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Abstract: Heavy metals present in the soil environment contribute to the deterioration o f the physico
chemical and biological properties o f soil. These xenophobes penetrate inside the cells, bind with proteins 
and block active groups o f enzymes leading to the destruction of nucleic acids chain. In addition, they exert 
damaging impact on the microorganism biomass and accumulate in the tissues o f living organisms. Both 
microorganisms and their metabolites (enzymes) actively participate in the decomposition o f organic 
matter, heavy metal detoxification or in the soil-forming processes. Determination o f the enzymatic 
activity in soil is currently used as a sensitive indicator o f changes taking place both as a result o f natural 
and anthropogenic factors.
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WSTĘP

Intensywny wpływ antropopresji przyczynił się do zanieczyszczenia środowiska kse- 
nobiotykami mineralnymi i organicznymi. Jednym z czynników wpływających na stan 
funkcjonowania pedosfery są między innymi metale ciężkie [Huang, Shindo 2000]. Tra
fiają one do środowiska z różnorodnych źródeł [Khan, Scullion 2002], zmieniając zarów
no parametry fizyczno-chemiczne, jak i biologiczne pedonów. Ich toksyczność oraz bio- 
przyswajalność zależy od formy chemicznej oraz ilości, w jakiej występują w środowi
sku, a także od: temperatury, odczynu, potencjału oksydoredukcyjnego, obecności katio
nów, czy jonów innych metali [Słaba, Długoński 2002]. Wspomniane ksenobiotyki mogą 
być kumulowane w glebie, gdzie zalegają setki, a nawet tysiące lat [Alloway 1995]. Nie
które metale ciężkie pełnią ważną rolę w biochemicznych reakcjach wspomagających 
wzrost i rozwój mikroorganizmów, roślin oraz zwierząt [Kavamura, Esposito 2010]. Jed-
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nak w większym stężeniu mogą tworzyć niespecyficzne związki, wywołując efekt cyto- 
toksyczny [Nies 1999]. Przy zbyt dużej koncentracji, stają się one toksyczne zarówno dla 
organizmów wyższych, jak i dla samych drobnoustrojów.

Istotną rolę ochronną w pedonie glebowym spełniają związki próchniczne (humus), 
które charakteryzując się dużą pojemnością sorpcyjną skutecznie wiążą metale ciężkie. 
Obecność w glebie frakcji ilastej ogranicza również pobieranie metali ciężkich przez drob
noustroje i rośliny, gdyż są one dość silnie adsorbowane na ich powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej. Istotna rola próchnicy glebowej wynika ze specyficznych cech związków 
humusowych, które charakteryzują się dużą zawartością grup funkcyjnych (np. grup 
karboksylowych, hydroksylowych, aminowych czy metoksylowych), dzięki którym w 
reakcjach z metalami tworzą się sole, bądź pierwiastki te są chelatowane [Kabata-Pen- 
dias, Pendias 1999]. W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych badań, dotyczą
cych wpływu metali ciężkich na niektóre wskaźniki aktywności biologicznej gleb.

WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA ROŚLINY 
I MIKROORGANIZMY GLEBOWE

Rosnące zainteresowanie metalami ciężkimi, wiąże się w głównej mierze z ich poten
cjalną toksycznością w stosunku do świata roślin i zwierząt, nie pomijając przy tym 
człowieka [Karczewska 2002]. Wspomniane pierwiastki wywołują często stres abiotycz
ny poprzez zaburzenia w metabolizmie mikroorganizmów [He i in. 2010a,b]. Według 
Schmidta i in. [2005] toksyczność pierwiastków metalicznych wynika głównie z bloko
wania centrów aktywnych enzymów, a także z wypierania niektórych ważnych w funk
cjonowaniu komórki kationów i przejmowaniu ich funkcji. Szkodliwość oddziaływania 
ksenobiotyków mineralnych na rośliny wynika z ich mobilności. Immobilizację aktyw
nych form metali ciężkich można uzyskać przez wapnowanie gleb lub zastosowanie róż
nych sorbentów, np. zeolitów o dużych zdolnościach sorpcyjnych [Badora 1999; Gwo- 
rek 1993]. Badania prowadzone przez Mocka i Owczarzaka [1993] dotyczące połączeń 
Cu, Pb i Zn z próchnicą wykazały, że materia organiczna stanowi główny komponent 
gleby wiążący miedź. Na istotną rolę związków próchnicznych w remediacji gleb zanie
czyszczonych metalami ciężkimi wskazują także inni autorzy [Castaldi i in. 2009; Renella 
i in. 2006; Tejada i in. 2008; Moreno i in. 2009]. Wyniki ich badań dowodzą iż materia 
organiczna, szczególnie z wysoką zawartością kwasów huminowych, jest elementem 
strategicznym w remediacji gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi. Z wielu 
badań [m.in. Misztal, Ligęza 1996; Libudzisz i in. 2008] wynika, że zakwaszenie gleby 
przyczynia się do zwiększenia rozpuszczalności metali ciężkich, co prowadzi do wzrostu 
ilości tych metali w roztworze glebowym oraz wprowadzenia ich w ten sposób w bio- 
cyrkulację.

Poszczególne gatunki roślin różnią się wrażliwością na metale ciężkie, głównie ze 
względu na odmienne, specyficzne mechanizmy obronne. Mogą one ograniczyć pobiera
nie metali i utrzymywać ich niskie stężenie w roślinie przez zmianę selektywności błon 
cytoplazmatycznych, czy też wydzielanie nadmiaru jonów z komórki. Rośliny wytypo
wane jako wskaźnikowe, charakteryzują się licznymi przystosowaniami morfologiczny
mi, anatomicznymi i biochemicznymi, które pozwalająna unieruchomienie metalu w tkan
kach i jego detoksykację. Rośliny te pobierają metale pasywnie, w wyniku czego ich 
zawartość w glebie i roślinie jest niemal jednakowa. Natomiast rośliny zaliczane do tzw. 
hiperakumulatorów, aktywnie gromadzą i unieruchamiają metale w tkankach -  głównie w
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korzeniach [Szatnik-Kloc 2004]. Ponadto wspomniane ksenobiotyki mineralne zgroma
dzone w nadmiernych ilościach w glebie, powodują niekorzystne zmiany w składzie ilo
ściowym i jakościowym mikroflory glebowej, powodując wypadanie gatunków szcze
gólnie wrażliwych na dany metal [Przybulewska i in. 2003]. Ksenobiotyki te mogą rów
nież powodować zaburzenia metabolizmu komórek roślinnych i mikroorganizmów. Siła 
ich oddziaływania na rośliny i drobnoustroje zależy w głównej mierze od stopnia zanie
czyszczenia gleby, jej pH, rozpuszczalności związków, w których dany metal występuje, 
zawartości związków próchnicznych i rodzaju metalu, pojemności sorpcyjnej, czy struk
tury gleby [Kucharski i in. 2001; Moreno i in. 2001].

W wyniku zbyt dużej akumulacji metali ciężkich w środowisku, następuje wyczerpa
nie się możliwości adaptacyjnych organizmów. Dochodzi wówczas do powstania ano
malii w budowie i funkcjonowaniu organelli komórek i tkanek [Galus 1997]. Z badań 
Chmielowskiego i Kłapcińskiej [1984] wynika, że ilość metalu wnikającego do wnętrza 
komórki mikroorganizmu zależy w głównej mierze od przepuszczalności błony cytopla- 
zmatycznej, bądź obecności w plazmidach czynnika odpornościowego. Metal, dostając 
się do komórki, może się łączyć z białkiem i powodować blokadę grup funkcyjnych wielu 
enzymów. Z kolei Zwoliński i Zwolińska [1984] donoszą że metale ciężkie nagromadzo
ne w glebie inhibują rozwój zasiedlających je drobnoustrojów, prowadząc do zakłócenia 
ich podstawowych fUnkcji fizjologicznych, związanych głównie z rozkładem i przemianą 
materii organicznej.

Jony metali wywierają także wpływ na szybkość wzrostu, zarodnikowanie grzybów i 
ich aktywność enzymatyczną [Badura, Piotrowska-Seget 2000]. Wśród wielu mikroor
ganizmów, które wykorzystywane są do badań wpływu metali ciężkich na żywe komórki 
dominują przeważnie bakterie, promieniowce i grzyby. Mikroorganizmy te dysponują 
bowiem wieloma mechanizmami przystosowawczymi, umożliwiającymi im przeżywanie 
i adaptację do środowiska o podwyższonej koncentracji metali ciężkich [Dahm, Wrótniak
2002]. Z literatury przedmiotu wynika także, że drobnoustrojami najwrażliwszymi na 
pierwiastki metaliczne są z reguły bakterie nitryfikacyjne, symbiotyczne bakterie wiążące 
azot oraz bakterie z rodzaju Azotobacter [Wyszkowska, Kucharski 2003a]. Drobnoustro
je posiadają zdolność przystosowania się do niesprzyjających warunków środowiska. 
Związane jest to z takimi fUnkcjami metabolicznymi jak, np.: specyficzny transport jonów 
metali przy udziale permeaz zlokalizowanych w błonie cytoplazmatycznej [Binet i in. 2003] 
oraz synteza i wydzielanie do środowiska związków chelatujących wiążących i transpor
tujących jony rozpuszczalne w środowisku [Paul i in. 2007]. Może zachodzić także nie
specyficzna akumulacja metali poprzez sorpcję jonów w obrębie śluzów powierzchnio
wych oraz wiązanie przez biopolimery zespołu ścianowo-błonowego [Ledin 2000].

Mechanizmy chroniące komórkę przed toksycznym wpływem metali ciężkich, wyni
kają też często z wrodzonych właściwości fizjologicznych poszczególnych drobnoustro
jów [Michalcewicz, Światły 2003]. Według Kucharskiego i Hłasko-Nosalskiej [2002a], 
Galusa i in. [1997], a także Mocek-Płóciniak [2006] grzyby są znacznie bardziej odporne 
na obecność metali w podłożu aniżeli promieniowce, czy bakterie. Grzyby z powodu 
wytwarzania obfitej grzybni posiadają wyjątkowo duże zdolności do akumulacji w niej 
różnych związków, w tym również metali ciężkich [Galus 1997]. Z badań przeprowa
dzonych przez Tobina i in. [1990] wynika, iż Rhizopus arrhizus w swojej grzybni może 
zakumulować nawet do 20% niektórych metali, np. Cr(III), Ag(II), Cd(II), Hg(II), Pb(II). 
Odnotowano kiełkowanie zarodników Penicilliim ochrochloron w nasyconym roztwo
rze siarczanu miedziowego. Miedź, jest co prawda pierwiastkiem niezbędnym do wzro
stu mikroorganizmów, ale w dużych stężeniach jest silnie toksyczna. Mniejsza odporność
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bakterii aniżeli grzybów na zanieczyszczenie gleb przez metale ciężkie, wynika z różnic w 
metabolizmie komórek tych drobnoustrojów. W komórkach grzybów istnieje bowiem 
wyższe ciśnienie osmotyczne, co pozwala im lepiej przetrwać niekorzystne warunki, acz
kolwiek mogą się wówczas intensywniej rozwijać grzyby toksynotwórcze, które przyczy
niają się do spadku żyzności gleby [Barabasz i in. 1998]. Kabata-Pendias i Pendias [1999] 
podają następujący szereg toksyczności metali dla mikroorganizmów: Cu<Cd<Ni<Zn<Pb. 
Według Wang i in. [2010] bakterie gram dodatnie są bardziej wrażliwe na metale ciężkie niż 
gram ujemne. Cytowani autorzy uszeregowali metale ciężkie pod względem toksyczności 
dla drobnoustrojów w następującą sekwencję: Cr>Pb>As>Co>Zn>Cd>Cu.

Zdaniem Babich i Stotzky’ego [1997] promieniowce są bardziej wrażliwe na zanie
czyszczenie gleb metalami ciężkimi niż bakterie. Natomiast z badań Wyszkowskiej i Ku
charskiego [2003a] wynika, że bakterie wykazują większą wrażliwość na ksenobiotyki 
mineralne niż promieniowce, których wzrost był nawet stymulowany przez obecność 
metali ciężkich w glebie. Mikroorganizmy w obecności metali ciężkich produkują różne 
polimery i drobnocząsteczkowe metabolity, jak np.: biosurfaktanty, barwniki melanino- 
we, siarkowodór lub kwasy organiczne, ograniczające dostępność metali dla komórek, 
poprzez ich wiązanie, chelatowanie lub precypitację [Libudzisz i in. 2008]. Drobnoustroje 
oporne na metale ciężkie uczestniczą w ich biotransformacji, polegającej na zmianie stop
nia utlenienia metalu -  poprzez redukcję, bądź utlenienie. Bakterie z rodzajów Aeromonas 
i Pseudomonas posiadają ponadto system mer, kodowany plazmidowo, który odpowie
dzialny jest za ekspresję reduktazy rtęciowej, katalizującej redukcję jonów Hg2+ do rtęci 
metalicznej, mniej toksycznej aniżeli postać jonowa. Mikroorganizmy zasiedlające glebę, 
pełnią zatem istotną rolę w obiegu metali ciężkich. Mogą się przyczyniać zarówno do 
zwiększenia ilości metali w środowisku, jak i ograniczyć ich mobilność, czy toksyczność 
[Libudzisz i in. 2008].

WPŁYW METALI CIĘŻKICH 
NA AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNĄ GLEBY

Poziom aktywności enzymatycznej gleby stanowi czuły i istotny wskaźnik żyzności i 
urodzajności gleby oraz informuje o zmianach zachodzących w środowisku [Bielińska i 
in. 2000]. Aktywność biologiczna gleby zależy przede wszystkim od działalności drobno
ustrojów i wydzielanych przez nie enzymów. Enzymy wytwarzane przez drobnoustroje 
adsorbowane są na minerałach ilastych i substancji humusowej, co wiąże się często z 
jednej strony ze spadkiem ich aktywności, a z drugiej strony ze wzrostem trwałości i 
odporności na proteolizę lub denaturację [Gołębiowska, Grzyb-Miklewska 1991]. Enzy
my glebowe aktywnie uczestniczą w metabolizmie oraz katalizują procesy związane z 
przetwarzaniem materii i obiegiem energii w środowisku glebowym [Baran 2000]. Ak
tywność biologiczna gleb zależy jednak od szeregu czynników, do których należą: typ 
gleby, głębokość profilu glebowego, szata roślinna, odczyn gleby, czy zawartość materii 
organicznej [Kucharski i in. 2001; Bielińska, Mocek-Płóciniak 2009]. Aktywność enzy
mów jest proporcjonalna do zawartości materii organicznej (zawartości C organicznego i 
N ogółem) i jest dużo większa w ryzosferze, aniżeli w głębszej warstwie profilu glebowe
go [Kucharski, Niewolak 1997; Bielińska 2001a; Mocek-Płóciniak 2006].

Enzymy glebowe są bardzo wrażliwe na stresy panujące w pedosferze, w związku z 
czym wykorzystywane bywają często do oceny antropogenicznych zmian w środowi
sku. Czynniki takie jak: pożary, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia ksenobiotykami mine
ralnymi (np. metalami ciężkimi), pestycydami lub ksenobiotykami organicznymi (np.
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WWA), mogą wpływać destrukcyjnie na aktywność enzymów glebowych [Januszek 
1999; Mocek-Płóciniak 2006; Bielińska, Mocek-Płóciniak 2009]. Z literatury przedmiotu 
wynika, że ksenobiotyki mineralne w małych stężeniach działają stymulująco, natomiast 
w dużych ilościach hamują aktywność enzymów glebowych [Michalcewicz, Ławryno
wicz 2004; Wyszkowska, Kucharski 2003a,b; Mocek-Płóciniak 2006; Gulser, Erdrogan 
2008; Lee i in. 2009]. Według Januszka [1999] metale ciężkie uznawane są za inhibitory 
aktywności enzymatycznej i mikrobiologicznej w glebie, gdyż ich dopływ do pedonu 
powoduje zmiany w składzie mikroflory glebowej, w aktywności poszczególnych enzy
mów, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia rozkładu materii organicznej. Inhibują- 
cy wpływ Cu i Zn na dehydrogenazę i ureazę stwierdził Chaperon i Sauve [2007], nato
miast o negatywnym wpływie Cd na aktywność fosfataz i ureazy informują Khan i in. 
[2010]. Ponadto wiele enzymów wykazuje dużą wrażliwość na dopływ jonów wodoro
wych do środowiska glebowego. W glebach kwaśnych występuje dużo mniejsza ilość 
mikroorganizmów, czego konsekwencją jest niska aktywność enzymatyczna. Odczyn 
gleby uważany jest za główny czynnik, wpływający na przyswajalność metali ciężkich w 
glebach [Słaba, Długoński 2002]. Chłopecka [1996] wykazała, że wymienne frakcje me
tali dominują w glebach o pH<4,5, a ich ilość obniża się wraz ze wzrostem pH gleby.

Wymienne formy metali w glebach są stosunkowo łatwo przyswajalne przez organi
zmy bytujące w glebie. Kucharski i Hłasko-Nasalska [2002b] dowiedli inhibujące działa
nie niewielkich ilości miedzi na enzymy glebowe, a Wyszkowska i Wyszkowski [2002] 
po wprowadzeniu kadmu do gleby stwierdzili zmniejszenie aktywności dehydrogenazy, 
ureazy oraz w mniejszym stopniu fosfatazy kwaśnej. Podobne badania z metalami ciężki
mi przeprowadziły Wyszkowska i Zaborowska [2002], dodając do gleby rosnące dawki 
cynku. Wyniki tych badań wskazują również na hamujące działanie tego metalu na takie 
enzymy jak: dehydrogenaza, ureaza, fosfataza kwaśna i alkaliczna. Loc i Janssen [2005] 
twierdzą, iż zanieczyszczenie gleby cynkiem powoduje zamieranie wrażliwych mikroor
ganizmów, a tym samym wzrasta liczebność drobnoustrojów odpornych na ten metal. 
Do pierwiastków metalicznych, najliczniej występujących w pedonach glebowych zanie
czyszczonych antropogenicznie, należą z reguły: Cu, Zn i Pb [Terelak i in. 2000]. Sjoqvist 
[1995], prowadząc badania na obszarach silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi 
wykazał, że aktywność fosfataz oraz aktywność dehydrogenaz, są najlepszymi markera
mi zanieczyszczenia gleb Cu i Zn. W małych stężeniach metale te mogą stymulować 
aktywność enzymów, natomiast w dużych powodują całkowitą utratę funkcji katalitycz
nych enzymu [Nowak i in. 2001]. Kunito i in. [2001] informująo różnym stopniu hamo
wania aktywności enzymów przez poszczególne metale ciężkie. Aktywność ureazy, czy 
dehydrogenazy była na przykład silniej hamowana przez frakcje cynku ekstrahowanego 
przy użyciu kwasu azotowego (V) aniżeli przez miedź.

W badaniach własnych [Mocek-Płóciniak 2006] wykazano, że intensywność presji 
antropogenicznej (działalność huty miedzi Legnica) okazała się decydującym czynnikiem, 
kształtującym aktywność enzymatyczną gleby. Stwierdzono nasilenie aktywności bada
nych hydrolaz w glebach, w miarę wzrostu odległości od huty, szczególnie w przypadku 
fosfatazy i ureazy. Natomiast aktywność dehydrogenaz -  enzymów występujących w 
glebie, jako integralna część nienaruszonych, żywych komórek, kształtowała się na bar
dzo niskim poziomie we wszystkich punktach badawczych (od 500 do 2000 m od źródła 
emisji), również w glebie obiektu kontrolnego.

Wysoką inaktywację dehydrogenaz w glebach, w warunkach długotrwałej emisji prze
mysłowej, wykazały też inne badania [Januszek 1999; Bielińska 2006; Castaldi i in. 2004]. 
Giller i in. [1998] oraz Nowak i in. [2002] również dowiedli, iż duże zanieczyszczenie
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metalami ciężkimi gleb sąsiadujących z hutą lub zakładami metalurgicznymi, powoduje 
znaczące zmniejszenie liczebności mikroorganizmów glebowych produkujących enzy
my. Wolne, abiotyczne dehydrogenazy nie są aktywne w glebie, gdyż wchodzą w skład 
układów wewnątrzkomórkowych. Zdaniem wielu badaczy aktywność enzymów zewną- 
trzkomórkowych, w porównaniu z aktywnością dehydrogenaz, może być bardziej przy
datna do oceny zmian zachodzących w środowisku glebowym [Kiss i in. 1986]. W bada
niach aktywności enzymatycznej gleby poszukuje się enzymów, których aktywność słu
ży jako wskaźnik żyzności gleby [Bielińska 200la; Russel 2005]. Według Kieliszewskiej- 
Rokickiej [2001] wiarygodną ocenę jakości środowiska glebowego można uzyskać, pro
wadząc jednoczesne badania szeregu enzymów glebowych.

Kucharski [1997] uważa, że przy ocenie jakości gleb na podstawie aktywności enzyma
tycznej należy zwrócić szczególną uwagę na fosfatazę i ureazę, która nawet w 80% może 
być zaadsorbowana przez koloidy glebowe. Potwierdziła to także, w swoich badaniach 
Bielińska [2006], analizując zmiany środowiska glebowego w warunkach długotrwałej emi
sji przemysłowej na podstawie aktywności fosfatazy i ureazy. Aktywność fosfataz w gle
bach jest jednym z elementów podlegających kontroli w ramach monitoringu środowiska w 
Szwecji i USA [Januszek 1999]. Zdaniem Carbrera i in. [1994] ureaza doskonale adaptuje 
się w każdym środowisku glebowym, niezależnie od temperatury, wilgotności lub odczynu. 
Również w badaniach własnych [Mocek-Płóciniak 2006] nie wykazano ujemnego wpływu 
wysokiej zawartości metali ciężkich (Cu i Pb) na aktywność ureazy. Z badań Castaldiego i 
in. [2004] wynika, że aktywność ureazy nie była istotnie skorelowana z zawartością metali 
ciężkich w glebie. Odporność tego enzymu na zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi 
wynika bowiem ze specyficznych właściwości ureazy, która wykazuje odporność na dzia
łanie czynników zewnętrznych, a w warunkach ekstremalnych obserwuje się nawet wzrost 
jej aktywności [Stępniewska, Samborska 2002]. Jedynym czynnikiem limitującym jej ak
tywność jest dostępność substratu (mocznika), gdyż jako enzym ekstracelulamy, ureaza 
syntetyzowana jest jedynie w jego obecności [Carbrera i in. 1994]. Bielińska i Węgorek 
[2005] stwierdzili natomiast, iż podwyższony poziom przyswajalnych form azotu w glebie 
skutecznie ogranicza aktywność proteaz. W przypadku proteazy, wysoki poziom aktywno
ści tego enzymu w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi, stwierdzili Baran i in. 
[2002], co można uzasadnić tym, że proteazy wymagają dla swojej aktywności obecności 
w glebie jonów Zn2+ i Mn2+.

Lorenz i in. [2006] informują iż niekorzystny wpływ nadmiaru ksenobiotyków mineral
nych zarówno na aktywność mikrobiologiczną, jak i biochemiczną gleby jest długotrwały. 
Gleba zanieczyszczona Cd w ilości 50 i 250 mg • kg'1 oraz As w ilości 50 i 300 mg • kg'1 po 
25 latach zawierała nadal 34 i 134 mg • kg"1 Cd oraz 18 i 39 mg • kg_1As.

Badania wielu autorów [Furczak i in. 1991; Bielińska 2001a,b] wskazują iż czynni
kiem limitującym aktywność enzymatyczną jest poziom wilgotności gleby, temperatura 
oraz natlenienie. Na aktywność fosfatazy istotnie wpływają okresowe zmiany temperatu
ry i wilgotności gleby [Kramer, Green 2000]. Nad sezonową zmianą aktywności enzyma
tycznej gleby skupili się także w swoich badaniach Bielińska i Żukowska [2002]. Z ich 
badań wynika, że o poziomie aktywności enzymatycznej decydują takie czynniki, jak: 
temperatura, krótkotrwałe fluktuacje liczebności i biomasy bakterii, czy wypłukiwanie z 
niej enzymów. Testy enzymatyczne to obecnie jeden z bardziej wrażliwych wskaźników 
funkcjonowania ekosystemu [Dick i in. 2000].

Z badań Bielińskiej i Domżała [2001], potwierdzonych także przez badania własne 
[Mocek-Płóciniak 2006], wynika, że dobrym wskaźnikiem zanieczyszczenia gleb metala
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mi ciężkimi jest aktywność fosfataz. Wielu autorów [Welp 1999; Nowak i in. 2003] 
potwierdza ujemny wpływ ksenobiotyków mineralnych na aktywność fosfataz.

PODSUMOWANIE

Metale ciężkie należą niewątpliwie do pierwiastków o wysokim stopniu zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów. Przyczyniają się również, do po
gorszenia właściwości chemicznych gleb oraz powodują ograniczenie liczebności popu
lacji drobnoustrojów. W niewielkich ilościach działają stymulująco na aktywność mikro
organizmów, natomiast w dużych stężeniach powodują ich zamieranie. Od liczebności 
drobnoustrojów oraz ich metabolitów -  enzymów w pedonie, zależy rozkład materii or
ganicznej (mineralizacja i humifikacja), detoksykacja ksenobiotyków mineralnych oraz 
organicznych, a także procesy pedogeniczne. Badania aktywności enzymatycznej w gle
bie są zatem czułym parametrem wykorzystywanym do oceny stopnia degradacji che
micznej pokrywy glebowej.
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