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ODPORNOÆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROLIN
NA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY
PRZEPRACOWANYM OLEJEM SILNIKOWYM
Streszczenie. Wiêkszoæ z produktów naftowych dzia³a toksycznie na organizmy ¿ywe, w tym na
roliny, zwierzêta a tak¿e na cz³owieka. Szczególnie grone dla rodowiska s¹ przepracowane oleje
silnikowe ze wzglêdu na ich zanieczyszczenie. Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu przepracowanego oleju silnikowego na wzrost i rozwój wybranych gatunków rolin. Badano wp³yw przepracowanego oleju silnikowego w glebie w dawkach 0,5, 1, 10, 50, 100 g na 1000 g gleby na przyrost czêci
nadziemnych oraz masê czêci nadziemnych i podziemnych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata
L.), wyki siewnej (Vicia sativa L.), i gorczycy bia³ej (Synapis alba L.). Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ stwierdzono, i¿ obecnoæ przepracowanego oleju silnikowego wp³ywa na ograniczenie wzrostu rolin. Zwiêkszenie dawki ksenobiotyku spowodowa³o zmniejszenie masy czêci
nadziemnych i podziemnych rolin u¿ytych w dowiadczeniu. Badane gatunki wykaza³y zró¿nicowan¹ wra¿liwoæ na zanieczyszczenie gleby przepracowanym olejem silnikowym.

WPROWADZENIE
Negatywne oddzia³ywanie substancji ropopochodnych na rodowisko zwi¹zane jest
z w³aciwociami chemicznymi i fizycznymi. W szczególnoci dotyczy to zbyt wysokiego stê¿enia tych substancji, które obecne w glebie wp³ywaj¹ negatywnie na jej strukturê, w³aciwoci wodne, powietrzne i cieplne oraz zdolnoci sorpcyjne, a tym samym
na produkcjê rolinn¹ oraz jakoæ wody podziemnej [Piechowiak 1999].
Szczególne niebezpieczeñstwo dla rodowiska stanowi¹ przepracowane oleje silnikowe. W czasie pracy silnika olej zmienia swoje w³aciwoci fizykochemiczne, pojawiaj¹ siê produkty rozk³adu termicznego i mechanicznego polimerów oraz drobne cz¹stki
metali powsta³e ze zu¿ytych czêci silnika. Panuj¹ca w silniku podczas pracy wysoka
temperatura powoduje wzrost lepkoci i gêstoci oleju. Staje siê on trudno biodegradowalny i ma w³aciwoci kancerogenne [Krasowski, Krasowska 1999].
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu przepracowanego oleju silnikowego na wzrost
i rozwój wybranych gatunków rolin.
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MATERIA£ I METODY BADAÑ
Badanie wp³ywu przepracowanego oleju silnikowego na wzrost i rozwój wybranych gatunków rolin (kupkówka pospolita, wyka siewna i gorczyca bia³a) wykonano
w oparciu o dowiadczenie wazonowe przeprowadzone w szklarni Katedry In¿ynierii
Wodnej i Rekultywacji rodowiska SGGW.
Glebê u¿yt¹ do dowiadczenia wazonowego pobrano z terenu niezanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi, a nastêpnie poddano badaniom maj¹cym na celu
okrelenie w³aciwoci fizykochemicznych (tab. 1), zgodnie z powszechnie stosowan¹
metodyk¹ [Ostrowska i wsp. 1991].
Zgodnie z zaleceniami normy BN-78/9180-11 glebê u¿yt¹ do dowiadczenia na podstawie procentowej zawartoci oznaczonych frakcji granulometrycznych, okrelono
jako piasek gliniasty mocny (tab. 1).
Dowiadczenie wazonowe prowadzono w doniczkach, do których nawa¿ono 2 kg
gleby. Badanie wp³ywu przepracowanego oleju silnikowego wykonano dla nastêpuj¹cych kombinacji:
 Kombinacja 0  gleba niezanieczyszczona, kontrolna;
 Kombinacja 1  gleba zanieczyszczona 0,5 g oleju na 1000 g gleby,
 Kombinacja 2  gleba zanieczyszczona 1 g oleju na 1000 g gleby,
 Kombinacja 3  gleba zanieczyszczona 10 g oleju na 1000 g gleby,
 Kombinacja 4  gleba zanieczyszczona 50 g oleju na 1000 g gleby,
 Kombinacja 5  gleba zanieczyszczona 100 g oleju na 1000 g gleby.
Ka¿d¹ kombinacjê wykonano w 5 powtórzeniach. Glebê w poszczególnych
kombinacjach (od 1 do 5) ska¿ono przepracowanym olejem silnikowym Mobil 1
o gêstoci 0,88 g/cm3. Niekorzystny wp³yw oleju silnikowego na roliny okrelono
poprzez:
 badanie stopnia zahamowania przyrostu wysokoci czêci nadziemnych w zale¿noci od dawki zanieczyszczenia. W tym celu w trakcie prowadzenia dowiadczenia
wykonano cotygodniowe pomiary wzrostu rolin w poszczególnych kombinacjach,
Tabela 1. Charakterystyka wybranych w³aciwoci gleby u¿ytej w dowiadczeniu
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 badanie wp³ywu przepracowanego oleju silnikowego na masê czêci nadziemnych i
podziemnych rolin rosn¹cych w doniczkach z gleb¹ zanieczyszczon¹ (kombinacje
od 1 do 5) i niezanieczyszczon¹ (kombinacja 0).

WYNIKI I DYSKUSJA
Stopieñ zahamowania przyrostu czêci nadziemnych rolin
Niekorzystny wp³yw przepracowanego oleju silnikowego na wzrost i rozwój badanych rolin okrelono za pomoc¹ wyznaczenia stopnia zahamowania przyrostu czêci
nadziemnych rolin rosn¹cych na glebie zanieczyszczonej.
Dla kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) zaobserwowano zmniejszenie siê
wzrostu wraz ze zwiêkszeniem dawki ska¿enia (rys. 1). Spadek wysokoci rolin kupkówki pospolitej zanotowano przy zanieczyszczeniu 10 g oleju na 1000 g gleby (kombinacja 3). Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w przedziale zanieczyszczenia od
1 do 10 g oleju na 1000 g gleby znajduje siê graniczna dawka, przy której nastêpuje
zmniejszenie siê tolerancji roliny na zawartoæ oleju w glebie. Przy dawce 50 i 100 g
oleju na 1000 g gleby nie zaobserwowano wzrostu rolin. Podobne wyniki obserwacji
przedstawili Ma³achowska-Jutsz i Miksch [2004] oraz Liste i Felgentreu [2006] jako
przyczynê podaj¹c os³abienie rolin wynikaj¹ce z obecnoci substancji ropopochodnej
w rodowisku glebowym.
Obserwacja wzrostu wyki siewnej (Vicia sativa L.) wykaza³a podobnie jak u kupkówki zmniejszanie siê wzrostu rolin wraz ze wzrostem stê¿enia zanieczyszczenia
(rys. 2). Gwa³towny spadek redniej jej wielkoci zanotowano w kombinacji 3. Na tej
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Rys. 1. rednia wysokoæ czêci nadziemnych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.)
w zale¿noci od dawki zanieczyszczenia i terminu pomiaru
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Rys. 2. rednia wysokoæ czêci nadziemnych wyki siewnej (Vicia sativa L.) w zale¿noci od dawki
zanieczyszczenia i terminu pomiaru

podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e tak jak w przypadku kupkówki pospolitej graniczna
zawartoæ zanieczyszczenia wp³ywaj¹ca na zmniejszenie siê tolerancji roliny w stosunku do obecnoci oleju w glebie wystêpuje w przedziale od 1 do 10 g oleju na 1000 g
gleby. Przy wiêkszej zawartoci ksenobiotyku, (50 i 100 g oleju na 1000 g gleby) nie
zaobserwowano wzrostu rolin. Okres wegetacji wyki siewnej by³ znacznie krótszy od
pozosta³ych badanych rolin. Roliny obumar³y po 7 tygodniach od wysiania. Wczeniej zaobserwowano wiêdniêcie górnych lici roliny. Podobne objawy u rolin motylkowatych zaobserwowali Maækiewicz i in. [1982]. Ich zdaniem jest to spowodowane
odwodnieniem komórek miêkiszu w wyniku tamowania przewodzenia wody i sk³adników mineralnych przez gromadz¹ce siê wokó³ nich substancje ropopochodne.
Tak, jak dla poprzednich rolin tak i dla gorczycy bia³ej (Synapis alba L.) zanotowano
zmniejszenie siê wzrostu wraz ze zwiêkszeniem siê dawki zanieczyszczenia (rys. 3).
Spadek redniej wielkoci roliny zanotowano dla kombinacji 2 oraz 3. Pozwala to
przypuszczaæ, ¿e w przedziale ska¿enia od 0,5 do 1 g oleju na 1000 g gleby jest graniczna dawka, przy której nastêpuje spadek tolerancji roliny na zawartoæ oleju. W pocz¹tkowym okresie prowadzenia dowiadczenia zanotowano pojawienie siê nielicznych rolin
w kombinacji 4, które po okresie 2 tygodni obumar³y. Dla rolin krzy¿owych tak jak
i dla rolin motylkowatych Maækiewicz i in. [1982] oraz Ma³achowska-Jutsz i Miksch
[2004] zaobserwowali ich ograniczony wzrost spowodowany zaburzeniem przewodzenia wody w rolinie.
Wp³yw przepracowanego oleju silnikowego na masê czêci nadziemnych
i podziemnych rolin
Po zakoñczeniu dowiadczenia pobrano czêci nadziemne i podziemne badanych
rolin, które wysuszono, a nastêpnie zwa¿ono. Na podstawie tego badania okrelono,
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Rys. 3. rednia wysokoæ czêci nadziemnych gorczycy bia³ej (Synapis alba L.) w zale¿noci
od dawki zanieczyszczenia i terminu pomiaru

¿e wraz ze wzrostem zanieczyszczenia mala³a masa czêci nadziemnych i podziemnych. Ma³achowska-Jutsz i Miksch [2004] oraz Liste i Felgentreu [2006] wyjaniaj¹ to
faktem, i¿ w os³abionych rolinach nie mog¹ prawid³owo zachodziæ podzia³y komórkowe, co prowadzi w konsekwencji do ograniczenia przyrostu masy.
Kupkówka pospolita by³a rolin¹ odznaczaj¹c¹ siê najwy¿sz¹ mas¹ czêci podziemnych i nadziemnych sporód wszystkich gatunków badanych w dowiadczeniu. Zwi¹zane jest to z faktem, i¿ nale¿y ona do rodziny traw, w zwi¹zku, z czym charakteryzuje
siê du¿ym przyrostem czêci nadziemnych oraz rozleg³ym systemem korzeniowym.
Podczas badañ zanotowano spadek masy korzeni i ³odyg rolin kupkówki wraz ze
zwiêkszeniem dawki zanieczyszczenia (rys. 4). Przy kombinacji 2 masa systemu korzeniowego by³a nieznacznie wiêksza od masy korzeni rolin z poprzedniej kombinacji.
Spowodowane to mo¿e byæ wiêksz¹ akumulacj¹ zanieczyszczenia w tkankach korzeni,
wp³ywaj¹c w ten sposób na wzrost ich masy w stosunku do mniejszego ska¿enia.
rednia masa korzeni i ³odyg wyki siewnej mala³a wraz ze wzrostem zanieczyszczenia (rys. 5), przy czym w kombinacji 3 zanotowano gwa³towny spadek masy zarówno korzeni jak i ³odyg, co mo¿e wynikaæ ze znacznego spadku wzrostu rolin wyki,
który odnotowano w tej kombinacji 3. Z danych przedstawionych przez Ma³achowsk¹Jutsz i Mikscha [2004] dla rolin motylkowatych, wynika podobna zale¿noæ, ¿e dawka 10 g oleju na 1000 g gleby wp³ywa niekorzystnie na masê czêci nadziemnych i
podziemnych.
Dla gorczycy bia³ej tak¿e zaobserwowano spadek masy czêci nadziemnych i podziemnych wraz ze zwiêkszeniem siê zawartoci przepracowanego oleju silnikowego w
glebie (rys. 6). W przeciwieñstwie do kupkówki i wyki, gwa³towny spadek masy korzeni i ³odyg gorczycy stwierdzono ju¿ w kombinacji 1, czyli przy dawce 0,5 g oleju na
1000 g gleby. W kolejnych kombinacjach dowiadczenia wzrastaj¹ce zanieczyszczenie
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Rys. 4. Masa czêci nadziemnych i podziemnych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.)
w zale¿noci od stopnia zanieczyszczenia gleby

Rys. 5. Masa czêci nadziemnych i podziemnych wyki siewnej (Vicia sativa L.) w zale¿noci
od stopnia zanieczyszczenia gleby

Rys. 6. Masa czêci nadziemnych i podziemnych gorczycy bia³ej (Synapis alba L.) w zale¿noci
od stopnia zanieczyszczenia gleby
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wp³ywa³o hamuj¹co na masê ³odyg i korzeni gorczycy. W kombinacji 3 uzyskano bardzo ma³e wartoci pomiarów (0,010 g dla ³odyg i 0,005 g dla korzeni), co spowodowa³o, ¿e nie s¹ one dostrzegalne na wykresie. Wy¿sze dawki zanieczyszczenia (50 i 100 g
oleju na 1000 g gleby) zahamowa³y ca³kowicie wzrost rolin. Badania wykonane przez
Ma³achowsk¹-Jutsz i Mikscha [2004] wykaza³y, ¿e najwiêkszy spadek masy dla korzeni wystêpuje w zakresie dawek ska¿enia od 75 do 100 g oleju na 1000 g gleby, natomiast dla ³odyg od 1 do 10 g oleju na 1000 g gleby.

PODSUMOWANIE
Przepracowany olej silnikowy przedostaj¹c siê do rodowiska wp³ywa³ niekorzystnie na wzrost i rozwój badanych rolin.
Na podstawie przeprowadzonego dowiadczenia wegetacyjnego stwierdzono, ¿e:
1. redni wzrost rolin zmniejsza³ siê wraz ze wzrostem stê¿enia zanieczyszczenia w
glebie, a w kombinacjach przy dawce zanieczyszczenia 50 i 100 g oleju na 1000 g
gleby nie zaobserwowano wzrostu rolin.
2. Zanieczyszczenie powoduj¹ce znaczny spadek przyrostu roliny znajduje siê dla
kupkówki pospolitej i wyki siewnej w przedziale od 1 do 10 g oleju na 1000 g gleby,
a dla gorczycy bia³ej  od 0,5 do 1 g oleju na 1000 g gleby.
3. System korzeniowy najs³abiej rozwin¹³ siê u wyki siewnej, a najlepiej u kupkówki
pospolitej.
4. Zwiêkszenie dawki zanieczyszczenia spowodowa³o wzrastaj¹ce zahamowanie przyrostu masy czêci nadziemnych i podziemnych rolin. Najwiêksze zahamowanie
zaobserwowano u gorczycy bia³ej, a najmniejsze u kupkówki pospolitej.
Na podstawie wyników z dowiadczenia wegetacyjnego mo¿na s¹dziæ, ¿e kupkówka pospolita by³a rolin¹ najbardziej odporn¹ na zanieczyszczenie gleby przepracowanym olejem silnikowym. Gatunkiem najmniej odpornym na substancje ropopochodne okaza³a siê gorczyca bia³a.
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IMMUNITY OF SELECTED PLANTS SPECIES ON SOIL POLLUTION
OF OVERWORKED ENGINE OIL
Summary
Most of products of oil refining have a toxic effects to plants, animals and also to man. Especially
dangerous for environment are overworked engine oils because of its pollutants. The aim of this work
was to determine the effect of overworked engine oil on growth and advancement of chosen species
of plants. The effect of increasing concentration of the overworked engine oil in the soil (0,5, 1, 10,
50, 100 g/kg) on: biomass of roots, the stalk elongation, biomass of stalk of Dactylis glomerata L., Vicia
sativa L., Synapis alba L., were studied. On the basis of research results it was stated that limiting the
height of plants was causing used oil. Increasing the dose of xenobiotic caused reducing biomass of roots
and stalks all tested plants. The species studied showed different sensitivity to the concentration of
overworked engine oil.
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