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STRI]SZCZENlE

Zanieczyszczenie środowiska mviązkami węglowodorowymi zmniejsza

bioróźnorodność" ogranicza jego możliwości produkcyjnę ataz niekorzystnie wpływa na

zdrowie i Ęcie ludzi. Jedną z nączęściei stosowanych metod oczyszczazia środowiska

zanieczyszczonego węglowodorami jest bioremediacja. Na jej przebieg ma wpływ szereg

czynników determinujących w praktyce osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego

w- możliwie akceptowalnym czasie.

W części pracy stanowiącej przegląd literatury omówione zostaĘ główne rodzaje

węglowodorów z uwzg|ędnieniem ich właściwości oraz zagrożeń wynikających

z zanieczyszczęnia środowiska produktami ropopochodnymi. Opisano także metody

stosowane w remediacji skazonego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem metod

biologicznych i czynników wpływających na skuteczność biodegradacji węglowodorów-.

Jeden z rozdzińow poświęcono takżę analizię najwazniejszy-ch wymagań prawnych

zwtązatych z prowadzeniem pfocesu remediacji wTaz zę wskazanięm poziomów,

dopuszczalnych stęzeń zanieczy szczeń węglowodorami w glebie.

Zasadnicza częśc pracy opisuje doświadczenia mające na cęiu pozyskanie oTaz

charakterystyke parametrów wzrostu nrikroorganizmórł, o potencjalnych zdolnościach

do degradacji węglowodorów. Pozyskane z terenów, trwale zanieczyszczonych

węglowodorami konsorcja zbadano pod kątem ich kinetyki w-zrostu otaz aktywności

metabolicznej, a takze wpływu wielokrotnego pasazowania na zmiany metapopulacyjne

drobnoustrojów. Określono wpływ wybranych czyrurików środowisko!\.ych takich jak:

temperatura, pH. stosunęk węgla do azotu oraz dodatek ramnolipidów na wzrost

wyizolowanych konsorcjów w hodowlach na podłożu selekcy,jnym. z olejem napędowym

jako jedynym źródłem węgla. W dalszei części pracy wykonano analizę potencjału

degradacyjnego pozyskanych konsorcjów w stosunku do węglowodorów oleju napędowego,

atakżę zbadulo wpŁJ-w immobilizacji na ich ż_vwotność, Skuteczność degradacy.iną

wybranego konsorcjum badano równiez w doświadczeniach polowych, podczas których

równolegle analizowano zmiany metapopulacyj rT e w środowisku glebowym.

W efękcie przeprowadzonych badań potwierdzono możliwość pozyskiwania

mikroorganizmów z terenów trwale zanieczyszczonych i ich zastosowanie do efektywnej

degradacji węglowodorów. Dowiedziono wpływu czynników abiotycznyclr na wzrost

konsorcjów. określono klasy taksonomicme i zmian1, w bioróznorodności mikroorganizmów

zdolnych do degradacji węglowodorów wynikające z wielokrotnego pasażowania.
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Uzyskane wyniki pozwoliły takżę na zweryfikowanie przl,jętej hipotezy badawczej

opierającej się na podważeniu roii ramnolipiciow jako czynnika zwiększającego degradację

węglou,odorów podczas procesów bioręmediacyjnych. Zaro,wno badania laboratoryjne, jak

i doświadczenia polowe wykazały, że suplementacja skazonego środow-iska ramnolipidami

nie wpływa na paTametry wzrostu konsorcjów, a tym samym na wydajnośó procesów

degradacyjnych.

Przeprowadzone kompleksowo badania, analiza uzyskanych lł,yników oraz w;,ciągnięte

z doświadczeń wnioski pozwoliły na opracowanie wytycznych umożliwiających skuteczne

stosowanie biopreparatów mikrobiologicznych, które będą wykorzystywane w praktycznej

rcalizacjt proj ektów reme diacj i terenów zanieczy szczony ch wę glowodorami.
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