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A bstract: The objective of the studies was to determine changes in chemical and physico
chemical properties of the soils from the first mine field of the sulphur mine “Grzybów”. These 
changes were the result o f the long-term influence of sulphur and a land reclamation treatments 
undertaken after finished exploitation. Restitution of soil properties from the period before the 
exploitation started, seems in the case of studied soils very difficult. Neutralizing effect o f liming 
of soils o f the sulphur mine “Grzybów” can be observed only in some surface layers of studied 
soils while lower layers of these soils are characterized by still unfavorable values of indicators 
of soil acidification (determined 30 years after finished exploitation and reclamation): low values 
o f pH, high hydrolytic and exchangeable acidity, high level o f exchangeable aluminium, and its 
high share in exchangeable acidity.
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WSTĘP

Historia eksploatacji siarki w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym liczy 40 lat. 
W ydobycie i przetwórstwo siarki spowodowało znaczne zanieczyszczenie atmosfery, 
gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego też przemysł siarkowy został 
uznany za jeden z bardziej uciążliwych dla środowiska. Kopalnia „Grzybów” wchodząca
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w skład Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego była pierwszą w Polsce kopalnią siarki, 
w której w 1966 roku rozpoczęto eksploatację złoża m etodą otw orow ą Frasha 
[Dziewański i in. 1988]. Jednym z widocznych skutków działalności kopalni było 
skażenie gleb siarką rodzimą, której wykwity były widoczne w miejscach awarii systemu 
w ie rtn iczeg o , w p o b liżu  sk ład o w isk  i sz laków  tran sp o rto w y ch . S ia rka  w 
powierzchniowej warstwie gleby ulega utlenieniu do kwasu siarkowego [Siuta, Lekan 
1972], który drastycznie obniża odczyn i powoduje wzrost zawartości siarczanów 
[M otowicka-Terelak, Dutka 1991]. Zawartość siarki w wierzchniej warstwie pól 
górniczych kopalni siarki „Grzybów” wynosiła średnio od 5 do 10 g • kg 1 gleby, a 
maksymalnie (wokół otworów eksploatacyjnych) nawet do 50 g • kg-1 gleby [Lekan, 
Pięta 1972, Drożdż-Hara 1978].

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian właściwości chemicznych i 
fizykochemicznych, jakie zaszły w glebie pierwszego pola górniczego kopalni siarki 
„Grzybów” pod wpływem wieloletniego oddziaływania siarki oraz w wyniku zabiegów 
rekultywacyjnych przeprowadzonych po zakończeniu eksploatacji.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Do badań pobrano materiał glebowy z trzech profilów glebowych zlokalizowanych 
na pierwszym polu górniczym, na którym w latach 60. eksploatowano siarkę, a następnie 
przeprowadzono rekultywację techniczną (w tym neutralizację gleby przez wapnowanie). 
Zróżnicowane efekty przeprowadzonych zabiegów rekultywacji podstawowej miały 
wpływ na wyniki prowadzonej rekultywacji biologicznej i zagospodarowanie tego 
terenu. Skuteczność przeprowadzonego wapnowania gleby oceniano na podstawie 
stopnia pokrycia jej przez roślinność. Badane gleby porośnięte były pojedynczymi 
drzewami (brzoza, dąb, topola, osika) i liczną roślinnością zielną. Dla terenów 
poeksploatacyjnych kopalni siarki „G rzybów ” początkowo opracowano projekt 
rolniczego zagospodarowania [Siuta, Lekan 1972, Małek i in. 1977]. Później, ze względu 
na brak zainteresowania w przejmowaniu przez rolników gruntów zrekultywowanych, 
kierunek zagospodarowania zmieniono na leśny o funkcjach kraj obrazo wo-ochronnych 
[Gołda 1995].

Badane gleby zaliczone są do gleb industrioziemnych [Systematyka gleb Polski 1989], 
które powstały z niecałkowitych gleb opadowo-glcjowych, w wyniku geochemicznych, 
chemicznych i hydrologicznych przekształceń. Według systematyki gleb podanej w World 
Reference Base for Soil Resources [ISSS/ISRIC/FAO 1998] gleby te zaliczono do: Anthropic 
Gleyic Regosols. W następstwie prowadzonych na terenie kopalni prac wydobywczych 
doszło do zniszczenia układu i naturalnych cech poziomów w profilach glebowych, 
stąd przy ich opisie nic podano symboli, tylko miąższość. W pobranym m ateriale 
glebow ym  oznaczono podstaw ow e w łaściw ości fizyczne, fizykochem iczne i 
chemiczne, w tym skład granulom etryczny m etodą aerom etryczną C asagrandc'a 
w m odyfikacji Prószyńskiego -  frakcję piasku (1,0-0,1 mm) wydzielono na mokro 
m etodą sitową, pH w H ?0 , w 1 mol • dm 3 KCl i 0,01 mol • d n r3 CaCl2 poten- 
cjomctrycznie, kwasowość hydrolityczną metodą Kappena w CH3COONa o stężeniu 
1 mol • d n r3, kwasowość wym ienną w KC1 o stężeniu 1 mol • dm-3, zawartość
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wym iennego wodoru i glinu m etodą Sokołowa oraz zawartość siarki ogółem i siarki 
siarczanowej według zmodyfikowanych metod Barsleya-Lancastera -  w uzyskanych 
wyciągach oznaczono formy siarki metodą wagową według Polskiej Normy PN-75 C- 
04566/21 i PN-74 C-04566/09.

WYNIKI I DYSKUSJA

Eksploatacja i składowanie siarki wpłynęły na zanieczyszczenie środowiska siarką, 
co doprowadziło do znacznego nagromadzenia jej w glebie. Zawartość form siarki 
w glebie pierw szego pola górniczego kopalni siarki „G rzybów ”, w okresie od 
rozpoczęcia eksploatacji (w 1968 roku), w trakcie (w 1971 roku), [Drożdż-Hara 1978] 
oraz po 30 latach od jej zakończenia (w roku 2001 ) przedstawiono na podstawie wyników 
badań gleby profilu 3. Profil ten został usytuowany prawie w tym samym miejscu, z 
którego próbki gleby pobierała Drożdż-Hara [1978]. Oznaczona przez nią w 1968 
roku zawartość siarki ogółem wynosiła w warstwie powierzchniowej 2,80 g S • kg-1 
gleby. W wyniku prowadzonych prac wydobywczych zawartość siarki w badanej glebie 
pola górniczego (położonego w strefie silnych zanieczyszczeń), gwałtownie wzrosła. 
Po zakończeniu eksploatacji w 1971 roku, na tym polu oznaczono aż 15,44 g S • kg-1 
gleby, w tym S -S 04 było 12,13 g • kg-1 gleby. Zawartość obu form siarki była wówczas 
najwyższa w warstwie powierzchniowej i malała wraz z głębokością [Drożdż-Hara 
1978]. Po przeprowadzeniu rekultywacji technicznej i biologicznej zawartość siarki 
ogółem, oznaczona w 2001 roku w warstwie powierzchniowej tej gleby, zmniejszyła 
się do 0,319 g • kg-1 gleby, a S -S 04 do 0,035 g • kg-1 gleby. Po 30 latach od zakończenia 
eksploatacji zaw artość siarki na tym  polu była zróżnicow ana. W w arstw ach 
powierzchniowych gleb tego pola, reprezentowanych przez profile 1 i 2, zawartość 
siarki ogółem wynosiła odpowiednio 4,579 i 3,254 g • kg-1 gleby, a S -S 0 4 3,220 i 
1,888 g • kg-1 gleby (tab. 1). Na tej podstawie można sądzić, że pomimo przepro
w adzonych prac rekultyw acyjnych gleby byłej kopalni siarki „G rzybów ” nadal 
charakteryzowały się wysoką akumulacją związków siarki. Kiepul [1999] na podstawie 
wyników 9-letnich doświadczeń lizymetrycznych ocenił, iż około 80% wprowadzonej 
do gleby siarki (w postaci wodnego roztw oru kwasu siarkowego) ulega w niej 
akumulacji, natom iast Singh i inni [1980] podają, że 95% wprowadzonej do gleby 
siarki m oże być przez n ią zatrzym ane. W w arstw ie próchnicznej profilu  3 po 
zakończonej neutralizacji (mimo że zawartość form siarki nie przekroczyła ilości 
uznanej za wysoką, [Kabata-Pendias i in. 1993]), nadal występowało wyraźne jej 
nagrom adzenie w dolnej warstwie. Zawartość siarki ogółem w warstwie spągowej 
osiągnęła wartość 1,558 g • kg-1 gleby, w tym S -S 0 4 było 1,219 g • kg-1 gleby (tab. 
1). Procentowy udział S -S 0 4 w zawartości siarki ogółem w glebach profilów (1-3) 
badanego pola stopniowo zwiększał się wraz z głębokością stanowiąc w warstwach 
spągowych nawet 99% zawartości siarki ogółem (profil 1). Obecnie, wobec braku 
dopływu siarki elementarnej do gleb badanego terenu, akum ulacja siarczanów w 
warstwach spągowych była spowodowana wymywaniem ich z górnej części profilu 
o lżejszym  uziarn ien iu . O m aw iane gleby charak teryzow ały  się pro filow ym



TABELA 1. Skład granulometryczny oraz zawartość S ogółem i S -S 0 4 badanych gleb
TABLE 1. Soil texture and content o f  S total and S -S 0 4 o f investigated soils

Nr profilu
Profile
No.

Głębokość 
Depth [cm]

Procentowa zawartość frakcji o średnicy w mm 
Percentage content of fraction of diameter in mm

S-S04 S og.
S total

s - s o 4
w S og.

1,0 - 0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,006 0 ,0 0 - 0 , 0 0 2 < 0 , 0 0 2 [g- kg ' ]gleby] [%]

1 0 - 2 0 56 8 14 12 4 6 3,220 4,579 70,32
20-38 55 8 16 12 4 5 0,501 1,312 38,20
38-53 49 8 19 10 5 9 0,953 2,279 41,79
53-90 42 8 12 10 8 2 0 3,438 3,446 99,77
90-130 44 10 10 10 8 18 2,616 2,651 98,69

2 0 - 1 2 56 6 11 9 5 13 1 ,8 8 8 3,254 58,03
1 2 - 2 0 52 8 9 9 5 17 3,020 4,991 60,51
20-30 62 5 10 10 5 8 3,228 5,368 60,12
30-40 80 4 5 5 2 4 3,223 6,336 50,87
40-80 45 7 13 10 6 19 0,296 0,835 35,41

3 0-16 62 11 11 7 4 5 0,035 0,319 10,87
16-37 57 11 14 10 5 3 0,039 0,240 16,29
37-64 64 10 10 9 4 3 0,051 0,093 55,07
64-100 69 7 3 3 7 11 1,188 1,531 77,62

100-130 54 4 8 10 12 12 1,219 1,558 78,23
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TABELA 2. Niektóre właściwości fizykochemiczne badanych gleb 
TABLE 2. Some physico-chemical properties of investigated soils

Nr pro
filu
Profile
No.

Głębo
kość
Depth
[cm]

pH Al3+T00/Kw Kw Al3+ H+ Kh

H20 KC1 CaCL, [%] [mmol(+) • kg"1 gleby]

1 0-20 3,93 3,75 3,87 56,84 23,40 13,30 10,10 41,80
20-38 3,41 3,13 3,32 93,95 21,50 20,20 1,30 29,10
38-53 3,15 2,95 3,08 95,70 58,20 55,70 2,50 58,40
53-90 3,30 3,09 3,20 95,42 240,20 229,20 11,00 240,20
90-130 3,41 3,19 3,26 53,35 254,00 135,50 118,5 254,00

2 0-12 7,48 7,28 7,39 _ 0,00 0,00 0,00 5,80
12-20 3,18 2,71 3,13 49,13 51,50 25,30 26,20 63,80
20-30 2,95 2,59 2,68 69,63 46,10 32,10 14,00 72,00
30-40 3,40 3,13 3,43 47,56 16,21 7,71 85,00 24,20
40-80 5,72 4,88 4,98 41,38 2,90 1,20 1,70 17,80

3 0-16 7,46 7,23 6,98 _ 0,00 0,00 0,00 2,60
16-37 5,99 5,18 5,48 53,85 1,30 0,70 0,60 18,40
37-64 4,38 3,82 3,96 88,89 8,10 7,20 0,90 21,30
64-100 4,08 3,51 3,90 96,77 46,50 45,00 1,50 54,20

100-130 4,30 3,55 4,09 87,64 36,40 31,90 4,50 52,90

zróżnicowaniem  uziarnienia -  od piasków luźnych do piasków gliniastych mocnych, 
przewarstwionych lub podścielonych utworami zwięźlejszymi -  gliną lekką lub ciężką 
(tab. 1).

N eutralizujący wpływ wapna, w prow adzanego podczas rekultyw acji do za
siarczonych gleb pól górniczych można obserwować tylko w wybranych warstwach 
powierzchniowych badanych gleb (tab. 2). Pod wpływem intensywnego wapnowania 
w jednym  z profilów w warstwie powierzchniowej (0-12 cm) nastąpił wzrost odczynu 
do zasadow ego  (pH  w H 20  osiągnęło  w artość  7 ,48), ale w arstw y  g łębsze  
charakteryzowały się nadal bardzo kwaśnym odczynem (w warstwie 12-20 cm, pH w 
H20  wynosiło 3,18). Wyniki wieloletnich doświadczeń Krzaklewskiego i innych [ 1997] 
wykazały, że w procesach neutralizacji gleb kwaśnych niski odczyn powierzchniowej 
warstwy gleby stwarza mniejszą przeszkodę niż kwaśne podglebie. Wapnowanie gleb, 
według Borkowskiej [1988] i Pokojskiej [1989], powoduje zmianę odczynu górnych 
warstw gleby, natomiast nie ma wpływu na podniesienie pH niższych warstw. O 
zróżnicowanym odczynie badanych gleb decydowała zawartość kationów o charakterze 
kwaśnym. Kompleks sorpcyjny wysycony był głównie jonam i wodoru i glinu, przy 
czym z reguły dominował glin, którego udział często przekraczał 50% (rys. 1).

Analizując wyniki badań właściwości fizykochemicznych gleb pochodzących 
z terenu kopalni siarki „Grzybów” można przekonać się o negatywnym wpływie 
na środowisko przyrodnicze eksploatacj i złóż siarki metodą otworową Frasha. Wyniki 
badań uzyskane w odstępach kilkudziesięcioletnich, świadczące o zmianach właściwości
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RYSUNEK 1. Udział glinu w kompleksie sorpcyjnym wydzielonych warstw badanych gleb 
FIGURE 1. Share of aluminium in sorption complex in selected layers of investigated soils

zasiarczonych gleb zebrano w tabeli 3. W tabeli wykorzystano, oprócz wyników 
własnych, oznaczenia właściwości gleb pochodzących z pierwszego pola górniczego 
uzyskane przez Lekana i Piętę [1972] oraz Drożdż-Harę [1978].

Odtworzenie właściwości gleb kopalni z okresu, kiedy nie prowadzono eksploatacji 
siarki wydaje się w przypadku tych gleb, o specyficznej budowie litogenicznej, bardzo 
trudne. Narastające od powierzchni silne zasiarczenie gleb badanego terenu spowodowało 
przekształcenie ich pierwotnych właściwości fizykochemicznych (tab. 3). Neutralizujący 
w p ły w  w ap n o w an ia  m ożna o b serw o w ać  ty lk o  w w y b ran y ch  w a rs tw ach  
pow ierzchniowych badanych gleb (tab. 3). Z powodu dwuczłonowej budowy w 
warstwach spągowych gleb badanego terenu nadal występują niekorzystne wartości 
w skaźników  kw asow ości gleb (oznaczone po 30 latach od zakończenia prac 
eksploatacyjnych i prowadzonej rekultywacji), do których można zaliczyć: niskie 
wartości pH w H20  i KC1, wysoką kwasowość hydrolitycznąKh i kwasowość wymienną 
Kw oraz wysoką zawartość glinu wymiennego Al34 i duży jego udział w kwasowości 
wymiennej (tab. 3).

WNIOSKI

1. Przeprowadzone po 30 latach (od zaprzestania eksploatacji i podjęciu prac rekulty
wacyjnych) badania wykazały, że przeprowadzone zabiegi rekultywacji technicznej 
(wapnowanie) nie wpłynęły na wyraźną i trwałą poprawę chemicznych właściwości 
„zasiarczonych” gleb.

2. W glebach badanego terenu występuje nadal nadmierne nagromadzenie siarki ogó
łem i siarczanowej oraz utrzymujące się niskie wartości pH i wysoka zawartość 
glinu wymiennego w kompleksie sorpcyjnym.
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TABELA 3. Zmiany niektórych właściwości gleb, od rozpoczęcia eksploatacji do zakończenia 
rekultywacji, pobranych z pierwszego pola górniczego kopalni siarki "Grzybów"
TABLE 3. Changes in selected soil properties, from the beginning of the exploitation and till the 

finishing of réclamation, taken out from the first mining field of the sulphur mine "Grzybów"

Czas pobrania 
materiału do badań

Głębo
kość

pH Kh Kw AP* Autorzy
Authors

Time of taking up the 
material

Depth
[cm]

н 2° KCl [mmol(+) • kg 1 gleby]

Przed rozpoczęciem 
eksploatacji 
(stan wyjściowy) 
Before starting 
exploitation 
(primary state)

0-20 5,3-7,1 4,3-6,2 24,00 4,00 2,00 Lekan,
Pięta
[1972]

W trakcie prac 
wydobywczych 
During exploitation 
(1968)

0-18
60-90

3,0
6,6

2,7
5,4

81,90
6,20

70,90
2,10

65,10
0,90

Drożdż
Нага
[1978]

Po zakończonej 
eksploatacji 
After finishing 
exploitation (1971)

0-25
60-90

2,2
4,0

2,1
3,7

220,00
45,00

307,50
56,80

262,90
55,30

Po zakończonej 
rekultywacji 
After finishing 
reclamation 
(1998-2001)

profil 1 Badania
własne
Authors'
studies

0-20
53-90

3,93
3,30

3,75
3,09

41,80
240,20

23,40
240,20

13,30
229,20

profil 3

0-16
64-100

7,46
4,08

7,23
3,51

2,60
54,20

0,00
46,50

0,00
45,00
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