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Abstract: The paper aimed at a description of properties, mainly physical, o f anthropogenic 
soil on the reclaimed area after the strip sulphur mine in Jeziorko. Two objects were chosen for 
testing: Field II, reclaimed by meadow and Field VI, reclaimed by forest. After analyses it was 
found out that total sulphur and organic carbon contents were more favourable on Field VI. 
Moreover, water properties of the reclaimed soil can be assessed as favourable, especially on 
Field II where the soil showed higher full and field water capacity and the retention of both the 
productive and available water than those on Field VI.
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WSTĘP
Na obszarach intensywnie eksploatowanych przemysłowo, jakimi są regiony górnicze, 

najsilniej daje się odczuć negatywny wpływ górnictwa na środowisko przyrodnicze i jego 
poszczególne składniki. Dotyczy to zwłaszcza górnictwa surowców mineralnych, które 
wydatnie przekształca rzeźbę terenu i wyłącza z użytkowania znaczne areały gruntów rolnych 
i leśnych, degradując walory krajobrazu [Dulewski, Wtorek, 2000]. W przypadku 
eksploatacji siarki metodą otworową obserwuje sięm.in. geodezyjne osiadania powierzchni 
i przekształcenia hydrogeologiczne, które wskazująna znaczny proces degradacji środowiska 
na tym obszarze. Występująrównież powierzchniowe zanieczyszczenia środowiska na skutek 
erupcji i wypływów silnie zmineralizowanych wód złożowych i silnie zakwaszonych wód 
technologicznych, wypływów siarki z nieszczelnych rur i przekopywania terenu [Gołda 
2000]. Kluczowym problemem staje się przywrócenie zniekształconym obszarom nie tylko 
biologicznie czynnej powierzchni, ale także walorów krajobrazowych. Pozwala to na 
zrealizowanie ustawowego obowiązku rekultywacji i dostosowanie przyszłych funkcji tych 
terenów do ich właściwości [Puka, 1996, Harabin i in. 1999].
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Celem niniejszego opracowania jest określenie właściwości, głównie fizycznych, 
gleby antropogenicznej o niewykształconym profilu na zrekultywowanym terenie po 
kopalni siarki.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Badania prowadzono na terenie po otworowej eksploatacji siarki w Jeziorku, 
miejscowości położonej na Równinie Tarnobrzeskiej między Tarnobrzegiem a Stalową 
Wolą. N aturalne gleby tego obszaru, w ytw orzone z plejstoceńskich piasków  i 
holoceńskich aluwiów, pod względem bonitacji reprezentują głównie klasy V i VI.

Rekultywację przeprowadził Zakład Rekultywacji Terenów Górniczych. Początkowo 
zdecydowano się na rolniczy typ zagospodarowania tak przekształconego obszaru. 
Jednak po wystąpieniu deficytu w pozyskiwaniu wapna poflotacyjnego oraz stwierdzeniu 
minimalnego zainteresowania ze strony rolników użytkowaniem zrekultywowanych 
obszarów zmieniono koncepcję i zatwierdzono wielokierunkowe zagospodarowanie -  
przede wszystkim leśne, łąkowe i wodne.

Do badań wytypowano dwa obiekty: Pole nr II (typ zagospodarowania określany 
jako łąkowy) oraz Pole nr VI (zagospodarowanie leśne).

Pole nr II było poddane kolejnym etapom rekultywacji w latach 1994-1995. Zabiegi 
rekultywacyjne obejmowały: porządkowanie terenu oraz neutralizację obszaru przy 
użyciu wapna poflotacyjnego, doprowadzonego systemem rurociągów z kopalni 
odkrywkowej „M achów”. Wapno, w dawce 300 t • ha“1, przemieszano z podłożem 
broną talerzową, następnie zastosowano nawożenie mineralne i wysiano m ieszankę 
lucerny siewnej (Medicago saliva L.) z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata L.) i 
rzepikiem jarym  (Brassica rapa L.), w normie, odpowiednio: 22, 20 i 8 kg • ha“1. Po 
trzech latach od siewu udział kupkówki i rzepiku zmniejszył się niemal do zera, a na 
polu pozostała lucerna niekoszona i niewykorzystywana jako źródło paszy.

Etapy i czas rekultywacji Pola nr VI były takie same jak  na Polu nr II, z tą różnicą, 
że w końcowej fazie wykonano nasadzenia leśne, głównie brzozę brodawkowatą (Betula 
pendula  Roth). Wapno poflotacyjne zastosowano w dawce od 300 do 1000 t • ha”1, w 
miejscach najbardziej skażonych.

Na terenie po Kopalni Siarki Jeziorko występuje wysoki poziom wód gruntowych i 
dlatego ważną rolę odgrywa w pierwszej kolejności uregulowanie stosunków wodnych. 
Także duża chemiczna aktywność siarki elementarnej narzuca konieczność oczyszczenia 
pól poeksploatacyjnych do stanu pozwalającego na zneutralizowanie technicznie i 
ekonom icznie uzasadnionym i dawkami neutralizatora, w tym przypadku wapna 
poflotacyjnego, produktów powstałych z jej utlenienia.

Badania własne przeprowadzono wiosną 1999 roku. W celu dokonania charak
terystyki rekultywowanych pól określono wybrane właściwości gleby: chemiczne 
(odczyn, zawartość węglanów, siarki ogółem i węgla organicznego) oraz fizyczne (gęstość 
stałej fazy, gęstość, pojemności i retencje wodne) (tab. 1 i 2).

Próbki do badań wodnych właściwości gleby pobrano z każdego pola, z warstw 0 -  
10 cm, 10-20 cm i 20-30 cm (w sześciu powtórzeniach). M ateriał glebowy pobrano 
do metalowych cylindrów o objętości 100 cm3, zachowując naturalną jego budowę.
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TABELA 1. Właściwości chemiczne, gęstość stałej fazy i gęstość gleby rekultywowanej 
w kierunku łąkowym i leśnym
TABLE 1. Chemical properties, soil particles density and density of soil reclaimed by grassland 
and forest

Obiekt
Object

Warstwa
Layer
cm

pH
1 mol 
KCl

Siarka ogółem 
Total sulphur

m g• 100 g 1

Węglany
Calcium
carbo
nate

Węgiel
organ.
Organic
carbon

g - 100g 1

Gęstość 
stałej fazy 
Soil parti
cles 
density

Mg • m 1

Gęs
tość
Den
sity

Pole nr II 
Field no II

0-10
10-20
20-30

6,8
6,9
7,0

6600
7300
3700

42,8
15,6
56,5

0,23
0,15
0,13

2,63
2,60
2,78

1,35
1,26
1,29

5870 38,3 0,17 2,67 1,30

Pole nr VI 
Field no VI

0-1 0
10-20
20-30

6,6
5,4
1,3

1800
2000
1000

28,6
0,0
0,0

0,33
0,32
2,15

2.65 
2,76
2.65

1,45
1,60
1,67

1600 9,5 0,93 2,69 1,57

NIR»,
LSD,.,

warstwa* obiekt 
layer* object

137 1,42 0,080

obiekt -  object - 0,53 0,030

0,097

r.n.; n.s.

0,098

0,038

Próbki te posłużyły następnie do oznaczenia pełnej i polowej pojemności wodnej w 
komorach niskociśnieniowych na porowatych płytach ceramicznych, przy potencjałach 
wody glebowej odpowiednio -0,098 i -15 ,54  kPa. Wilgotność silnego zahamowania 
wzrostu roślin, wilgotność całkowitego zahamowania wzrostu roślin i wilgotność 
trwałego więdnięcia roślin oznaczono w komorach wysokociśnieniowych, stosując jako 
m embranę celofan, na próbkach o niezachowanej makrostrukturze, przy wartościach 
potencjału wody glebowej odpowiednio: -155 ,4  kPa; -490 ,3  kPa i -1 5 5 4  kPa. 
Wszystkie wyniki pomiarów wodnych właściwości gleby wyrażono w kg • kg-1. Gęstość 
gleby wyznaczono m etodą graw im etryczną na podstaw ie stosunku m asy gleby 
wysuszonej w temperaturze 105°C do wyjściowej objętości gleby (100 cm3). Wyniki 
wyrażono w Mg • m”3.

P o zo s ta łe  a n a liz y  w y k o n an o  m eto d am i p o w sze ch n ie  s to so w an y m i w 
gleboznawstwie: gęstość stałej fazy gleby określono stosując metodę piknometryczną, 
odczyn gleby w 1 mol • dm“ KCl zmierzono potencjometrycznie [pH], zawartość 
siarki ogółem oznaczono metodą nefelometryczną [mg • 100 g_l], zawartość CaCO 
m etodą Scheiblera [g • 100 g“1], zawartość węgla organicznego oznaczono m etodą 
Tiurina w modyfikacji Simakowa [g • 100 g-1].



TABELA 2. Pojemności i retencje wodne gleby rekultywowanej w kierunku łąkowym i leśnym
TABLE 2. Water capacity and water retention o f soil reclaimed by grassland and by forest.

Obiekt
Object

Warstwa
Layer
cm

Pojemność wodna 
Water capacity

Wilgotność zahamowania 
wzrostu roślin 
Moisture of plant growth 
inhibition

Punkt trwa
łego więdnię
cia
Wilting point 
(przy
-1554 kPa)

Retencja wodyr -Water retention

pełna - foil 
(przy
-0,098 kPa)

polowa- field 
(przy -15,54 
kPa)

silnego -strong 
(przy-155,4 
kPa)

cakowitego-total 
(przy -490,3 
kPa)

grawitacyjnej 
gravitational 
(od -0,098 
d o -15,54 
kPa)

produkcyjnej 
productive 
(od-15,54 
do -490,3 
kPa)

użytecznej
available
(od
-15,54 do
-1554
kPa)

kg • kg-'

Pole nr II 0-10 0,410 0,228 0,163 0,119 0,095 0,182 0,109 0,133
Field no. II 10-20 0,472 0,208 0,140 0,090 0,037 0,264 0,120 0,171

20-30 0,455 0,171 0,116 0,089 0,069 0,285 0,081 0,101

*0-30 0,446 0,202 0,140 0,099 0,067 0,243 0,103 0,135

Pole nr VI 0-10 0,366 0,148 0,060 0,044 0,031 0,218 0,104 0,117
Field no. 10-20 0,261 0,125 0,018 0,013 0,012 0,135 0,112 0,113
VI 20-30 0,243 0,106 0,065 0,042 0,038 0,137 0,064 0,068

"*0-30 0,290 0,127 0,048 0,031 0,027 0,163 0,094 0,100

NIR0.„5
l s d , 05

warstwa 
X obiekt 
layer* 
object

0,0564 0,0324 0,0029 0,0021 0,0017 0,0058 0,0027 0,0033

obiekt
object

0,0219 r.n.; n.s. 0,0011 0,0008 0,0006 0,0022 0,0010 0,0012
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Uzyskane rezultaty zostały poddane ocenie statystycznej. Przeprowadzono analizą 
wariancji dla klasyfikacji podwójnej ortogonalnej (warstwa x obiekt) oraz klasyfikację 
pojedynczą ortogonalną -  czynnik zmienności: obiekt.

WYNIKI I DYSKUSJA
Glebę z Pola II, zagospodarowaną jako trwały użytek zielony, zaliczono biorąc pod 

uwagę odczyn do gleb obojętnych. Na glebie z Pola VI (użytek leśny) stwierdzono 
znaczny spadek pH wraz z głębokością od 6,6 do 1,3. W warstwie z najniższym 
pH nie zanotowano oczywiście występowania węglanów, a co ciekawe, zawartość 
siarlcl właśnie w tej warstwie była najniższa spośród wartości stwierdzonych dla 
wszystkich analizowanych warstw.

Siarka jest niezbędnym dla roślin składnikiem pokarmowym występującym w glebach 
w ilościach zależnych od zawartości materii organicznej, nawożenia mineralnego i 
organicznego oraz wielkości imisji związków tego pierwiastka z zanieczyszczonej nim 
atmosfery. Zawartość siarki ogółem w glebach Polski waha się w szerokim zakresie, to 
jest od kilku do kilkuset mg • ( 100 g)“1, a w glebach mineralnych niepodlegających większej 
antropopresji na ogół nie przekracza 200 mg • (100 g)"1. Dla gleb lekkich, a takie występują 
na badanym obszarze, już zawartość siarki ogółem >100 mg • (100 g)”1 uznawana jest za 
podwyższoną wskutek antropopresji (IV stopień zawartości siarki) [Motowicka-Terelak 
i in. 1993]. Zarówno na Polu II, jak i VI wartości te zostały znacznie przekroczone i 
zawierały się w przedziale od 1000 mg • (100 g)"1 w warstwie 20-30 cm gleby z 
nasadzeniami drzewnymi do 7300 mg • (100 g)"1 na użytku łąkowym, w warstwie 2 0 - 
30 cm. Tak dużą zawartość siarki ogółem tłumaczyć można tym, iż eksploatacji tego 
surowca towarzyszyły nierzadko awarie ciągów wydobywczych czy niekontrolowane 
wypływy siarki na powierzchnię.

W naszych warunkach glebowo-klimatycznych zawartość siarki najczęściej maleje 
wraz z głębokością pedonu. W badanej glebie nie wystąpiła ta zależność, co jest 
następstwem silnego przemieszania materiału tworzącego glebę antropogeniczną na 
obszarze po kopalni siarki.

Stwierdzono, że zawartość węglanu wapnia, szczególnie na Polu II, była bardzo 
wysoka, podobnie jak  w glebach wapniowcowych -  rędzinach i ukształtowała się na 
średnim poziomie 38,3 g • (100 g)”1. Na Polu VI węglan wapnia znajdował się tylko w 
górnej warstwie w ilości 28,6 g • (100 g)“1. Z kolei zawartość węgla organicznego na 
obu polach była bardzo niska i wynosiła średnio dla warstwy 0-30 cm odpowiednio dla 
pola rekultywowanego w kierunku łąkowym -  0,17 i leśnym -  0,93 g • ( 100 g)_l. Należy 
tu zw rócić uw agę na w arstw ę 2 0 -3 0  cm Pola VI, w której zaw artość w ęgla 
organicznego była wyjątkowo wysoka, 2,15 g • ( 100 g)“1, co wpłynęło na podanąpowyżej 
średnią. Na specyfikę właściwości chemicznych tej warstwy -  obok wysokiej zawartości 
węgla bardzo niskie pH i relatywnie mała zawartość siarki -  zwrócono już uwagę 
wcześniej.

Gęstość stałej fazy gleb mineralnych waha się od 2,55 do 2,70 Mg • m-3. Bez względu 
na typ zagospodarowania cecha ta zawierała się w tym przedziale. Podobnie gęstość 
gleby odpowiadała charakterystycznym wartościom tej cechy dla gleb mineralnych o 
układzie słabo zbitym i zbitym, to jest 1,26-1,67 Mg • m “3.
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Analizując wyniki pełnej pojemności wodnej dla warstw 0-10, 10-20, 20-30 cm, 
stwierdzono, że zakres wartości tej cechy wahał się od 0,243 kg • kg-1 na Polu VI do 
0,472 kg • kg”1 na Polu II. Należy ocenić je  jako wysokie i odpowiadające wartościom 
charakterystycznym  dla warstw  uprawnych gleb w apniow cow ych o korzystnie 
ukształtowanej strukturze [Turski i in. 1997]. Polowa pojemność wodna przyjmowała 
wartości od 0,106 do 0,228 kg • kg-1. Zarówno w przypadku pełnej, jak  i polowej 
pojemności wodnej górna warstwa obu pedonów charakteryzowała się najwyższymi 
w artościam i tych cech. N ajw yższe wartości w ilgotności silnego i całkow itego 
zahamowania wzrostu roślin oraz wilgotności punktu trwałego więdnięcia roślin (równej 
liczbowo retencji wody niedostępnej dla roślin) pojawiły się w wierzchniej warstwie 
Pola II, zaś najniższe w warstwie 10-20 cm Pola VI.

Retencja wody grawitacyjnej wiąże się z zawartościąmakroporów w glebie i zależy 
od wielkości pełnej i polowej pojemności wodnej. Wartości tej kategorii wody glebowej 
charakteryzowały się, podobnie jak i te pojemności, wysokim poziomem -  od 0,135 do
0.285.kg • kg”1, odpowiednio w warstwie 10-20 cm Pola VI oraz w warstwie 20-30 cm 
na Polu II. Prawidłowości stwierdzone dla wody produkcyjnej i wody użytecznej były 
bardzo podobne. Minimalne wartości retencji obu wymienionych powyżej kategorii wody 
(0,064 i 0,068 kg • kg”1) zauważono w warstwie 20-30 cm na Polu VI, o leśnym typie 
zagospodarowania, zaś maksymalne (0,120 i 0,171 kg • kg”1) w warstwie 10-20 cm Pola 
II, zrekultywowanego w kierunku łąkowym.

Warto zwrócić uwagę, że pod względem udziału retencji wody produkcyjnej w 
użytecznej sytuację na obu polach można uznać za korzystną. W glebie Pola II udział 
ten wynosił średnio w warstwie 0-30 cm ok. 80%, a na Polu VI aż 94%, co oznacza, że 
w obu przypadkach zdecydowana większość wody dostępnej dla roślin może być 
wykorzystana na przyrost ich masy.

W łaściwości wodne badanej rekultywowanej gleby na polach zagospodarowanych 
jako użytek zielony bądź leśny kształtują się korzystnie, szczególnie retencja wody 
użytecznej i produkcyjnej. Biorąc pod uwagę dew astację tego terenu podczas 
eksploatacji siarki, efekt rekultywacji należy więc ocenić jako bardzo pozytywny. 
Niestety nie udało się w trakcie zabiegów rekultywacyjnych usunąć resztek siarki, 
jed n ak  zastosow anie w apna poflo tacy jnego w dużej m ierze zredukow ało  jej 
oddziaływanie na środowisko glebowe.

WNIOSKI

1. Zastosowanie wapna poflotacyjnego, jako neutralizatora, w sposób znaczący wpły
nęło na wartości pH KC] na Polu II, zagospodarowanym w kierunku użytkowania 
łąkowego. Natomiast zawartość siarki ogółem i węgla organicznego była korzyst
niejsza na Polu VI rekultywowanym w kierunku leśnym.

2. Właściwości wodne zrekultywowanej gleby należy ocenić jako korzystne, szczegól
nie na Polu II, gdzie gleba charakteryzowała się wyższą pełną i połową pojemnością 
wodną oraz retencją zarówno wody produkcyjnej, jak  i użytecznej niż na Polu VI.
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3. Zarówno brzoza, jak  i lucerna siewna, wprowadzone na rekultywowany teren, znaj
dują się w dobrej kondycji, do czego niewątpliwie przyczyniły się prawidłowe sto
sunki wodne siedliska glebowego.
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