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płazów. Aby sprawdzić, czy zwierzęta te 
będą się rozwijać prawidłowo, przeprowa-
dzono badania na kijankach Anaxyrus bore-
as (syn. Bufo boreas) i Lithobates sylvaticus 
(syn. Rana sylvatica). W przypadku obu ga-
tunków wykazały one znacznie zredukowa-
ny i spowolniony wzrost (Pollet i Bendell-
-Young 2009). 

fakt, że stopień biodegradowalności części 
związków wchodzących w skład olejów jest 
niski. W Kanadzie, w miejscach występowa-
nia największych złóż piasków bitumicznych, 
prowadzi się rekultywację zdegradowanych 
obszarów przez ich zalewanie. Jedną z funk-
cji, które miały spełniać te ekosystemy, jest 
tworzenie nowych siedlisk rozrodczych dla 

PODSUMOWANIE

Usuwanie przepracowanych olejów do 
środowiska naturalnego nie jest problemem 
nowym. Istnieje jednak groźba, że rozwój 
przemysłu motoryzacyjnego powiększy za-
kres problemu, zagrażając rozwojowi zarów-
no flory, jak i fauny. Istotnym jest zwrócenie 
uwagi na zjawisko poprzez rozwój badań 
w tym kierunku, określenie potencjalnych 
skutków długotrwałej ekspozycji składników 
olejów na organizmy żywe oraz zwiększenie 
świadomości użytkowników samochodów, że 
usuwanie oleju w niewłaściwym miejscu za-
graża nie tylko środowisku naturalnemu, ale 
również człowiekowi. Z drugiej strony, mu-
simy mieć świadomość kumulowania się w 

środowisku odpadów (np. poprzemysłowych, 
farmakologicznych) i występowania syner-
gii, czyli współdziałania różnych czynników, 
których efekt jest większy niż suma poszcze-
gólnych oddzielnych działań. Prowadzi to do 
obniżenia tolerancji na substancje szkodliwe, 
spadek odporności i wzrost wirulencji drob-
noustrojów chorobotwórczych. Stanowi to 
nie tylko zagrożenie dla bioróżnorodności, 
ale również bezpośrednio dla człowieka. Ma 
to znaczenie szczególnie w aspekcie rosnącej 
antropopresji na ekosystemy seminaturalne, 
pozostałości ekosystemów naturalnych i pier-
wotnych, będących rezerwuarem bioróżno-
rodności i zasobów dla przyszłych pokoleń. 

OLEJE PRZEPRACOWANE JAKO ZAGROŻENIE DLA PŁAZÓW

Streszczenie

Konsekwencją rozwoju przemysłowego jest 
zwiększenie ilości olejów przepracowanych (zuży-
tych olejów smarowych, m.in. z pojazdów mecha-
nicznych, w tym silników spalinowych), które w 
30-35% nie są regenerowane bądź neutralizowane 
zgodnie z obowiązującym prawem. W skład przepra-
cowanych olejów wchodzą metale ciężkie (m.in. Pb, 
Zn, Cu, Ni, Cd) oraz szereg związków węglowodoro-
wych, m.in. o charakterze kancerogennym, rozpusz-

czalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Oznacza to, 
że istnieje realne zagrożenie przedostawania się me-
tali ciężkich i kancerogennych związków aromatycz-
nych do środowiska naturalnego. Celem poniższej 
pracy jest omówienie chemicznego składu olejów 
oraz ich potencjalnego wpływu na rozwój i cykl ży-
ciowy płazów, których liczebność w ostatnich latach 
drastycznie spada. 

USED OILS IN ENVIRONMENT – A POTENTIAL THREAT TO AMPHIBIANS

Summary

Increasing amount of waste industrial oils, 30–
35% of which are not recycled or neutralized with 
legal methods, causes a real risk of environmental 
pollution. Used lubricating oils from internal com-
bustion engines contain inter alia. heavy metals such 
as Pb, Zn, Cu, Ni, Cd and carcinogenic hydrocarbon 
compounds penetration of which into the environ-

ment may bring a real threat for living organisms. 
The aim of this paper is to discuss the chemical 
composition of the oils and potential impact they 
can have on the development and life cycle of am-
phibians, whose number in recent years decreases 
dramatically. `


