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Streszczenie. Rozkład celulozy jako głównego składnika tkanki resztek roślinnych wzboglebę w polisachardydy, które są wykorzystywane przez edafon gleby jako podstawowe źródło
węgla w tym środowisku . Za rozkład ten są odpowiedzialne drobnoustroje celulolityczne, produkujące enzymy kompleksu celulaz. Przedstawiono metody oznaczania aktywności enzymów grupy
celulaz stosowane do badań w środowisku gleby.
S ł o w a k I u c z o we : gleba, całkowita aktywność celulolityczna, sacharaza
gaca

Każdego roku do środowiska naturalnego wraz z obumarłymi tkankami roś
linnymi trafiają duże ilości polisacharydów nie rozpuszczalnych i rozpuszczalnych w wodzie między innymi: celuloza, skrobia, sacharoza i inne. Węgiel
zmagazynowany w tych związkach chemicznych może trafić ponownie do
"obiegu węgla w przyrodzie" w wyniku enzymatycznego rozkładu tych związków
przez wyspecjalizowane grupy fizjologiczne mikroorganizmów celulolitycznych,
amylolitycznych i innych.
Celuloza zbudowana jest z łańcuchów utworzonych z jednostek ~-D-glukozy
połączonych wiązaniami ~-l,4-glikozydowymi. Podstawową jed-nostką powtarzającą się w łańcuchu celulozy jest dwucukier celobioza [1,4]. Łańcuchy celulozy połączone są między sobą wiązaniami wodorowymi i siłami Van der Waalsa,
tworząc elementarną fibryllę. Celuloza zawiera dwa rodzaje regionów, jedne
w których łańcuchy celulozy ułożone są równolegle tworząc strukturę krystaliczną i drugie regiony amorficzne, gdzie łańcuchy są rozmieszczone nieregularnie. Stopień krystaliczności celulozy zależy od pochodzenia celulozy i źródła
jej pozyskiwania [14]. Wskaźnik krystaliczności celulozy kształtuje się od 0% dla
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Ab s trac t. Decomposition of cellulose as a main ingredient of plant residues enriches the soil
in polysaccharides which are the main source of carbon in that environment, utilized by the
edaphon. The cellulose microorganisms are responsible for this decomposition, as they produce the
enzymes of the cellulase complex. The methods of determination of the activity of the cellulase
enzymes used in examining the soil environment are presented.
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