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OCENA EFEKTYWNOCI PROCESÓW BIOREMEDIACYJNYCH
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1.

WPROWADZENIE

Analiza bioindykacyjna jest czêci¹ rozleg³ej wiedzy okrelanej mianem ekotoksykologii. Wspó³czesna ekotoksykologia jest interdyscyplinarn¹, intensywnie rozwijaj¹c¹ siê
ga³êzi¹ nauki obejmuj¹c¹ chemiê, ekologiê i toksykologiê, której celem jest miêdzy innymi
ocena stanu rodowiska i porednio ochrona zdrowia cz³owieka. W bioindykacji jako
wskaniki wykorzystywane s¹ ¿ywe organizmy, których reakcja mo¿e byæ podstaw¹ do
oceny ogólnej aktywnoci badanego uk³adu [10, 11].
Produkty ropopochodne, które stanowi¹ z³o¿on¹ mieszaninê zwi¹zków o zró¿nicowanych w³aciwociach biologicznych, mog¹ byæ przyczyn¹ niekorzystnych dla cz³owieka
zmian zachodz¹cych w ska¿onych ekosystemach. Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e w wyniku
przemian chemicznych i mikrobiologicznych mog¹ powstawaæ metabolity o zró¿nicowanej
lub s³abo poznanej aktywnoci biologicznej. Ca³kowite wyeliminowanie zanieczyszczeñ
w procesach bioremediacyjnych gleb ska¿onych substancjami ropopochodnymi jest niezmiernie trudne do osi¹gniêcia, gdy¿ nawet niewielkie iloci metabolitów mog¹ byæ niebezpieczne. Oznaczenie poziomu stê¿eñ pozosta³ych zanieczyszczeñ jest trudne i dlatego coraz
czêciej ocenê stopnia ska¿enia wykonuje siê za pomoc¹ testów toksykologicznych, które
ponadto daj¹ obraz badanych populacji w zakresie miertelnoci, wzrostu, reprodukcji
i zaburzeñ fizjologicznych. Dobór metod testowych jest niezwykle wa¿nym elementem
w badaniach toksykologicznych.
Zastosowany w biotestach ¿ywy organizm musi odpowiadaæ surowym wymaganiom,
miêdzy innymi ci¹g³ej dostêpnoci i jednorodnoci genetycznej. Obecnie wprowadzane s¹
gotowe testy sporz¹dzane w postaci pakietów, pozwalaj¹ce na ocenê toksycznoci badanych
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prób w krótkim czasie. Zawieraj¹ one formy kryptobiotyczne bioindykatorów pochodz¹ce
ze standardowych hodowli, które mog¹ byæ d³ugo przechowywane i w razie potrzeby
w krótkim czasie przygotowane do testu [9].
2.

METODYKA BADAWCZA

W prowadzonych badaniach nad oczyszczaniem odpadów z do³ów urobkowych ocenê
skutecznoci stosowanych zabiegów bioremediacyjnych uzupe³niono o monitoring toksykologiczny. Zastosowanie ¿ywych organizmów jako bioindykatorów nale¿¹cych do ró¿nych grup taksonomicznych (bakterii, skorupiaków i rolin wy¿szych) reprezentuj¹cych
wszystkie grupy troficzne: producentów, konsumentów i reducentów, pozwala na kompleksow¹ ocenê stanu badanego rodowiska (tab. 1).
Tabela 1
Zestawienie testów oceny toksykologicznej gleby z do³ów urobkowych
Poziom
troficzny

Organizm

Nazwa
testu

Reakcje
testowe

Czas
trwania

Typ
testu

zahamowanie
luminescencji

15 min

ostry

zahamowanie
wzrostu, mieræ

6 dni

ostry

kie³kowanie
i wczesny
wzrost

3 dni

chroniczny

Bakterie
Reducenci

Vibro fischeri

Microtox® SPT
Skorupiaki

Konsumenci

Heterocypris
incongruens

OstracodtoxkitTM
Roliny wy¿sze

Producenci

Sorghium
Sacharatum
Lepidium sativum

PhytotoxkitTM

Sinapis alba

Microtox Solid Phase  test fazy sta³ej
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje test Microtox®, który jako pierwszy test bioindykacyjny powsta³ w 1979 r. w USA. £¹czy on w³aciw¹ bioindykacjê z precyzj¹ analityczn¹. Jako
bioindykator zastosowane zosta³y bakterie luminescencyjne Vibrio fisheri, które w normalnych warunkach oko³o 10% metabolizmu zu¿ywaj¹ na wytwarzanie wiat³a, którego natê¿enie mo¿e byæ mierzone fotometrem. W obecnoci substancji toksycznych, wp³ywaj¹cych
ujemnie na metabolizm, bakterie bardzo szybko reaguj¹ spadkiem luminescencji, która obni¿a siê wraz ze wzrostem toksycznoci ogólnej próbki [13, 6].
Test Microtox Solid Phase umo¿liwia bezporedni kontakt bakterii luminescencyjnych
z próbk¹ gleby, co pozwala na wykrycie nie tylko substancji rozpuszczalnych w wodzie, ale
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tak¿e zwi¹zków lipofilnych lub s³abo rozpuszczalnych w wodzie. Test ten jest produkowany przez firmê SDI (USA) i rozprowadzany w Polsce przez firmê Tigret. Zakupione liofilizowane bakterie mog¹ byæ przechowywane przez rok w temperaturze 20oC i u¿yte do
testu w ka¿dej chwili po zawieszeniu w wodzie dejonizowanej.
Test przesiewowy wykonuje siê wg standardowej procedury z u¿yciem analizatora
Delta Tox i liofilizowanych bakterii Vibro fischeri. Test zasadniczy przeprowadzany jest dla
próbek, które w tecie przesiewowym by³y toksyczne. Wyniki obliczone z wykorzystaniem
oprogramowania SDI podawane s¹ jako EC50, czyli stê¿enie badanej próbki, które powoduje powstanie 50% efektu toksycznego. W celu lepszego zobrazowania wyników, wartoci
EC50 przeliczono na jednostki toksycznoci TU = 100/EC50.
Test bezporedniego kontaktu Ostracodtoxkit(F)TM
Zastosowany w badaniach gleby z do³ów urobkowych Test Ostracodtoxkit(F)TM nale¿y do testów bezporedniego kontaktu (TBT) i s³u¿y do oceny toksycznoci chronicznej
z wykorzystaniem skorupiaka Heterocypris incongruens [4] (rys. 1). Testy te produkowane
s¹ przez MicroBiotest z Belgii i rozprowadzane w Polsce przez firmê Tigret.
Interpretacja wyników polega na obliczeniu iloci ¿ywych mikroorganizmów w ka¿dym do³ku mikrop³ytki oraz zmierzeniu ich d³ugoci. Na tej podstawie mo¿na obliczyæ:
wskanik zahamowania wzrostu (w %) oraz miertelnoæ – je¿eli w przypadku zastosowanych mikroorganizmów przekracza 50%, to efekt prze¿yciowy (obni¿enie przyrostu mikroorganizmów) nie jest brany pod uwagê i w tabeli wyników oznaczany jest znakiem X.

Rys. 1. Obraz skorupiaka Heterocypris incongruens

Test fitotoksycznoci
Konwencjonalnie testy fitotoksycznoci produkowane wed³ug miêdzynarodowych lub
krajowych norm s¹ skomplikowane, wymagaj¹ du¿ej przestrzeni laboratoryjnej i s¹ czasoch³onne. Specyfika testu Phytotoxkit pozwala omin¹æ niepraktyczne i czasoch³onne czynnoci zwi¹zane z kie³kowaniem nasion konieczne w wielu oznaczeniach fitotoksycznoci
i umo¿liwia bezporedni pomiar d³ugoci korzeni metod¹ analizy obrazu [5]. Test ten nale¿y do grupy testów Toxkit produkowanych przez firmê MicroBiotest i jest rozprowadzany
w Polsce przez firmê Tigret.
Test PhytotoxkitTM nale¿y do testów oceny toksycznoci chronicznej i jest oparty na
ocenie kie³kowania i wczesnego wzrostu rolin. W standardowym tecie u¿ywane s¹ trzy
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rodzaje rolin wyselekcjonowanych ze wzglêdu na szybkoæ kie³kowania i szybkoæ wzrostu korzeni: jednolicienne  sorgo (Sorghum saccharatum), dwulicienne  rze¿ucha
(Lepidium sativum) oraz gorczyca (Sinapis alba). Test ten umo¿liwia wykonanie pe³nego
oznaczenia w ci¹gu jedynie trzech dni inkubacji. Rejestracja wygl¹du p³ytki testowej na
koñcu trwania testu mo¿e byæ wykonana przy u¿yciu aparatu fotograficznego lub skanera
p³askiego (rys. 2). W celu analizy obrazu oraz pomiaru d³ugoci korzeni rolin stosuje siê
program ImageTool. Zdjêcia nale¿y wykonywaæ na tle ramki umo¿liwiaj¹cej kalibracjê.
a)

b)

Rys. 2. Przyk³adowy obraz wzrostu rolin testowych na próbce gleby kontrolnej (a)
oraz na glebie z do³u urobkowego w trakcie procesu oczyszczania (b)  test PhytotoxkitTM

Analiza testu polega na:
 obliczeniu iloci wykie³kowanych rolin  wskanik kie³kowania (w %),
 pomiarze d³ugoci korzeni,
 obliczeniu wskanika zahamowania wzrostu korzenia w stosunku do próbki kontrolnej
(w %).
Test Amesa
Wiele zanieczyszczeñ ropopochodnych oraz metabolitów powsta³ych podczas procesu
ich biodegradacji zawiera zwi¹zki o charakterze rakotwórczym. Zastosowanie do ich identyfikacji metod analitycznych stwarza du¿e problemy, gdy¿ zwi¹zki te w rodowisku wystêpuj¹ w ilociach ladowych. W przypadku gruntów silnie ska¿onych substancjami ropopochodnymi, które poddane zosta³y zabiegom rekultywacyjnym, wskazane jest rozszerzenie
testów biologicznych o wykrywanie substancji o potencjalnych w³asnociach mutagennych
i rakotwórczych. Do tego celu wykorzystano test Amesa [8, 14], który jest stosowany nie
tylko do badañ pojedynczych zwi¹zków, ale i ró¿nego rodzaju mieszanin, np. ropa naftowa,
woda pitna, cieki itp. Zasada testu Amesa polega na okreleniu mutacji powrotnych z histydynowej auksotrofii do prototrofii w mutantach, którymi s¹ szczepy testowe Salmonella
triphimurium. Szczepy testowe s¹ mutantami niezdolnymi do syntezy histydyny. Pod wp³ywem substancji o w³asnociach mutagennych dochodzi do rewersji mutacji i przywrócona
zostaje zdolnoæ do syntezy histydyny, czego efektem jest pojawienie siê kolonii rewertantów na pod³o¿u bez histydyny [7].
Do przeprowadzenia testu Amesa zastosowano nowoczesny mikrop³ytkowy test
AMES MPF, który mo¿e byæ stosowany do wykrywania genotoksycznej aktywnoci gleby
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ska¿onej substancjami ropopochodnymi i metabolitami powsta³ymi w trakcie procesów bioremediacyjnych. Dostarczone mikroorganizmy Salmonella typhimurium T-98 i T-100 podlegaj¹ cis³ej kontroli jakociowej (genotyp i fenotyp). Rezultatem prowadzenia testu jest reakcja barwna, kolor ¿ó³ty oznacza wyst¹pienie mutacji powrotnej, a purpurowy  jej brak.
3.

CHARAKTERYSTYKA MATERIA£U BADAWCZEGO

W opisywanych pracach, jako materia³ badawczy wykorzystano glebê i ziemiê pobran¹ z do³u urobkowego Graby-67 (tab. 2) w trakcie prowadzenia procesów oczyszczania
obejmuj¹cych nastêpuj¹ce etapy: remediacjê wstêpn¹ (drena¿ melioracyjno-odciekowy),
bioremediacjê podstawow¹, inokulacjê biopreparatami na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów [12, 13].
Tabela 2
Charakterystyka zawartoci zanieczyszczeñ w materiale badawczym
 gleba z do³u urobkowego Graby-67

Próbka

Zawartoæ [mg/kg s.m.]
TPH

BETX

Σ WWA

A

153 448

167,8

2,127

B

5689

20,60

0,625

C

1006

6,280

0,289

A  próbka surowa gleby i ziemi z do³u urobkowego Graby-67 (przed rozpoczêciem oczyszczania).
B – próbka gleby i ziemi po I serii inokulacji biopreparatem na bazie mikroorganizmów autochtonicznych.
C  próbka gleby i ziemi po zakoñczeniu procesów bioremediacyjnych (po okresie trzech lat
oczyszczania).

W trakcie procesów oczyszczania metod¹ in situ prowadzono monitoring chemiczny,
chromatograficzny i mikrobiologiczny oraz zastosowano dodatkowo monitoring toksykologiczny z wykorzystaniem testów biologicznych obejmuj¹cych wszystkie poziomy troficzne.
4.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wykonane wstêpnie badania skriningowe pozwoli³y na wytypowanie próbek charakteryzuj¹cych siê istotnym efektem toksycznoci (poziom obni¿enia luminescencji powy¿ej
50%). Nastêpnie wykonano testy podstawowe z rozcieñczeniami, które pozwoli³y na okrelenie EC50 (tab. 3).
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Tabela 3
Wartoci stê¿enia efektywnego powoduj¹cego hamowanie luminescencji uzyskane
dla wyci¹gów gleb pobranych z terenu do³u urobkowego Graby-67

Parametr

Ujednolicona próbka gleby Ujednolicona próbka gleby Ujednolicona próbka gleby
z obszaru AR
z obszaru BR
z obszaru CR
(trzy powtórzenia)
(trzy powtórzenia)
(trzy powtórzenia)
A

B

C

A

B

C

A

B

C

EC50

14,8

21,3

b.t.

4,3

23,8

b.t.

3,8

20,8

b.t.

TU

6,75

4,69

–

23,1

4,20

–

26,7

4,80

–

b.t.  brak toksycznoci.
AR, BR, CR  obszary wyodrêbnione z do³u urobkowego ró¿ni¹ce siê stopniem zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi

Próbki gleby surowej pobranej z poszczególnych obszarów do³u urobkowego Graby-67
charakteryzowa³y siê toksycznoci¹ szczególnie widoczn¹ dla obszaru CR o najwy¿szym
stopniu ska¿enia. Zanieczyszczenia zawarte w testowanych próbkach spowodowa³y ponad
50% inhibicjê luminescencji w zakresie: 61,589,5%. Wykonane testy z rozcieñczeniami
wykaza³y, ¿e stê¿enie efektywne (w okresie 15 min) powoduj¹ce spadek luminescencji
o 50% uzyskane dla wyci¹gu gleb surowych wynosi EC50 = 3,8–14,8% (wspó³czynnik toksycznoci TU = 6,7526,7), co wskazuje na widoczn¹ toksycznoæ na obszarze BR i CR.
Dodatkowo wykonano tak¿e analizê toksycznoci prób wyci¹gów z gleby pobranej
w toku procesu bioremediacji prowadzonej metod¹ in situ (po okresie dwóch lat). Zanotowano zmniejszenie stopnia toksycznoci gleby (TU = 4,24,8), co mo¿e wskazywaæ, ¿e
odnotowana toksycznoæ mo¿e pochodziæ od metabolitów powstaj¹cych w trakcie prowadzonego procesu bioremediacji lub wêglowodorów, które nie uleg³y biodegradacji (rys. 3).

próbka po zakoñczeniu bioremediacji 8 r.

Rys. 3. Wp³yw wyci¹gów próbek glebowych z do³u urobkowego Graby-67
na inhibicjê luminescencji
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Próbki gleby i ziemi po procesie biologicznego oczyszczania nie hamowa³y luminescencji bakterii testowych w stopniu wskazuj¹cym na obecnoæ zwi¹zków toksycznych
(czyli nie by³o mo¿liwoci wyznaczenia dla nich wartoci EC50).
Na podstawie przeprowadzonych testów toksycznoci Microtox® SPT z wykorzystaniem
jako biowskaników bakterii Vibro fischeri mo¿na stwierdziæ, ¿e gleba na terenie do³u urobkowego Graby-67 po przeprowadzonym procesie oczyszczania metod¹ in situ jest nietoksyczna.
Badania toksycznoci dla poziomu troficznego konsumentów prowadzono z wykorzystaniem testu Ostracodtoxikit FMT. Jest to 6-dniowy test toksycznoci chronicznej okrelaj¹cy miertelnoæ i hamowanie wzrostu oparty na skorupiakach Heterocypris incongruens.
Nale¿y on do testów, za pomoc¹ których wstêpnie okrela siê toksycznoæ gleby. W przypadku próbki gleby surowej pobranej z poszczególnych obszarów do³u urobkowego
Graby-67 miertelnoæ bioindykatorów zawiera siê w granicach: 46,661,6%, co dowodzi
bardzo wysokiej toksycznoci gleby z obszarów BR i CR (wysoki stopieñ ska¿enia substancjami ropopochodnymi) i znacznie ni¿szej toksycznoci próbki gleby z obszaru AR o ni¿szym stopniu ska¿enia. Zahamowanie wzrostu skorupiaków dla próbki surowej z obszaru
AR wynios³o 38,7% (tab. 4).
Tabela 4
Zestawienie wyników testu Ostracodtoxit FTM przeprowadzonego na próbkach gleby i ziemi
z do³u urobkowego Graby-67

Badany
parametr

Próbka
kontrolna

Ujednolicona
próbka gleby
z obszaru AR
(szeæ powtórzeñ)

Ujednolicona
próbka gleby
z obszaru BR
(szeæ powtórzeñ)

Ujednolicona
próbka gleby
z obszaru CR
(szeæ powtórzeñ)

A

A

B

C

A

B

C

B

C

miertelnoæ
rednia
miertelnoæ
[%]
Wspó³czynnik
zmiennoci
redniej
miertelnoci
[%]

10,0

46,6

27,1

20,6

53,3

35,6

21,6

61,6

38,1

23,3

–

2,85

4,72

6,12

2,43

3,92

4,95

2,25

3,75

4,76

Zahamowanie wzrostu
rednia d³ugoæ
organizmów
[μm]

219

148

172

201

135

169

195

125

172

199

redni przyrost
organizmów
[μm]

431

264

289

402

X

252

395

X

245

382

–

38,7

32,9

9,7

X

41,9

8,3

X

43,1

11,3

rednia
hamowania
wzrostu [%]
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W trakcie prowadzonego procesu oczyszczania (inokulacja biopreparatem na bazie mikroorganizmów autochtonicznych) miertelnoæ testowanych organizmów uleg³a zmniejszeniu do poziomu 27,1 i 35,6%, a zahamowanie wzrostu wynios³o: 32,941,9%. W przypadku
próbki z najbardziej zanieczyszczonego obszaru CR miertelnoæ organizmów wynios³a
38,1%, przy zahamowaniu wzrostu o 43,1%. Przedstawione wyniki wskazuj¹ na istotny
efekt toksycznoci pomimo obni¿enia stopnia ska¿enia, co mo¿e wskazywaæ na obecnoæ
metabolitów powsta³ych w wyniku biodegradacji wêglowodorów ropopochodnych.
Badania przeprowadzone na ujednoliconych próbkach gleby z do³u urobkowego Graby-67 (obszary: AR, BR i CR) po zakoñczeniu procesu oczyszczania wykazuj¹ zmniejszenie
siê stopnia miertelnoci do poziomu: 20,623,3%, zbli¿onego do redniej miertelnoci (w %)
okrelonej dla próbki kontrolnej. Drugi badany parametr (zahamowanie wzrostu) uleg³
znacznemu obni¿eniu i kszta³towa³ siê na niskim poziomie w zakresie: 8,311,3%. Uzyskane
wyniki wskazuj¹, ¿e oczyszczana gleba i ziemia z do³u urobkowego Graby-67 s¹ nietoksyczne.
Testy fitotoksycznoci z wykorzystaniem testu PhytotoxkitTM zastosowano w celu
przebadania toksycznoci gleby dla poziomu troficznego producentów. Testy wykaza³y
znaczne ró¿nice pomiêdzy badanymi próbkami gleby oraz pomiêdzy ró¿nymi gatunkami
rolin dla tej samej próbki gleby (tab. 5).
Badane próbki gleby i ziemi z do³u urobkowego Graby-67 przed procesem oczyszczania by³y toksyczne dla rze¿uchy, gdy¿ powodowa³y zahamowanie wzrostu korzenia w granicach: od 94,8 do 98,4%, co koreluje z zawartoci¹ zanieczyszczeñ ropopochodnych
w analizowanych próbkach z wyodrêbnionych obszarów do³u urobkowego.
Pomimo znacznego obni¿enia zawartoci zanieczyszczeñ ropopochodnych na poszczególnych obszarach do³u urobkowego Graby-67 po przeprowadzeniu inokulacji biopreparatem G-67-1 zahamowanie wzrostu rze¿uchy nadal by³o wysokie i zawiera³o siê
w granicach: 42,854,3%, co mo¿e wskazywaæ, ¿e rze¿ucha jest bardzo wra¿liwa na obecne w glebie metabolity i wêglowodory ropopochodne, które nie uleg³y biodegradacji. Iloæ
wykie³kowanych nasion dla próbki surowej waha³a siê w granicach: 13,323,32%, za
w trakcie prowadzenia procesu bioremediacji wzros³a do 43,366,6%. Po zakoñczeniu prac
bioremediacyjnych, prowadzonych przez trzy lata, procent wykie³kowanych nasion rze¿uchy kszta³towa³ siê na wysokim, zbli¿onym do próbki testowej poziomie wynosz¹cym
93,3%, a zahamowanie wzrostu korzenia zawiera³o siê w granicach od 18,8 do 30,1%.
Znacznie mniej wra¿liwe na zanieczyszczenia zawarte w glebie i ziemi z do³u urobkowego okaza³y siê gorczyca i sorgo. W przypadku gorczycy, która wykaza³a najwiêksz¹ odpornoæ na zanieczyszczenia w badanych próbkach gleby, procent wykie³kowanych nasion
by³ wysoki w odniesieniu do wszystkich analizowanych próbek, gdy¿ wynosi³ od 83,3 do
96,6%. Zahamowanie wzrostu korzenia w próbkach surowych z poszczególnych obszarów
wynios³o 47,666,7%, w trakcie bioremediacji 27,832,1%, natomiast po zakoñczeniu prac
bioremediacyjnych wskanik zahamowania wzrostu korzenia gorczycy zawiera³ siê w przedziale od 7,8 do 16,6% (wiêkszy przyrost ni¿ w próbce kontrolnej). W przypadku sorgo
dla gleby surowej iloæ wykie³kowanych nasion waha³a siê w granicach: 56,680,0%
w stosunku do próbki kontrolnej. Wzrost korzenia w próbkach surowych z poszczególnych
obszarów uleg³ zahamowaniu w granicach: 54,479,2%. Natomiast w toku bioremediacji
iloæ wykie³kowanych nasion wynosi³a: 93,3%, a zahamowanie wzrostu korzenia zawiera³o
siê w przedziale 35,340,2%.
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Tabela 5
Zestawienie wyników testu PhytotoxkitTM przeprowadzonego na próbkach gleby i ziemi
z do³u urobkowego Graby-67

Parametr

Próbka
kontrolna

Ujednolicona
próbka gleby
z obszaru AR
(trzy powtórzenia)
A

B

C

Ujednolicona
próbka gleby
z obszaru BR
(trzy powtórzenia)
A

B

Ujednolicona
próbka gleby
z obszaru CR
(trzy powtórzenia)

C

A

B

C
93,3

Rze¿ucha (Lepidium Sativum)
oKie³kowanie [%]

100

16,6

66,6

96,6

13,3

53,3

93,3

23,3

43,3

orednia d³ugoæ
okorzenia [mm]

42,53

1,21

24,31 34,52

0,92

21,83 31,52

0,62

19,21 29,75

oZahamowanie
owzrostu [%]

–

94,8

42,8

18,8

97,8

48,6

25,8

98,4

54,3

30,1

oWspó³czynnik
ozmiennoci [%]

29,4

40,3

39,5

41,2

59,6

41,5

36,5

51,2

43,8

39,5

90,0

93,3

83,3

93,3

96,6

Gorczyca (Sinapis alba)
oKie³kowanie [%]

96,6

86,6

orednia d³ugoæ
okorzenia [mm]

36,72

19,21 24,92 42,84 13,25 23,81 37,01 12,45 22,49 39,78

96,6

93,6

83,3

oZahamowanie
owzrostu [%]

–

47,6

32,1 –16,6

63,9

34,8

–7,8

66,7

27,8

–8,3

oWspó³czynnik
ozmienoci [%]

24,5

49,5

32,5

41,2

35,9

29,5

42,8

39,5

29,5

96,6

56,6

23,5

Sorgo (Sorghum saccharatum)
oKie³kowanie [%]

96,6

83,3

80,0

96,6

orednia d³ugoæ
okorzenia [mm]

58,73

26,73 38,01 50,21 14,85 36,02 48,31 12,11 35,09

46,2

93,3

96,6

80,0

80,0

oZahamowanie
owzrostu [%]

–

54,4

35,3

14,5

74,7

38,2

17,7

79,2

40,2

21,3

oWspó³czynnik
ozmienoci [%]

41,2

49,5

39,2

34,2

62,3

42,3

38,2

55,2

45,8

29,5

Stosunkowo wysoki stopieñ zahamowania wzrostu korzenia testowanych rolin
w trakcie procesu bioremediacji po przeprowadzonych procesach biologicznego oczyszczania mo¿e wskazywaæ na obecnoæ metabolitów, które powsta³y podczas procesu biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych.
Po zakoñczeniu prac bioremediacyjnych na terenie do³u urobkowego Graby-67 zahamowanie wzrostu korzeni kszta³towa³o siê na niskim poziomie: 14,521,3% przy dobrym
kie³kowaniu rolin na poziomie 96,6%. Uzyskane wyniki badañ dowodz¹, ¿e gleba i ziemia
na terenie do³u urobkowego Graby-67 jest nietoksyczna.
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W celu zbadania w³aciwoci mutagennych surowej i oczyszczonej gleby z do³u urobkowego wykonano test Amesa, wykorzystuj¹c standardowe szczepy TA98 i TA100 posiadaj¹ce w³asnoci mutagenne. Ekstrakty (dichlorometan) pochodz¹ce ze ska¿onych
gleb odparowano i rozpuszczono w dimetylosulfotlenku (DMSO). Wyniki badañ zilustrowano na rysunku 4 (gleba surowa) i rysunku 5 (gleba po procesie bioremediacji) w postaci
zmian liczby (%) rewertantów indukowanych w zale¿noci od koncentracji zanieczyszczeñ
ropopochodnych. Do obliczeñ wykorzystano program komputerowy producenta testu
Amesa.

Rys. 4. Wp³yw zanieczyszczeñ ropopochodnych na procentowy udzia³ rewertantów
 gleba surowa z do³u urobkowego Graby-67

Rys. 5. Wp³yw zanieczyszczeñ ropopochodnych na procentowy udzia³ rewertantów
 gleba oczyszczona z do³u urobkowego Graby-67

W przypadku próbek gleby surowej z do³u urobkowego Graby-67 stwierdzono statystycznie istotne zwiêkszenie mutacji powrotnych (p < 0,05) dla szczepu TA100, natomiast w przypadku szczepu TA98 nie stwierdzono mutacji powrotnych. Aktywator frakcji
mikrosomalnej S9 z w¹troby szczura nie mia³ wp³ywu na liczbê mutacji powrotnych.
Wskanik mutagennoci, przy którym próby uznano za mutagenne, zawiera³ siê w granicach 2,153,38. Ekstrakty z próbek gleby oczyszczonej z do³u urobkowego Graby-67 nie
wykazywa³y cech mutagennych (rys. 5). Wskanik mutagennoci kszta³towa³ siê na poziomie 0,270,98.
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5.

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki badañ potwierdzaj¹ wysok¹ efektywnoæ przeprowadzonych
kolejnych etapów oczyszczania gleby i ziemi z do³u urobkowego Graby-67 metod¹ in situ.
Ocenê skutecznoci stosowanych metod oczyszczania gleby i ziemi z do³u urobkowego Graby-67 ska¿onej substancjami ropopochodnymi potwierdzono wykonanymi testami
toksykologicznymi. Zastosowanie bioindykatorów nale¿¹cych do ró¿nych grup taksonomicznych (bakterii, skorupiaków i rolin wy¿szych), reprezentuj¹cych wszystkie poziomy
troficzne: producentów, konsumentów i reducentów, pozwoli³y na kompleksow¹ ocenê stanu badanego rodowiska.
Na podstawie wyników badañ z wykorzystaniem testu Amesa stwierdzono, ¿e przeprowadzony proces bioremediacji spowodowa³ obni¿enie w glebie zawartoci substancji
o w³asnociach potencjalnie mutagennych.
Testy toksykologiczne wykonane zosta³y zarówno na materiale glebowym pobranym
przed rozpoczêciem bioremediacji, jak i po zakoñczeniu procesu oczyszczania. Wyniki testów toksykologicznych przeprowadzonych po zakoñczeniu oczyszczania terenu do³u
urobkowego Graby-67 wskazuj¹, ¿e oczyszczana gleba jest nietoksyczna.
Rozwój technik biologicznych umo¿liwi³ opracowanie i wdro¿enie do praktyki laboratoryjnej testów biotoksykologicznych  skutecznych, wiarygodnych i ³atwych do przeprowadzenia nawet w zwyk³ych laboratoriach chemicznych. Testy te pozwalaj¹ na stwierdzenie szkodliwoci materia³u glebowego bez koniecznoci okrelania grup zwi¹zków chemicznych (zarówno zanieczyszczeñ, jak i metabolitów) mog¹cych negatywnie wp³ywaæ na
organizmy ¿ywe, a co za tym idzie  bez wykonywania wielu skomplikowanych i kosztownych analiz chemicznych.
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