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Wstęp 

Skażenie środowiska substancjami nafto- i ropopochodnymi stało się w os
tatnich latach jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawa
nie się tych substancji do otwartych zbiorników wodnych, wód gruntowych czy też 
ziemi uprawnej może powodować poważne następstwa, wynikające z silnie tok
sycznego i rakotwórczego ich charakteru [BIESZKIEWICZ i in . 1997; GALAS i in . 1997]. 
Nagromadzenie takich odpadów jest charakterystyczne dla wielu miejsc, w tym 
dla terenów rafinerii i ich sąsiedztwa, warsztatów czy kombinatów przemysłowych 
jakimi są stocznie. Rozkład biologiczny węglowodorów pochodzenia petroche
micznego w środowisku jest kompleksowym procesem, na który wpływa wiele 
czynników takich jak: skład chemiczny, rodzaj i ilość olejów, a także warunki śro
dowiskowe i rodzaj występujących mikroorganizmów. Zdolność do rozkładu wę
glowodorów wykazują głównie drobnoustroje ( duża grupa zarówno bakterii, droż
dży jak i grzybów strzępkowych). Biodegradacja olejów i smarów zachodzić może 
zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Badania wykazują jednak, 
że w warunkach beztlenowych proces ten przebiega znacznie wolniej [za B1ESZKIE
w1cz i in. 1997]. 

Jak wobec tego spowodować poprawę warunków tlenowych w odpadach, a 
tym samym przyspieszyć rozkład węglowodorów? Może wykorzystać współpracę 
dwóch ważnych grup organizmów glebowych: przedstawicieli mikroorganizmów i 
makrofauny glebowej - dżdżownic? Ale czy dżdżownice znoszą obecność nagro
madzenia odpadów ropopochodnych? 

Użycie dżdżownic do zamiany różnych odpadów organicznych w użyteczne 
nawozy nie jest rozwiązaniem nowym. W naturalnych ekosystemach podobny 
proces odbywa się od milionów lat. To co obecnie nowe, to fakt możliwości znac
znego przyspieszenia recyklingu odpadów organicznych przez zagęszczone popu
lacje tych bezkręgowców w procesie znanym jako biotechnologia wermikultury 
[GESTEL Van i in. 1991; EDWARDS, BOMLEN 1996; KOSTECKA 1998b]. Efektem tego 
procesu jest wermikompost. 
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Celem pracy były wstępne obserwacje stanu populacji dżdżownicy kompos
towej Eisenia fetida (Sav.) w środowisku zanieczyszczonym substancjami ropopo
chodnymi. 

Materiały i metodyka 

W eksperymencie laboratoryjnym hodowano dojrzałe płciowo osobniki Ei
senia fetida (S~v.). Wszystkie dżdżownice pochodziły z własnej hodowli na oborni
ku bydlęcym. Srednia temperatura w laboratorium wynosiła 20±5°C, a wilgotność 
75%. Silnie zagęszczone popłuczyny z tankowców stoczni Gdańskiej, jako odpad 
uciążliwy dla środowiska, składowane były w workach, w okolicach portu. Worki 
zawierały czyste popłuczyny (I) lub popłuczyny zmieszane z trocinami (II). Z obu 
rodzajów materiałów pobrano próby i sporządzono z nich następujące podłoża: 

I - czyste popłuczyny oraz 
celuloza uzyskana z kartonów + obornik bydh;cy + osad ściekowy 
celuloza jw. + obornik koński 
celuloza jw. + osad ściekowy 

II - popłuczyny składowane z trocinami oraz 
celuloza jw. + obornik bydlęcy + osad ściekowy 
celuloza jw. + obornik koński 
celuloza jw. + osad ściekowy 

I - pure ship washing and: 
cellulose from cardboard + cattle manure + sewage sludge 
cellulose from cardboard + horse manure 
cellulose from cardboard + sewage sludge 

II - ship washing stored with sawdust and: 
cellulose from cardboard + cattle manure + sewage sludge 
cellulose from cardboard + horse manure 
cellulose from cardboard + sewage sludge 

(I: I :0,5:0,5) 
( 1 :I :1) 
(1 :1 :1) 

(1:1:0,5:0,5) 
( 1: 1: 1) 
(1: I: I) 

(1:1 :0.5:0.5) 
( I :1 :1) 
(I: I: I) 

(1 :I :0.5:0.5) 
(I :1 :1) 
(1 :l: I) 

A,,-F" drugi komplet analogicznych podłoży pozostawionych bez dżdżownic 
A,,-F" second set of analogous beds left without earthworms 

A 
B 
C 

D 
E 
F 

A 
B 
C 

D 
E 
F 

Prób<, każdego podłoża (A-F) umieszczono w litrowych wazonach z 20 
osobnikami E. fetida: 10 osobników dojrzałych i 10 osobników tylko z tubercullae 
pubertatis. Drugi komplet analogicznych podłoży (A,,-F") pozostawiono bez 
dżdżownic. Liczebność, biomas<, i produkcjt, kokonów w poszczególnych popula
cjach analizowano czterokrotnie (tab. 1). Porównywano także tempo pojawiania 
się struktury gruzełkowatej i zaniku niekorzystnego zapachu przygotowanych mie
szanek. 

Po trzech miesiącach w uzyskanych wermikompostach określono poziom 
składników pokarmowych niezbędnych dla roślin (metodą Spruwaya w modyfika
cji Nowosielskiego), a także zawartość wybranych metali ciężkich (Pb, Zn, Cd) -
metodą absorpcji atomowej (tab. 2). Zawartość ołowiu i kadmu określono także 
w ciałach hodowanych dżdżownic (tab. 3). 

Wyniki 

Najkorzystniejsze cechy populacyjne (największy przyrost biomasy i najwię
cej złożonych kokonów) stwierdzono u E. fetida, hodowanych w mieszaninie D. 



MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POPU LAOI DŻDŻOWNIC .. . 619 

Na tym podłożu biomasa dżdżownic wzrastała najbardziej regularnie i do końca 
prowadzonych obserwacji. Po 3 miesiącach wzrosła ona o 3,57 g (średni przyrost 
biomasy indywidualnego osobnika o 0,18 g). Dżdżownice złożyły na tym podłożu 
także najwięcej kokonów (30 sztuk). 

Wcześniejsze składowanie popłuczyn z trocinami wywarło korzystny wpływ 
na warunki występujące w mieszankach tego podłoża, z punktu widzenia potrzeb 
populacji E. fetida. W czasie trzech miesięcy hodowli wszystkie dżdżownice hodo
wane w wazonach D, E i F prawidłowo dojrzały płciowo (miały dobrze rozwinięte 
clitellum) i składały liczne kokony: 30 w wazonie D, 10 w E i 21 w wazonie F 
(tab. 1 ). 

Tabela 1; Table 1 

Zmiany w populacji E. fetida na różnych podłoża 
Changes in population of E. fetida on different substrates 

Podłoże z czystymi popłuczynami Data A B C Substrate with ship washing Date 

~urna biomasy; Sum of biomass (g) 5,16 4,49 5,00 Srcdnia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 16.02 0,26±0,06 0,22±0,05 0,25±0,05 
mens ±SD 

~urna biomasy; Sum of biomass 4,89 4,57 7,67 
Srednia biomasa osobników; Mean biomass of spcci- 0,24±0,05 0,22±0,05 0,36±0.07 
mens ±SD 30.02 
Przyrost biomasy; Biomass increase --0,26 0,07 2.65 
Kokony; Cocoons brak; lack brak; lack brak; Jack 

~urna biomasy; Sum of biomass 4,66 3,97 7,82 
Srcdnia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 0,23±0,05 0,20±0,04 0,39±0,09 
mens ±SD 29.03 
Przyrost biomasy; Biomass increase --0,24 --0,60 0,17 
Kokony: Cocoons brak; Jack brak; lack 2 

~uma biomasy; Sum of biomass 5,09 3,854 7,69 
Sred nia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 0,26±0,07 0,19±0,04 0,38±0,11 
mens ±SD 29.04 
Prąrost biomasy; Biomass incrcase 0,43 --0,ll --0,14 
Kokony; Cocoons brak; lack brak; lack 3 

Podłoże z popłuczyn składowanych z trocinami Data D E F Substrate with ship washing stored with sawdust Date 

~urna biomasy; Sum of biomass (g) 4,92 4,41 3,91 
Srednia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 16.02 0,24±0,06 0,22±0,03 0,20±0,04 
mens ±SD 

~urna biomasy; Sum of biomass 7,73 5,46 6,82 
Srednia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 0,38±0,08 0,27±0,06 0,34±0,08 
mens ±SD 30.02 
Przrost biomasy; Biomass increase 2,81 1,05 2,91 
Ko ony: Cocoons 2 1 I 

~urna biomasy; Sum of biomass 8,11 5,50 8,36 
Srednia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 0,40±0,08 0,27:±:0,05 0,42±0,09 
mens ±SD 29.03 
Przyrost biomasy; Biom ass increase 0,38 0,04 1,54 
Kokony; Cocoons 18 brak; lack 15 

~urna biomasy; Sum of biomass 8,49 5,77 7,72 
Sred nia biomasa osobników; Mean biomass of speci- 0,42±0,10 0,29±0,07 0,39±0,09 
mens ±SD 29.04 
Przyrost biomasy; Biomass increase 0,39 0,29 --0,65 
Kokony; Cocoons 30 10 21 

A,B,C,D,E,F pojemniki hodowlane wg opisu w metodyce; microcosms 
described in materiał and metods 
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W warunkach dostępu do odpowiedniego pokarmu dżdżownice E. fetida są 
płodne i aktywne. Podłoże w wazonie D zawierało pokarm najbardziej zróżnico
wany (obornik bydlęcy i osady ściekowe bogate w mikroorganizmy). Było także 
wzbogacone celulozą, co wpływa dodatnio na rozrodczość E. fetida [EDWARDS, 

B01-ILEN 1996). Wazon D charakteryzował się także najniższym poziomem ołowiu i 
kadmu (tab. 2). Miał na to wpływ sposób wcześniejszego składowania popłuczyn, 
który powodował znacznie większe „rozcieńczenie" tych metali niż w podłożach 
A, Bi C. Z literatury (NEUHAUSER i in. 1984; GE~'TEL Van i in. 1991; KOSTECKA i in. 
1996; KOSTECKA 1998a] wiadomo, że podwyższone poziomy metali mogą powodo
wać śmiertelność dżdżownic, ograniczać ich dojrzewanie lub ilości składanych 
kokonów. 

Tabela 2; Table 2 

Zawartość składników pokarmowych i metali ciężkich w wermikompostach 
z mieszanek popłuczyn 

Content of nutrients and heavy metals in vermicomposts from 
mixtures with ship washing 

I li 
Oznaczenie 

Determination Poj.; Pot Poj.; Pot Poj.; Pot Poj.; Pot Poj.; Pot Poj.; Pot 
A B C D E F 

C ogólny; Total C 14,24 13,74 12,60 9,36 10,08 9,18 (% suchej masy; % dry mattcr) 

N ogólny; Total N 
(% suchej masy; % dry mattcr) 0,91 0,77 0,94 0,56 0,34 0,36 

C/N 15,7 17,8 13,4 16,7 29,6 25,5 

pH,,20 7,0 7,4 6,9 6,3 6,9 6,2 

Stc;żenie soli 7,0 7,2 8,7 4,9 5,1 4,9 
Concentration of sa lt (g NaCl·dm-3) 

N-NO, 816 - 906 640 155 694 (mg·kg-1 suchej masy; dry matter) 

P (mg·kg-1 suchej masy; dry mattcr) 80 100 92 486 410 458 

K (mg·kg-1 suchej masy; dry matter) 1200 1721 612 1280 2200 675 

Mg (mg·kg-1 suchej masy; dry mattcr) 800 600 600 400 400 320 

Ca (mg·kg-1 suchej masy; dry malter) 4800 5000 5000 3040 1940 2680 

Pb (mg·kg-1 suchej masy; dry matter) 153 16 1 176 46 60 69 

Cd (mg·kg-1 suchej masy; dry mattcr) 1,30 0,95 1,30 0,30 0,41 0,63 

Zinc 
383 368 410 106 80 143,5 (mg·kg-1 suchej masy; dry matter) 

I - wermikomposty z podłoży z czystymi popłu czynami; vcrmicomposts pmtluccd from 
ship washing storcd without sawdust 

II - wermikompos ty z podłoży z popłuczynami składowanym i z trocinami ; w rmico m
posts produced frnm ship washing stored with sawdust 

A, B, C, D, E, F - pojemniki hodowlane wg opisu w metodyce; microcosms describcd 
in materiał and methods 
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Tabela 3; Table 3 

Zawartość Pb i Cd w ciatach dżdżownic z pojemników D, E i F 
po trzech miesiącach hodowli 

Content of Pb and Cd in the earthworm bodies from D, E and F boxes, 
after 3 months of breeding 

Metal ; Metal 
Poj. ; Pot Poj.; Pot Poj. ; Pot [KOSTECKA, 

D E F KOŁODZIEJ 1994] 

Ołów; Lead (mg Pb·kg-1)* 0,84 1,65 0,57 0,11 

Kadm; Cadmium (mg Cd·kg-1) 0,70 1,08 0,79 0,51 

Zawartość w świeżej masie; Content in fresh mass - 85,8% moisture content 

Wermikomposty wyprodukowane w laboratorium na bazie popłuczyn z 
mycia tankowców, wzbogaconych osadami ściekowymi, celulozą i obornikiem by
dlęcym, zawierały składniki pokarmowe niezbędne dla roślin. Wyprodukowane z 
podłoży D, E i F charakteryzowały się najniższym poziomem badanych metali 
ciężkich, na co miał wpływ sposób wcześniejszego składowania popłuczyn, bo do
da tek trocin powodował większe ich „rozcieńczenie". 

Poziom ołowiu i kadmu w ciałach dżdżownic hodowanych na podłożach z 
popłuczyn był wyższy niż w przypadku ich hodowli na osadach ściekowych (tab. 
3). 

Obserwując tempo uzyskiwania przez podłoża (z dżdżownicami i bez nich) 
struktury gruzełkowatej oraz zanik zapachu smaru i gnicia stwierdzono, że cechy 
te charakteryzowały całe objętości wermikompostów, natomiast w pojemnikach 
A,,-F" (bez dżdżownic), jedynie plytką warstwę przypowierzchniową. 

W opisanym doświadczeniu podjęto próbę hodowli dżdżownic w podłożach 
składających się z uciążliwych dla środowiska odpadów (popłuczyn z mycia tan
kowców będących zagęszczoną ropopochodną substancją i osadów ściekowych). 
Wcześniejsze badania [KOSTECKA, KOLODZIEJ 1994; KOSTECKA 1995, 1996; EDWARDS, 

B OH LEN 1996] wykazały wielokrotnie, że hodowla E. fetida na osadach ściekowych 
może być zakończona sukcesem. 

Kompostowanie, stanowiące proces przemian biologicznych, jest jednym ze 
sposobów utylizacji odpadów. Ponieważ współpraca dżdżownic i mikroorganiz
mów odbywa się w glebie od milionów lat i prowadzi do korzystnego z punktu 
widzenia przyrody recyklingu, warto kontynuować obserwacje nad możliwością jej 
dalszego wykorzystania. Zagęszczone populacje dżdżownic być może i w przypad
ku substancji ropopochodnych będ,) miały do zaoferowania człowiekowi swą 

pomoc [KOSTECKA 1994]. 

Wnioski 

I. Populacje dżdżownic E. fetida przeżywały w podłożach utworzonych z po
płuczyn , pochodz,icych z mycia tankowców w stoczni w Gdańsku, wzboga
conych celulozą, obornikiem i osadami ściekowymi. 

2. Wcześniejsze składowanie popłuczyn z trocinami wywarło korzystny wplyw 
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na warunki występujące w mieszankach podłoża z punktu widzenia potrzeb 
populacji Eisenia fetida. 

3. Wermikomposty wytworzone na skalę laboratoryjną z najkorzystniejszych 
dla dżdżownic mieszanek miały również najkorzystniejszy skład z punktu 
widzenia wymagań roślin. 

4. Oddziaływanie populacji dżdżownic na mikroflorę podłoży wymaga dalszych 
badań, podobnie jak dalszych badań wymaga ocena wpływu dżdżownic na 
tempo rozkładu zawartych w popłuczynach substancji ropopochodnych. 
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Streszczenie 

W prezentowanych badaniach dżdżownice Eisenia fetida (Sav.) hodowano 
na różnych podłożach zmieszanych z uciążliwymi dla środowiska popłuczynami z 
mycia tankowców w Stoczni Gdańskiej . Badania prowadzono na skalę laborato
ryjm1. Zawiesinę popłuczyn zmieszano w różnych kombinacjach z celulozą, obor
nikiem bydlęcym i osadami ściekowymi. Aby określić najkorzystniejsze dla przy
rostów populacji dżdżownic podłoże, obserwowano zmiany ich liczebności i bio
masy, a także ilość składanych kokonów. Porównywano także tempo pojawiania 
się struktury gruzełkowatej i zaniku niekorzystnego zapachu przygotowanych mie
szanek. Najwyższy przyrost biomasy i kokonów stwierdzono na podłożu utworzo
nym z popłuczyn z mycia tankowców składowanych z trocinami w połączeniu z 
celulozą z kartonu, obornikiem bydlęcym i osadami ściekowymi. 

POSSIBILITIES OF USING EARTHWORM POPULATION 
TO BIODEGRADATION OF OIL POLLUTIONS 

Joanna Kostecka 
Department of the Natura! Bases of the Agricultural Production in Rzeszów, 

Agricultural Univcrsity, Kraków 

Key words: E. fetida, oil pollution, biodegradation 

Summary 

In present study the earthworms wcre bred on different substrates mixed 
with ship washing from tankers from overhaul Gdańsk shipyard . Grease from 
ship washing was mixed with ccllulose, cattle manure and sewage sludge in dif
fercnt combinations. The number of earthworms bred on these mixtures, biomass 
and cocoon production were observed to find the best substratum for population 
developmcnt. Rate of gaining granular structure and disappearance of putrid 
smcll in mixtures prepared wcre obscrved too. The best biomass increasing and 
cocoon production could be scen in substrate from grease stored with sawdust + 
ccllulose + cattle manure + sewagc sludge (1:1:0.5:0.5). 
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