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Суровият петрол има широка употреба в бита ни, в 
производството на пластмаса, асфалт, бензин и други 
неща. За нещастие, нефтът е токсичен за растенията и 
живите същества (включително и за хората). Ако има 
нефтен разлив, например при катастрофа на превозни 
средства, той трябва да се изчисти, за да не навреди на 
околната среда. 
Един начин да се направи това, е да се използват бактерии, 
които разграждат нефт. Но методите за откриването 
на тези специални бактерии са твърде скъпи и отнемат 

много време. Вследствие на това често се използват други 
начини за изчистване. Проблемът е, че те също вредят на 
околната среда – просто не толкова, колкото нефтът.
Искаме компаниите да са по-мотивирани да използват 
щадящи околната среда бактерии при акциите по 
изчистване. Разработихме евтин тест, който да 
идентифицира тези специални микроорганизми. Ако 
компаниите могат да плащат по-малко, те вероятно биха 
използвали подобни бактерии и биха били по-загрижени 
за околната среда. 

Нефтът се използва за много неща в заобикалящия 
ни материален свят като гориво за транспорт, за 
производството на пластмаса, дори настилките на 
улиците се правят от него. За да добием нефт, трябва 
да го извлечем от недрата на земята или от дъното на 
океана. Понякога се случват инциденти. Нефтените 
разливи са бедствие за околната среда. Те убиват 
животни и растения и замърсяват водоизточниците. Но 
знаете ли, че някои бактерии всъщност се хранят с нефт, 
премахвайки го по този начин от околната среда бързо и 
безопасно?
Хранещите се с нефт бактерии се намират в почвата и после 
се отглеждат в лаборатория. Щом пораснат достатъчно, 
големи количества от тях могат да се върнат в почвата 
или в океана. Там те “изяждат” нефта без по-нататъшна 
вреда за околната среда. Този метод за почистване на 
нефт е вид биоремедиация (или биовъзстановяване).
За нещастие, тестовете, които се използват за 
различаването на хранещите се с нефт бактерии и тези, 
които не го правят, са много скъпи, защото са нужни 
специални уреди. Освен това те не могат да бъдат 
провеждани навсякъде, защото не всяка лаборатория 
има правилното оборудване. Вместо това, компаниите 

често използват други методи, които не са благоприятни 
за околната среда. Употребата им се оправдава, защото 
самият нефт е по-лош. 
Нашето решение? Искахме да измислим нов, по-евтин 
тест, с който хранещите се с нефт бактерии да могат да 
се идентифицират. По този начин повече компании ще ги 
ползват!
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Нефтените разливи са крайно опасни за 

растенията и дивата природа. Нефтът, например, 

покрива перата на морските птици и те не могат 

да плават във водата или да се предпазят от 

студа. Освен това нефтът много трудно се отмива. 

Източник: Marine Photobank в Wikimedia Commons

                                     Още научни статии за ученици на: www.ScienceJournalForKids.org



Методи

Фигура 1:
Как работи Нилското червено. 

ПЪРВА СТЪПКА
Взехме бактерии от почвата 

на замърсени с нефт зони и ги 
разделихме по типове. 

ВТОРА СТЪПКА
Добавихме всеки тип бактерии към 

предварително приготвена смес от суров 
петрол и багрилото Нилско червено.
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За да установим кои бактерии разграждат нефт, 
използвахме багрило, наречено Нилско червено. 
Нилското червено е обикновено без цвят, но когато влезе 
в контакт със суровия петрол, почервенява. Колкото по-
наситено е червеното, толкова повече нефт има. Това се 
нарича интензитет на флуоресценция. 
За да се уверим, че тестът ни действа правилно, 
използвахме контролна група бактерии. Знаехме 

предварително, че тези бактерии не разграждат 
нефта. Така че, ако тестът ни работи, епруветките 
с тези бактерии ще имат силно наситен цвят. Такъв 
беше случаят. Следователно знаехме, че бактериите в 
епруветките с по-нисък интензитет на цвета са способни 
да “ядат” нефт.
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Резултати
Новият ни тест се получи наистина добре! Само за 4 дни 
успяхме да идентифицираме бактериите, разградили 
повече от половината нефт, който им дадохме. (Фиг. 2)

Фигура 2:
Наситеността на червения цвят показва колко нефт са погълнали 
бактериите. В контролния тест включихме бактерии, за които вече се знае, 
че не се хранят с нефт. Така ги използвахме, за да проверим дали тестът ни 
действа правилно. 

Кои бактерии са най-добри за изчистването на нефтени 
разливи? Как би изглеждала сместа от Нилско червено и 
суров петрол след като добавим тези бактерии?

ТРЕТА СТЪПКА
Измерихме наситеността на цвета във 

всяка смес. 



Изчистването на токсичния суров нефт от околната среда 
е много важно, за да спасим животните, собствените ни 
водоизточници, както и земята, която ни е нужна, за 
да отглеждаме храни. Повечето методи за премахване 
на нефтени разливи са скъпи и самите те са вредни за 
околната среда. Затова биоремедиацията е наистина 
работеща алтернатива. 
Новият ни тест може евтино да установи кои бактерии 
в отрязък замърсена почва могат да разграждат нефт. 
Учените имат нужда само от Нилско червено, което е 

много по-евтино от специализирано оборудване. Подобен 
тест може да се направи в почти всяка лаборатория. 
Освен това отглеждането на бактерии в лаборатории е 
лесно. Следователно, веднъж идентифицирани, броят 
на бактериите с тази специална способност може да 
бъде многократно увеличен в лаборатория. След това 
те могат да бъдат върнати обратно в замърсената почва 
в много по-голяма численост от преди. По този начин 
те ще успеят да погълнат целия нефт и да почистят 
околната среда по естествен път!

Дискусия

Заключение
Често по медиите съобщават за инциденти, при които от 
товарни кораби или нефтени сонди изтича суров петрол 
в океана. Но това е само част от проблема. Изгарянето на 
нефта като гориво допринася за климатичните промени и 
ако не го спрем, то би било бедствие за цялата природа, 
включително и за хората. Също така пластмасовите 
продукти, които се правят от нефт, остават в природата, 
където причиняват замърсяване и вредят на живите 
организми. 

Много е важно хората да знаят за тези проблеми. 
Говорете със семейството и приятелите си за вредата от 
нефта и нефтените разливи. 
Има много организации, които можете да подкрепите, 
като “Опазването на океана” https://oceanconservancy.
org/ или “Първо климатът: да заменим нефта и газта”  
https://www.cfrog.org/. Накрая, ако искаме да ограничим 
вредите на нефта върху околната среда, не трябва да 
зависим повече от него за индустрията, транспорта и 
продуктите ни.

Речник на термините

Биоремедиация – използването на естествени микроорганизми (като бактериите) за изчистването на замърсени 
зони.
Климатични промени – промяната на климатичните модели, видима от средата на 20-ти век и обяснявана най-
вече с нарасналите нива на въглероден диоксид в атмосферата, отделян от употребата на изкопаеми горива (като 
нефта). Повечето учени отдават климатичните промени на предизвикани от човека причини, като използването на 
изкопаеми горива. 
Нефтени разливи – понякога, когато нефтът се извлича от недрата на земята или от дъното на океана или се 
транспортира, се случват инциденти и в околната среда изтича много нефт. Разливът може да убие или нарани 
всичко живо в непосредствена близост, а нефтът да обхване стотици километри от океана. Той също замърсява 
водата и земята, като отравя водоизточниците и прави реколтата негодна за ядене. Някои компании умишлено 
изоставят в природата нефта и продуктите, в чиято съставка влиза той, за да си спестят разходите по правилно 
изхвърляне.
Нилско червено – безцветно вещество, което почервенява, когато влезе в контакт със суров петрол.  
Суров петрол – естествен източник, открит дълбоко в недрата на земята. Използва се от хората за 
производството на гориво, но също и за играчки, грим и всякакви други неща. Част от тях са вредни за повечето 
живи форми на Земята, като растения, животни и хора. 
Флуоресценция – някои вещества излъчват светлина в специфичен цвят, когато са осветени от светлина в друг 
специфичен цвят. Например, сместа от суров петрол и Нилско червено изглежда червена, когато е осветена със 
зелена светлина. Нилското червено  изглежда така само когато е смесено с подобни на суровия петрол вещества. 
Без суров петрол е безцветен. 
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Преведено от английски на български език с 
подкрепата на Американско посолство в София. 

https://oceanconservancy.org/
https://oceanconservancy.org/
https://www.cfrog.org/


4

АВГУСТ 2020
КАК ДА ОТКРИЕМ БАКТЕРИИ, КОИТО СЕ ХРАНЯТ С НЕФТ, ЗА ДА 

ИЗЧИСТИМ МОРЕТО?

Защо е лошо суровият петрол да попадне в околната среда?

Защо конвенционалните методи за изчистване на нефтени разливи ни изправят пред нов 
проблем? 

Кое е по-доброто решение вместо традиционните методи за почистване?

Какво говори наситеният червен цвят на Нилското червено за способността на бактериите 
от теста да ядат нефт? 
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