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Antimikrobinės medžiagos yra būtinos visuomenės sveikatai ir gyvenimo kokybei
palaikyti. Triklozanas (TCS), yra vienas iš plačiausiai naudojamų antimikrobinių
medžiagų bei yra vienas iš dažniausiai aplinkoje aptinkamų naujųjų (angl. emerging)
organinių teršalų (NOJ). TCS dėl savo cheminių savybių yra linkęs kauptis aplinkoje
ir gyvuosiuose organizmuose. Vien Europoje per metus sunaudojama iki 450 t TCS,
iš kurių maždaug 96% išleidžiama į nuotekų valymo įrenginius (Scientific Committee
on Consumer Safety, 2010). Nors TCS pašalinimo nuotekų valymo metu lygis yra >
80% (Reiss ir kt., 2002), jis vis tiek yra vienas iš dešimties dažniausiai aptinkamų
organinių teršalų paviršiniame vandenyje (Brausch ir Rand, 2011). Tyrimais nustatyta,
kad nuotekų valymo įrenginiuose esančio triklozano yra absorbuojama nuotekų
dumble, su kuriuo TCS patenka ir į sausumos ekosistemas. Nuotekų dumblo šalinimas
ir tvarus jo tvarkymas ir yra vis didėjanti problema visame pasaulyje. Iki 80% ES
nuotekų dumblo, priklausomai nuo šalies, naudojama žemės ūkyje (Eurostat, 2016).
ES nuotekų dumblo politika ir teisės aktai skatina pakartotinį nuotekų dumblo
naudojimą žemės ūkyje.
Klimato kaita - didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria pasaulis. Daugėja įrodymų, kad
kintančios klimato sąlygos gali pakeisti teršalų elgseną ir toksiškumą, taip pat ir
dirvožemio savybes (Bell et al., 2007; Confalonieri ir kt., 2007). Tarp organizmų,
kurie gali būti labiau paveikti kintančių aplinkos sąlygų, yra dirvožemyje gyvenantys
bestuburiai (pvz., sliekai). Dėl plonos odos ir nuolatinio kontakto su dirvožemiu ir
jame esančiais teršalais sliekai yra geri bioindikatoriai, tinkami vertinant organinių ir
neorganinių teršalų bioakumuliaciją ir toksiškumą. Vis dar mažai žinoma apie klimato
kaitos įtaką naujųjų organinių junginių (NOJ) ekotoksiškumui.
Šio projekto tikslas – įvertinti kintančio klimato įtaką antimikrobinės medžiagos
triklozano ekotoksikologiniam poveikiui kompostiniam sliekui Eisenia fetida.

