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ROLA MIKORYZY W BIOREMEDIACJI TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH
Stale wzrastaj¹ce zanieczyszczenie gleby,
powietrza i wód, wynikaj¹ce z dzia³alnoœci
przemys³u, niskiej wydajnoœci metod pozyskiwania metali, chemizacji rolnictwa itp., stanowi istotne zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka
oraz otaczaj¹cej go przyrody (ADRIANO i
wspó³aut. 1998). Konieczne jest nie tylko stworzenie sprawnego systemu monitoringu, ale tak¿e opracowanie niedrogich i skutecznych
technik oczyszczania gleby i zabezpieczania
toksycznych zwi¹zków w miejscu ich depozycji, przeciwdzia³aj¹cych ska¿eniu wód gruntowych i ³añcucha troficznego oraz erozji wietrznej. Istnieje szereg technologii umo¿liwiaj¹cych dezaktywacjê lub usuniêcie substancji toksycznych z pod³o¿a, w wiêkszoœci przypadków opartych na metodach ekstrakcji fizyko-chemicznej. Ich zastosowanie wi¹¿e siê z
niezwykle wysokimi kosztami oraz ca³kowit¹
eliminacj¹ wystêpuj¹cych w glebie mikroorganizmów. Powrót ¿ycia na takie tereny jest
utrudniony i najczêœciej wymaga ponownej interwencji ze strony cz³owieka. Odbudowa ekosystemów zbli¿onych do naturalnych trwa w
takich przypadkach niezwykle d³ugo. Alternatywê dla metod fizyko-chemicznych stanowi fitoremediacja, polegaj¹ca na zastosowaniu roœlin w procesie obni¿ania zawartoœci substancji toksycznych lub w stabilizacji pod³o¿a i hamowaniu procesu erozji (WÓJCIK 2000).
Utrudnienie stanowi tu jednak fakt, ¿e dla prawid³owego rozwoju roœlin, zw³aszcza w obrêbie siedlisk trudnych, wymagane jest wytworzenie w³aœciwych ekosystemów glebowych.

Aktywnoœæ mikroorganizmów ryzosfery jest
jednym z g³ównych czynników warunkuj¹cych
wzrost roœliny oraz jej odpornoœæ na patogeny
(SMITH i READ 1997, LINDERMAN 2000). Dla
omówienia ró¿norodnoœci i ekologii tej grupy
przydatna jest nieco szersza definicja ryzosfery, obejmuj¹ca glebê otaczaj¹c¹ korzeñ, jego
powierzchniê i komórki kory, czêsto skolonizowane przez organizmy endofityczne. Oddzia³ywanie mikroorganizmów na korzeñ
mo¿e byæ negatywne, obojêtne lub pozytywne.
W szczególnoœci ten ostatni typ interakcji jest
istotny w sytuacjach, gdy poszukuje siê mo¿liwoœci poprawy warunków wzrostu roœlin na
terenach zdegradowanych lub ska¿onych
przez dzia³alnoœæ cz³owieka. Do najlepiej poznanych grup organizmów ryzosfery nale¿¹
symbiotyczne bakterie brodawkowe roœlin
motylkowych (BROCKWELL i wspó³aut. 1995).
Znacznie mniej wiemy o grzybach mikoryzowych (SMITH i READ 1997), którym poœwiêcone jest niniejsze opracowanie, oraz bakteriach
i grzybach stymuluj¹cych wzrost roœlin (ang.
plant growth promoting rhizobacteria and fungi, PGPR oraz PGPF). Organizmy te buduj¹
swoistego typu konsorcja, wp³ywaj¹ce na roœlinê poprzez interakcje z patogenami (AZCÓNAQUILAR i BAREA 1996) lub pobudzaj¹ce
wzrost roœliny poprzez wydzielanie witamin i
hormonów (BAREA 1997, 2000). Niektóre mikroorganizmy, np. grzyby z rodzaju Trichoderma, mog¹ równolegle wykorzystywaæ kilka
mechanizmów stymulacji (OUSLEY i wspó³aut.
1994).
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MIKORYZA I JEJ ROLA W ŒRODOWISKU

Grzyby mikoryzowe zajmuj¹ szczególnie
istotne miejsce w obrêbie konsorcjum mikroorganizmów ryzosfery. Z jednej strony s¹ one
szeroko rozpowszechnione, a z drugiej wykazuj¹ zdolnoœæ do tworzenia symbiozy ze zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ gatunków roœlin na kuli
ziemskiej. Cech¹ wspóln¹ grzybów mikoryzowych jest ich obecnoœæ we wszystkich strefach
ryzosfery. Ich grzybnia przerasta pod³o¿e otaczaj¹ce korzenie roœlin (Ryc. 1 B, F), przyczyniaj¹c siê do jego stabilizacji poprzez tworzenie sieci strzêpek oraz wydzielanie substancji
wi¹¿¹cej lub sklejaj¹cej cz¹steczki gleby
(MILLER i JASTROW 2000). Sposób kolonizacji
korzenia oraz jego powierzchni zale¿ny jest od
typu mikoryzy. Wyró¿niamy dwa zasadnicze
typy mikoryzy, ekto- i endomikoryzê. W pierwszym przypadku grzybnia wytwarza na powierzchni korzenia mniej lub bardziej zbit¹
mufkê grzybniow¹ (Ryc. 1 A, C, D), której
w³aœciwoœci ochronne zale¿¹ od gatunku grzyba symbiotycznego, zdolnoœci do ch³oniêcia
wody, syntezy pigmentów i kwasów organicznych. Grzybnia wnika pomiêdzy komórki kory
pierwotnej korzenia tworz¹c tzw. sieæ Hartiga,
stanowi¹c¹ miejsce wymiany substancji pomiêdzy partnerami symbiozy. Ektomikoryzê
tworzy kilka tysiêcy gatunków grzybów, mniej
lub bardziej specyficznych wzglêdem poszczególnych gatunków roœlin, którymi zazwyczaj s¹
drzewa strefy umiarkowanej. Drzewa te s¹ obligatoryjnie mikoryzowe. Znacznie bardziej
zró¿nicowany typ symbiozy stanowi endomikoryza. Cech¹ charakterystyczn¹ tego rodzaju
mikoryzy jest zdolnoœæ penetracji zarówno
przestrzeni miêdzykomórkowych, jak i wnêtrza ¿ywych komórek kory korzenia. Do tego
typu symbiozy nale¿¹: mikoryza storczyków,
mikoryza erikoidalna oraz arbuskularna. W
pierwszych dwóch typach wewn¹trz komórek
kory tworz¹ siê zwoje grzybni, podczas gdy w
mikoryzie arbuskularnej wykszta³caj¹ siê
drzewkowate struktury zwane arbuskulami

(Ryc. 1 G). Mikoryza arbuskularna (AM) jest
najszerzej rozpowszechnionym typem mikoryzy, wystêpuj¹cym u ponad 80% gatunków roœlin, pomimo i¿ bierze tu udzia³ jedynie oko³o
120 gatunków grzybów zaliczanych do rzêdu
Glomales. Symbioza ta uwa¿ana jest za najstarsz¹ filogenetycznie mikoryzê i zarówno badania molekularne, jak i paleobotaniczne wydaj¹ siê potwierdzaæ hipotezê bliskiego
zwi¹zku grupy Glomales z korzeniami roœlin
od momentu ich pojawienia siê na l¹dzie
(REMY i wspó³aut. 1994, SIMON i wspó³aut.
1993). D³ugotrwa³a koewolucja tych dwóch
grup organizmów, trwaj¹ca ponad 450 mln lat,
niew¹tpliwie mo¿e t³umaczyæ zarówno stabilnoœæ symbiozy AM, jak i wzajemne uzale¿nienie od siebie obu grup organizmów. Mikoryza
ta odgrywa kluczow¹ rolê w produktywnoœci
(Ryc. 1 E), stabilnoœci i ró¿norodnoœci naturalnych ekosystemów. Gleby zbiorowisk naturalnych zawieraj¹ce niewiele lub w ogóle nie zawieraj¹ce propagul grzybów z grupy Glomales
wystêpuj¹ rzadko. Zanik propagul wi¹¿e siê z
powa¿nymi konsekwencjami w postaci degradacji zbiorowisk roœlinnych, obni¿enia biodostêpnoœci pierwiastków biogennych i utraty
stabilnoœci ekosystemu. Przyk³adami sytuacji,
gdzie dla utworzenia lub odbudowy zbiorowisk roœlinnych konieczne jest wprowadzenie
propagul grzybów arbuskularnych, s¹ obszary
powsta³e w wyniku dzia³alnoœci wulkanów
oraz wycinki lasów, ha³dy przemys³owe, odkrywki pogórnicze, tereny rolnicze, na których
prowadzono zbyt intensywne nawo¿enie, oraz
tereny silnie ska¿one zwi¹zkami toksycznymi,
w tym metalami ciê¿kimi i organicznymi ksenobiotykami (SMITH i READ 1997). Mikoryza
staje siê w takich sytuacjach niezwykle wa¿na
dla obni¿enia toksycznoœci tych zwi¹zków dla
roœlin. Szczególnie wa¿na jest selekcja odpowiednich szczepów grzybów, przystosowanych do wzrostu w danym siedlisku toksycznym i w danych warunkach klimatycznych.

WYKORZYSTANIE MIKROORGANIZMÓW W FITOREMEDIACJI

Wœród najczêœciej branych pod uwagê
praktyk bioremediacyjnych na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ fitostabilizacja, fitodegradacja
i fitoekstrakcja (WÓJCIK 2000). Fitostabilizacja
jest procesem, w którym substancje toksyczne
unieruchamiane s¹ w glebie dziêki aktywnoœci

roœlin obni¿aj¹cej erozjê gleby i hamuj¹cej
ucieczkê zanieczyszczeñ do wód gruntowych
lub rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ
przez wiatr (LOSI i wspó³aut. 1994). Fitodegradacja obejmuje zró¿nicowane procesy metaboliczne roœlin oraz towarzysz¹cych im mikroor-
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Ryc. 1. Najpowszechniej wystêpuj¹ce typy mikoryzy: ektomikoryza (A–D) i mikoryza arbuskularna
(E–G).
A. Ektomikoryza Suillus luteus/Pinus sylvestris (fot. P. Mleczko). B. Grzybnia glebowa (ekstramatrykalna) wykszta³cona wokó³ korzeni drzew. C. Poprzeczny przekrój przez ektomikoryzê z widoczn¹ mufk¹ grzybniow¹ (m)
otaczaj¹c¹ korzeñ. D. Fragment przekroju poprzecznego korzenia z widoczn¹ mufk¹ grzybniow¹ (m) oraz sieci¹
Hartiga (s). E. Porównanie wzrostu miechunki (Physalis sp.) inokulowanej grzybami arbuskularnymi (m+) oraz
nieinokulowanej (m-). F. Sieæ grzybni (g) wykszta³conej blisko korzenia (k) inokulowanego grzybami arbuskularnymi. G. Arbuskula wykszta³cona w komórkach miêkiszu korowego korzeni roœlin zielnych (fot. E. Or³owska).
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ganizmów, prowadz¹ce do rozk³adu zwi¹zków
organicznych, takich jak wêglowodory poliaromatyczne, pestycydy czy substancje wybuchowe. Z kolei fitoekstrakcja bazuje na zdolnoœci
roœlin do hiperakumulacji metali. Za roœliny
przydatne w tym procesie uwa¿a siê takie gatunki lub odmiany, które mog¹ zakumulowaæ
ponad 1% okreœlonego metalu w suchej masie
czêœci nadziemnej. Takie roœliny uprawiane s¹
na danym terenie, nastêpnie ich czêœci nadziemne s¹ zbierane, suszone i palone (KUMAR i
wspó³aut. 1995, BROOKS 1997).
Pocz¹tkowo nie zwracano uwagi na koniecznoœæ uwzglêdniania mikroorganizmów
glebowych w fitoremediacji. Stosowano natomiast substancje wzmagaj¹ce dostêpnoœæ
zwi¹zków toksycznych, a tym samym zwiêkszaj¹ce akumulacjê metali w roœlinach
(BLAYLOCK i wspó³aut. 1995, SALT i wspó³aut.
1995, CH£OPECKA i ADRIANO 1996). Dodatkowo podawano nawozy dla zwiêkszenia biomasy roœlin (BAKER i wspó³aut. 1994), jak równie¿
prowadzono selekcjê najbardziej wydajnych
odmian lub wykorzystywano techniki in¿ynierii genetycznej (BAKER i BROOKS 1989,
LEVEBRE i wspó³aut. 1987, MISRA i GEDAMU
1989, MAITI i wspó³aut. 1991). Pod uwagê brano równie¿ zdolnoœæ roœlin do produkcji
zwi¹zków organicznych, wp³ywaj¹cych na ryzosferê i udostêpniaj¹cych metale (ERNST
1996, RAO GADDE i LAITINEN 1974, KRISHNAMURTI i wspó³aut. 1997). Spoœród roœlin pro-

dukuj¹cych w ryzosferze znaczne iloœci kwasów organicznych zainteresowano siê rodzajem Lupinus, którego uprawa z powodzeniem
mo¿e zast¹piæ stosowanie chemicznych substancji zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ metali w
pod³o¿u. W koñcu zwrócono uwagê na fakt, i¿
aktywnoœæ mikroorganizmów stanowi wa¿ny
czynnik wp³ywaj¹cy na procesy uruchamiania
i wi¹zania metali poprzez precypitacjê siarczków i uwodnionych tlenków ¿elaza lub przez
wi¹zanie ich przez polisacharydy (LODENIUS i
AUTIO 1989, ERNST 1996). Takie pierwiastki jak
Pb, Zn i Cu mog¹ byæ tak¿e wi¹zane przez wêglany i szczawiany produkowane przez mikroorganizmy (BLOOMFIELD 1981). Niezwykle wa¿ne w wi¹zaniu metali s¹ równie¿ grupy funkcyjne zlokalizowane na powierzchni œciany komórkowej mikroorganizmów (FEIN i wspó³aut.
1997).
Biologiczne metody usuwania zanieczyszczeñ wykorzystywa³y g³ównie bakterie i grzyby saprobiotyczne, podczas gdy rola grzybów
mikoryzowych by³a i wci¹¿ jest niedoceniana.
Tymczasem prawid³owo wykszta³cona mikoryza mo¿e zwiêkszyæ prze¿ywalnoœæ roœlin w
trudnych warunkach poprzez podniesienie dostêpnoœci biogenów, obni¿enie stresu zwi¹zanego z nisk¹ dostêpnoœci¹ wody, wzmo¿enie
odpornoœci na patogeny, wzmo¿enie produkcji fitohormonów oraz poprawê struktury
pod³o¿a, co w efekcie mo¿e znacznie podnieœæ
efektywnoœæ procesu bioremediacji.

MIKORYZA A FITOSTABILIZACJA

Mikoryza okaza³a siê szczególnie przydatna
w fitostabilizacji. Pomimo i¿ pierwsze roœliny,
kolonizuj¹ce tereny o podwy¿szonej zawartoœci metali ciê¿kich, to zazwyczaj gatunki niemikoryzowe (SHETTY i wspó³aut. 1994), wykszta³cenie zwartej pokrywy roœlinnej, jak równie¿ poprawa struktury gleby uzale¿nione s¹
od pojawienia siê symbiotycznych grzybów.
Jest to szczególnie wa¿ne w obrêbie takich siedlisk, jak tereny zanieczyszczone materia³em
poflotacyjnym, pochodz¹cym np. z procesów
pozyskiwania rud metali cynku i o³owiu. Deponowany w osadnikach materia³ jest ubogi w
zwi¹zki azotu i fosforu, charakteryzuje go niska
zdolnoœæ zatrzymywania wody i jest szczególnie podatny na erozjê wietrzn¹ (TURNAU 1998,
GUCWA-PRZEPIÓRA i TURNAU 2001). Samoistna
kolonizacja takiego pod³o¿a przez grzyby arbuskularne jest procesem d³ugotrwa³ym. Mo¿li-

we jest natomiast wprowadzenie propagul wybranych szczepów grzybów mikoryzowych w
formie inokulum. Poszczególne szczepy ró¿ni¹
siê pod wzglêdem efektywnoœci wi¹zania metali, a tym samym obni¿ania toksycznoœci
pod³o¿a. Grzybnia niektórych szczepów, takich gatunków jak Glomus mosseae, toleruj¹cych obecnoœæ podwy¿szonych stê¿eñ metali ciê¿kich, zdolna jest do wi¹zania kilkakrotnie wiêkszych iloœci metali ni¿ grzybnia gatunku stosowanego czêsto w bioremediacji — Rhizopus arrhizus (JONER i wspó³aut. 2000). Jak
stwierdzono w przypadku kadmu i cynku, pomimo i¿ pierwiastki te s¹ obecne w grzybni
rozwijaj¹cej siê wewn¹trz korzeni roœlin, to
jednak akumulacja ich w czêœciach nadziemnych jest ograniczona (JONER i LEYVAL 1997,
HILDEBRANDT i wspó³aut. 1999). Zdolnoœæ do
wi¹zania i detoksyfikacji metali ciê¿kich w czê-
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œciach podziemnych roœliny, uzyskana dziêki
mikoryzie, okaza³a siê szczególnie przydatna
dla stymulacji wzrostu roœlin uprawnych hodowanych na pod³o¿ach zanieczyszczonych. Roœliny te by³y szczepione grzybni¹ wyizolowan¹
z metalofitu Viola calaminaria (HILDEBRANDT
i wspó³aut. 1999, TONIN i wspó³aut. 2001).
Stwierdzono, i¿ szczepy izolowane z terenów
zanieczyszczonych s¹ znacznie bardziej przydatne ni¿ szczepy pochodz¹ce z miejsc niezanieczyszczonych (GALLI i wspó³aut. 1994,
LEYVAL i wspó³aut. 1995). Ró¿nice w efektywnoœci detoksyfikacji i akumulacji metali istniej¹
tak¿e pomiêdzy szczepami i gatunkami wystêpuj¹cymi na terenach ska¿onych (TURNAU i
wspó³aut. 2001b). Dlatego tak wa¿ne s¹ badania nad identyfikacj¹ szczepów oraz ich charakterystyk¹, prowadzone pod k¹tem selekcji
szczepów najbardziej efektywnych w bioremediacji. Na tym jednak nie koniec. Wyselekcjonowane szczepy musz¹ byæ tak¿e efektywne w
konkurencji z innymi grzybami, które mog¹
pojawiæ siê na danym terenie. W ostatnich latach, dziêki zastosowaniu metod molekularnych, pojawi³a siê mo¿liwoœæ œledzenia dalszych losów wprowadzonego szczepu, zarówno w warunkach kultur doniczkowych, jak i w
materiale pobranym z terenu. Dla szeregu gatunków i szczepów istniej¹ specyficzne startery, pozwalaj¹ce na stwierdzenie obecnoœci
wprowadzonych grzybów w obrêbie próbek
korzeni, odpowiednio wybarwionych, w celu
uwidocznienia znajduj¹cej siê w ich wnêtrzu
grzybni. Wykorzystuje siê w tym przypadku
metodê zagnie¿d¿onej reakcji ³añcuchowej polimerazy (ang. nested PCR) (VAN TUINEN i
wspó³aut. 1998a, b; JACQUOT-PLUMEY i
wspó³aut. 2001; TURNAU i wspó³aut. 2001b).
Poza analiz¹ parametrów partnera grzybowego konieczne jest tak¿e przeprowadzanie
dok³adnych obserwacji mechanizmów pozwalaj¹cych roœlinie na tolerowanie metali przekazywanych jej przez grzybniê. Roœliny w ró¿ny
sposób reaguj¹ na metale ciê¿kie (ANTOSIEWICZ 1992), a dodatkowo potrafi¹ regulowaæ stopieñ kolonizacji mikoryzowej (KOIDE i
SCHREINER 1992).
Zarówno ektomikoryzy, jak i mikoryzy arbuskularne stymuluj¹ wzrost drzew, chroni¹ je
przed patogenami oraz obni¿aj¹ toksycznoœæ
pod³o¿a (HASELWANDTER i BOWEN 1996). Grzyby ektomikoryzowe pojawiaj¹ siê na terenach
silnie zanieczyszczonych znacznie szybciej
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ani¿eli arbuskularne. Wynika to z faktu tworzenia przez nie drobnych zarodników w obrêbie
owocników eksponuj¹cych warstwê rodzajn¹
przewa¿nie nad powierzchni¹ ziemi, dziêki
czemu zarodniki te s¹ ³atwo rozprzestrzeniane
przez wiatr, nawet na du¿e odleg³oœci. Poszczególne szczepy oraz gatunki grzybów ektomikoryzowych ró¿ni¹ siê tak¿e pod wzglêdem efektywnoœci w ochronie drzew na terenach ska¿onych (LEYVAL i wspó³aut. 1997, HARTLEYWHITAKER i wspó³aut. 2000, BLAUDEZ i
wspó³aut. 2000). Zjawisko to mo¿na szczególnie ³atwo zaobserwowaæ porównuj¹c w warunkach laboratoryjnych szczepy izolowane z
terenów zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych (COLPAERT i wspó³aut. 2000). Za istotny mechanizm ochronny, pozwalaj¹cy na przetrwanie drzew w warunkach zanieczyszczenia,
uwa¿a siê unieruchamianie metali ciê¿kich w
obrêbie grzybni i zahamowanie ich transferu
do tkanek roœlinnych (LEYVAL i wspó³aut.
1997, KHAN i wspó³aut. 2000). Zjawisko to
t³umaczy siê wi¹zaniem pierwiastków przez
pigmenty deponowane na powierzchni grzybni przerastaj¹cej glebê (GALLI i wspó³aut. 1994,
TURNAU i wspó³aut. 1994), w obrêbie œciany
grzybni (GALLI i wspó³aut. 1993, TAM 1995)
oraz w bogatych w fosfor ziarnistoœciach wakuolarnych (TURNAU i wspó³aut. 1994). W wiêkszoœci przypadków efekt biofiltracji dotyczy
grzybni ekstramatrykalnej. Stwierdzono jednak, ¿e niekiedy rolê tê mo¿e równie¿ pe³niæ
mufka grzybniowa. Tak¹ sytuacjê opisano u
Rhizopogon roseolus i Suillus luteus z ha³d
cynkowych na terenie Polski (TURNAU i
wspó³aut. 1996, 2001a). W mikoryzach sosny
utworzonych przez wymienione gatunki grzybów stwierdzono tworzenie charakterystycznego gradientu stê¿eñ metali ciê¿kich, malej¹cego w kierunku do wnêtrza mufki. Selekcja szczepów grzybów mikoryzowych do inokulacji siewek drzew sadzonych na terenach
ska¿onych jest wa¿nym czynnikiem pozwalaj¹cym na ³atwiejsze przyjêcie siê drzew w obrêbie trudnych siedlisk. Wprowadzenie drzew
na tereny ha³d i wykszta³cenie w³aœciwego systemu korzeniowego pozwala na poprawê
struktury gleby oraz zwiêkszenie iloœci materii
organicznej, co z kolei stwarza lepsze warunki
dla rozwoju roœlin zielnych wraz z towarzysz¹cymi im organizmami symbiotycznymi
(OR£OWSKA i wspó³aut. 2002).
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MIKORYZA A FITODEGRADACJA I FITOEKSTRAKCJA

W technologiach degradacji organicznych
zanieczyszczeñ gleby wykorzystywano dotychczas g³ównie bakterie i grzyby saprobiontyczne (WILSON i BRADLEY 1996, BEZALEL i
wspó³aut. 1997, SCHÜTZENDÜBEL i wspó³aut.
1999). Stwierdzono równie¿ korzystny efekt
uprawy roœlin o obfitym systemie korzeniowym na rozk³ad poliaromatycznych wêglowodorów (PAH) (SCHWAB i BANKS 1994, REILLEY i
wspó³aut. 1996). Wprowadzenie do takich
upraw mikroorganizmów ryzosferowych stanowi alternatywê dla stosowanych substancji
zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ substancji toksycznych (SCHWAB i BANKS 1994, SHANN i BOYLE
1994). Zarówno grzyby ektomikoryzowe, jak i
arbuskularne mog¹ byæ korzystne w procesie
fitodegradacji. Pomimo, i¿ liczebnoœæ propagul grzybów arbuskularnych maleje przy
rosn¹cym stê¿eniu ksenobiotyków (LEYVAL i
BINET 1998), mog¹ one jednak wspomagaæ
wzrost roœlin przez obni¿enie stresu zwi¹zanego z brakiem dostêpnoœci fosforu (JONER i
LEYVAL 2001) oraz wody (SANCHEZ-DIAZ i
HONRUBIA 1994), jak równie¿ wzmagaæ pro-

dukcjê enzymów oksydatywnych (SALZER i
wspó³aut. 1999). Grzyby ektomikoryzowe
mog¹ dodatkowo produkowaæ enzymy uczestnicz¹ce co najmniej w etapach wstêpnych lub
poœrednich rozk³adu ksenobiotyków (BARR i
AUST 1994, MEHARG i CAIRNEY 2000), co pozwala na u³atwienie dalszego rozk³adu przez
inne organizmy ryzosfery (DONNELLY i
FLETCHER 1994, GILBERT i CROWLEY 1997,
GREEN i wspó³aut. 1999).
Najmniej uwagi poœwiêcono dotychczas zastosowaniu mikoryzy w procesie fitoekstracji.
Do niedawna s¹dzono, ¿e roœliny hiperakumuluj¹ce nie tworz¹ zwi¹zków mikoryzowych.
Ostatnio jednak stwierdzono wystêpowanie
mikoryzy u kilku gatunków z rodziny
z³o¿onych (dane niepublikowane). Stwarza to
nowe mo¿liwoœci praktycznego dzia³ania. Rola
mikoryzy niekoniecznie musi polegaæ na
wzmo¿eniu procesu fitoekstrakcji, ale przede
wszystkim na zwiêkszeniu biomasy plonu, poprawie warunków glebowych oraz na ochronie roœlin przed patogenami.

MIKORYZY JAKO WSKANIKI TOKSYCZNOŒCI POD£O¯A ORAZ TEMPA PROCESU
REMEDIACJI

Grzyby mikoryzowe mog¹ byæ tak¿e przydatne do okreœlania toksycznoœci pod³o¿a
(WEISSENHORN i wspó³aut. 1993, GUCWAPRZEPIÓRA i TURNAU 2001) lub wydajnoœci procesu remediacji (OR£OWSKA i wspó³aut. 2002).
Badania stopnia mikoryzacji mog¹ zast¹piæ
chemiczne metody oceny toksycznoœci
pod³o¿a, szczególnie gdy czynników stresowych jest wiêcej. W takich przypadkach ocena
stopnia kolonizacji, obfitoœci tworzenia arbuskul lub ¿ywotnoœci mikoryz i zarodników
mo¿e s³u¿yæ jako prosty i tani wskaŸnik stanu
pod³o¿a (LOVERA i CUENCA 1996, HASELWANDTER 1997). Tego typu badania przeprowadza siê na glebie pobranej z terenu i analizuje siê parametry mikoryzacji na materiale hodowanym na tej glebie w warunkach laboratoryjnych. W takim monitoringu wa¿ny jest staranny dobór zarówno szczepu grzyba, jak i odpowiedniej roœliny (OR£OWSKA i wspó³aut. 2002).
Wœród dotychczas przebadanych gatunków roœlin na uwagê zas³uguje zazwyczaj silnie kolonizowana przez grzyby arbuskularne babka lancetowata (Plantago lanceolata L.), która wystêpuje na zró¿nicowanych siedliskach, jest od-

porna na szeroki zakres elementów stresowych, a tak¿e mo¿liwe jest w stosunkowo prosty sposób uzyskanie klonów jednej roœliny, co
pozwala na eliminacjê genetycznych ró¿nic
miedzy osobnikami pod wzglêdem reakcji na
substancje toksyczne (WU i ANTONOVICS 1975,
1976; BARONI i wspó³aut. 2000; BAKKER i
wspó³aut. 1999).
Europa Œrodkowa i Wschodnia to teren o
szczególnie czêstym wystêpowaniu rozleg³ych
ha³d przemys³owych, terenów depozycji odpadów ró¿nego typu oraz miejsc, gdzie w niewystarczaj¹cym stopniu zabezpieczano niewykorzystane œrodki ochrony roœlin, jak równie¿ obszary znajduj¹ce siê pod wp³ywem intensywnej motoryzacji i uprzemys³owienia. Pomimo
czêsto prawid³owo prowadzonej akcji uœwiadamiaj¹cej mieszkañcom problem ska¿enia,
wci¹¿ napotykamy uprawy roœlin przeznaczone do konsumpcji na terenach silnie zanieczyszczonych. Potrzebne s¹ tu tanie i szybkie
metody monitoringu, a nastêpnie niedrogie i
skuteczne techniki fitoremediacji, w których
zastosowanie grzybów mikoryzowych powinno odgrywaæ istotn¹ rolê. Na podkreœlenie
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zas³uguje fakt, ¿e badania nad t¹ grup¹ grzybów powinny byæ prowadzone kompleksowo
i winny uwzglêdniaæ tak¿e inne organizmy ryzosfery, z którymi wchodz¹ one w interakcje
(JEFFRIES i wspó³aut. 2002).
Powy¿sze rozwa¿ania obrazuj¹, jak szerokie i ró¿norodne s¹ mo¿liwoœci wykorzystania
naturalnych zjawisk do rozwi¹zywania trudnych problemów wspó³czesnej cywilizacji.
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Uzasadnia to dynamiczny rozwój szeregu dziedzin nauki, zajmuj¹cych siê omówionymi kwestiami, d¹¿¹cy do poznania mechanizmów
wspomnianych zjawisk i optymalizacji ich wykorzystania w praktyce. Dziêki temu w ci¹gu
ostatnich lat mia³ miejsce znaczny postêp w zakresie wiedzy teoretycznej i znajomoœci zastosowañ praktycznych opracowywanych metod.

THE ROLE OF MYCORRHIZA IN BIOREMEDIATION OF POLLUTED SITES
S u m m a r y
Industry, ineffective mining technologies, overuse of chemicals in agriculture result among others in
increasing pollution of soil, air and water. In consequence many bare areas are created, exposed to wind
erosion and contaminating ground waters. The introduction of plants on such sites is of utmost importance
for stabilization of the soil. Plants can be used not only
in phytostabilisation, but also in phytodegradation
(degradation of soil pollutants by plants) and
phytoextraction (extraction of e.g. soil metals by
plants). The degraded sites often highly polluted, are
usually devoid of beneficial soil microorganisms the
plants naturally rely on. Most plants are symbiotic with
soil fungi, forming ecto- and endomycorrhizal associa-

tions. Those natural allies could be used to enhance
plant survival on difficult sites. Mycorrhizal fungi not
only provide the plants with water and mineral compounds and help to improve the structure of soil, but
were also shown to act as filters, blocking toxic compounds within their mycelium. Moreover, they influence the physiology of their host plants making them
less vulnerable to pathogens, soil pollution, salinity,
drought and a number of other environmental stress
factors. By using specific fungal strains isolated from
polluted sites, showing improved tolerance to toxic
compounds, the success of new techniques, such as
phytostabilisation, phytodegradation and phytoextraction, could be optimised.
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