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RAPORT WEWNĘTRZNY 

 

Wpływ zmian odczynu wód na zmiany ilościowe populacji wybranych glonów 

(Wyniki badań: Scenedesmus (Chlorophyta), Chlorella (Chlorophyta) i sinice) 

 

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie tematyką wykorzystania 

potencjału mikroorganizmów wodnych w tym glonów. Organizmy te mogą znaleźć 

wykorzystanie w energetyce (jako biomasa do produkcji alternatywnych paliw), kosmetyce, 

ochronie środowiska lub przemyśle spożywczym. Pomimo najczęściej niewielkich rozmiarów 

tempo ich wzrostu jest bardzo duże. Mają one również niewielkie wymagania pokarmowe. 

Jednak mikroalgi często są wrażliwe na odczyn wody, zasolenie i rodzaj promieniowania 

świetlnego. Produkcja biomasy glonów odbywa się najczęściej w fotobioreaktorach, gdzie 

warunki prowadzenia procesu w pewnym stopniu można kontrolować. Jednak nawet i tam 

może dojść np. do gwałtownego obniżenia się odczynu pożywki wzrostowej i zahamowania 

tempa wzrostu glonów. Dlatego ważne jest poznanie wrażliwości uprawianych mikroalg na 

zmiany warunków środowiskowych. 

 Autorzy badań w swoim opracowaniu podjęli tematykę reakcji glonów na zmiany pH 

pożywki hodowlanej. Badane populacje glonów pochodziły z wody z naturalnego zbiornika 

(staw). Hodowlę glonów prowadzono przez okres 21 dni w trzech pięciolitrowych 

bioreaktorach. Podłoże wzrostowe dla glonów stanowiła woda pobrana ze stawu użyźniona 

ściekami syntetycznymi, nie sterylizowanymi. Badania prowadzono równolegle przy trzech 

różnych wartościach odczynu pożywki - pH= 2; 3,5; 5. Próbki do analiz pobierano codziennie 

w ilości 50 ml z każdego bioreaktora. Każdorazowo uzupełniano ciecz w bioreaktorze 

ściekami syntetycznymi. W badanych próbkach badano wzrost ilościowy populacji glonów. 

Do liczenia ilości glonów w 1ml ścieków stosowano hemocytometr. Analizowano również 

zmienność gatunkową. 
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Wprowadzenie 

Nazwa „glony” nie jest terminem taksonomicznym. Została zapożyczona z gwary 

góralskiej i wprowadzona do polskiej terminologii botanicznej przez profesora 

Rostafińskiego. Grupa organizmów, które są zaliczone do glonów obejmuje ponad 20 tysięcy 

gatunków, należących do rozmaitych grup systematycznych roślin plechowych takich jak 

zielenice, okrzemki, eugleniny, brunatnice, krasnorosty, etc., które tworzą wspólne, złożone 

zbiorowiska. Badacze określają glony (ang. algae) jako bardzo zróżnicowaną grupę 

fotosyntezujących roślin, które nie posiadają zróżnicowanych korzeni, łodyg, liści i tkanek 

naczyniowych. Do glonów niektórzy autorzy zaliczają również takie prokariotyczne 

organizmy jak sinice czyli cyjanobakterie (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota, Cyanophyta) 

oraz Prochlorophyta, wyraźnie podkreślając, że organizmy te należą jednocześnie do grupy 

taksonomicznej Eubacteria. Termin „glony” ma więc obecnie walor wyłącznie ekologiczny, a 

nie taksonomiczny [8, 13]. 

Większość gatunków glonów to organizmy wodne. Zasiedlają one jednak również środowiska 

lądowe i powierzchniową warstwę gleb. Występują także w środowiskach ekstremalnych, tam 

gdzie woda pojawia się przejściowo, zarówno w silnie zasolonych glebach, jak i na śniegu, 

lodowcach. Rozwijać się mogą także na gorących pustyniach  

i w gorących źródłach. Występują na skałach i korze drzew [8]. 

Rozwój glonów zależy od wielu czynników m.in.: od światła, temperatury, pH, zawartości w 

wodzie mineralnych składników odżywczych, możliwości wymiany gazowej, obecności 

mikroelementów i substancji toksycznych, jak również obecnych w wodzie jonów [5]. 

Występowanie i rozwój glonów zależy w dużym stopniu od odczynu środowiska. Najliczniej 

glony występują w wodach o pH od 6,5 do 8,5. Niskie wartości odczynu wody wpływają na 

morfologię komórek i tworzenie się form teratologicznych. Wywołują również zmiany w 

strukturze zbiorowisk glonów, powodując zmniejszenie różnorodności gatunkowej i biomasy 

[8].  

   Zasiedlanie i egzystencja poszczególnych gatunków w środowiskach wodnych jest zależna 

od ich wymagań ekologicznych. Generalnie jednak we wszystkich typach wód spotyka się 

przedstawicieli takich grup jak: sinice, okrzemki, złotowiciowce, kryptofity, eugleniny, 

bruzdnice, zielenice czy sprzężnice. Grupami cechującymi się największą różnorodnością w 
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wodach są okrzemki, zielenice i sinice. Zdarza się jednak, że np. w stawach hodowlanych 

dużą różnorodność wykazują eugleniny, a w stawach śródleśnych sprzężnice. Sinice licznie 

rozwijają się w stawach rybnych, zwłaszcza w stawach nawożonych. Najczęściej spotyka się 

tutaj Microcystis aeruginosa, różne gatunki Anabaena i Aphanizomenon flos-aquae. W 

okresie lata i jesieni często występują natomiast okrzemki kolonijne, takie jak: Asterionella 

formosa, Aulacoseira granulata, czy też gatunki z rodzaju Fragilaria. Te same gatunki także 

często spotyka się w stawach hodowlanych, jako gatunki towarzyszące glonom z innych grup 

systematycznych. Zielenice występujące w planktonie najczęściej reprezentowane są przez 

zielenice właściwe oraz zielenice toczkowe [15]. 

   Grupą dominującą w litoralu i planktonie otwartej wody stawów oraz w pelagialu różnych 

zbiorników wód stagnujących są chlorokokowce. Gatunki występujące we wszystkich typach 

wód, to różne gatunki Pediastrum (P. biradiatum, P. boryanum, P. duplex, P. tetras). Innym 

rodzajem licznie reprezentowanym w wodach płynących i stojących jest Scenedesmus. 

Gatunki należące do tego rodzaju cechuje bardzo duża zmienność morfologiczna zależna od 

czynników środowiska [15]. 

   Ze względu na występowanie w bardzo zróżnicowanych warunkach, odporność i szybkie 

tempo wzrostu glony należą do pionierów zasiedlających nowe środowiska. Jako producenci 

materii organicznej stanowią pierwotne źródło pokarmu dla organizmów zwierzęcych. Glony 

aktywnie biorą udział w obiegu materii organicznej w środowisku. Mikroalgi mogą też 

produkować związki, które mogą być wykorzystane w kosmetyce lub lecznictwie [3]. Duże 

nadzieje wiąże się również z możliwością zastosowania biomasy glonów w produkcji 

biopaliw [2,4,6]. 

   Niektóre gatunki mogą jednak oddziaływać ujemnie na środowisko wodne. W okresie 

masowego rozwoju (zakwit) glony stwarzają problemy w eksploatacji zbiorników wody 

pitnej, wytwarzając związki o toksycznych własnościach. Dlatego też należy kontrolować 

skład gatunkowy w ewentualnych hodowlach glonowych i  ich rozwój w oparciu o znajomość 

wymagań środowiskowych. 

   Przedstawiono analizę zmian ilościowych w populacji glonów spotykanych najczęściej w 

środowiskach wód zanieczyszczonych w różnych warunkach odczynu podłoża. 
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Metodyka i zakres badań 

Hodowlę glonów prowadzono jako okresową (doświadczenie trwało 21 dni) w trzech 

pięciolitrowych bioreaktorach stale napowietrzanych i oświetlanych. Podłoże wzrostowe dla 

glonów stanowiły ścieki syntetyczne, nie sterylizowane. Do każdego bioreaktora 

wprowadzono po 350 ml zawiesiny glonów w wodzie pobranej ze stawu i uzupełniono 

ściekami. Badania prowadzono równolegle przy trzech różnych wartościach odczynu 

pożywki - pH= 2; 3,5; 5. Odczyn wody korygowano za pomocą 0,1 N HCl. Skład pożywki 

syntetycznej stosowanej w hodowli zestawiono w tabeli 1. Proporcje składu ścieków 

syntetycznych zmodyfikowano i dobrano doświadczalnie dla dominujących w wodzie 

stawowej glonów, wykonując pilotażowe badania wstępne. Temperaturę hodowli 

utrzymywano w zakresie 19-22°C. 

Próbki do analiz pobierano codziennie w ilości 50 ml z każdego bioreaktora. Każdorazowo 

uzupełniano ciecz w bioreaktorze ściekami. Przyrost populacji glonów badano licząc komórki 

(N) w próbce o pojemności 1 ml. Liczbę komórek zliczano pod mikroskopem przy użyciu 

komory Thoma (hemacytometr). Dla uniknięcia opadania glonów na dno naczynia w czasie 

pobierania próbkę mieszano. Badania prowadzono w 3 powtórzeniach. Przedstawione wyniki 

stanowią średnią z tych powtórzeń.  

 

Tabela 1. Skład chemiczny podłoża hodowlanego 

Rodzaj składnika Ilość składnika [mg/dm³] 

MgSO4 1 

CaCl2 3 

Na2HPO4 5 

NaCl 7 

K2HPO4 28 

KNO3 80,9 
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Wyniki badań 

Dla lepszego uwidocznienia uzyskanych wyników badań na rysunku 1 zestawiono zbiorczo 

wszystkie uzyskane dane. Mikroskopowe obserwacje najliczniej występujących gatunków 

glonów z wody pobranej ze stawu, które wyhodowano w doświadczeniu przedstawiono na 

fotografiach 1-3. 
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Rys. 1. Porównanie liczby komórek glonów przy trzech zakresach pH: 2; 3,5; 5 
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Fot.1 Scenedesmus (Chlorophyta)     Fot.2 Chlorella (Chlorophyta)  

 

    

Fot.3 Sinice (Cyanophyta) oraz Chlorella (Chlorophyta)   

 

Analizując uzyskane wyniki badań zamieszczone na wykresie stwierdzono, że 

najintensywniejszy przyrost populacji glonów w warunkach zakwaszenia nastąpił przy 

odczynie pożywki równym 3,5 (12,2*106 komórek glonów w 1ml po 15 dniach hodowli). 

Najwolniejszy rozwój hodowanych glonów zaobserwowano przy pH obniżonym do 2. Ilość 

komórek glonów (maksymalną ilość biomasy uzyskano po 13 dniach hodowli) w wodzie o 

tym odczynie wynosiła 8,2*106 komórek w 1ml. Interesujący z naukowego punktu widzenia 

był spadek ilości populacji badanych glonów w bioreaktorze, gdzie odczyn był utrzymywany 

na poziomie 5 (9,2*106 komórek glonów w 1ml). W okresie 3 tygodni obserwowano powolny 
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lecz stały wzrost populacji glonów we wszystkich bioreaktorach. Średnio najintensywniejszy 

rozwój tej grupy organizmów stwierdzono od 12 do 15 dnia trwania hodowli. 

Najliczniejszym gatunkiem glonów rozwijającym się w hodowli okresowej były zielenice, 

wśród których przeważały Scenedesmus [fot.1] i Chlorella [fot.2,3]. Występowały także 

mniej licznie sinice [fot.3]. 

 

Dyskusja wyników  

 

Glony są grupą niezwykle różnorodną, zamieszkującą różne, nawet te z pozoru 

niedostępne środowiska. Są podstawowym elementem środowiska wodnego i są niezbędne 

dla prawidłowego jego funkcjonowania. Dzięki swoim krótkim cyklom życiowym szybko 

reagują na zmiany warunków środowiska, są bardzo dobrymi wskaźnikami środowiska 

wodnego, przede wszystkim trofii i zanieczyszczenia, zakwaszenia czy zasolenia. Gatunki 

zamieszkujące różne typy wód są przystosowane do życia w konkretnych warunkach 

środowiska. Należy dbać o jak największą różnorodność siedlisk wodnych, bowiem ich zanik 

spowoduje wyginięcie wielu gatunków, których istnienia być może nikt jeszcze nie 

stwierdził.  

Jednym z warunków przyrodniczych, mającym duży wpływ na wzrost glonów jest odczyn 

wody. Kształtuje się on pod wpływem wzajemnych oddziaływań fizycznych, chemicznych i 

biotycznych czynników środowiskowych. Odczyn wody ulega znacznym wahaniom wskutek 

wykorzystania CO2 w czasie fotosyntezy. Wpływa na wykorzystanie związków azotu i 

fosforu oraz krzemionki, która jest bardziej dostępna dla glonów w wodach alkalicznych. 

Organizmy wodne w tym glony źle znoszą duże wahania odczynu wody. Wyjątkiem jest 

termofilna alga Cyanidum caldarium należąca do obligatoryjnych acydofili, która wykazuje 

optymalny rozwój przy pH 2 [14]. Dużą odpornością na ekstremalnie wysoki odczyn wód 

(nawet powyżej 9) charakteryzują się okrzemki i wiciowce morskie. Ponadto okrzemki są 

organizmami, które wykazują się większą tolerancją na wahania odczynu wód [1]. 

W niniejszej pracy przeprowadzono badania dotyczące wzrostu i rozwoju glonów 

pobranych ze stawu w hodowli okresowej przy różnych zakresach pH. Jednak były to 

wartości niskie lub bardzo niskie (pH od 2 do 5). Analizowano czy bardzo niskie pH 
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zahamuje wzrost alg. W próbkach wody ze stawu, które pobrano do badań dominowały 

zielenice, wśród których przeważały, różne gatunki z rodzaju Chlorella i Scenedesmus. 

Pojawiały się, także mniej licznie sinice. Głównie te grupy organizmów były wliczane do 

badanej ogólnej populacji glonów w zmiennych warunkach odczynu wód. Badano reakcję 

glonów i tempo ich wzrostu w skrajnie niskim pH pożywki. Najintensywniejszy wzrost 

mikroalg stwierdzono średnio od 12 do 15 doby przebiegu badań. Uzyskane wyniki badań 

różniły się od obserwacji Berge i in. (2012), który najintensywniejszy wzrost populacji 

glonów (wiciowce), uzyskał już po 5-7 dniach trwania doświadczenia [1]. Jednak w jego 

badaniach odczyn wód w których rozwijały się glony wynosił 7,5 i w trakcie przebiegu 

doświadczenia ulegał wzrostowi aż do wartości ekstremalnych powyżej 9. Ilość uzyskanych 

komórek glonów w doświadczeniach Berge i in. (2012) w trakcie 20 dniowego doświadczenia 

wzrosła dwukrotnie. W poniższych badaniach ilość analizowanych glonów w wodzie po 21 

dniach doświadczenia (maksymalnie) wzrosła dziewięciokrotnie w porównaniu do prób 

bezpośrednio po założeniu hodowli. Ilość glonów była znacząco wyższa niż w doświadczeniu 

Berge i in. (2012). W tak ekstremalnych warunkach zaobserwowano dopasowanie się 

mikroalg do warunków środowiskowych. Trwało ono jednak dłużej niż we wcześniej 

omawianych badaniach (do około 15 dni). Nie zaobserwowano znacznego spadku ilości 

badanych glonów w wodach do odczynu 3,5. Dopiero odczyn o wartości 2,0 powodował 

zmniejszenie się populacji analizowanych grup glonów.  

W badaniach Han i in. (2013) analizowano wzrost i rozwój Chlorella pyrenoidosa w 

bioreaktorach (przez okres 120 dni) [7]. Glon ten miał być przeznaczony do produkcji 

bioetanolu. W badaniach tych autorów największą ilość biomasy glonów uzyskano w 

reaktorze przy odczynie pożywki wynoszącym 6 i 7 (w warunkach stałej kontroli pH). 

Najmniejszą ilość biomasy i wytworzonych związków tłuszczowych stwierdzono, gdy odczyn 

w bioreaktorze wynosił 9 i więcej. Najgorsze parametry uzyskano, gdy w bioreaktorze nie 

kontrolowano pH. Podobne obserwacje stwierdzono w niniejszym opracowaniu. Dominujące 

w doświadczeniu zielenice w tym Chlorella dostosowywały się do niższych wartości odczynu 

podłoża jednak proces ten trwał około 2 tygodni. W badaniach Han i in. (2013) stwierdzono 

również, że glony z rodzaju Chlorella lepiej znoszą nawet niższy odczyn pożywki, jednak 
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powinien on być kontrolowany i utrzymywany na stałym poziomie. W hodowlach bez 

kontroli odczynu stwierdzano nawet 4 krotny spadek wzrostu glonów i produkcji biomasy.  

W innych badaniach stwierdzono, że największy przyrost biomasy odbywał się przy odczynie 

pożywki 7,5 (20*107 komórek w 1ml). Spadek liczebności populacji Chlorella obserwowano 

wraz ze spadkiem pH wody w bioreaktorze. Najmniejszą masę biomasy glonów uzyskano z 

hodowli gdzie odczyn wynosił 5,0 (5*107 komórek w 1ml) [12]. 

Inne badania dowodzą, że maksymalny wzrost populacji glonów może wystąpić wcześniej niż 

w powyższym doświadczeniu. Największą ilość biomasy uzyskał Li i in (2011) w trwającej 

14 dni hodowli Chlorella sp. już w 5 dniu badań [11]. W badaniach tych pożywką wzrostową 

dla glonów były ścieki. 

Dane literaturowe zwykle podają, że najbardziej optymalne wartości pH pożywki dla 

prawidłowego wzrostu mikroalg wynoszą 6-8 [16]. Badania autorów tego referatu wykazały 

jednak, że glony z rodzaju Chlorella sp. wykazują duże możliwości adaptacyjne do niskich 

odczynów środowiska wodnego w którym się rozwijają. Podobne wyniki uzyskali Lam i Lee 

(2012), którzy hodowali glony z rodzaju Chlorella sp. w szerokim zakresie odczynu pożywki 

wzrostowej (pH=3,4,5,6,7,8 i 9) [9,10]. Nie zaobserwowali oni wyraźnych różnic w rozwoju 

tych mikroorganizmów wodnych w różnych warunkach odczynu. Jednak na pewno zdolność 

tolerancji zależy od gatunku. 

 

Wnioski 

 

1. Stwierdzono, że najkorzystniejszy odczyn pożywki dla rozwoju glonów w hodowli 

21 dobowej w warunkach wód zakwaszonych wynosił 3,5. 

2. Odczyn ten początkowo powodował zahamowanie wzrostu glonów, jednak po 

okresie przystosowawczym (trwającym około 2 tygodni) następował szybki wzrost 

populacji.  

3. W przeprowadzonych badaniach glony z rodzaju Chlorella sp. wykazywały 

wysoką tolerancję na niski odczyn wód.  
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4. Wykazano, że dopiero przy pH wynoszącym 2 nastąpił najmniejszy przyrost 

liczebności komórek glonów - było to środowisko zbyt kwaśne dla rozwoju 

analizowanych populacji. 

5. Obserwacje mikroskopowe hodowli pozwoliły zidentyfikować dominujące grupy 

glonów: zielenice (Chlorophyta), wśród których przeważały Chlorella i 

Scenedesmus oraz sinice (Cyanophyta).  

6. Uzyskane wyniki analizy jakościowej alg z wody pobranej ze stawu są zbliżone do 

tych, które są opisywane w literaturze. 
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