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Wstęp  

Enzymy glebowe uczestniczą aktywnie w metabolizmie oraz katalizują procesy związane z przetwarzaniem 
energii i materii w glebie (Baran 2000). Biorą czynny udział w takich przemianach, jak: wiązanie azotu 

cząsteczkowego, uwalnianie i udostępnianie roślinom substancji mineralnych, detoksykacja ksenobiotyków, 

rozkładanie materii organicznej. Głównym źródłem enzymów glebowych są mikroorganizmy i grzyby. 
Natomiast na strukturę funkcjonalną zespołów mikroorganizmów obecnych w podłożu wpływają rośliny 

a w szczególności te występujące obficie (Waldrop i in. 2000). Materia organiczna, taka jak szczątki korzeni, 

substancje humusowe itp. mają wpływ na wzrost ilości bakterii ponieważ zwiększają zawartość enzymu 
(Kaniuczak i in. 2005). Wpływ roślin na aktywność enzymatyczną przejawia się przede wszystkim przez 

działanie pośrednie, poprzez modyfikację właściwości fizyczno-chemicznych gleby. 

Cele pracy  

Celem pracy jest zbadanie czy istnieje zależność między: – gatunkiem dominującym w badanych płatach roślinności, 
– wartościami wskaźników różnorodności badanych płatach roślinności, – biomasą dominanta i całkowitą biomasą 

roślin w badanych płatach roślinności, – płatami roślinności pochodzącymi z poszczególnych zwałów, a aktywnością 

fosfatazy kwaśnej i zasadowej. 

Wyniki i ich omówienie 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w przypadku aktywności fosfatazy zasadowej 

istnieją istotnie statystyczne zależności między aktywnością tego enzymu a różnorodnością gatunkową 

mierzoną wartością wskaźnika Shannon-Wiener’a, równomierności i Simsona (współczynnik korelacji Pearsona 
odpowiednio r=0,54; r=0,49; r=0,52, przy p<0,05) płatów roślinności spontanicznie porastających zwały skały 

płonnej, a także biomasą (r=0,49) i pokryciem gatunku dominanta (r=0,58) oraz całkowitą biomasą roślin 

(r=0,53) w badanych płatach. Natomiast, dla fosfatazy kwaśnej istnieje istotnie statystyczne zależność między 
aktywnością tego enzymu a pokryciem dominanta (r=0,32), biomasą (r=0,41) oraz całkowitą biomasą roślin 

(r=0,42) w badanych płatach. Aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej różniła się istotnie statystycznie 

w płatach zdominowanych przez w wybrane gatunki roślin i w przypadku fosfatazy kwaśnej była wyższa 
w płatach gdzie dominantem był Calamagrostis epigejos, natomiast fosfataza zasadowa była najwyższa 

w płatach gdzie dominowała Poa compressa. 

Wnioski 

Wzrost bioróżnorodności, a także biomasy roślin wpływał pozytywnie na aktywność fosfatazy kwaśnej 
i zasadowej w badanych płatach roślinności spontanicznie porastających zwały skały płonnej. Ponadto, 

wykazano, że rodzaj roślinności ma wpływ na badane enzymy. W przypadku fosfatazy kwaśnej najwyższa 

aktywność była w płatach gdzie gatunkiem dominującym jest Calamagrostis epigejos, zaś Poa compressa jako 
dominant wpływała korzystnie na fosfatazę zasadową.  
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Introduction  
Soil enzymes participate actively in metabolism and catalyze the processes involved in the energy and organic 

matter flow in soil (Baran 2000, Burns et al. 2013). They actively participate in such transformations as: 

molecular nitrogen bonding, release of minerals to plants, detoxification of xenobiotics, decomposition of 

organic matter. Microorganisms and fungi are the main source of soil enzymes. However, the functional 
structure of microbial communities present in soil is influenced by the plants and in particular by the most 

abundant ones (Waldrop et al. 2000). Organic matter, such as roots, humic substances, humidity etc., have an 

influence on the growth of bacterial populations, as they increase the enzyme content (Kaniuczak et al. 2005). 
The effect of plants on enzymatic activity is manifested primarily by indirect action, by modifying the 

physicochemical properties of the soil. 

Aims of the work  
of the study was to investigate whether there is a relationship between the dominant species in the studied 
patches of vegetation(the values of diversity indices of the studied patches of vegetation) and the dominant 

biomass and total biomass of the plants in the studied vegetation. 

Results and discussion 
The results obtained revealed, that there is a statistically significant correlation between the activity of the 

studied enzyme and species diversity, measured by the Shannon-Wiener index, Evenness, and Simpson’s Index 

(Pearson correlation coefficient r = 0.54, r = 0 , P = 0.05), the biomass of the patch (r = 0.49), cover of species 
dominating in the patch (r = 0.58) and total biomass of plants R = 0.53) in the studied vegetation patches 

spontaneously growing on coal mine spoil heaps. While, for acid phosphatase, there is a statistically significant 

relationship between the activity of this enzyme and the dominant cover abundances (r = 0.32), biomass (r = 

0.41) and total biomass of plants (r = 0.42). The activity of acid and alkaline phosphatase differed statistically in 
plots dominated by selected plant species and acidic phosphatase was higher in patches where Calamagrostis 

epigejos was the dominant grass, whereas alkaline phosphatase was highest in plots where Poa compressa 

dominated. 

Conclusions 

The increase in biodiversity, as well as the biomass of the plants, positively influenced the activity of acid and 

alkaline phosphatase in the studied patches of vegetation which were spontaneously growing on coal-mine 
waste heaps. It has been shown also, that the type of vegetation affects the enzymes tested. For acid 

phosphatase, the highest activity was recorded in the plots where Calamagrostis epigejos was the dominant 

species, while Poa compressa as the dominant species influenced the activity of alkaline phosphatase. 
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