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Wstęp 

W Kopalni Siarki „Jeziórko" siarkę wydobywano metodą wytopu w góro
tworze, która powszechnie uważana jest za bardziej przychylną środowisku niż 
metoda odkrywkowa. Niemniej jednak, w wyniku niekontrolowanej erupcji siarki 
oraz wypływu zmineralizowanych wód dołowych w wielu częściach kopalni wystą
piło silne zasiarczenie terenu pól górniczych. Utlenianie elementarnej siarki na 
powierzchni gleby powodowało powstanie toksycznej koncentracji kwasu siarko
wego, który agresywnie działa na organiczne i mineralne składniki gleby, jak rów
nież sterylizuje środowisko glebowe, niszcząc biologiczne, a głównie mikrobiolo
giczne i enzymatyczne jego właściwości [KOWALIK 1995; SIUTA 2001]. 

Zdegradowane chemicznie gleby kopalni po zakończeniu wydobycia siarki 
aktualnie są rekultywowane różnymi sposobami, stosownie do stopnia ich degra
dacji oraz kierunku zagospodarowania po odtworzeniu gleby. 

Jeden z opracowanych wspólnie z SIUTĄ [2001] sposobów rekultywacji gleb 
zasiarczonych polega na wykorzystaniu odpadu poflotacyjnego ze wzbogacania 
rudy siarki (zwany wapnem poflotacyjnym). Wapno zastosowano do zapełniania i 
wyrównywania niecek osiadania powierzchni jako substytut naturalnego materiału 
glebowego, a równocześnie traktowane było jako czynnik poprawiający odczyn 
gleb terenów poeksploatacyjnych. Dla pr.cyspieszenia biologicznej rekultywacji 
zdegradowanego środowiska glebowego wykorzystano również substancję orga
niczną w postaci osadu ściekowego pochodzącego z Miejskiej Oczyszczalni Ście
ków w Stalowej Woli. Uprawa roślin na tak zrekultywowanych terenach dała po
zytywne rezultaty w postaci wysokiego plonu biomasy traw o dobrej ich jakości. 
Uzyskane rezultaty zachęciły do rozszerzenia tego typu rekultywacji na inne nieu
żytki na terenie kopalni. 

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu czasu rekultywacji terenów po 
górniczej eksploatacji siarki na aktywność enzymatyczną i mikrobiologiczną śro
dowiska glebowego. 
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Materiał i metody badań 

Badania przeprowadzono na terenie Kopalni Siarki „Jeziórko" na zrekulty
wowanym polu górniczym. Na glebę o niskiej wartości rolniczej, zniszczonej che
micznie w wyniku wydobycia siarki zastosowano w celu jej neutralizacji dawkę 
wapna poflotacyjnego o zawartości 35% CaCO3 w ilości 75 t Ca·ha-1. Wapno sto
sowane było w dwóch dawkach po 37,5 t·ha-1 w formie CaCO3" Pierwszą dawkc; 
zastosowano bezpośrednio na powierzchnię gleby zdegradowanej i po przeoraniu 
wprowadzono drugą dawkę. Następnie zastosowano osad ściekowy pochodzący z 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli w ilości 200 t·ha-1 i ponownie 
glebę zaorano. Po zabiegach rekultywacyjnych wysiano mieszankę traw, którą 
nawożono i uprawiano zgodnie z ogólnie przyjętą technologią, stosując dwukrot
ne koszenie w trakcie sezonu wegetacyjnego. Badaniami do niniejszej pracy objc;
to trzy kwatery łąki o zróżnicowanym okresie użytkowania. Glebc; do badań po
brano z łąk użytkowanych rok, dwa i trzy lata po zakończeniu rekultywacji. Bada
niami objęto dwa poziomy gleby - poziom próchniczny (z głębokości 0-20 cm) 
oraz podpróchniczny (z głębokości 20-40 cm). Analizy podstawowe i mikrobiolo
giczne gleby wykonywano na średnich próbach ważonych przygotowanych z 25 
prób indywidualnych pobranych z każdej kwatery łąki. 

Oznaczono następujące właściwości gleb: 
• skład granulometryczny - metodą Cassagrande' a w modyfikacji Prószyńs-

kiego; 
• zawartość humusu - metodą Tiurina w modyfikacji Simakowa; 
• odczyn gleby - metodą elektrometryczną w H2O i 1 mol KCl·dm-3; 
• zawartość CaCO3 - metodą Scheiblera [OSTROWSKA i in. 1991]. 

Wykonano następujące analizy mikrobiologiczne i biochemiczne gleby: 
• liczebność grzybów - na pożywce agarowej Martina [MARrIN 1950]; 
• liczebność bakterii i promieniowców - na pożywce agarowej z wyc1ąg1em 

glebowym; 
• aktywność dehydrogenazy - metodą Thalmanna [BARAN 2000]; 
• aktywność fosfatazy - metodą Tabatabai [BARAN 2000]; 
• aktywność katalazy - zmodyfikowaną metodą Becka [IlRAUNER, BUKATSCH 

1987]. 

Wyniki i dyskusja 

Pod wpływem zastosowanej rekultywacji gleby zmieniały się jej podstawowe 
właściwości fizykochemiczne, a szczególnie skład granulometryczny i zawartość 
substancji organicznej (tab. 1). W zależności od głębokości w profilu glebowym, 
jak też upływu czasu od przeprowadzonej rekultywacji w składzie granulometrycz
nym gleb zwiększała się zawartość piasku, a zmniejszał się udział pyłu, przy nie
wielkich tylko różnicach w zawartości części spławialnych (tab. 1). Zastosowanie 
osadu ściekowego spowodowało znaczny wzrost ilości substancji organicznej w 
badanych glebach, niezależnie od analizowanego poziomu (tab. 1 ). Szczególnie 
dużą masę humusu stwierdzono w poziomie próchnicznym gleby po pierwszym 
roku rekultywacji; zawartość humusu wynosiła aż 107,0 g·kg-1 (tab. 1 ). Jednakże w 
kolejnych latach użytkowania gleby zmniejszała się zawartość humusu tak, że po 
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trzech latach użytkowania wynosiła już tylko 27,0 g·kg-1 (tab. 1). Stosunkowo nie
wielkie zmniejszenie masy humusu w analogicznym czasie stwierdzono w pozio
mic podpróchnicznym gleby, bo tylko o 7,0 mg·kg-1 (tab. 1 ). Po trzech latach re
kultywacji zanotowano także wyraźny spadek zawartości CaC03 (szczególnie w 
poziomie podpróchnicznym), niemniej jednak spadek ten nie wpłynął na odczyn 
gleby (tab. 1 ). Odczyn gleby mierzony zarówno w Hp, jak też w 1 mol KCl·dm-3 

był dość stabilny, z tendencją niewielkiego wzrostu przy pomiarach w H20 (tab. 
1 ). 

Wariant 
Variant 

Po pierwszym 
roku rekultywacji 
A[ter 1-ycar re-
clamation 

Po drugim roku 
rekultywacji 
After 2-year re-
clamation 

Po trzech latach 
rekultywacji 
After 3-year re-
clamation 

la bela 1; labie 1 

Właściwości fizykochemiczne gleb 
Some physical and chemical properties of soils 

Skład granulometryczny 
(% frakcji o 0 mm) 

Gh;bokość Granulometrie composition 
Humus CaCO, 

pH 

Dcpth (percentage of fraction with 

(cm) 0 mm) (g·kg-1) (g·kg-l) 

1-0,1 0,1-0,02 <0,02 Hp KCI 
(1 mol·dm·3) 

0-20 55 36 9 107,0 187,0 6,8 
6,5 

20-40 58 26 16 30,0 480,0 7,1 6,9 

0-20 58 32 10 54,0 198,0 6,9 6,7 

20-40 74 JO 16 24,0 323,0 7,0 6,8 

0-20 73 16 11 27,0 57,0 7,0 6,8 

20-40 80 13 7 23,0 63,0 7,1 6,9 

Stwierdzone zmiany w podstawowych właściwościach rekultywowanej gleby 
korespondowały z jej aktywnością mikrobiologiczną i biochemiczną. Przy stwier
dzonej sterylności gleb kopalnianych i braku w nich życia biologicznego [SIUTA 

2001] należy uznać, że notowana w badanych glebach znaczna liczebność bakterii, 
promieniowców i grzybów (tab. 2) została wprowadzona wraz z osadem ścieko
wym. Wiadomo bowiem, że osady ściekowe zawierają bardzo dużo mikroorganiz
mów, w tym zarówno mikroorganizmów, które biorą udział w procesach glebo
twórczych, jak też patogennych, które z czasem są eliminowane (THI BICH Loc, 
PIONTEK 2000; STAŃCZYK-MAZANEK, KACPRZAK 2001 ]. Charakterystyczne jest to, że 
wraz z czasem upływającym od przeprowadzonej rekultywacji zarówno liczebność 
mikroorganizmów, jak i zawartość humusu w glebie wykazywały tendencję spad
kową (tab. 1, 2). Tendencję tę zanotowano także w aktywności biochemicznej 
badanej gleby; redukcji zawartości substancji organicznej w glebie i liczebności 
mikroflory glebowej towarzyszyła redukcja aktywności oznaczanych enzymów gle
bowych, tj. dehydrogenazy, fosfatazy i katalazy (tab. 1, 2). Zanotowano także róż
nice w zawartości humusu oraz w liczebności mikroorganizmów glebowych i ak
tywności oznaczanych enzymów w badanych poziomach gleby (tab. 1, 2). Gleba z 
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poziomu wierzchniego charakteryzowała się większą zawartością humusu oraz 
wyższą aktywnością mikrobiologiczną i biochemiczną niż podglebie (tab. 1, 2). Z 
literatury wiadomo, że w środowisku glebowym istnieje zależność miedzy zawar
tością substancji organicznej a aktywnością mikrobiologiczną gleby, jak też mię
dzy liczebnością mikroflory glebowej a aktywnością enzymów glebowych [MYśKów 
1981; DRĄŻKIEWICZ 1989; PAUL, CLARK 2000; TH! I3ICH Loc, PIONTEK 2000], a prze
prowadzone badania na glebie zrekultywowanej potwierdziły tę zależność. 

Tabela 2; Table 2 

Liczebność mikroorganizmów i aktywność enzymów w badanych glebach 
Number of microorganisms in soi! and activity of soi! enzymes 

po pierwszym roku re-

Parametry kultywacji; after 1-year 

Parameters reclamation 

0-20 cm 20-40 cm 

Bakterie i promieniowce, 
lO"""·g-1 s.m. gleby 

70 5 
Bacteria and actinomycetes, 
l0"""·g-1 DM soi! 

Grzyby, 10-3-g-1 s.m. gleby 
205 48 

l'ungi . J0-3-g-1 DM soi! 

Aktywność dehydrogenazy, 
µ,g TPF- g-1 s.m. gleby·d-1 

1,495 0,036 Activity of dehydrogenase, 
µ,g TPF· g-1 DM soil·d-1 

Aktywność fosfatazy, 
µ,g PNP·kg-1 s.m. gleby·h-1 

62,1 23,0 
Activity of phosphatase, 
µ,g PNP·kg-1 DM soil·h-1 

Aktywność katalazy, 
cm3 O,-g-1 s.m. gleby·min-1 

0,5 0,06 
Activity of catalase, 
cm' 0 2-g-1 DM soil·min-1 

TPF - trójfcnyloformazon; triphenylformazon 
PNP - p-nitrofcnol; p-nitrophenol 

Wariant; Variant 

po dwóch latach re- po trzech latach re-
kultywacji; after 2- kultywacji ; after 3-year 
year reclamation reclamation 

gh,bokość; depth (cm) 

0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 

49 3 29 2 

155 31 54 7 

0,582 0,003 0,045 0,D17 

31,3 6,1 12,9 6,6 

0,07 0,06 0,06 0,D2 

Należy podkreślić, że wyniki badań dotyczące aktywności mikrobiologicznej 
i biochemicznej gleby dość wiernie odzwierciedlają zaobserwowane zmiany w iloś
ci humusu w poszczególnych poziomach gleby, jak też jego ubytek w czasie od 
przeprowadzonej rekultywacji (tab. 1, 2). Zależności te zostały potwierdzone sta
tystycznie (tab. 3). Jak przedstawia tabela 3 aktywność oznaczanych enzymów 
glebowych istotnie korelowała z liczebnością mikroorganizmów w poszczególnych 
poziomach badanej gleby, jak też zawartość substancji organicznej w glebie była 
istotnie skorelowana z liczebnością mikroflory glebowej oraz z aktywnością bio
chemiczną gleby (tab. 3). 
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Tabela 3; Table 3 

Współczynniki korelacji prostej określające zależność między aktywnością enzymów 
a liczebnością mikroorganizmów i zawartością humusu 

Coeflicicnts of straight correlation between the activity of enzymes and the number 
of micro-organisms and content of humus in soi] 

Parametry 
Aktywność; Activity of 

Parameters dehydrogenazy fosfatazy katalazy Humus 

dehydrogenase phosphatase catalase 

Liczebność bakterii 
i promieniowców 

0,9125 • * 0,8872** 0,7872* 0,9038** Number of bacteria and 
actinomycetes 

Liczebność grzybów 
0,9387** 0,93899** 0,8008* 0,9357** 

Number of fungi 

Zawartość humusu 
w glebie 0,9977** 0,9769** 0,9445** 
Humus contcnt in soil 

- przy p = 0,05; at p = O.OS 
- przyp = 0,01; at p = O.Ol 

Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że w rekultywacji gleby znisz
czonej przez otworowe wydobycie siarki istotną rolę, obok zastosowanego wapna, 
odgrywał osad ściekowy. Jak wiadomo, osad jest nie tylko źródłem substancji or
ganicznej dla odtwarzanego środowiska glebowego, ale wraz z nim wprowadzane 
są do gleby mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy biorące udział w procesie 
glebotwórczym (MYśKów. ZIĘBA 1997; Tm BICH Loc, PIONTEK 2000]. Na podstawie 
przeprowadzonych badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i biochemicz
nych zrekultywowanej gleby można wnioskować także, że okres trzech lat rolni
czego jej użytkowania jest zbyt krótki, aby została osiągnięta całkowita równowa
ga środowiska glebowego. Przejawem tego był notowany znaczny rozkład i mine
ralizacja humusu, redukcja liczebności mikroorganizmów w glebie oraz redukcja 
aktywności enzymów glebowych. Stąd też ciekawe i interesujące mogą być dalsze 
badania tej gleby, a szczególnie określenie momentu ustalenia fizykochemicznej i 
biologicznej równowagi w glebie. Wydaje się, że uchwycenie takiego momentu 
dałoby podstawę do wyciągnięcia wniosku o osiągnięciu przyrodniczego końca 
prowadzonej rekultywacji gleby. 

Wnioski 

l. Najwy;t~zą aktywnością enzymatyczną i mikrobiologiczną charakteryzowały 
się gleby po pierwszym roku rekultywacji osadem ściekowym i wapnem po
flotacyjnym. Najniższą aktywnością natomiast cechowały się gleby po trze
cim roku rekultywacji. 

2. W kolejnych latach rekultywacji większą aktywnością enzymatyczną i mi
krobiologiczną charakteryzowały się gleby poziomów wierzchnich niż pod
glebia. 
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3. Liczebność mikroorganizmów i aktywność enzymów (dehydrogenazy, fosfa
tazy i katalazy) w badanych glebach była dodatnio skorelowana z zawartoś
cią humusu. 

4. Aktywność enzymatyczna poziomów wierzchnich i podglebia badanych gleb 
była istotnie dodatnio skorelowana z liczebnością kolonii grzybów oraz bak
terii i promieniowców. 
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Streszczenie 

Podjęte badania dotyczące zmian aktywności enzymatycznej i mikrobiolo
gicznej przeprowadzono w rejonie kopalni siarki „Jeziórko" na glebach rekulty
wowanych przez trzy lata osadem ściekowym i wapnem poflotacyjnym i użytko-
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wanych rolniczo pod zasiew traw. Stwierdzono, że większą liczebnością badanych 
drobnoustrojów glebowych oraz aktywnością dehydrogenazy, fosfatazy i katalazy 
charakteryzują się gleby w pierwszym roku rekultywacji. Ilość mikroflory glebowej 
była istotnie skorelowana z zawartością próchnicy oraz z aktywnością badanych 
enzymów. 

THE CHANGES IN ENZYMATIC AND MICROBIOLOGICAL ACTIVITY 
OF SOILS FROM THE REGION OF THE „JEZIÓRKO" SULPHUR MINE 

DURING ITS RECLAMATION 
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Summary 

The experiment concerned the changes of enzymatic and microbiological 
activity of soil, it was carried out on the region of „Jeziórko" sulphur mine on 
soils reclaimed for three years by sewage sludge and lime fiotation and agricul
turally used. lt was observed that higher numbers of micro-organisms occured in 
rcclaimed soil than in degraded or agriculturally used. Activity of dehydrogenase, 
phosphatase and catalase were also higher in reclaimed soil. The number of mi
cro-organisms was highly correlated with the content of organie matter and 
assayed enzymes activity. 

Dr hab. Waldemar Martyn, prof. AR 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu 
Akademia Rolnicza 
ul. Szczebrzeska 102 
22-400 ZAMOŚĆ 
e-mail: w _martyn@inr.edu.pl 


