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Abstract: The aim o f the research was to assess the enzymatic activity o f soils during forest 
regeneration cultivation in respect o f long term nitric emission. The research was conducted on 
an experimental plantation o f Scots pine, oak and birch. This area was located on a post-forest 
surface on the border of the polluted air migration at a distance o f 1.4 km south-east o f Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. The area has podsolic and iron-rich soils. The results have shown that 
the applied compensatory fertilization had a favourable effect on the enzymatic activity under 
the conditions o f considerably reduced but still present emissions from Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A.
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WSTĘP
W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. naturalny leśny 

ekosystem został całkowicie zreorganizowany w ekosystem zaroślowo-damiowy. 
Radykalne zmniejszenie emisji po roku 1995 umożliwiło samoczynne odnawianie się 
pionierskiej fazy lasu w zaburzonym, synantropijnym ekosystemie.

*Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 P06R 070 26 finansowanego w latach
2003-2006 ze środków budżetowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
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Celem przeprowadzonych badań była ocena aktywności enzymatycznej gleb w 
leśnych uprawach regeneracyjnych w zasięgu długoletniej emisji azotowej.

Pomiary aktywności enzymatycznej pozwalają zarejestrować zmiany specyficznych 
zdolności kompleksu glebowego zachodzące pod wpływem różnych czynników zarówno 
naturalnych, jak i antropogenicznych [Kieliszewska-Rokicka 2001].

Przeprowadzono jednoczesne badania aktywności następujących enzymów: 
dehydrogenaz, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy zasadowej, ureazy i proteazy. Enzymy te 
biorą bezpośredni udział w przemianach glebowej materii organicznej oraz mineralizacji 
i obiegu węgla, azotu i fosforu w glebie, a także reagują wyraźnie na działanie czynników 
stresowych.

MATERIAŁ I METODY

Badania aktywności enzymatycznej gleb przeprowadzono na terenach poleśnych w 
sąsiedztwie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Obiektem badań była powierz-chnia 
doświadczalna I, znajdująca się w Nadleśnictwie Puławy, obrębie Puławy, leśnictwie 
Wronów, w kompleksie leśnym Skoki (Oddział 111 h). Powierzchnię zlokalizo-wano na 
terenie równinnym, na linii migracji skażonego przez emisje powietrza w III strefie 
zagrożenia lasu, w odległości 1,4 km, w kierunku południowo-wschodnim od Zakładów 
Azotowych. Na badanej powierzchni, na siedlisku boru świeżego, występują gleby 
bielicowo-rdzawe wytworzone z piasku luźnego pochodzenia fluwioglacjalnego. 
Powierzchnia I o wymiarach 100 x 150 m została podzielona na 12 poletek (25 x 50 m). 
W schemacie modelowym doświadczenia założonego metodą rozszczepionych poletek, 
w 3 powtórzeniach uwzględniono następujące obiekty: uprawy regeneracyjne: 11 -  sosny 
zwyczajnej (Pinus silvestris L.), 12 -  dębu szypułkowego (Quercus robur L.), 13 -  
brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) i 14 -  poletka bez roślin doświadczalnych 
[Kowalkowski i in. 1999]. Próbki gleb pobierano z poletek powierzchni doświadczalnej.

W kwietniu 1996 wylosowane poletka zostały obsadzone wyłącznie jednym gatunkiem 
drzew z grupy trzech, jakie testowano w ramach prowadzonego doświadcze-nia, tj.: 
sosną zwyczajną {Pinus silvestris L.), dębem szypułkowym (Quercus robur L.) i brzozą 
brodawkowatą (Betula pendula Roth). Materiałem sadzeniowym były dwuletnie rośliny 
dębu i brzozy oraz jednoletnie sadzonki sosny. Sadzono je w rozstawie 1,5 m.

Przed zalesieniem, w listopadzie 1995 roku, napoletka llA-14Ai 11B-14B wysiano 
ręcznie wapno dolomitowe (60,61% Ca i 4,40% Mg) w ilości 4,0 Mg x ha-1. W maju 
1996 roku na poletkach tych zastosowano wyłącznie nawożenie solą potasową 60% w 
dawce 70 kg K20  x ha-1, a w lipcu 1998 roku dodatkowo nawożenie superfosfatem 
w ilości 70 kg P2Osx ha-1 oraz solą potasową 60% w dawce 40 kg K20  x ha-1. 
Obiekty kontrolne stanowiły poletka (11C—14 C) bez nawożenia mineralnego. Układ 
poletek doświadczalnych na badanej powierzchni przedstawiono w tabeli 1.

Zabiegi pielęgnacyjne w założonych uprawach obejmowały usuwanie i wykoszenie 
trzcinnika w pobliżu sadzonek oraz lokalne selektywne wykoszenie nadmiernie rozwinię
tych kęp chwastów w międzyrzędziach. Szczegółowe dane dotyczące przygotowania 
powierzchni do zalesienia i realizacji zalesienia zostały przedstawione przez Kowalkow
skiego i in. [1999].



34 E. J. Bielińska

TABELA 1. Poletka doświadczalnych upraw leśnych [Kowalkowski i in. 1999] 
TABLE 1. Experimental fields o f forest cultures [Kowalkowski et al. 1999]

Powierzchnia I 
Plot I

Nr poletka 
Field No.

Rośliny doświadczalne 
Experimental plants

Nawożona
Fertilized

11 A, 11 В Sosna zwyczajna -  Scots pine

12 A, 12 В Dąb szypułkowy -  English oak

13 A, 13 В Brzoza brodawkowata -  Silver birch

14 A, 14 В bez roślin -  no plants

Bez nawożenia 
Not fertilized

11 С Sosna zwyczajna -  Scots pine

12 С Dąb szypułkowy — English oak

13 С Brzoza brodawkowata -  Silver birch

14 С bez roślin -  no plants

Próbki glebowe do badań pobrano w październiku 2004 roku z poziomu AhE, w 
trzech powtórzeniach z każdego poletka. Próbki indywidualne uśredniano w obrębie 
poszczególnych obiektów badawczych i wykonywano w nich analizy enzymatyczne w 
trzech powtórzeniach. Analizy enzymatyczne obejmowały oznaczenia aktywności: 
dehydrogenaz [Thalmann 1968], fosfatazy kwaśnej i zasadowej [Tabatabai, Bremner 
1969], ureazy [Zantua, Bremner 1975] i proteazy [Ladd, Butler 1972]. Oznaczono 
również: odczyn -  pH w 1 mol x dm-3 KCl [ISO 10390], zawartość węgla organicznego 
[ISO 14235], azotu amonowego i azotu azotanowego [ISO 14255].

Różnice między średnimi sprawdzono testem t, a istotność wyników -  metodą analizy 
wariancji.

WYNIKI
Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowane nawożenie stymulowało istotnie 

aktywność enzymatyczną gleb zarówno w obrębie leśnych upraw regeneracyjnych, 
jak i na poletkach niezasiedlonych przez rośliny. Natężenie obserwowanych zmian 
zależne było głównie od gatunku drzewa i rodzaju badanego enzymu (tab. 2).

Aktywność analizowanych enzymów w badanych glebach była na wyraźnie niższym 
poziomie niż w glebach piaszczystych w naturalnych ekosystemach leśnych. Szczególnie 
wysokąinaktywację stwierdzono w przypadku dehydrogenaz. Badane gleby cechowały 
się także relatywnie niską aktywnością ureazy, aczkolwiek były w zasięgu nadal trwającej 
emisji pyłów nawozowych zawierających mocznik (substrat ureazy).

Istotny wpływ gatunku drzewa na aktywność enzymatyczną gleby uwidocznił się 
wyraźniej na obiektach, na których zastosowano nawożenie (tab. 2). Największą 
aktywnością badanych enzymów cechowała się gleba w młodnikach sosny na
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TABELA 2. Aktywność enzymatyczna gleb (dehydrogenazy w cm3 H2 x k jf1 x d_l, fosfataza 
kwaśna i fosfataza zasadowa w mmol PNP x kg'1 * h_1, ureaza w mg N-NH4+ x kg-1 x h_l, 
proteaza w mg tyrozyny x kg^1 x h_I; wartości w kolumnie z tą samą literą nie są istotnie 
różne przy p < 0,05, test /; + -  poletka nawożone; 0 -  poletka nienawożone)
TABLE 2. Enzymatic activity of soils (dehydrogenases in cm3 H2 x kgr1 * d"1, acid 
phosphatase and alkaline phosphatases in mmol PNP x kg-1 x h_1, urease 
in mg N-NH4+ x kg-1 x h"1, protease in mg tyrosine x kg-1 x h"1; values in the column 
followed by the same letter are not significantly different at p < 0.05, Mest; + -  fields 
fertilized; 0 -  fields which were not fertilized)

Rośliny doświadczalne i zastosowane nawożenie 
Experimental plants and fertilization used

Sosna -  Scots 
pine

Dąb -  English oak Brzoza -  Silver 
birch

bez roślin -  no plants

+ 0 + 0 + 0 + 0

Dehydrogenazy -  Dehydrogenases

0,77d 0,53c
1

0,35b 0,22a 0,52c 0,46b 0,40b 0,26a

Fosfataza kwaśna -  Acid phosphatase

43,62e 20,83d 14,37b 12,64a 23,60d 18,59c 14,93b 13,47a

Fosfataza zasadowa -  Alkaline phosphatase

30,42e 7,57b 6,16b
i

3,25a 13,78d 6,82b 9,65c 6,21b

Ureaza -  Urease

6,03e
i

3,62d 1 1,65b
1

1,02a 4,08d 3,18c 3,19c 2,09b

Proteaza -  Protease

16,58e 13,32c 12,45b 10,59a 14,63d 11,93b 12,64b 11,44a

powierzchni z nawożeniem, a najmniejszą gleba nienawożona w uprawie regeneracyjnej 
dębu. Aktywność enzymatyczna gleby w uprawie regeneracyjnej brzozy była istotnie 
mniejsza niż w uprawie sosny. Wielkość obserwowanych różnic zależała od rodzaju 
enzymu. W uprawie brzozy aktywność dehydrogenaz i ureazy w glebie poletek z 
nawożeniem była mniejsza około 1,5-krotnie, a fosfataz (kwaśnej i zasadowej) około 
dwukrotnie niż w uprawie regeneracyjnej sosny. W przypadku proteazy -  niezależnie od 
zastosowanego nawożenia, a także na poletkach bez nawożenia, różnice te wynosiły 
około 10%. Zwraca uwagę fakt, że w uprawie regeneracyjnej dębu aktywność badanych 
enzymów była niższa niż na poletkach bez roślin doświadczalnych, aczkolwiek statystycznie 
istotne różnice wykazano wyłącznie w przypadku fosfatazy zasadowej i ureazy.
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W warunkach prowadzonego doświadczenia szczególnie szeroki zakres aktywności 
uzyskano w przypadku fosfatazy zasadowej. W glebach badanych obiektów aktywność 
tego enzymu kształtowała się w granicach 3,25-30,42 mmol PNP x kg-1 x h“1.

Zastosowane nawożenie wapnem dolomitowym wpłynęło korzystnie na odczyn 
badanych gleb (tab. 3). W okresie prowadzonych badań (2004 г.), a więc po 9 latach 
od wapnowania gleba poletek na powierzchni nawożonej cechowała się wyższymi 
wartościami pH w KC1 niż gleba nienawożona. Największym zakwaszeniem cechowała 
się gleba w uprawie regeneracyjnej dębu (3,28-3,74 pH w KC1), a najmniejszym w 
uprawie brzozy (3,86-5,26 pH w KC1), a także sosny (3,73-5,13 pH wKCl).

Zawartość węgla organicznego w glebie badanych obiektów była istotnie zróżnicowa
na w zależności od zastosowanego nawożenia i gatunku drzewa (tab. 3). Ilości tego 
składnika w glebach powierzchni nawożonej były mniejsze niż w glebie nienawożonej. 
Mogło to być związane z mineralizacją substancji organicznej pod wpływem wapno
wania. Największą akumulację Corg stwierdzono w glebie na poletkach z uprawą sosny, 
a najmniejszą w uprawie regeneracyjnej dębu i na poletkach bez zalesienia.

W okresie prowadzonych badań zawartości N-NH4+ i N-N03_ w glebie badanych 
obiektów były niskie i wynosiły, odpowiednio: od 15,69 do 31,82 mg x kg-1 i od 11,72 do 
36,35 mg x kg-1 (tab. 3). W uprawie regeneracyjnej sosny i brzozy zawartość amonowej 
formy azotu na poletkach z nawożeniem była statystycznie istotnie większa o około 
20% niż w glebie bez nawożenia. Przeciwne tendencje zanotowano w przypadku poletek 
z uprawą dębu i poletek bez roślin doświadczalnych, gdzie zawartość tego składnika w 
glebach była największa.

W obrębie upraw regeneracyjnych w glebach z poletek z nawożeniem zanotowano 
około 2-krotne mniejszą zawartość azotanów (V) niż w glebie na powierzchni niena
wożonej. W glebie poletek bez zalesienia zastosowane nawożenie nie miało istotnego 
wpływu na zawartość tej szczególnie ruchliwej formy azotu (tab. 3).

Istotnego wpływu gatunku drzewa na zawartość mineralnych form azotu (N-NH4+ 
i N-N03") w glebach nie stwierdzono.

TABELA 3. Zawartość węgla organicznego, azotu amonowego i azotanowego i pH (wartości 
w kolumnie z tą samą literą nie są istotnie różne przy p < 0,05, test /; + -  poletka nawożone;
0 -  poletka nienawożone)
TABLE 3. Content o f  carbon, ammonia and nitrate nitrogen and pH (values in the column followed 
by the same letter are not significantly different at p < 0 .05, /-test; + -  fields fertilized; 0 -  fields 
which were not fertilized)_______

Rośliny doświadczalne i zastosowane nawożenie 
Experimental plants and fertilization used
Sosna -  
Scots pine

Dąb -  
English oak

Brzoza -  
Silver birch

bez roślin -  
no plants

+ 0 + 0 + 0 + 0

P^KCl 5,13 3,73 3,74 3,28 5,26 3,86 4,11 3,55

С [%] 4,32d 4,38e 2,74a 2,98b 3,78c 4,29d 2,79a 2,96b

N -N H 4+ [mgxkg-1] 15,69a 19,81b 28,63c 31 ,82d 20,56b 27,18c 25,72c 31,34d

N -N O 3- [mgxkg"1] 22,35b 11,72a 22,35b 12,98a 36,35c 21,26b 34,85c 35,37c
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DYSKUSJA

Uzyskane wyniki wykazały, że aktywność badanych enzymów w glebie poletek na 
powierzchni nawożonej (po upływie 9 lat od zastosowanych zabiegów: wapnowanie i 
nawożenie mineralne P i K) była istotnie wyższa niż na powierzchni kontrolnej (bez 
nawożenia mineralnego). Mogło to mieć związek z korzystną zmianą odczynu gleb w 
efekcie zastosowania wapna dolomitowego. Badania wielu autorów [Frankenberger, 
Johanson 1982; Januszek 1999] wykazały, że wzrost koncentracji jonów wodorowych 
w glebie wpływa negatywnie na jej aktywność enzymatyczną. Odczyn gleby ma istotne 
znaczenie dla syntezy biomasy mikrobiologicznej i udziału węgla biomasy mikrobio
logicznej (Cmic) w ogólnej zawartości glebowego węgla organicznego [Kurek 2002]. 
Stosunek Cmic do С jest wskaźnikiem względnej dostępności substratów dla reakcji 
enzymatycznych. Zakwaszenie gleb może wpływać także na aktywność enzymów 
poprzez wymywanie kationów zasadowych (Ca, Mg, K, Na) oraz uruchamianie się Al 
i metali ciężkich [Kurek 2002].

Zmiana odczynu gleb po wapnowaniu jest faktem powszechnie znanym i nie wymaga 
komentarza. Jednak dane dotyczące wpływu wapnowania na aktywność enzymatyczną 
gleby są często sprzeczne. Kandeler [1988] wykazał stymulujący wpływ wapnowania 
i nawożenia mineralnego na aktywność enzymatyczną gleby w czterech różnych 
doświadczeniach polowych. Również Kozanecka i in. [1996] stwierdzili, że stosowanie 
wapnowania w sadzie jabłoniowym zwiększa aktywność biologiczną gleby, niezależnie 
od systemu uprawy. Niektórzy autorzy donoszą o szkodliwym wpływie tego zabiegu 
wyrażającym się spadkiem zawartości materii organicznej w glebie i aktywności 
enzymatycznej gleby [Antibus, Linkis 1992]. Wydaje się, że jest to związane głównie 
ze zróżnicowanymi warunkami ekologicznymi badanych gleb. Każdy typ gleby, zależnie 
od jej pochodzenia oraz warunków rozwojowych cechuje się odmiennym składem 
organicznych i mineralnych składników, które „buforując” wpływ czynników zewnętrz
nych kształtują aktywność enzymatyczną [Januszek 1999].

Obserwowana stymulacja aktywności badanych enzymów mogła być również 
związana z zastosowanym mineralnym nawożeniem P i K. Katai i in. [1986] stwierdzili, 
że średnie dawki nawozów mineralnych pobudzają aktywność enzymatyczną gleby. 
Wieloletnie badania Bendera i Gilewskiej [2000] dowiodły, że rekultywacja nieużytków 
poprzemysłowych powinna być realizowana poprzez odpowiednio dobrane i w odpo
wiednich proporcjach stosowane nawożenie mineralne.

Wykazany w niniejszych badaniach istotny wpływ gatunku drzewa na aktywność 
analizowanych enzymów jest potwierdzeniem obserwacji dokonanych także przez innych 
autorów [Dahm 1984; Burns 1985; Kieliszewska-Rokicka 2001]. Burns [1985] 
podkreśla, że oddziaływanie roślin wyższych na enzymy glebowe zależy od składu 
chemicznego rośliny, który nawet w wypadku samych wydzielin korzeniowych może u 
różnych rodzajów, gatunków, a nawet odmian być różny. Według Dahm [1984] 
indywidualny wpływ poszczególnych gatunków drzew na aktywność enzymatyczną 
gleby jest związany z różnym składem gatunkowym bakterii zasiedlających korzenie 
drzew. Januszek [1999] nie stwierdził wpływu gatunku drzewa na aktywność 
dehydrogenaz i ureazy w glebie, natomiast wykazał wpływ gatunku na aktywność 
fosfataz.
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Przyczyną osłabienia aktywności enzymatycznej gleby w uprawie regeneracyjnej 
dębu było z pewnością silne jej zakwaszenie i relatywnie niska zawartość С organicznego 
w glebie, kształtująca się na poziomie ilości tego składnika w glebie niezasiedlonej 
przez rośliny (tab. 3). Poziom aktywności enzymów glebowych jest determinowany 
głównie zawartością węgla organicznego [Kieliszewska-Rokicka 2001]. Obserwowana 
inhibicja aktywności badanych enzymów mogła być również związana z niekorzystnymi 
zmianami stanu zdrowotnego drzewostanów. Najbardziej dynamiczne właściwości gleb 
leśnych, do których należy m.in. aktywność enzymatyczna, są silnie związane z funkcjo
nowaniem biocenozy leśnej [Burns 1985]. Z badań Kowalkowskiego i in. [1999] wynika, 
że pomimo takich samych warunków edaficznych, każdy z rodzajów drzew w 
omawianym doświadczeniu swoiście zareagował na zastosowane zabiegi nawożenia. 
Stwierdzono niewielkie zróżnicowanie w składzie chemicznym liści słabo reagującego 
na wapnowanie dębu pomiędzy powierzchnią nawożoną i nienawożoną [Kowalkowski 
in. 1999]. Inaktywacja aktywności enzymatycznej gleby w uprawie dębu mogła być 
efektem wydzielania fitoncydów (allelosubstancji) przez rośliny. Tkanki wielu drzew 
zawierająallelosubstancje, które wpływająna zmiany aktywności enzymów glebowych 
[Poulton 1990]. Do substancj i, które stale znaj duj ą się w tkankach dębu, a rozkładaj ąc 
się zmieniają się w związki toksyczne dla mikroorganizmów, należą glukozydy 
polifenolowe (tanoidy i galotaniny). Ich zawartość znacznie wzrasta w przypadku 
pogorszenia stanu sanitarnego drzewostanów, ponieważ stanowią mechanizm obronny 
rośliny [Sadowska 1995].

Stwierdzona w niniejszych badaniach bardzo niska aktywność dehydrogenaz w 
glebach świadczy o obniżonej Ogólnej Aktywności Mikrobiologicznej (OAM) środo
wiska. Relatywnie niska aktywność ureazy wskazuje, że zastosowane zabiegi rekultywa
cyjne korzystnie wpływały na zmniejszenie zanieczyszczenia gleby mocznikiem, 
ponieważ jedynym czynnikiem limitującym aktywność tego enzymu jest dostępność 
substrata (mocznika). Ureaza jest syntetyzowana jedynie w jego obecności. Enzym 
ten doskonale adaptuje się w każdym środowisku, niezależnie od jego temperatury, 
wilgotności czy odczynu [Carbrera i in. 1994]. Wykazana w innych badaniach [Bielińska 
i in. 2001] wysoka aktywność ureazy w glebach na obszarach poleśnych położonych 
w sąsiedztwie Zakładów Azotowych wiązała się z podwyższoną zawartością mocznika 
w glebie. Emisja pyłów nawozowych zawierających mocznik, w stosunku do 1985 
roku została wprawdzie obniżona o 85%, lecz w dalszym ciągu wynosi ponad 600 ton 
rocznie [Kowalkowski i in. 1999].

WNIOSKI

1. Zastosowane nawożenie wpływało korzystnie na aktywność badanych enzy-mów 
w warunkach znacznie zmniejszonej, jednak nadal trwającej emisji azotowej.

2. Poziom aktywności enzymatycznej w badanych uprawach regeneracyjnych był za
leżny od gatunku drzewa oraz od rodzaju enzymu.

3. Wykazana inhibicja aktywności dehydrogenaz w badanych glebach wskazuje, że 
wielkość zanieczyszczenia środowiska pozostaje na poziomie, który zagraża organi
zmom żywym.



Długoletna emisja azotowa a aktywność enzymatyczna gleb leśnych 39

4. Stwierdzono przydatność fosfatazy zasadowej i ureazy do oceny zmian w środowi
sku glebowym w warunkach długoletniej emisji azotowej.

5. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w doborze wskaźników wykorzystywanych 
do monitorowania i oceny zabiegów regeneracyjnych ekosystemów leśnych w rejo
nach zagrożonych skażeniem antropogenicznym.
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