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Abstract: The goal o f the paper was to define and compare selected chemical and physical 
properties in five layers of the initial profile of soils formed on very dense grounds of heaps as 
the result o f their reclamation and 23-years lasting agricultural and forestry management. In 
both types of soils the differentiation of chemical properties in the profile was found, which 
indicated advanced soil-forming process. This particularly refers to the growth o f organic C, 
total N and both total and available phosphorus in the layer near the surface. In both types of 
soil intensive transportation of substances easily soluble in water was observed. The obtained 
results indicate higher dynamics of the weathering processes in the layers near the surface of 
the soil used in agriculture compared to the one used in forestry.
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WSTĘP
Tempo zm ian właściwości „surowych” gruntów zw ałowiskowych poddanych 

rekultywacji i przyrodniczemu zagospodarowaniu jest ściśle skorelowane z dynamiką 
procesów glebotwórczych i zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od:
♦ uziamienia i składu mineralnego oraz właściwości fizycznych i chemicznych gruntu,
♦ klimatu i mikroklimatu,
♦ ukształtowania terenu,
♦ składu gatunkowego wprowadzonej roślinności,
♦ antropogenicznej (agrotechnicznej) stymulacji procesów glebotwórczych.



240 S. Kowalik

Objęte rekultywacją grunty zwałowiska „M achów” można uznać za potencjalnie 
żyzny substrat glebow yjednak o dużej wadliwości, zwłaszcza właściwości fizycznych. 
Bardzo duża zwięzłość tych utworów, przy braku odpowiedniej struktury i próchnicy 
ogranicza tempo i zasięg procesów wietrzeniowych w profilu oraz dynamikę zasiedlania 
i aktywność organizmów glebowych. Duża wadliwość stosunków wodno-powietrznych 
hamuje wzrost i rozwój roślin, powodując spłycenie strefy penetrowanej przez ich 
korzenie. Rekultywacyjne użytkowanie rolnicze sprzyja łagodzeniu tej wadliwości w 
warstwie przypowierzchniowej dzięki stosowanym zabiegom agrotechnicznym  i 
oddziaływ aniu uprawianych roślin. Z kolei roślinność drzewiasta, w przypadku 
zagospodarowania leśnego, powoduje głębszą penetrację korzeni w profilu glebowym, 
sprzyjając rozluźnieniu i poprawieniu struktury utworu. Problematykę zmian właściwości 
fizycznych w gruntach zwałowisko wy ch w wyniku 16-letniej rekultywacyjnej uprawy 
rolniczej przedstawiono w jednej z wcześniejszych prac [Kowalik 1995]. Wielu autorów 
wskazuje również, że zmiany właściwości chemicznych, zwłaszcza takich jak: odczyn, 
zawartość węgla organicznego i azotu, zawartość różnych form fosforu, zasobność w 
składniki pokarmowe, stanowią niezmiernie ważną infonnację o tempie i kierunku 
przebiegu procesów glebotwórczych [Czępińska-Kamińska 1992, Gilewska 1991, 
Gołębiowska i Bender 1983, Kowalik 1989 i 1995, Smeck 1973, W ójcik 2002]. W 
opracowaniu niniejszym podjęto próbę oceny kierunku i dynamiki zmian właściwości 
chemicznych inicjalnych gleb tworzących się pod wpływem wieloletniego rolnego i 
leśnego zagospodarowania bardzo zwięzłych gruntów zwałowiskowych.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w 2000 r. na zwałowisku zewnętrznym odkrywkowej kopalni 
siarki „Machów”, na powierzchniach objętych, 23 lata temu, rekultywacją rolniczą i 
leśną. Zwałowisko o powierzchni 880 ha ma wysokość względną 60 m. Jego rekultywację 
realizowano w latach 1976-1998, sukcesywnie w miarę kończenia zwałowania na 
poszczególnych częściach. Ostatecznie zostało uformowane w postaci wierzchowiny, skarp 
i szerokich półek międzyskarpowych. Skarpy zostały objęte rekultywacją i zagospo
darowaniem leśnym, natomiast wierzchowina i szerokie półki -  rolnym.

Badaniami objęto najstarsze fragmenty wierzchowiny i północnej skarpy, na których 
po wykonaniu w 1977 r. rekultywacji technicznej i szczegółowej, wprowadzono 
roślinność i rozpoczęto ich rekultywacyjne użytkowanie.

Powierzchnia badawcza na wierzchowinie została dobrze wyrównana i charakteryzuje 
się nachyleniem  w ynoszącym  1-2% . Po w ykonaniu odpow iednich zab iegów  
rekultywacyjnych w 1977 r. została obsiana mieszanką lucerny z trawami. Po czteroletnim 
użytkowaniu kośnym powierzchni prowadzono na niej uprawę roślin jednorocznych w 
zmianowaniu, w dwu czteropolowych rotacjach o następującej sekwencji:
♦ burak pastewny (na oborniku),
♦ jęczmień jary,
♦ życica wielokwiatowa,
♦ pszenica ozima.
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TABELA 1. Skład granulo metryczny gruntu w profilu gleby inicjalnej zwałowiska "Machów " 
[Konieczny 2001 i Malik 2001]
TABLE 1. Texture of soils in the profile of initial soil of the rubble heap "Machów" [Konieczny 
2001 and Malik 2001]

Głębok. 
Depth [cm]

Użytko
wanie*

Zawartość [%] frakcji [mm] -  Contents [%] of fractions [mm] 
Średnio (zakres) -  Mean (range)

1,0 0 - 0,1 0 ,1- 0 , 0 2 <0 , 0 2 <0 , 0 0 2

0 - 1 0 R 15 (14-16) 15 (14-16) 75 (72-79) 62 (46-73)
L 17 (9-24) 13 (9-18) 70 (64-82) 41 (37-50)

10-25 R 15 (12-19) 7 (4-9) 79 (77-81) 50 (46-59)
L 15 (4-27) 12 (8-18) 73 (62-88) 43 (35-55)

30-50 R 17 (12-20) 12 (8-16) 71 (64-76) 44 (41-48)
L 13 (12-15) 12 (6-19) 75 (69-79) 46 (39-51)

50-70 R И (8-14) 12 (10-13) 77 (73-80) 50 (31-64)
L 8 (4-12) 11 (5-19) 81 (69-91) 45 (35-59)

80-100 R 18 (10-32) 16(10-21) 6 6  (51-79) 34 (27-39)
L 14 (10-17) 12 (8-19) 74 (64-81) 40 (35-47)

*R -  użytkowanie rolnicze, agricultural management; L -  użytkowanie leśne, forest management

W  tym  okresie (12 lat) średnio roczne nawożenie m ineralne wynosiło 370 kg 
N PK  • ha-1.W trzynastym  roku użytkow ania pow ierzchnię obsiano ponow nie 
m ieszanką lucerny z trawami, która w postaci silnie zachwaszczonej, z niewielkim  
ju ż  udziałem  lucerny w poroście, dotrwała do momentu badań, tj. 2000 r. M ożna 
przyjąć, że w okresie pierw szych 16 lat powierzchnia badawcza była użytkowana 
właściw ie, natom iast w ostatnich siedmiu latach ekstensywnie (eksploatacja bez 
odpowiedniego nawożenia i zabiegów pielęgnacyjnych).

Powierzchnia badawcza na skarpie, o wystawie północnej, ma nachylenie 20-25% . 
Po wykonaniu zabiegów z zakresu rekultywacj i podstawowej w 1977 r. została obsadzona 
wielogatunkową roślinnością drzewiastą i krzewiastą. W drugim roku po wykonaniu 
nasadzeń zastosowano nawożenie powierzchniowe azotowo-fosforowe w ilości 80 kg N 
i 90 kg P20 5 na ha oraz w dwóch następnych latach po 70 kg N • ha-1. Aktualnie w 
piętrze A zbiorowiska roślinnego występuje głównie olsza czarna, modrzew europejski, 
klon jawor i topola (średnie zagęszczenie około 20 szt na 1 ar). Wysokość topoli przekracza 
zwykle 15 m, pozostałych gatunków mieści się najczęściej w przedziale 10-15 m.

Jesienią2000 r. pod koniec 23 okresu wegetacyjnego, wykonano po cztery odkrywki 
glebowe na powierzchni użytkowanej rolniczo oraz na wybranym fragmencie skarpy. 
Próbki pobrano z 5 warstwprofilu glebowego: 0-10; 10-25; 30-50; 50-70 i 70-100 cm.

Oznaczenia laboratoryjne wykonano następującymi metodami:
♦ skład granulometryczny oraz takie właściwości, jak: pH, zawartość C aC 0 3, prze

wodność elektrolityczną właściwą (przy stosunku grunt:woda jak  1:5); przyswajał-
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ny Mg, zawartość С org. i zawartość N og. oznaczono metodami stosowanymi 
powszechnie w laboratoriach agrochemicznych,

♦ przyswajalne formy P i К  zmodyfikowaną metodą Egnera-Riehma [Lityński i in. 
1976] z ekstrakcją buforem mleczanu amonu w kwasie octowym; liczby graniczne 
dla P90 5 i K20  są takie same -  10 i 20 w przypadku gleb rolniczych oraz 8 i 15 w 
odniesieniu do gleb leśnych,

♦ zawartość pierwiastków alkalicznych ekstrahowanych m ieszaniną HC104 i H N 0 3 
oraz wodą oznaczono metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej,

♦ P og. -  kolorymetrycznie w wyciągu mieszaniną HC104 i H N 0 3,
♦ S042" -  w wyciągu wodnym metodą nefelometryczną.

WYNIKI I DYSKUSJA

Odczyn i zawartość C aC 0 3 w badanych glebach inicjalnych, charakteryzują się 
stabilnością zarówno w czasie, jak  i w poszczególnych warstwach profilu, niezależnie 
od sposobu użytkowania.

Odczyn (tab. 2) badanych warstw profilu glebowego, zarówno w przypadku 
powierzchni od 23 lat użytkowanej rolniczo, jak  i zalesionej, nie wykazuje praktycznie 
zróżnicowania. Jest to zapewne związane z dużymi zdolnościami buforującymi tych 
gruntów, wynikającymi z wysokiej zawartości w nich iłu koloidalnego i C aC 0 3. 
W prawdzie w warstwie ornej gleby użytkowanej rolniczo pod wpływem nawożenia i 
oddziaływania uprawianych roślin wystąpiła niewielka obniżka pH i mimo że jest 
statystycznie istotna, w wartościach bezwzględnych wynosi zaledwie około 0,2. 
Odwrotny trend w rozkładzie wartości pH stwierdzono w przypadku zalesionej skarpy, 
gdzie w dwóch warstwach przypowierzchniowych była ona wyższa o 0,2-0,3 jednostki 
od warstw głębszych, mimo że pH zalegającej na powierzchni warstewki próchnicy 
nadkładowej (2 -4  cm) oscylowało wokół wartości 6,9.

Zawartość C aC 0 3 (tab. 2) wykazuje nieznaczne zróżnicowanie w profilu gleb 
objętych badanymi. Warstwy przypowierzchniowe gleby użytkowanej rolniczo były 
nieco zasobniejsze w ten związek. Wydaje się, że układ ten jest przypadkowy i wiąże 
się ze zm iennością uziam ienia i składu mineralnego zwałowanych utworów, a nie z 
zachodzącymi procesami glebotwórczymi. Potwierdza to nieco wyższa zawartość cząstek 
ilastych w glebie użytkowanej rolniczo, szczególnie zaś w jej warstwie omo-próchnicznej 
(tab.l). Bykov [2003], który prowadził badania na analogicznych utworach zwało- 
w iskowych Kopalni Siarki „Piaseczno”, wykazał dość ścisłą dodatnią korelację 
pomiędzy udziałem w składzie granulometrycznym cząstek ilastych, a zawartością 
węglanu wapnia.

Pozostałe z badanych właściwości wykazywały duże lub znaczące zróżnicowanie, 
zarówno w zależności od badanej warstwy, jak  też sposobu użytkowania gruntu.

Liczne wyniki badań z zakresu rekultywacji utworów bezglebowych wskazują 
jednoznacznie, że największą rolę w dynamizowaniu procesów glebotwórczych, a 
zarazem zmianie niekorzystnych właściwości fizycznych i chemicznych „surowych” 
gruntów, odgrywa akumulacja w nich materii organicznej oraz tworzenie się próchnicy 
i związków mineralno-organicznych [Fogler 1980, Gołębiowska i Bender 1983, Gilewska



TABELA 2. Podstawowe właściwości chemiczne (wartości średnie) gleby inicjalnej zwałowiska "Machów" użytkowanej rolniczo i 
zalesionej [Konieczny 2001 i Malik 2001]
TABLE 2. Basic chemical properties (mean values) of initial soil of the rubble heap 'Machów" of agricultural and forestry management 
[Konieczny 2001 and Malik 2001 ]

Głębokość 
Depth [cm]

pH
H20

PEW 
[dS • m ']

CaCO,
[%]

Składniki przyswajalne -  Available elements 
[mg • kg ']

Mg К P

Stan wyjściowy 
Initial state*

7,6 [V=2%] n.o. 10,9 [V== 15%] 451,0[V=25%] 473,9[V=20%] 8 , 8  [V= 19%]

po 23 latach R L R L R L R L R L R L

0 - 1 0

10-25
30-50
50-70
80-100

7,37
7,39
7,52
7,58
7,62

7,88
7,91
7,67
7,62
7,61

2 , 1 0

2,29
2,46
2,69
2,80

0,31
0,52
1,78
2,17
2,43

13,83
14,68
12,99
12,17
10,37

11,95
11,40
12,31
12,70
10,19

171.5 
2 1 2 , 0  

370,7
644.5 
639,2

305,8
300,3
436.0
551.0
606.0

439,2
445.5
484.7
591.5
548.7

526.0 
478,3
506.1 
497,6
489.1

50,2
38,8

8,1

7,1
6 , 8

25,1
16,9
10 , 8

12,5
13,8

NIR - LSD 
(p=0,05)

0,16 0,24 0,33 0,65 n.L a i 243,0 189,7 134,8 102,4 7,6 7,2

* wartości uśrednione dla 37 próbek glebowych pobranych przed wykonaniem rekultywacji szczegółowej, z części zwałowiska obejmującej 
powierzchnie badawcze, average values for 37 soil samples taken before in detail reclamation from the part covering the study area;
PEW -  przewodność elektrolityczna właściwa -  specific electroconductivity; V -  współczynnik zmienności -  variation coefficient 
n.o. -  nie oznaczono -  not determined; n.L -  różnica nieistotna -  nonsignificant difference
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TABELA 3. Zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego 
(wartości średnie) w glebie inicjalnej zwałowiska "Machów" 
użytkowanej rolniczo i zalesionej
TABLE 3. The content of organie carbon and total nitrogen 
(mean values)in the initial soil of the rubble heap "Machów" 
of agricultural and forestry management

Głębokość
Depth
[cm]

0-10
10-25
30-50
50-70
80-100

NIR -  LSD 
(P=0,05)

С org. 
Organic С 
[%]

R

1,22
1,08
0,76
0,82
0,78

0,42

1,49
0,80
0,56
0,78
0,60

0,35

N og. 
Total N 
[%]

R

0,11
0,10
0,06
0,07
0,06

0,02

0,17
0,08
0,07
0,07
0,07

0,02

C:N

R

11 , 2
11,2
11,8
12,1
12,1

8,6
10,2
7,8

11,3
9,0

Gilewska 1991, Kowalik 1989 i 
1995]. Stąd też wszelkie działania 
(dobór roślin, zabiegi agrotech
niczne itp.) sprzyjające wzboga
ceniu gruntów w zasobną w azot 
substancję organiczną i intensy
fikujące jej przemiany, należy 
u znać za d z ia ła n ia  n a jk o 
rzystniejsze dla potrzeb rolnego i 
leśnego ich zagospodarowania. Z 
tego też względu na objętej bada
niam i pow ierzchni w ierzcho
winy użytkowanie rolnicze roz
poczęto od uprawy m ieszanki 
lucerny z trawami, następnie dwie 
czteroletnie rotacje roślin jedno
rocznych i powrót do mieszanki 
lucerny z trawami. Z tych sa
mych względów w składzie ga

tunkowym zadrzewień na skarpie obok gatunków lasotwórczych duży udział miała 
olsza czarna -  gatunek fitomelioracyjny. Po 23 latach rolniczej uprawy gruntu (ostatnie 
8 lat gospodarka ekstensywna) stwierdzono znaczący wzrost w stosunku do stanu 
wyjściowego [Kowalik 1989], zawartości С org. i N og. w poziomie 0-25 cm (o ponad 
0,4% Corg. i około 0,04% N og.). Przy czym w poziom ie tym zaznaczyła się 
dwudzielność, będąca następstwem niewykonywania od 11 lat orki. Nieco wyższa 
zawartość С org. w warstwie 0-10 cm niż w warstwie 10-25 cm wskazuje na tworzenie 
się poziomu damiowo-próchnicznego (tab. 3). W glebie zalesionej wzrost zawartości 
С org. i N og. dotyczył tych samych warstw co w glebie użytkowanej rolniczo (0-10 i 
10-25 cm), jednak różnice między nimi były znacznie większe. Warstwa 0-10  cm 
wykazuje średnio o 0,27% wyższą zawartość węgla organicznego i 0,05% azotu ogólnego 
w porównaniu z tą samą warstwą gleby użytkowanej rolniczo, natomiast w warstwie 
10-25 cm odwrotnie, stwierdzono niższe zawartości tych składników odpowiednio o 
0,28% i 0,02% (tab. 3). Średnia ważona zawartości С org. i N og. wyliczona dla 
warstwy 0-25 cm wskazuje na nieznacznie większą zawartość tych składników w 
glebie użytkowanej rolniczo, natomiast ich przyrost w warstwach przypowierzchniowych 
(0-25 cm), w stosunku do warstw głębszych (30-100 cm) był nieznacznie wyższy w 
przypadku powierzchni zalesionej. Stosunek C:N w całym profilu obydwu badanych 
gleb jest zbliżony, lecz nieznacznie szerszy w glebie użytkowanej rolniczo. Porównanie 
oznaczonych zawartości С org. w poziomie omo-próchnicznym (0-25 cm) z wynikami 
badań K ow alika [1995] przeprow adzonych na tej samej pow ierzchni w chwili 
zakończenia intensywnej, 16-letniej uprawy wskazuje, że okres ekstensyw nego, 
nieracjonalnego użytkowania w ostatnich siedmiu latach przyczynił się do spadku ilości 
materii organicznej i azotu, zwłaszcza w warstwie 10-25 cm. Przy porównywaniu
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TABELA 4. Zawartość Ca, Mg, K, Na i P (wartości średnie) w glebie inicjalnej zwałowiska 
'Machów" użytkowanej rolniczo i zalesionej
TABLE 4. The content of Mg, К, Na i P (mean values) in the initial soil of the rubble 
heap "Machów" of agricultural and forestry management

Głębokość
Depth
[cm]

Zawartość -  Content [g • kg ’]

Ca Mg К Na P

Stan wyj
ściowy 
Initial state

53,0 [V=ll%] 11,0 [V=15%] 11 , 1 [ 10 %] 0 , 8  [16%] n.o.

R L R L R L R L R L

0 - 1 0

10-25
30-50
50-70
80-100

63,15
64,95
64,92
59,35
55,65

50,53
52,82
60,87
63,30
58,09

11,48
11,45
11,53
1 2 , 8 8

12,08

9,69
9,19

10,58
10,75
1 0 , 6 8

14,05
14,37
15,00
14,27
12,72

12,30
12,63
13,20
13,32
13,28

0,74
0,75
0 , 8 6

1,15
1 , 2 2

0,62
0 , 6 8

0,77
0,79
0,85

0,48
0,43
0,26
0,33
0,31

0,50
0,34
0,34
0,34
0,33

NIR-LSD
(oc=0,05)

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 0,29 n.i. 0 , 2 1 0,09

wielkości akumulacji węgla organicznego i azotu w inicjalnych poziomach próchnicznych 
gleby użytkowanej rolniczo i pod uprawami leśnymi, należy jednak pamiętać, że w przypadku 
tych ostatnich występuje znaczne nagromadzenie tych składników w próchnicy nadkładowej.

Interpretacja oznaczeń zawartości С org. w profilu gleby inicjalnej tworzącej się w 
procesie rekultywacji bardzo zwięzłych gruntów pogómiczych jest trudniejsza niż w 
glebach wykształconych. Głębsze warstwy profili objętych badaniami gleb stanowią 
bowiem utwory zawierające znaczne ilości składników w formach zredukowanych, 
które m ogą podwyższać wyniki oznaczeń zawartości С org. Biorąc zatem zawartość С 
org. w warstwach głębszych jako punkt odniesienia do określenia przyrostu tego 
składnika w tworzącym się poziomie próchnicznym można przyjąć, że w rzeczywistości 
różnice te (przyrost) są nieco większe.

W  wyniku wieloletniego użytkowania rolniczego i leśnego nastąpił wyraźny wzrost 
zasobności inicjalnego poziomu próchnicznego w fosfor ogólny (tab. 4) i przyswajalny 
(tab. 2). Przy czym wyższa zawartość statystycznie istotna dotyczy w użytkowaniu 
rolniczym warstwy 0-25 cm, natomiast w leśnym tylko 0-10 cm. W warstwie 0-10  
cm ogólna zawartość fosforu w glebie objętej użytkowaniem rolniczym i leśnym jest 
zbliżona, natomiast zawartość P przyswajalnego jest dwukrotnie wyższa w glebie 
użytkowanej rolniczo. Mimo wielokrotnego wzrostu zasobności tej warstwy w fosfor 
przysw ajalny w porównaniu z warstwam i głębszym i (6-krotny w zrost w glebie 
użytkowanej rolniczo i 2,5-krotny pod zalesieniem), w dalszym ciągu ilość dostępnego 
dla roślin P jest zbyt mała, mimo że ogólna zawartość tego składnika jest zbliżona do 
występującej w wielu glebach średnio żyznych [Czępińska-Kamińska 1992]. Wiąże 
się to zarówno z powolnym rozkładem apatytu (w tej postaci występuje zwykle fosfor 
w utworach wydobytych z dużych głębokości) w warunkach alkalicznego odczynu 
[Smeck 1973], jak  też sprzyjającymi warunkami jego retrogradacji (wysokie pH, duża
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TABELA 5. Zawartość kationów w wyciągu wodnym z gleby inicjalnej zwałowiska "Machów" 
użytkowanej rolniczo i zalesionej
TABLE 5. The content of basic cations in the water extract of the initial soil of the rubble heap 
"Machów" of agricultural and forestry management

Głębokość
Depth
[cm]

Zawartość -  Content [cmol(+) - kg ']

Ca21 Mg2i K' Na' Suma -  Total

R L R L R L R L R L

0 - 1 0

10-25
30-50
50-70
80-100

15,85
15,31
15,73
15,26
15,22

0,93
I,73 
9,76
II,89 
13,23

0 , 6 6

0,97
1,96
3,01
3,04

0,18
0 , 2 2

1,46
2,32
2,62

0,39
0,38
0,50
0,57
0,56

0,30
0,30
0,44
0,51
0,51

0,11
0,18
0 , 6 8

1,60
2 , 1 2

0,07
0,14
0,25
0,38
0,56

17,1
16,84
18,87
20,44
20,94

1,48
2,39

11.91 
15,10
16.92

! NIR - LSD
! (p-0,05 )1

n.i. 2,13 0,72 0,77
i

0,07 0,08 0,63 0,25 1,45 2,62

zasobność gruntu w Ca i Mg). Znaczny wzrost zasobności w przyswajalny fosfor 
gleby użytkowanej rolniczo jest oczywiście następstwem wieloletniego stosowania 
nawożenia mineralnego tym składnikiem.

Inaczej przedstawia się zawartość i rozkład w profilu analizowanych składników 
alkalicznych -  Ca, Mg, K, Na. Składniki te wykazują naturalną (wyjściową) zawartość 
w gruncie na poziomie wysokim (Ca, Mg, K) lub wystarczającym (Na) oraz trend 
wzrostowy ich zawartości w głąb profilu. Taki trend oraz porównanie aktualnie 
występujących zawartości tych pierwiastków ze stanem wyjściowym [Kowalik 1989], 
dowodzi przemieszczania się ich w głąb profilu wraz z infiltrującą wodą. W największym 
stopniu proces ten dotyczy przyswajalnych i rozpuszczalnych w wodzie form magnezu, 
przy czym wyraźnie zarysowały się tu różnice w zależności od sposobu użytkowania. 
Na powierzchni użytkowanej rolniczo zasobność poziomu omo-próchnicznego w magnez 
przyswajalny zmniejszyła się, w stosunku do stanu wyjściowego 2,5-krotnie, natomiast 
w stosunku do dwóch najgłębszych warstw w profilu jest niższa ponad 3-krotnie (tab. 
2). Poziom próchniczny powierzchni zalesionej jest wyraźnie zasobniejszy w formy 
przyswajalne tego pierwiastka. Stwierdzono też mniejszy spadek jego zawartości w 
stosunku do stanu wyjściowego i aktualnej zawartości w warstwach głębszych profilu. 
Wytłumaczeniem mniejszej zasobności w przyswajalny magnez warstwy 0-25 cm gleby 
użytkowanej rolniczo, może być odprowadzenie znacznej jego ilości z plonem roślin. 
Odmiennie przedstawia się porównanie zawartości M g2+, a także Ca2+ w wyciągu 
wodnym  badanych gleb. Warstwy 0 -10  i 10-25 cm gleby zalesionej zaw ierają 
wielokrotnie mniej Mg2" i Ca24 od analogicznych warstw gleby użytkowanej rolniczo. 
Różnice te mogą mieć związek z wyższą dynamiką procesów wietrzeniowych w warstwie 
omo-próchnicznej na skutek zabiegów uprawowych, a także z ogólnie wyższą w niej 
zawartością wapnia. Dodatkowym czynnikiem zubożającym przypowierzchniowe 
warstwy zalesionej skarpy w rozpuszczalne w wodzie składniki jest niewątpliwie erozja 
wodna. Zestawione w tabelach 4 i 5 wyniki wskazują, że stosunkowo słabo prze
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mieszczana jest w profilu przys
wajalna i rozpuszczalna w wodzie 
forma potasu, niezależnie od spo
sobu zagospodarowania. W przy
padku formy rozpuszczalnej w 
wodzie różnica między jej zawar
to śc ią  w w arstw ach  p rzy p o 
wierzchniowych i głębszych jest 
istotna statystycznie.

Duża różnica pomiędzy glebą 
zalesioną i użytkowaną rolniczo 
w y stąp iła  w zaw arto śc i s ia r
czanów, natom iast nie stw ier
dzono zróżnicowania między nimi 
w przypadku zaw artości С Г i 
H C 0 3" (tab .6). G leba ro lnicza 
w y k azu je  w y so k ą  zaw arto ść  
S 0 42" w całym profilu, z nie
w ielką tendencją w zrostow ą w 
głąb, natomiast gleba zalesiona charakteryzuje się niską zawartością tego anionu w warstwach 
przypowierzchniowych (0-10 i 10-25 cm) i silnym wzrostem w warstwach głębszych. 
Wskazuje to na intensywniejszy przebieg procesów wietrzenia (także utleniania siarki 
zredukowanej) w warstwach przypowierzchniowych gleby użytkowanej rolniczo oraz 
wymycie siarczanów z wodą spływającą po stoku w przypadku zalesionej skarpy.

Podobne trendy  zm ian zaw artości rozpuszczalnych  w w odzie sk ładników  
alkalicznych i siarczanów, w profilu gleb zalesionych, stwierdził Bykov [2003] na 
zw ałow isku Kopalni siarki „P iaseczno” i W ójcik [2002] na zw ałow isku KW B 
„Adamów”. Jednak zróżnicowanie, pod tym względem, w profilu gleb badanych przez 
tych autorów było zwykle mniejsze (niekiedy statystycznie nieistotne) niż opisane wyżej 
w glebach zwałowiska „M achów”. Należy jednak podkreślić, że gleby zwałowiska 
kopalni „Piaseczno” i „A dam ów ” charakteryzowały się niższą zaw artością tych 
składników w całym profilu. Porównanie to wskazuje na ścisły zw iązek m iędzy 
poziom em  zawartości łatwo rozpuszczalnych składników, a dynam iką ich prze
mieszczania się w głąb profilu.

W  zależności od rodzaju użytkowania oraz głębokości pobrania próbki z profilu 
glebowego, stwierdzono duże różnice w łącznej zawartości oznaczonych w wyciągu 
wodnym pierwiastków (rys. 1). Inicjalny poziom próchniczny gleby użytkowanej rolniczo 
charakteryzuje się wielokrotnie wyższą sumą oznaczonych pierwiastków (analogicznie 
układają się wartości przewodności elektrolitycznej właściwej -  tab. 2), w której ponad 
90% stanowi wapń, około 4%  magnez, 2,5% potas i sód poniżej 1 %. Wraz z głębokością 
profilu sukcesywnie zmniejsza się udział Ca do wartości 73% w warstwie 80-100 cm, 
przy równoczesnym wzroście udziału Mg i Na. Udział sodu w najgłębszej warstwie 
osiągnął wartość 10%. Odmiennie przedstawia się sytuacja w glebie zalesionej, 
najmniejszy udział Ca w sumie pierwiastków alkalicznych wystąpił w inicjalnym poziomie

TABELA 6 . Zawartość S 042 , Cl , H C 03 w wyciągu 
wodnym z gleby inicjalnej Zwałowiska "Machów" 
użytkowanej rolniczo i zalesionej
TABLE 6 . The content of SO .2 , Cl ", HCO. in the water4 ’ ’ 3
extract in the initial soil of the rubble heap 'Machów" of 
agricultural and forestry management

Głębok.
Depth
[cm]

Zawartość -  Content [cmol(-) * kg ']

S 0 42 Cl HCO3

R L R L R L

0 - 1 0

10-25
30-50
50-70
80-100

15,84
17,00
17,45
18,68
18,88

0,42
1,90

10,63
13,59
15,13

0,003
0,007
0,003
0 , 0 1 0

0,078

0,05
0,04
0,05
0,04
0,05

0,70
0,65
0,63
0,65
0,78

0,70
0,65
0,55
0,45
0,48

NIR 1,90 2,4 n.i. n.i. n.i. 0 , 1 2
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□  Ca D M g  П К  D N a

RYSUNEK 1. Udział poszczególnych pierwiastków alkalicznych rozpuszczalnych w wodzie w ogólnej 
ich zawartości
FIGURE 1. The distribution of alcalic elements in water extract in their total amount

próchnicznym, z tendencją wzrostową do głębokości 30-50 cm. Silny spadek wraz z 
głębokościąprofilu wystąpił natomiast w przypadku potasu. Jego 20% udział w poziomie 
próchnicznym obniżył się do 3% w warstwie 80-100 cm.

Przytoczone wyniki badań właściwości chemicznych gleb industrioziem nych 
zwałowiska „Machów” wskazują jednoznacznie, że ich zmiany zależą także od kierunku 
rekultywacji i zagospodarowania. Zabiegi agrotechniczne dynamizująprocesy wietrzenia 
gruntu i zwiększają zawartość pierwiastków chemicznych (szczególnie rozpuszczalnych 
w H20 )  w poziomie omo-próchnicznym. Na mniejszą zasobność, w łatwo rozpuszczalne 
formy pierwiastków, inicjalnego poziomu próchnicznego gleby zalesionej, oprócz wolniej 
przebiegających procesów wietrzenia, miało też niewątpliwie wpływ wymycie skład
ników przez wodę spływającą po stoku.

WNIOSKI
1. Ponad 20-letni okres rolniczego i leśnego użytkowania objętych rekultywacją grun

tów zwałowisko wy ch przyczynił się do istotnego zróżnicowania ich właściwości 
chemicznych. Dotyczy to szczególnie znacznego wzrostu zawartości węgla orga
nicznego i azotu ogółem oraz fosforu całkowitego i przyswajalnego w inicjalnych 
poziomach próchnicznych, a także przemieszczania w głąb profilu łatwo rozpusz
czalnych pierwiastków alkalicznych i siarczanów.

2. Niska zawartość przyswajalnych form fosforu, mimo znacznej naturalnej zasobno
ści gruntu w ten pierwiastek (i wieloletniego nawożenia w przypadku gleby użytko
wanej rolniczo) wskazują na słabo postępujący rozkład zawierających go m inera
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łów w warunkach alkalicznego odczynu oraz intensywny przebieg procesu jego 
retrogradacji.

3. Zawartość i rozmieszczenie w profilu łatwo rozpuszczalnych pierwiastków alkalicz
nych i siarczanów wskazują na wyższą dynamikę procesów wietrzeniowych w war
stwach powierzchniowych gleby użytkowanej rolniczo, w porównaniu z glebą pod 
zalesieniem.

LITERATURA
BYKOV R. 2003: Litologiczne i morfologiczne uwarunkowania procesów glebowych na tyerenie 

zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki „Piaseczno ". Rozprawa doktor
ska. Archiwum ZKiOŚ AGH.

CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D. 1992: Wpływ procesów glebotwórczych na rozmieszczenie mine
ralnych związków fosforu w glebach. Rozprawy naukowe i monografie. Wydaw. SGGW, War
szawa.

FOGLER E. 1980: O soderżanii obśćego ugleroda v ispolzuemych selskim chozjajstvom otvalnych 
gruntach burougolnogo rajona Lejpcig-Galle. Meżdunarodnyj Simpozium „Rekultivacija land- 
śaftov, naruśennych promyślennoj dejatelnostju”. t.II, Katowice-Zabrze-Konin: 220-233.

GILEWSKA M. 1991 : Rekultywacja biologiczna gruntów pogómiczych na przykładzie KWB „Ko
nin”. Rocz. AR w Poznaniu, rozprawy naukowe, 211.

GOŁĘBIOWSKA J., BENDER J. 1983: Czynniki warunkujące powstawanie poziomu próchnicz- 
nego w procesie rekultywacji zwałowisk. Arch. Ochr. Środ. 1-2: 65 -75.

KONIECZNY M. 2001: Ocena zróżnicowania właściwości w profilu glebowym na powierzch
niach zwałowiska zewnętrznego Odkrywkowej Kopalni Siarki „Machów” zrekultywowanych 
w kierunku leśnym. Praca magisterska (maszynopis) wykonana w Zakładzie Kształtowania i 
Ochrony Środowiska, AGH Kraków.

KOWALIK S. 1989: Napravlenija i dinamika izmenenij svojstv otvalnych gruntov serodobyva- 
juśćej promyślennosti podleżaśćich selskochozjajstvennoj rekultivacji. M eżdunarodnyj 
seminar „Rozrabotka sposobov rekultivacji landśaftov naruśennych promyślennoj dejatel
nostju. Konin, t.2: 357-374.

KOWALIK S. 1995: Właściwości gleby inicjalnej ukształtowanej w wyniku wieloletniej uprawy 
rolniczej gruntów zwałowiskowych górnictwa siarki. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 418: 709- 
716

KOWALIK S. 1999: Rekultywacja rolnicza na wielkoobszarowych zwałach górnictwa odkryw
kowego w Polsce. Inżynieria Środowiska. 4, 2. AGH Kraków: 331-344

LITYŃSKI T., JURKOWSKA H., GORLACH E. 1976: Analiza chemiczno-rolnicza. PWN: 154-156
MALIK B. 2001 : Ocena zróżnicowania właściwości w profilu glebowym w wyniku wieloletniego 

użytkowania rolniczego zrekultywowanych powierzchni zwałowiska zewnętrznego Odkrywko
wej Kopalni Siarki „Machów”. Praca magisterska (maszynopis) wykonana w Zakładzie Kształ
towania i Ochrony Środowiska, AGH Kraków.

SMECK N.E. 1973: Phosphorus: an indicator of pedogenetic weathering processes. Soil Sc. 115, 3.
WÓJCIK J. 2002: Biodynamiczna metoda leśnej rekultywacji na przykładzie zboczy zwałowiska 

Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”. Rozprawa doktorska. Archiwum ZKiOS AGH.

dr inż. Stanisław Kow alik
Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska A G H  
ul. M ickiewicza 30, 30-059 Kraków




