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Główne obszary badań 

• Badania nad biotechnologiami ekosystemowymi zabezpieczającymi wody gruntowe przed 

zanieczyszczeniami azotanowymi (Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Azotanowa) oraz 

zapewniającymi  długotrwały efekt  poprawy jakości wód  zbiorników i cieków. Zastosowanie 

technologii wykorzystujących naturalnie występujące i wysoce metabolicznie aktywne 

szczepy bakteryjne lub ich wybrane bezpieczne dla środowiska społeczności do stymulacji i 

intensyfikacji procesów biochemicznych zachodzących w środowisku. 

 

• Badanie interakcji toksycznych komórek cyjanobakterii  z bakteriami o właściwościach 

algicydowych,  zdolnych do degradacji komórek sinic i ich toksyn w ekosystemach 

słodkowodnych. 

 

• Monitorowanie stanu sanitarnego rzek, zbiorników wodnych i ścieków w celu identyfikacji 

najbardziej szkodliwych dla środowiska źródeł zanieczyszczenia i zmniejszenia ich 

negatywnego wpływu na ekosystemy wodne. 
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Projekty badawcze 

• Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do 

oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej i Dyrektywy Azotanowej  (NCBR, 2012-2015) 

• Dynamika występowania cyjanofagów i ich gospodarzy w dwóch polskich 

zbiornikach zaporowych (NCN, 2014-2017) 

• Opracowanie i wdrożenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód 

powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujące 

pożyteczne mikroorganizmy (GEKON 2016) 

• Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania 

obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych 

zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych 

(NCN, 2016-2019) 

• Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla 

rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód 

(NCBR, 2017-2021) 

• Izolacja, identyfikacja i charakterystyka bakterii algicydowych jako potencjalnego 

czynnika kontrolującego występowanie toksycznych sinicowych zakwitów wód 

słodkich (NCN, 2020-2023) 
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Doświadczenie badawcze - w dziedzinie mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej i                                                                               

biotechnologii 

 

 


