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GLEB INICJALNYCH

INFLUENCE OF FOREST RECLAMATION OF THE LIGNITE 
MINE ‘TURÓW” ON CHOSEN CHEMICAL PROPERTIES 

OF THE NEWLY FORMED INITIAL SOIL

Dział Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 
Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”S.A.

Abstract: The lignite mine “Turów” has been reclaiming the post-mining terrain into forest since 
the 60-es of the XX century. The experience gained throughout the years has allowed to deve
lop an original model o f land reclamation. In the non-selective dumped ground the acid tertiary 
compositions are prevailing. They consist mostly of silt and clay with the considerable admixtu
re o f pyrite and sphaerosiderite. According to Skawina’s classification such ground is regarded 
as toxic. Its biological reclamation is difficult at the highest level. The appropriate treatments 
from the range o f biological reclamation have the decisive impact on the processes of forming 
soil in-situ and -  consequently -  on the quality of forming environment with the dynamically 
entering ecological succession. The reclaiming of the post-mining area has led to some 2144 
hectares o f forest out o f which 1503 hectares have already been passed to the State Forests.

Słowa kluczowe: rekultywacja leśna gruntów pogórniczych.

Key words', the forest reclamation of dump soils.

WSTĘP

Rekultywacja w KWB „Turów” S.A. prowadzona jest od ponad 40 lat. W yko
nywane prace rekultywacyjne realizowane są na podstawie wieloletnich doświadczeń 
i aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie. Podstawowym zadaniem rekultywacji 
prowadzonej w KWB „Turów” jest kształtowanie biotopu dla leśnego zagospodarowania
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terenów poeksploatacyjnych przy uwzględnieniu różnorodności tworzących się 
mikrosiedlisk zwiększających wartość tworzonego ekosystemu. Cel ten osiągany jest 
przez współdziałanie czynnika antropogenicznego i biologicznego w oddziaływaniu na 
surowe utwory, stanowiące skałę macierzystą powstających gleb. Skałę m acierzystą 
kształtujących się gleb budują w przewadze trzeciorzędowe iły z domieszką węgla, 
ksy litów, sferosyderytów oraz piaski i czwartorzędowe gliny. Są to grunty o niejednorodnej 
budowie, niekorzystnych właściwościach powietrzno-wodnych, małej zasobności w 
składniki pokarmowe, znacznym zakwaszeniu oraz niskiej aktywności biologicznej. 
Wysoki udział frakcji spławialnych sprawia, że są to grunty trudne do rekultywacji 
zarówno w stanie suchym, jak i wilgotnym. Proces uproduktywnienia surowych gruntów 
wymaga zastosowania specjalnych prac rekultywacyjnych, w realizacji których wyróżnić 
można następujące fazy:
-  rekultywacja wstępna dotycząca rozpoznania czynników warunkujących prawidło

wość przebiegu rekultywacji, na tym etapie prowadzone są pomiary niwelacyjne, 
sporządza się mapy górnicze oraz opracowuje się dokumentację kosztorysowo-pro- 
jektową;

-  rekultywacja techniczna obejmująca prace makroniwelacyjne, roboty ziemne, po
legające na odpowiednim ukształtowaniu zwałowisk w układ skarp i półek, regula
cji stosunków wodnych poprzez budowę obiektów i urządzeń hydrotechnicznych 
oraz rekonstrukcji lub budowy dróg dojazdowych;

-  rekultywacja biologiczna obejmująca neutralizację gruntu z dwukrotnym kultywa- 
torowaniem, hydroobsiew, sadzenie ręczne łubinu trwałego, sadzenie drzewek, na
wożenie mineralne w 2., 3. i 4. roku wegetacji roślin;

-  zabiegi porekultywacyjne uwzględniające pielęgnację sadzonek, uzupełnienia i za
lesienia wypadów, przekazywanie terenów zrekultywowanych dla gospodarki le
śnej.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na 

pogómiczych terenach rekultywowanych w kierunku leśnym. Umiejętnie dobrane i zastosowane 
czynności rekultywacyjne powodują likwidację wad charakterystycznych dla skały 
glebotwórczej jakim  jest grunt pogómiczy. W efekcie powstają wielkoobszarowe, 
samowystarczalne ekosystemy leśne wraz z produktywną glebą inicjalną.

METODYKA

W podjętych badaniach wykonano prace terenowe i laboratoryjne. W pracach 
terenowych wytypowano sześć punktów, z których zostały pobrane próbki do analiz z 
charakterystycznych poziomów genetycznych kształtujących się na różnych głębo
kościach (tab .l). Przy wyborze punktów uwzględniono przede wszystkim  wiek 
rekultywowanych powierzchni:

♦ przed rekultywacją biologiczną, po wykonaniu prac makroniwelacyjnych,
♦ w 1 roku rekultywacji po zabiegach neutralizacji i hydroobsiewu,
♦ w 4 roku rekultywacj i po nawożeniu mineralnym,
♦ 12 lat i 30 lat od rekultywacji,



TABELA 1. Skład granulometryczny badanych profili -  TABLE 1. Soil texture o f  investigated profiles

Nr
Profilu
Profile
No.

Czas rekultywacji 
Time reclamation 
[lata -  years]

Głębo
kość
Depth
[cm]

Poziom
Genet.
Genetic
horizon

Procentowa zawartość frakcji o średnicy -- Percentage of fraction in diameter (mm)

> 1 1,0 -0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,006 0,006-0,002 <0 , 0 0 2

1 przed rekultywacją biologiczną 0 - 2 0 Clan 3 24 5 8 15 17 30
before reclamation 30-40 C2an 2 2 , 8 31 6 9 12 12 30

2 w danym roku -  in 1 year 0 - 2 0 Clan _ _ _ _ _ _
30-40 C2an 6,3 39 8 9 16 8 2 0

3 4 rok (po nawożeniu) 0-15 Ofhan 30 26 7 8 14 14 2 0
in 4 year (after fertilization) 30-40 Can 0 28 9 9 16 15 23

4 12 lat -  after 12 year 0-3 0 1 n.o.
3-10 AC an 10,5 24 5 10 12 15 34

30-40 Clan 12,4 25 8 7 11 14 35
50-60 C2an 14,3 25 5 7 12 13 38

5 30 lat -  after 30 year 0-3 0 1 п. о.
3-10 Ofhan 11,1 26 7 9 15 25 18

30-40 AC an 11,1 24 11 10 15 14 26
50-60 Can 12,3 34 5 7 14 15 25

6 powierzchnia z sukcesją naturalną 0-4 0 1 n.o.
Surface with ecological succession 4-15 Ofhan ао. 19 7 9 19 17 29

20-30 AC an 14 2 8 13 19 44

n.o. -  not determined
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TABELA 2. Wybrane właściwości gleb -  TABLE 2. Selected properties of soils

Nr
Pro
filu
Pro
file
No.

pH
KC1

Alw Kationy wymienne 
Exchangeable cations

TEB* CEC* BS* Formy przyswaja he 
Available forms

Ca2' Mg2* K- Na* К Mg P

cmol(+)/kg [%] [mg/kg]

1 3,5 8,25 1,36 _ _ _ _ _ _ 157 247 0

3,9 4,2 0 , 2 2 - - - - - - 116 226 0

2 7,2 0,9 0 17,42 2,59 0,37 0,87 21,25 22,15 95,9 120 263 4
4,0 4,5 1,55 5,96 1,11 0,26 0,46 7,79 12,29 63,4

1
59 137 0

3 4,9 7,5 0,21 9,45 3,37 0,55 0,55 13,93 21,43 65 4 302 165
3,8 10,3 1,32 4,49 3,28 0,64 1,3 9,72 2 0 , 0 2 48,5 3 249 127

4 4,6 2 1 ,6 0,18 20,3 8,24 1,46 0,24 30,3 51,9 58,4 751 624 178
4,6 7,7 0,16 67,0 3,54 0,49 0,14 11,2 18,9 59,3 128 332 11

3,9 10,4 0 ,8 8 43,8 3,13 0,59 0,29 7,85 18,25 43 163 308 6

4,2 8 0,35 43,74 3,62 0,69 0,49 8,54 16,54 51,6 207 348 -

5 4,3 18 0,59 10,4 1,89 0,77 0,23 13,3 31,32 42,5 2 1 0 254 13
3,4 11,7 2,97 32,2 0,81 0,31 0,08 23,4 15,1 22,5 57 82 3
3,2 12,2 2,45 2,45 0,91 0,33 0,06 3,74 15,94 23,5 38 100 3
3,4 12,2 2,84 2 ,2 2 0,79 0,37 0,06 3,44 15,64 2 2 ,0 44 88 -

6 3,9 23,75 _ 3,01 1,37 0,34 0,04 4,4 2 0 , 0 2 2 ,0 167 102 10

2 ,8 15,6 2,79 2,09 1,14 0,48 0,16 3,0 12,3 24,4 130 42 7
2 ,6 9,3 1,4 - - - - 3,6 15,3 23,5 - - -

*TEB -  suma kationów; CEC -  pojemność sorpcyjna; BS -  stopień wysycenia kationami

♦ powierzchnia z naturalną sukcesją.
W pobranych próbkach oznaczono laboratoryjnie: skład granulometryczny, odczyn, 

kwasowość hydrolityczną, zawartość glinu wymiennego, właściwości sorpcyjne, 
zawartość przyswajalnych form potasu, magnezu i fosforu. Oznaczenia dokonano 
metodami tradycyjnymi [Drozd i in. 1997].

WYNIKI I DYSKUSJA 

Skład granulometryczny
Skład granulometryczny decyduje o produktywności gruntów. Charakteryzuje on 

stopień rozdrobnienia masy glebowej, który wywiera znaczny wpływ na właściwości 
gleb [Drozd i in. 1997, Dobrzański 1981]. W układzie pionowym profili zaznacza się 
duża zmienność uziamienia wynikająca z przemieszania skał nadkładu z nierównomierną 
dom ieszką lignitów i ksylitów. Powodem tego zróżnicowania jest zarówno specyfika
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budowy złoża węgla brunatnego, jak  również nieselektywne zwałowanie nadkładu 
[Krzaklewski i in. 1993, 2003]. Skałę macierzystą gleb powstających na terenach 
pogóm iczych kopalni „Turów” stanowią w przewadze utwory o składzie granu- 
lometrycznym glin ciężkich zawierające do 60% części spławialnych, natomiast frakcja 
piaszczysta stanowi w większość ok. 30% (tab. 1). Duży udział drobnych frakcji jest 
między innymi przyczyną powstawania na zwałowiskach turoszowskich gleb zwięzłych, 
o charakterze glin ciężkich z wadliwymi właściwościami powietrzno-wodnymi.

Odczyn, kwasowość hydrolityczna, zawartość jonów glinu
Jedną z najważniejszych cech gleb wytworzonych z gruntów pogómiczych jest ich 

odczyn. Rola odczynu skał macierzystych, podobnie jak  tworzących się gleb jest 
uznawana od dawna za istotny czynnik kształtowania się ich produktywności, ponieważ 
wpływa bezpośrednio na rozwój mikroorganizmów i roślin wyższych [Szafrański, 
Stachowski 2000]. Odczyn gleb jest ściśle związany z rodzajem skały macierzystej, a 
w p rzypadku  g runtów  p o góm iczych  z rodzajem  zw ałow anych  utw orów . W 
rekultywowanych utworach przeważają utwory trzeciorzędowe bogate w dwusiarczki, 
obniżające znacznie odczyn rekultywowanego gruntu. Proces utleniania związków siarki 
przebiega bardzo powoli. Nie ulegają one całkowitemu utlenieniu nawet po okresie 
kilkudziesięciu lat [Krzaklewski i in. 2000], co często jest przyczyną wtórnego 
zakwaszenia rekultywowanych gruntów.

W początkowej fazie rekultywacji biologicznej duże znaczenie ma neutralizacja 
gruntu, działająca hamująco i spowalniająco na procesy utleniania siarki. Po wykonaniu 
tego zabiegu poprawie u legają takie parametry, jak: odczyn gruntu, kwasowość 
hydrolityczna oraz zawartość toksycznych jonów glinu (tab. 2).

Powierzchnia z sukcesją naturalną liczącą około 15 lat charakteryzuje się niskim 
odczynem porównywalnym z powierzchnią przed wejściem z pracami rekultywacyjnymi 
(tab. 2). Tak obniżone pH gruntu znacznie spowalnia przebieg procesów glebotwórczych 
oraz wkraczanie roślinności. Wykonanie neutralizacji gruntu zwałowego umożliwia 
szybkie jej wprowadzenie (tab. 2).

Na starszych zrekultywowanych powierzchniach (sprzed 12 i 30 laty) zaznacza się 
istotna rola substancji próchnicznej wiążącej szkodliwe jony glinu w trwałe połączenia.

W wierzchnich poziomach organicznych tych gleb pomimo obniżonego odczynu i 
dosyć wysokiej kwasowości (tab. 2) ilości ruchomego glinu są znacznie mniejsze 
niestanowiące zagrożenia dla roślinności. W kształtujących się glebach inicjalnych 
odczyn gruntu jest wyraźnie kwaśny zawierający się w przedziale od 2,6 do 4,6 (tab. 
2). Zakwaszeniu sprzyja również próchnica leśna powstająca z kwaśnego opadu 
roślinnego odznaczającego się niskąpopielnością[Pokojska 1986]. Powstające gleby 
inicjalne o charakterze kwaśnym charakterystycznym dla gleb leśnych [Pokojska 1986,
1997] potwierdzają zasadność założonej koncepcji rekultywacji terenów pogómiczych 
w KWB „Turów” w kierunku leśnym.
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Właściwości sorpcyjne
Zasobność gleby jest szczególnie związana z jej zdolnością do zatrzymywania 

(sorbowania) na powierzchni cząstek różnych składników; wody, par, gazów itp. 
Szczególnie istotna jest sorpcja wymienna, której istota polega na zatrzymywaniu 
składników  i wym ianie jonów  pom iędzy kompleksem sorpcyjnym  a roztw orem  
glebowym [Drozd i in. 1997]. Zdolność wymiany jonów zależy głównie od powierzchni 
właściwej minerałów ilastych. Rekultywowany w KWB „Turów” nadkład stanowi w 
większości minerał ilasty-kaolinit, charakteryzujący się stosunkowo małą powierzchnią 
właściwą nie przekraczającą 20 cmol(+)/kg (12,13). Ograniczone właściwości sorpcyjne 
skał nadkładowych wynikają również z braku dezintegracji fizycznej i chemicznej 
będącej wynikiem procesów wietrzenia, które następuje dosyć wolno.

Ważną cechą tworzących się gleb jest ich pojemność sorpcyjna. Od właściwości 
tej zależy odporność gleb na czynniki degradujące. Pojemność sorpcyjna omawianych 
gleb inicjalnych w wierzchnich warstwach kształtuje się w granicach od 12 do 51 
cmoI(+)/kg gleby. Tendencja wzrostowa tej cechy jest najbardziej widoczna na starszych 
rekultywowanych terenach, w ich wierzchnich poziomach, gdzie akumuluje się materia 
organiczna. Największe wartości można zaobserwować w poziomie ściółki leśnej 
zrekultywowanej 12-lat temu powierzchni, gdzie wynosi ona 51,9 cmol(+)/kg gleby 
(tab.2). Zaznaczający się wzrost pojemności sorpcyjnej gleb inicjalnych ma istotny 
wpływ na zdolności buforowe tychże gleb. Według literatury [Pokojska 1997], pomimo 
że zdolności buforowe gleb leśnych są relatywnie małe, to jednak odgrywają istotną 
rolę w utrzymaniu odczynu.

Zdecydow anie m niejsze w łaściw ości sorpcyjne m ożna zaobserw ow ać na 
powierzchni z sukcesją naturalną, gdzie w poziomie próchnicy nadkładowej pojemność 
sorpcyjna wynosi tylko 20 cmol(+)/kg gleby (tab. 2). Wartości te są porównywalne do 
powierzchni na której wykonano neutralizację i hydroobsiew (tab. 2).

Wraz ze wzrostem pojemności sorpcyjnej wyższy jest stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi w szczególności kationami wapnia i magnezu (tab. 
2). Stopień wysycenia kationami zasadowymi zmienia się w obrębie każdego profilu w 
układzie pionowym. Największe wartości są w warstwach objętych neutralizacją i 
hydroobsiewem, osiągając około 90% wysycenia kationami zasadowymi. Zwiększone 
wartości powodują, że utwory te wykazują odczyn powyżej wartości 7,0 (tab. 2). 
Występuje zdecydowana nadwyżka składników alkalicznych nad zakwaszającymi (rys. 
1,2). Wysokie wartości są spowodowane nawożeniem, a ich stopniowa stabilizacja 
następuje wraz z upływem lat od wykonania prac rekultywacyjnych.

Na starszych zrekultywowanych powierzchniach stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi ulega pewnej równowadze wynosząc średnio ok. 
50%. Na tych powierzchniach w kompleksie sorpcyjnym przeważa czynnik zakwa
szający. Związane jes t to niewątpliw ie z intensywnym  wym ywaniem  kationów  
zasadow ych w silnie zakwaszonym  środowisku oraz przechodzeniem  w trudno 
rozpuszczalne związki (rys. 3,4). W miarę spadku stopnia wysycenia maleje odczyn 
gruntu i wzrasta kwasowość hydrolityczna. W badanych glebach zwraca uwagę duży 
udział kationów wapnia odgrywającego istotną rolę w procesie próchnicotwórczym.
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RYSUNEK 1. Procentowy udział kationów w kompleksie RYSUNEK 2. Procentowy udział kationów 
sorpcyjnym w profilu 2 (głębokość 0-20 cm) w kompleksie sorpcyjnym w profilu 2 (głębo

kość 30-40 cm)
FIGURE 1. Percentage of exchangeable cations in Profile FIGURE 2. Percentage of exchangeable cati- 
2 fdeDth 0-20 cm) ons in Profile 2 (depth 30-40 cm)

Na+
1%

RYSUNEK 3. Procentowy udział kationów RYSUNEK 4. Procentowy udział kationów w
w kompleksie sorpcyjnym w profilu 5 (poziom Ol) kompleksie sorpcyjnym w profilu 5 (poziom

Ofhan)
FIGURE 3. Percentage of exchangeable cations in Profile FIGURE 4. Percentage of exchangeable 
5 (horizon 01) cations in Profile 5 (horizon Ofhan)
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Kationy te pełnią szczególnie rolą ochronną wobec szkodliwego oddziaływania 
jonów  glinu. Przewaga kationów wapnia i magnezu wpływa korzystnie na odczyn i 
strukturą tworzącej sią gleby. Zawartość kationów zasadowych jest również dobrym 
wskaźnikiem odporności gleb na degradacją. Mała zawartość kationów dwuwar-toś- 
ciowych na powierzchni z sukcesją świadczy o bardzo powolnym ustruk-turalnieniu 
tworzącej sią gleby i jej mniejszych zdolnościach przeciwstawiania sią czynnikom 
degradującym.

Z aw artość  p rzysw aja lnych  form  potasu , m agnezu  i fosforu

Zawartość przyswajalnych form potasu zależna jest głównie od rodzaju skały 
macierzystej gleb i jej zasobności w ten składnik.

Koncentracja potasu w analizowanych glebach jest dosyć wysoka, wystąpuje w 
granicach od ok. 40 do ok.750 mg/kg gleby, z tendencją zmniejszania sią w głąb profilu. 
N ajw yższe w artości znajdują sią w wierzchnim  poziom ie (0 -20  cm) 12-letniej 
rekultywowanej powierzchni, gdzie zawartość przyswajalnych form potasu kształtuje 
sią na poziomie 750 mg/kg gleby. Badane gleby są średnio zasobne w potas przyswajalny. 
Wysoka zawartość przyswajalnych form potasu wynika z wyższej naturalnej zasobności 
w omawiany składnik rekultywowanych gruntów [Grochowicz, Korytowski 1997; 
Bender 1995; Gilewska 1991 ; Krzaklewski i in. 1997; Strzyszcz 1998].

Badane gleby należą do gleb o dużej zasobności w przyswajalny magnez, którego 
wartości kształtują sią od 425 do 624 mg/kg gleby. Podobnie jak  w przypadku potasu 
najwyższe wartości obserw owane są w w ierzchnich warstwach. Po w ykonaniu 
neutralizacji i hydroobsiewu również wzrasta zasobność gruntu w jony magnezu (tab. 2). 
Zwiąkszenie jest spowodowane intensywniejszym procesem wietrzenia w wierzchnich 
poziomach. W miarą upływu czasu od rekultywacji zauważalna jest tendencja zmniejszenia 
ilości przyswajalnych form potasu i magnezu mimo procesów wietrzenia. Przyczynąjest 
niewątpliwie intensywne pobieranie przyswajalnych form potasu i magnezu przez rośliny 
i stopniowym wykorzystaniem potasu i magnezu wymiennego.

Zawartości przyswajalnego fosforu są bardzo zróżnicowane. Kształtują sią najcząściej 
w granicach od 0,0 do 178 mg/kg gleby. Zawartość tych form fosforu zwiąksza sią również 
w miarą upływu lat, przy czym najwyższe wartości są w poziomach akumulacji substancji 
organicznej (tab. 2). Badane gleby inicjalne charakteryzują sią niską i bardzo niską zawartością 
fosforu przyswajalnego. Na terenach z sukcesją naturalną zawartości przyswajalnych form 
potasu, magnezu i fosforu są znacznie niższe (tab. 2).

WNIOSKI
1. Tworzące sią gleby należą do gleb związłych, o przeważającym składzie granulome- 

trycznym gliny ciążkiej. Sąto  gleby inicjalne o kształtujących sią poziomach gene
tycznych: ściółki leśnej, próchnicy nadkładowej, poziomu akumulacyjnego.

2. Stopniowy wzrost właściwości sorpcyjnych kształtujących sią gleb zwiąksza ich zdolno
ści buforujące, charakterystyczne dla naturalnego, samoregulującego sią środowiska 
glebowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ich wtórnego zakwaszenia.
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3. Przeprowadzone badania świadczą o korzystnym kierunku przebiegu procesów gle- 
botwórczych w efekcie przyjętych rozwiązań rekultywacyjnych. Następuje stop
niowe przeobrażanie surowych gruntów pogómiczych w inicjalną glebę o więk
szych możliwościach produkcyjnych.

4. Naturalna sukcesja zbiorowisk roślinnych charakteryzuje się stosunkowo wolnym 
wkraczaniem na tereny pogómicze. Prace rekultywacyjne znacznie przyspieszają 
pojawianie się roślin.
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