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WSTĘP
Wzrastające zanieczyszczenie środowiska w wyniku emisji przemysłowych i
stosowane zabiegi chemiczne w rolnictwie powodują zmiany we właściwościach
fizykochemicznych gleb oraz w ich aktywności biologicznej. Wykładnikiem
biologicznej aktywności gleby jest jej aktywność enzymatyczna, która charakte
ryzuje procesy życiowe zachodzące w poziomach uprawnych [Bielińska i in.
1998; Cieśla i in. 1977; Kobus 1995; Koper, Piotrowska 1996; Myśków 1981;
Myśków i in. 1996].
Bezpośrednią przyczyną obniżenia aktywności enzymatycznej gleby może być
intensywne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, jak również nawo
zów mineralnych, zawierających często domieszki jonów metali ciężkich [Kabata-Pendias i Piotrowska 1972; Nowak J. i in. 1997, 1998, 1999]. Efekt działania
metali ciężkich na glebę i żyjące w niej mikroorganizmy, a w konsekwencji na
aktywność enzymatyczną, zależy od wielu czynników, m.in. takich jak: odczyn
gleby, zawartość związków humusowych, rodzaj enzymu czy właściwości fizy
kochemiczne metalu [Badr El-Din i in. 1985; Christensen i in. 1982; Czarnowska
К. 1996, 1997; Frankenberger i in. 1983; Gorlach, Gambuś 1991; Smerczak i in.
1998].
Inhibitujące działanie na aktywność pirofosfatazy nieorganicznej wykazano w
odniesieniu do jonów Fe2+ i Cu2+ oraz zastosowanych w wysokich stężeniach (>50
mM) jonów Co“+, Mn2+i Zn2+[Dick, Tabatabai 1983]. Efekt hamujący aktywności
ureazy glebowej był wywołany przez jony metali ciężkich w kolejności według
malejącego nasilenia: Ag+ > Hg > Cu+ = Cu2+ > Al3+ > Co2+ > Fe2+ = Fe3+ >
Zn2+ > Bi2+ > Sn2+ > Pb2+ [Badr El-Din i in. 1985; Tabatabai 1977]. Obniżenie
aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej było powodowane przez jony Cu2+,
Cd , Zn2+, Co2+ [Nowak i in. 1997; Nowak i in. 1999].
Celem niniejszej pracy było zbadanie, w jakim zakresie zmienia się aktywność
fosfatazy kwaśnej E.C. 3.1.3.2 i zasadowej E.C. 3.1.3.1 po zastosowaniu w
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różnych dawkach soli niklu i rtęci w glebach różniących się właściwościami
fizykochemicznymi.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono przy użyciu prób gleby pobranej w RZD Ostoja
(gleba I) oraz z terenu Pyrzyc (gleba II) z poziomu ornopróchnicznego (0-30 cm).
Gleby pobrane w RZD Ostoja należące do czarnych ziem Równiny Gumienieckiej
w poziomie Ap wykazują skład granulometryczny gliny lekkiej pylastej, zawar
tość próchnicy waha się od 1,2 do 1,8%, odczyn lekko kwaśny lub obojętny,
wysoką zasobność w przyswajalny fosfor oraz średnią do wysokiej zasobność w
przyswajalny potas lub magnez. Należą do II, III a, III b klasy bonitacyjnej gruntów
ornych [Bogda i in. 1990]. Gleby z terenów Pyrzyc, także czarne ziemie w
poziomie Ap wykazują skład granulometryczny utworu pyłowego ilastego, zawar
tość próchnicy - 3,3%, zawartość węgla organicznego - 1,92%, odczyn obojętny.
Do części ziemistych pobranego materiału glebowego wprowadzono roztwory
wodne następujących soli: HgCl2, NiCl2 • 6H20 w ilościach (przeliczonych na
metal) podanych w tabeli 1 (stężenie I, II, III).
Za podstawową dawkę metalu w glebie przyjęto ilość mieszczącą się w
zakresie dopuszczalnym wg polskich norm dla rtęci - 0,5 mg • kg“1, a dla niklu 25 mg • kg , drugą czterokrotnie większą, a trzecią dziesięciokrotnie większą od
drugiej dawki.
Po naniesieniu wodnych roztworów soli, wilgotność gleb doprowadzono do
60% maksymalnej pojemności wodnej, glebę dokładnie wymieszano i przecho
wywano w szczelnie zamkniętym worku foliowym w temperaturze 20ü°C. Jako
punkt odniesienia zastosowano gleby bez dodatku soli metali ciężkich. Przez trzy
miesiące, w początkowym okresie w odstępach kilkudniowych, a następnie w
kilkunastodniowych (w 1., 3., 6., 12., 24., 48. i 96. dniu), badano aktywność
fosfatazy kwaśnej (pH 6,5) i zasadowej (pH 11), każdą w trzech powtórzeniach.
Aktywność wymienionych enzymów oznaczono fotometrycznie przez pomiar
intensywności zabarwienia p-nitrofenolu (jako substrat użyto p-nitrofenylofosforan disodowy firmy Merck 106850) na spektrofotometrze firmy Zeiss Jena przy
długości fali X = 400 nm [Tabatabai, Bremner 1969] w zmodyfikowanej wersji
[Eivazi, Tabatabai 1977]. Aktywność fosfataz mierzono ilością uwolnionego
p-nitrofenolu (jj,g) w ciągu 1 h inkubacji w przeliczeniu na 1 g suchej masy gleby.
Wyniki opracowano statystycznie przy zastosowaniu testu Tukey’a na poziomie
istotności 0,05.
TABELA 1. Dawki wprowadzonych do gleby metali w postaci soli [ id ę metalu • kg 'gleby]
TABLE 1. Doses of the metals, applied as their salts [mg of metal ■kg“ of soil]
Metal - Metal

I stężenie
I concentration
Rtęć - Mercury 0,5
Nikiel - Nickel 25,0

II stężenie
II concentration

III stężenie
III concentration

2,0
100,0

20,0
1000,0
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WYNIKI I DYSKUSJA
Użyte w badaniach gleby różniły się składem granulometrycznym, zawartością
próchnicy i odczynem (tab. 2). Potraktowanie badanych gleb stosowanymi w
doświadczeniu dawkami wodnych roztworów soli rtęci o stężeniach w przelicze
niu na rtęć: 0,5, 2,0 i 20,0 mg • kg-1 gleby nie wywołało istotnych zmian pH (tab.
2). Wodne roztwory soli niklu o stężeniach 25 i 100 mg Ni • kg-1 gleby nie
powodowały także zmiany pH. Obniżenie pH gleb zaobserwowano po dodaniu
III stężenia soli niklu (1000 mg Ni • kg“1gleby), zarówno w glebie I (o zawartości
próchnicy 1,2-1,8%) - zmiana pH^o z 7,8 do 7,3, jak i w glebie II (o zawartości
próchnicy 3,3%) - zmiana рННг0 z 6,8 do 6,2. Różnice te jednak nie są tak duże,
aby w istotny sposób wpływać na zmiany aktywności fosfataz glebowych. Opti
mum aktywności oznaczanych enzymów wg wielu autorów mieści się dla fosfa
tazy kwaśnej w granicach pH 4,0-6,5, a dla fosfatazy zasadowej pH 9-11 [Margesin, Schinner 1994; Trasar-Cepeda i in. 1987].
Wyniki badań dotyczące aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej w glebie
przedstawione zostały na rysunkach 1-8 jako procent aktywności w glebie kon
trolnej (bez dodatku soli rtęci i niklu), w której przyjęto aktywność enzymu za
100%. Na rysunkach metodą graficzną zostały przedstawione wartości NIR0 05 dla
poszczególnych dni pomiaru aktywności enzymatycznej.
Uzyskane wyniki badań gleby I potraktowanej solą rtęci wskazują, że jony rtęci
w stosowanych dawkach w znacznie mniejszym stopniu wpłynęły na aktywność
fosfatazy kwaśnej i zasadowej niż jony niklu. Zmiany aktywności fosfatazy
kwaśnej wywołane dawką I chlorku rtęci - 0,5 mg Hg • kg-1 gleby kształtowały
się na różnym poziomie - od minimum 88% w 3. dniu doświadczenia do maksi
mum aktywności 115% w 12. dniu i następnie spokojna stabilizacja aktywności.
W 96. dniu doświadczenia aktywność fosfatazy kwaśnej osiągnęła poziom 96%
w stosunku do gleby kontrolnej. Analogiczny przebieg zmian aktywności tego
enzymu zaobserwowano w glebach potraktowanych dawkami wyższymi od do
puszczalnych. Zarówno przy dawce 2 mg Hg • kg-1 gleby, jak i 20 mg Hg • kg-1
gleby największe obniżenie aktywności fosfatazy kwaśnej wystąpiło w 3. dniu,
odpowiednio do 90% i 88%, natomiast w 24. dniu przy obydwu dawkach enzym
ten wykazał największą aktywność, odpowiednio 105% i 110%. W 96. dniu
aktywność enzymu obniżyła się do około 90% przy dawkach: 2 mg Hg • kg“1gleby
i 20 mg H g-k g “1gleby (rys. 1).
TABELA 2. pH gleby kontrolnej i próbek glebowych po wprowadzeniu soli metali
TABLE 2. pH of the control soil and soil with applied heavy metals
Metal
Metal

Gleba nr Kontrola -Control I stężenie
I concentration
Soil nr

Rtęć
Mercury
Nikiel
Nickel

1
2
1
2

II stężenie
II concentration

III stężenie
III concentration

рНн2о

рНка

рНн20

рНка

рНн20

рНка

рНн2о

рНка

7,3
8,1
7,8
6,8

6,9
7,3
7,4
6,3

7,3
8,0
7,8
7,0

7,0
7,3
7,3
6,3

7,2
8,1
7,7
6,8

6,9
7,3
7,4
6,2

7,2
8,0
7,3
6,2

6,8
7,3
7,3
6,0
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RYSUNEK 1. Wpływ Hg+2 zastosowanych jako HgCh na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej
w glebie I (glina lekka pylasta), stężenie: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg-1, 3 - 20,0 mg • kg-1
FIGURE 1. Influence of the Hg+2 applied as HgCh on the changes of acid phosphatase activity in
soil I (light loam), conc.: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg-1, 3 - 20,0 mg • kg-1

RYSUNEK 2. Wpływ Hg+2 zastosowanych jako HgCh na zmiany aktywności fosfatazy zasadowej
w glebie I (glina lekka pylasta), stężenie: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg-1, 3 - 20,0 mg • kg-1
FIGURE 2. Influence of the Hg+2 applied as HgCh on the changes of alkaline phosphatase activity
in soil I (light loam), conc.: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg" , 3 - 20,0 mg • kg
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RYSUNEK 3. Wpływ Hg zastosowanych jako HgCh na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej
w glebie П (czarna ziemia), stężenie: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg-1, 3 - 20,0 mg • kg"1
FIGURE 3. Influence of the Hg+2 applied as HgCh on the changes of acid phosphatase activity in
soil II (black soil), conc.: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg-1, 3 - 20,0 mg • kg"1

RYSUNEK 4. Wpływ Hg+2 zastosowanych jako HgChna zmiany aktywności fosfatazy alkalicznej
w glebie П (czarna ziemia), stężenie: 1 - 0,5 mg • kg-1, 2 - 2,0 mg • kg-1, 3 - 20,0 mg • kg“1
FIGURE 4. Influence of the Hg+2 applied as HgCb on the changes of alkaline phosphatase activity
in soil П (black soil), conc.: 1 - 0,5 mg • kg“1, 2 - 2,0 mg • kg“1, 3 - 20,0 mg • kg“1
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Dodanie do gleby I (RZD Ostoja) soli rtęci spowodowało duże wahania
aktywności fosfatazy zasadowej. Dla dawki 0,5 mg Hg • kg-1 gleby w 3. i 12. dniu
doświadczenia aktywność była wyższa od aktywności w glebie kontrolnej osią
gając odpowiednio 104 i 116%. W okresie od 12. do 48. dnia aktywność obniżyła
się do poziomu 93-95%, a następnie w ostatnim 96. dniu doświadczenia osiągnęła
wartość około 108%. W 24. dniu przy dawce 2 mg Hg • kg-1 gleby nastąpiło
zmniejszenie aktywności fosfatazy zasadowej do około 84%. Przy tej dawce rtęci
najwyższą aktywność stwierdzono w 12. dniu trwania doświadczenia. Począwszy
od 48. do 96. dnia następuje stopniowa stabilizacja aktywności fosfatazy zasado
wej na poziomie około 97%. Najwyraźniejsze zmiany aktywności enzymu, od
114% w 12. dniu do 90% w 24. dniu doświadczenia, zostały wywołane dawką 20
mg Hg • kg-1 gleby. W ostatnim 96. dniu aktywność fosfatazy zasadowej w glebie
I potraktowanej dawką 20 mg Hg • kg-1 gleby wynosiła 97%. Zmiany aktywności
enzymatycznej wywołane tą dawką są statystycznie istotne na poziomie 0,05
(rys. 2).
Aktywność fosfatazy kwaśnej w glebie II (czarne ziemie pyrzyckie) o większej
zawartości próchnicy przy dawce 0,5 mg Hg • kg-1 gleby była najmniejsza w 6.
dniu i wynosiła 90%. Maksymalną aktywność wykazał enzym przy tej dawce w
12. dniu trwania doświadczenia (104%), po czym do 96. dnia następował spadek
aktywności enzymu, osiągając w ostatnim dniu 94%. Najniższa dawka HgCl2
spowodowała istotne zmiany aktywności w 6. i 48. dniu doświadczenia, o czym
świadczą wartości NIR005. Pod wpływem dawki soli 2 mg Hg • kg-1 gleby
zaznaczyło się największe obniżenie aktywności fosfatazy kwaśnej w dniach 6. i
48, odpowiednio 85% i 78%. Największą aktywność enzymu 106% przy tej dawce
zaobserwowano w 24. dniu doświadczenia. W ostatnim 96. dniu trwania doświad
czenia aktywność fosfatazy kwaśnej przy potraktowaniu gleby II dawką 2 mg Hg
• kg-1 gleby wynosiła 93%. Zmiany wywołane tą dawką były statystycznie istotne
na poziomie istotności 0,05. Dawka 20 mg Hg • kg-1 gleby powodowała najwię
ksze wahania aktywności fosfatazy kwaśnej, osiągając maksimum aktywności w
3. i 24. dniu doświadczenia, odpowiednio 107 i 110% i minimum aktywności 76%
w 48. dniu. W ostatnim 96. dniu trwania doświadczenia aktywność fosfatazy
kwaśnej w glebie II o większej zawartości próchnicy osiągnęła 87%. Zmiany
wywołane tą dawką są statystycznie istotne na poziomie istotności 0,05 (rys. 3).
Dodanie do gleby II (Pyrzyce) o wyższej zawartości próchnicy soli rtęci
(HgCl2) spowodowało spadek aktywności fosfatazy zasadowej pod wpływem
wszystkich trzech stosowanych dawek w pierwszych trzech dniach doświadczenia
(rys. 4). Między 3. a 6. dniem trwania doświadczenia wystąpił niewielki wzrost
aktywności enzymu do około 102% dla wszystkich trzech stosowanych dawek
rtęci, po czym aktywność enzymu spadła do 92% po zastosowaniu dawki 2 mg
Hg • kg-1 gleby i do 90% dla dawki 20 mg Hg • kg-1 gleby w ostatnim 96. dniu.
Przy dawce 0,5 mg Hg • kg-1 gleby, począwszy od 48. dnia doświadczenia
aktywność enzymu wzrastała i osiągnęła aktywność równą aktywności gleby
kontrolnej, czyli 100%.
Dodatek do gleby I (RZD Ostoja) różnych ilości soli niklu spowodował spadek
aktywności obydwu fosfataz (kwaśnej i alkalicznej) w porównaniu z aktywnością
fosfataz w glebie kontrolnej. Wszystkie wartości liczbowe podano w odniesieniu
do kontroli, której aktywność przyjęto za 100% (rys. 5 i 6). Potraktowanie gleby
I o niższej zawartości próchnicy dawką 25 mg Ni • kg-1 gleby obniżało aktywność
fosfatazy kwaśnej do około 92%, przy czym najwyższą aktywność tego enzymu
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notowano w 3. dniu doświadczenia. W miarę wzrostu dawek (100 mg Ni • kg-1
gleby i 1000 mg Ni • kg-1 gleby) następował coraz większy spadek aktywności
enzymatycznej. Dawka 100 mg Ni • kg-1 gleby obniżyła aktywność fosfatazy
kwaśnej do około 83% w 6. dniu doświadczenia, ale po tym początkowym spadku,
osiągnęła poziom 85-88%, utrzymujący się do ostatniego 96. dnia doświadczenia.
Największe zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej wywołała dawka 1000 mg
Ni • kg-1 gleby, która obniżyła aktywność tego enzymu do 85% w pierwszym dniu
doświadczenia. W następnych dniach obserwowano wzrosty i spadki aktywności
fosfatazy kwaśnej, która osiągnęła wartość około 74% w 96. dniu doświadczenia.
Wartości NIR
wskazują, że zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej wywołane
dawką 1000 mg Ni • kg-1 gleby są statystycznie istotne na poziomie istotności 0,05
(rys. 5).
W glebie I potraktowanej dawką 25 mg Ni •kg gleby (dopuszczalna zawartość
wg polskich norm) odnotowano zmniejszenie aktywności fosfatazy zasadowej do
poziomu około 95%. Przy dawce 100 mg Ni • kg-1 gleby nastąpiło obniżenie
aktywności fosfatazy zasadowej do około 90% w porównaniu z kontrolą do 48
dnia doświadczenia, następnie do 85% pod koniec doświadczenia. Największy
spadek aktywności fosfatazy zasadowej w stosunku do kontroli stwierdzono po
zastosowaniu dawki 1000 mg Ni kg-1 gleby. W obecności tak dużego stężenia
soli niklu nastąpiło trwałe (w czasie doświadczenia) obniżenie aktywności enzy
mu do około 72% (rys. 6)
Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej zaobserwowano również
pod wpływem wprowadzonych roztworów soli niklu w glebie II (Pyrzyce) o
wyższej zawartości próchnicy (rys. 7 i 8). Dopuszczalna dawka 25 mg Ni • kg-1
gleby dopiero od 3. dnia doświadczenia wpłynęła inhibitująco na aktywność
fosfatazy kwaśnej - w 24. dniu odnotowano najniższą aktywność tego enzymu
(około 80%), po czym nastąpił wzrost aktywności do 95% w końcowej fazie
doświadczenia. Dawki 100 mg Ni • kg-1 gleby i 1000 mg Ni • kg-1 gleby wywołały
większy spadek aktywności enzymu w ciągu trzech pierwszych dni doświadcze
nia, ale od 24. dnia aktywność fosfatazy kwaśnej kształtuje się na podobnym
poziomie jak przy dawce niższej (rys. 7).
Dawka 25 mg Ni • kg-1 gleby wywołała niewielkie zahamowanie aktywności
fosfatazy zasadowej, a następnie wzrost do poziomu aktywności w glebie kontrol
nej w 12. dniu doświadczenia i ponowne obniżenie aktywności do około 90% w
96. dniu. Największe obniżenie aktywności enzymu do 68% spowodowała dawka
1000 mg Ni • kg-1 gleby. Przebieg zmian aktywności wywołanych tą dawką
kształtował się podobnie do przebiegu zmian aktywności tego enzymu po potra
ktowaniu dawką 25 mg Ni • kg-1 gleby. Zmiany aktywności fosfatazy zasadowej,
wywołane dawką 1000 mg Ni • kg-1 gleby, są statystycznie istotne na poziomie
istotności 0,05 (wartości NIR0 05 - rys. 8).
Zmiany aktywności fosfataz glebowych pod wpływem jonów rtęci i niklu
zależą zarówno od dodawanego metalu, jego dawki, jak i rodzaju gleby. Pod
wpływem bardzo wysokich dawek tych metali następowało najwyższe obniżenie
aktywności enzymatycznej (w większości przypadków bez tendencji powrotu do
aktywności w glebie kontrolnej). Zaprezentowane wyniki są potwierdzeniem
•wyników badań przeprowadzonych przez Nowak i in. [1997,1998,1999], stwier
dzających znaczne zahamowanie aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej w
glebie potraktowanej solami metali ciężkich (Cu, Co, Cd, Zn, Pb). Również
badania Tabatabai [1977] wskazują na znaczny wpływ metali ciężkich, zwłaszcza
-0 0 5
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RYSUNEK 5. Wpływ Ni zastosowanego jako NiCh na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej w
glebie I (glina lekka pylasta), stężenie: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg-1, 3 - 1000 mg • kg-1
FIGURE 5. Influence of the Ni+2 applied as NiCh on the changes of acid phosphatase activity in
soil I (light loam), conc.: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg“1, 3 - 1000 mg • kg-1

RYSUNEK 6. Wpływ Ni+2 zastosowanego jako NiCh na zmiany aktywności fosfatazy zasadowej
w glebie I (glina lekka pylasta), stężenie: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 1 0 0 mg • kg-1, 3 - 1000 mg • kg-1
FIGURE 6. Influence of the Ni+2 applied as NiCh on the changes of alkaline phosphatase activity
in soil I (light loam), conc.: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg- , 3 - 1000 mg • kg"
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RYSUNEK 7. Wpływ Ni+2 zastosowanego jako N iChna zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej w
glebie II (czarna ziemia), stężenie: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg-1, 3 - 1000 mg • kg-1
FIGURE 7. Influence of the Ni+2 applied as NiCh on the changes of acid phosphatase activity in
soil II (black soil), conc.: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg-1, 3 - 1000 mg • kg-1

RYSUNEK 8. Wpływ Ni zastosowanego jako NiCh na zmiany aktywności fosfatazy zasadowej
w glebie П (czarna ziemia), stężenie: 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg~\ 3 - 1000 mg • kg-1
FIGURE 8. Influence of the Ni+2 applied as NiCh on the changes of alkaline phosphatase activity
in soil II (black soil), conc. 1 - 25 mg • kg-1, 2 - 100 mg • kg , 3 - 1000 mg • kg
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zaś Cu2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Co2+ na inhibicję aktywności enzymów glebowych,
przy czym zaobserwowana toksyczność zależy od rodzaju metalu i zmian fizy
kochemicznych właściwości gleby wywołanych potraktowaniem jej metalami
ciężkimi. Wykazano, że jony Cu2+, Fe , Al3+, Co hamują hydrolizę mocznika
w glebach i ograniczają akumulację azotu amonowego i azotynów, natomiast nie
wpływają na proces nitryfikacji [Badr El-Din i in. 1985]. W przeprowadzonych
badaniach, oprócz przypadków hamowania aktywności enzymatycznej gleby
przez metale, stwierdzono także efekt stymulacji działania rtęci na fosfatazy w
początkowym okresie trwania doświadczenia. Także w badaniach J. Nowak i in.
[1998] stwierdzono niewielki wzrost aktywności fosfatazy po potraktowaniu
gleby najwyższą dopuszczalną przez polską normę dawką ołowiu. Wyraźniejsze
obniżenie aktywności fosfatazy kwaśnej po potraktowaniu gleby dawką rtęci
aniżeli niklu w glebie o większej zawartości próchnicy prawdopodobnie może być
wynikiem zachodzących procesów metylacji, którym podlega rtęć w środowisku
glebowym. Produkty mikrobiologicznej i chemicznej metylacji rtęci w glebie są
bardzo aktywne i toksyczne [Kabata-Pendias A. i Pendias H. 1993].
Porównując zmiany aktywności fosfataz w obydwu badanych glebach pod
wpływem chlorku niklu, na uwagę zasługuje znacznie większy spadek aktywności
fosfatazy kwaśnej i zasadowej w glebie o mniejszej zawartości próchnicy. Przy
czyną tego mogła być zwiększona akumulacja przez związki próchnicze soli niklu,
jak również dość znaczna różnica odczynu badanych gleb, a co z tym się wiąże
zmniejszona rozpuszczalność soli niklu w wodzie. Nikiel występuje w związkach
chemicznych na stopniach utlenienia +2, +3, +4 tworząc dosyć trwałe związki
chelatowe oraz kompleksowe kationy i aniony, których rozpuszczalność jest
zależna między innymi od pH gleby. Zdania na temat wpływu związków próch
niczych na akumulację i rozpuszczalność niklu w glebach są bardzo rozbieżne.
Jedni uważają, że zawartość niklu w glebie zależy m.in. od ilości próchnicy, co
uzasadnia się wchodzeniem niklu w związki chelatowe z kwasami fulwowymi,
inni, którzy przypisują próchnicy mniejsze znaczenie, uważają, że na ilość niklu
w glebie ma szczególny wpływ ilość części koloidalnych i odczyn [Wojciechowska-Kapusta 1986]. Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby w przyszłości
przeprowadzić badania związane z jednoczesnym wpływem zawartości próchnicy
i odczynu gleby na zmiany aktywności enzymów glebowych.
Na uwagę zasługuje również fakt niewielkiego wpływu soli rtęci w porówna
niu z solami niklu. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczne różnice w stężeniach
stosowanych soli - w przeliczeniu na ilości molowe - wyjściowa ilość rtęci
wynosiła 0,002 mM, a niklu 0,4 mM (dawki wzięte zgodnie z zaleceniami polskich
norm).

POSUMOWANIE I WNIOSKI
W wyniku badań stwierdzono dość duży wpływ soli: chlorku rtęci i chlorku
niklu na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej w badanych dwóch
czarnych ziemiach różniących się dość znacznie zawartością węgla organicznego.
Aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej w badanych glebach z dodatkiem
stosowanych stężeń roztworów soli chlorku rtęci i niklu zmieniała się i stawała
się bardziej stabilna w końcowej fazie doświadczenia. Na podstawie niniejszych
badań wyciągnięto następujące wnioski:
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1. Sole rtęci i niklu w przeważającej części doświadczenia powodowały obniżenie
aktywności fosfataz (kwaśnej i zasadowej), przy czym większy wpływ wywierały
sole niklu, zwłaszcza przy wyższych stężeniach.
2. W stosowanych w doświadczeniu stężeniach chlorek niklu powodował nieodwra
calną inhibicję fosfatazy kwaśnej i zasadowej w obydwu badanych glebach.
3. Chlorek rtęci w badanych stężeniach wykazywał niewielki wpływ inhibitujący na
aktywność fosfataz (kwaśnej i zasadowej) w badanych glebach.

LITERATURA
BADR EL-DIN S.M.S., MOAWAD H., MAHMOUD S.A.Z., GAMAL RAWIA F., ENANY M.H,
1985: Urease Inhibition by Metals and its Relation to Nitrogen Transformation. Z.Pflanzenernaehr Bodenk. 148: 551-558.
BIELIŃSKA E.J., BARAN S. DOMŻAŁ H. 1998: Zastosowanie niektórych testów enzymatycz
nych do kompleksowego rozpoznania zmian w środowisku glebowym. Materiały z Ogólnopol
skiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, Wisła-Bukowa 8-11 grudnia 1998, Wisła-Bukowa: 31-40.
BOGDA A., CHODAK T., NIEDŹWIECKIE. 1990: Niektóre właściwości i skład mineralogiczny
gleb Równiny Gumienieckiej. Rocz. Gleb. 41, 3/4: 179-191.
CHRISTENSEN G.M., OLSON D., RIEDEL В., 1982: Chemical effects on the activity of eight
enzymes: A review and a discussion relevant to environmental monitoring. Environ. Res. 29:
247-255.
CIEŚLA W., PECH K., PAWLUCZUK Z., RZEŚNIOWIECKA-SULIMERSKA G. 1977: Wstę
pne badania nad aktywnością fosfatazy i ureazy w czarnoziemach kujawskich. Zesz. Nau/c. ATR
44: 23-35.
CZARNOWSKA K. 1996: Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych. Rocz. Gleb.
47 suplement.
CZARNOWSKA K. 1997: Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta
Łodzi. R o czG leb . 48, 3/4: 49-61.
DICK W.A, TABATABAI M. A. 1983: Activation of soil pyrophosphatase by metal ions. Soil Biol.
Biochem. 15: 359-363.
EIVAZIF. TABATABAI M. A. 1977: Phosphatases in soils. Soil Biol. Biochem., 9: 167-192.
FRANKENBERGEN W.T. JR, JOHANSON J.B., NELSON C.O. 1983: Urease activty in sewage
sludge-amended soils. Soil Biol. Biochem. 15: 543-549.
GORLACH E., GAMBUŚ F. 1991: Desorpcja i fitotoksyczność metali ciężkich od właściwości
gleby. Rocz. Gleb. 42, 3/4: 207-214.
KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M. 1972: Metale ciężkie w preparatach i w nawozach
stosowanych w rolnictwie. Post. Nauk R oi 2: 13-29.
KABATA-PENDIAS A, PENDIAS H. 1993: Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd Nauk.
PWN, Warszawa.
KOBUS J. 1995: Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Biological processes and
soil fertility formation. Zesz. Probl. Post. NaukRol. 421a: 209-192.
KOPER J., PIOTROWSKA A. 1996: Aktywność enzymatyczna gleby płowej w zależności od
upraw roślin w zmianowaniu i monokulturze. Rocz, Gleb. 47, 3/4: 89-100.
MARGESIN R., SCHINNER F. 1994: Phosphomonoesterase, phosphodiesterase, phosphotriesterase and inorganic pyrophosphatase activities in forest soils in an alpine area: effect of pH
on enzyme activity and extractability. Biol. Fertil Soils, 18: 320-326.
MONITOR POLSKI 1986: 23, 170, 285.
MYŚKÓW W. 1981: Próby wykorzystania wskaźników aktywności mikrobiologicznej do oceny
żyzności gleby. Post. Mikrobiol. 20: 173-192.
MYSKÓW W., STACHYRA A., ZIĘBA S., MASIAK D. 1996: Aktywność biologiczna gleby jako
wskaźnik jej żyzności i urodzajności. Rocz. Gleb. 47, 1/2: 89-99.

16

J. Nowak, U. Tyrakowska-Bielec, /. Szymczak

NOWAK J., CHOLEWIŃSKI A., ZAKRZEWSKA H., LECH B., SMOLIK B. 1997: Skażenie
środowiska naturalnego Pomorza Zachodniego związkami chemicznymi oraz ich wpływ na
zmiany aktywności enzymatycznej gleby. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin: 67-73.
NOWAK J., KŁÓDKA D., SMOLIK B. 1998: Inhibicja aktywności fosfatazy kwaśnej w glebie
przez pestycydy i jony metali ciężkich. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin: 143-150.
NOWAK J., NOWAK A., LECH B., TUROS-BIERNACKA M., 1998: Auswirkung von Betanal
160 EC in Kombination mit Zusatzstoffen auf die biologische Aktivität des Bodens. Teil II:
Einfluß auf die Aktivität von Bodenenzymen. Z.Pflkrankh. PflSchutz. Sonderh, 16: 771-778.
NOWAK J.,NIEDŹWIECKI E., DZIEL M. 1999: Wpływ metali ciężkich na zmiany aktywności
enzymatycznej gleby. Rocz. Gleb. 50, 1/2: 61-68.
SMERCZAK B. MALISZEWSKA-KORDYBACH B. 1998: Wpływ WWW na aktywność dehy
drogenaz w glebie zanieczyszczonej związkami cynku, ołowiu i kadmu. Ogólnopolskie Sym
pozjum Naukowo-Techniczne. Bioremediacja gruntów, Wisła-Bukowa 8-11 grudnia 1998:
41-45.
TABATABAI M.A. 1977: Effects of trace elements on urease activity in soils. Soil Biol. Biochem.
9 :9 -1 3 .
TABATABAI M.A., BREMNER J.M. 1969: Use of nitrophenylophosphate for assay of soil
phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-307.
TRASAR-CEPEDA M.C., GIL-SOTRES F. 1987: Phosphatase activity in acid high organic matter
soils in Galicia (NW Spain). Soil Biol. Biochem. 19: 281-287.
WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., TURSKI R, 1986: Zawartość związków próchniczych a rozpu
szczalność niklu i ołowiu. Rocz. Gleb. 37, 2-3: 351-360.

Janina Nowak, Urszula Tyrakowska-Bielec, Justyna Szymczak

INFLUENCE OF MERCURY AND NICKEL CHLORIDE
ON THE CHANGE OF SOIL PHOSPHATASES ACTIVITY
IN THE BLACK SOILS
Department of Biochemistry, University of Agriculture, Szczecin
SUMMARY
The results of laboratory investigation on the influence of different doses of the
mercury and nickel salts on the activity of acid and alkaline phosphatase in two
soils are presented. The soils were treated with the following concentrations of
water solutions of salts: HgCl2, NiCl2 • 6 H20 containing the metals, calculated
by ions: 0.5, 2.0, 20.0 mg • kg-1 soil of mercury and 25.0, 100.0 and 1000.0 mg •
kg-1 soil of nickel. It was found that the salts of mercury and nickel change the
activity of soil phosphatase. Greater influence caused salts containing nickel,
especially applied in bigger doses. The mercury salts, in used concentrations, have
little inhibitory effect on soil phosphatase. The influence of investigated metals
salts was bigger in soil poor in organic matter as compared with soil containing of
its bigger amount of humus.
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