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Abstract: The purpose o f this study was to evaluate the quality of soils from shoulders o f roads 
passing through cultivated areas, based on the analysis o f the activity o f several soil enzymes. 
The obtained results demonstrated that the enzymatic activity o f soils was different depending 
on the location o f selected facilities and shoulder zones. The lack o f clear influence o f the road 
shoulder zone on the activity o f the enzymes analyzed was connected with the influence o f  
different environmental factors.
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WSTĘP

Na gleby użytkowane rolniczo mogą być przenoszone zanieczyszczenia o charakterze 
dyfuzyjnym, transportowane z punktowych źródeł emisji. Głównąprzyczynązanieczysz
czenia gleb uprawnych położonych przy drogach są emisje pochodzące ze środków 
transportu i komunikacji [Curzydło 1995; Czarnowska i in. 2002]. Pobocza dróg odgrywają 
istotną rolę w procesach przemieszczania, immobilizacji i transformacji tych zanie-czysz- 
czeń, zwiększając zdolności regulacyjne i regeneracyjne agroekosystemów [Ryszkowski 
1998]. Pobocza dróg przebiegających przez tereny użytkowane rolniczo zwiększająrównież 
możliwości modyfikacji oddziaływań zewnętrznych na agroekosystem np. przez czynniki 
pogodowe i antropogeniczne [Ryszkowski, Kędziora 1987].
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Aktywność enzymatyczna gleby jest swoistym, bardzo czułym wskaźnikiem jakości 
środowiska glebowego. Badania aktywności enzymów pozwalajązarejestrować zmiany 
specyficznych zdolności kompleksu glebowego zachodzące pod wpływem działania 
stresów antropogenicznych [Kieliszewska-Rokicka 2001].

Celem niniejszej pracy była ocena aktywności enzymatyczej gleb z poboczy dróg 
przebiegających przez tereny użytkowane rolniczo na podstawie analizy aktywności 
wybranych enzymów glebowych.

MATERIAŁ I METODY

Obiektem badań były gleby z poboczy dróg przebiegających przez tereny użytkowane 
rolniczo. Badania zlokalizowano na Pobrzeżu Szczecińskim, w mezoregionie -  Równina 
Pyrzycko-Stargardzka, na glebach rdzawych właściwych (Cambik Podzol) wytworzo
nych z piasku polodowcowego. Prace badawcze prowadzono w granicach admini
stracyjnych następujących miejscowości: Kołbacz (53°18' 17”N, 014o48'00”E), Żabów 
(53°07'26nN, 014°47'14”E), Kunowo (53°20'28”N, 014°56'21”E) i Kobylanka 
(53o20'07”N, 014о51 '4Г ’Е). Zróżnicowano miejsca pobierania próbek gleby w 
zależności od strefy pobocza, kolejno z: brzegowej, właściwej, rowu i skarpy. Próbki 
glebowe pobrano w pierwszej dekadzie kwietnia 2005 roku, z warstwy 0-10 cm, 
każdorazowo z trzech punktów. W przygotowanym, uśrednionym materiale oznaczono 
aktywność enzymów: dehydrogenaz [Thalmann 1968], fosfatazy kwaśnej i fosfatazy 
zasadowej [Tabatabai, Bremner 1969], ureazy [Zantua, Bremner 1975] iproteazy [Ladd, 
Butler 1972] oraz skład granulometryczny metodą areometryczną Casagrande’a w 
modyfikacji Prószyńskiego, wilgotność aktualną- grawimetrycznie metodą suszarko wo- 
wagową, odczyn -  pH w KC1 (1 molxdrn-3) [ISO 10390], zawartość węgla 
organicznego metodąTiurina i mineralnych form azotu: N-NH4+ i N-N03' [ISO 14255].

Różnice między wartościami średnimi uzyskanych wyników sprawdzono testem t9 
a istotność -  metodą analizy wariancji.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie składu granulometiycznego (tab. 1 ) gatunki badanych gleb można określić 
jako piaski słabo gliniaste (ps) i piaski gliniaste lekkie pylaste (pglp), ajedynie w obrębie rowu 
na poboczu drogi w Kobylance -  jako piaski gliniaste mocne pylaste (pgmp).

Badane gleby charakteryzowały się odczynem od lekko kwaśnego przez obojętny 
do zasadowego (tab. 2). Odczyn lekko kwaśny (5,52-6,32 pH w KC1) zaobserwowano 
przede wszystkim w glebach usytuowanych w obrębie rowu i skarpy. Największe 
wartości pH w KCl (6,85-7,53) zanotowano w glebach „brzegowej” i „właściwej” 
strefy pobocza. Zdaniem Czarnowskiej [ 1995] alkalizacja gleb przy drogach związana 
jest zarówno z opadem pyłów alkalicznych, jak i z domieszkami gruzu wapniowego.

Wilgotność aktualna analizowanych gleb była istotnie zróżnicowana w zależności od 
lokalizacji badanych obiektów i strefy pobocza (tab. 2). Największą średnią zawartością 
wody cechowały się gleby z Kunowa, a najmniejszą gleby z Żabowa i Kołbacza. W 
glebach z Żabowa i Kołbacza średnia zawartość wody była około 2-krotnie mniejsza niż
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TABELA 1. Skład granulometryczny gleb -  TABLE 1. Texture o f soils

Obiekt i 
lokalizacja 
Sites and 
location (GPS)

Strefy pobocza 
Shoulder zones

% zawartość frakcji o średn. w mm 
% of fraction with dia. in mm

Grupa 
granulo
me try с zna 
Texture 
group

0,1-0,2 < 0,02 < 0,002

Kołbacz
53°18'17"N,
014o48'00"E

Brzegowa -  Edging 70,9 21,1 8,0 ps

Właściwa -  Middle area 68,3 23,8 8,0 ps

Rów -  Ditch 63,6 25,4 11,0 pgip

Skarpa -  Escarpment 55,5 31,5 13,0 pgip

Żabów
53°07'26"N,
014°47'14ME

Brzegowa -  Edging 68,5 21,5 10,0 ps

Właściwa -  Middle area 66,6 22,4 11,0 pgip

Rów -  Ditch 55,3 31,8 13,0 pgip

Skarpa -  Escarpment 53,3 32,8 14,0 pgip

Kuno wo
53o20’28"N,
014°56'2Г'Е

Brzegowa -  Edging 66,8 24,3 9,0 ps

Właściwa -  Middle area 73,9 19,1 7,0 ps

Rów -  Ditch 75,9 16,1 8,0 ps

Skarpa -  Escarpment 77,3 15,8 7,0 ps

Kobylanka
53°20'07MN,
014°5Г4ГЕ

Brzegowa -  Edging 72,3 19,8 8,0 ps

Właściwa -  Middle area 57,4 29,6 13,0 pgip

Rów -  Ditch 47,5 36,5 16,0 pgmp

Skarpa -  Escarpment 47,0 39,0 14,0 pgip

w glebach z Kunowa. W obrębie badanych stref poboczy największą wilgotność gleb 
stwierdzono w próbkach pochodzących z rowu, a najmniejszą ze strefy „brzegowej”, co 
wiązało się ze zróżnicowanym przebiegiem procesów przemieszczania się wody w profilu 
i prędkością parowania.

Istotnie zawartością węgla organicznego różniły się badane gleby z poszczególnych 
obiektów i stref poboczy (tab. 2). Największą akumulację Corg stwierdzono w glebach 
z Kunowa, a najmniejszą w glebach z Żabowa. Średnie ilości tego składnika w glebach 
z Kołbacza i Kobylanki były istotnie większe niż w glebach z Żabowa. Na obiektach w 
Żabowie, Kunowie i Kobylance gleby strefy „brzegowej” w porównaniu z glebami z 
pozostałych analizowanych stref poboczy cechowały się kilkakrotnie większą
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TABELA 2. Zawartość węgla, azotu amonowego i azotanowego, wilgotność (W) i pH gleb 
(wartości w kolumnie z tą samą literą nie są istotnie różne przy p < 0,05, test-/)
TABLE 2. Content of carbon, ammonia and nitrate nitrogen, water content (W) and pH (values 
in the column followed by the same letter are not significantly different at p < 0.05, /-test)

Obiekt i lokalizacja 
Sites and location 
(GPS)

Strefy pobocza 
Shoulder zones

P H KC1 W
[% w/w]

Corg.
[%]

N -N H / N - N O 3-

[mg X kg"1]

Kołbacz
53°18'17"N,
014°48'00"E

Brzegowa -  Edging 7,53 4,52a 2,63e 39,67a 57,67b

Właściwa -  Middle 
area

7,18 10,79c 2,87f 40,84b 73,16d

Rów -  Ditch 7,04 11,63d 2,06d 47,43d 82,l ie

Skarpa -  Escarpment 6,88 10,41c 1,43b 47,44d 76,72e

X 9,34c 2,24d 43,94c 72,41d

Żabów
3o07'26"N,
14°47'14"E

Brzegowa -  Edging 7,05 6,20a 4,12h 39,76a 80,88e

Właściwa -  Middle 
area

7,52 7,72b 1,18b 42,29b 61,24c

Rów -  Ditch 5,77 12,70e 0,45a 39,08a 52,06b

Skarpa -  Escarpment 6,62 8,04b 0,55a 40,86b 41,82a

X 8,66c 1,57b 40,49b 59,00c

Kunowo
3°20'28"N,
14°56'2Г'Е

Brzegowa -  Edging 6,90 17,1 Of 6,05i 45,29c 120,54g

Właściwa -  Middle 
area

6,87 13,28e 3,48g 47,34d 76,91d

Rów -  Ditch 6,32 29,28g 2,60e 48,67d 111,21 g

Skarpa -  Escarpment 5,52 15,87f 2,93f 45,57c 80,87e

X 18,88e 3,76g 46,71d 97,38f

Kobylanka
53o20'07"N,
014°5Г4ГЕ

Brzegowa -  Edging 7,46 9,89c 4,10h 37,23a 66,31d

Właściwa -  Middle 
area

6,85 1 l,75d 2,52e 39,35a 60,19c

Rów -  Ditch 6,13 11,92d 1,27b 37,74a 44,86a

Skarpa -  Escarpment 5,56 11,03d 1,64c 37,69a 51,30b

X ll,14d 2,38d 38,00a 55,66b
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zawartością Corg. Czynnikiem modyfikującym zasobność Corg mogła być ilość tego 
składnika docierająca wraz z opadem suchym i mokrym do stref położonych bliżej 
szlaków komunikacyjnych. Relatywnie niska zawartość Corg w przypadku gleby strefy 
„brzegowej” w Kołbaczu mogła być spowodowana mniejszym natężeniem ruchu na 
tej drodze. Oddziaływanie komunikacji samochodowej związane jest między innymi z 
zanieczyszczeniem środowiska glebowego pyłami czerni węglowej powstającej ze 
ścierania opon samochodowych, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi 
(WWA), a także cząstkami asfaltu [Curzydło 1995].

Ilości mineralnych form azotu (N-NH4+ i N-N03~) w badanych glebach były bardzo 
wysokie (tab. 2). Średnia zawartość N min. (N-NH4+ + N-N03") wahała się w granicach od 
około 94 do 144mgxkg_1 gleby, co daje 282-432 kgNxha-1. Wzbogacenie gleb wN-NH4+ 
i N-N03~ mogło być związane z nawożeniem mineralnym stosowanym na przyległych polach 
uprawnych. W obrębie badanych gleb na obiekcie z Kunowa zanotowano największą, 
potwierdzoną statystycznie średnią zawartość azotu amonowego i azotanów (V). Nie 
stwierdzono jednoznacznego wpływu strefy pobocza na zawartość tych składników w glebach. 
Zawartość mineralnych form azotu w glebie jest wypadkową zachodzących w niej procesów 
mineralizacji i immobilizacji oraz utleniania i redukcji. Przemiany te zależąod takich czynników, 
jak: aktywność biologiczna gleby, jej uwilgotnienie, temperatura i nawożenie oraz szata 
roślinna [Bielińska, Głowacka 2004].

Aktywność enzymatyczna badanych gleb była istotnie zróżnicowana w zależności 
od lokalizacji wytypowanych obiektów i strefy pobocza (tab. 3). Natężenie oraz kierunek 
obserwowanych zmian zależne były istotnie od rodzaju badanego enzymu, co związane 
jest zarówno z indywidualną wrażliwością i odpornością enzymów na czynniki 
środowiskowe, jak i z zawartością w glebie specyficznych substratów dla reakcji 
enzymatycznych [Kieliszewska-Rokicka 2001]. W przeprowadzonych badaniach 
szczególnie szeroki zakres aktywności uzyskano w przypadku dehydrogenaz. Ich 
aktywność kształtowała się w granicach 0,62-5,32 cm3 H2xkg-lxd-1. Dehydrogenazy 
są szczególnie wrażliwe na działanie czynników stresowych [Kieliszewska-Rokicka 
2001 ]. Wysoka aktywność fosfataz w badanych glebach wiązała się z efektem ryzosfery. 
Próbki glebowe pobierano bowiem w strefie korzeniowej traw zarastających pobocza 
dróg. Badania Burnsa [1985] dowodzą, że aktywność fosfataz jest ekstremalnie wysoka 
V/ glebie strefy ryzosferowej roślin.

Największą aktywnością badanych enzymów cechowały się gleby z pobocza drogi 
w Kunowie, a najmniejszą gleby z Żabowa. Obserwowanej stymulacji aktywności 
enzymatycznej gleb z Kunowa towarzyszyła istotnie większa niż w pozostałych obiektach 
badawczych zawartość Corg w glebie (tab. 2). Wyniki te jeszcze raz potwierdzają 
ważną rolę materii organicznej w kształtowaniu aktywności enzymatycznej gleby. Gleby 
z Kunowa cechowały się także największą zawartością N-NH4+ i N-N03". Badania 
Bielińskiej i Głowackiej [2004] wykazały ścisłą dodatnią korelację pomiędzy aktywnością 
enzymów glebowych i zawartością mineralnych form N-NH4+ i N-N03" w glebie. 
Relatywnie wysoka aktywność enzymatyczna gleb na obiektach zlokalizowanych w 
Kunowie mogła być również efektem istotnie większej wilgotności tych gleb (tab 2). 
Wrażliwość enzymów na zmiany wilgotności, natlenienia i temperatury gleby wykazali 
liczni autorzy, np. Furczak i in. [1991]. Znaczne obniżenie poziomu parametrów
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TABELA 3. Aktywność enzymatyczna gleb (ADh -  dehydrogenazy w cm3 H2 x kg-1 x d_l,
AFk -  fosfataza kwaśna i AFz -  fosfataza zasadowa w mmol PNP x kgr1 x h"1, AU -  ureaza 
w mg N-NH4+ x kg-1 x h_I, AP -  proteaza w mg tyrozyny x kg-1 x h_1; wartości w kolumnie z tą 
samą literą nie są istotnie różne przy p < 0,05, test-/)
TABLE 3. Enzymatic activity of soils (ADh -  dehydrogenases in cm3 H2 x kgr1 x d_1,
AFk -  acid phosphatase and AFz -  alkaline phosphatases in mmol PNP x kg'1 x h_l,
AU -  urease in mg N-NH4+ x kg-1 x h"1, AP -  pro tease in mg tyrosine x kg-1 x h_l; values in the 
column followed by the same letter are not significantly different at p < 0.05, t-test)

Obiekt i lokalizacja 
Sites and location 
(GPS)

Strefy pobocza 
Shoulder zones

ADh AFk AFz AU AP

Kołbacz
53°18,17"N,
014°48,00,,E

Brzegowa -  Edging 1,68b 60,96a 70,69b 23,73b 21,29b

Właściwa -  Middle area 3,74d 108,68c 141,12d 43,21 f 3 l,04d

Rów -  Ditch 3,5 Id 113,72c 141,07d 42,18f 26,61c

Skarpa -  Escarpment 2,65c 133,42d 81,73b 33,65d 21,50b

X 2,89c 104,19b 108,65c 35,69c 25,11c

Żabów 
53°07’26"N, 
0 14047'14"E

Brzegowa -  Edging 1,97b 63,56b 104,62c 32,61c 27,12c

Właściwa -  Middle area 1,93b 73,38b 97,59c 25,52b 21,63b

Rów -  Ditch 0,62a 56,78a 43,92a 6,24a 14,65a

Skarpa -  Escarpment 0,86a 50,34a 45,61a 8,05a 15,46a

X 1,34a 61,01a 72,93a 18,10a 19,71b

Kuno wo
53°20'28"N,
014°56'2ГЕ

Brzegowa -  Edging i5,32f 176,68g 185,04e 52,83h 41,15 f

Właściwa -  Middle area 4,08e 173,56g 143,58d 46,39g 39,04e

Rów -  Ditch 3,22d 121,79d 105,81c 36,49e 31,07d

Skarpa -  Escarpment 2,84c 155,32f 91,23bc 26,74bc 26,01c

X 3,86d 156,83d 131,41d 40,61d 34,32d

Kobylanka
53o20'07"N,
014°5Г41,,Е

Brzegowa Edging 2,67c 82,32b 106,08c 29,65c 28,05c

Właściwa -  Middle area 3,85d 145,41e 141,12d 45,10g 34,52d

Rów -  Ditch 1,76b 133,47d 75,57b 21,68b 24,36b

Skarpa -  Escarpment 1,58b 154,05f 62,44b 20,31b 21,14b

X 2,46c 128,81c 96,30b 29,18b 27,02c
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aktywności biochemicznej gleb z Żabowa, obserwowane szczególnie wyraźnie w 
przypadku aktywności dehydrogenaz, jest prawdopodobnie wynikiem kompleksowego 
oddziaływania takich czynników, jak substancja organiczna i wilgotność gleb.

W glebach z Kołbacza aktywność dehydrogenaz i proteazy nie różniła się 
statystycznie istotnie od aktywności tych enzymów w glebach z Kobylanki. Natomiast 
aktywność fosfatazy zasadowej i ureazy była większa, a fosfatazy kwaśnej mniejsza 
niż w glebach z Kobylanki. Znaczący wpływ na sprawność katalityczną enzymów w 
środowisku glebowym wywiera odczyn gleby. Badania Frankenbergera i Johansona 
[1982] dowiodły, że nawet niewielkie zmiany pH mogą znacznie zmienić aktywność 
niektórych enzymów.

Wpływ strefy pobocza dróg na aktywność analizowanych enzymów był zróżnico
wany w zależności od lokalizacji obiektu (tab. 3). Na obiekcie w Kołbaczu zanotowano 
wyraźną inhibicję aktywności wszystkich badanych enzymów w glebie strefy 
„brzegowej”. Zjawisko to wiązało się z niską wilgotnością gleby (tab. 2). Natomiast 
gleba strefy „brzegowej” w Kunowie, gdzie stwierdzono najwyższą akumulację węgla 
organicznego, cechowała się największą aktywnością enzymatyczną. W próbkach gleby 
pochodzących z Żabowa hamowanie aktywności enzymatycznej gleby obserwowano 
w obrębie rowu i skarpy, co z pewnością było efektem bardzo niskiej zawartości Corg 
w glebie (tab. 2). Podobne tendencje jak w przypadku Żabowa zanotowano również 
na obiekcie w Kobylance. Renella i in. [2002] podkreślają, że poziom aktywności 
enzymów zależy głównie od zawartości węgla organicznego w glebie. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w glebach strefy „brzegowej” z Żabowa i Kobylanki, mimo relatywnie 
wysokiej zawartości С organicznego, obserwowano spadek aktywności oznaczanych 
enzymów. Mogło to być związane z niskim udziałem substancji próchnicznych w ogólnej 
zawartości substancji organicznej w glebach strefy położonej bliżej szlaków komuni
kacyjnych [Czarnowska 1995]. Schulten i in. [1995] wykazali istotny wpływ jakości 
próchnicy na aktywność enzymatyczną gleby. Udział węgla biomasy mikrobiologicznej 
(Cmic) w ogólnej zawartości glebowego węgla organicznego ma istotne znaczenie dla 
aktywności enzymów. Stosunek Cmic. do Corg jest wskaźnikiem względnej dostępności 
substratów dla reakcji enzymatycznych [Kurek 2002].

Brak jednoznacznego wpływu strefy pobocza dróg na aktywność analizowanych enzymów 
wiązał się z oddziaływaniem zróżnicowanych czynników środowiskowych (zarówno 
abiotycznych, jak i biotycznych). Do nich m.in. należą: nasłonecznienie, temperatura, wilgotność 
gleby, zawartość pierwiastków biogennych, liczebność i stan gatunkowy mikroorganizmów, a 
także skład gatunkowy szaty roślinnej [Kieliszewska-Rokicka 2001 ].

Kolejnym czynnikiem modyfikującym aktywność enzymatyczną badanych gleb 
poboczy dróg mogły być także zanieczyszczenia komunikacyjne. Dużą rolę odgrywa 
obecność metali ciężkich, które w niewielkich stężeniach stymulują, natomiast w 
większych osłabiają aktywność enzymów glebowych [Nowak i in. 2003]. Czarnowska 
i in. [2002] stwierdzili istotny wpływ natężenia ruchu drogowego na akumulację metali 
śladowych w glebach. Badania Gillera i in. [1998] wykazały, że tylko szczególnie duże 
zanieczyszczenie metalami ciężkimi gleb, na przykład w bezpośrednim sąsiedztwie hut 
i zakładów metalurgicznych, powoduje znaczące zmniejszenie liczby gatunków i 
liczebności mikroorganizmów glebowych produkujących enzymy.
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Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dopływ do środowiska zanieczyszczeń 
dyfuzyjnych, a także zanieczyszczenia związane z zabiegami agrotechnicznymi na 
przyległych polach nie obniżyły radykalnie aktywności enzymatycznej badanych gleb. 
Należy jednocześnie podkreślić, że gleba jako układ otwarty narażona jest na ciągły 
wpływ działania czynników naturalnych i antropogenicznych, co przemawia za dalszą 
kontynuacją badań nad zmianami parametrów biochemicznych.

WNIOSKI

1. Aktywność enzymatyczna badanych gleb była istotnie zróżnicowana w zależności 
od lokalizacji wytypowanych obiektów i strefy pobocza.

2. Zróżnicowane czynniki środowiskowe (abiotyczne i biotyczne) modyfikowały wpływ 
strefy pobocza dróg na aktywność analizowanych enzymów .

3. Aktywność enzymatyczna gleb z poboczy dróg kształtowała się na poziomie charak
terystycznym dla gleb o niezakłóconym przebiegu procesów biologicznych. W nie
licznych próbkach o małej zawartości węgla organicznego lub w glebie bardzo su
chej aktywność enzymów była wyraźnie obniżona.

4. Szeroki zakres aktywności, jaki uzyskano w przypadku dehydrogenaz, wskazuje na 
szczególną przydatność tego parametru do oceny jakości gleb podlegających antro
popresji.

5. W związku z intensywnym rozwojem komunikacji istnieje potrzeba kontynuacji mo
nitorowania zmian w glebach z poboczy dróg.
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