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S t r e s z c z e n i e 

Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego zasolenia oraz zwiększonych ilości metali 
ciężkich na aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej oraz dehydrogenaz w podłożach ogrodniczych 
stosowanych w pojemnikowej uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.). Do-
świadczenia wazonowe prowadzono w hali wegetacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. Materiał stanowiło podłoże w postaci substratu torfowego jednora-
zowo wzbogaconego Azofoską w dawce 5 g·dm–3. Przeprowadzono dwa doświadczenia, w których 
czynnikami doświadczalnymi było zasolenie i obecność metali ciężkich w podłożu.  

Zanieczyszczenie podłoży ogrodniczych stosowanych w pojemnikowej uprawie lawendy wąsko-
listnej (Lavandula angustifolia Mill.) metalami ciężkimi, jak również ich zasolenie spowodowało 
istotne zmiany aktywności fosfataz oraz dehydrogenaz. Niewielkie stężenie miedzi, ołowiu i cynku 
aktywowało fosfatazę kwaśną, podczas gdy aktywność fosfatazy zasadowej oraz dehydrogenaz uległa 
podwyższeniu jedynie po wprowadzeniu do podłoża cynku. Większe stężenie metali ciężkich działało 
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inhibitująco na aktywność fosfatazową i dehydrogenazową podłoża. Zasolenie podłoża przede 
wszystkim hamowało aktywność fosfataz i dehydrogenaz, a stwierdzony efekt był większy po aplika-
cji NaCl niż CaCl2. 

Słowa kluczowe: dehydrogenazy, fosfatazy, metale ciężkie, podłoża ogrodnicze, zasolenie  

WSTĘP 

Coraz bardziej popularnym trendem w nowoczesnej architekturze krajobrazu 
jest zastępowanie trawników roślinami okrywowymi, co zmniejsza powierzchnie 
wymagające regularnego koszenia [JONIEC, DUDKIEWICZ 2011]. Uprawa roślin na 
terenach zurbanizowanych jest trudna i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. 
Dotyczy to szczególnie miejsc w pobliżu szlaków komunikacyjnych o dużym natę-
żeniu ruchu. Zasolenie gleby, skażenie metalami ciężkimi, susza, mocno zbita gle-
ba o nieodpowiednim odczynie i małej zasobności w składniki pokarmowe – to 
najważniejsze czynniki ograniczające wzrost roślin na terenach miejskich [JANIC-

KA, DOBROWOLSKA 2012; PARIDA, DAS 2005]. Czynniki te mogą w znaczny spo-
sób ograniczać wzrost roślin, zmniejszać zawartość biomasy, prowadzić do zabu-
rzeń w procesie fotosyntezy, a w przypadku długo utrzymujących się warunków 
stresowych – prowadzić nawet do śmierci roślin [CORDOVILLA i in. 2014; GREEN-

WAY, MUNNS 1980]. Występowanie różnego rodzaju ksenobiotyków nie tylko sta-
nowi czynnik stresogenny dla roślin, ale również oddziałuje na właściwości che-
miczne, fizyczne i biologiczne gleby. Jednym z najbardziej istotnych wskaźników 
aktywności biologicznej gleb jest aktywność enzymatyczna, która zależy od stanu 
metabolicznego wszystkich organizmów żyjących w glebie [TELESIŃSKI i in. 
2014]. Zmiany aktywności enzymatycznej gleb są najwcześniejszym sygnałem 
zmian intensywności procesów życiowych w środowisku, ponieważ wiele związ-
ków chemicznych nabiera cech toksycznych lub mutagennych po metabolicznych 
przekształceniach zachodzących w organizmach żywych [BIELIŃSKA 2006]. 

Nawet najbardziej żyzna gleba mineralna nie nadaje się jako podłoże do upra-
wy pojemnikowej. Spowodowane jest to specyficznym układem czynników, 
kształtujących warunki wzrostu systemu korzeniowego w uprawach tego typu 
[BANACH i in. 2013]. Jak podaje KUBIAK [2007] 1 ha upraw pojemnikowych jest 
równoważny 200 ha upraw gruntowych. Dlatego też duże nadzieje wiąże się obec-
nie z możliwością wykorzystania technologii pojemnikowej produkcji bylin oraz 
oceną ich przydatności do uprawy na terenach zieleni miejskiej. Jednym z gatun-
ków powszechnie uprawianych jako roślina ozdobna, a także użyteczna, jest la-
wenda wąskolistna (Lavandula angustifolia Mill.) [DOBROWOLSKA, ZAWADZIŃ-

SKA 2014]. 
Ważnym zagadnieniem jest prognozowanie zarówno reakcji roślin, jak i podło-

ża na występowanie czynników stresowych, związanych z obszarami zurbanizo-
wanymi, dlatego też celem niniejszej pracy jest ocena zmian aktywności fosfatazy 
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kwaśnej i zasadowej oraz dehydrogenaz w podłożu ogrodniczym, stosowanym 
w pojemnikowej uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.), pod 
wpływem zasolenia, jak również zwiększonej zawartości metali ciężkich, które są 
głównymi zanieczyszczeniami gleb na terenach miejskich.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Doświadczenia wazonowe, z lawendą wąskolistną (Lavandula angustifolia 
Mill.) odmiany ‘Ellagance Purple’, prowadzono od lipca do września 2013 r. 
w hali wegetacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. Półroczne rośliny zostały posadzone w doniczkach o pojemności 
1 dm3. Jako podłoże do uprawy roślin został użyty substrat torfowy wzbogacony 
Azofoską w dawce 5 g·dm–3, dodany jednorazowo do podłoża w czasie przesadza-
nia roślin w pierwszej dekadzie lipca. Przeprowadzono równolegle dwa doświad-
czenia, w których jako czynniki doświadczalne zastosowano: w 1. – metale ciężkie, 
w 2. – zasolenie.  

W doświadczeniu 1. oceniano wpływ trzech metali ciężkich (Cu, Pb i Zn) na 
podłoże ogrodnicze. Zastosowano 10 kombinacji podlewania roztworami ich soli: 
CuSO4, Pb(NO3)2 i ZnSO4 (tab. 1). Rośliny podlewano solami metali trzykrotnie, 
co tydzień, po 100 cm3 na doniczkę. 

Tabela 1. Ilość metali ciężkich w roztworze i wprowadzona do podłoża 

Table 1. The amount of heavy metals in solution and introduced into medium 

Kombinacja 
Combination 

Stężenie soli 
metalu ciężkiego 

w roztworze  
Concentration of  
heavy metal salt 

in solution  
g·dm–3 

Stężenie metalu 
ciężkiego  

w roztworze  
Heavy metal 
concentration 

in solution  
g·dm–3 

Ilość metalu ciężkiego 
jednorazowo wprowa-
dzonego do podłoża  
The amount of heavy 
metal introduced into 

the medium once 
g·dm–3  

Łączna ilość metalu 
ciężkiego wprowadzo-

nego do podłoża  
Total amount of heavy 
metal introduced into 

the medium  
g·dm–3  

Kontrola 
Control 

0 0 0 0 

Cu 1 
Cu 2 
Cu 3 
Pb 1 
Pb 2 
Pb 3 
Zn 1 
Zn 2 
Zn 3 

  2,50 
10,00 
20,00 
  0,64 
  1,24 
  3,10 
  8,70 
17,40 
34,80 

  1,00 
  2,00 
25,00 
  0,40 
  0,80 
  2,00 
  3,50 
  7,00 
14,00 

0,10 
0,50 
2,50 
0,04 
0,08 
0,20 
0,35 
0,70 
1,40 

0,30 
1,50 
7,50 
0,12 
0,24 
0,60 
1,05 
2,10 
4,20 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 
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W doświadczeniu 2. oceniano wpływ zasolenia na podłoże organiczne. Zasto-
sowano pięć kombinacji podlewania roztworami soli NaCl i CaCl2 (tab. 2). Rośliny 
podlewano roztworami soli raz w tygodniu, przez okres czterech tygodni, w ilości 
100 cm3 na doniczkę.  

Tabela 2. Ilość soli i jonów w roztworze i wprowadzona do podłoża 

Table 2. The amount of salts and ions in solution and introduced into medium 

Kombinacja 
Combination 

Stężenie soli 
w roztworze 

Salt  
concentration 

in solution  
g·dm–3 

Stężenie jonów  
w roztworze  

Ion concentrations in 
solution  
g·dm–3 

Ilość jonów jednora-
zowo wprowadzonych 

do podłoża  
Amount of ions intro-
duced into the medi-

um once 
g·dm–3  

Łączna ilość jonów 
wprowadzonych do 

podłoża  
Total amount of ions 
introduced into the 

medium  
g·dm–3  

Na+ lub Ca2+

Na+ or Ca2+ 
Cl– 

Na+ lub Ca2+

Na+ or Ca2+ 
Cl– 

Na+ lub Ca2+ 

Na+ or Ca2+ 
Cl– 

Kontrola 
Control 

0 0 0 0 0 0 0 

NaCl 3 
NaCl 6 
CaCl2 6 
CaCl2 10 

  3,00 
  6,00 
  6,00 
10,00 

1,18 
2,32 
2,16 
3,63 

1,82 
3,68 
3,84 
6,37 

0,12 
0,23 
0,22 
0,36 

0,18 
0,37 
0,38 
0,64 

0,48 
0,92 
0,88 
1,44 

0,72 
1,48 
1,52 
2,56 

Źródło: opracowanie własne.   Source: own elaboration. 

Po zakończeniu doświadczeń – tydzień po ostatniej aplikacji metali ciężkich 
lub NaCl i CaCl2 – pobrano próbki podłoży i oznaczono w nich spektrofotome-
trycznie aktywność dehydrogenaz (EC 1.1.1.x) – metodą THALMANNA [1968] oraz 
aktywność fosfatazy kwaśnej (EC 3.1.3.2) i zasadowej (EC 3.1.3.1) – metodą TA-

BATABAI i BREMNERA [1969] w modyfikacji MARGESIN [1996]. Do analiz wyko-
rzystano spektrofotometr UV-1800 firmy Shimadzu. 

Otrzymane wyniki opracowano statystycznie za pomocą jednoczynnikowej 
analizy wariancji. Obliczenia wykonano niezależnie dla każdego czynnika streso-
gennego. Do oceny istotności różnic zastosowano test Tukeya na poziomie istotno-
ści α = 0,05. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Zarówno wprowadzenie metali ciężkich do podłoży, jak i zwiększenie zasole-
nia w większości przypadków spowodowało istotne zmiany aktywności badanych 
enzymów (tab. 3). Kierunek i wielkość zaobserwowanych zmian zależały zarówno 
od czynnika stresowego i jego nasilenia, jak i rodzaju enzymu. 
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Tabela 3. Aktywność enzymów w podłożach po wprowadzeniu metali ciężkich oraz NaCl i CaCl2 

Table 3. The activity of enzymes in growing media treated with heavy metals, NaCl and CaCl2 

Kombinacja1) 
Combination1) 

Aktywność fosfatazy 
kwaśnej 

Acid phosphatase  
activity 

Aktywność fosfatazy 
zasadowej  

Alkaline phosphatase 
activity 

Aktywność dehydrogenaz  
µg TPF·(g s.m.·16 h)–1 

Dehydrogenase activity  
µg TPF (g dm·16 h)–1 

µg p-NP·(g s.m.·h)–1   µg p-NP (g dm·h)–1 

Wpływ metali ciężkich   The effect of heavy metals 
Kontrola   Control 870,22 d 99,56 c 5,93 b 

Cu 1 
Cu 2 
Cu 3 
Pb 1 
Pb 2 
Pb 3 
Zn 1 
Zn 2 
Zn 3 

965,70 c 
556,11 f 
470,49 g 

1 373,42 b 
908,55 d 
641,28 ef 
1642,04 a 
737,34 e 
469,97 g 

72,64 e 
68,09 f 
61,85 f 
90,67 d 
85,01 d 
70,76 e 
125,46 a 
108,39 b 
  96,79 c 

4,60 d 
4,63 d 
1,64 f 
5,13 c 
4,14 de 
3,17 e 
10,44 a 
4,53 d 
1,65 f 

Wpływ zasolenia   The effect of salinity 
Kontrola   Control 845,34 a 100,87 b 6,04 a 

NaCl 3 
NaCl 6 
CaCl2 6 
CaCl2 10 

790,95 b 
694,25 d 
799,40 b 
751,58 c 

103,21 b 
86,95 c 
114,34 a 
89,32 c 

5,15 b 
4,04 c 
5,57 b 
5,02 b 

1) Według tab. 1 i 2. 1) According to tab. 1 and 2. 

Wartości średnie zaznaczone takimi samymi literami w obrębie kolumn nie różnią się istotnie statystycznie.  

Mean values denoted by the same letters within one column do not differ statistically.  

Źródło: wyniki własne.   Source: own study 

Wprowadzenie do podłoża wszystkich metali ciężkich w najmniejszych daw-
kach spowodowało stymulację aktywności fosfatazy kwaśnej: dodatek Cu – o 11%, 
Pb – o 58%, a Zn – o 89%. Gdy stężenia metali były większe, aktywność enzymu 
w większości przypadków zmniejszała się. Dodatek miedzi w drugim (Cu 2) i trze-
cim (Cu 3) stężeniu zmniejszył aktywność fosfatazy kwaśnej odpowiednio o 36 
i 46%. Podobną zależność stwierdzono po aplikacji do podłoża cynku – inhibicja 
aktywności enzymu wynosiła 15% (Zn 2) i 46% (Zn 3). Natomiast wprowadzenie 
ołowiu w drugim stężeniu (Pb 2) nie spowodowało istotnych zmian aktywności 
fosfatazy kwaśnej, a w stężeniu trzecim (Pb 3) – zahamowało aktywność enzymu 
o 26% (rys. 1a) 

Aktywność fosfatazy zasadowej uległa zmniejszeniu po wprowadzeniu soli 
miedzi i ołowiu. Stwierdzona inhibicja pogłębiała się ze wzrostem stężenia metalu 
i w przypadku miedzi wynosiła od 27 do 38%, a ołowiu – od 9 do 29%. Aplikacja  
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Rys. 1. Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej 
(a), fosfatazy zasadowej (b) oraz dehydrogenaz 
(c) w podłożach zanieczyszczonych metalami 
ciężkimi; 100% – aktywność w podłożu kontrol-
nym (bez metali ciężkich); oznaczenia jak 
w tabeli 1; źródło: wyniki własne 

Fig. 1. Changes in the activity of acid phospha-
tase (a), alkaline phosphatase (b) and dehydro-
genases (c) in growing media contaminated with 
heavy metals; 100% – activity in control medium 
(without heavy metals); designations as in Tab. 
1; source: own studies 

cynku w dwóch pierwszych stężeniach wywołała stymulację aktywności fosfatazy 
zasadowej odpowiednio o 26 i 9%. Największe stężenie cynku nie wpłynęło istot-
nie na aktywność enzymu (rys. 1b). 

Aktywność dehydrogenaz w podłożu po wprowadzeniu metali ciężkich uległa 
prawie we wszystkich przypadkach zmniejszeniu. Zaobserwowana inhibicja po 
dodaniu miedzi w dwóch pierwszych stężeniach wynosiła 22%, a w stężeniu naj-
większym (Cu 3) – 72%. Aplikacja ołowiu także wywołała, pogłębiające się wraz 
ze wzrostem jego stężenia, zahamowanie aktywności dehydrogenaz (od 47 do 
72%). Dodatek do podłoża cynku w większych stężeniach – Zn 2 i Zn 3 – również 
zmniejszył aktywność tej grupy enzymów, odpowiednio o 24 i 72%. Jedynie naj-
mniejsze stężenie cynku spowodowało aktywację dehydrogenaz (o 76%) (rys. 1c).  

Wielu autorów stwierdziło, że metale ciężkie w małych stężeniach działają 
stymulująco na aktywność enzymów glebowych, natomiast w dużych ilościach – 
powodują jej zmniejszenie [CHRISTENSEN i in. 1982; EHRLICH 1997; NOWAK i in. 
2000; KUCHARSKI, WYSZKOWSKA 2000; LIU i in. 2007]. Otrzymane wyniki badań 
własnych potwierdzają zmniejszanie się aktywności enzymatycznej podłoży lub 
gleb wraz ze wzrostem stężenia metalu [BIELIŃSKA 2006], jak również to, że naj-
bardziej wrażliwe na obecność metali ciężkich są dehydrogenazy [GAO i in. 2010; 
OLIVEIRA, PAMPULHA 2006]. 
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Zasolenie gleby spowodowało inhibicję aktywności fosfatazy kwaśnej oraz de-
hydrogenaz, pogłębiającą się ze wzrostem stężenia zastosowanych soli (rys. 2). 
Wprowadzenie NaCl wywołało większy efekt niż CaCl2. Zahamowanie aktywności 
fosfatazy kwaśnej pod wpływem NaCl w stężeniu 3 i 6 mg·dm–3 wynosiło odpo-
wiednio 6,5 i 18%, a pod wpływem CaCl2 w stężeniu 6 i 10 mg·dm–3 – 5,5 oraz 
11% (rys. 2a). Aktywność dehydrogenaz pod wpływem NaCl 3 i NaCl 6 uległa 
zmniejszeniu odpowiednio o 15 i 33%, a pod wpływem CaCl2 6 i CaCl2 10 – o 8 
i 17% (rys. 2c). Nie odnotowano istotnego oddziaływania NaCl w stężeniu 
3 mg·dm–3 na aktywność fosfatazy zasadowej, podczas gdy stężenie 6 mg·dm–3 
wywołało 14% spadek jej aktywności. Wprowadzenie CaCl2 w stężeniu 6 mg·dm–3 
stymulowało aktywność fosfatazy zasadowej o 13%, a w stężeniu 10 mg·dm–3 – 
zmniejszyło aktywność enzymu o 12% (rys. 2b). 

 

 

Rys. 2. Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej 
(a), fosfatazy zasadowej (b) oraz dehydrogenaz 
(c) w podłożach o różnym stopniu zasolenia; 
100% – aktywność w podłożu kontrolnym (bez 
NaCl i CaCl2); oznaczenia, jak w tabeli 2; źró-
dło: wyniki własne 

Fig. 2. Changes in the activity of acid phospha-
tase (a), alkaline phosphatase (c) and dehydro-
genases (c) in growing media of different salini-
ty; 100% – activity in control medium (without 
NaCl and CaCl2); designations as in Tab. 2; 
source: own study 

TELESIŃSKI [2012] stwierdził, że dodatek NaCl do gleby spowodował inhibicję 
aktywności katalazy, dehydrogenaz, fosfatazy zasadowej i kwaśnej, proteazy oraz 
ureazy i stymulację aktywności amylazy. TELESIŃSKI i in. [2014] wykazali ponad-
to, że zasolenie gleby znacząco wpływa na zachodzące w niej procesy metabolicz-
ne. Z dostępnych danych literaturowych wynika, że spośród enzymów glebowych 
najbardziej wrażliwe na zasolenie są oksydoreduktazy, a wśród nich – dehydroge-
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nazy [AHMAD, KHAN 1988; SHI i in. 1994; TELESIŃSKI 2012], co potwierdzają 
również badania własne. Zmiany aktywności enzymów glebowych wynikają prze-
de wszystkim z osmotycznego odwadniania komórek drobnoustrojów, w wyniku 
czego do środowiska glebowego są uwalniane enzymy podatne na lizę w środowi-
sku zewnątrzkomórkowym [RIETZ, HAYNES 2003]. 

Zarówno zanieczyszczenie podłoży metalami ciężkimi, jak i ich zasolenie spo-
wodowało zmiany aktywności oznaczanych enzymów glebowych. Pomimo tego, 
że wiele roślin toleruje duże stężenie soli oraz metali ciężkich w podłożu, zacho-
wując jednocześnie walory dekoracyjne [NIU, RODRIGUEZ 2006; ZOLLINGER i in. 
2007], ważne jest poznanie oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko gle-
bowe. Wieloletnie badania BIELIŃSKIEJ [2005; 2006; 2007] dowodzą, że wybrane 
testy enzymatyczne pozwalają na ocenę ekochemicznego stanu gleb miejskich na 
terenach parków i ogródków działkowych, czyli w miejscach, na których najczę-
ściej jest sadzona lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia Mill.). 

WNIOSKI 

1. Zanieczyszczenie podłoży ogrodniczych stosowanych w pojemnikowej 
uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) metalami ciężkimi, 
jak również ich zasolenie spowodowało istotne zmiany aktywności fosfataz oraz 
dehydrogenaz. 

2. Dodatek miedzi, ołowiu i cynku w niewielkich stężeniach aktywował fosfa-
tazę kwaśną, podczas gdy aktywność fosfatazy zasadowej oraz dehydrogenaz ule-
gła podwyższeniu jedynie po wprowadzeniu do podłoża cynku. Większe stężenie 
metali ciężkich powodowało inhibicję aktywności fosfatazowej i dehydrogenazo-
wej podłoży. 

3. Zasolenie podłoży w większości przypadków hamowało aktywność fosfataz 
i dehydrogenaz, a stwierdzony efekt był większy po aplikacji NaCl niż CaCl2. 

Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego nr N N310 729040 finansowane-
go przez NCN (MNiSW). 
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COMPARISON OF SOME HEAVY METAL AND SALINITY EFFECTS  
ON ENZYMATIC ACTIVITY IN HORTICULTURAL GROWING MEDIA  
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S u m m a r y 

The aim of the study was to assess the effect of variable salinity and amounts of heavy metals on 
the activity of acid and alkaline phosphatase and dehydrogenases in horticultural growing media used 
in pot cultivation of lavender. Pot experiments were carried out in a greenhouse of the West Pomera-
nian University of Technology in Szczecin.. Peat horticultural growing medium enriched with 
5 g·dm–3 of Azofoska at the time of transplanting plants was used as substrate. In parallel, two exper-
iments were conducted where experimental salinity and the presence of heavy metals were the fac-
tors.  

Contamination of growing medium with heavy metals and its salinity significantly changed the 
activity of phosphatases and dehydrogenases. Small concentrations of copper, lead and zinc activated 
acid phosphatase, while the alkaline phosphatase and dehydrogenase activities increased only after 
the introduction of zinc. Higher concentrations of heavy metals decreased the phosphatase and dehy-
drogenase activities. Salinity of substrates inhibited phosphatase and dehydrogenase activity and the 
observed effect was greater after application of NaCl than CaCl2. 
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