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A bstract: The study presents results of changes in concentrations o f organic carbon, total 
nitrogen and available forms of phosphorus, potassium and magnesium in anthropogenic soils 
-  developed on the internal waste heap of the Pątnów opencast brown coal mine -  following 
long-term, diversified mineral fertilisation (NPK) and application of different tillage systems. 
The examined soils were characterised by sandy loam texture, basic reaction and, as a rule, high 
concentrations o f available phosphorus and magnesium as well as lower quantities o f the 
available form of potassium.
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WSTĘP

W wyniku działalności kopalnictwa odkrywkowego w pokrywie glebowej -  objętej 
tą działalnością -  zachodzą poważne przekształcenia geomechaniczne. Wyrobiska po 
wyeksploatowaniu kopaliny -  na skutek zazwałowania -  tworzą tzw. zwałowiska 
wewnętrzne, które poddawane są następnie rekultywacji technicznej i biologicznej.
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Stosowane od wielu lat selektywne zwałowanie pozostawia na ogół w stropowej części 
zasypanego wyrobiska utwory, które stanowią w większości przypadków dobry materiał 
glebotwórczy, szczególnie pod względem uziamienia. Zdecydowanie gorzej przedstawiają 
się właściwości chemiczne tych utworów zarówno pod względem zawartości materii 
organicznej, jak  i zasobności w podstawowe makro- i mikroskładniki niezbędne dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Stąd naprawa chemizmu tych gruntów jest 
podstawowym i najważniejszym zadaniem rekultywacyjnym, pozwalającym w możliwie 
krótkim  czasie na przekształcenie martwego gruntu (skały) w utw ór ożywiony, 
charakteryzuj асу się określoną produktywnością. Wobec braku badań na ten temat 
niniejsza praca stanowi wstępną próbę przybliżenia tego zagadnienia. Jej celem była 
ocena wybranych właściwości chemicznych wierzchnich poziomów gleb, na których 
od lat znajdują się poletka doświadczalne Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji 
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Zostały one zlokalizowane 
w południowej części zwałowiska wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego „Pątnów” 
w Koninie, ukształtowanego w 1972 roku.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Do badań wytypowano 9 poletek doświadczalnych (rys.l). Przy ich wyborze 
kierowano się głównie sposobem użytkowania (żyto, ugór zielony -  przyorane żyto i 
obsiew motylkowych oraz ugór czarny) oraz zróżnicowanym poziomem nawożenia 
mineralnego. Na wspomnianych poletkach, w procesie ich biologicznej rekultywacji, 
stosowano następujace nawożenie mineralne:

1 NPK; 160 kg N, 80 kg K ,0 , 40 kg P ,0 5
2 NPK; 320 kg N, 160 kg K20 , 80 kg P2Os
W roku 2002 z każdego poletka pobrano 7 próbek średnich (mieszanych) za pomocą 

laski Egnera. Po ich wysuszeniu i przesianiu przez sito o średnicy oczek 2 mm wykonano 
następujące oznaczenia [Mocek i in. 2000]:
• skład granuloemtryczny metodą areometryczną,
• węgiel organiczny metodą Tiurina,
• azot ogólny metodą Kjeldahla,
• odczyn metodą potencjometryczną w elektrolicie 1 mol • dm KCl,
• węglan wapnia metodą Scheiblera,
• przyswajalne formy fosforu i potasu metodą Egnera-Riehma,
• przyswajalny magnez metodą Schachtschabela.

Ze względu na znaczną ilość wyników, a ograniczoną objętość pracy, zrezygnowano 
z ich prezentacji w formie tabelarycznej na rzecz graficznej według ściśle określonych 
przedziałów zawartości określonej właściwości.
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RYSUNEK 1. Schemat doświadczenia uprawowo-nawozowego i zmienności składu granulometrycznego 
FIGURE 1. Diagram of the tillage-fertilisation experiment and variations in soil texture

OMÓWIENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW

Gleby wytypowane do badań wykazują dość wyrównane uziamienie. Zgodnie z 
kryteriam i -  wyróżniania grup granulom etrycznych -  przyjętym i przez Polskie 
Towarzystwo Gleboznawcze [PTG 1989] należą one generalnie do glin lekkich słabo 
spiaszczonych. Rzadziej pojawiają się gliny lekkie silnie spiaszczone. W  nielicznych 
przypadkach występują gliny lekkie pylaste. Według kryteriów przyjętych w Normie 
Polskiej PN-R-04033 [1998] wierzchnie poziomy poletek wykształciły się z glin lekkich, 
natomiast na podstawie zasad przyjętych przez USDA [1951] reprezentują one gliny 
piaszczyste {sandy loam -  SL).

Zm ienność uziarnienia poziom ów wierzchnich na poszczególnych poletkach 
zobrazowano na rysunku 1, przyjmując 4 przedziały zawartości części spławialnych. Na 
tej podstawie można stwierdzić, że nieco wyższą ilością frakcji o średnicy poniżej 0,02 
mm charakteryzowały się poletka 3 ,4  oraz 8 i 9. Zawartości iłu koloidalnego w badanych 
glebach wahały się w granicach 9-18% , przyjmując najczęściej wartości 12-14%.
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RYSUNEK.2. Zmienność zawartości węgla RYSUNEk 3. Zmienność zawartości fosforu 
organicznego (g ■ kg ') (g • kg ')
FIGURE 2. Variations in organie carbon content FIGURE 3. Variations in phosphorus content 
(g • kg ') (g • k g ')

Zawartości węgla organicznego w poziomach wierzchnich poszczególnych poletek 
przedstawiono na rysunku 2, natomiast jego zmienność w odpowiednich kombinacjach 
uprawowych i nawozowych na rysunku 6. Ilości Corg. wahały się w stosunkowo 
szerokim przedziale od 1,6 do 14,6 g • kg-1. Przy względnie wyrównanym uziam ieniu 
badanych gleb są to wartości bardzo kontrastowe, aczkolwiek trudne do wyjaśnienia. 
Nie zaobserwowano bowiem wyraźnego zróżnicowania tej cechy od ilości koloidów 
mineralnych oraz systemu uprawy.

W celu uchwycenia zależności między zawartością węgla organicznego a stoso
wanym nawożeniem posłużono się wartościami średnimi (z 7 punktów pomiarowych 
na poletku) dla każdej kombinacji nawozowej [rys. 6]. Przy takim ujęciu zarysowały 
się pewne tendencje wzrostu ilości węgla organicznego wraz z zasto-sowaniem  
zwiększonych dawek nawożenia, szczególnie pod uprawą żyta i na czarnym ugorze.
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RYSUNEK 4. Zmienność zawartości potasu 
(g • kg-1)
FIGURE 4. Variations in potassium content 
(g • k g ')

RYSUNEK 5. Zmienność zawartości magnezu 
(g • kg"')
FIGURE 5. Variations in magnesium content 
(g * kg ')

W analizowanych próbkach glebowych zawartość azotu ogólnego zawierała się w 
szerokich granicach od 0,24 do 1,07 g • kg-1. Pomimo tak dużej rozpiętości wyników 
zaobserwowano -  podobnie jak  w przypadku Corg. -  tendencję wzrostu ilości Nog. 
wraz ze zwiększonymi dawkami stosowanych nawozów. Najmniej tego cennego 
pierw iastka odnotowano na czarnym  ugorze (0 ,27-0 ,34 g • kg-1). W yraźniejsze 
zróżnicowanie zawartości N og. wystąpiło na poletkach pod upraw ą żyta. Jego ilość 
wynosiła od 0,43 (0 NPK) do 0,72 g • kg"1 (2 NPK).

Oceniając zawartości Corg. i Nog. w poziomach wierzchnich poszczególnych poletek 
należy stwierdzić, iż są one wyraźnie niższe, aniżeli w mineralnych glebach uprawnych, 
wykształconych w naturalnie przebiegających procesach glebotwórczych.
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Pom im o w spom nianych rozbieżności, w w iększości gleb badanych poletek 
zachowane były podobne stosunki węgla do azotu, jak w glebach wykształconych poza 
zwałowiskami [Rząsa i in. 1999]. Wahały się one z reguły w przedziale 7-14:1 z 
wyjątkiem gleb pod czarnym ugorem, w których C:N był wyraźnie szerszy, gdyż wahał 
się najczęściej w granicach 17-20:1, osiągając w skrajnych przypadkach nawet wartość 
ponad 30:1. Najprawdopodobniej przyczynę tego zjawiska należy upatrywać w silnym 
wymywaniu mineralnych form azotu.

Wytypowane do badań gleby charakteryzowały się bardzo wysokim odczynem. 
Wartości pH KC1 wahały się w przedziale 7,55-8,10. Są to zatem gleby zdecydowanie 
zasadowe. Tak wysokie wartości pH nie są spotykane w żadnych poziomach wierzchnich 
mineralnych gleb uprawnych Polski, łącznie z utworami wykształconymi ze skał 
wapniowcowych [Spychalski 1998]. Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż odczyn 
analizowanych gleb był bardzo wyrównany na wszystkich poletkach niezależnie od 
nawożenia i uprawianych roślin. Jest to reperkusją dużej zawartości węglanu wapnia, 
jaką  stwierdzono w przedmiotowych glebach. Ilości C aC 0 3 kształtowały się bowiem 
w przedziale 4,32-27,56%  (przeciętnie 5-6% ). Tak znaczna zawartość węglanu wapnia 
wynika z właściwości genetycznych materiału użytego do formowania badanego 
zwałowiska wewnętrznego. Tworząje mieszaniny bogatych w węglany glin „szarych” 
zlodowacenia środkowopolskiego ze zwałowym materiałem piaszczystym zlodowacenia 
północnopolskiego [Bender, Gilewska 1989, Krygowski 1971]. Według badań Rząsy i 
Młynarka [ 1968] zawartość węglanu wapnia w glinach „szarych”, pobranych z różnych 
rejonów Wielkopolski waha się w przedziale 7,71-13,66%. W okolicach Konina ilości 
tego związku we wspomnianych utworach występują średnio na poziomie 10,5-11,5%. 
Z badań tych autorów wynika także, iż najbogatsze w węglany są frakcje pyłowe (ok. 
50%) całości C aC 0 3) oraz ił koloidalny (ok. 10-20%).

Zawartości przyswajalnego fosforu (P) zawierały się w bardzo szerokich granicach 
(rys.3), wahając się od ponad 260 mg • kg-1 (I ki. zawartości) do poniżej 13 mg • kg-1 
(V ki. zawartości). Średnie ilości dla poszczególnych poletek kształtowały się zawsze 
w I i II klasie zawartości (143-250 mg • kg-1) przy nawożeniu dawkami 1 NPK i

RYSUNEK 6. Przeciętne zawartości węgla organicznego (g • kg ') w różnych kombinacjach uprawowych 
i nawozowych
FIGURE 6. Mean organie carbon content (g • kg'1) in different fertilisation treatment
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RYSUNEK 7. Przeciętne zawartości fosforu (mg P • kg"1) w różnych kombinacjach uprawowych
1 nawozowych
FIGURE 7. Mean phosphorus content (mg P • kg“1) in different fertilisation treatment

2 NPK pod uprawą żyta oraz pod czarnym ugorem. W przypadku braku nawożenia 
(0 NPK) zasobności fosforu w badanych glebach -  pod wszystkimi systemami uprawy
-  były wyraźnie niższe (z reguły III—IV kl. zawartości). Przedstawione powyżej 
zależności wyraźnie obrazują wykresy zmienności zawartości fosforu w różnych 
kom binacjach naw ozowych i uprawowych (rys.7). Pewnym zaskoczeniem  było 
występowanie tak znacznych ilości przyswajalnego fosforu w analizowanych próbkach. 
Ich wysoki odczyn powinien bowiem sprzyjać znacznej retro gradacji tego pierwiastka.

Zdecydowanie niższymi zasobnościami -  w stosunku do analogicznych kombinacji
-  charakteryzowały się badane gleby odnośnie potasu (rys.4). W większości przypadków 
ilości tego składnika mieściły się w III-V  klasie zawartości (od 162 do 37 mg • kg-1 
gleby). Wyjątek stanowiły jedynie gleby poletek pod ugorem zielonym i żytem nawożone 
podw ójną dawką nawozów, w których zawartości przyswajalnego potasu mieściły się 
w wysokiej -  II bądź fragmentarycznie nawet w bardzo wysokiej - 1 klasie zawartości. 
Podobnie jak  w przypadku fosforu zaobserwowano wzrost ilości potasu w glebach

RYSUNEK 8. Przeciętne zawartości potasu (mg К • kg-1) w różnych kombinacjach uprawowych i 
nawozowych
FIGURE 8. Mean potassium content (mg К • kg ') in different fertilisation treatment
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RYSUNEK 9. Przeciętne zawartości magnezu (mg Mg • kg-1) w różnych kombinacjach uprawowych i 
nawozowych
FIGURE 9. Mean magnesium content (mg Mg • kg ') in different fertilisation treatment

nawożonych wyższymi dawkami nawozów (rys.8). Niższe klasy zawartości potasu 
m ogą świadczyć o wzmożonym wymywaniu tego składnika, pobraniem przez rośliny 
bądź jego fiksacjąprzez minerały ilaste występujące we frakcji koloidalnej.

Badane gleby wykazywały wysoką na ogół zawartość przyswajalnej formy magnezu 
(rys.5). Należy sądzić, że obok węglanów wapnia analizowane utwory zwałowe są 
także bogate w węglany magnezu. Ilości tego pierwiastka kształtowały się w przedziale 
od ponad 120 do około 55 mg • kg-1 gleby (I-III kl. zawartości). Najwyższą zasobnością 
charakteryzowały się gleby poletek pod czarnym ugorem, które niemal w całości mieściły 
się w I klasie zawartości. W odróżnieniu od zasobności w fosfor i potas ilości 
przyswajalnego magnezu -  z wyjątkiem czarnego ugoru -  malały na ogół wraz ze 
wzrostem zastosowanych dawek nwożenia mineralnego (rys.9). Tendencje te należy 
prawdopodobnie wiązać z faktem, iż wyższe nawożenie mineralne powodowało wzrost 
plonowania roślin, i tym samym większe wynoszenie tego makroskładnika ze strefy 
rizosfery. Potwierdziły to także wcześniejsze badania Gilewskiej [1991].

Przeprowadzone badania dostarczyły szeregu, niekiedy zaskakujących, wyników 
trudnych do wyjaśnienia i przedyskutowania na tle istniejącej literatury przedmiotu. 
Należy je  traktować jako wstępny materiał źródłowy nad oceną skutków wieloletniej 
rekultywacji biologicznej zwałowisk wewnętrznych, ukształtowanych z utworów o 
uziarnieniu glin lekkich, stanowiących m ieszaninę glin „szarych” zlodow acenia 
środkowopolskiego z utworami piaszczystymi zlodowacenia północnopolskiego.

WNIOSKI
1 .Gleby analizowanych poletek doświadczalnych na zwałowisku wewnętrznym „Pąt

nów” charakteryzują się wyrównanym składem granulometrycznym w warstwie 
uprawnej. Stanow iąje w zdecydowanej większości gliny lekkie słabo spiaszczone i 
w niewielkim stopniu gliny lekkie silnie spiaszczone.

2. Bogaty w węglan wapnia materiał zwałowy stwarza dobre warunki do powstawania 
trwałych kompleksów związków organicznych i organiczno-mineralnych, stabilizu
jąc ilość tworzącego się węgla organicznego, szczególnie w wyniku antropogenicz
nej rekultywacji biologicznej pod uprawą żyta i ugorem zielonym.
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3. Badane gleby cechują się zróżnicowaną zasobnością w przyswajalne makroskładni- 
ki -  P, K, Mg. W największych ilościach występują w nich łatwo dostępne formy 
fosforu i magnezu, przy wyraźnie niższych zawartościach potasu. W przypadku 
fosforu i potasu stwierdzono wzrost zasobności analizowanych gleb w te składniki 
wraz z zastosowaniem większych dawek odpowiednich nawozów.
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