płucotchawkami.
W bezpośrednim kontakcie z ropą narządy oddechowe są nią zatykane, wypełniane i powlekane. Ropa naftowa wpływa także na skrzela, których blaszki
zostają posklejane. W ten sposób giną dżdżownice, nicienie, pająki, roztocza,
skorupiaki i owady (Różański, 1999). Dlatego remediacja gleb zanieczyszczonych
ropą powinna polegać przede wszystkim na odbudowie biologicznej, przywróceniu glebie edafonu, jej geoksenów, geofili i geotrofów.
Celem badań jest określenie możliwości wykorzystywania naturalnych zdolności czerwonej hybrydy kalifornijskiej Red Hybryd of California (Eisenia faetida) do bioakumulacji i rozkładu węglowodorów wchodzących w skład olejów
mineralnych.
OBIEKT BADAŃ
Kompostowiec różowy (Eisenia foetida) – gatunek skąposzczeta z rodziny dżdżownicowatych (Lumbricidae). Długość wynosi 10–12 cm. Masa ciała
osobników dorosłych żyjących w warunkach naturalnych wynosi przeciętnie
0,30–0,40 g. W warunkach laboratoryjnych może sięgać 1,6 g. Tempo wzrostu
i osiągane rozmiary są zależne od temperatury otoczenia. Jest hermafrodytem zależnym. Jej rozrodczość może przekraczać do dwunastu razy rozrodczość dżdżownicy ziemnej (Monroy, 2006). Jedna kapsuła kokonu zawiera od
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2–21 zapłodnionych jaj. Inkubacja trwa do 21 dni, po której kapsułę opuszczają
niewybarwione osobniki młodociane. Wymianę gazową dokonuje przez powłoki ciała, na powierzchni których znajdują się liczne komórki receptorowe
odbierające bodźce świetlne. Pobiera półpłynny pokarm, mieszając go w przewodzie pokarmowym z węglanami wapnia – wydzieliną gruczołów Morena,
neutralizującą kwasy humusowe (Błaszak, 2009). Jeśli w składzie wermikompostowanego, zanieczyszczonego podłoża znajdują się metale ciężkie, to tempo
ich koncentracji w ciele dżdżownicy zależy od chemicznej formy metalu, pojemności wymiennej jonów (cation exchange capacity – CEC), pH podłoża i ilości
metali w środowisku (Lofs-Iiomin, 1985). Przy spadku pH lub CEC kumulacja
metali ciężkich w ciałach badanych dżdżownic rośnie, co wykazały badania
prowadzone przez Ma (1982) na gatunku Lumbricus rubellus. Kompostowiec
różowy (Eisenia foetida) żyje ok. 15 lat, co w pełni predysponuje ten organizm
do badań bioindykacyjnych dzięki możliwości wieloletnich analiz i obserwacji
(Dominguez i wsp., 2005).
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Ryc. 1. Schemat cyklu rozwojowego Eisenia faetida (Venter, Reinecke, 1988, zmienione)
Fig. 1. Diagram of development cycle of Eisenia faetida (Venter, Reinecke, 1988, modified)

Metodyka badań
Materiał poddany badaniom to czerwona hybryda kalifornijska Red Hybryd
of California (Eisenia faetida), pierścienica o wykazanej doświadczalnie zwiększonej odporności na zanieczyszczenia (Jóźwiak, Rybiński, 2009). Obiektem
doświadczalnym jest podłoże składające się w przypadku próby kontrolnej z:
–– 2 kg drobnoziarnistego piasku z plaży morskiej,
–– 2 kg w pełni wytworzonego wermikompostu,
–– ½ kg trocin drzewnych,
–– ½ kg nierozłożonej materii organicznej pozyskanej z ogrodu przydomowego
(nie stosowano środków ochrony roślin).
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Materiał umieszczono w pojemnikach PCV o pojemności 5 l w czterech
kombinacjach: próba kontrolna (skład jw.), próby badawcze zawierające skład
próby kontrolnej, oraz zróżnicowaną ilość oleju mineralnego, tzn. 100 ml, 200
ml i 300 ml.
Do olejów mineralnych zaliczane są węglowodory alifatyczne, naftenowe
i aromatyczne, zawierające w cząsteczce od 12 do 35 węgli i więcej z uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W odniesieniu
do całości olejów używanych na świecie ponad 50% stanowią oleje silnikowe,
z czego znaczna część to oleje mineralne (Merkisz i wsp., 2002).
Wermikompost użyty do zasilania podłoży doświadczalnych wyprodukowano przy udziale Eisenia faetida (Sav.) z przekompostowanej materii organicznej,
opierając się na założeniach ogólnych w technologii podanej w patencie Kalembasa i wsp. (1995).

Fot. 1. Zastosowany w próbach badawczych wermikompost (Fot. ???)
Photo 1. Vermicompost used in resaerch samples (Photo ????)

Przed rozpoczęciem badań w każdej z czterech prób (kontrolnej i trzech
badawczych) ustalono:
–– pH metodą potencjometryczną,
–– temperaturę,
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–– wilgotność względną metodą wagową,
–– zawartość węgla organicznego (Corg) i azotu całkowitego (TN) z użyciem
Termo SC Flash 2000,
–– zawartość fosforu całkowitego,
–– zawartość fosforu przyswajalnego,
–– zasolenie z użyciem konduktometru Elmetron CX 701. Stopnie zasolenia
oceniono na podstawie klasyfikacji gleb Richardsa (1954)
Zasolenie
Salinity
Niezasolone

Wartość
Quality
[mS*cm-1]
2

Umiarkowanie zasolone

6

Silnie zasolone

12

B. silnie zasolone

20

Do każdego przygotowanego obiektu doświadczalnego wprowadzono po 100
sztuk w pełni dojrzałych płciowo (wybarwionych brunatnie z wykształconym
clitelium) osobników Red Hybryd of California (Eisenia faetida). Próbki podlegające stałej kontroli warunków przebiegu eksperymentu pozostawiono na
okres 3 miesięcy. W dalszym etapie zostanie dokonana analiza porównawcza
w stosunku do podłoża matecznego. Poddane badaniom parametry to:
–– właściwości powstałego wermikompostu [pH, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego (z użyciem Termo SC Flash 2000), azotu amonowego
i azotanowego (z użyciem chromatografu jonowego Dionex ICS 3000), fosforu
ogólnego, metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Cr) po uprzedniej mineralizacji
na mokro (HNO3 + HClO4 + HCl), metodą techniki płomieniowej z wykorzystaniem spektrometru absorpcji atomowej ASA, WWA z wykorzystaniem
analizatora HPLC firmy GBC],
–– skład chemiczny ciał dżdżownic na zawartość ww. metali ciężkich i WWA,
–– stan populacji dżdżownic biotransferujących podłoże z dodatkiem ropy
naftowej,
–– potencjalne zmiany w budowie morfologicznej dżdżownic,
–– liczebność populacji dżdżownic z uwzględnieniem fazy dojrzałości płciowej
i niewybarwionych stadiów młodocianych,
–– liczebność kokonów jajowych,
–– liczebność rozwijających się jaj wewnątrz kokonów,
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–– analiza statystyczna uzyskanych wyników (Jóźwiak, Rybiński, 2009).
Przed rozpoczęciem eksperymentu określono cechy podłoża przeznaczonego
do hodowli dżdżownic (tab. 1).
Tabela 1. Cechy podłoża
Table 1. Characteristics of substratum

pH w/in H2O

Wilgotność
Humidity

C:N

Temperatura
Temperature

5,8 ± 0,5

82%

14 ± 2

17oC

Uzyskane warunki hodowli wykazywały dużą zgodność z wymaganiami
hybrydy kalifornijskiej i opisywanymi w hodowlach Kalembasa (1998) i Zajonca
(1992).
Tabela 2. Wymagania dżdżownicy Eisenia foetida w stosunku do wybranych cech podłoża
Table 2. Eisenia foetida requirements in relation to some substratum characteristics

pH w/in H2O

Stężenie soli g NaCl dm3
Salinity

C:N
Około/about

6,8 – 7,2

do 3

20

Za Zając, 1992; Kalebasa, 1998 (After Zając, 1992; Kalebasa, 1998).
Podsumowanie
Spodziewanym rezultatem badań będzie wykorzystywanie naturalnych zdolności czerwonej hybrydy kalifornijskiej Red Hybryd of California (Eisenia faetida) do bioakumulacji i rozkładu węglowodorów wchodzących w skład olejów
mineralnych. Przyczyni się to do poznania możliwości remediacji zanieczyszczonych podłoży olejami mineralnymi i ropą naftową, odbudowie biologicznej
i przywróceniu możliwie największej ilości pierwotnych funkcji strefom ekotonu
pasów wybrzeży. Badania prowadzone w ośrodkach naukowych wykazały, że
technologia bioremediacji przy zastosowaniu grzybów strzępkowych i niektórych gatunków bakterii (Alcanivorax borkumensis jest pałeczkowatą bakterią,
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która wykorzystuje olej jako źródło energii) jest skuteczną metodą oczyszczania
środowiska z substancji ropopochodnych (Śliwka i wsp., 2009).
W zależności od występujących warunków środowiskowych bioremediacja
może być stosowana in situ lub ex situ, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku wielokilometrowych pasów zanieczyszczeń układających się wzdłuż
wybrzeży. Silosy z zagęszczonymi populacjami dżdżownicy kalifornijskiej,
w których utylizowany może być olej mineralny, mogą mieć znaczenie ekologiczne, ekonomiczne, ale przede wszystkim stanowić alternatywną metodę ochrony i bioremediacji podłoży zniszczonych klęskami ekologicznymi.
Badania prowadzone w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK
w Kielcach mają charakter eksperymentalny. Zaproponowana metoda badawcza nie jest znana w literaturze. Hodowle populacji Eisenia foetida na materiale
organicznym mogą upowszechnić naturalną metodę zapobiegania degradacji
środowisk ekotonowych pasów wybrzeży i przyczynić się do utylizacji odpadów
organicznych.
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