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Degradacja chemiczna gleb pod wp³ywem emisji
z udzia³em SO2 i py³ów metalono�nych, polega m.in.
na zakwaszeniu oraz ska¿eniu metalami ciê¿kimi.
Gleby chemicznie zdegradowane zajmuj¹ 600 tys. ha,
za� z podwy¿szon¹ zawarto�ci¹ metali ciê¿kich sta-
nowi¹ 3% powierzchni u¿ytków rolnych w Polsce
[G³ówny Inspektorat... 2008]. Nadmiar metali ciê¿-
kich w glebie, co czêsto ma miejsce w rejonach sil-
nie uprzemys³owionych lub zurbanizowanych, pro-
wadzi do ich toksycznego oddzia³ywania w stosunku
do mikroflory, mikrofauny, ro�lin wy¿szych, zwie-
rz¹t i ludzi [Karczewska 2002]. Szczególne znacze-
nie, z punktu widzenia zagro¿enia ro�lin, mikroflory
i mikrofauny glebowej oraz w³¹czania metali ciê¿-
kich do ³añcucha pokarmowego, maj¹ ich rozpusz-
czalne i koloidalne formy obecne w roztworze gle-
bowym [Wolt 1994]. W d³u¿szej perspektywie cza-
sowej potencjalna rozpuszczalno�æ (biodostêpno�æ)
metali ciê¿kich, zale¿y m.in. od mineralizacji sub-

stancji organicznej gleby [McLaughin i in. 2000].
Metale ciê¿kie zwi¹zane z substancj¹ organiczn¹,
g³ównie w formie wielkocz¹steczkowych komplek-
sów metaloorganicznych, tworz¹cych siê przy udzia-
le grup karboksylowych (np. z kwasami huminowy-
mi), s¹ zazwyczaj nierozpuszczalne w wodzie [Ma-
ciejewska, Kwiatkowska 2007; Malina, Kwiatkow-
ska 2003; Senesi 1992]. Dlatego akumulacja materii
organicznej w glebach jest wa¿na z punktu widzenia
ochrony ca³ego �rodowiska przyrodniczego. Substan-
cje organiczne w glebach mog¹ pochodziæ m.in. z
wêgla brunatnego i z preparatów z wêgla brunatnego
[Kwiatkowska i in. 2005]. Przydatno�æ wêgla bru-
natnego jako �ród³a materii organicznej okre�laj¹ ta-
kie jego w³asno�ci jak: silnie porowata struktura, al-
kaliczny charakter popio³u wêglowego, zdolno�ci
poch³aniania i wymiany jonów, powolna mineraliza-
cja substancji organicznej [Kwiatkowska i in. 2006].

Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu wêgla bru-
natnego wprowadzonego jednorazowo do gleb zanie-
czyszczonych metalami ciê¿kimi (Cd, Zn, Pb), na ak-

JOLANTA KWIATKOWSKA-MALINA, ALINA MACIEJEWSKA

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o �rodowisku Przyrodniczym, Politechnika Warszawska

WP£YW WÊGLA BRUNATNEGO NA AKTYWNO�Æ
MIKROORGANIZMÓW

W GLEBACH ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIÊ¯KIMI

THE EFFECT OF BROWN COAL ON THE MICROBIAL ACTIVITY
IN SOILS CONTAMINATED BY HEAVY METALS

Abstract: The source of organic matter in soil may be brown coal, organic-mineral fertilizers obtained from brown coal, and peat.
These substances take part in all processes in soils and influence their physical, chemical, and biological properties. The purpose of
the research was to investigate the influence of brown coal introduced into soil contaminated by heavy metals, on microbial activities.
The results showed that regardless the soil type, the dose and time of brown coal application, the dehydrogenase activities varied
between 0.045 and 0.278 mg TF×g d.m.�1×24 h�1. Soil enrichment in peptone resulted in increased microbial activity, a compared to
samples with lower endogenic activity, which suggests a deficiency of easily available nitrogen forms, due to their sorption on brown
coal. Brown coal demonstrates a low degree of mineralization, but simultaneously, very strong sorption properties, which can lead to
the reduction of the toxicity of heavy metals. On the other hand, brown coal improves the sorption properties of soil complexes to
bind micro- and macro elements, thus limiting their bioavailability. Therefore, nutrients should be added to soil in cases where brown
coal is used in the reclamation of contaminated land.

S³owa kluczowe: wêgiel brunatny, materia organiczna, aktywno�æ dehydrogenazy, metale ciê¿kie

Key words: brown coal, organic matter, dehydrogenase activity, heavy metals

Bereitgestellt von  Warsaw University of Life Sciences | Heruntergeladen  20.01.20 09:35   UTC



40 J. KWIATKOWSKA-MALINA, A. MACIEJEWSKA

tywno�æ dehydrogenazow¹ (oddechow¹) mikroorga-
nizmów glebowych.

MATERIA£ I METODY

Badane próbki gleby pochodzi³y z trzech ró¿nych
do�wiadczeñ, w których zastosowano wêgiel brunat-
ny (WB) w ró¿nych dawkach, w okresie: na rok (By-
tom), 4�5 lat (Skierniewice) i 15 lat (Klon) przed wy-
konaniem badañ.

Do�wiadczenie polowe w Bytomiu by³o za³o¿one
na glebie typu rêdziny brunatne (WRB, Leptic Calca-
ric Cambisol) wytworzonej z py³u zwyk³ego na gli-
nie lekkiej. Do gleby wprowadzono jednorazowo WB
w dawkach 150 i 300 t×ha�1. Bior¹c pod uwagê ca³-
kowite zawarto�ci metali ciê¿kich, gleba ta wykazy-
wa³a V stopieñ zanieczyszczenia kadmem [Kabata-
Pendias i in.1993] na obiektach: kontrolnym i z
mniejsz¹ dawk¹ (150 t×ha�1) WB, natomiast na obiek-
cie z wy¿sz¹ dawk¹ (300 t×ha�1) WB wykazywa³a IV
stopieñ zanieczyszczenia. Gleba w obiekcie kontrol-
nym i z dawk¹ 150 t×ha�1 WB dla cynku wykazywa³a
IV stopieñ zanieczyszczenia, natomiast gleba, gdzie
zastosowano dawkê 300 t×ha�1 WB wykazywa³a III
stopieñ zanieczyszczenia. W przypadku o³owiu, gle-
ba na wszystkich obiektach wykazywa³a III stopieñ
zanieczyszczenia.

Do�wiadczenie polowe w Klonie za³o¿ono na gle-
bie rdzawej w³a�ciwej (WRB, Haplic Brunic Areno-
sol) wytworzonej z piasku lu�nego. Do gleby wpro-
wadzono jednorazowo nawóz z wêgla brunatnego �
Rekulter, w dawce 160 t×ha�1. Rekulter zawiera³ w
suchej masie 85% wêgla brunatnego, 10% torfu ni-
skiego oraz 4% popio³u z wêgla brunatnego. Gleba
ta nie by³a zanieczyszczona metalami ciê¿kimi (za-
warto�æ naturalna).

Do�wiadczenie mikropoletkowe w Skierniewicach
prowadzono w wazonach gruntowych, w postaci rur
kamionkowych o �rednicy 0,4 i wysoko�ci 1,2 m,
umieszczonych w gruncie. Wazony nape³niono gleb¹
p³ow¹ w³a�ciw¹ (WRB, Haplic Luvisol) wytworzon¹
z piasku gliniastego na glinie lekkiej, do której wpro-
wadzono jednorazowo WB w dawce 100 t×ha�1.
Jednocze�nie do gleby wprowadzono metale ciê¿-
kie w ilo�ci: cynku � 75 (I); 150 (II); 300 (III) mg×kg�1

w formie ZnO, o³owiu � 30 (I); 60 (II); 120 (III)
mg× kg�1  w formie PbO i kadmu � 0,69 (I); 1,39 (II);
2,80 (III) mg× kg�1 w formie CdSO4×8 H2O, co odpo-
wiada³o: I � zawarto�æ podwy¿szona, II � s³abe za-
nieczyszczenie lub III � �rednie zanieczyszczenie me-
talami ciê¿kimi wg klasyfikacji IUNG [Kabata-Pen-
dias i in.1993].

Badania enzymu wykonano zgodnie z metodyk¹
PN-82/C-04616.08. Do próbki w formie zawiesiny

glebowej w wodzie (5 ml z rozcieñczenia 10�1), od-
powiadaj¹cej 0,5 g gleby, dodano aktywny biologicz-
nie trifenylotetrazoliowy chlorek (TTC). TTC zastê-
puje naturalnie wystêpuj¹ce akceptory. W warunkach
odtlenienia próbki, TTC pobiera wodory i ulega re-
dukcji do trifenyloformazanu (TPF). Stê¿enie wyeks-
trahowanego z biomasy TPF odczytano z krzywej
wzorcowej i przeliczono na such¹ masê próbki. Czas
inkubacji próbki przed³u¿ono do 24 godzin [Brzeziñ-
ska, W³odarczyk 2005]. W badaniach u¿yto trzy wa-
rianty próbek glebowych: 1) bez substratu zewnêtrz-
nego (próbka endogenna), 2) z dodatkiem glukozy,
3) z dodatkiem peptonu. Próbka endogenna informu-
je o aktywno�ci enzymatycznej mikroorganizmów,
wykorzystuj¹cych wewn¹trzkomórkowe zapasowe
substraty energetyczne. W próbkach uzupe³nionych
³atwo rozk³adalnymi zwi¹zkami pokarmowymi do-
konuje siê oceny aktywno�ci oddechowej, przy do-
datku �ród³a wêgla (glukoza) lub �ród³a azotu (pep-
ton), które po�rednio wskazuj¹ na niedobory C lub N
w glebie, w porównaniu z próbk¹ endogenn¹.

WYNIKI I DYSKUSJA

Niezale¿nie od typu gleby, dawki i czasu od wpro-
wadzenia WB, endogenna aktywno�æ dehydrogenaz
mikroflory by³a ma³o zró¿nicowana i wynosi³a od
0,045 do 0,278 mg TF× g s.m.�1× 24 h�1 (tab. 1�3). Zbli-
¿one warto�ci (0,024�0,420 mg TF×g s.m.�1× 24 h�1)
aktywno�ci dehydrogenazowej w glebach zanieczysz-
czonych metalami ciê¿kimi uzyskali Kizalkaya i wsp.
[2004]. Natomiast w przypadku gruntów zanieczyszczo-
nych wêglowodorami, w literaturze spotyka siê rozbie¿-
ne wyniki. Ko³wzan [2005] w czasie bioremediacji grun-
tu z produktów ropopochodnych otrzyma³a stosunko-
wo niskie warto�ci (0,050 mg TF×g s.m.�1× 24 h�1) ak-
tywno�ci dehydrogenaz, natomiast P³aza [2006] za-
obserwowa³a znacznie wy¿sze warto�ci (5,4�56,2 mg
TF×g s.m.�1× 24 h�1) aktywno�ci oddechowej mikro-
flory w glebie silnie zanieczyszczonej rop¹ naftow¹.

TABELA 1. Aktywno�æ dehydrogenazowa mikroorganizmów w
próbkach gleby z Bytomia [mg TF×g s.m.�1×24 h�1]
TABLE 1. Microbial dehydrogenase activity in soil samples from
Bytom [mg TF×g d.m.�1×24 h�1]
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W glebie z Bytomia, stwierdzono podobn¹ aktywno�æ
enzymatyczn¹ w próbkach endogennych z kontroli
(0,224 mg TF× g s.m.�1× 24 h�1) i z wariantu, w którym
zastosowano 300 t× ha�1 WB (0,267  mg TF× g s.m.�1×
24 h�1), natomiast znacznie ni¿sz¹ (0,045 mg TF× g s.m.�1×
24 h�1) aktywno�æ w wariancie z dawk¹ 150 t× ha�1 WB
(tab. 1).

W glebie nie zanieczyszczonej metalami ciê¿kimi z
do�wiadczenia w Kolnie, nie stwierdzono istotnych ró¿-
nic w aktywno�ci enzymatycznej w próbkach endogen-
nych pomiêdzy kontrol¹ i wariantem z WB w postaci
Rekultera (tab. 2). W do�wiadczeniu mikropoletkowym
natomiast, aktywno�æ enzymatyczna w próbkach endo-
gennych z kontroli (0,278 mg TF×g s.m.�1) by³a oko³o
dwukrotnie wy¿sza w porównaniu do próbek z wa-
riantów zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi i/lub
z dodatkiem WB (tab. 3).

Dodatek glukozy lub peptonu do gleb zwiêksza³
aktywno�æ dehydrogenazow¹ mikroorganizmów we
wszystkich do�wiadczeniach (tab. 1�3). Wzrost ten
by³ znacznie wy¿szy w próbkach z dodatkiem pepto-
nu w porównaniu do wariantów z glukoz¹. Jedynie w

przypadku gleby bardzo lekkiej, niezanieczyszczonej
metalami ciê¿kimi, z do�wiadczenia polowego w
Klonie z wariantu kontrolnego, dodatek glukozy lub
peptonu nie zwiêksza³ aktywno�ci dehydrogenaz w
porównaniu z próbk¹ endogenn¹ (tab. 2).

Wzbogacenie próbek gleb peptonem znacznie
zwiêksza³o aktywno�æ oddechow¹ mikroorganizmów,
w porównaniu do aktywno�ci endogennej, przy czym
wzrost ten by³ wy¿szy w próbkach charakteryzuj¹-
cych siê ni¿szym poziomem aktywno�ci endogennej
(tab. 1�3). W do�wiadczeniu z Bytomia w wariancie
bez WB wzrost ten by³ 7-krotny, dla próbki z dawk¹
300 t×ha�1 WB � 3,5-krotny, za� w wariancie z dawk¹
150 t×ha�1 WB a¿ 58,5-krotny. W próbkach gleb z do-
�wiadczenia w Klonie, w wariancie z WB w postaci
Rekultera, dodatek peptonu zwiêkszy³ aktywno�æ de-
hydrogenazow¹ mikroorganizmów 8,5-krotnie (tab.
2). Potwierdzaj¹ to wyniki uzyskane na glebie z By-
tomia, �wiadcz¹ce o niedoborach azotu w glebie przy
zastosowaniu WB jako �ród³a materii organicznej.
W do�wiadczeniu mikropoletkowym, aktywno�æ en-
zymatyczna w próbkach gleb z dodatkiem peptonu
by³a najwy¿sza, w porównaniu do gleb z do�wiad-
czenia w Bytomiu i Klonie i waha³a siê w zakresie od
4,291 (w wariancie kontrolnym bez metali ciê¿kich)
do 7,054 mg TF×g s.m.�1×24 h�1 (w glebie zanieczysz-
czonej metalami ciê¿kimi bez dodatku WB) (tab. 3).
Znaczny wzrost aktywno�ci enzymatycznej w prób-
kach z dodatkiem peptonu, �wiadczy o niedoborach
³atwo dostêpnych form azotu w glebie, co jest szcze-
gólnie widoczne w do�wiadczeniu mikropoletkowym
(tab. 3).

Stwierdzono ni¿sz¹ aktywno�æ dehydrogenazow¹
mikroflory w próbkach gleb, w których zastosowano
WB, w porównaniu do wariantów bez dodatku WB
(tab. 1�3). Podobne zjawisko zaobserwowali Perez-
de-Mora i wsp. [2006], którzy wykazali, ¿e leonardyt
trudno ulegaj¹cy mineralizacji, zawieraj¹cy znaczn¹
ilo�æ humusu, posiada silne w³a�ciwo�ci sorpcyjne,
co utrudnia mikroorganizmom szybki dostêp do sub-
stratów pokarmowych i w konsekwencji obni¿a ich
aktywno�æ enzymatyczn¹. Wêgiel brunatny posiada
podobne w³a�ciwo�ci, a wiêc zwiêksza zawarto�æ
kwasów huminowych w glebach, wykazuje niewiel-
ki stopieñ mineralizacji, ale jednocze�nie silne w³a-
�ciwo�ci sorpcyjne, w tym dla metali ciê¿kich [Ma-
ciejewska, Kwiatkowska, 2007]. Wi¹zanie metali
ciê¿kich przez WB, prowadz¹ce do obni¿enia ich tok-
sycznego wp³ywu na mikroorganizmy i ich aktyw-
no�æ oddechow¹, potwierdzi³y równie¿ wyniki niniej-
szej pracy.

TABELA 2. Aktywno�æ dehydrogenazowa mikroorganizmów w
próbkach gleby z Klonu [mg TF×g s.m.�1×24 h�1]
TABLE 2. Microbial dehydrogenase activity in soil samples from
Klon [mg TF×g d.m.�1×24h�1]
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TABELA 3. Aktywno�æ dehydrogenazowa mikroorganizmów w
próbkach gleby z do�wiadczenia mikropoletkowego w Skiernie-
wicach [mg TF×g s.m.�1×24 h�1]
TABLE 3. Microbial dehydrogenase activity in soil samples from
microplots experiment in Skierniewice [mg TF×g d.m.�1×24 h�1]

Obja�nienia � Explanations: MC � metale ciê¿kie, heavy metals.
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WNIOSKI

1. Zale¿nie od typu gleby, dawki i czasu od wprowa-
dzenia wêgla brunatnego, endogenna aktywno�æ
dehydrogenaz mikroflory glebowej waha³a siê w
zakresie od 0,045 do 0,278 mg TF×g sm�1×24h�1.
Najni¿sza endogenna aktywno�æ dehydrogenaz
wyst¹pi³a w glebie typu rêdziny brunatne, za� naj-
wy¿sza w glebie p³owej w³a�ciwej.

2. Zastosowanie wêgla brunatnego,  jako �ród³a ma-
terii organicznej w glebach, zmniejsza endogenn¹
aktywno�æ dehydrogenazow¹ mikroorganizmów.

3. Wzbogacenie próbek gleby peptonem zwiêksza³o
aktywno�æ oddechow¹ mikroorganizmów w po-
równaniu z endogenn¹, zw³aszcza w próbkach cha-
rakteryzuj¹cych siê ni¿szym poziomem aktywno-
�ci endogennej, co �wiadczy o niewielkiej zawar-
to�ci ³atwo dostêpnych form azotu w glebie.

4. Wêgiel brunatny wykazuje niewielki stopieñ mi-
neralizacji, ale jednocze�nie ma silne w³a�ciwo�ci
sorpcyjne, prowadz¹ce do obni¿enia toksycznego
wp³ywu metali ciê¿kich na mikroorganizmy i ich
aktywno�æ oddechow¹. Ponadto wêgiel brunatny
dzia³a jako kompleks wi¹¿¹cy makro- i mikroele-
menty, ograniczaj¹c ich biodostêpno�æ.
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