
Uprawa, nawożenie, ochrona oraz skażenie gleby modyfikują jej 

właściwości fizykochemiczne, a także zmieniają aktywność biologiczną. 

Mikroorganizmy glebowe mają istotne znaczenie w utrzymywaniu żyzności gleb 

poprzez kontrolę rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych, 

biogeochemicznego cyklu pierwiastków, tworzenie i utrzy-

mywanie struktury glebowej oraz wpływ na losy 

agrochemicznych i organicznych zanieczyszczeń wpro-

wadzanych do gleby. Powyższe właściwości oraz wrażliwość 

mikroflory glebowej na niskie koncentracje zanieczyszczeń 

i ich natychmiastowa reakcja na chemiczne zawirowania 

gleby spowodowały, że właściwości mikroflory zostały 

uznane jako dobrzy kandydaci dla monitoringu 

zanieczyszczeń gleb. Ważnym zagadnieniem przy ocenianiu 

toksyczności metali ciężkich na organizmy żywe jest to, że 

zanieczyszczenie tymi pierwiastkami nie jest nigdy 

spowodowane jednym, pojedyńczym metalem. Zachodzi 

wiele interakcji między metalami oraz czynnikami 

glebowymi, które mogą hamować lub stymulować 

dostępność oraz toksyczność poszczególnego pierwiastka 

śladowego. 

W glebach o zwiększonej zawartości kadmu i innych 

metali notuje się zmiany ilościowe i jakościowe 

mikroorganizmów i jej aktywności biologicznej o czym 

świadczy wiele prac poświęconych zagadnieniom wpływu 

metali ciężkich na mikroflorę glebową. Badura (2) 

szacunkowo określił wrażliwość organizmów żywych na 

jony Cd2+, której szereg przedstawia się następująco: 

bakterie=człowiek – duża, zwierzęta – średnia, rośliny – mała 

Dar (4) zauważył, że wysokie koncentracje Cd powodowały znaczny spadek 

biomasy gleby i aktywności dehydrogenazy  oraz fosfatazy zasadowej. Były one 

większe w glebach słabszych niż zwięźlejszych co sugeruje, że stopień inhibicji 



aktywności enzymatycznej był związany z zawartością minerałów ilastych  

i materii organicznej w glebie. Dodatek kadmu w ilości 10 µg/g gleby nie 

powodował znaczących zmian powyższych parametrów, podczas gdy 50 µg/g 

gleby szkodliwie na nie wpływał poprzez m.in. spadek biomasy o 25% i 17% 

odpowiednio dla gleby lżejszej i cięższej. A więc tekstura gleby wpływa na 

toksyczność kadmu dla wielkości biomasy. W większości przypadków reakcje 

enzymatyczne są hamowane przez metale poprzez kompleksowanie substratu, 

poprzez wiązanie się z reaktywnymi grupami funkcyjnymi enzymów lub poprzez 

reagowanie z kompleksem enzym-substrat. Enzymy są hamowane bardziej 

prawdopodobnie przez metale na glebach o niskim CEC i niskiej zawartości 

materii organicznej, ponieważ te gleby mają obniżony potencjał do inaktywacji 

metali poprzez kompleksację i 

sorpcję. Związki kompleksujące, 

szczególnie te, które tworzą układy 

pierścieniowe modyfikują wpływ 

metali w środowisku, a w 

konsekwencji wpływają na zmianę 

oddziaływania metali na mikro-

organizmy. W glebie występuje 

wiele związków kompleksujących 

takich jak np. niektóre metabolity 

mikroorganizmów, proste związki 

organiczne, między innymi kwasy 

(kwas jabłkowy, szczawiowy), 

których synteza jest wzmożona 

przez rośliny w przypadku wzrostu stężenia niektórych metali w środowisku. 

Kwasy te, dzięki obecności grup hydroksylowych i karboksylowych wiążą metale, 

a powstające kompleksy mogą pełnić rolę w unieruchamianiu toksycznych 

jonów. Podobną rolę mogą odgrywać kwasy huminowe. Dlatego tak ważne jest 

utrzymywanie zdolności buforowych gleb dla trwałej żyzności gleb poprzez 

wzbogacenie gleb w materię organiczną pochodzącą z różnych substancji 

nawozowych np. osadów ściekowych, kompostów. Jak wykazały badania Barana 

i Bielińskiej (3) ich dodatek do gleby działał stymulująco na aktywność 

dehydrogenazy, proteazy i ureazy. Wzrost ich aktywności był proporcjonalny do 

dawki osadu ściekowego i związany był z zawartością węgla organicznego  

w nawozie. Mikroorganizmy glebowe mają zasadniczą rolę w procesach 

przekształcania N w glebie. Ogólny efekt metali np. na proces mineralizacji azotu 

w glebie wzbogaconej w organiczne odpady i wzbogaconych w metale ciężkie 



jest zróżnicowany z powodu mobilności, specjacji i biodostępności danego 

metalu w glebie, jak również zasobności i bogactwa wrażliwych i tolerancyjnych 

na metale mikroorganizmów.  

Dzięki szerokiej, naturalnej różnorodności biologicznej i aktywności 

drobnoustrojów glebowych oraz ich wrażliwości na różne chemiczne i fizyczne 

czynniki glebowe, odpowiedź na stres, jak i mechanizmy chroniące 

mikroorganizmy glebowe przed szkodliwym wpływem metali ciężkich są wciąż 

niejednoznaczne i nie do końca poznane. 

Niektóre drobnoustroje są zdolne do zmiany ładunku 

metali ciężkich lub przekształcania ich w związki 

metaloorganiczne, przez co zmniejszają ich fitotoksyczność. 

Drobnoustroje wywierają także wpływ na tworzenie 

związków chelatowych, które jednak w dalszym etapie mogą 

być również przez nie rozkładane. Takimi związkami są 

wcześniej wspomniane kwasy organiczne, aminokwasy lub 

inne drobnocząsteczkowe metabolity drobnoustrojów. 

Wszystkie organizmy, włączając mikroorganizmy, mogą 

być oporne na metale ciężkie poprzez „unikanie” lub poprzez 

„tolerancję”. Pierwszy mechanizm to zredukowane po-

bieranie, tworzenie kompleksów na zewnątrz komórek oraz 

uwalnianie kwasów organicznych. W drugim przypadku 

metale są chelatowane wewnątrzkomórkowo poprzez 

syntezę ligandów takich jak metalotioneiny, fitochelatyny, 

polifosforany oraz/i kompartmentację w obrębie wakuol.   

Ron (9) przedstawia w swojej pracy kilka mechanizmów 

tolerancji bakterii na metale ciężkie oraz próby wyizolowania 

spośród kilkuset szczepów bakterii, tych które wykazały 

najwyższą zdolność usuwania kadmu z gleby. Bakterie  

Pseudomonas okazały się pod tym względem najlepsze, 

ponieważ adsorbowały najwięcej kadmu w formie fosforanu oraz wiązały kadm 

występujący w glebie w formie chlorku na powierzchni komórki. 

Pomimo wielu przeprowadzonych badań, do dziś nie wyjaśniono 

ostatecznie, jak dalece mikroorganizmy mogą przystosować się do różnego 

rodzaju zanieczyszczeń i czy określone grupy są zdolne do ewolucji swoich 

zdolności adaptacyjnych. 
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