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Abstract: The studies were carried out on the chosen stands (scarps and plates) of embankment 
formation of furnace discarps dump. They were formed from ashes from incineration o f lignite from 
„Bełchatów” power plant. The embankment construction created relatively advantageous habitat 
conditions for development of cover vegetation. Dominating species of trees in the studied area 
were Robinia pseudoacacia and o f grasses in the undergrowth Calamagrostis epigeions and 
Dactylis glomerata. From accumulated organic matter on the surface o f soil-less formations, 
horizons o f litter, initial humus horizons and humus-turf horizons were formed. Studies on 
properties of ashes were of similar level, and significant changes concerned only organic car
bon content.
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WSTĘP

Popioły z elektrowni opalanych węglem  są odpadem  bardzo uciążliw ym  dla 
środowiska. Ich składowanie zajmuje coraz to większe powierzchnie i może niekorzystnie 
oddziaływać na przyległe gleby [Andruszczak i in. 1981; M eller i in. 1999].



398 S. Strączyńskci, S. Strączyński, W. Gazdowicz

W literaturze gleboznawczej wiele uwagi poświęcano badaniom nad przydatnością 
odpadów paleniskowych do rolniczego zagospodarowania w celu poprawy właściwości 
gleb, głów nie piaszczystych [Bogacz i in. 1995, M aciak 1981]. Dość szeroko 
p rzedstaw iana była rów nież problem atyka zw iązana z reku ltyw acją  terenów  
pogómiczych [Bender 1995, Gołębiowska, Bender 1983, Ziemnicki i in. 1980].Brakuje 
natomiast pełniejszej informacji dotyczącej zagospodarowania składowisk odpadów 
paleniskowych. Jednym ze sposobów zm niejszania uciążliwości deponowanych 
popiołów jest odpowiednio zaplanowana i zrealizowana konstrukcja ich obwałowania, 
um ożliw iająca stabilizację i skuteczne biologiczne ożyw ienie bezproduktywnej 
powierzchni. Można to uzyskać poprzez wprowadzenie na uformowane powierzchnie 
roślinności zielnej lub gatunków lasotwórczych, jak  ma to miejsce w przypadku 
rekultywacji terenów pogómiczych [Bender 1995, Ziemnicki i in. 1980].

Celem pracy była próba określenia wpływu pokryw roślinnych na kształtowanie się 
cech morfologicznych i niektórych właściwości utworów tworzących obwałowanie 
składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni „Bełchatów”.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono na wstępnie zrekultywowanym obwałowaniu składowiska 
odpadów  paleniskow ych „L ubień” pochodzących z Elektrow ni „B ełchatów ” . 
Obwałowanie to składa się z systemu poziomów w postaci kolejno po sobie następujących 
skarp i płaskich półek. Poziom najniższy (podstawa obwałowania), znajdujący się na 
wysokości 196 m n.p.m., stanowią przemieszane w procesie budowy występujące na 
tym obszarze utwory piaszczyste. Powstał on w 1980 r. Podłoże to można zatem 
uznać za zbliżone do środowiska glebowego otaczających składowisko terenów leśnych. 
W drugim etapie budowy (lata 1985-1989) uformowano pięć poziomów, a w trzecim 
(lata 1993-1995) kolejne dwa. Do formowania skarp i półek używano wyłącznie 
materiału odpadowego pozyskiwanego z pól wewnętrznych, gdzie wcześniej składowano 
popiół i żużel paleniskowy. Osadzany w strefach spokojnej sedymentacji materiał 
drobnoziarnisty (mniej lub bardziej zwięzłe utwory pyłowe, osady zawiesinowe, 
wykrystalizowane sole) przewarstwiony był żużlami i niedopalonym węglem o 
grubszym uziamieniu.

Deponowane utwory wykazywały odczyn alkaliczny (pH w 1 mol KC1 • dm 3 
8 ,4-13,0) oraz bardzo niską zasobność w przyswajalne formy fosforu (3-25 mg • 
kg-1) i potasu (25-33 mg • kg"1). Zawartość węgla organicznego wahała się w nich 
w przedziale 17,9-52,2 g • kg-1.

Obwałowanie składowiska tworzy osiem półek szerokości 4 m. Skarpy pomiędzy 
półkami są wysokie na około 3,5 m. Całość zwieńczona jest koroną obwałowania 
znajdującą się na wysokości 220 m n.p.m.

W celu zabezpieczenia składowiska popiołów i jego obwałowania przed erozją każdą 
półkę i wszystkie skarpy obsadzono różnymi gatunkami drzew i krzewów, między którymi 
wysiano mieszanki traw. Nasadzenia wprowadzano sukcesywnie w latach 1986-1998.

Rejestrację aktualnego stanu roślinności w obrębie skarp zewnętrznych przepro
wadzono na najbardziej rozwiniętej i zagospodarowanej roślinnością powierzchni (około 
500 n r) , charakteryzującej jednak w dużym stopniu całość obwałowania.
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Badania gleboznawcze obejmowały opis cech morfologicznych profili glebowych 
zlokalizowanych na wybranych półkach wzdłuż transektu, na którym analizowano 
roślinność. Profile 1,2, 3 i 5 znajdowały się odpowiednio na I, III, V i VII półce, profil 
6 na koronie obwałowania, a profil 4 reprezentował skarpę nad V półką. Z wydzielonych 
poziomów lub warstw każdego profilu pobrano próbki do analiz laboratoryjnych. 
Oznaczono w nich uziarnienie m etodą Boyoucosa, Casagrande a w modyfikacji 
Prószyńskiego, zawartość węgla organicznego (Corg.) m etodą Tiurina, pH w H90  i 1 
mol KC1 • dm-3 m etodą potencjometryczną, kwasowość hydrolityczną (Hh) m etodą 
Kappena oraz węglany (C aC 03) metodą Scheiblera.

WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie zestawienia zamieszczonego w tabeli 1 przedstawiającego roślinność 
w ystępującą na obw ałow aniu stw ierdzono, że najbardziej rozpow szechnionym  
gatunkiem drzew, który dominował w obrębie wszystkich poziomów zboczy była akacja 
(Robinia pseudoacacia). Gatunek ten wykazywał bardzo dobrą kondycję i przyrosty 
roczne wysokości wynoszące od 40 do 80 cm w zależności od wieku drzewa. Podobnymi 
cechami odznaczały się mniej powszechnie występujące: brzoza brodawkowata {Betula 
p endu la ), czerem cha am erykańska {Padus serotina), klon jesiono lis tny  {Acer 
negundo), jaw or {Acer pseudoplatanus), tawuła pospolita {Spiraea media), karagana 
syberyjska {Caragana arborescens), lipa szerokolistna {Tilia piatyphyllos), a także 
sporadycznie pojawiająca się osika {Populus tremula) i sosna {Pinus sylvestris). 
Powszechnie występująca na otaczających obwałowanie obszarach leśnych sosna nie 
znalazła dla siebie odpowiednich warunków siedliskowych, gdyż w dobrej kondycji i 
znacznym  rozpowszechnieniu zidentyfikowano ją  tylko na pierwszym  poziom ie 
obwałowania (zbocze i półka uformowane z przemieszanych utworów piaszczystych).

Dobrymi cechami rozwojowymi charakteryzowała się większość wprowadzonych 
gatunków krzewów, spośród których słabszą kondycją cechowała się bylica -  Boże 
drzewko {Artemisia arbotanum) .

W odniesieniu do roślin runa, ukształtowanego pod osłoną krzewów i drzew, trudno 
było na obecnym etapie badań wnioskować o jego kondycji i różnorodności. Te gatunki, 
które zostały w przeprowadzonych badaniach zanotowane, są w większości gatunkami 
ekspansywnymi, o dobrej kondycji i zwykle dość wysokim pokryciu. Dotyczy to w 
szczególności trzcinnika piaskowego {Calamagrostis epigeios), kostrzewy czerwonej 
{Festuca rubra) i kupkówki {Dactylis glomerata). Znaczące pokrycie (szczególnie w 
obrębie wyższych i młodszych poziomów ) osiągnął również ostrożeń polny {Cirsium  
arvense), bniec biały {Melandrium album) i bylica pospolita {Artemisia vulgaris). 
Pozostałe: orlica {Pteridium aquilinum), ']tżym. {Rubus sp.) i podbiał pospolity {Tussi- 
lago farfara) występowały rzadziej i przede wszystkim w obrębie niższych poziomów 
obwałowania składowiska.
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TABELA 1. Roślinność badanych utworów 
TABLE 1. Vegetation of the investigated formations

Nr profilu 
Profile No.

Drzewa
Trees

Podszyt
Undergrowth

1 Robinia pseudoacacia, Pinus sylvestris, 
Betula pendula, Hippophae rhamnoides, 
Padus serotina, Salix alba, Tristis

Calamagivstis epigeios, 
Pteridium aquilinum, 
Rubus sp.

2 Robinia pseudoacacia, Padus serotina, 
Acer negundo, Acer pseudoplat anus, 
Symphoricarpus albus, Spiraea media

Brak typowych roślin 
runa, nieliczne siewki 
drzew i krzewów

3 Robinia pseudoacacia, Padus serotina, 
Hippophae rhamnoides, Caragana 
arborescens, Philadelphia comnarius

Tussilago farfara, 
Calamagmstis epigeios, 
siewki Robinia pseudoacacia

4 Robinia pseudoacacia, Tilia platyphyllos, 
Padus semtina, Acer negundo,
Acer pseudoplat anus, Spiraea media, 
Betula verrucosa, Ligustrum vulgare,

Calamagmstis epigeios, 
Festuca rubra

5 Robinia pseudoacacia, Acer negundo, 
Elaeagnus angustifolia, Physocarpus 
opulifolius, Cornus sanguinea

Dactylis glomerata, Erigeron 
canadensis, Caragana arborescens, 
Artemisia vulgaris, Calamagmstis 
epigeios

6 Robinia pseudoacacia, Hippophae 
rhamnoides, Elaeagnus angustifolia, 
Caragana arborescens, Artemisia 
arbotanum, Populus tremula

Dactylis glomerata, Festuca mbra, 
Artemisia campest ris, siewki Robinia 
pseudoacacia

Badania terenowe
W obrębie profilów wyróżniono następujące poziomy i warstwy:

O -  poziom organiczny wytworzony z wojłoku trawiastego, miąższości 3 cm (profil 1 ) 
lub ze ściółki z liści, miąższości 3-5 cm (profil 2,3 i 4)

(A) -  inicjalny poziom próchniczny, miąższości 10-15 cm, słabo stabilizujący grunt 
(profil 2 i 3)

(А) С -  poziom przejściowy, 25 cm miąższości ( profil 4 )
A d -p o z io m  próchniczno-darniowy, 7-10 cm, stabilizujący grunt (profil 1,5 i 6)
A -  poziom próchniczny, 10 cm miąższości (profil 1)
W P 1, WP2, W P3, WP4 -  warstwy popiołu zróżnicowanego barwą, uziamieniem, struk

turą bądź stopniem zbitości o miąższości 20-30 cm (profile 1-6)
Przejście między wyznaczonymi poziomami i warstwami popiołu oceniono jako ostre, 

szerokości nie większej jak 2 cm. Poziomy akumulacyjne miały barwę od jasnoszarej 
poprzez szarą do czarnej. W większości warstw popiołu barwa różnicowała się od



Wpływ roślinności na cechy obwałowania składowisk odpadów... 401

jasnoszarej poprzez ciemnoszarą do czarnej pochodzącej od domieszek niedopalonego 
węgla. Piasek występujący w profilu 1 miał barwę żółtą. Warstwy popiołu znajdującego 
się w profilach 2,5 i 6 na głębokości poniżej 60 cm odznaczały się barwą białą.

Poziom próchniczny A miąższości 7-17 cm, który wykształcił się tylko w profilu 1 
wyróżniał się znaczną zwięzłością i płytkowym zgruźleniem. Słabe zgruźlenie i pulchny 
układ popiołu stwierdzono w poziomach próchniczno-damiowych Ad, w inicjalnych 
poziomach próchnicznych (A) oraz w warstwach popiołu we wszystkich profilach. 
Analizowane przez Mellera i in. [ 1999] popioły miały także układ pulchny, a nawet bardzo 
pulchny. Piasek znajdujący się w profilu 1 na głębokości poniżej 17 cm miał natomiast 
układ luźny i nie wykazywał zgruźlenia, a warstwa popiołu występująca w profilu 5 na 
głębokości 60-70 cm odznaczała się pryzmatycznym zgruźleniem i zbitym układem. Na 
warstwie tej zatrzymywała się przesiąkająca przez profil woda opadowa, przyczyniając 
się do wystąpienia w tej części profilu całkowitego oglejenia. Można przypuszczać, że 
tego typu przewarstwienia występują lokalnie w innych miejscach obwałowania.

Stan uwilgotnienia poziomów i warstw porównywanych profilów był świeży (w 
zbitej warstwie profilu 5 -  wilgotny), a odczyn w każdym przypadku zasadowy 
wykazujący związek z występowaniem węglanów w popiele.

Korzenie drzew i krzewów rozrastały się w obrębie warstw z popiołem czarnej lub 
jasnoszarej barwy i nie wnikały do warstw z popiołem barwy białej. W ystępujące w 
popiele pewne ilości niedopalonego węgla zmieniały jego porowatość, a tym samym 
zwiększały ilość powietrza w takich warstwach, co umożliwiało korzeniom łatwiejszą 
penetrację w głąb profilu.

Badania laboratoryjne
Przeprow adzono je  w próbkach pobranych z każdego profilu  z poziom ów  

akumulacyjnych o różnym stopniu wykształcenia oraz w leżącej pod tym poziomem 
warstwie popiołu. Wyniki analiz zamieszczono w tabelach 2 i 3.

Poziomy lub warstwy w profilach 2-6  miały uziamienie utworów pyłowych zwykłych 
zawierających od 41 do 63% frakcji pyłowej, a części spławialne wahały się w nich w 
przedziale 1-9% , natomiast frakcja odpowiadająca ziarnistości piaskowej mieściła się 
w zakresie od 33 do 55%. Daleki transport hydrauliczny, w czasie którego następowała 
segregacja odpadów paleniskowych, mógł wpłynąć na uziarnienie deponowanego 
popiołu. Uziamienie materiału, z którego uformowana została półka I, było bardziej 
zróżnicowane. W poziomie próchniczno-damiowym Ad występował popiół o bardzo 
dużej zawartości frakcji pyłowej (88%) i zbliżonych zawartościach frakcji piaskowej i 
sp ław ialnej (7 i 5%). Poziom  próchniczny  A w ykazyw ał uziarn ien ie  p iasku  
słabogliniastego pylastego zawierającego 6% części spławialnych. Zalegająca pod nim 
warstwa miała uziarnienie piasku luźnego, w którym było 10% szkieletu, ponad 90% 
frakcji piasku oraz bardzo małe ilości pyłu i części spławialnych (4 i 2%). Podobny 
skład granulometryczny stwierdzili Bogacz i in. [ 1995] w badaniach nad przydatnością 
popiołów z Elektrowni „Opole” do rolniczego zagospodarowania.

W wytworzonych pod nasadzeniami drzew poziomach akumulacyjnych zawartość 
węgla organicznego zawierała się w przedziale 10,9-25,3 g • kg-1. Najwięcej bo 25,3 g 
• kg-1 stwierdzono w poziomie próchnicznym gleby, która wykształciła się na najniższym
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TABELA 2.Uziamienic badanych utworów 
TABLE 2. Texture of the investigated formations

Nr profilu 
Profile No.

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

% zawartości frakcji o średnicy w mm 
% of fractions with diameter in mm

>1 1,0-0,1 0,1-0,02 < 0, 02

1 Ad 0-7 7 88 5
A 7-17 67 27 6
Cl 17-30 10 94 4 2

2 (A) 0-10 — 35 60 5
WP 10-30 43 48 9

3 (A) 0-15 52 42 6
WP 15-40 - 40 54 6

4 (A) P 0-2 - 47 52 11i WP 25-55 - 53 46 1

5 Ad 0-10 — 33 63
1

4
WP 10-30 - 55 41 4

6 Ad 0-10 _ 48 48 4
WP 10-30 - 53 43 4

poziomie obwałowania ( profil 1 ). W poziomach próchniczno-damiowych profilów 1,5 
i 6 oznaczono 12,4-13,9 g • kg-1 С org. Mniejsze, ale bardziej zróżnicowane ilości tego 
parametru zawierały warstwy popiołu: od 7,6 w popiele z korony obwałowania (profil 6) 
do 13,7 g • kg-1 С org. w warstwie popiołu z III półki (profil 2). Inne było rozmieszczenie 
zawartości węgla organicznego w profilach 3 i 4 zlokalizowanych na V półce i skarpie 
kolejnej półki, gdzie w inicjalnych poziomach próchnicznych było go nieco mniej ( 10,9-
11,8 g • kg-1 С org.) niż w leżących pod nimi warstwach popiołu (12,5-20,2 g • kg-1 С 
org.). Śladowe ilości węgla organicznego (1,0 g • kg ]) stwierdzono w warstwie piasku 
zalegającego pod poziomem próchnicznym w profilu 1. Różnice w zawartości węgla 
organicznego w porównywanych warstwach popiołu były spowodowane znajdującymi 
się w nich domieszkami niedopalonego węgla, a w poziomach powierzchniowych ilością 
nagromadzonych i w różnym stopniu rozłożonych resztek roślinnych.

Badane poziomy i warstwy miały odczyn zasadowy, gdyż pH w H20  wahało się w 
przedziale 7,8-8,4, a mierzone w 1 mol KCl • dm-3 przyjmowało wartości od 7,4 do7,8 pH.

W poziomach próchnicznych wartości pH były przeważnie niższe aniżeli w warstwie 
popiołu, co wyraźniej zaznaczyło się w pomiarach wykonanych w wodzie destylowanej. 
Zmiany w wartościach pH były jednak bardzo małe i zostały spowodowane nieznacznym 
wpływem jonów wodorowych uwalniających się w procesie rozkładu materii organicznej 
znajdującej się w poziomach powierzchniowych badanych profilów. Także badane przez 
M ellera i in. [ 1999] odpady paleniskowe, bez względu na czas i głębokość zalegania na 
składowisku zawsze wykazywały odczyn zasadowy.
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TABELA 3. Niektóre właściwości badanych utworów 
TABLE 3. Some properties of the investigated formations

Nr profilu 
Profile No

Poziom
Horizon

Głębokość 
Depth [cm]

С org. 
[g-kgT1]

pH
H2° KC1

Hh
[cmol(+)/kg]

CaCO,
[%]

1 Ad 0-7 13,9 7,8 7,6 0,52 2,7
A 7-17 25,3 8,2 7,7 0,82 0,3
Cl 17-30 1,0 8,1 7,6 0,97 0,0

2 (A) 0-10 15,8 8,0 7,6 0,60 2,1
WP 10-30 13,7 8,1 7,7 0,52 3,2

3 (A) 0-15 11,8 8,2 7,7 0,52 2,2
WP 15-40 12,5 8,4 7,8 0,37 2,2

4 (A) P 0-25 10,9 8,0 7,6 0,52 2,2
WP 25-55 20,2 7,9 7,4 0,60 0,9

5 Ad 0-10 12,4 8,1 7,6 0,45 2,8
WP 10-30 9,7 8,2 7,7 0,37 2,9

6 Ad 0-10 12,7 8,0 7,7 0,52 3,8
WP 10-30 7,6 8,3 7,7 0,45 2,3

Kwasowość hydrolityczna (Hh) w profilach 2 - 6  wahała się w przedziale 0,37 -0 ,6  
cmol(+) • kg-1 przyjmując na ogół niższe wartości w warstwach popiołu aniżeli w 
poziomach akumulacyjnych. W profilu 1 kwasowość ta wzrastała wraz z głębokością od 
wartości 0,52 w poziomie Ad do 0,97 cmol (+) • kg-1 w warstwie piasku. Bardzo niskie 
wartości kwasowości hydrolitycznej były skorelowane z obecnym w popiele węglanem 
wapnia, którego ilość wahała się w przedziale 0,9-3,8%, natomiast piasek występujący 
w profilu 1 nie zawierał węglanów. W analizowanych przez Bogacza i in. [ 1995] popiołach 
przy ich zasadowym odczynie (pH 13-14) kwasowość hydrolityczna nie ujawniła się.

WNIOSKI
1. Konstrukcja obwałowania stworzyła w miarę korzystne warunki siedliskowe dla 

rozwoju pokryw roślinnych. Z nagromadzonej materii organicznej, na powierzchni 
obwałowania wykształcił się poziom ściółki, inicjalny poziom próchniczny oraz 
poziom próchniczno-damiowy.

2. Na utworach piaszczystych przemieszanych w procesie budowy podstawy obwało
wania składowiska odpadów paleniskowych wytworzyła się gleba antropogeniczna 
o niewykształconym profilu, a wyżej zlokalizowane obiekty (na półkach i skarpach 
obwałowania) zaliczono do utworów bezglebowych z wyraźnie zaznaczonym pro
cesem powstawania poziomów akumulacji biologicznej.

3. Zawartość węgla organicznego różnicowała się w zależności od stopnia wykształ
cenia poziomów akumulacyjnych oraz jego ilości w deponowanych odpadach pale
niskowych. Pozostałe badane właściwości popiołów, z których uformowano półki i 
skarpy obwałowania, kształtowały się na zbliżonym poziomie.
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