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WP£YW WÊGLA BRUNATNEGO NA AKTYWNOÆ
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 h1. 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, aktywnoæ dehydrogenazy, metale ciê¿kie
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WSTÊP
Degradacja chemiczna gleb pod wp³ywem emisji
z udzia³em SO2 i py³ów metalononych, polega m.in.
na zakwaszeniu oraz ska¿eniu metalami ciê¿kimi.
Gleby chemicznie zdegradowane zajmuj¹ 600 tys. ha,
za z podwy¿szon¹ zawartoci¹ metali ciê¿kich stanowi¹ 3% powierzchni u¿ytków rolnych w Polsce
[G³ówny Inspektorat... 2008]. Nadmiar metali ciê¿kich w glebie, co czêsto ma miejsce w rejonach silnie uprzemys³owionych lub zurbanizowanych, prowadzi do ich toksycznego oddzia³ywania w stosunku
do mikroflory, mikrofauny, rolin wy¿szych, zwierz¹t i ludzi [Karczewska 2002]. Szczególne znaczenie, z punktu widzenia zagro¿enia rolin, mikroflory
i mikrofauny glebowej oraz w³¹czania metali ciê¿kich do ³añcucha pokarmowego, maj¹ ich rozpuszczalne i koloidalne formy obecne w roztworze glebowym [Wolt 1994]. W d³u¿szej perspektywie czasowej potencjalna rozpuszczalnoæ (biodostêpnoæ)
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 kompleksów metaloorganicznych, tworz¹cych siê przy udziale grup karboksylowych (np. z kwasami huminowymi), s¹ zazwyczaj nierozpuszczalne w wodzie [Maciejewska, Kwiatkowska 2007; Malina, Kwiatkowska 2003; Senesi 1992]. Dlatego akumulacja materii
organicznej w glebach jest wa¿na z punktu widzenia
ochrony ca³ego rodowiska przyrodniczego. Substancje organiczne w glebach mog¹ pochodziæ m.in. z
wêgla brunatnego i z preparatów z wêgla brunatnego
[Kwiatkowska i in. 2005]. Przydatnoæ wêgla brunatnego jako ród³a materii organicznej okrelaj¹ takie jego w³asnoci jak: silnie porowata struktura, alkaliczny charakter popio³u wêglowego, zdolnoci
poch³aniania i wymiany jonów, powolna mineralizacja substancji organicznej [Kwiatkowska i in. 2006].
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu wêgla brunatnego wprowadzonego jednorazowo do gleb zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi (Cd, Zn, Pb), na akhttp://versitaopen.com/ssa oraz http://versita.com.ssa
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tywnoæ dehydrogenazow¹ (oddechow¹) mikroorganizmów glebowych.

MATERIA£ I METODY
Badane próbki gleby pochodzi³y z trzech ró¿nych
dowiadczeñ, w których zastosowano wêgiel brunatny (WB) w ró¿nych dawkach, w okresie: na rok (Bytom), 45 lat (Skierniewice) i 15 lat (Klon) przed wykonaniem badañ.
Dowiadczenie polowe w Bytomiu by³o za³o¿one
na glebie typu rêdziny brunatne (WRB, Leptic Calcaric Cambisol) wytworzonej z py³u zwyk³ego na glinie lekkiej. Do gleby wprowadzono jednorazowo WB
w dawkach 150 i 300 t×ha1. Bior¹c pod uwagê ca³kowite zawartoci metali ciê¿kich, gleba ta wykazywa³a V stopieñ zanieczyszczenia kadmem [KabataPendias i in.1993] na obiektach: kontrolnym i z
mniejsz¹ dawk¹ (150 t×ha1) WB, natomiast na obiekcie z wy¿sz¹ dawk¹ (300 t×ha1) WB wykazywa³a IV
stopieñ zanieczyszczenia. Gleba w obiekcie kontrolnym i z dawk¹ 150 t×ha1 WB dla cynku wykazywa³a
IV stopieñ zanieczyszczenia, natomiast gleba, gdzie
zastosowano dawkê 300 t×ha1 WB wykazywa³a III
stopieñ zanieczyszczenia. W przypadku o³owiu, gleba na wszystkich obiektach wykazywa³a III stopieñ
zanieczyszczenia.
Dowiadczenie polowe w Klonie za³o¿ono na glebie rdzawej w³aciwej (WRB, Haplic Brunic Arenosol) wytworzonej z piasku lunego. Do gleby wprowadzono jednorazowo nawóz z wêgla brunatnego 
Rekulter, w dawce 160 t×ha1. Rekulter zawiera³ w
suchej masie 85% wêgla brunatnego, 10% torfu niskiego oraz 4% popio³u z wêgla brunatnego. Gleba
ta nie by³a zanieczyszczona metalami ciê¿kimi (zawartoæ naturalna).
Dowiadczenie mikropoletkowe w Skierniewicach
prowadzono w wazonach gruntowych, w postaci rur
kamionkowych o rednicy 0,4 i wysokoci 1,2 m,
umieszczonych w gruncie. Wazony nape³niono gleb¹
p³ow¹ w³aciw¹ (WRB, Haplic Luvisol) wytworzon¹
z piasku gliniastego na glinie lekkiej, do której wprowadzono jednorazowo WB w dawce 100 t×ha 1.
Jednoczenie do gleby wprowadzono metale ciê¿kie w iloci: cynku  75 (I); 150 (II); 300 (III) mg×kg1
w formie ZnO, o³owiu  30 (I); 60 (II); 120 (III)
mg× kg1 w formie PbO i kadmu  0,69 (I); 1,39 (II);
2,80 (III) mg× kg1 w formie CdSO4×8 H2O, co odpowiada³o: I  zawartoæ podwy¿szona, II  s³abe zanieczyszczenie lub III  rednie zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi wg klasyfikacji IUNG [Kabata-Pendias 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 101), odpowiadaj¹cej 0,5 g gleby, dodano aktywny biologicznie trifenylotetrazoliowy chlorek (TTC). TTC zastêpuje naturalnie wystêpuj¹ce akceptory. W warunkach
odtlenienia próbki, TTC pobiera wodory i ulega redukcji do trifenyloformazanu (TPF). Stê¿enie wyekstrahowanego z biomasy TPF odczytano z krzywej
wzorcowej i przeliczono na such¹ masê próbki. Czas
inkubacji próbki przed³u¿ono do 24 godzin [Brzeziñska, W³odarczyk 2005]. W badaniach u¿yto trzy warianty próbek glebowych: 1) bez substratu zewnêtrznego (próbka endogenna), 2) z dodatkiem glukozy,
3) z dodatkiem peptonu. Próbka endogenna informuje o aktywnoci enzymatycznej mikroorganizmów,
wykorzystuj¹cych wewn¹trzkomórkowe zapasowe
substraty energetyczne. W próbkach uzupe³nionych
³atwo rozk³adalnymi zwi¹zkami pokarmowymi dokonuje siê oceny aktywnoci oddechowej, przy dodatku ród³a wêgla (glukoza) lub ród³a azotu (pepton), które porednio 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 wprowadzenia WB, endogenna aktywnoæ dehydrogenaz
mikroflory by³a ma³o zró¿nicowana i wynosi³a od
0,045 do 0,278 mg TF× g s.m.1× 24 h1 (tab. 13). Zbli¿one wartoci (0,0240,420 mg TF×g s.m.1× 24 h1)
aktywnoci dehydrogenazowej w glebach zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi uzyskali Kizalkaya i wsp.
[2004]. Natomiast w przypadku gruntów zanieczyszczonych wêglowodorami, w literaturze spotyka siê rozbie¿ne wyniki. Ko³wzan [2005] w czasie bioremediacji gruntu z produktów ropopochodnych otrzyma³a stosunkowo niskie wartoci (0,050 mg TF×g s.m.1× 24 h1) aktywnoci dehydrogenaz, natomiast P³aza [2006] zaobserwowa³a znacznie wy¿sze wartoci (5,456,2 mg
TF×g s.m.1× 24 h1) aktywnoci oddechowej mikroflory w glebie silnie zanieczyszczonej rop¹ naftow¹.
TABELA 1. Aktywnoæ dehydrogenazowa mikroorganizmów w
próbkach gleby z Bytomia [mg TF×g s.m.1×24 h1]
TABLE 1. Microbial dehydrogenase activity in soil samples from
Bytom [mg TF×g d.m.1×24 h1]
Dawka wêgla
brunatnego
Dose
of brown
coal
[t×ha 1 ]
0  kontrola
control
150
300

Aktywno æ enzymatyczna próbki
Enzimatic activity of sample
endogennej
endogenic

0,224
0,045
0,267

z dodatkiem
with addition
glukozy
glucose

peptonu
peptone

0,324
0,827
0,598

1,627
2,632
0,931
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W glebie z Bytomia, stwierdzono podobn¹ aktywnoæ
enzymatyczn¹ w próbkach endogennych z kontroli
(0,224 mg TF× g s.m.1× 24 h1) i z wariantu, w którym
zastosowano 300 t× ha1 WB (0,267 mg TF× g s.m.1×
24 h1), natomiast znacznie ni¿sz¹ (0,045 mg TF× g s.m.1×
24 h1) aktywnoæ w wariancie z dawk¹ 150 t× ha1 WB
(tab. 1).
W glebie nie zanieczyszczonej metalami ciê¿kimi z
dowiadczenia w Kolnie, nie stwierdzono istotnych ró¿nic w aktywnoci enzymatycznej w próbkach endogennych pomiêdzy kontrol¹ i wariantem z WB w postaci
Rekultera (tab. 2). W dowiadczeniu mikropoletkowym
natomiast, aktywnoæ enzymatyczna w próbkach endogennych z kontroli (0,278 mg TF×g s.m.1) by³a oko³o
dwukrotnie wy¿sza w porównaniu do próbek z wariantów zanieczyszczonych metalami ciê¿kimi i/lub
z dodatkiem WB (tab. 3).
Dodatek glukozy lub peptonu do gleb zwiêksza³
aktywnoæ dehydrogenazow¹ mikroorganizmów we
wszystkich dowiadczeniach (tab. 13). Wzrost ten
by³ znacznie wy¿szy w próbkach z dodatkiem peptonu w porównaniu do wariantów z glukoz¹. Jedynie w
TABELA 2. Aktywnoæ dehydrogenazowa mikroorganizmów w
próbkach gleby z Klonu [mg TF×g s.m.1×24 h1]
TABLE 2. Microbial dehydrogenase activity in soil samples from
Klon [mg TF×g d.m.1×24h1]
Dawka
Rekultera
Dose of
Rekulter
[t×ha1]
0  kontrola
control
160

Aktywno æ enzymatyczna próbki
Enzimatic activity of sample
endogennej
endogenic

0,170
0,124

z dodatkiem
with addition
glukozy
glucose

peptonu
peptone

0,158
0 , 19 3

0,0184
1,0500

TABELA 3. Aktywnoæ dehydrogenazowa mikroorganizmów w
próbkach gleby z dowiadczenia mikropoletkowego w Skierniewicach [mg TF×g s.m.1×24 h1]
TABLE 3. Microbial dehydrogenase activity in soil samples from
microplots experiment in Skierniewice [mg TF×g d.m.1×24 h1]

Dawka wêgla brunatnego
Dose of brown coal
[t×ha1]

Aktywno æ enzymatyczna
próbki
Enzimatic activity of sample
endogen- z dodatkiem
nej
with addition
endogenic glukozy peptonu
glucose peptone

0  kontrola, control
Gleba+MC; Soil+HM
K ontrola, control 0+100
Gleba+MC+100; Soil+HM+100

0,278
0,106
0,164
0 , 10 8

2,566
2,054
3 , 13 8
1,117

4,291
7,054
6,189
6 , 19 4

Objanienia  Explanations: MC  metale ciê¿kie, heavy metals.

przypadku gleby bardzo lekkiej, niezanieczyszczonej
metalami ciê¿kimi, z dowiadczenia polowego w
Klonie z wariantu kontrolnego, dodatek glukozy lub
peptonu nie zwiêksza³ aktywnoci dehydrogenaz w
porównaniu z próbk¹ endogenn¹ (tab. 2).
Wzbogacenie próbek gleb peptonem znacznie
zwiêksza³o aktywnoæ oddechow¹ mikroorganizmów,
w porównaniu do aktywnoci endogennej, przy czym
wzrost ten by³ wy¿szy w próbkach charakteryzuj¹cych siê ni¿szym poziomem aktywnoci endogennej
(tab. 13). W dowiadczeniu z Bytomia w wariancie
bez WB wzrost ten by³ 7-krotny, dla próbki z dawk¹
300 t×ha1 WB  3,5-krotny, za w wariancie z dawk¹
150 t×ha1 WB a¿ 58,5-krotny. W próbkach gleb z dowiadczenia w Klonie, w wariancie z WB w postaci
Rekultera, dodatek peptonu zwiêkszy³ aktywnoæ dehydrogenazow¹ mikroorganizmów 8,5-krotnie (tab.
2). Potwierdzaj¹ to wyniki uzyskane na glebie z Bytomia, wiadcz¹ce o niedoborach azotu w glebie przy
zastosowaniu WB jako ród³a materii organicznej.
W dowiadczeniu mikropoletkowym, aktywnoæ enzymatyczna w próbkach gleb z dodatkiem peptonu
by³a najwy¿sza, w porównaniu do gleb z dowiadczenia 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 h1 (w glebie zanieczyszczonej metalami ciê¿kimi bez dodatku WB) (tab. 3).
Znaczny wzrost aktywnoci enzymatycznej w próbkach z dodatkiem peptonu, wiadczy o niedoborach
³atwo dostêpnych form azotu w glebie, co jest szczególnie widoczne w dowiadczeniu mikropoletkowym
(tab. 3).
Stwierdzono ni¿sz¹ aktywnoæ dehydrogenazow¹
mikroflory w próbkach gleb, w których zastosowano
WB, w porównaniu do wariantów bez dodatku WB
(tab. 13). Podobne zjawisko zaobserwowali Perezde-Mora i wsp. [2006], którzy wykazali, ¿e leonardyt
trudno ulegaj¹cy mineralizacji, zawieraj¹cy znaczn¹
iloæ humusu, posiada silne w³aciwoci sorpcyjne,
co utrudnia mikroorganizmom szybki dostêp do substratów pokarmowych i w konsekwencji obni¿a ich
aktywnoæ enzymatyczn¹. Wêgiel brunatny posiada
podobne w³aciwoci, a wiêc zwiêksza zawartoæ
kwasów huminowych w glebach, wykazuje niewielki stopieñ mineralizacji, ale jednoczenie silne w³aciwoci sorpcyjne, w tym dla metali ciê¿kich [Maciejewska, Kwiatkowska, 2007]. Wi¹zanie metali
ciê¿kich przez WB, prowadz¹ce do obni¿enia ich toksycznego wp³ywu na mikroorganizmy i ich aktywnoæ oddechow¹, potwierdzi³y równie¿ wyniki niniejszej pracy.
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WNIOSKI
1. Zale¿nie od typu gleby, dawki i czasu od wprowadzenia wêgla brunatnego, endogenna aktywnoæ
dehydrogenaz mikroflory glebowej waha³a siê w
zakresie od 0,045 do 0,278 mg TF×g sm1×24h1.
Najni¿sza endogenna aktywnoæ dehydrogenaz
wyst¹pi³a w glebie typu rêdziny brunatne, za najwy¿sza w glebie p³owej w³aciwej.
2. Zastosowanie wêgla brunatnego, jako ród³a materii organicznej w glebach, zmniejsza endogenn¹
aktywnoæ dehydrogenazow¹ mikroorganizmów.
3. Wzbogacenie próbek gleby peptonem zwiêksza³o
aktywnoæ oddechow¹ mikroorganizmów w porównaniu z endogenn¹, zw³aszcza w próbkach charakteryzuj¹cych siê ni¿szym poziomem aktywnoci endogennej, co wiadczy o niewielkiej zawartoci ³atwo dostêpnych form azotu w glebie.
4. Wêgiel brunatny wykazuje niewielki stopieñ mineralizacji, ale jednoczenie ma silne w³aciwoci
sorpcyjne, prowadz¹ce do obni¿enia toksycznego
wp³ywu metali ciê¿kich na mikroorganizmy i ich
aktywnoæ oddechow¹. Ponadto wêgiel brunatny
dzia³a jako kompleks wi¹¿¹cy makro- i mikroelementy, ograniczaj¹c ich biodostêpnoæ.

LITERATURA
BRZEZIÑSKA M., W£ODARCZYK T. 2005. Enzymy wewn¹trzkomórkowych przemian redoks (oksydoreduktazy).
Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie 3: 1126.
G£ÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY RODOWISKA. Raport o stanie rodowiska w Polsce 2008. Biblioteka Monitoringu rodowiska, Warszawa 2010.
KABATA-PENDIAS MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i rolin metalami ciê¿kimi i siark¹. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Pu³awy.
KARCZEWSKA A. 2002. Metale ciê¿kie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi  formy i rozpuszczalnoæ. Zesz.
Nauk. AR we Wroc³awiu, nr 432, Rozprawy.
KIZILKAYA R., AKIN T., BAYRAKLI B., SALAM M. 2004.
Microbiological characteristics of soils contaminated with heavy metals. European Journal of Soil Biology, 40, 2: 95102.
KO£WZAN B. 2005. Bioremediacja gleb ska¿onych produktami naftowymi wraz z ocena ekotoksykologiczn¹. Oficyna Wyd.
Politechniki Wroc³awskiej, seria Monografie 44.

KWIATKOWSKA J., DÊBSKA B., MACIEJEWSKA A., GONET S. 2005. Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter. Rocz. Glebozn. 56, 3/4: 3141.
KWIATKOWSKA J., SOKO£OWSKA Z., MACIEJEWSKA A.
2006. Selected physical and chemical properties for evaluating brown coals used for soil reclamation. Int. Agrophysics
20 (2), 121128.
MACIEJEWSKA A., KWIATKOWSKA J. 2002. Niektóre w³aciwoci chemiczne gleby oraz jej zdolnoci buforowe po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego z wêgla brunatnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 482: 351357.
MACIEJEWSKA A., KWIATKOWSKA J. 2007. Migracja cynku, o³owiu i kadmu w uk³adzie gleba  rolina. Ochrona rodowiska i Zasobów Naturalnych nr 31: 183187.
MALINA G., KWIATKOWSKA J. 2003. Immobilizacja metali
ciê¿kich w rodowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem
dodatków organicznych. In¿ynieria i Ochrona rodowiska (3
4), 371390.
McLAUGHLIN M.J., ZARCINAS B.A., STEVENS D.P., COOK
N. 2000. Soil testing for heavy metals. Comm. in Soil Science
and Plant Analysis, 31: 1114, 16611700.
PEREZ-DE-MORA A., BURGOS P., MADEJON E., CABRERA F., JAECKEL P., SCHLOTER M. 2006. Microbial community structure and function in a soil contaminated by heavy
metals: effects of plant growth and different amendments. Soil
Biology and Biochemistry, 38, 2: 327341.
P£AZA G.A. 2006. Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych
zwi¹zkami ropopochodnymi z terenu rafinerii metod¹ biopryzmy. Monografie 47, Oficyna Wyd. Politechniki Wroc³awskiej.
SENESI N. 1992. Metal-humic complexes in the environment.
Molecular and mechanistic aspects by multiply spectroscopic
approach. [W:] Adriano D.C. (ed.) Biogeochemistry of trace
metals, Levis P., Boca Raton, 429496.
WOLT J.D. 1994. Soil solution chemistry. Applications to environmental science and agriculture. J. Wiley and Sons, N. York.

Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego nr 4 T09D 021 25 finansowanego przez Komitet
Badañ Naukowych. Autorzy wyra¿aj¹ podziêkowanie Pracownikom Laboratorium Zak³adu Biologii
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej za wykonanie oznaczeñ.
Prof. nadzw. dr hab. in¿. Jolanta Kwiatkowska-Malina
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o rodowisku
Przyrodniczym, Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661Warszawa
e-mail: j.kwiatkowska@gik.pw.edu.pl

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

