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WPROWADZENIE 

Wraz z rosnącym uprzemysłowieniem i zapotrzebowaniem na energię każdego roku 

w wyniku akcydentalnych lub permanentnych wycieków następuje uwalnianie ropy naftowej  

i produktów rafineryjnych do środowiska (Chemlal i in., 2012, Souza i in., 2014). Tereny 

zanieczyszczone zostają wyłączone z użytkowania i ze względu na zmianę właściwości 

fizycznych i chemicznych gleby stanowią znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska (Kołoczek i Kaszycki, 2005; Radwan i in., 2012).  

Węglowodory alifatyczne oddziaływają paraliżująco na ośrodkowy układ nerwowy 

i wywołują efekt narkotyczny. Węglowodory aromatyczne ze względu na swoje właściwości 

kancerogenne, mutagenne, teratogenne, cytotoksyczne, neurotoksyczne oraz immunotoksyczne 

powodują, że zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez te substancje stanowi poważne 

zagrożenie dla ekosystemu i istot żywych (Chang i in., 2009; Okoh, 2006; Tiwari i in., 2016; 

Jasmine i Mukherji, 2015). 

Mając na uwadze zagrożenie, jakie węglowodorowy stanowią w środowisku naturalnym, 

istotnym jest opracowanie metod ich efektywnego usuwania. Dopuszczalna zawartość 

węglowodorów w gruncie została przedstawiona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

(Dz.U. 2016, poz. 1395).  

Do usuwania zanieczyszczeń środowiska naturalnego węglowodorami mogą być 

stosowane metody fizyczne, chemiczne oraz w szczególności, biologiczne (Wojciech Adamski, 

1993). Ze względu na możliwość bezpośredniej degradacji zanieczyszczenia, wykorzystanie 

szlaków i cykli metabolicznych mikroorganizmów, a także możliwość wykorzystania przez 

mikroorganizmy jako źródła energii potrzebnej do procesu degradacji samego 

zanieczyszczenia, to właśnie metody biologiczne znajdują szerokie zastosowanie  

w likwidacji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym (Kaszycki i in., 2010; Kołoczek  

i Kaszycki, 2005). Bioremediacja oparta jest o naturalną degradację polegającą na destrukcji 

bądź transformacji węglowodorów do form mniej szkodliwych głównie przez mikroorganizmy, 

a końcowym produktem metabolizmu jest dwutlenek węgla, woda, substancje nieorganiczne 

oraz biomasa drobnoustrojów, czyli produkty niestwarzające zagrożenia dla środowiska. 

Wykorzystanie do degradacji zanieczyszczeń elementów biologicznych – mikroorganizmów, 

grzybów i glonów czy roślin stanowi alternatywę bardziej opłacalną ekonomicznie w stosunku 

do metod konwencjonalnych (Balseiro-Romero i in., 2019; Cappello i in., 2015; Haghollahi  

i in., 2016; Marecik i in., 2015). Obecnie bioremediacja jest szeroko stosowaną metodą 
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likwidacji zanieczyszczeń z wykorzystaniem mikroorganizmów zdolnych do degradacji, 

transformacji lub chelatacji różnych związków toksycznych (Mosa i in., 2016). 

Usuwanie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego z zastosowaniem bioremediacji 

można prowadzić w miejscu występowania zanieczyszczenia – metodą in situ (Suja i in., 2014; 

Szulc i in., 2014) lub poza miejscem występowania zanieczyszczenia poprzez usunięcie 

zanieczyszczonego gruntu – metoda ex situ (Chemlal i in., 2013). 

Do biologicznych metod oczyszczania gruntów zaliczyć można: bioremediację naturalną, 

której istotnym elementem są przemiany zanieczyszczeń będące wynikiem aktywności 

autochtonicznych mikroorganizmów, ale bez ingerencji człowieka; biostymulację – polegającą 

na aktywacji mikroflory autochtonicznej poprzez poprawę warunków środowiskowych np. 

stosunku węgla do azotu i fosforu C:N:P, zwiększenie stężenia tlenu, irygację itp. oraz 

bioaugmentację – polegającą na wprowadzeniu do zanieczyszczonego środowiska, 

wyizolowanych i namnożonych, specyficznych rodzajów mikroorganizmów  

o potwierdzonych właściwościach degradacyjnych (Guarino i in., 2017; Mrozik i in., 2005; 

Pimmata i in., 2013; Suja i in., 2014). 

W procesie bioremediacji istotnym elementem jest potencjał bioremediacyjny, a więc 

określenie liczebności i aktywności mikroorganizmów naturalnie występujących 

w zanieczyszczonym środowisku zdolnych do degradacji ksenobiotyków (Kołwzan, 2008; 

Kosicka-Dziechciarek i in., 2018). Na aktywność mikroorganizmów w trakcie procesu 

degradacji zanieczyszczeń wpływ może mieć szereg czynników biotycznych i abiotycznych 

(Al-Hawash i in., 2018). Jako najistotniejsze można wskazać: temperaturę, odczyn, dostępność 

składników odżywczych, dostęp tlenu, biodostępność samego ksenobiotyku. Analiza ich 

wpływu, w zależności od warunków prowadzenia procesu remediacji determinuje osiągnięcie 

zakładanego najlepszego efektu w możliwie najkrótszym czasie. Zainteresowanie  

w bioremediacji znajdują również naturalne substancje powierzchniowo czynne – 

biosurfaktanty, które teoretycznie zwiększają dostępność dla mikroorganizmów substancji 

słaborozpuszczalnych w wodzie, wpływając na degradację węglowodorów. 

Mając na uwadze negatywne skutki związane z zanieczyszczeniem środowiska 

związkami węglowodorowymi i w konsekwencji – ustawowy obowiązek ich usuwania, celem 

rozprawy doktorskiej było opracowanie wytycznych umożliwiających skuteczne stosowanie 

biopreparatów mikrobiologicznych, w szczególności opartych o mikroorganizmy 

autochtoniczne na terenach zanieczyszczonych.  
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

1. Cele pracy 

Nadrzędnym celem pracy było opracowanie wytycznych umożliwiających pozyskanie 

i efektywne wykorzystanie biopreparatów mikrobiologicznych do remediacji terenów 

zanieczyszczonych węglowodorami.  

Drugim celem była weryfikacja hipotezy negującej zasadność wprowadzania 

biosurfaktantów jako czynnika stymulującego procesy bioremediacji zanieczyszczeń 

węglowodorowych. 

Trzecim celem była ewaluacja skuteczności immobilizacji mikroorganizmów 

jako metody zwiększającej tempo procesów bioremediacyjnych. 

 

Zadania badawcze: 

1. Izolacja i charakterystyka mikroorganizmów o potencjale degradacyjnym w stosunku do 

węglowodorów; 

2. Wyznaczenie optymalnych czynników wzrostowych dla wyizolowanych konsorcjów; 

3. Określenie potencjału degradacyjnego wyizolowanych konsorcjów w warunkach 

laboratoryjnych; 

4. Określenie wpływu postaci wyizolowanych konsorcjów (biopreparatu) (zawiesina, 

immobilizacja) na żywotność mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych; 

5. Ewaluacja potencjału degradacyjnego wytypowanego konsorcjum w warunkach 

polowych; 

6. Określenie zmian populacyjnych mikrobiomu glebowego podczas bioremediacji 

w warunkach polowych. 

 

Hipoteza badawcza: 

Hipoteza badawcza opierała się na podważeniu roli biosurfaktantów jako czynnika 

zwiększającego degradację węglowodorów podczas procesów bioremediacyjnych. Zdaniem 

autorki dysertacji doktorskiej biosurfaktanty zwiększają szansę przeżycia produkujących je 

mikroorganizmów poprzez lepszą adaptację do panujących warunków środowiskowych. 

Ewaluacja celowości i skuteczności stosowania dodatku biosurfaktantów została 

zweryfikowana podczas długoterminowych eksperymentów polowych.  
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Schemat poszczególnych faz badań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolacja 

mikroorganizmów 

Hodowla in-vitro 

pasażowanie 

pasażowanie 

 

 

 

pasażowanie 

Kinetyka wzrostu 

Aktywność metaboliczna 

cytometria, NGS 

Immobilizacja 

pasażowanie 

 

 

 

pasażowanie 

Wybrane konsorcjum 

mikroorganizmów 
Doświadczenie polowe 

Bioaugmentacja 

Analiza ogólnej liczby 

mikroorganizmów 

Efektywność 

biodegradacji 

Analiza cytometryczna 

Analiza NGS 

FAZA III 

FAZA II 

FAZA IV 

Wyizolowane 

mikroorganizmy 

Analiza czynników  

wzrostu 
pH  

pasażowanie 

 

 

 

pasażowanie 

Temperatura 

Ramnolipidy 

 

 

 

pasażowanie 

Opracowanie wytycznych skutecznego stosowania biopreparatów 

Analiza zdolności 

degradacyjnych 

Stosunek C:N 

pasażowanie 

 

 

 

pasażowanie 

FAZA I 



7 

2. Materiał i metody badawcze 

2.1. Materiał glebowy i podłoże hodowlane 

Materiał glebowy  

a) Materiał wyjściowy do pozyskania mikroorganizmów, potencjalnie zdolnych do degradacji 

węglowodorów wykorzystywanych w badaniach stanowiły grunty pobrane z sześciu 

różnych obszarów zanieczyszczonych węglowodorami, zlokalizowanych na terenie 

województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. 

Dla pobranych prób gruntu oznaczano skład granulometryczny, wodoprzepuszczalność oraz 

chromatograficznie zawartość węglowodorów. 

b) W doświadczeniach laboratoryjnych związanych z degradacją oleju napędowego za 

pośrednictwem wyizolowanych konsorcjów mikroorganizmów oraz wpływu immobilizacji 

na żywotność mikroorganizmów wykorzystano grunt pobrany z terenu zielonego przy 

Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. Założono, że gleba ta nigdy nie miała 

wcześniejszego kontaktu z zanieczyszczeniami węglowodorowymi, w znaczeniu wycieku 

czy prowadzenia działalności związanej z obrotem węglowodorów. Glebę poddawano 

sterylizacji (autoklaw, – 121°C, 30 min) lub pozostawiano naturalną mikroflorę glebową. 

c) Do doświadczeń polowych, w których badano efektywność procesu bioaugmentacji poprzez 

wprowadzenie do środowiska mikroorganizmów wybranego konsorcjum 

mikroorganizmów, wykorzystano grunt zanieczyszczony olejem napędowym w wyniku 

awarii i wycieku oleju napędowego z rurociągu. W materiale glebowym oznaczono skład 

granulometryczny, wodoprzepuszczalność, pH oraz chromatograficznie zawartość 

węglowodorów. 

Podłoże hodowlane 

Hodowlę mikroorganizmów wyizolowanych z poszczególnych próbek gruntu, 

prowadzono w oparciu o płynne podłoże mineralne z dodatkiem mikroelementów (Owsianiak 

i in., 2009). Bezpośrednio przed zaszczepieniem pożywki mikroorganizmami dodawano 

komercyjnie dostępny olej napędowy w stężeniu 20 ml/l, który stanowił jedyne źródło węgla 

w pożywce, pełniąc tym samym funkcję czynnika selekcyjnego, umożliwiającego wzrost tylko 

mikroorganizmom zdolnym do degradacji takich węglowodorów.  
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2.2. Metody badawcze  

2.2.1.  Izolacja i namnażanie organizmów glebowych  

Mikroorganizmy o potencjalnych właściwościach remediacyjnych wyizolowano  

z próbek gleby pobranych z terenów trwale zanieczyszczonych uzyskując konsorcja 

mikroorganizmów (naważkę próbki gleby umieszczano w 0,9% roztworze sterylnej soli 

fizjologicznej, 250 rpm, 60 min.), określone roboczo jako P1, P2, P3, P4,P5 i P6, 

charakterystyczne dla poszczególnych próbek gruntu. Uzyskaną w taki sposób zawiesinę 

wykorzystano jako inokulum do zaszczepienia przygotowanej wcześniej pożywki mineralnej 

zawierającej olej napędowy jako jedyne źródło węgla dla mikroorganizmów. 

W uzyskanych zawiesinach mikroorganizmów określano ogólną liczbę bakterii 

mezofilowych oraz psychrofilowych bytujących w poszczególnych próbkach 

zanieczyszczonych gruntów. 1 ml zawiesiny przenoszono w warunkach sterylnych do 

probówki zawierającej 9 ml soli fizjologicznej, następnie, metodą rozcieńczeń seryjnych, 

dokonywano rozcieńczeń prób od 10-2 do 10-10, z których wykonywano posiew wgłębny 

metodą płytkowo-zalewową i zliczano wyrosłe w temperaturze 15,5 i 36°C kolonie 

mikroorganizmów. 

Wyizolowane konsorcja mikroorganizmów (P1, P2, … P6) hodowano na podłożu 

mineralnym zawierające makro i mikroelementy oraz olej napędowy (20 ml/l) jako jedyne 

źródło węgla, w temperaturze 30°C przez 7 dni. Cyklicznie, przez kolejne 10 tygodni, hodowle 

mikroorganizmów pasażowano, każdorazowo przenosząc 5 ml inokulum do kolbki 

zawierającej świeżą pożywkę mineralną wraz z dodatkiem oleju napędowego.  

Oceny kinetyki wzrostu mikroorganizmów dokonywano poprzez pomiar gęstości 

optycznej (OD, z ang. optical density) każdego dnia prowadzonej hodowli komórek  

z zastosowaniem analizy spektrofotometrycznej (Spektrofotometr Genesys 10S UV-Vis) przy 

długości fali 600 nm (OD600). Na podstawie zebranych danych dla każdego konsorcjum 

mikroorganizmów wyznaczono również współczynnik właściwej szybkości wzrostu 

mikroorganizmów – µ max [h-1] oraz czas generacji – g (Kot i in., 2015; Mulka i in., 2011).  

2.2.2. Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na wzrost 

wyizolowanych konsorcjów mikroorganizmów 

Ocenę wpływu wybranych czynników środowiskowych na wzrost wyizolowanych 

konsorcjów mikroorganizmów określano wykorzystując pomiar gęstości optycznej (OD) 

hodowli komórek przy długości fali 600 nm. Każdego dnia prowadzonej hodowli pobrane 

próby analizowano spektrofotometrycznie przy długości fali 600 nm (OD600). 
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Hodowle mikroorganizmów poszczególnych konsorcjów (P1–P6) zawierających 

pożywkę mineralną, olej napędowy jako źródło węgla w stężeniu 20 ml/l prowadzono na 

wytrząsarce rotacyjnej (150 rpm) w temperaturze 30°C przez 10 dni, pod wpływem czynników 

i warunków jak poniżej:  

a) temperatura - w zróżnicowanych wartościach temperatury hodowli: od 5 do 35°C. 

b) pH - zróżnicowanie odczynu pH pożywki w trakcie hodowli na poziomie, odpowiednio 

5, 6, 7 oraz 8, który uzyskiwano za pomocą 0,1 M roztworu NaOH lub HCl. 

c) stosunek węgla do azotu (C:N) – suplementacja pożywki mineralnej w trakcie hodowli 

różnymi stężeniami oleju napędowego tj. odpowiednio 10, 20, 30 oraz 40 ml/l, co 

odpowiadało stosunkowi węgla do azotu w pożywce odpowiednio: 10:1, 20:1, 30:1, 40:1.  

d) ramnolipidy – zróżnicowanie pożywki w trakcie hodowli dodatkiem ramnolipidów  

w stężeniach: 50, 100, 150, 200 lub 250 mg/l. 

2.2.3. Ocena aktywności metabolicznej mikroorganizmów  

Do oceny aktywności metabolicznej wyizolowanych mikroorganizmów wykorzystano 

test TTC (chlorek trifenylotetrazoliowy), który pozwala doświadczalnie zmierzyć aktywność 

enzymów, dehydrogenaz w komórkach mikroorganizmów, będących wskaźnikiem aktywności 

metabolicznej komórek. Dodatkowo do oceny aktywności fizjologicznej komórek 

mikroorganizmów hodowanych na płynnym podłożu mineralnym, jak i w próbkach gruntu 

poddawanego bioaugmentacji, wyrażonej jako potencjał oksydo-redukcyjny, wykorzystano 

technikę cytometrii przepływowej (Cytometr przepływowy Luminex, Austin, USA).  

2.2.4. Analiza zdolności degradacyjnych wyizolowanych mikroorganizmów 

w stosunku do węglowodorów oleju napędowego 

Ocenę zdolności poszczególnych konsorcjów mikroorganizmów do degradacji oleju 

napędowego w warunkach laboratoryjnych wykonano metodą pośrednią, polegającą na 

pomiarze ilości uwalnianego ditlenku węgla, którego obecność jest bezpośrednim 

świadectwem mineralizacji oleju napędowego. Pomiarów ilości CO2 wydzielonego w trakcie 

mineralizacji oleju napędowego dokonywano metodą Wardera. Oceny ilości wydzielonego 

CO2 dokonywano w 5 i 7 dniu eksperymentu, kolejne pomiary przeprowadzano w odstępach 

7-dniowych, przez 90 dni. 

2.2.5. Immobilizacja mikroorganizmów  

Immobilizację zawiesiny mikroorganizmów przeprowadzono z zastosowaniem 5% 

roztworu alginianu sodu w stosunku 1:1, wprowadzonego do 300 mM roztworu chlorku wapnia 
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i uzyskaniu biopreparatu w postaci kulek żelowych poddanych kondycjonowaniu w roztworze 

sterylnego chlorku wapnia przez 10 min.  

Mikroorganizmy unieruchomiono również na nośnikach mineralnych z wykorzystaniem 

bentonitu, kaolinu oraz ich mieszaniny w stosunku 2:1. Do immobilizacji wykorzystano 

granulator talerzowy (ERWEKA G.m.b.h.), na którego powierzchnię nanoszono nośnik 

mineralny (100 g) przy 35 rpm talerza granulacyjnego i natryskiwano odpowiednią objętość 

zawiesiny mikroorganizmów, uzyskując układ mikroorganizmów unieruchomionych na 

matrycach mineralnych w postaci granul mineralnych. 

W celu oceny wpływu unieruchamiania mikroorganizmów w alginianie sodu oraz na 

matrycy mineralnej na ich żywotność, do probówek o objętości 10 ml wprowadzano 1 g 

sterylnej gleby (autoklaw - 15 min. w temp. 121°C), olej napędowy w ilości 2% ww.  

w stosunku do masy gleby oraz przyjętą, odpowiednią liczbę kulek alginianowych lub granul 

mineralnych zawierających immobilizowane mikroorganizmy. Doświadczenie prowadzono 

przez 42 dni w temperaturze pokojowej 22°C ±2°C. Cyklicznie co 7 dni izolowano 

mikroorganizmy z matrycy glebowej i analizowano liczbę mikroorganizmów metodą 

płytkowo-zalewową. Dla konsorcjów immobilizowanych w alginianie żelowe kulki wstępnie 

rozpuszczano w 25% cytrynianie sodu.  

2.2.6. Bioaugmentacja – doświadczenie polowe 

Badania polowe dotyczące degradacji węglowodorów oleju napędowego w procesie 

bioaugmentacji z wykorzystaniem wybranego konsorcjum mikroorganizmów prowadzono  

w trzech wariantach: 

Wariant I  zanieczyszczony grunt + bioaugmentacja wybranym konsorcjum 

mikroorganizmów zawierającym 1x109 jtk/ml w dawce 7 l/m2, 

Wariant II  zanieczyszczony grunt + bioaugmentacja wybranym konsorcjum 

mikroorganizmów zawierającym 1x109 jtk/ml w dawce 7 l/m2 z dodatkiem 

ramnolipidów JBR-210 o stężeniu 150 mg/kg gruntu, 

Wariant III próba kontrolna – zanieczyszczony grunt bez dodatku mikroorganizmów 

i ramnolipidów. 

Dla każdego wariantu, w przyjętych terminach, dokonywano poboru próbek gruntu, które 

poddawano chromatograficznej analizie zawartości węglowodorów, ogólnej liczby 

mikroorganizmów, a także analizie cytometrycznej i metataksonomicznej. 
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2.2.7. Analiza metataksonomiczna 

Analiza struktury metataksonomicznej została przeprowadzona metodą 

sekwencjonowania nowej generacji obejmującej izolację DNA z hodowli płynnych oraz gleby, 

ocenę efektywności izolacji, amplifikację PCR i sekwencjonowanie oraz analizę 

bioinformatyczną. 

2.2.8. Analiza statystyczna 

Realizowane doświadczenia przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Wykonano 

analizę wariancji jednoczynnikowej lub dwuczynnikowej (ANOVA) oraz test Tukeya przy 

poziomie istotności p≤ 0,05. Analizę statystyczną wykonano z użyciem programu Statistica 

wersja 13.3 (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA). 

3. Wyniki badań  

3.1. Charakterystyka próbek środowiskowych stanowiących źródło 

mikroorganizmów wykorzystanych w badaniach 

Mając na uwadze, że mikroorganizmy zdolne do degradacji węglowodorów występują 

powszechnie w środowisku naturalnym (Biache i in., 2017; Koolivand i in., 2019; Michaud  

i in., 2007; Pereira i in., 2019) w celu pozyskania mikroorganizmów o potencjalnych 

właściwościach remediacyjnych dokonano poboru próbek gruntu z terenów 

zanieczyszczonych. Charakterystykę pobranych próbek gruntu ze wskazaniem rodzaju 

działalności, lokalizacji terenu, rodzaju gruntu, współczynnika filtracji, sposobu i daty poboru 

próbek zawarto w tabeli 1. 

Przeprowadzona ocena granulometryczna wykazała, że poszczególne próbki gruntu nie 

różniły się w istotny sposób i sklasyfikowano je jako grunty niespoiste. Na podstawie analizy 

sitowej, zgodnie z klasyfikacją gruntów nieskalistych mineralnych wg PN-86/B-02480 grunt 

próbek P1, P4 oraz P5 sklasyfikowano jako pospółkę, grunt próbek P2 oraz P3 jako piasek 

średni, a grunt próbki P6 jako piasek drobny. Wyznaczone współczynniki filtracji rzędu  

10-4 oraz 10-5 zgodnie z podziałem skał wg własności filtracyjnych (Pazdro i Kozerski, 1990) 

kwalifikują powyższe grunty jako dobrze i średnio przepuszczalne, w świetle rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie oceny stanu zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395) jako przepuszczalne.  



 1
2 

Tabela 1. Charakterystyka próbek gruntu pobranych z terenów zanieczyszczonych węglowodorami 

Lp. 

Obiekt/ Rodzaj działalności 

powodującej 

zanieczyszczenie 

Lokalizacja 

[województwo] 

Nazwa 

próby 
Sposób poboru i rodzaj próbek gruntu Rodzaj gruntu 

Współczynnik 

filtracji [m/s] 

Data 

poboru 

1 Teren byłych zakładów 

usługowych i warsztatów 

samochodowych 

wielkopolskie P1 

 

próba mieszana złożona z 2 prób pojedynczych 

pobranych z głębokości ok. 0,5-0,6 m p.p.t. 

Pospółka 3,63x10-4 20.11.2017 

2 Grunt zdeponowany na 

pryzmie pochodzący z dołu 

urobkowego przy odwiercie 

ropy naftowej  

zachodnio- 

pomorskie 

P2  

 

próba mieszana złożona z 5 prób pojedynczych 

pobranych z głębokości w przedziale 0,5 -1,0 m 

(od powierzchni pryzmy) 

Piasek średni 1,02x10
-4

 30.11.2017 

3 Teren, na którym 

prowadzona jest działalność 

gospodarcza magazynu 

materiałów pędnych i 

smarów (MPS)  

pomorskie P3  

 

próba mieszana złożona z 2 prób pojedynczych 

pobranych z głębokości ok. 1,5 m i 2,25 m 

p.p.t. 

Piasek średni 1,98x10
-4

 10.11.2017 

4 Grunt zdeponowany na 

pryzmie pochodzący z 

nasypów zanieczyszczonych 

substancjami bitumicznymi i 

ropopochodnymi  

wielkopolskie P4  

 

próba mieszana z 5 prób pojedynczych 

z głębokości w przedziale 0,5-1,0 m  

(od powierzchni pryzmy) 

Pospółka 7,35x10
-4

 17.11.2017 

5 Teren byłej gazowni 

klasycznej 

pomorskie P5  

 

próba mieszana złożona z 3 pojedynczych 

próbek gruntu pobranych z głębokości  

ok. 0,5-1,0 m p.p.t. 

Pospółka 2,24x10
-4

 10.11.2017 

6 Teren po wycieku ropy 

naftowej z rurociągu  

mazowieckie P6  

 

próba mieszana złożona z 3 pojedynczych 

próbek pobranych z głębokości  

ok. 0,0-0,3 m p.p.t. 

Piasek drobny 7,50x10
-5

 10.11.2017 
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Zdolność niektórych mikroorganizmów do degradacji zanieczyszczeń wynika z ich 

wyjątkowych właściwości metabolicznych (Castiglione i in., 2016). Mogły się one wykształcić 

na przestrzeni milionów lat ewolucji lub pojawić w stosunkowo krótkim czasie np. pod 

wpływem antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska (Ghosal i in., 2016; Haritash  

i Kaushik, 2009; Jain i in., 2005). Ksenobiotyki znacząco wpływają na skład, kinetykę wzrost, 

strukturę czy funkcje mikroorganizmów w środowisku (Kao i in., 2016). Długotrwałe skażenie 

środowiska przekłada się na trwałe zmiany w genomie i ułatwia pozyskanie szczepów 

tolerujących wysoki poziom zanieczyszczenia (Ławniczak i in., 2020) Wyizolowanie takich 

szczepów i ich umiejętne zastosowanie w procesach bioaugumentacji powinno znacząco 

przyspieszyć tempo degradacji ksenobiotyków. (Atlas i Bartha, 1998; Leahy i Colwell, 1990). 

Jako źródło mikroorganizmów wykorzystano grunt z terenów trwale zanieczyszczonych, na 

pożywce agarowej w temperaturach 15,5°C oraz 36°C (rys. 1) wyizolowano mikroorganizmy 

mezofilne, psychrofilne oraz określono ich ogólną liczbę.  

 

 

Rysunek 1. Liczebność mikroorganizmów mezofilnych i psychrofilnych wyizolowanych z próbek 

środowiskowych  

Analiza wyników posiewów wykazała zbliżoną liczbę mikroorganizmów, zarówno 

psychrofilnych, jak i mezofilnych, we wszystkich próbach gruntu. W szczególności podobną 

liczebnością mikroorganizmów charakteryzowały się próbki gruntu: P1, P2, P4 oraz P5, gdzie 

liczba mikroorganizmów kształtowała się w zakresie 105 - 106 jtk/g s.m. Najwyższą liczbą 

mikroorganizmów spośród badanych próbek charakteryzował się grunt zanieczyszczony 

węglowodorami z terenu byłej klasycznej gazowni P5, gdzie odnotowano liczbę 

mikroorganizmów mezofilnych rzędu 3,15x106 jtk/g s.m. oraz mikroorganizmów 

psychrofilnych na poziomie 9,55x106 jtk/g s.m. Istotnie mniejszą liczebność mikroorganizmów 

(na poziomie 104 jtk/g s.m) odnotowano w próbach gruntu P3 oraz P6. Niższa wartość jtk  

w tych próbach mogła wynikać z toksycznego wpływu dużego stężenia zanieczyszczeń 

węglowodorowych. 
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3.2. Charakterystyka wyizolowanych mikroorganizmów  

W hodowli okresowej wzrost i rozwój mikroorganizmów związany jest przede wszystkim 

z dostępnością składników odżywczych, po wyczerpaniu których mikroorganizmy spowalniają 

swój wzrost, a następnie zamierają. Do obumierania mikroorganizmów może również 

dochodzić na skutek toksycznego działania wytworzonych metabolitów. Steliga i in. (2012) 

wskazali w trakcie badań nad biodegradacją węglowodorów, iż grunt mimo znaczącego spadku 

zanieczyszczenia węglowodorami wykazywał się toksycznością, co wynikało z powstawania 

toksycznych metabolitów pośrednich podczas bioremediacji. 

Dla porównania wyizolowanych konsorcjów mikroorganizmów P1-P6 określono 

kinetykę ich wzrostu na podłożu mineralnym, z olejem napędowym jako jedynym źródłem 

węgla, w oparciu o pomiar gęstości optycznej (OD600).  

Uzyskane wartości gęstości optycznej pozwoliły na wykreślenie krzywej wzrostu dla 

każdego analizowanego konsorcjum mikroorganizmów (rys.2).  

 

Rysunek 2. Kinetyka wzrostu konsorcjów wyizolowanych z próbek środowiskowych  

Przeprowadzone badania potwierdziły, że wyizolowane mikroorganizmy są zdolne do 

wzrostu w środowisku, gdzie węglowodory oleju napędowego stanowiły jedyne źródło węgla. 

Kinetyka wzrostu konsorcjów, wyrażona wartością gęstości optycznej, pozwala na wskazanie 

konsorcjów, które najlepiej przystosowały się do degradacji węglowodorów. Najwyższe 

wartości zaobserwowano w przypadku konsorcjów mikroorganizmów P1 oraz P4, które 

osiągały maksymalne wartości OD600 już w 3 i 4 dniu hodowli, co może świadczyć o ich bardzo 

dobrej adaptacji do oleju napędowego. Wzrost tych konsorcjów był najbardziej zbliżony do 

typowej kinetyki wzrostu mikroorganizmów w hodowlach okresowych (Schlegel, 2003). 

Pozostałe konsorcja wzrastały wolniej, a maksymalne wartości OD600 były istotnie niższe  

(o około 29% w przypadku konsorcjum P2 i około 60% w przypadku konsorcjów P3, P5). 
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Zdecydowanie inną charakterystykę wzrostu zaobserwowano dla konsorcjum P6, które 

najdłużej adaptowało się do warunków hodowli. 

Na podstawie wyników gęstości optycznej wyliczono również współczynnik właściwej 

szybkości wzrostu, którego najwyższe wartości osiągały konsorcja P1 oraz P4, konsorcja te 

również charakteryzowały się krótszym czasem generacji, Najdłuższym czasem generacji 

prawie 4 - krotnie dłuższym niż najintensywniej wzrastające mikroorganizmy, 

charakteryzowały się konsorcja P5 oraz P6.  

Aktywność metaboliczna mikroorganizmów związana jest z ich potencjałem 

degradacyjnym i stanowi jeden z czynników mających wpływ na tempo procesu degradacji 

węglowodorów. Aktywność metaboliczna poszczególnych konsorcjów mikroorganizmów 

została wyznaczona za pomocą testu TTC, który pozwala na szybkie badanie aktywności 

enzymów z klasy oksydoreduktaz – dehydrogenaz, będących wskaźnikiem aktywności 

metabolicznej mikroorganizmów. Wartość oznaczonej spektrofotometrycznie ekstynkcji 

(λ=490 nm) wskazująca na stężenie TF (trifenyloformazanu – zredukowanej enzymatycznie 

formy TTC) jest wprost proporcjonalna do aktywności metabolicznej komórek 

mikroorganizmów.  

 
Rysunek 3. Aktywność metaboliczna konsorcjów P1-P6 w hodowlach na podłożu mineralnym 

 z dodatkiem oleju napędowego uzyskana w testach TTC 

Przeprowadzone badania potwierdzają różnice w aktywności metabolicznej 

wyizolowanych konsorcjów. Aktywność ta może przekładać się na efektywność wykorzystania 

węglowodorów występujących w oleju napędowym, a tym samym na szybkość wzrostu 

mikroorganizmów. Wysoką aktywność metaboliczną, utrzymującą się w trakcie całej hodowli, 

zaobserwowano dla konsorcjum P1. Zaskakująco wysoką aktywność dehyrogenaz (zważywszy 

na słabą kinetykę wzrostu wyrażoną OD600) odnotowano dla mikroorganizmów konsorcjum P5. 

Jednakże, po początkowym wzroście, aktywność tych mikroorganizmów malała, co może 

świadczyć o braku możliwości korzystania ze wszystkich źródeł węgla zawartych w oleju 
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napędowym. Pozostałe konsorcja wykazywały niższą aktywność metaboliczną, przy czym 

najniższą wartość stężenia TF odnotowano dla konsorcjum P6.  

Aktywność fizjologiczna analizowanych konsorcjów mikroorganizmów została również 

przebadana za pomocą cytometrii przepływowej. Technika ta pozwala na ocenę aktywności 

mikroorganizmów wyrażoną jako potencjał oksydo-redukcyjny. Weryfikacji aktywności 

mikroorganizmów dokonywano dwuetapowo; pierwszy raz – bezpośrednio po ich 

wyizolowaniu z próbek środowiskowych (A) i ponownie – po 100 pasażach, na pożywce 

mineralnej z dodatkiem oleju napędowego jako jedynego źródła węgla i energii (B). 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę zmian w żywotności i aktywności metabolicznej 

mikroorganizmów w efekcie wielokrotnego pasażowania.  

Tabela 2. Wpływ pasażowania na aktywność metaboliczną komórek mikroorganizmów poszczególnych 

konsorcjów określoną na podstawie analizy cytometrycznej 

Analiza cytometryczna pozwoliła na określenie procentowego udziału populacji komórek 

nieaktywnych, umiarkowanie aktywnych oraz aktywnych dla wszystkich konsorcjów. 

Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w procentowym udziale poszczególnych 

subpopulacji pomiędzy badanymi konsorcjami. Udział subpopulacji mikroorganizmów 

aktywnych bezpośrednio po izolacji z gruntu oscylował w granicach (zaokrąglając dla 

uproszczenia) od 39% do 48%, odpowiednio dla konsorcjum P5 i P3, podczas gdy udział 

komórek nieaktywnych (martwych) kształtował się na poziomie 8–17%. Analiza 

cytometryczna umożliwiła także obserwację zmian, jakie zachodzą w konsorcjach na skutek 

Konsorcjum 

mikroorganizmów 
Udział komórek nieaktywnych, umiarkowanie aktywnych oraz aktywnych [%] 

P1 

A B 

DEAD MID-ACTIVE ACTIVE DEAD MID-ACTIVE ACTIVE 

16,08±0,23 13,19±0,07 42,57±0,59 6,91±0,48 16,83±0,45 50,41±0,91 

P2 

A B 

DEAD MID-ACTIVE ACTIVE DEAD MID-ACTIVE ACTIVE 

7,50±0,14 29,67±0,33 45,96±0,51 9,05±0,45 12,01±0,57 54,91±0,36 

P3 

A B 

DEAD MID-ACTIVE ACTIVE DEAD MID-ACTIVE ACTIVE 

10,80±0,22 3,93±0,08 47,97±0,71 5,72±0,07 9,03±0,73 63,20±0,41 

P4 

A B 

DEAD MID-ACTIVE ACTIVE DEAD MID-ACTIVE ACTIVE 

16,61±0,23 9,00±0,20 41,39±0,70 4,60±0,18 9,39±0,60 64,91±0,92 

P5 

A B 

DEAD MID-ACTIVE ACTIVE DEAD MID-ACTIVE ACTIVE 

14,49±0,21 6,86±0,24 39,30±0,64 3,75±0,18 3,97±0,13 71,98±0,30 

P6 

A B 

DEAD MID-ACTIVE ACTIVE DEAD MID-ACTIVE ACTIVE 

12,49±0,15 6,92±0,28 45,79±0,32 9,52±0,13 5,46±0,21 55,45±0,50 
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wielokrotnego pasażowania. Utrzymywanie konsorcjów w fazie wzrostu poprzez cykliczne 

pasażowanie na podłożu zawierającym olej napędowy jako jedyne źródło węgla prowadzi do 

selektywnego namnażania mikroorganizmów degradujących węglowodory kosztem 

zmniejszenia bioróżnorodności mikrobiomu. Po przeprowadzeniu 100 pasaży zaobserwowano 

istotny statystycznie wzrost udziału subpopulacji komórek aktywnych, wynoszący średnio 

powyżej 55%, a w przypadku P3 przekraczający 83%. Pasażowanie w istotny sposób wpłynęło 

także na zmniejszenie udziału subpopulacji nieaktywnych, średnio o ponad 45%. Wyjątek 

stanowi tu konsorcjum P2, gdzie odnotowano niewielki wzrost subpopulacji komórek 

nieaktywnych, co mogło wynikać z ich niskiego udziału już na początku eksperymentu. 

Generalnie najmniejsze zmiany zaobserwowano w przypadku aktywności mikroorganizmów 

P1, co może świadczyć o tym, że proces adaptacji tych mikroorganizmów został osiągnięty 

wcześniej, jeszcze w warunkach środowiska naturalnego zanieczyszczonego węglowodorami.  

3.3. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wzrost wyizolowanych 

konsorcjów mikroorganizmów 

Czynniki środowiskowe wpływają na rozwój mikroorganizmów i tym samym na ich 

zdolność do degradacji zanieczyszczeń. Efekt oddziaływania wybranych czynników  

tj. temperatury, pH, stosunku węgla do azotu oraz ramnolipidów na wyizolowane konsorcja 

badano poprzez pomiar gęstości optycznej w trakcie hodowli mikroorganizmów.  

Mikroorganizmy, tak jak wszystkie organizmy żywe, wymagają odpowiedniej 

temperatury, przy której ich wzrost i rozwój przebiega najefektywniej. Temperatura wpływa na 

szybkość reakcji enzymatycznych, przepuszczalność membran cytoplazmatycznych, ale także 

na rozpuszczalność substancji. Celem określenia optymalnej temperatury monitorowano wzrost 

konsorcjów w zakresie od 5°C do 35°C. 
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Rysunek 4. Wpływ temperatury na kinetykę wzrostu analizowanych konsorcjów 

Analiza kinetyki wzrostu mikroorganizmów w różnych temperaturach wskazała istotny 

wpływ wartości tego czynnika na wzrost komórek. Na podstawie wykreślonych krzywych 
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5–10°C i 20–35°C. W najniższej analizowanej temperaturze (5°C) praktycznie nie odnotowano 

wzrostu, natomiast w temp. 10°C wzrost komórek mikroorganizmów był średnio (dla 

wszystkich konsorcjów) niższy o 56% w stosunku do wartości maksymalnej osiąganej przy 

temperaturze optymalnej. Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy 

temperaturą 5 a 10°C dla niskiego przedziału temperatur oraz analogicznie pomiędzy 

temperaturą 20, 25, 30 i 35°C dla górnego przedziału. Intensywny wzrost mikroorganizmów  

przedziale temperaturowym 20–35°C może wskazywać na przeważający udział 

mikroorganizmów mezofilnych w konsorcjach. Dla tych mikroorganizmów przyjmuje się 

optimum temperaturowe w przedziale 20–45°C (Baj, 2019). 

Wartość pH środowiska również wpływa na rozwój mikroorganizmów. Mogą one 

w różnoraki sposób reagować na jego zmiany. Odczyn pH decyduje o aktywności 

mikroorganizmów poprzez wpływ na konformację białek, zmienia także rozpuszczalność 
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i dostępność składników, dlatego niezmiernie istotnym jest monitorowanie pH w trakcie 

procesu bioremediacji (G.Leahy i R.Colwell, 1990). 

Pomiar gęstości optycznej OD600 umożliwił obserwację zmian w charakterystyce wzrostu 

mikroorganizmów pod wpływem różnych wartości pH (w zakresie od 5 do 8). 
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Rysunek 5. Wpływ pH na kinetykę wzrostu analizowanych konsorcjów 
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wzrost mikroorganizmów obserwowano także przy pH 6. Natomiast hodowle 

mikroorganizmów na pożywce o pH 5 czy i pH 8 wpływały niekorzystnie na wzrost 

konsorcjów. Zmiany te miały charakter istotny statystycznie. Szczególnie niekorzystne okazało 

się pH 5, przy którym odnotowano średni spadek OD600 o 42% w stosunku do wartości 

uzyskiwanych przy pH optymalnym. Najwyższą gęstość komórek odnotowano dla konsorcjów 

P1 oraz P4. Najmniejszą wrażliwością na zmiany pH charakteryzowały się konsorcja P3 i P5 

(generalnie cechujące się słabym wzrostem w hodowlach na podłożu mineralnym z dodatkiem 

oleju napędowego) oraz konsorcjum P6. 

Przyjmuje się, że dla skutecznej bioremediacji optymalny stosunek węgla do azotu 

i fosforu powinien wynosić 100:10:1, co wynika bezpośrednio z elementarnego składu 

chemicznego komórek mikroorganizmów oraz stopnia wykorzystania tych składników na 

budowę biomasy (Zamorska i Papciak, 2004). Jednak w literaturze spotyka się wiele różnych 

proporcji, co należy tłumaczyć specyfiką konkretnego eksperymentu i optymalną dla niego 

proporcją węgla do azotu i fosforu C:N:P. W sytuacji zanieczyszczenia środowiska 

węglowodorami znacząco zwiększa się koncentracja węgla, w efekcie prowadząc 

do zachwiania tych proporcji. Wówczas, mimo obfitości dostępnego dla mikroorganizmów 

w środowisku węgla, niedobór azotu czy fosforu hamuje ich wzrost i ogranicza postęp 

degradacji zanieczyszczeń. 

Wpływ stosunku węgla do azotu na kinetykę wzrostu analizowanych konsorcjów został 

zbadany poprzez pomiar gęstości optycznej (OD600). Przeprowadzono hodowle konsorcjów na 

podłożu płynnym, w których poprzez zwiększanie udziału ON ustalano stosunek węgla 

do azotu na poziomie 10:1, 20:1, 30:1 oraz 40:1.  
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Rysunek 6. Wpływ stosunku węgla do azotu na kinetykę wzrostu analizowanych konsorcjów  

Przeprowadzona analiza oceny wzrostu mikroorganizmów na podłożach płynnych 

różnicowanych zmienną zawartością węgla potwierdziła, iż pozyskane z terenów trwale 

zanieczyszczonych węglowodorami drobnoustroje wykazują wzrost w każdym analizowanym 

wariancie doświadczeń. Zasadniczo każde odstępstwo od reguły 10:1 powodowało pogorszenie 

warunków i przekładało się na zróżnicowany wzrost poszczególnych konsorcjów. Różnice te 

były często nieistotne statystycznie. Początkowy wzrost wartości stosunku węgla do azotu 20:1 

nie powodował istotnych statystycznie zmian, ale dalsze zwiększanie udziału węgla prowadziło 

już do poważnego zahamowania wzrostu. Można to było zaobserwować szczególnie  

w przypadku konsorcjów P1 i P4, gdzie inhibicja wzrostu komórek na podłożu zawierającym 

węgiel i azot w stosunku 40:1 osiągnęła odpowiednio poziom 59 i 29%.  

Bardzo dużym zainteresowaniem w praktyce bioremediacyjnej cieszą się naturalne 

substancje powierzchniowo czynne – biosurfaktanty, produkowane przez mikroorganizmy oraz 

organizmy roślinne i zwierzęce. Teoretycznie zwiększają dostępność dla mikroorganizmów 

substancji słaborozpuszczalnych w wodzie, a ponadto są charakteryzowane jako skuteczne  

i nietoksyczne związki powierzchniowo czynne o dużej podatności na biodegradację. 
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Ramnolipidy są typowym przykładem biosurfaktantów, należą do glikolipdów - zbudowane są 

z ramnozy i kwasu β-hydroksydekanowego.  

Wpływ ramnolipidów na wyizolowane konsorcja badano poprzez hodowlę 

mikroorganizmów na podłożu płynnym z dodatkiem komercyjnie dostępnych ramnolipidów 

(preparat JBR 210) w zakresie stężeń 50–250 mg/l. Efekt oddziaływania ramnolipidów 

mierzono spektrofotometrycznie poprzez analizę zmian gęstości optycznej (OD600).  

 

  

P1 P2 

  

P3 P4 

  
P5 P6 

Rysunek 7. Wpływ stężenia ramnolipidów na kinetykę wzrostu wyizolowanych konsorcjów 
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Monitorowanie wzrostu mikroorganizmów, z olejem napędowym jako źródłem węgla,  

w warunkach zróżnicowanego stężenia ramnolipidów w większości przypadków wykazało 

brak wpływu na przebieg kinetyki wzrostu mikroorganizmów. W przeważającej większości 

przypadków wartość absorbancji w próbach kontrolnych (bez ramnolipidów) oraz  

w hodowlach z dodatkiem różnych stężeń ramnolipidów nie różniły się między sobą istotnie 

statystycznie. Wyniki takie można optymistycznie interpretować jako brak toksycznego 

odziaływania ramnolipidów na badane mikroorganizmy. 

Ze względu na liczne doniesienia świadczące o korzystnym oddziaływaniu ramnolipidów 

na mikroorganizmy biorące udział w degradacji zanieczyszczeń węglowodorowych (Cerqueira 

i in., 2011b; Feng i in., 2021; Woźniak i in., 2012) zdecydowano się dodatkowo sprawdzić 

aktywność metaboliczną drobnoustrojów hodowanych na podłożu z dodatkiem ramnolipidów, 

z zastosowaniem standardowego testu TTC.  

 
Rysunek 8. Aktywność metaboliczna konsorcjów mikroorganizmów w zależności od stężenia 

 ramnolipidów w podłożu hodowlanym 

Przeprowadzona analiza pozwoliła prześledzić zmiany aktywności metabolicznej 

mikroorganizmów pod wpływem obecności ramnolipidów. W przypadku wszystkich 

konsorcjów zaobserwowano statystycznie istotne różnice w aktywności metabolicznej 

pomiędzy próbami kontrolnymi, a suplementowanymi ramnolipidami. Wykazano, że wzrost 

aktywności metabolicznej był wprost proporcjonalny do wzrastającego stężenia ramnolipidów, 

ale tylko w zakresie stężeń od 50 do 150 mg/l. Dalszy wzrost stężenia nie wywoływał już 

istotnych statystycznie zmian aktywności enzymatycznej i, tak jak w poprzednim 

doświadczeniu, nie odnotowano także efektu inhibującego.  

3.4. Analiza zdolności degradacyjnych wyizolowanych mikroorganizmów 

w stosunku do węglowodorów oleju napędowego 

Istotnym doświadczeniem, z punktu widzenia przydatności pozyskanych konsorcjów 

mikroorganizmów, było określenie ich zdolności do degradacji węglowodorów oleju 
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napędowego w glebie. W tym celu do gleby zanieczyszczonej olejem napędowym 

wprowadzano zawiesinę poszczególnych konsorcjów i wraz z pułapką zawierającą roztwór 

NaOH umieszczano w butlach Simax, które szczelnie zamykano. Dla porównania właściwości 

biodegradacyjnych prowadzono także doświadczenia z glebą sterylną oraz zawierające 

autochtoniczne mikroorganizmy glebowe (nie adaptowane do degradacji węglowodorów).  

W prowadzonym przez 90 dni doświadczeniu analizowano uwalnianie CO2, którego ilość jest 

wprost proporcjonalna do ilości zdegradowanych węglowodorów oleju napędowego. Ilość 

wydzielonego ditlenku węgla przez poszczególne konsorcja została zaprezentowana na rysunku 

9. 

 
Rysunek 9. Ilość CO2 wydzielonego w trakcie degradacji oleju napędowego przez poszczególne 

konsorcja  

Sumaryczną ilość wydzielonego w trakcie degradacji oleju napędowego przez 

poszczególne konsorcja przedstawiono na rysunku 10.  

 
Rysunek 10. Sumaryczne zestawienie ilości wydzielonego CO2 w trakcie procesu biodegradacji  

oleju napędowego zawartego w próbkach gleby  
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Na podstawie ilości wydzielonego CO2 w trakcie degradacji oleju napędowego obliczono 

teoretyczną wydajność biodegradacji (rys.11). Na potrzeby obliczenia przyjęto założenie, iż 

50% biodegradowalnego węgla jest uwalniane w postaci CO2, a pozostała część pozostaje  

w glebie jako biomasa. Zatem jako całkowitą ilość biodegradowalnego węgla przyjęto 

podwójną ilość wydzielonego CO2 i wówczas wydajność obliczono korzystając ze wzoru  

(de Morais i Tauk-Tornisielo, 2009): 

Wydajność biodegradacji [%] = 
sumaryczna ilość wydzielonego CO2

początkowa zawartość węgla w glebie
 x 100 

 

Rysunek 11. Teoretyczna wydajność biodegradacji oleju napędowego dla konsorcjów P1–P6 

w porównaniu do próby sterylnej i próby zawierającej mikroorganizmy 

autochtoniczne 

Analizując uzyskane wyniki zaobserwowano, że bez względu na rodzaj konsorcjum 

mikroorganizmów biodegradacja przebiegała z największą wydajnością w początkowym 

okresie prowadzonego eksperymentu. Było to szczególnie widoczne w 5 i 7 dniu doświadczenia 

(rys. 9). Spośród analizowanych konsorcjów na szczególną uwagę zasługuje konsorcjum P1, 

którego aktywność powodowała uwalnianie największej ilości ditlenku węgla (nawet powyżej 

1 g/kg s.m. gleby w 7 dniu doświadczenia). Wydajność ta była o 18% większa aniżeli średnia 

dla pozostałych konsorcjów, a w 21 dniu wzrosła do 20%. Przewaga konsorcjum P1 nad 

pozostałymi była widoczna aż do 49 dnia eksperymentu i w sposób szczególny uwidacznia ją 

sumaryczne zestawienie ilości uwolnionego CO2 (rys. 10). Najsilniejszy spadek emisji ditlenku 

węgla, w przypadku wszystkich badanych konsorcjów, miał miejsce w końcowej fazie 

eksperymentu, co najprawdopodobniej związane było z zakończeniem procesu biodegradacji  

i wyczerpaniem źródła węgla lub innych substancji odżywczych. W fazie tej nie odnotowano 

istotnych statystycznie różnic w poziomie emisji CO2 pomiędzy poszczególnymi wariantami 

doświadczenia. Ostatecznie, sumaryczna ilość uwolnionego CO2 pozwoliła na oszacowanie 

teoretycznej wydajności biodegradacyjnej badanych konsorcjów mikroorganizmów. 

Wydajność degradacyjna mikroorganizmów konsorcjum P1 osiągnęła poziom 80% i była 
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wyższa od średniej pozostałych konsorcjów o 19%. Należy podkreślić, że uwalnianie 

znacznych ilości ditlenku węgla obserwowano także w doświadczeniach, w których w glebie 

zachowano autochtoniczną mikroflorę (MA). Chociaż były to najczęściej istotne statystycznie 

mniejsze ilości aniżeli w wyniku działania np. mikroorganizmów konsorcjów P1 czy P6,  

w szczególności w pierwszej fazie doświadczenia, świadczy to o potencjalnej zdolności do 

samooczyszczania skażonego środowiska. Natomiast obecność ditlenku węgla  

w doświadczeniach z glebą sterylną (PS) może wskazywać na ewentualny poziom błędu 

metody. Poziom uwalnianego ditlenku węgla był w tym przypadku statystycznie istotnie różny 

od wszystkich wariantów z zastosowaniem konsorcjów P1–P6. 

3.5. Immobilizacja mikroorganizmów  

Pomimo doniesień literaturowych o pozytywnym wpływie immobilizacji na efektywność 

biodegradacji w praktyce przy realizacji procesów biodegradacji najczęściej biopreparaty 

wprowadzane są do gruntu w formie płynnej. 

Mając na względzie możliwość zwiększenia efektywności procesu degradacji 

zanieczyszczeń, zapewnienie stabilności i wzrost odporności mikroorganizmów na czynniki 

zewnętrzne, przeprowadzono doświadczenia polegające na unieruchomieniu 

mikroorganizmów. W badaniach wykorzystano konsorcjum P1, które później zastosowano  

w doświadczeniach polowych. Do tego celu wykorzystano dwie metody unieruchamiania:  

w alginianie sodu oraz w matrycach mineralnych. Powstałe produkty immobilizacji 

mikroorganizmów (alginianowe kulki, mineralne granule) wprowadzano do sterylnej gleby 

zanieczyszczonej olejem napędowym i inkubowano przez 42 dni. Doświadczenie to miało na 

celu określenie wpływu unieruchamiania na żywotność mikroorganizmów i porównanie 

z żywotnością drobnoustrojów wprowadzanych do gleby w postaci zawiesiny. Ze względu na 

zróżnicowanie frakcji do doświadczeń wybrano granule mineralne o średnicy 2,5–5 mm. 

Żywotność mikroorganizmów konsorcjum P1 w glebie zanieczyszczonej olejem 

napędowym w porównaniu do drobnoustrojów wprowadzanych do gleby w postaci zawiesiny 

zaprezentowano na rysunku 12.  
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Rysunek 12. Żywotność mikroorganizmów konsorcjum P1 w układach immobilizowanych  

oraz zawiesinie, wprowadzanych do gleby zanieczyszczonej olejem napędowym  

Biorąc pod uwagę wyniki posiewów mikrobiologicznych mających na celu określenie 

liczby mikroorganizmów w poszczególnych próbach stwierdzono, że immobilizacja nie 

przyniosła oczekiwanych efektów. Zarówno unieruchomienie mikroorganizmów w alginianie, 

jak i w matrycach mineralnych skutkowało zmniejszeniem żywotności mikroorganizmów 

w trakcie 42 dniowego doświadczenia, w porównaniu do żywotności mikroorganizmów 

wprowadzanych do gleby w formie zawiesiny. Najgorszym rozwiązaniem okazała się 

immobilizacja mikroorganizmów w alginianie sodu, gdzie w ostatnim dniu doświadczenia 

odnotowano spadek żywotności mikroorganizmów o ponad 90% w stosunku do próby 

kontrolnej (rys. 12). Można przypuszczać, że było to spowodowane niewystarczającą 

wilgotnością gleby, prowadzącą do przesuszenia kulek alginianowych i, co z tym związane, 

problemem z dostarczaniem substancji odżywczych. Zdecydowanie lepsze efekty 

zaobserwowano w przypadku mikroorganizmów immobilizowanych na nośnikach 

mineralnych. Zastosowanie kaolinu skutkowało spadkiem żywotności mikroorganizmów 

w stosunku do kontroli o 43%. Na korzyść nośników mineralnych jako matryc 

unieruchamiających mikroorganizmy świadczy ich podatność do rozpadu pod wpływem nawet 

niewielkich ilości wody. Rozpadająca się struktura granul uwalnia do środowiska 

zaimmobilizowane w nich mikroorganizmy, które wówczas mają bezpośredni dostęp do źródła 

węgla i pozostałych składników odżywczych. Zastosowanie mieszanki kaolinu i bentonitu do 

immobilizacji mikroorganizmów dowodzi, że nośniki mineralne mieszane w odpowiednich 

proporcjach mogą prowadzić do powstawania matryc o właściwościach pośrednich. Żywotność 

mikroorganizmów unieruchomionych w ten sposób była mniejsza niż w przypadku samego 

kaolinu, ale większa niż przy zastosowaniu bentonitu. 
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3.6. Doświadczenia polowe – bioaugmentacja  

Wyniki badań uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych często nie znajdują 

potwierdzenia w trudnych realiach bioremediacji terenów zanieczyszczonych. Składają się na 

to zmienne warunki atmosferyczne, glebowe, hydrogeologiczne, ograniczona dostępność 

substancji oraz nie zawsze korzystne oddziaływania pomiędzy biopreparatem 

a mikroorganizmami autochtonicznymi, stąd sprawdzenie przydatności wyizolowanych 

mikroorganizmów w warunkach naturalnych. 

Badania polowe dotyczące degradacji węglowodorów oleju napędowego w procesie 

bioaugmentacji prowadzono z wykorzystaniem jednego z konsorcjów wyizolowanych z gruntu 

trwale zanieczyszczonego węglowodorami. Wyboru konsorcjum dokonano w oparciu o wyniki 

wcześniejszych doświadczeń oraz obserwacji dokonywanych w trakcie pracy z pozyskanymi 

konsorcjami.  

Analiza chromatograficzna potwierdziła obecność frakcji węglowodorów C12-C35 na 

poziomie 6630 mg/kg s.m. Stężenie takie znacznie przekracza dopuszczalny poziom zawartości 

węglowodorów określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r.  

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016,  

poz. 1395).  

Przed rozpoczęciem procesu biodegradacji dokonano również oceny parametrów 

fizycznych gruntu. Analiza areometryczna pozwoliła na zakwalifikowanie go do gruntów 

spoistych – glina piaszczysta. Obliczono również za pomocą ze wzoru USBSC współczynnik 

filtracji, który wyniósł odpowiednio k = 5,41x10-8 m/s. Dokonano również pomiaru pH gruntu, 

którego wartość wynosiła 7,3 i nie zmieniała się w trakcie doświadczenia.  

W ramach analizy gruntu wykonano także ocenę ogólnej liczby mikroorganizmów, która 

wykazała obecność mikroorganizmów mezofilnych oraz psychrofilnych na poziomie 

odpowiednio 4,58x105±1,40x105 oraz 1,25x105 ±4,60x103. 

Doświadczenie polowe prowadzono w dwóch wariantach: w wariancie pierwszym (I) do 

gleby wprowadzano namnożone uprzednio w warunkach laboratoryjnych mikroorganizmy 

konsorcjum P1 o koncentracji 1x109 jtk/ml, natomiast w wariancie drugim (II) oprócz 

mikroorganizmów stosowano także dodatek biosurfaktantów w postaci ramnolipidów 

(150 mg/kg gleby). Próbę kontrolną stanowiła kwatera wypełniona zanieczyszczonym 

gruntem, której nie suplementowano mikroorganizmami ani ramnolipidami. Doświadczenie 

prowadzono przez okres jednego roku, trzykrotnie ponawiając bioaugmentację biopreparatem 
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lub biopreparatem z ramnolipidami. Każdą bioaugmentację poprzedzano analizą ogólnej liczby 

mikroorganizmów w gruncie.  

Zaobserwowano pozytywny wpływ bioaugmentacji na ilość mikroorganizmów 

bytujących w gruncie poddawanym remediacji. Każdorazowo, po wprowadzeniu biopreparatu 

opartego o konsorcjum P1 obserwowano wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów (rys. 13). 

Ogólna liczba mikroorganizmów wzrastała od poziomu około 5,0x105 jtk/g przynajmniej 

o jeden rząd wielkości do około 8,0x106 jtk/g gruntu. Zaprzestanie wprowadzania biopreparatu 

skutkowało, w końcowej fazie doświadczenia, powrotem do poziomu liczebności 

mikroorganizmów do stanu początkowego.  

 
Rysunek 13. Liczebność mikroorganizmów w trakcie doświadczenia polowego 

Nadrzędnym celem doświadczenia było jednak określenie wpływu bioaugmentacji oraz 

dodatku ramnolipidów na wydajność biodegradacji węglowodorów zanieczyszczających glebę. 

Analizując uzyskane w drodze analizy chromatograficznej wyniki, stwierdzono pozytywny 

wpływ bioaugmentacji konsorcjum P1 na wydajność biodegradacji (rys. 15). Po 365 dniach 

eksperymentu uzyskano istotny statystycznie spadek stężenia sumy węglowodorów C12-C35 

na poziomie 89%, przy czym już po 3 miesiącach od aplikacji mikroorganizmów degradacja 

wyniosła 46%. Takie szybkie tempo w pierwszej fazie biodegradacji nie należy do rzadkości, 

ponieważ wtedy wykorzystywane są przez mikroorganizmy najbardziej dostępne formy 

węglowodorów.  

Niestety wprowadzenie do zanieczyszczonego gruntu wraz z mikroorganizmami, 

ramnolipidów nie spełniło w pełni pokładanych oczekiwań, pomimo licznych doniesień 

literaturowych potwierdzających ich skuteczność. Odnotowano wysoki końcowy poziom 

degradacji węglowodorów sięgający 81%, jednakże była to wartość mniejsza aniżeli 

w wariancie I, w którym nie stosowano suplementacji ramnolipidami. Analiza statystyczna nie 
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wykazała istotnych różnic wynikających z zastosowania ramnolipidów wraz 

z mikroorganizmami biopreparatu w stosunku do samego biopreparatu. 

W zanieczyszczonych gruntach nie poddawanych bioaugmentacji (kontrola) również 

obserwowano spadek stężenia węglowodorów, ale były to wartości istotnie statystycznie 

mniejsze niż przy zastosowaniu biopreparatu czy biopreparatu i ramnolipidów. Spadek ten 

charakteryzował się słabszą dynamiką degradacji (po 3 miesiącach eksperymentu 27% ubytek 

węglowodorów C12-C35), by ostatecznie, po roku, osiągnąć poziom 69%. Porównując tempo 

degradacji węglowodorów w poszczególnych wariantach doświadczenia stwierdzono 20% 

przewagę bioaugmentacji mikroorganizmami konsorcjum P1 w stosunku do próby kontrolnej  

i 8% w stosunku do wariantu z dodatkiem ramnolipidów. Nie bez znaczenia był też czas 

osiągnięcia poziomu zanieczyszczenia dopuszczalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). Poprzez zastosowanie bioaugmentacji 

ustanowiony rozporządzeniem dopuszczalny poziom zanieczyszczeń (3000 mg/kg dla gruntów 

grupy IV – tereny przemysłowe) został osiągnięty już w 144 dniu procesu biodegradacji, o 26 

dni szybciej aniżeli z dodatkiem ramnolipidów i 50 dni szybciej w porównaniu do próby 

kontrolnej – naturalnej bioremediacji (rys. 14). 

 

Rysunek 14. Zmiany stężenia frakcji C12–C35 w gruncie podczas doświadczenia polowego 

  z wykorzystaniem konsorcjum P1 oraz konsorcjum P1 z dodatkiem ramnolipidów  
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Rysunek 15. Efektywność biodegradacji frakcji C12–C35 w doświadczeniu polowym 

  z zastosowaniem konsorcjum P1 oraz konsorcjum P1 z dodatkiem ramnolipidów 

W ramach prowadzonego doświadczenia polowego monitorowano także aktywność 

fizjologiczną mikroorganizmów w gruncie techniką cytometrii przepływowej. Analiza 

cytometryczna umożliwiła detekcję mikroorganizmów nieaktywnych, (martwych) (DEAD), 

wykazujących pośredni poziom aktywności metabolicznej (MID-ACTIVE) oraz aktywnych 

(ACTIVE) populacji komórek.  

Uzyskane wyniki wskazują na istotny statystycznie wzrost udziału aktywnych 

subpopulacji mikroorganizmów w wyniku aplikacji biopreparatu zawierającego drobnoustroje 

konsorcjum P1 (rys. 16). Bezpośrednio po aplikacji biopreparatu udział komórek aktywnych  

w gruncie poddawanym bioremediacji zwiększył się o 63%. Taki stan nie utrzymał się jednak 

do końca doświadczenia i subpopulacja komórek aktywnych powróciła do poziomu sprzed 

aplikacji. Co ciekawe, po aplikacji biopreparatu odnotowano tylko niewielki spadek populacji 

komórek nieaktywnych (DEAD), jednakże po 365 doświadczenia ich udział znacząco wzrósł.  

 
Rysunek 16. Udział poszczególnych subpopulacji komórek mikroorganizmów w gruncie 
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Znaczące zmiany w aktywności mikroorganizmów zaobserwowano w drugim wariancie 

doświadczenia, gdzie wraz z mikroorganizmami konsorcjum P1 do zanieczyszczonego gruntu 

wprowadzano ramnolipidy (rys. 17). Obecność ramnolipidów spowodowała korzystne, istotne 

statystycznie zmiany aktywności, w szczególności w subpopulacjach komórek aktywnych 

i umiarkowanie aktywnych. Udział komórek aktywnych po wprowadzeniu ramnolipidów 

wzrósł aż o 256%, a subpopulacji pośrednich (MID-ACTIVE) zmalał o 42%. Podwyższony 

udział subpopulacji komórek aktywnych i pośrednich, w stosunku do okresu przed aplikacją 

biopreparatu i ramnolipidów, utrzymał się aż do końca doświadczenia.  

Taki wynik doświadczenia wskazuje na ciekawą rolę ramnolipidów w aktywizacji 

populacji mikroorganizmów. Dodatek ramnolipidów nie przełożył się jednak ani na 

zwiększenie tempa degradacji ani końcowej wydajności biodegradacji. 

 
Rysunek 17. Udział poszczególnych subpopulacji komórek mikroorganizmów w gruncie 

  zasilanym konsorcjum P1 z dodatkiem ramnolipidów 

3.7. Analiza metataksonomiczna  

Analiza metataksonomiczna (NGS) umożliwiła kompleksową analizę składu  

i potencjału biologicznego mikroorganizmów, zarówno w zawiesinie mikroorganizmów 

wyizolowanych z matrycy glebowej, konsorcjów mikroorganizmów poddanych wielokrotnemu 

pasażowaniu, jak i w próbkach gruntu, podczas badań polowych procesu biodegradacji 

węglowodorów. Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji pozwalało na poznanie 

profilu taksonomicznego mikroorganizmów w badanych próbach.  

W pierwszej kolejności zbadano wpływ wielokrotnego pasażowania na pożywce 

selekcyjnej (olej napędowy jako jedyne źródło węgla) na zmiany struktury taksonomicznej 

mikroorganizmów w poszczególnych konsorcjach pozyskanych z gruntów trwale 

zanieczyszczonych węglowodorami. Analizie poddano konsorcja mikroorganizmów 
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bezpośrednio pozyskane ze środowiska (P1p–P6p) oraz te same konsorcja poddane  

100 pasażom (P1k–P6k).  

Wszystkie konsorcja mikroorganizmów bezpośrednio po wyizolowaniu (P1p–P6p) 

charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem struktury taksonomicznej. Poza typami 

Actinobacteria i Acidobacteria oraz wiodącymi klasami takimi jak np.: Gammaproteobacteria, 

Bacilli, Clostridia, Flavobacteriia, Betaproteobacteria, Alphaproteobacteria, 

Deltaproteobacteria identyfikowane były także dziesiątki mikroorganizmów należących do 

innych typów tj. Cyanobacteria, Melainabacteria, Deferribacteres, Elusimicrobia, 

Spirochaetes oraz klas m.in.: Acidimicrobiia, Coriobacteriia, Nitriliruptoria, Rubrobacteria, 

Bacteroidia, Cytophagia, Anaerolineae, Deinococci, Dictyoglomia, Fibrobacteria, 

Erysipelotrichia, Negativicutes, Fusobacteriia, Lentisphaeria, Oligosphaeria, 

Planctomycetacia, Epsilonproteobacteria, Synergistia, Verrucomicrobiae, a także wiele innych 

niezidentyfikowanych mikroorganizmów. Wielokrotne pasażowanie mikroorganizmów na 

podłożu selekcyjnym poważnie ograniczyło ilość identyfikowanych typów i klas oraz zmieniło 

procentowy udział poszczególnych typów i klas w konsorcjach. Najwyraźniejszym efektem, 

obserwowanym w przypadku wszystkich konsorcjów, był istotny wzrost i dominacja 

mikroorganizmów należących do klasy Gammaproteobacteria. Procentowy wzrost udziału 

klasy Gammaproteobacteria był zróżnicowany w poszczególnych konsorcjach i wynosił od 

niespełna 2 do ponad 25%. Największy przyrost mikroorganizmów w obrębie tej klasy 

odnotowano dla konsorcjów P1 i P3, odpowiednio 23,11 i 25,21%. W przypadku większości 

konsorcjów obserwowano także procentowy wzrost udziału klas Betaproteobacteria  

i Alphaproteobacteria, chociaż nie był to wzrost tak znaczący jak Gammaproteobacteria. 

Dominacja klasy Gammaproteobacteria w konsorcjach wielokrotnie pasażowanych może 

świadczyć o selektywnym wzroście bakterii zdolnych do korzystania z węglowodorów oleju 

napędowego jako źródła węgla. Klasa ta należy do najbardziej zróżnicowanych, do których 

obok niebezpiecznych patogenów należą także bakterie biorące czynny udział w degradacji 

węglowodorów m.in. Pseudomonas sp. (Di Martino i in., 2012), Acinetobacter sp. (Czarny  

i in., 2020). Do licznie reprezentowanych klas, wśród których obserwowano istotne zmiany, 

należały także Bacilli i Clostridia, Gram – dodatnie bakterie należące do typu Firmicutes, oraz 

typ Actinobacteria i klasa Flavobacteriia. Stosunkowo duża liczebność mikroorganizmów 

w próbach P1p–P6p w przypadku klasy Clostridia oraz Flavobacteriia po pasażach spadała na 

korzyść mikroorganizmów typu Proteobacteria, które najlepiej zaadaptowały się do wzrostu 

na podłożu selekcyjnym z olejem napędowym. 
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Rysunek 18. Struktura taksonomiczna najważniejszych typów i klas bakterii w wyniku wielokrotnego pasażowania na podłożu selekcyjnym 

zawierającym olej napędowy jako jedyne źródło węgla. Symbole P1p–P6p oznaczają próbki bezpośrednio po wyizolowaniu z gruntu, P1k–

P6k oznaczają próbki po 100 pasażach  
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Drugim doświadczeniem, w którym wykorzystano analizę metataksonomiczną były 

badania nad wpływem bioaugmentacji na wydajność degradacji węglowodorów, w warunkach 

naturalnych. W doświadczeniu wykorzystano biopreparat przygotowany w oparciu  

o mikroorganizmy konsorcjum P1, które wprowadzano do zanieczyszczonego gruntu bez 

żadnych dodatków (wariant BP) lub z dodatkiem ramnolipidów (wariant BP+RAM). Analizę 

metataksonomiczną wykonano także dla gruntu kontrolnego nie poddawanego bioaugmentacji 

ani suplementacji ramnolipidami (wariant GK). Badania mające na celu obserwację zmian  

w zbiorowisku mikroorganizmów wykonywano przed aplikacją biopreparatu lub biopreparatu 

i ramnolipidów oraz po 30 i 365 dniach po aplikacji. Obraz taksonomiczny typów i klas 

mikroorganizmów w trakcie prowadzonego doświadczenia polowego przedstawiono na 

rysunku 19.  

 
Rysunek 19.  Struktura taksonomiczna najważniejszych typów i klas bakterii w trakcie 

doświadczenia polowego. Symbole GK, GK 30, GK 365 oznaczają kontrolne próbki 

gruntu bezpośrednio przed doświadczeniem po 30 i po 365 dniach doświadczenia; 

symbole BP, BP30, BP 365 oznaczają odpowiednio biopreparat oraz grunt po 30  

i 365 dniach doświadczenia; BP+RAM 30 i BP+RAM 365 oznaczają odpowiednio 

biopreparat z dodatkiem ramnolipidów i grunt po 30 i 365 doświadczenia 

Poszczególne warianty doświadczenia cechował zróżnicowany obraz taksonomiczny 

(rys. 19). Najmniejsze zmiany obserwowano w gruncie kontrolnym (GK). W próbkach tych 

najliczniej reprezentowanymi klasami były Bacilli (42,27%), Clostridia (27,32%) oraz 

Gammaproteaobacteria (12,87%). Udział mikroorganizmów należących do tych klas  

w niewielkim stopniu ulegał zmianie w trakcie całego okresu trwania doświadczenia, 

zaobserwowano natomiast istotny wzrost w obrębie typu Actinobacteria. 
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Inaczej przedstawiała się sytuacja w wariantach doświadczenia z użyciem biopreparatu 

(BP) oraz biopreparatu i ramnolipidów (BP+RAM). W pierwszym przypadku zaobserwowano, 

że wysoki udział mikroorganizmów należących do Gammaproteobacteria (typowy dla 

konsorcjum P1) zmniejszał się sukcesywnie z 63,87% na początku doświadczenia do 35,09% 

w dniu ostatnim. Można przypuszczać, że mimo wprowadzenia biopreparatu zawierającego 

wyspecjalizowane w remediacji drobnoustroje, grunt – mikroorganizmy autochtoniczne w nim 

zawarte dążą do przywrócenia stanu sprzed bioaugmentacji. Spadek udziału korzystnie wpłynął 

na liczebność pozostałych klas i wraz z przebiegiem doświadczenia oraz spadkiem zawartości 

węglowodorów na wzrost zróżnicowania struktury taksonomicznej mikroorganizmów.  

W doświadczeniu, gdzie razem z biopreparatem do gleby wprowadzano ramnolipidy 

(BP+RAM), podobnie jak w poprzednim przypadku, obserwowano sukcesywny spadek 

liczebności mikroorganizmów klasy Gammaproteobacteria (o ponad 65% w 365 dniu 

doświadczenia). Obecność ramnolipidów przyczyniła się do wzrostu udziału pozostałych 

typów i klas mikroorganizmów, w szczególności typu Actinobacteria, których udział  

w ostatnim dniu doświadczenia wzrósł 7-krotnie, do ponad 21%. W stosunku do początku 

doświadczenia odnotowano także 8-krotny wzrost w obrębie klasy Flavobacteria i 4-krotny  

w przypadku Alfaproteobacteria. Zaobserwowano także 11-krotny przyrost mikroorganizmów 

klasy Sphingobacteria, co jest szczególne interesujące ze względu na zdolności 

mikroorganizmów tej klasy do produkcji biosurfaktantów. 

Uzyskane w trakcie badań wyniki wskazują, że każda ingerencja w naturalny skład 

mikrobiomu np. poprzez wprowadzenie innych mikroorganizmów w drodze bioaugmentacji 

czy dodatkowych substancji np. ramnolipidów powoduje reakcję mikroorganizmów 

i w konsekwencji zmiany w ich wzajemnych proporcjach. Jednakże zmiany te nie są trwałe, 

a środowisko dąży do przywrócenia naturalnej równowagi między mikroorganizmami.  

3.8. Procedura – wytyczne do skutecznego stosowania biopreparatów  

Przeprowadzone kompleksowo badania, analiza uzyskanych wyników oraz wyciągnięte 

z doświadczeń wnioski, pozwoliły na opracowanie wytycznych do skutecznego stosowania 

biopreparatów mikrobiologicznych. Wytyczne w formie procedury pt. „Stosowanie 

biopreparatów w remediacji gruntu zanieczyszczonego węglowodorami” zostały wdrożone  

i będą wykorzystywane w praktycznej realizacji projektów remediacji terenów 

zanieczyszczonych węglowodorami w firmie ATP Eko Serwis Sp. z o.o. 
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WNIOSKI 

Przeprowadzone badania i dokonane obserwacje pozwoliły na wyciągnięcie następujących 

wniosków: 

1. Środowisko glebowe jest cennym źródłem mikroorganizmów. Trwałe zanieczyszczenie 

takiego środowiska węglowodorami ropopochodnymi prowadzi do wykształcenia 

mikrobiomu o dużym potencjale degradacyjnym w stosunku do tego typu 

zanieczyszczeń. 

2. Zastosowanie poprawnych technik mikrobiologicznych pozwala na wyizolowanie 

konsorcjów mikroorganizmów zdolnych do efektywnej degradacji węglowodorów.  

3. Wyizolowane konsorcja po pasażowaniu charakteryzują się szybkim wzrostem na 

podłożu zawierającym olej napędowy jako jedyne źródło węgla. 

4. Podczas wstępnych eksperymentów kinetyka wzrostu oraz aktywność metaboliczna 

konsorcjów zależała zarówno od źródła, z którego zostały pozyskane, jak i warunków 

hodowli. 

5. Optymalne parametry wzrostu konsorcjów w warunkach laboratoryjnych sprowadzają się 

do temperatur w zakresie 20–30°C, odczynu pH zbliżonego do obojętnego oraz stosunku 

węgla do azotu wynoszącego 20:1. 

6. Wielokrotne pasażowanie konsorcjów na podłożu selekcyjnym prowadzi do zubożenia 

taksonomicznego zbiorowiska, ale jednocześnie powoduje wzrost udziału  

w konsorcjach frakcji komórek aktywnych fizjologicznie, co przekłada się na efektywną 

degradację oleju napędowego.  

7. Unieruchamianie analizowanych konsorcjów degradujących węglowodory  

w alginianie sodu lub nośnikach mineralnych spowodowało istotny spadek żywotności 

mikroorganizmów, co dyskwalifikowało te techniki jako sposób bioaugmentacji. 

8. Właściwości degradacyjne wyizolowanych konsorcjów w stosunku do oleju napędowego 

zostały potwierdzone w warunkach laboratoryjnych. W zależności od rodzaju 

konsorcjum wydajność biodegradacji wahała się w zakresie od 60 do 80%. 

9. Długoterminowe doświadczenie polowe dotyczące biodegradacji węglowodorów 

w zanieczyszczonym gruncie poprzez użycie konsorcjum (P1) potwierdziło zdolność 

tych mikroorganizmów do zasiedlenia skażonego środowiska i jego skutecznej 

bioremediacji. Podczas eksperymentu trwającego 356 dni uzyskano 89% redukcji 

węglowodorów z początkowego stężenia wynoszącego 6630 mg/kg s.m.  

10. W odniesieniu do biosurfaktantów uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie przyjętej 

hipotezy badawczej opierającej się na podważeniu roli tego typu związków jako czynnika 

zwiększającego degradację węglowodorów podczas procesów bioremediacyjnych. 

Przeprowadzone badania laboratoryjne z suplementacją ramnolipidami w stężeniach 50–

250 mg/l nie wpłynęły na parametry wzrostu konsorcjów. Hipotezę badawczą 

potwierdzono także badaniami polowymi, w których poddano remediacji grunt 

zanieczyszczony olejem napędowym. Wprowadzanie do zanieczyszczonego gruntu 

ramnolipidów zwiększało udział subpopulacji komórek aktywnych w konsorcjum P1, 

jednak w żaden sposób nie przekładało się to na zwiększenie tempa procesów 

degradacyjnych. 
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