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WSTĘP
Trwałe zanieczyszczenia organiczne to związki ulegające w niewielkim sto

pniu degradacji, kumulujące się w środowisku i wykazujące aktywność ekotoksy- 
czną. Ponad 90% tych ksenobiotyków obecnych w środowisku przyrodniczym i 
wykazujących silne właściwości hydrofobowe gromadzi się w glebach [Wild, 
Jones 1995; M aliszewska-Kordybach 1999]. Typowymi przedstawicielami tych 
zanieczyszczeń są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) po
wstające w większości procesów niepełnego spalania substancji organicznych (np. 
produkty węglo- i ropopochodne).

W cześniejsze prace dotyczące zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem gleb 
użytkowanych rolniczo przez W W A koncentrowały się głównie na ocenie ryzyka 
związanego z zagrożeniem zdrowia człowieka, np. w wyniku przechodzenia do 
łańcucha żywnościowego, przenikania do wód gruntowych, wdychania pyłu 
glebowego i doustnego pobierania gleby przez dzieci [Maliszewska-Kordybach 
1999; M enzie i in. 1992]. W  ostatnim okresie zaczęto natomiast zwracać także 
większą uwagę na całość agroekosystemu, co wiąże się z koniecznością oceny 
reakcji biotycznych elementów tego systemu na zanieczyszczenie gleb przez 
W W A. Szczególnie przydatne są w tym przypadku oznaczenia właściwości 
mikrobiologicznych gleby ze względu na ich znaną czułość na obecność kseno
biotyków w glebie i na ich szybką reakcję [Pankhurst i in. 1998; Torstensen 1997]. 
W łaściwości te mogą być podzielone na kilka grup; pierwsza grupa obejmuje 
biomasę, aktywność oddychania i inne związane z nimi, druga grupa to pomiary
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aktywności mikrobiologicznej (np. mineralizacja azotu lub aktywność enzymaty
czna), do trzeciej grupy należą oznaczanie grup funkcjonalnych mikroorgani
zmów, a czwarta grupa obejmuje pomiary różnorodności funkcjonalnej. W 
praktyce w badaniach biomonitoringowych najczęściej stosuje się pomiary aktyw
ności oddychania, biomasy i aktywności enzymów [Jensen i in. 1995; Pankhurst 
i in. 1998; Rossel i in. 1997; Torstensen 1997].

Ekotoksykologiczne oddziaływanie ksenobiotyków w środowisku glebowym 
jest uzależnione od właściwości gleb [Pankhurst i in. 1998; Rossel i in. 1997; 
M aliszewska-Kordybach, Smreczak 1997]. W przypadku hydrofobowych zanie
czyszczeń organicznych typu W W A bardzo istotne znaczenie może mieć zawar
tość substancji organicznej w glebie, która sorbuje znaczną cześć tych związków 
zmniejszając tym samym ich biodostępność i zwiększając trwałość w środowisku 
glebowym [Jensen i in. 1995; M aliszewska-Kordybach 1992; Maliszewska-Kor- 
dybach 1999; Sims, Overcash 1983].

Jak wykazały wcześniejsze badania [Maliszewska-Kordybach 1993], istotnym 
czynnikiem wpływającym na tempo rozkładu W W A w glebach -  a tym samym 
na ich zawartość i zakres oddziaływania ekotoksykologicznego -  może być także 
odczyn gleby.

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu WWA na m ikrobiologi
czne właściwości gleb zanieczyszczonych tymi związkami w zależności od za
wartości substancji organicznej i odczynu gleby.

MATERIAŁY I METODY
Podstawowy materiał wykorzystany w badaniach stanowiła gleba pobrana z 

poziomu Ap (0-20 cm) z terenów rolniczych nie zanieczyszczonych przez WWA. 
W warunkach naturalnych była to gleba brunatno-rdzawa o składzie granulome- 
trycznym piasku gliniastego lekkiego podścielonego na głębokości 40 cm pia
skiem luźnym (w dalsze części pracy określano ją  jako „gleba piaskowa”). W celu 
zróżnicowania zawartości substancji organicznej oraz odczynu wprowadzono 
modyfikacje (dodatek kompostu, zakwaszenie), które doprowadziły do uzyskania 
następujących materiałów glebowych: M -  gleba piaskowa, Mk -  gleba piaskowa 
o obniżonym odczynie (zakwaszona), P -  gleba piaskowa z dodatkiem kompostu, 
Pk -  gleba piaskowa z dodatkiem kompostu, o obniżonym odczynie (zakwaszona).

Materiał glebowy P (w dalszej części pracy określany jako „gleba P”) otrzy
mano przez wymieszanie gleby M z kompostem ogrodniczym w stosunku wago- 
wym 1:1. Materiał glebowy Mk i Pk (w dalszej części pracy określany jako „gleba 
M k” i „gleba Pk”) otrzymano przez zakwaszenie gleb M i P wodnym roztworem 
kwasu siarkowego (16 meq H2 S 0 4/1 kg gleby M i 110 meq H2 S 0 4/1 kg gleby P). 
W celu ustabilizowania odczynu gleby, zakwaszenie przeprowadzono miesiąc 
przed rozpoczęciem doświadczeń. Fizykochemiczne i biologiczne właściwości 
materiałów glebowych stosowanych w badaniach podano w tabeli 1 (oznaczenia 
przeprowadzono w chwili rozpoczynania doświadczeń; czas 0  dni).

W badaniach zastosowano cztery węglowodory z grupy WWA: fluoren, antra
cen, piren i chryzen o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Ze 
względu na fakt, że środowisko glebowe zasadniczo nigdy nie jest zanieczysz
czone pojedynczymi związkami z tej grupy [Maliszewska-Kordybach 1999; 
Sims, Overcash 1983; W cisło 1998; Wild, Jones 1995], do doświadczeń użyto ich 
mieszaniny. W ęglowodory dodawano do gleb w postaci roztworu w chlorku
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metylenu w ilości odpowiadającej sumie zawartości 4 WWA -  10 mg/kg (tj. po 
2,5 mg każdego ze związków w 1 kg gleby). Ten poziom zanieczyszczenia przez 
W W A notowany był w glebach wykorzystywanych rolniczo na terenach uprze
mysłowionych i zurbanizowanych [Maliszewska-Kordybach 1999; W cisło 1998; 
W ild, Jones 1995].

Doświadczenia wazonowe prowadzono w hali wegetacyjnej w okresie letnim 
(lipiec-wrzesień) przez 90 dni. Wazony napełniano glebą w 2 warstwach. W arstwę 
dolną (grubość około 15 cm) stanowił materiał glebowy bez dodatku W W A (5 kg 
w przypadku gleb M i Mk oraz 3 kg gleb P i Pk), natomiast do górnej warstwy 
gleby ( 2  kg w wszystkich przypadkach) przed umieszczeniem jej w wazonie 
dodawano, starannie mieszając, roztworu mieszaniny 4 W W A w chlorku m etyle
nu (CH 2C12). W  każdym przypadku jako kontrolę stosowano materiał glebowy 
nie zanieczyszczony przez WWA -  wówczas do górnej warstwy dodawano 
CH 2 C12 w takiej samej ilości, jaką brano do rozpuszczenia W W A (tj. po 50 ml). 
W szystkie doświadczenia prowadzono w dwóch powtórzeniach utrzymując stałą 
wilgotność na poziomie 60% ppw. Próby gleb do badań mikrobiologicznych oraz 
oznaczeń zawartości W W A pobierano z górnej warstwy po 15, 30,60 i 90 dniach.

Oznaczenia zawartości W W A w materiale glebowym przeprowadzano zgod
nie z metodyką opisaną w pracy M aliszewskiej-Kordybach i Oleszka [1996]. 
Próby gleb (5-10 g) suszono w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, 
następnie ekstrahowano chlorkiem metylenu w aparacie Soxhleta przez 6  godzin 
i oczyszczano na mikrokolumienkach z Florisilem (1 g). Eluat heksanowy odpa
rowywano do sucha na wyparce rotacyjnej, a pozostałość rozpuszczano w 1 ml 
acetonitrylu i analizowano techniką HPLC (aparat f-my Knauer, kolumna Baker 
16-PAH, elucja gradientowa). Oznaczenia jakościowe i ilościowe prowadzono 
metodą wzorca zewnętrznego stosując mieszaninę wzorcową W W A f-my Supelco 
(16 РАН). Oznaczenia zawartości W W A przeprowadzono dla prób glebowych 
pobranych z każdego wazonu osobno (dla wszystkich powtórzeń).

Aktywność mikrobiologiczną gleb oceniano na podstawie następujących oz
naczeń:

-  intensywność oddychania (IO) określana przez inkubowanie prób glebowych 
przez 10 dni w zamkniętych pojemnikach zawierających naczyńka z 0,5 M 
NAOH wiążącym wydzielający się C 0 2; nadmiar NaOH zobojętniano 0,25 M 
HC1;

-  ogólna liczebność jednostek tworzących kolonie (jtk.) bakterii (BA) i grzybów 
(GR) oznaczana metodą płytek lanych na pożywce Gräfa (bakterie) i Martina 
(grzyby) [Martyniuk i in. 1998];

-  aktywność dehydrogenaz (DH) określana metodą Casidy i in. [1964] przy 
wykorzystaniu chlorku trifenylotetrazolu jako akceptora elektronów;

-  aktywność fosfatazy kwaśnej (FK) i fosfatazy zasadowej (FZ) oznaczana 
metodą Tabatabai i Bremnera [1969] przy wykorzystaniu p-nitrofenylofosfo- 
ranu jako substratu dla enzymów.

Ze względu na brak możliwości jednoczesnego wykonania zbyt dużej liczby 
równoległych oznaczeń próbki gleb pobrane z odpowiednich powtórzeń (dwóch 
równoległych wazonów) uśredniano i dla tak przygotowanego materiału glebo
wego przeprowadzano oznaczenia mikrobiologiczne -  wszystkie w trzech powtó
rzeniach.

W  celu oceny statystycznej wyników zastosowano metodę analizy wariancji 
wieloczynnikowej. Ocenę przeprowadzano osobno dla każdego układu gleba/oz-
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TABELA 1. charakterystyka materiału glebowego  
TABLE 1. Soil materials characteristic

Gleba W łaściwości -  Proiperties
Soil SO 1 Corg2 p H kci D H 3 F Z 4 F K 5 IO 6 B A 7 O Я 00

M 1,3 0 ,7 5 6 ,2 3 0 5 4 0 38 51 2 0 39
Mk 1,3 0 ,7 5 5,1 9 2 17 31 38 21 73
P 9 ,0 5 ,2 6 ,5 2661 241 168 2 9 5 142 7 4 0
Pk 9 ,0 5 ,2 5 ,2 7 7 5 100 136 2 2 5 115 8 0 7

1/ 2/ zawartość substancji organicznej -  organie matter content (%); zawartość węgla organicznego
-  organie carbon content (%); ^aktyw ność dehydrogenaz -  soil dehydrogenase activity (mm3 
H2/100 g s.m.gleby -  d.w.soil); 4 aktywność fosfatazy zasadowej -  alkaline phosphatase activity 
(g p-nitrofenolu/lg s.m. gleby -  d.w. soil); aktywność fosfatazy kwaśnej -  acidic phosphatase 
activity (g p-nitrofenolu/lg s.m. gleby- d.w. soil ); intesywność oddychania -  intensity of 
respiration (g C -C 02/1 g s.m. gleby/10 dni -  d.w. soil/10 days);7/ ogólna liczebność bakterii -  total 
bacteria number (jtk -  cfulO ); liczebność grzybów -  total fungi number (jtk -  cfu 10 ).

naczany parametr aktywności mikrobiologicznej. Analizowano dwa czynniki: 
obecność W W A w glebie i czas doświadczenia. W przypadku oznaczeń zawarto
ści W W A oceniano różnice miedzy obiektami, w przypadku oznaczeń mikrobiolo
gicznych -  powtarzalność metody analitycznej.

WYNIKI
Z danych przedstawionych w tabeli 1 widać, zgodnie z oczekiwaniami, że 

wzbogacenie gleby M w substancję organiczną-prow adzące do otrzymania gleby 
P -  zwiększyło wielokrotnie jej aktywność mikrobiologiczną wyrażoną za pomocą 
wszystkich oznaczanych parametrów.

Zmiany aktywności biologicznej gleb M i P oraz Mk i Pk w wyniku zanie
czyszczenia ich przez W W A -  po 15, 30, 60 i 90 dniach -  przedstawiono na 
rysunku 1. Wyniki wyrażono jako procent w stosunku do kontroli (kontrola 100%). 
Zestawienie ogólnych efektów (średnie wartości poszczególnych parametrów 
wyznaczone metodą analizy wariancji dla 5 poziomów czasu) podano w tabeli 2.

Stwierdzono, że zanieczyszczenie gleb M i P przez W W A na poziomie ZW W A 
1 0  mg • kg - 1  powodowało statystycznie istotny spadek aktywności enzymatycznej 
obu gleb. W przypadku aktywności dehydrogenaz (DH) efekt ten był najsilniejszy 
w pierwszym okresie po wprowadzenie W W A do gleb i zmniejszał się wraz z 
upływem czasu i spadkiem zawartości W W A w glebach, chociaż po 90 dniach 
obserwowano nadal silne hamowanie aktywności DH (46% w glebie M i 59% w 
glebie P). Obniżenie aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej było mniej 
wyraźne, niemniej przez prawie cały okres doświadczenia notowano statystycznie 
istotny (p < 0,95) spadek wartości FZ i FK (rys. 1). Aktywność dehydrogenaz 
okazała się najczulszym parametrem przy krótkoterminowej ocenie oddziaływa
nia W W A na biologiczne właściwości gleb. Po 15 dniach wartość DH w glebie 
M -W W A obniżyła się do 10% wielkości kontrolnej, a w glebie P-W W A do 36%, 
podczas gdy odpowiednie wartości FK w tych glebach wynosiły 74 i 6 6 %, a FZ
-  8 8  i 69% (rys. 1). Zanieczyszczenie gleb przez WW A spowodowało także silny 
spadek liczebności grzybów -  po pierwszych 15 dniach była ona na poziomie 
< 10% kontroli, a po 90 dniach nadal nie przekraczała 30% (rys. 1). Równocześnie
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Gleba M i P

15 dni -15 days

Gleba Mk i Pk

30 dni - 30 days 30 dni - 30 days

60 dni « 60 days 60 dni - 80 days

90 dni - 90 days 90 dni - 90 days

RYSUNEK 1. Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleb M i P oraz Mk i Pk w wyniku 
zanieczyszczenia ich przez WW A (s -  statystycznie istotne różnice w stosunku do kontroli na 
poziom ie p < 0,05)
FIGURE 1. Changes o f microbial activity o f soils M, P, Mk and Pk amended with PAHs (s -  
statistically different from control on the level p < 0 .0 5 )
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TABELA 2. Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleb zanieczyszczonych przez WWA (średnie 
wartości dla 5 poziomów czasu; 0, 15, 30, 60 i 90 dni)
TABLE 2. Changes in microbiological activity o f the soils contaminated with PAHs (average values 
for 5 time levels; 0, 15, 30, 60 and 90 days)

Gleba
Soil

Kombinacja
Combination

Parametry --  Parameters
DH FZ FK IO BA GR

M к1 536a 50a 3 2 a 47 a 22 a 63 a
W W А -P АН2 218b 39b 25b 51b 119 b 19 b

Mk К 1 208a 25 a 26 a 29 a 39 a 130 a
W W A-PAH2 122b 26 a 31a 3 2 a 38a 106 b

P К 1 324 l a 2 1 8 a 144a 207 a 119 a 867 a
W W A-PAH2 1943b 198 b 119 b 210a 23 l b 274 b

Pk К 1 735 a 91 a 144a 1 96a 122 a 791a
W W A-PAH2 687b 99 b 140 b 214 b 149 b 1714b

11 kontrola -  control; 2 gleba zanieczyszczona przez WWA -  soil contaminated with PAHs. 
Wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie na poziomie p < 0,05 (w kolumnach dla 
tych samych gleb) -  The values marked with different letters differ significantly at the level p < 0.05 
(in columns for the same soil). Objaśnienia innych symboli jak w Tabeli 1 -  Explanations of other 
symbols as in Table 1.

w tym samym czasie stwierdzono intensywny wzrost ogólnej liczebności bakterii;
3-9-krotny w stosunku do kontroli w glebie M-WWA i 2-3,5-krotny w glebie 
P-WWA. Zmiany intensywności oddychania obu gleb były najmniej uzależnione 
od zawartości WWA; w większości przypadków wartość IO w glebach zanieczy
szczonych tymi związkami nie zmieniała się lub wzrastała w niewielkim stopniu.

W zbogacenie gleby M w substancję organiczną w większości przypadków 
zmniejszało wpływ W W A -  zarówno w przypadku zaobserwowanych efektów 
hamowania (parametry DH, FZ i FK po 30 i 60 dniach oraz GR po < 30 dniach), 
jak i stymulacji (parametr BA -  rys. 1). Najistotniejsze różnice stwierdzono przy 
pomiarach aktywności dehydrogenaz (tab. 2). Przykłady zależności oddziaływa
nia W W A na mikroflorę od zawartości węgla organicznego w glebach przedsta
wiono na rysunku 2 .

Zakwaszenie gleb M i P do poziomu pH 5,1-5,2 powodowało spadek ich 
aktywności enzymatycznej (szczególnie wyraźny dla parametru DH) i intensyw
ności oddychania oraz wzrost liczebności grzybów (tab. 1). Liczebność bakterii 
w glebie Mk nie zmieniła się w stosunku do gleby M, a w glebie Pk zmniejszyła 
się w niewielkim stopniu.

Zmiany aktywności biologicznej gleb Mk i Pk po zanieczyszczeniu ich przez 
W W A przedstawiono na rysunku 1. Oddziaływanie W W A w glebach Mk i Pk 
było w większości przypadków mniej intensywne, niż w glebach nie zakwaszo
nych (M i P -  rys. 1). Przejawiało się to zarówno w słabszym hamowaniu 
aktywności enzymatycznej -  po 2  miesiącach doświadczenia efekt inhibicji zaob
serwowano tylko w przypadku parametru DH (po 60 dniach) i parametru FK 
(gleba Pk po 90 dniach) -  jak i w znacznym osłabieniu stymulacji liczebności 
bakterii. I tak o ile średnia wartość parametru DH w glebie M zanieczyszczonej 
przez W W A była 2,5-krotnie niższa niż w glebie kontrolnej, to w glebie M k -  
tylko 1,7-krotnie mniejsza niż w kontroli; dla gleb P i Pk odpowiednie stosunki 
wynosiły 1,8 i 1,1 (tab. 2). W przeciwieństwie do gleby M, średnie wartości
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RYSUNEK 2. Zależność oddziaływania WWA na mikroflorę glebową od zawartości węgla 
organicznego w glebie (OD -  intensywność oddychania, DH -  aktywność dehydrogenaz, FZ -  
aktywność fosfatazy zasadowej, FK -  aktywność fosfatazy kwaśnej, В -  liczebność bakterii) 
FIGURE 2. Relationship between the effect o f PAHs on soil microflora and soil organic matter 
content (OD -  intensity o f respiration, DH -  soil dehydrogenase activity, FZ -  alkaline phosphatase 
activity, FK -  acidic phosphatase activity, В -  total bacteria number)
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Czas (dni) - Time (days)

RYSUNEK 3. Zmiany zawartości WWA w glebach 
FIGURE 3. Changes in PAH content in soils

parametrów FZ, FK, IO i BA w glebie Mk zawierającej W W A nie różniły się 
istotnie od odpowiednich wartości dla gleby kontrolnej Mk (tab. 2).

Zawartość W W A w glebach w trakcie doświadczenia zmniejszała się bardzo 
wyraźnie, przy czym tempo tych zmian uzależnione było od właściwości gleb. 
Największą trwałość W W A zaobserwowano w glebie Pk, gdzie po 90 dniach 
pozostało 30% początkowej zawartości tych związków, podczas gdy w pozosta
łych glebach ten sam spadek zawartości W W A obserwowano już po 40 -50  dniach 
(rys. 3). Wyniki przedstawione na rysunku 3 wyrażono jako procent zawartości 
początkowej W W A w glebie tzn. procentowy stosunek ich zawartości po danym 
czasie do ich zawartości oznaczonej w chwili rozpoczynania doświadczenia (czas 
0 dni). W tabeli 3 przedstawiono przykładowo zależności -  opisane równaniem 
regresji liniowej -  pomiędzy spadkiem zawartości W W A i zmianami aktywności 
dehydrogenaz w badanych glebach. Najwyższe współczynniki korelacji odpowia
dały glebie M (r=0,99) oraz P (r=0,87), a najniższy (r=0,44) -  glebie Pk. W artości 
współczynników równania wskazują, że w glebie M i Mk zmiany zawartości 
W W A wyraźniej wpływały na wartości DH niż w glebach P i Pk. W yznaczone na 
podstawie tych równań efekty ekotoksyczne -  wyrażone w procentach różnice 
pomiędzy aktywnością dehydrogenaz w glebie kontrolnej (100%) i w glebie 
badanej -  wskazują na bardzo silny wpływ właściwości gleb na zależności 
pomiędzy zmianami zawartości W W A i parametrem DH. I tak przy spadku 
zawartości W W A do 25% zawartości początkowej aktywność dehydrogenaz w 
glebie M była nadal niższa od wartości kontrolnej o 64%, w glebach Mk i P 
odpowiednio o 32 i 43%, a w glebie Pk przy tym samym poziomie W W A nie
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TABELA 3. Zależność aktywności dehydrogenaz (DH) od zmian zawartości WWA w glebie 
TABLE 3. Relationship between dehydrogenases activity (DH) and the content o f PAHs in soil

Gleba
Soil

Równanie regresji 
Regression model

R Efekt ekotoksyczny -  Ecotoxic effect (100%-DH) 
przy zawartości WW A w glebie (% zawartości 
początkowej) -  for PAH content in soil (%  o f initial 
concentration)
75 50 25 10

M DH = 5 1 - 0 ,5 9  WW A 0,99 -9 2 -7 8 -6 4 -5 5
Mk DH = 87 -  0.78 WW A 0,72 -7 2 -5 2 -3 2 - 2
P DH = 66 -  0,40 WW A 0,87 -6 3 -5 3 -4 3 -3 8
Pk D H =  1 1 0 -0 ,3 6  WWA 0,44 -1 7 -8 + 1 +6

DH: aktywność dehydrogenaz (% kontroli, kontrola=100%) -  dehydrogenases activity (% o f  
control, control =100%); WWA: zawartość 4W W A w glebie (% zawartości początkowej) -  РАН  
content in soil (% o f initial concentration); R -  współczynnik korelacji- correlation coefficient

notowano spadku, ale początek wzrostu (+1%) wartości DH w stosunku do 
kontroli (tab. 3).

DYSKUSJA WYNIKÓW
Zastosowany poziom zanieczyszczenia gleby przez W W A -  10 mg • kg -1  

odpowiada zawartości tych związków notowanej w glebach z terenów rolniczych 
położonych na obszarach zanieczyszczonych, narażonych na bezpośrednie od
działywanie źródeł emisji W W A [Maliszewska-Kordybach 1999; W cisło 1998; 
Wild, Jones 1995]. Ilość W W A wprowadzona do gleby na początku doświadcze
nia zmniejszała się w znacznym stopniu wraz z upływem czasu. Z wcześniejszych 
prac [Jensen i Folkler-Hansen 1995; M aliszewska-Kordybach 1993; M alisze
wska-Kordybach 1998; Sims i Overcash 1983] wiadomo, że zakres rozkładu 
W W A uzależniony jest zarówno od właściwości węglowodorów (wraz z upływem 
czasu w glebie pozostają mniej lotne, silniej sorbujące się i mniej podatne na 
biodegradację związki o większej masie cząsteczkowej), jak  i od czynników 
środowiskowych, a przede wszystkim od właściwości gleby. W przeprowadzo
nych badaniach największą trwałość W W A zanotowano w glebie Pk o obniżonym 
odczynie i zwiększonej zawartości substancji organicznych. Zakwaszenie gleby 
zmniejszało liczebność i aktywność mikroorganizmów, które mogą być czynne w 
procesach biodegradacji W W A (tab. 1), natomiast wzrost zawartości SO sprzyjał 
silniejszej sorpcji tych związków zmniejszając ich zawartość w fazie wodnej gleby 
i biodostępność [Maliszewska-Kordybach 1999]. To właśnie biodostępność ma 
podstawowe znaczenie przy ocenie wpływu W W A na biotyczne elementy agroe- 
kosystemu, a nie ogólna zawartość tych związków w glebie [Verstraete 1999]. Z 
badań Smreczak [1999] wynika, że tzw. biodostępna frakcja W W A w glebach 
silnie zanieczyszczonych przez dłuższy czas stanowi tylko ułamek ich całkowitej 
zawartości oznaczanej metodami chemicznymi -  wyników tych jednak nie można 
odnosić do gleb świeżo zanieczyszczonych przez WWA, gdzie sorpcja tych 
związków jest słabsza [Maliszewska-Kordybach 1998]. Brak informacji na temat 
zawartości biodostępnej frakcji WWA w glebach w znacznym stopniu utrudnia 
interpretację wyników w dotychczasowych badaniach ekotoksykologicznych,
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których wyniki odnoszone są do oznaczeń ogólnej zawartości tych związków w 
glebie.

Na podstawie przeprowadzonych oznaczeń parametrów określających biolo
giczną aktywność gleb stwierdzono, że pomiar aktywności dehydrogenaz jest 
jednym  z najbardziej odpowiednich sposobów oceny ekotoksykologicznego od
działywania W W A w środowisku glebowym. Znaczna część tzw. enzymów 
glebowych należy do grupy enzymów zewnątrzkomórkowych, które ulegaja 
sorpcji na organicznych i mineralnych cząstkach glebowych, co chroni je przed 
degradacją i przyczynia się do ich akumulacji w glebie [Rossel i in. 1997]. Może 
to być powodem ich zmniejszonej czułości przy krótkotrwałym oddziaływaniu 
zanieczyszczeń w glebie [Pankhurst i in. 1998]. Zastosowanie tych enzymów w 
badaniach ekotoksykologicznych jest bardziej przydatne w testach długotermino
wych [Rossel i in. 1997; Torstensen 1997]. Dehydrogenazy, należące do grupy 
oksydoreduktaz, stanowią wyjątek, gdyż należą prawie wyłącznie do enzymów 
wewnątrzkomórkowych, ich degradacja w glebie następuje bardzo szybko po 
obumarciu komórek, a wiec nie ulegają one w glebie akumulacji [Rossel i in. 1997; 
Pankhurst i in. 1998]. W edług Rossela [1997] aktywność DH jest wskaźnikiem 
potencjalnej (a nie efektywnej) aktywności i odzwierciedla fizjologicznie aktywną 
biomasę mikroflory glebowej włączając w to zarówno bakterie, jak  i grzyby oraz 
promieniowce. Ze względu na problemy metodologiczne oznaczenia DH są 
rzadko stosowane w ocenie bezwzględnej aktywności mikroflory glebowej, często 
natomiast pomiar ten wykorzystywany jest w badaniach ekotoksykologicznych 
[Eschenbach i in. 1990; Rossel i in. 1997].

Zanieczyszczenie niskopróchnicznej gleby M przez W WA na poziomie 10 
mg • kg -1  w bardzo silny sposób hamowało jej aktywność enzymatyczną (rys. 1 ) 
-  widoczną szczególnie w przypadku oznaczeń DH -  co było niewątpliwie 
związane ze słabą sorpcją i dużą biodostępnością tych ksenobiotyków w pier
wszym okresie po ich wprowadzeniu do gleby. Wyniki uzyskane w tej pracy 
wskazują, że niekorzystne skutki ekotoksykologiczne (silne hamowanie aktywno
ści dehydrogenaz do 50% wartości kontrolnej) występowały nawet 3 miesiące po 
zanieczyszczeniu gleby przez WWA, gdy ilość tych związków obniżyła się do 
około 5% zawartości początkowej. Równocześnie wprowadzenie W W A do gleby 
M powodowało znaczne zwiększenie liczebności bakterii i obniżenie liczebności 
grzybów. W zrost parametru BA może być związany z możliwością wykorzysty
wania trójpierścieniowych W W A (fluorenu i antracenu) jako źródła łatwodostę- 
pnego węgla i energii [Sims, Overcash 1983; Wetzel 1998]. W zrost ogólnej 
liczebności bakterii w glebach świeżo zanieczyszczonych przez W W A obserwo
wano także w innych badaniach. Maliszewska-Kordybach [1992] badała zmiany 
liczebności bakterii w trzech glebach o zróżnicowanych właściwościach (zawar
tość próchnicy 1,09-2,30%, pHKa 3,8-5,2) zanieczyszczonych jednorazowo 
przez W W A na poziomie 20 mg • kg-1; we wszystkich przypadkach zanotowano 
silny wzrost (od 1,5- do 1 2 -krotnego w stosunku do kontroli) liczebności bakterii 
w okresie pierwszych 60 dni doświadczenia. Najsilniejszą stymulację zanotowano 
w niskopróchnicznej glebie piaskowej. Dodatek kompostu zwiększający zawar
tość substancji organicznych w każdej z tych gleb do poziomu około 4% wag. 
obniżał stymulujący wpływ WWA w stosunku do bakterii glebowych [Malisze
wska-Kordybach 1992].

W zbogacenie gleby M w substancję organiczną zmniejszało oddziaływanie 
W W A -  zarówno hamujące aktywność enzymatyczną, jak  i stymulujące w sto
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sunku do bakterii. W  tym ostatnim przypadku efekt wzrostu substancji organicznej 
w glebie był najsilniejszy (rys. 1). Ochronne działanie substancji organicznych w 
stosunku do innych zanieczyszczeń glebowych znane jest z innych prac [Malisze
wska-Kordybach 1992; Wetzel 1998], niemniej wyniki uzyskane w tych bada
niach wskazują, że nawet duży dodatek kompostu do gleby (stosunek wagowy 
gleba : kompost = 1 :1 ) nie neutralizuje całkowicie ekotoksykologicznego oddzia
ływania W W A -  nawet po 3 miesiącach od wprowadzenia ich do gleby, przy 
stosunkowo niskich stężeniach tych związków. Obniżenie odczynu gleb w wyniku 
ich zakwaszenia zmniejszało hamujący wpływ W W A na aktywność enzymatycz
ną i liczebność mikroorganizmów glebowych, zwiększało natomiast ich oddzia
ływanie stymulujące (rys. 1 ).

Największą odpornością mikrobiologiczną na oddziaływanie W W A chara
kteryzowała się mikroflora gleby Pk (bardzo mały efekt i brak korelacji ze 
zmianami zawartości WWA), pomimo iż rozkład tych związków zachodził tam 
najwolniej. Najsłabszą odporność mikrobiologiczną wykazywała gleba M (silny 
spadek aktywności i wysoce istotna zależność DH od zawartości W W A) (tab. 3).

Uzyskane wyniki trudno porównywać z rezultatami innych prac, gdyż w 
literaturze jest niewiele informacji na temat wpływu zanieczyszczenia gleb przez 
W W A na mikroflorę glebową, a dostępne wyniki odnoszą się przeważnie do 
jednorazowych oznaczeń mikrobiologicznych wykonywanych po dłuższym cza
sie od wprowadzenia tych ksenobiotyków do gleby. Eschenbach i in. [1991] 
dodawali benzo(a)piren do gleby w ilości 1 0  mg • kg- 1  (tj. w ilości odpowiadającej 
4W W A wprowadzonych do gleby w niniejszej pracy) i nie stwierdzili zmian w 
intensywności oddychania i aktywności dehydrogenaz po 1 0  dniach doświadcze
nia. Lee i Banks [1993] nie stwierdzili, aby zanieczyszczenie gleby substancjami 
ropopochodnymi zawierającymi W W A (antracen, fenantren i piren) w ilości 100 
mg • kg -1  gleby powodowało istotne zmiany liczebności mikroorganizmów gle
bowych (po 8  miesiącach od wprowadzenia tych substancji do gleby). Natomiast 
w badaniach Mali szewskiej-Kordybach i Smreczak [1997] zaobserwowano 
wyraźny spadek liczebności bakterii (7-krotny w stosunku do kontroli) po 5 
miesiącach od wprowadzenia do gleby mineralnej W W A na tym samym poziomie 
(100 mg • kg-1); przy poziomie W W A 30 mg • kg- 1  spadek liczebności bakterii 
był o połowę mniejszy. Mahmood i Rao [1993] badali gleby zanieczyszczone 
przez W W A (antracen, fenantren, chryzen, piren i fluoranten) o stężeniu począt
kowym 1000 mg • kg-1  i po 15 miesiącach nie stwierdzili spadku ogólnej liczeb
ności mikroorganizmów, a w glebach zawierających antracen i piren -  nawet 
wzrost. Hund i Traunspurger [1994] oznaczali intensywność oddychania i aktyw
ność nitryfikacji podczas procesu bioremediacji gleby naturalnie zanieczyszczo
nej przez W W A na poziomie 4500 mg • kg- ' i wykazali, że intensywność 
oddychania zmniejszyła się istotnie po czasie 1 0  m iesięcy, podczas gdy zawartość 
3^1-pierścieniowych W W A będących źródłem łatwo rozkładalnego węgla obni
żyła się do poziomu 1400 mg • kg .

PODSUMOWANIE
Uzyskane wyniki wskazują, że jednorazowe zanieczyszczenie gleb przez 

W W A na poziomie 10 mg/kg wpływa bardzo silnie na zmniejszenie aktywności 
enzymatycznej gleby i efekty te mogą być obserwowane nawet przez okres kilku 
miesięcy. Zwiększenie odporności gleb na ekotoksyczne oddziaływanie W W A
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można uzyskać przez ich wzbogacenie w substancje organiczne i obniżenie 
odczynu.

Chociaż wyniki badań laboratoryjnych mogą być odnoszone do warunków 
naturalnych z dużą ostrożnością, a oddziaływanie W W A świeżo wprowadzonych 
do gleby powoduje niewątpliwie inne efekty ekotoksykologiczne niż w glebie 
zanieczyszczonej od dłuższego czasu, niemniej, przy braku informacji na temat 
aktywności W W A w ekosystemach glebowych, wyniki badań laboratoryjnych 
stanowią jedyną podstawę do oceny możliwych skutków wpływu tych zanieczy
szczeń na biotyczne elementy agroekosystemu. Informacje te są niezbędne przy 
ustalania ekotoksykologicznych kryteriów oceny jakości gleb użytkowanych rol
niczo.
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SU M M A RY

The influence of PAHs on soil microbial parameters was investigated in pot 
experiments. Four experimental variants were studied in the paper: sandy soil 
(Corg = 0.75%; pH = 6 .2 ), sandy soil enriched with compost to Corg level of 5 .2 % 
and bo th  soil materials acidified with H 2S 0 4 solution to pHKC1 level of 5.1-5.2. 
All soils were artificially contaminated with the mixture of four PAH compounds 
of 10 mg/kg concentration. The effect of PAH content in the soils on soil microbial 
parameters (intensity of respiration, total bacteria and fungi number, enzymatic 
activity) was determined in the course of 90-days experiment. The results indicate 
that the introduction of PAH to soil at the level of 10 mg/kg strongly affects soil 
microbial activity and the reaction of soil microorganisms can be observed as long 
as three months after the soil contamination. Increase in soil organic matter content 
and decrease in soil pH diminished PAH ecotoxic activity.
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