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Abstract: Dehydrogenase activity is a measure of total soil microbiological activity and its deter
mination is often used for the assessment o f degradation degree o f soils contaminated by the 
industry and for the evaluation o f the soil reclamation treatments. The aim of the work was to 
estimate dehydrogenase activity in soils contaminated in different degrees with sulphur, taken 
from the mine fields o f the former sulphur mine „Grzybów” and their vicinity. Amounts o f dehydro
genase activity estimated in surface layers of mine fields, in dependence o f reclamation carried out 
on the area of the mine, ranged from 0.5 to 15.86 cm3H2x kg-Ix d_I.
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WSTĘP

Chemiczne zanieczyszczenia dostające się do gleb są przyczyną zaburzeń życia 
biologicznego, czego wyrazem jest obniżenie aktywności mikrobiologicznej gleby 
[Januszek 1999]. Miarą całkowitej aktywności mikrobiologicznej w glebie jest aktywność 
dehydrogenaz, a ich oznaczenie jest często stosowane jako miernik stopnia degradacji 
gleb skażonych przez przemysł i do oceny efektów zabiegów rekultywacyjnych [Kiss 
i in. 1993, za Januszkiem 1999]. Znaczne skażenie środowiska siarką występuje na 
obszarze byłej kopalni siarki Grzybów, gdzie eksploatacja tego surowca do końca lat 
90. ubiegłego stulecia prowadzona była metodą otworową. Objawem skażenia jest nie 
tylko nagromadzenie siarki w glebach pól górniczych i okolic, lecz przede wszystkim 
nadmierna tlość siarczanów i powstawanie kwasu siarkowego, którego obecność 
spowodowała silne zakwaszenie gleb, uruchamianie pierwiastków toksycznych i 
zamieranie życia biologicznego [Wyszkowska i in. 2001].
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Celem pracy było określenie aktywności dehydrogenaz w glebach w różnym stopniu 
skażonych siarką, pobranych z terenu pól górniczych byłej kopalni siarki Grzybów i ich 
sąsiedztwa.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Do badań pobrano próby gleb zlokalizowanych na terenie kopalni Grzybów 
z warstw powierzchniowych i podpowierzchniowych, z różnych stref oddziaływania 
stałych i gazowych zanieczyszczeń siarkowych. W wyniku eksploatacji złóż siarki 
metodą otworową Frasha wystąpiło na tym terenie duże zróżnicowanie stopnia degrada
cji gleb. Przy doborze stanowisk zlokalizowanych na polach górniczych kopalni siarki 
Grzybów kierowano się zasadą, aby pobrany do badań materiał charakteryzował gleby
0 różnym stopniu zaawansowania prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych, mających 
na celu neutralizację zakwaszenia oraz odtworzenie biologicznie czynnego poziomu 
próchnicznego. Pobrane próby gleb (stanowisko 1 i 2) reprezentowały zdegradowane 
gleby pól górniczych, na których po zakończeniu eksploatacji w latach dziewięćdzie
siątych XX wieku rozpoczęto zabiegi rekultywacji technicznej, obejmujące także 
neutralizację gleby poprzez wapnowanie. Gleby te w niewielkim stopniu porośnięte 
były roślinnością drzewiastą i krzewiastą, która była wynikiem naturalnej sukcesji. 
Ponadto pobrano próby gleb z pól, na których w latach sześćdziesiątych (stanowisko 3
1 4), siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (stanowisko 5 i 6 ) ubiegłego wieku prowadzona 
była eksploatacja. Po zakończeniu prac górniczych, gleby tej części kopalni zostały 
poddane zabiegom rekultywacji technicznej i biologicznej o leśnym kierunku zagospoda
rowania. Badane powierzchnie charakteryzowały się zróżnicowanym stopniem pokrycia 
przez roślinność. Gleby stanowisk 3 i 4 porośnięte były pojedynczymi drzewami i liczną 
roślinnością zielną, natomiast gleba stanowiska 5 zwartym lasem liściastym. Na glebie 
stanowiska 6  występowała uprawa leśna. Do badań pobrano również gleby z terenu 
kopalni, na którym nie prowadzono bezpośredniej eksploatacji (stanowisko 7 i 8 ). Gleby 
te porośnięte były naturalną roślinnością darniową.

W badanych próbach gleb powietrznie suchych oznaczono pH w 1 molxdnr3 KCl 
oraz zawartość С org. metodą Tiurina w modyfikacji Oleksynowej [1993], N ogólnego 
metodą Kjeldahla [1993], wymiennego glinu metodą Sokołowa [1993], siarki ogółem i 
siarczanowej zmodyfikowanymi metodami Barsley’a-Lancastera [1968] — w uzyska
nych wyciągach oznaczono formy siarki metodą wagową według Polskiej Normy PN- 
7 5  C-04566/21 i PN-74 C-04566/09. Aktywność dehydrogenaz glebowych była ustalana 
kolorymetrycznie po 24-godzinnej inkubacji prób glebowych w 37°C z roztworem TTC 
(chlorek 2 ,3 ,5 -trifenylotetrazolu) używanym jako substrat stosowany do pomiaru badanych 
enzymów według metody Casidy i in. [1964] i wyrażona w centymetrach sześciennych 
wodoru na kg gleby w ciągu doby (cm3 H2 xkg_1 xd-1)- Intensywność zabarwienia mierzono 
przy użyciu spektrofotometru Beckman DU 600 przy długości fali 485 nm.
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WYNIKI
Jednąz najważniejszych cech gleb przekształconych w wyniku otworowej eksplo

atacji siarki jest odczyn, który stanowi istotny czynnik ich produktywności, ponieważ 
wpływa bezpośrednio na rozwój mikroorganizmów i roślin wyższych. Największe 
zakwaszenie stwierdzono w warstwach powierzchniowych gleb pól górniczych 
(stanowiska 1 i 2), na których nie była zakończona rekultywacja techniczna, pH w KC1 
mieściło się w granicach od 2,2 do 2,5. Zróżnicowane efekty przeprowadzonych na 
terenie kopalni zabiegów rekultywacyjnych można obserwować w glebach reprezen
towanych przez stanowiska 3-6 (tab. 1). W wyniku przeprowadzonej neutralizacji 
odczyn zasadowy w warstwie powierzchniowej występował tylko w dwóch badanych 
glebach (stanowiska 4 i 5). W warstwach podpowierzchniowych tych gleb oddziaływanie 
CaC0 3 było na ogół małe. Bardzo niskie wartości pH badanych gleb były wynikiem 
wytworzonego kwasu siarkowego, który występował w największych ilościach w glebie 
stanowiska 4 (tab. 1). Wraz ze wzrostem zakwaszenia stwierdzono także wzrost ilości 
glinu wymiennego uważanego za pierwiastek silnie fitotoksyczny. Wysokie zawartości 
Al3+ (powyżej 32,0 mmol(+)xkg_1 gleby) oznaczono w obu wydzielonych warstwach 
gleb pól górniczych, na których najpóźniej zakończono wydobycie złóż siarki (tab. 1 ).

Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, że zawartość węgla organicznego 
w poszczególnych warstwach badanych gleb była zróżnicowana. Największe zawartości 
С organicznego (14,73 i 15,08 gxkg_1 gleby) stwierdzono w próbach gleb zadamionych.

W wyniku prowadzonej wieloletniej działalności górniczej na terenie kopalni siarki 
Grzybów występuje duże i przestrzennie bardzo zróżnicowane zasiarczenie gleb (tab. 1). 
Najwyższe zawartości siarki ogółem oznaczono w badanych warstwach gleby stanowiska 
4 (3,254 i 4,991 gxkg_1 gleby). Tak duże zawartości siarki ogółem niespotykane w glebach 
naturalnych można tłumaczyć tym, iż eksploatacji tego surowca towarzyszyły częste awarie 
ciągów wydobywczych czy niekontrolowane erupcje siarki na powierzchnię. Znaczną 
akumulacją siarki ogółem charakteryzują się także gleby zadamione, które znajdowały się 
w zasięgu pyłowych zanieczyszczeń siarką (stanowiska 7 i 8 ).

W badanych próbach glebowych oznaczono także siarkę siarczanową, której rozkład 
zawartości był zbliżony do rozkładu zawartości siarki ogółem. Dla gleb średnich o 
zawartości 21-35% frakcji <0,02 mm, które występowały na badanym terenie, zawartość 
siarki siarczanowej powyżej 0,04 gxkg_I gleby w powierzchniowej warstwie uznawana 
jest za podwyższoną wskutek antropopresji (IV stopień zawartości siarki) [Kabata-Pendias 
i in. 1993]. Zarówno w wydzielonych warstwach gleb zrekultywowanych pól górniczych 
(z wyjątkiem gleby stanowiska 6 ), jak i pól górniczych, na których dopiero rozpoczęto 
rekultywację, wartości te zostały znacznie przekroczone (tab. 1 ).

Oznaczone wartości aktywności dehydrogenaz w warstwach powierzchniowych gleb 
pól górniczych były silnie zróżnicowane i wahały się od 0,5 do 15,86 cm3H2 xkg-Ixd_1 w 
zależności od prowadzonej na terenie kopalni rekultywacji. W analogicznych warstwach 
gleb darniowych oznaczone wartości aktywności dehydrogenaz były bardziej wyrów
nane i wynosiły od 2,46 do 3,19 cm3 H2 xkg_1 xd_1. W warstwach podpowierzchiowych 
wszystkich badanych gleb wartości oznaczonych enzymów były wyrównane i z reguły 
nie przekraczały 0,4 cm3 H2 xkg_1 xd_1.



TABELA 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne i aktywność dehydrogenaz badanych gleb 
TABLE 1. Selected physico-chemical properties and dehydrogenase activity of investigated soils

Nr
profilu
Profile
No.

Głębokość
Depth
[cm]

С org. 
Organic С 
[gxkg_1]

C/N pH
(KC1)

АГ
[mmol(+)xkg-1]

S ogółem 
S total

s - s o 4 Wolny 
H2S 0 4 
Free H2S 0 4

Aktywność
dehydrogenaz
Dehydrogenase
activity
[cm3H2xkg_1xd"1][gxkg-1]

1. 0-12 8,16 8,3 2,5 45,7 0,731 0,108 0,138 0,33
12-36 7,82 3,7 48,0 1,340 0,957 0,041 0,16

2. 0-13 4,32 6,7 2,2 32,0 0,382 0,148 0,133 0,30
13-40 3,59 2,0 87,2 0,968 0,319 0,183 0,21

3. 0-15 4,62 7,7 3,8 13,2 4,579 3,220 0,056 0,20
15-38 1,25 3,1 20,2 1,312 0,501 0,061 0,36

4. 0-12 7,41 7,3 7,3 ao. 3,254 1,888 ślad 0,48
12-26 1,72 2,7 25,3 4,991 3,020 0,265 0,14

5. 0-16 7,15 7,1 6,9 ao. 0,299 0,105 0,000 1,37
16-33 1,84 5,9 0,7 2,131 2,038 0,000 0,17

6. 0-15 9,94 5,8 5,7 0,0 0,117 0,009 0,000 15,8
15-30 6,14 6,2 0,0 0,079 0,009 0,000 6,29

7. 0-14 15,08 11,0 7,3 0,0 0,331 0,038 0,000 2,46
14-36 7,69 5,3 0,6 0,247 0,037 0,000 0,52

8. 0-14 14,73 8,0 6,1 ao. 0,299 0,030 0,000 3,19
14-32 5,52 6,6 0,0 0,156 0,030 0,000 0,39
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DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że poziom aktywności biologicznej 
badanych gleb terenu kopalni siarki Grzybów zależał od stopnia zanieczyszczenia 
siarką, produktów jej przemian (siarczanów i wolnego kwasu siarkowego) oraz 
prowadzonej na terenie kopalni rekultywacji. Najniższe wartości aktywności biologicz
nej poniżej 0,5 cm 3H2 ><kg'| xd" 1 oznaczono w warstwach silnie zasiarczonych i 
zakwaszonych gleb pól górniczych stanowisk 1-4. W glebach stanowisk 5 i 6 , które 
charakteryzowały się lekko kwaśnym i obojętnym odczynem oraz niższą akumulacją 
związków siarki, stwierdzono wyższe wartości ( 1,37-15,86 cm3 H2 xkg_1 x d 1) aktyw
ności badanych enzymów. Z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 
Wyszkowską i innych [2001 ] nad wpływem zasiarczenia gleb na aktywność dehydro
genaz wynika, że dodatek do gleby siarki elementarnej (5 g na 1 kg gleby) powoduje 
ponad 1 0 -krotne obniżenie aktywności badanych enzymów.

Na poziom aktywności dehydrogenaz mająwpływ nie tylko właściwości gleby, ale również 
porastająca je roślinność, a szczególnie ilość i jakość nagromadzonej ściółki [Sourkova i in. 
2004]. Przeprowadzone pomiary aktywności dehydrogenaz warstw powierzchniowych 
zrekultywowanych gleb pól górniczych kopalni siarki Grzybów potwierdzajątęprawidłowość. 
Oznaczona aktywność dehydrogenaz warstw powierzchniowych zrekultywowanych dwóch 
gleb pól górniczych ze stanowisk 5 i 6  jest różna, chociaż ich właściwości chemiczne (pH, 
zawartość Al i wolnego H2 S04) są zbliżone. Wyższy poziom aktywności omawianych 
enzymów (15,86 cm3H2 xkg'lxd"1) oznaczono w warstwie powierzchniowej gleby 
porośniętej zwartym, 15-20-letnim lasem liściastym (stanowisko 6 ) niż w warstwie 
powierzchniowej gleby porośniętej 5-letnią uprawą leśną, tj. 1,37 cm3 H2 xkg"lxd_I 
(stanowisko 5). Wysoka wartość poziomu aktywności dehydrogenaz w warstwie 
powierzchniowej gleby stanowiska 6  jest wynikiem większej akumulacji ściółki w tej warstwie 
aniżeli w analogicznej warstwie gleby stanowiska 5.

Uzyskane zróżnicowane wyniki aktywności dehydrogenaz gleb pól górniczych 
kopalni Grzybów świadczą o tym, że proces biologicznej regeneracji gleb zdegrado
wanych w wyniku trwającej przez ponad 30 lat eksploatacji złóż siarki jest trudny i 
złożony. Znajduje to również potwierdzenie w rozwoju drzewostanów rekultywowanych 
terenów kopalni siarki Grzybów.

WNIOSKI
1. Zanieczyszczenie gleb związkami siarki było przyczyną niskiej aktywności dehy

drogenaz badanych gleb, a uzyskane pomiary aktywności mikrobiologicznej były 
tym niższe, im większe było skażenie gleb.

2. Przeprowadzone oznaczenia aktywności dehydrogenaz badanych gleb potwierdzają 
trudności biologicznej regeneracji gleb zdegradowanych w wyniku otworowej eks
ploatacji złóż siarki.
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