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Wstęp 

Roślinność i jej skład gatunkowy, a w szczególności rośliny występujące obficie, wpływają na strukturę 
funkcjonalną zespołów mikroorganizmów obecnych w podłożu. Znajduje to odzwierciedlenie w aktywności 

enzymów glebowych uczestniczących w procesach mineralizacji (Waldrop i in. 2000). Jednym z nich jest 

ureaza, enzym zewnątrzkomórkowy, biorący udział w mineralizacji azotu w glebie oraz katalizujący rozkład 
mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla poprzez hydrolizę wiązań C–N (Krajewska 2009). Dehydrogenazy 

natomiast, w przeciwieństwie do enzymów zewnątrzkomórkowych aktywnych w glebie, są nieaktywne poza 

komórkami drobnoustrojów, dlatego enzymy te są dobrym wskaźnikiem aktywności mikrobiologicznej gleby 
(Dick 1997).  

Cele pracy 

Celem pracy jest zbadanie czy istnieje zależność między aktywnością ureazy i dehydrogenazy: a gatunkiem 

dominującym w badanych płatach roślinności, – wartościami wskaźników różnorodności wyliczonych dla 
badanych płatach roślinności, – biomasą dominanta i całkowitą biomasą roślin w badanych płatach roślinności, 

– płatami roślinności pochodzącymi z poszczególnych zwałów. 

Wyniki i ich omówienie 
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że jedynie w przypadku aktywności dehydrogenazy 

glebowej istnieją istotnie statystyczne zależności między aktywnością tego enzymu, a różnorodnością 

gatunkową wyrażoną wskaźnikiem Shannona-Wienera (współczynnik korelacji Pearsona r= (0,36); 

wskaźnikiem równomierności (evenness) (r = 0,30) i różnorodności Simpsona (r = 0,35), przy p<0,05) 
wyliczonymi dla płatów roślinności spontanicznie porastających zwały skały płonnej. Stwierdzono również 

istotne statystycznie zależności pomiędzy aktywnością dehydrogenazy a biomasą (0,35) i pokryciem dominanta 

(r=0,37) oraz całkowitą biomasą roślin (0,40) w badanych płatach. Natomiast aktywność ureazy nie koreluje 
z badanymi zmiennymi. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w aktywności badanych enzymów 

pomiędzy płatami roślinności zdominowanymi przez wybrane gatunki tj. Calamagrostis epigejos, Poa 

comprressa i Daucus carota. Zaobserwowano natomiast istotne statystycznie różnice w aktywności 
dehydrogenazy w płatach roślinności pochodzącymi z różnych zwałów skały płonnej (Fw = 26,46; pw = 0,000). 

Wnioski 

Wzrost bioróżnorodności, a także biomasy roślin wpływał pozytywnie na aktywność dehydrogenazy 

w badanych płatach roślinności. Wykazany brak różnic aktywności obu badanych enzymów w glebach 
zebranych w płatach roślinności zdominowanych przez badane gatunki roślin, przy równoczesnym wykazaniu 

różnic w aktywności dehydrogenazy w glebach pobranych z różnych zwałów, co może świadczyć o tym, iż 

właściwości fizykochemiczne substratu glebowego na zwałach skały płonnej mają większy wpływ na 
aktywność enzymatyczną mikroorganizmów glebowych niż gatunek rośliny będący dominantem w danym 

płacie.  
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Introduction 
The vegetation and its component species , in particular the most abundant species, affect the functional 

structure of the microbial communities present in the soil. This is reflected in the activity of soil enzymes 

involved in the mineralization processes (Waldrop i in. 2000). One of these is urease, an extracellular enzyme 

involved in nitrogen mineralization in the soil and catalysing urea decomposition to ammonia and carbon 
dioxide by hydrolysis of C–N bonds (Krajewska 2009). Dehydrogenases, in contrast to the extracellular 

enzymes active in soil, are inactive outside of microbial cells, so these enzymes are a good indicator of soil 

microbial activity (Dick 1997). 

Aims of the work 

The aim of the study was to investigate whether there is a correlation between urease and dehydrogenase 

activity, the dominant species found, died . the values for diversity indices calculated, dominant biomass and 

total biomass of plants in the patches of vegetation studied . 

Results and discussion  

Based on the results obtained it can be concluded that only in the case of soil dehydrogenase activity, is there a 

statistically significant dependence between the activity of this enzyme and species diversity expressed by the 
Shannon-Wiener index (Pearson's correlation coefficient r = (0.36), the evenness index and Simpson's Index (r = 

0.35), p <0.05) calculated for patches of spontaneous vegetation growing on gangue. Statistically significant 

dependences between dehydrogenase activity and biomass (0.35) and dominant cover abundances (r = 0.37) and 
total plant biomass (0.40) were observed. In contrast, urease activity did not correlate with the tested variables. 

There were no statistically significant differences in the activity of the enzymes tested between vegetation 

patches dominated by selected species, ie Calamagrostis epigejos, Poa compressa, and Daucus carota. There 

were statistically significant differences in dehydrogenase activity in the patches of vegetation originating from 
various gangue deposits (Fw = 26.46; pw = 0.000). 

Conclusions 

The increase in biodiversity as well as plant biomass positively influenced the activity of dehydrogenase in the 
vegetation patches studied. There was no difference in the activity of both enzymes in soils collected from 

vegetation patches dominated by the plant species examined. At the same time we found differences in 

dehydrogenase activity in soils taken from various heaps, which may indicate that the physicochemical 
properties of the soil substrate on the gangue has greater influence on the enzymatic activity of soil 

microorganisms than the dominant species of the vegetation.  
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