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Streszczenie 

Składowiska odpadów pohutniczych oraz gleby o ekstremalnie wysokich zawartościach 

cynku, ołowiu, kadmu i arsenu stanowią poważny środowiskowy problem w obszarach o dużym 

zagęszczeniu przemysłu hutniczego, czego przykładem jest obszar Górnego Śląska. Jedną 

z możliwości ograniczenia zagrożeń związanych z tymi terenami  są procesy remediacyjne 

uwzględniające fitotechnologie. Polegają one na wykorzystaniu zdolności wybranych gatunków 

roślin do wzrostu i rozwoju na terenach silnie zanieczyszczonych. Uzyskanie trwałej pokrywy 

roślinnej o wieloletnim charakterze, ograniczającej dyspersję metali, może być oparte na udziale 

zarówno roślin remediacyjnych, jak i roślinności spontanicznej, które zapewniają w pełni 

funkcjonujący, trwały ekosystem.  Niemniej jednak znacząca rola mikroorganizmów w zasiedlaniu 

składowisk odpadów pohutniczych zarówno przez rośliny spontaniczne, jak i remediacyjne nie 

została szczegółowo poznana.  

Celem niniejszej pracy była ocena aktywności enzymatycznej gleb pochodzących ze 

składowisk odpadów pohutniczych (poflotacyjne i żużlowe), stanowiących podłoże dla roślin 

spontanicznie zasiedlających badany obszar. Wysoką aktywność zarówno dla dehydrogenaz, 

fosfatazy kwaśnej i zasadowej stwierdzono w glebie spod Macierzanki piaskowej; Lepnicy rozdętej; 

oraz Nawłoci pospolitej w porównaniu do obszarów kontrolnych (poflot i żużel). Badane obiekty 

charakteryzowały się wysoką zawartością ołowiu oraz cynku. 

1. Wstęp 

Tereny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, stanowią jeden z najbardziej 

zdegradowanych regionów naszego kraju. Głównie na skutek górnictwa węgla kamiennego, rud 

galmanu, cynku i ołowiu, jak również odkrywkowego wydobycia piasków i żwirów (Bąba i in. 2003). 

Jak donoszą dane literaturowe, do najbardziej niebezpiecznych, a tym samym stanowiących poważny 

problem środowiskowy należą odpady popłuczkowe, poflotacyjne oraz odpady z hutnictwa cynkowo 

- ołowiowego. Znaczne przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich na składowiskach 

pohutniczych spowodowały, iż region ten należy do obszarów o priorytetowej potrzebie podjęcia 

działań rekultywacyjnych. Ograniczenie toksyczności związków i pierwiastków zakumulowanych na 

terenach silnie zanieczyszczonych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemów 

silnie powiązanych relacjami troficznymi. Efektywna stabilizacja odpadów jest szczególnie 

utrudniona poprzez ich drobnoziarnistość, ekstremalnie wysoką zawartość metali ciężkich, 

zredukowaną zawartość makro- i mikro- składników oraz wysoce zróżnicowane odziaływanie 

czynników abiotycznych (Krzaklewski i Pietrzykowski 2001; Janecka i Sobik Szołtysek 2009). 

W związku z tym, nieodzownym działaniem na terenach poprzemysłowych staje się ich rekultywacja. 

Rekultywacja składowisk odpadów pohutniczych związana z działaniami ograniczającymi erozję 

wietrzną i wodną istotnie zapobiega ich negatywnemu odziaływaniu na otoczenie. W 2017 roku 


