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CHARAKTERYSTYKA GATUNKÓW 
MIKROALG POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA W HODOWLACH  
NA CELE ENERGETYCZNE 

Streszczenie 
Mikroalgi są to proste, jednokomórkowe organizmy wodne, które coraz częściej postrzega się ja-

ko jedno z najwydajniejszych dostępnych źródeł biomasy. Mają one zdolność do bardzo szybkiego 
namnażania się i podwajania swojej biomasy, a ich komórki mogą gromadzić duże ilości tłuszczy, co 
dodatkowo zwiększa ich kaloryczność. W naturalnych zbiornikach wodnych mikroalgi bardzo łatwo, 
samorzutnie tworzą gęste zakwity. Jednakże kontrolowana, efektywna i opłacalna hodowla nie jest 
prosta. Sukces zależy od spełnienia szeregu warunków, a jednym z najważniejszych jest wybór odpo-
wiedniego gatunku do hodowli. Uwarunkowania biologiczne i fizjologiczne poszczególnych gatunków 
determinują niejednokrotnie wszystkie kolejne etapy pozyskiwania biomasy i danego biopaliwa. 

WSTĘP 

Wykorzystanie energii przez człowieka nieustannie wzrasta wraz ze wzrostem ludzkiej 
populacji na świecie. Postęp, rozwój i polepszanie warunków życia nierozerwalnie łączy się 
z coraz większym wykorzystaniem różnego rodzaju paliw. Szacuje się, że do 2035 r. zużycie 
energii wzrośnie z 495 do 739 kwadrylionów BTU (zmiana o 49%) [12]. Światowa gospodar-
ka opiera się wciąż na paliwach kopalnych, choć nie jest to korzystne rozwiązanie ani pod 
względem ekonomicznym i politycznym, ani ekologicznym. Dlatego też nieustannie poszuku-
je się źródeł paliw alternatywnych, które gwarantowałyby stabilność, niezależność polityczną 
oraz czystsze środowisko. Obok energii słońca, wiatru, wody czy energii geotermalnej, już 
szeroko wykorzystywana jest biomasa jako substrat do produkcji całej gamy różnych paliw – 
biodiesel’a czy biogazu. Produkcja biomasy z roślin energetycznych nie jest jednak wystar-
czająco efektywna aby zaspokoić całkowicie światowe zapotrzebowanie energetyczne. 

Wielkie nadzieje pokładane są w hodowli mikroalg. Mikroalgi są organizmami prostymi, 
najczęściej jednokomórkowymi o fizjologii podobnej do roślin. Na podobnej zasadzie wyko-
rzystują energię słoneczną i przekształcają ją w biomasę. O ich wyjątkowości stanowi jednak 
wielokrotnie większy niż u roślin przyrost biomasy, co automatycznie przekłada się na wyż-
szy plon i wyższą produkcję biopaliw z danej powierzchni uprawy (tab. 1.). 
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Tab. 1. Porównanie wydajności różnych roślin oraz mikroalg pod względem uprawy na cele energe-
tyczne 

Uprawa 
Biodiesel 
[L/ha/rok] 

Obszar potrzebny do zaspoko-
jenia światowego zapotrze-
bowania na olej napędowy  

[ha x 106] 

Potrzebny obszar wyrażo-
ny w procentach lądu 

całkowitego  
[%] 

Potrzebny obszar wyra-
żony w procentach lądu 

uprawnego  
[%] 

Bawełna 325 15002 100,7 756,9 
Soja 446 10932 73,4 551,6 

Gorczyca 572 8524 57,2 430,1 
Słonecznik 952 5121 34,4 258,4 

Rzepak 1190 4097 27,5 206,7 
Jatrofa 1892 2577 17,3 130 (0a) 
Palma 5950 819 5,5 41,3 

Algi (10 g m-2 dzień-1, 
30% TAG) 

12000 406 2,7 20,5 (0a) 

Algi (50 g m-2 dzień-1, 
50% TAG) 

98500 49 0,3 2,5 (0a) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17]. 

Pozyskanie biopaliw z komórek mikroalg nie jest jednak jeszcze procesem dobrze pozna-
nym. Trudność leży w przede wszystkim w rozmiarze tych mikroorganizmów (kilka – kilka-
naście mikrometrów), w szybkości produkcji (plon uzyskiwany jest wielokrotnie w ciągu ro-
ku) oraz w tym, że hodowle muszą być prowadzone w wodnym medium. O ile powszechnie 
znane i stosowane procesy technologiczne przetwarzania gotowej biomasy roślinnej mogą 
z powodzeniem być wykorzystane w stosunku do biomasy mikroalg, problem stanowią wła-
śnie te wcześniejsze etapy czyli przede wszystkim wybór gatunku, wyhodowanie biomasy 
oraz separacja z pożywki. 

Dotychczas poznano ok. 30 tys. gatunków mikroglonów, a szacuje się, że ich liczbę moż-
na przedstawiać nawet w milionach [2]. Systematyka alg jest bardzo rozbudowana i ulega 
nieustannej przebudowie [3]. Zawiera ona podziały na wiele różnorodnych grup, z których 
każda ma inne, unikalne właściwości. Wybór tego jedynego, odpowiedniego gatunku do ho-
dowli jest podstawowym etapem produkcji, który ma wpływ na wszystkie dalsze procesy po-
zyskiwania biopaliw. 

1. SELEKCJA GATUNKU 

Jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze danego gatunku mikroalg, należy jasno okre-
ślić realne i osiągalne możliwości producenta. Najważniejsze czynniki, jakie trzeba wziąć pod 
uwagę to: 
− warunki klimatyczne miejsca hodowli, 
− typ fotobioreaktora, możliwości kontroli parametrów urządzenia, 
− dostępne pożywki potrzebne do wzrostu komórek, 
− typ produkowanego paliwa. 

Większość gatunków jest rozpowszechniona na całym globie ziemskim, jednak zawsze 
lokalnie występują wyróżniające się odmiany i szczepy danego gatunku. Są one dostosowane 
do warunków panujących w ich rodzimym regionie i w związku z tym mogą wykazywać uni-
kalne cechy np. metaboliczne [19]. Dlatego też warto szukać, pobierać, izolować i selekcjo-
nować szczepy np. z ekstremalnych środowisk, gdyż mogą one być naturalnie przystosowane 
do hodowli, którą chcielibyśmy prowadzić [11]. Jednak hodowla w warunkach odmiennych 
od lokalnych możliwa jest w zasadzie tylko w systemach zamkniętych i w pełni kontrolowa-
nych fotobioreaktorów. Jeśli planujemy hodowlę w otwartych stawach, ważne jest, aby gatu-
nek był dostosowany do lokalnych warunków klimatycznych, atmosferycznych itp., więc 
w takim wypadku należy izolować gatunki lokalnie występujące.  
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Wybór gatunku do hodowli jest kluczowym momentem, gdyż cechy danego organizmu 
mają wpływ na każdy etap hodowli i dalszych procesów prowadzących do uzyskania biopali-
wa. Jeszcze przed wyborem konkretnego gatunku należy zdecydować jaki typ paliwa chcemy 
uzyskać z biomasy. W zależności od typu paliwa, należy poszukiwać gatunku o określonym 
składzie chemicznym. Gatunki o wysokiej zawartości tłuszczu, są najodpowiedniejsze do pro-
dukcji płynnych estrów i węglowodorów, a ponadto wysoka kaloryczność biomasy pozwala na 
uzyskanie największych ilości metanu (biogazu). Jedyną wadą produkcji metanu z tłuszczów 
jest długi czas ich rozkładu w porównaniu z innymi substratami (tab. 2). Wysoka zawartość 
węglowodanów w biomasie umożliwia produkcję bioetanolu. Komórki o dużej zawartości 
białek wykazują najmniejsze wartości ilości wyprodukowanego biogazu ze względu na więk-
sze ilości wydzielanego amoniaku, który może zahamować proces fermentacji [5, 16] (rys. 1). 

a) b) 

c)  

Rys. 1. Uzysk różnego typu paliw z gatunków o wysokiej zawartości a) tłuszczu, b) węglowodanów, 
c) białek [5]. 

Tab. 2. Uzysk metanu oraz czas hydrolizy różnych substratów [19] 
Substrat Uzysk metanu (L CH4 g s.m.o.-1) Czas hydrolizy (dni) 

Białka 0,851 0,43 
Tłuszcze 1,014 3,2 
Węglowodany 0,415 0,18 

Obok składu chemicznego komórek, najważniejszym czynnikiem jest szybkość przyrostu 
biomasy. W sprzyjających warunkach mikroglony mogą odbywać podziały swoich komórek 
nawet co 3,5 godziny [8]. Efekty tak szybkich podziałów objawiają się w bardzo wysokiej pro-
duktywności, która u niektórych gatunków osiąga nawet 7,7 g s.m./l/dzień. Biorąc pod uwagę 
wydajność z powierzchni, produktywność może wynieść nawet 130 g s.m./m2/dzień [11]. Tak 
wysokie wyniki zależą nie tylko od warunków środowiskowych, ale też od zdolności gatunku 
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do tworzenia gęstych zawiesin. Inne cechy mikroglonów, które pozytywnie wpływają na 
efektywność produkcji zostały zebrane w tabeli 3. 

Tab. 3. Pożądane cechy gatunku hodowanego w masowej kulturze [7, 19]. 
Cecha Korzyść 

Szybkie podziały komórkowe 
Objęcie dominacji w środowisku, niedopuszczanie konkurujących 
gatunków, zmniejszenie powierzchni hodowli 

Wysoka zawartość interesującego nas produktu 
Zwiększa dochody, jednak zazwyczaj produkcja wartościowych 
substancji spowalnia wzrost 

Przystosowanie do warunków ekstremalnych 
Redukuje ryzyko zakażenia i dopuszczenia drapieżników, jednak 
takie warunki mogą być trudne do utrzymania 

Odporność na patogeny Redukcja ryzyka zakażenia 
Duże komórki, tworzące kolonie i filamenty Redukuje koszty zbioru i dalszych procesów produkcyjnych 
Zdolność samoistnej flokulacji bez dodawania środków 
chemicznych 

Ułatwienie zbioru 

Szeroki zakres tolerancji na czynniki środowiskowe 
Pozwala na mniejszą kontrolę nad warunkami i na hodowlę  
w różnych porach roku 

Szeroka tolerancja zawartość CO2 i zdolność  
do pochłaniania dużych ilości CO2 

Pozwala na hodowlę w obecności wysokiego stężenia CO2  
i efektywne sekwestrowanie go 

Wytrzymałość na stres mechaniczny 
Umożliwia wykorzystanie pomp i różnych metod mieszania  
bez obawy o uszkodzenie komórek 

Odporność na zanieczyszczenia 
Możliwość hodowli w zanieczyszczonych ściekach  
i przy użyciu spalin zawierających NOx i SOx 

Niewydzielanie substancji autoinhobitujących  
i zdolność do życia w zagęszczonej kulturze 

Większa gęstość hodowli 

Obecnie hodowla alg na cele wyłącznie energetyczne nie jest opłacalna. Dlatego też jesz-
cze przez długi czas należy szukać rozwiązań, które pozwoliłyby wykorzystać jedną hodowlę 
do wielu celów – m.in. do produkcji wartościowych farma- i nutraceutyków itp [20]. To po-
zwoli wykorzystać wszystkie cenne składniki komórek mikroglonów, m.in. przeciwutlenia-
cze, barwniki czy wartościowe białko. 

2. GATUNKI MIKROALG O POŻĄDANYCH CECHACH 

Grupa zielenic (Chlorophyceae) jest najbliżej spokrewniona z roślinami wyższymi i czę-
sto bada się i poleca do hodowli gatunki glonów z tej właśnie grupy. Jednocześnie jednak, np. 
NREL (National Renewable Energy Laboratory w USA) faworyzuje okrzemki [15], a od lat z 
powodzeniem hoduje się Spirulinę należącą do sinic [14]. Przykładowe gatunki spełniające 
wymagania do wykorzystania w hodowli masowej zostały opisane poniżej. 
Botryococcus braunii 
Gatunek należący do grupy zielenic, jego nazwa pojawia się w każdej dyskusji i badaniach 
dotyczących biodiesel’a. Produkuje on bowiem tłuszcze w ilości dochodzącej nawet do 75% 
swojej suchej masy. Gatunek ten ma ponadto unikalną zdolność do spontanicznego wydziela-
nia tłuszczów na zewnątrz komórki, co daje możliwość eliminacji kosztownego procesu eks-
trakcji tego składnika. Mimo stosunkowo powolnego wzrostu, w tym gatunku pokładane są 
największe nadzieje na pozyskiwanie biodiesel’a [1]. 
Chlorella protothecoides 
Jest to zielenica, która osiąga wysoką produktywność biomasy i tłuszczu w warunkach hete-
rotroficznych – gdy korzysta z glukozy lub octanów jako źródła węgla, oraz gdy występuje 
niedobór azotu, zawartość tłuszczu w komórkach sięga 55,2%, a produkcja tłuszczu wynosi 
654 mg ⋅ dzień-1 [21]. 
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Neochloris oleoabundans 
Zielenica, która naturalnie zawiera dużą ilość tłuszczów w komórce (ok. 23%), a przy niedo-
borze azotu wartość ta wzrasta do 37-40% [9]. 
Dunaliella tertiolecta 
Gatunek należący do zielenic, posiadający dwie wici, komórki mają ok. 10 μm średnicy. Cha-
rakteryzuje go szeroki zakres tolerancji na zasolenie i w związku z tym, możliwa jest bez-
pieczna otwarta hodowla tego gatunku [18]. Przy małym zasoleniu i małym naświetleniu pro-
dukuje duże ilości tłuszczu [10]. 
Nannochloropsis salina 
Zielenica o średnicy komórki ok. 3,3 μm, o szczególnie dużej zawartości kwasu eikozapenta-
enowego (EPA) i wiolaksantyny. Jest gatunkiem odpornym na niestabilne warunki temperatu-
ry, naświetlenia i pH oraz na wysokie zasolenie. Zawartość oleju w warunkach optymalnych 
to ok. 28%, w warunkach stresowych wzrasta nawet do 54%, w tym 34,4% stanowią kwasy 
tłuszczowe. 
Euglena gracilis 
Gatunek o dużych komórkach umożliwiających łatwiejszą separację i zbiór biomasy [4]. Wy-
kazuje bardzo szybki przyrost biomasy w warunkach miksotroficznych [6, 11] i jest przysto-
sowana do życia w dużym stężeniu dwutlenku węgla (do 45%) [13]. 

PODSUMOWANIE 

Właściwy, przemyślany wybór gatunku mikroalg do hodowli gwarantuje stałe, przewi-
dywalne wyniki produkcji. Mimo, iż polskie warunki klimatyczne wydają się mało przyjazne 
do hodowli mikroglonów, ze względu na niskie nasłonecznienie i stosunkowo niskie tempera-
tury, być może w przyszłości zostanie wyizolowany szczep wydajny właśnie w takich warun-
kach? Być może szczepy wyizolowane z ekstremalnych środowisk, takich jak gorące źródła, 
będą mogły zostać wykorzystane do produkcji w gorącym klimacie zwrotnikowym? Z bie-
giem czasu, na pewno do badań coraz szerzej będą stosowane techniki inżynierii genetycznej, 
które z pewnością poprzez wprowadzane modyfikacje, ułatwią hodowlę wydajnych szczepów 
w każdych warunkach. 

CHARACTERISTICS OF MICROALGAE 
SPECIES IN TERMS OF UTILIZATION  

FOR ENERGETIC PURPOSES 

Abstract 
Microalgae are simple, single-cell water organisms, which are regarded as one of the most effi-

cient sources of biomass. They have the ability to divide their cells very fast and therefore the produc-
tivity of biomass is very high. Their cells can accumulate large amounts of fat what increases their 
calorific value. In natural water reservoirs microalgae easily and spontaneously form thick blooms. 
However, fully controlled, year-round and cost-effective cultivation is not easy to achieve. The success 
of the culture depends on many conditions and one of the most important is to choose the right species 
for cultivation. Biological and physiological conditioning of the species determines all of the other 
steps of biomass acquiring and biofuels production. 
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