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Abstract: The investigation was carried out to determine the soil moisture dynamics in the 
surface layer o f dumping ground during the period from March to November in the years 1979— 
1988. The results have been compared with those obtained in an arable field. Soil moisture was 
analysed in respect o f its satisfying the water demands o f plants. In dumping ground the 
increase in soil moisture content due to increased amount of precipitation was somewhat lower 
than in the arable field. The level of moisture appeared to depend on the content o f <0,02 mm 
fraction. The soil moisture content was never observed to be lower than the wilting coefficient, 
notwithstanding periodical deficits of precipitation. Under the climatic conditions o f Bełcha
tów, in the 0-240 cm layer o f external dumping ground the water relations appeared to be 
suitable for a successful development o f plants.
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WSTĘP

Pozyskiw anie kopalin  m etodą odkryw kow ą w ym aga odw odnien ia  złoża i 
przemieszczenia dużych ilości gruntu. W  KWB Bełchatów rocznie pompuje się około 
190 min. m 3 wody oraz zdejmuje średnio 100-120 min. m3 nadkładu [Bielikowski i in. 
1999]. W  pierwszym etapie nadkład gromadzony jest na zwałowisku zewnętrznym 
tworzącym wzniesienie ponad powierzchnią terenu.



510 S. Włodek, A. Biskupski, J. Pabin, В. Hryńczuk

Działalność w ydobyw cza powoduje wiele zm ian w naturalnym  środowisku. 
Przyczynia się do zniszczenia pokrywy glebowej razem z ekosystemem, wyłączenia z 
użytkowania gruntów rolnych i leśnych a także powoduje zakłócenia stosunków 
wodnych przyległych do kopalni terenów (Rząsa i in. 1999). Zabezpieczenie zwałowiska 
przed działaniem erozji wodnej i wietrznej wymaga rekultywacji. Jednym ze sposobów 
stabilizacji powierzchni gruntu jest obsiewanie jej roślinnością traw iastą a także 
obsadzanie krzewami i drzewami [Bender 1980, Bender i Gilewska 2000). Skuteczność 
tych zabiegów w dużej mierze uzależniona jest od uwilgotnienia utworów glebowych 
zwałowiska. Znajomość dynamiki uwilgotnienia gruntu jest szczególnie ważna w 
w a ru n k ach  g łęb o k ieg o  
za legan ia  w ód gruntow ych 
oraz w strefie klim atycznej 
charakteryzującej się dużymi 
wahaniami opadów atmosfe
rycznych. Dotychczas prowa
dzone prace koncentrowały się 
głównie nad zmianami zacho
dzącymi w środowisku glebo
wym na skutek oddziaływania 
g ó rn ic tw a  o d k ry w k o w eg o  
[Mocek i in. 1998, Biskupski i 
in. 2000, Pabin i in. 2000,
W łodek i in. 2000], a także na 
re k u lty w o w an y m  te re n ie  
[S zafrańsk i i S tachow ski 
1997]. Wiedza o uwilgotnieniu 
p r z y p o w i e r z c h n i o w y c h  
warstw gruntu może być przy
datna przy podejmowaniu de
cyzji o sposobie rekultywacji 
zwałowiska oraz przy doborze 
gatunków i odmian roślin do 
obsiewania i nasadzania. Ce
lem pracy było określenie dy
namiki uw ilgotnienia w ierz
chniej w arstw y zw ałow iska 
zewnętrznego i przeanalizo
wanie jej przebiegu pod kątem 
możliwości zaspokojenia po
trzeb wodnych roślin.

TABELA 1. Skład granolumetryczny utworów glebowych na 
stanowiskach stacjonarnego pomiaru wilgotności gruntu 
TABLE 1 .Granulometric composition of soil formations at the 
stands for stationary soil moisture measurement.

Warstwa
Layer
(cm)

Procentowa zawartość frakcji (mm) 
Percentage content fraction (mm)

1,0
-0,5

0,5
-0 ,2 5

0,25
-0,1

0,1
-0,05

0,05
-0,02

<0,02

Zwałowisko -  Dumping ground

0-20 7,2 54,1 31,7 1 0 6
20-40 4,2 42,6 31,2 3 7 12
40-60 8,4 46,7 32,9 1 2 9
60-80 5,9 41,3 27,8 3 8 14
80-100 6,5 41,1 25,4 5 9 13

100-120 3,2 41,3 36,5 6 2 11
120-140 3,8 42,9 32,3 2 7 12
140-160 4,6 44,2 28,2 4 7 12
160-180 5,4 43,3 24,3 6 8 13
180-200 5,7 42,8 26,5 2 9 14
200-220 7,2 61,3 24,5 2 1 4
220-240 6,3 60,5 29,2 1 0 3

Pole uprawne -  Arable field

0-20 4,9 46,8 32,3 5 3 8
20-40 4,8 48,7 32,5 4 4 6
40-60 6,2 49,5 33,3 1 3 7
60-80 6,7 49,8 33,5 1 4 5
80-100 7,6 50,9 32,5 2 3 4

100-120 7,9 52,7 31,4 3 2 3
120-140 6,9 55,9 28,2 2 2 5
140-160 7,4 56,1 27,5 1 2 6
160-180 7,7 56,7 27,6 2 1 5
180-200 7,3 55,9 29,8 1 2 4
200-220 7,2 56,5 30,3 2 1 3
220-240 7,4 56,2 30,4 1 1 4
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MATERIAŁ I METODY

Pomiary uwilgotnienia gruntu prowadzono w stałych punktach pomiarowych zlo
kalizowanych na zwałowisku zewnętrznym Kopalni W ęgla Brunatnego Bełchatów o 
wysokości około 200 m ponad powierzchnią terenu oraz na polu uprawnym oddalonym 
około 2 km od zwałowiska. Skarpy zw ałow iska od początku form ow ania były 
rekultywowane techniką hydroobsiewu, polegającą na rozsiewaniu z samolotu mieszanki 
wodno-nawozowo-nasiennej. W okresie pomiarowym powierzchnia zwałowiska pokryta 
była mieszanką traw oraz obsadzona odpowiednio dobranymi sadzonkami drzew i 
krzewów [Bielikowski i in. 1999]. Stanowiska stacjonarnego pomiaru wilgotności 
utworów glebowych zlokalizowano w m iejscach o zbliżonym  składzie granulo- 
metrycznym (tab. 1). Wilgotność oznaczano sondą neutronową, dwa razy w miesiącu, 
w sezonie wegetacyjnym od marca do listopada włącznie, na głębokościach: 20, 60, 
100,140,180 i 220 cm. Metodą neutronową rejestrowano wilgotność gleby w % objętości 
w stałych punktach profilu obejmując zakresem pomiarowym kulę o średnicy około 30 
cm. Pomiary prowadzono w latach 1979-1988. W pierwszym etapie badań, w latach 
1979-1983, punkty pomiarowe zlokalizowano na szczycie, zboczu i u podnóża 
zwałowiska zewnętrznego. Po przeanalizowaniu zmian uwilgotnienia gruntu mierzonego 
na głębokości 20 cm [Włodek i in. 2001] wyeliminowano z dalszych pomiarów punkty 
zlokalizow ane na zboczu i u podnóża zwałowiska, charakteryzujące się w yższą 
wilgotnością niż przy wierzchołku. Wyniki oznaczeń poddano analizie porównującej 
uwilgotnienie utworów glebowych zwałowiska zewnętrznego z wilgotnością gleby w 
terenie przyległym. Przeanalizowano zmiany uwilgotnienia gruntu w zależności od 
zawartości frakcji <0,02 mm, a także sum opadów.

WYNIKI I DYSKUSJA
Dziesięciolecie 1979-1988, w którym prowadzono monitoring uwilgotnienia gruntów, 

charakteryzowało się dużą zmiennością opadów (tab.2). Sumy miesięczne w okresie od 
marca do października wahały się od 2,5 do 154,1 mm. Największe zróżnicowanie w

TABELA 2. Suma opadów (mm) w okresie wegetacyjnym w latach 1979-1988 
TABLE 2. Amount of precipitation (mm) in the vegetation periods of 1979-1988

Rok
Year

Miesiąc -  Month Suma-
Sum

III IV V VI VII VIII IX X

1979 36,7 40,7 73,2 63,9 35,4 76,7 46,0 22,4 395,0
1980 13,4 86,4 21,8 102,9 134,6 41,4 31,6 72,8 504,9
1981 71,3 15,4 52,8 148,5 64,0 112,0 74,7 59,1 597,8
1982 2,5 25,7 61,4 93,5 27,1 59,2 14,9 17,1 301,4
1983 65,6 18,6 79,5 24,1 25,4 46,0 19,7 33,2 312,1
1984 18,4 23,5 114,6 58,0 70,5 15,1 114,3 19,3 433,7
1985 21,7 33,7 114,1 115,3 83,5 154,1 21,8 22,9 567,1
1986 23,7 21,7 74,4 51,8 50,8 132,3 54,3 33,8 442,8
1987 22,0 29,0 48,0 77,7 56,4 123,7 44,3 35,8 436,9
1988 49,1 16,2 44,2 139,6 63,7 60,4 29,6 7,1 409,9
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RYSUNEK 1 Dynamika uwilgotnienia gruntu w sezonie wegetacyjnym w latach 1979-1988, lokalizacja 
stanowiska pomiarowego: zwałowisko
FIGURE 1 Soil moisture dynamics during vegetation seasons in the years 1979-1988, localization of 
the measurement stand: Dumping ground
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RYSUNEK 2 Dynamika uwilgotnienia gruntu w sezonie wegetacyjnym w latach 1979-1988, lokalizacja 
stanowiska pomiarowego: pole uprawne
FIURE .2 Soil moisture dynamics during vegetation seasons in the years 1979-1988, 
localization of the measurement stand: arable field
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RYSUNEK 3 Zależność wilgotności 
gruntu od zawartości frakcji <0,02 mm 
FIGURE 3 Dependence of the soil mois
ture on <0,02 mm fraction content

okresie badawczym wystąpiło w marcu, maksymalny opad przewyższał minimalny prawie 
30-krotnie. Najniższe wahania opadów występowały w czasie od kwietnia do lipca, 
stosunek maksymalnej sumy miesięcznej opadu do minimalnej wynosił w  tym okresie od 
5 do 6. Suma opadów w okresie wegetacyjnym wahała się od 301,4 do 597,8 mm. Duże 
zróżnicowanie ilości opadów miało wpływ na zmiany uwilgotnienia gruntu. Zawartość 
wody w gruncie, oznaczana na stanowisku zlokalizowanym przy szczycie zwałowiska, 
wahała się od 4,4 do 20,3% objętości (rys. 1 ). Również duże wahania uwilgotnienia gruntu 
występowały na stanowisku zlokalizowanym na polu uprawnym (rys. 2). W tym przypadku

zwałowisko - dumping ground pole uptawne - arabie field

opad - precipitation nun opa.<ł - porciptsktiotfi nur.

RYSUNEK 4 Wpływ sumy opadów na wilgotność gruntu
FIGURE 4 Influence of the amount of precipitation on soil moisture content
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wynosiły one od 2,4 do 20,0%. W iatach 1979,1982 i 1983, charakteryzujących się małą 
ilością opadów w okresie wegetacyjnym, nieprzekraczającą 400 mm, obserwowano 
systematyczne zmniejszanie się uwilgotnienia gleby. Jednak w żadnym okresie minimalna 
wilgotność gleby nie była mniejsza od współczynnika więdnięcia, określanego dla gleb 
lekkich na poziomie 1,5% s.m. [Dzieżyc 1974]. Szafrański i Stachowski [1997] w pracach 
prowadzonych na rekultywowanym zwałowisku wewnętrznym również stwierdzają 
występowanie okresowych niedoborów wilgoci.

Wilgotność gruntu w analizowanych warstwach uzależniona była od zawartości 
frakcji <0,02 mm. (rys.3). Na zwałowisku przeciętna zawartość w warstwie 0-240 cm 
wymienionej frakcji wynosiła 10%), natom iast w polu uprawnym  5%. Zależność 
wilgotności od składu mechanicznego była przyczyną wyższego poziom wilgotności 
gruntu na zwałowisku niż w polu uprawnym. W pierwszym przypadku przeciętne 
uwilgotnienie wynosiło około 10%, natomiast w drugim 1% obj.

Przyrost średniej rocznej wilgotności gruntu w warstwie 0-240 cm zależał od 
lokalizacji stanowiska pomiarowego. Przy zróżnicowaniu opadów od około 300 do 600 
mm na zwałowisku zewnętrznym wilgotność wzrosła o 1,7%, natom iast w polu 
uprawnym o 2,2%> (rys. 4). Na podstawie analizy składu granulometrycznego gleby 
należałoby się spodziewać innych wyników. Grunt na zwałowisku charakteryzował się 
w iększą zawartością frakcji <0,02 mm., w związku z tym powinien gromadzić większe 
ilości wody. Mniejszy przyrost wilgotności gruntu na zwałowisku był spowodowany 
prawdopodobnie większym niż na polu uprawnym spływem powierzchniowym oraz 
intensywniejszym parowaniem z powierzchni gleby narażonej na silniejsze działanie 
w iatru. Przybyła i K ozaczyk [1997] zauw ażają w iększe przesuszenie gleby na 
stanowiskach położonych na wierzchowinie, tłumaczą to innym od pozostałych składem 
granolumetrycznym.

Uzyskane wyniki potwierdziły zaobserwowane w latach 1979-1983 tendencje. 
Okazało się, że mniejsze niż na polu uprawnym przyrosty uwilgotnienia na zwałowisku 
dotyczą nie tylko wilgotności mierzonej na poziomie 20 cm, ale również warstw 
sięgających do głębokości 240 cm.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania potwierdziły, że stosunki wodne materiału glebowego w 

warunkach głęboko zlegającego zwierciadła wody gruntowej są kształtowane przede 
wszystkim przez opady. Również położenie stanowiska pomiarowego miało wpływ na 
dynamikę uwilgotnienia. Efektywność opadów była większa na polu uprawnym niż 
przy szczycie zwałowiska znajdującym się około 200 m ponad powierzchnią terenu. 
Uw idoczniła się ona większym przyrostem  uwilgotnienia warstwy 0-240 cm. W 
dziesięcioletnim okresie badawczym w latach o małej ilości opadów występowały niskie 
wilgotności gleby, jednak w żadnym okresie nie były one mniejsze od współczynnika 
więdnięcia. Na tej podstawie można wnioskować, że zwałowiska zewnętrzne można 
rekultywować przez obsiewanie roślinnością trawiastą oraz nasadzenia krzewami i 
drzew am i. Przy doborze gatunków  i odm ian należy brać pod uw agę rośliny  
charakteryzujące się niskimi potrzebami wodnymi oraz odpornością na okresowe 
niedobory wody w glebie.
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