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A b stra c t: B iochem ical so il properties connected with the cycle  o f  nutrients such as: nitrogen, 
carbon and sulphur are determ ined in order to estim ate the productivity o f  anthropogenic soils. 
The anthropogenization  o f  the environm ent as a result o f  the high so il contam ination w ith  
sulphur com pounds on the area o f  the Tarnobrzeg Sulphur Basin was caused by the exploita
tion o f  sulphur deposits carried on till the end o f  90s o f  the last century. The objective o f  the 
work was to exam ine the relationship betw een the urease activity and the content o f  selected  
nutrients: carbon, nitrogen and sulphur in anthropogenic soils. The urease activity taking part 
in nitrogen changes in soil environm ent in studied soils was significantly diversified depending  
on organic carbon and total nitrogen contents, w h ile the content o f  su lfate sulphur did not 
influence the activity o f  the studied enzym e.

Słow a k lu czo w e : gleba, kopalnia siarki, aktyw ność ureazy.

K ey w o rd s: soil, sulphur m ine, urease activity.

WSTĘP

W biologicznych procesach ekosystemów lądowych ważną rolę spełniają związki 
azotu, którego przemiany biochemiczne są katalizowane przez różne enzymy między 
innymi ureazę [Izquiergo i in. 2005; Wyczółkowski, Dąbek-Szreniowska 2005]. 
Biochemiczne właściwości gleb związane z obiegiem biopierwiastków, takich jak: azot, 
węgiel, fosfor i siarka, mogą być również oznaczane w celu określenia uproduktyw- 
nienia różnych gleb, w tym także antropogenicznych [Gil-Sotres i in. 2005]. Do 
antropogenizacji środowiska, wskutek znacznego skażenia gleb związkami siarki 
na obszarze Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego przyczyniła się eksploatacja złóż 
siarki prowadzona do końca lat 90. ubiegłego stulecia.

Celem pracy było zbadanie zależności między aktywnością ureazy w glebach 
antropogenicznych a zawartością wybranych biopierwiastków: węgla, azotu i siarki.
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Niniejsze badania stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych prac badawczych 

[Sołek-Podwika, Ciarkowska 2006] obejmujących gleby silnie przekształcone w wyniku 
eksploatacji złóż siarki na terenie kopalni Grzybów. W latach 1966-1996 prowadzono 
tam eksploatację złóż siarki metodą otworową Frasha. Po zakończeniu eksploatacji 
tereny te zostały poddane rekultywacji technicznej oraz biologicznej i są zagospoda
rowywane w kierunku leśnym.

Materiał do badań pobrano z mineralnych warstw powierzchniowych 0-20 cm 
i podpowierzchniowych 20-40 cm z 12 stanowisk zlokalizowanych na polach górni
czych. W pobranym materiale glebowym oznaczono: pH potencjometrycznie w H90  
i 1 mol KCl-dm"3, zawartość С organicznego przez utlenienie dichromianem potasu 
(IV) zmodyfikowaną metodą Tiurina oraz N ogólnego metodą Kjeldahla przy użyciu 
aparatu firmy Kjeltec i zawartość siarki siarczanowej według zmodyfikowanej metody 
Barsley’a-Lancastera. W uzyskanych wyciągach oznaczono siarkę siarczanową metodą 
wagową według Polskiej Normy PN-74 C-04566/09.

Do badań enzymatycznych próby glebowe pobierano z wydzielonych warstw 
każdego stanowiska badawczego w trzech powtórzeniach we wrześniu 2007 roku. 
Jak podają Koper, Siwik-Ziomek [2001] termin jesienny pobierania do analiz enzyma
tycznych prób gleb leśnych wydaje się terminem optymalnym ze względu na specyfikę 
procesów biochemicznych związanych z przemianą materii organicznej.

Aktywność ureazy oznaczono według metody Kendeler i Gerber [1988 za Alef, 
Nannipieri 1995] po 2-godzinnej inkubacji prób glebowych w 37°C z roztworem 
mocznika używanym jako substrat stosowany do pomiaru badanych enzymów i 
wyrażono w mg N-NH4+* kg-1-2 h“1. Intensywność zabarwienia mierzono przy użyciu 
spektrofotometru Beckman DU 600 przy długości fali 690 nm.

WYNIKI I DYSKUSJA

W tabeli 1 przedstawiono wyniki przeprowadzonych oznaczeń wybranych właściwości 
fizykochemicznych i aktywności ureazy badanych gleb. Ilość siarki siarczanowej w 
badanych próbkach pobranych z pól górniczych kształtuje się w granicach od 0,023 do 
4,337 g • kg“1 gleby. Są to wartości znacznie większe od podanych przez Terelaka i in. 
[1988] dla gleb mineralnych (<0,01 do 0,05 g-kg-1 gleby). Omawiane gleby zaliczono 
do utworów o składzie granulometrycznym piasków gliniastych.

Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, że zawartość węgla organicznego i azotu 
ogółem w pobranym materiale glebowym jest zróżnicowana zarówno pomiędzy 
poszczególnymi stanowiskami, jak i badanymi warstwami. Zawartość węgla orga
nicznego w badanych glebach kształtowała się w zakresie od 4,42 do 24,77 g*kg_1 
w warstwie powierzchniowej i od 1,12 do 7,77 g-kg"1 w warstwie podpowierzchniowej. 
W tych samych próbkach glebowych, w których stwierdzono najniższe (stanowisko 
9) i najwyższe (stanowisko 12) zawartości С organicznego, występują najniższe i 
najwyższe zawartości N ogólnego (tab. 1). Niska zawartość badanych biopierwiastków 
w próbkach gleb ze stanowiska 9 może być wynikiem wysokich zawartości siarki 
siarczanowej (tab. 1). Jak podają Siuta i Rejman-Czajkowska [1980], wysoka zawartość 
siarczanów jest konsekwencją zakwaszenia gleb przez kwas siarkowy. Pod wpływem 
kwasu siarkowego, zachodzi częściowy rozkład substancji organicznej [Drożdż-Hara
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TABELA 1. Aktywność ureazy i wybrane właściwości fizykochemiczne badanych gleb 
TABLE 1. Urease activity and selected physico-chemical properties o f  investigated soils

Nr stan. 
Site N o.

G łębokość
Depth

Aktywność ureazy 
Urease activity

С org. 
Org. С

N og. 
Total N

s - s o 4 pH

[cm] mg N -N H 4'-kg 1 -2 h 1 g • kg 1 gleby -  o f  soil H20 KC1

1. 0 -20 145,85 17,55 2,01 0,717 3,66 3,36
2 0 -4 0 92,37 4,23 1,31 0,151 3,94 3,66

2. 0-20 31,98 10,06 1,21 0,089 3,23 2,47
20-40 62,51 7,28 1,19 0,125 3,97 3,65

3. 0 -20 62,91 19,24 2,81 4,337 3,81 3,55
20-40 26 ,34 7,34 1,11 1,126 4,18 3,83

4. 0-20 23,49 9,49 1,71 0,099 6,17 5,72
20-40 22,77 6,41 1,25 0,087 6,66 6,19

5. 0 -20 159,34 5,63 1,59 0,032 4,20 3,56
2 0 -40 87,52 3,93 0,92 0,039 4,11 3,47

6. 0 -20 300,98 16,46 1,82 0 ,127 3,81 2,92
20 -4 0 125,25 4,16 1,03 0,119 3,79 3,01

7. 0 -20 9,87 7,15 1,01 0,111 7,46 6,86
20 -4 0 12,99 1,48 0,62 2 ,029 6,21 5,92

8. 0-20 16,61 4,62 0,59 0,151 3,06 2,32
20-40 9,64 3,69 0,31 0,299 3,07 2,04

9. 0 -20 4,30 4,42 0,51 3,211 3,93 3,75
20 -4 0 2 ,74 1,12 0,25 1,504 3,41 3,13

10. 0-20 46,03 7,41 1,05 1,787 7,48 7,28
20-40 28,34 1,72 0,79 3,027 3,18 2,71

11. 0 -20 215,91 14,89 2,41 0,039 7,46 7,23
20-40 18,73 7,39 1,29 0,041 5,99 5,18

12. 0-20 713,71 24,77 3,82 0,027 3,64 2,91
20-40 258,09 7,77 1,38 0,023 4,36 4,22

1978]. Gleby o najniższej i najwyższej zawartości węgla i azotu charakteryzowały się 
odpowiednio najniższą i najwyższą aktywnością ureazy (tab. 1). Uzyskane wyniki 
potwierdzają ważną rolę materii organicznej w kształtowaniu aktywności enzymatycznej.

Aktywność ureazy w badanych glebach mieściła się w zakresie 4,30-713,71 mg 
N-NH4+ • kg-1 *2 h_1 w warstwie powierzchniowej i od 2,74 do 258,09 mg N- 
NH4+- kg-1 *2 h-1 w warstwie podpowierzchniowej. Na podstawie wyraźnie zróżnicowanej 
w badanych warstwach aktywności ureazy (tab. 1) -  enzymu katalizującego rozkład 
mocznika -  można wnioskować o różnym tempie mineralizacji związków azotowych w 
próbkach pobranych z terenu byłej kopalni siarki Grzybów. Przemiany związków azotowych 
w badanych glebach zachodzą z reguły intensywniej w warstwach powierzchniowych niż 
w podpowierzchniowych, o czym świadczą wyższe w nich wartości aktywności ureazy.



Wartości aktywności ureazy 
oznaczonej w warstwach gleb 
pobranych z pól górniczych ko
palni siarki Grzybów porównano 
z wybranymi właściwościami fi
zykochemicznymi badanych gleb. 
Sprawdzono, czy zachodzi statys
tycznie istotna zależność między 
odczynem , zaw artością węgla 
organicznego, azotu ogólnego i 
siarki siarczanowej a poziomem 
aktywności ureazy w badanych 
glebach. Aktywność ureazy w ba
danych glebach była istotnie sko

relowana z zawartością węgla organicznego i azotu ogólnego, a zależności te określały 
dodatnie wartości współczynnika korelacji prostej odpowiednio 0,486 i 0,529 przy 
p=0,001 (tab. 2). Wykazany w niniejszych badaniach istotny wpływ zawartości węgla 
i azotu na aktywność ureazy jest potwierdzeniem wyników uzyskanych także przez 
innych autorów [Gilewska, Bender 1984; Bielińska i in. 2000]. W badanych glebach nie 
stwierdzono statystycznie istotnej korelacji między odczynem i zawartością siarki 
siarczanowej a aktywnością ureazy (tab. 2).

Jak podają Carbrera i współ. [1994] ureaza doskonale adaptuje się w każdym 
środowisku, niezależnie od temperatury, wilgotności czy odczynu. Spostrzeżenia 
te znajdują potwierdzenie w uzyskanych wynikach aktywności ureazy w glebach pól 
górniczych kopalni siarki Grzybów. Stwierdzone w warstwach powierzchniowych gleb 
stanowisk 5 i 11 duże zróżnicowanie odczynu (pH w KC1 odpowiednio 3,56 i 7,23) 
nie odzwierciedla, aż tak dużych różnic w aktywności ureazy (159,34 i 215,91 
mg N-NH4+- kg-1-2 h-1).

Według Gil-Sotres i współpracowników [2005] jako wskaźniki jakości gleb mogą służyć 
ich właściwości biochemiczne. Właściwości te to np. węgiel biomasy mikroorganizmów, 
aktywność dehydrogenaz, potencjał mineralizacji azotu oraz specyficzne biochemiczne 
parametry aktywności enzymów hydrolitycznych, do których należą: fosfatazy i ureaza. 
Na podstawie przeprowadzonych badań aktywności enzymatycznej [Sołek-Podwika, 
Ciarkowska 2006] stwierdzono przydatność aktywności dehydrogenaz do oceny właści
wości środowiska glebowego w warunkach długoletniego zanieczyszczenia związkami siarki. 
Uzyskane wyniki oznaczenia aktywności tych enzymów były tym niższe, im większe było 
skażenie gleb. W przypadku aktywności ureazy, w próbkach gleb pobranych z pól 
górniczych nie stwierdzono zależności między aktywnością tego enzymu a stopniem 
zasiarczenia gleb.

WNIOSKI

1. Aktywność ureazy biorącej udział w przemianach azotu w badanych glebach była 
istotnie zróżnicowana w zależności od zawartości węgla organicznego i azotu ogółem.

2. Antropogeniczna akumulacja siarki siarczanowej w próbkach gleb pobranych z pól 
górniczych kopalni siarki Grzybów nie wpłynęła na aktywność badanego enzymu.
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TABELA 2. Współczynniki korelacji prostej r 
określające współzależność między aktywnością ureazy 
a wybranymi właściwościami gleby
TABLE 2. Simple correlation coefficients r, estimating relationship 
between urease activity and selected soil properties

Właściwość
gleby
Selected soil 
property

С org. 
Org.C

N og. 
Total N

pH s-so4

H20 KC1

Aktywność
ureazy
Urease activity

0,486*** 0,529*** -0 ,019 -0,025 -0 ,082

***p=0,001
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