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Abstract: The aim of the work was a complex assessment o f the state o f the environment in the 
Noteć Valley situated near Lubstów lignite pit, and the analysis o f the influence o f this pit on 
degradation o f neighboring soils. In the examined area o f over 800 ha, 11 profiles and 30 auger 
holes were performed. Fundamental physical and chemical properties o f soils as well as filtra
tion coefficient and range o f depression curve were determined. On the basis of the analysis of 
geologic, hydrologie, climate and soil conditions, the range o f mining drainage was assigned. 
Besides in this area, zones o f soils with different susceptibility to drainage degradation were 
denoted. These zones, according to earlier agreed criteria, may be useful in calculating the 
extent o f reparation. It was stated that the drainage o f hydrogenic soils in the Noteć Valley 
appeared also in the past. Currently, the effect o f this natural drainage has been deepened by an 
anthropogenic factor, namely the activity o f open lignite mining.
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WSTĘP

W warunkach Polski odwadnianie utworów hydrogenicznych jest procesem przeważ
nie jednokierunkowym, narastającym z różną intensywnością w zależności od fizjografii 
terenu, jego użytkowania i zagospodarowania, warunków klimatycznych itp. Odwad
nianie gleb torfowych było prowadzone nie tylko przy pomocy zabiegów melioracyjnych 
i hydrotechnicznych, ale także było powodowane realizacją wielu inwestycji przemys
łowych, w tym szczególnie kopalnictwa odkrywkowego różnych kopalin [Piaścik, 
Gotkiewicz 2005; Rząsa i in. 1999]. Działalność wydobywcza różnego rodzaju
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surowców metodą odkrywkową wywołuje przekształcenia geomechaniczne i hydrolo
giczne na znacznych niekiedy obszarach. Najistotniejsze przemiany zachodzące w 
obrębie wyrobisk kopalnianych to: rozwój regionalnego leja depresyjnego wód poziomu 
trzeciorzędowego, zanik wody w przypowierzchniowych warstwach wodonośnych, 
powstawanie nowego systemu odwadniającego [Kaniecki 1991 ; Maćkowiak i in. 1998]. 
Zagadnieniom odwodnieniowej degradacji gleb w rejonach kopalnictwa odkrywkowego 
poświęcono wiele publikacji, z których jednoznacznie wynika, że kopalnictwo odkryw
kowe odwadnia tereny bezpośrednio przyległe do wyrobisk, co nie zawsze musi prowa
dzić do degradacji gleb. Zarówno zasięg tego odwodnienia, jak i jego skutki w otacza
jącym środowisku glebowym są bardzo zróżnicowane.

Celem pracy była zatem możliwie kompleksowa ocena aktualnego stanu środowiska 
glebowego obszaru kilku wsi, położonych w obrębie odcinka doliny Noteci, przebiega
jącego w bliskim sąsiedztwie odkrywki węgla brunatnego Lubstów oraz analiza wpływu 
tej odkrywki na degradację przyległych gleb.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ
Obiekt badań, wyznaczony granicami obrębów wsi Nykiel, Teresewo i Zakrzewek, 

położony jest w północno-wschodniej części powiatu Konińskiego, w południowej części 
gminy Wierzbinek. Odkrywka Lubstów jest usytuowana w kierunku południowym, a 
najdalej na północ aktualnie wykonany wkop odkrywki znajduje się w odległości około 
100 m od południowej granicy wymienionych wyżej obrębów. Rejon działalności 
górniczej odkrywki Lubstów znajduje się w typowym, równinnym krajobrazie moreny 
dennej, charakterystycznej dla Niżu Polskiego [Krygowski 1961].

Teren badań jest płaską równiną przeciętą dwoma obniżeniami rynnowymi. Obszary 
wyniesione mieszczą się w przedziale rzędnych 90,0-94,0 m n.p.m., natomiast obniżenia 
rynnowe -  pomiędzy rzędnymi 83,0-89,0 m n.p.m. Większa część terenu badań 
wykazuje spadek południowy w kierunku doliny Noteci.

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania geologicznego i hydrogeologicznego 
w rejonie odkrywki Lubstów oraz obszarów do niego przyległych wydziela się 
następujące poziomy wodonośne: kredowy, podwęglowy, międzywęglowy, nadwęglo- 
wy, przypowierzchniowy i rynny erozyjnej [Ocena oddziaływania... 1995]. Dla obiektu 
badań najistotniejsze znaczenie mają poziomy wodonośne nadwęglowy i przypowierz
chniowy. Wodonośny poziom nadwęglowy stanowią warstwy piasku występujące pod 
glinami zwałowymi zlodowacenia środkowopolskiego. Przypowierzchniowy poziom 
wodonośny związany jest z serią piasków czwartorzędowych, zalegających nad stropem 
glin zwałowych zlodowacenia północnopolskiego. Miąższość tych utworów waha się 
w granicach 3-6 m, a w rejonach lokalnych wymyć erozyjnych jest większa.

Na podstawie obszernych danych meteorologicznych za okres 1967-2002 (35 lat) 
charakterystycznych dla rejonu odkrywki Lubstów, w tym również dla badanego obszaru, 
przeprowadzono szczegółową analizę zmienności opadów atmosferycznych zarówno w 
całym wieloleciu, jak również w wybranych, charakterystycznych okresach [Owczarzak, 
Mocek2004]. W rejonie odkrywki Lubstów i terenów do niej przyległych wielkość opadów
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atmosferycznych w analizowanym 35-leciu wykazywała duże zróżnicowanie. W tym 
przedziale czasowym średnie sumy opadów wynosiły: dla wielolecia -  517 mm, dla okresu 
wegetacyjnego -  323 mm i dla retencji pozimowej -  200 mm.

W celu realizacji założonego celu badań wykonano 11 odkrywek glebowych pogłębio
nych wierceniami i 30 wierceń glebowych. Dokumentację budowy morfologicznej profili 
i wierceń glebowych opracowano zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i nomenklaturą 
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego [Systematyka gleb Polski 1989]. Analizę 
podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych badanych gleb przeprowadzono 
metodami ogólnie znanymi i powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie [Mocek i 
in. 2000]. Ponadto oznaczono lub obliczono -  ważne z uwagi na degradację -  takie 
wielkości, jak: współczynniki filtracji-metodąstałego spadku ciśnienia [Black 1965], 
zasięg krzywej depresji -  przy pomocy wzorów empirycznych [Pazdro 1977].

WYNIKI

Pokrywa glebowa badanego obiektu jest wyraźnie zróżnicowana, na co wpłynęło 
przede wszystkim ukształtowanie terenu i związane z tym czynniki glebotwórcze, jakimi 
są skała macierzysta oraz warunki wilgotnościowe. Obok gleb mineralnych, dominu
jących na badanym terenie, spotyka się niewielkie fragmenty gleb organicznych i 
mineralno-organicznych (tab. 1).

Gleby mineralne zajmują obszary wyniesione i wykształciły się ze skał osadowych, 
okruchowych, pochodzenia polodowcowego, które należą do utworów piaszczystych 
o charakterze fluwioglacjalnym (tab. 2). Pod względem typologicznym zaliczono je do 
gleb słabo wykształconych, tzw. arenosoli albo do gleb rdzawych, nazywanych w 
przeszłości ogólnie glebami brunatnymi wyługowanymi. Te ostatnie zdecydowanie 
przeważają na badanym terenie.

Następnym ważnym typem gleby wśród utworów mineralnych są czarne ziemie, 
usytuowane w niżej położonych obszarach. Ich cechą charakterystyczną jest nieco 
głębszy i ciemniej zabarwiony poziom próchniczny oraz nieznacznie większa zawartość 
próchnicy. Ze względu na fakt, że spotykane na badanym obiekcie czarne ziemie 
wytworzyły się również z materiałów piaszczystych należą one do utworów mezo- i 
oligotroficznych. Materiał macierzysty charakteryzujący się dużą przepuszczalnością 
nie sprzyja silnej akumulacji materii organicznej, a raczej przyspiesza jej mineralizację. 
Stąd już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zaliczano je 
do czarnych ziem zdegradowanych (Dz). Niemal w całości został z nich wyługowany 
węglan wapnia, co spowodowało ich lekko kwaśny odczyn i tym samym słabe wysycenie 
kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi.

Kolejnym działem gleb sąutwory hydrogeniczne, które wytworzyły się pod wpływem 
stosunkowo płytkiego występowania wód gruntowych. Gleby te zajmują tereny najniżej 
położone w dolinie Noteci. Na obecnym etapie rozwoju należą one do typu gleb 
murszowych i murszowatych. Powstały ze stosunkowo płytkich utworów torfowych 
bądź torfiastych, które na skutek naturalnego lub antropogenicznego odwodnienia 
przekształciły się w gleby o charakterze murszowym. Gleby te, ze względu na możliwość 
ich szybkiego i głębokiego odwodnienia przez kopalnię odkrywkową węgla brunatnego
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TABELA 1. Zestawienie powierzchni [ha, %] charakterystycznych typów gleby 
na badanym terenie
TABLE 1. The list o f characteristic soil types in the investigated area

Obręb
Region

Typ gleby* 
Type of soil 
(symbol)

Kompleks przydatności 
rolniczej
Agricultural suitability 
of soil **

Powierzchnie
Areas

ha %

Nikiel Bw 6, 7 78,20 72,32
Dz 6 ,9 24,51 6,37
M 2z, 3z 34,39 8,94
Tn 2z 29,51 7,67
Tn Ls 3,30 0,86
Emt Ls 3,05 0,79
(M,Tn) N 11,79 3,05

Ogółem -  Total 384,67 100,00

Teresewo Bw 4, 5, 6, 7 128,51 56,36
Dz 6 38,30 16,80
M 9 5,61 2,46
M 2z, 3z 24,63 10,80
M Ls 5,73 2,51
Emt 3z 7,07 3,10
(M,Tn) N 18,17 7,97

Ogółem -  Total 228,02 100,00

Zakrzewek Bw 5, 6, 7 135,35 56,95
Dz 6 ,9 56,46 23,76
M 3z 21,71 9,13
Emt 3z 7,80 3,28
(M,Tn) N 5,98 2,52
- Jez. Zakrzewek 10,37 4,36

Ogófem -  Total 237,67 100,00

*Bw -  gleby brunatne wyługowane i kwaśne, leached brown soils, Dz -  czarne zie- 
miezdegradowane, degraded black earths, M -  gleby murszowo-mineralne i mur- 
szowate, mucky soils, Tn -  gleby torfowe i murszo wo-torfowe, peat and peat-muck 
soils, Emt -  gleby mułowo-torfowe, mud-muck soils, Ls -  lasy, forests.
**4 -  kompleks żytni bardzo dobry, very good rye complex, 5 -  kompleks żytni 
dobry, good rye complex, 6 -  kompleks żytni słaby, weak rye complex, 7 -  kom
pleks żytni bardzo słaby, very weak rye complex, 9 -  kompleks pastewny słaby, 
weak cereal-fodder complex, 2z -  użytki zielone średnie, medium grasslands, 3z -  
użytki zielone słabe i bardzo słabe, weak and very weak grasslands, N -  nieużytki, 
barren lands

Lubstów, były bezpośrednim, szczególnym obiektem badań. Wśród gleb murszowych 
przeważa podtyp gleb torfowo-murszowych, których wierzchnie poziomy tworzy mursz, 
poniżej którego znajdują się płytkie poziomy torfowe, zalegające na podłożu mineralnym
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TABELA 2. Skład granulo metryczny wg PN oraz zawartość materii organicznej (M.O.) badanych gleb 
TABLE 2. Texture group (acc. to PN) and organie matter content (M.O.) o f investigated soils

Nr
profilu
Profile
No.

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok.
próbek
SampL
depth
[cm]

Frakcje -  Fractions [mm] Skład 
granu
lo metr. 
Texture 
group

M.O.
[%]

piasek - sand pył -  silt й — clay

2-0,5 0,5-0,25 0,25-
0,10

0,10-
0,05

0,05-
0,002

< 0,002

P-l AOM 10-20 - - - - _ _ mursz 15,88
D,G 140-145 26,38 41,20 24,42 3 3 2 P -

P-2 AOM 10-25 - - - _ _ _ mursz 32,39
CG 170-180 28,10 48,40 20,50 3 0 0 P -

P-3 AOM 10-25 - - - - _ _ mursz 60,85
D2gg 140-150 25,70 43,90 28,40 2 0 0 P _

D3* 150-160 10,95 18,83 31,22 14 15 10 gP -

P-4 AOM 10-25 - - - _ _ _ mursz 28,04
c 3 130-140 12,45 42,07 39,48 3 3 0 P -

P-5 M, 20-30 - - - - - _ mursz 24,15
Otl 60-70 - - - - - - torf 33,90

P-6 AOM 15-25 - _ _ _ _ _ mursz 31,41
C2G 130-140 8,30 16,03 39,07 8 17 11 gP -

P-7 M, 10-20 - - - _ _ _ mursz 22,04
OM 50-60 - - - - - - mursz 58,98

P-8 M, 10-20 - _ _ _ _ _ mursz 63,51
O tl 50-60 - - - - - - torf 72,36

D.œ 100-110 12,10 27,70 52,20 4 4 0 P 4,23

P-9 M, 10-20 - _ _ _ - _ mursz 73,66
Ot 50-60 - - - - - - torf 40,69

P-10 AO 15-20 7,93 23,88 41,99 16 11 0 ps 14,21
Mt 50-60 - - - - - - mursz 52,72
0 * 120-130 - - - - - - torf 88,93

P - ll A, 10-20 _ - - - - - mursz 17,04

c , 90-100 0,58 12,68 80,74 5 1 0 P -

W-13 \ 0-20 17,38 36,13 28,49 7 10 1 ps 2,15

c , 90-100 9,88 20,85 31,27 10 15 13 gl -

W-15 Ap 0-20 15,23 29,11 35,66 10 8 2 ps 2,34
Bt 70-80 4,57 10,02 32,41 14 21 18 gl -

C» 110-120 3,25 9,83 34,92 14 23 15 gl -

W-16 \ 0-20 23,45 30,67 33,88 4 7 1 P 2 ,07
C2 100-120 40,05 32,70 17,25 7 3 0 P -

W-17 AOM 0-20 _ _ _ - - - mursz 11,47
C, 100-120 3,60 28,28 62,12 5 1 0 P -

W-23 Ap 0-20 15,13 34,40 37,47 7 5 1 P 12,61

c 3 80-90 8,02 19,23 34,75 10 18 0 P -

W-30 Ap 0-20 5,65 14,80 36,55 11 21 11 gP 2 ,26

Вы 40-50 2,90 8,68 30,42 17 18 23 gl -

c«. 110-120 3,13 7,88 33,99 12 22 21 gs -
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z piasków średnio- i drobnoziarnistych. W przypadku silnej mineralizacji płytkich 
pokładów torfowych ukształtowały się gleby murszowate, których poziomy wierzchnie 
zawierają obecnie poniżej 20% materii organicznej.

O retencji wody w profilu glebowym decyduje głównie skład granulometryczny, 
natomiast w poziomie wierzchnim warunki klimatyczne, uziamienie, zawartość materii 
organicznej oraz struktura warstwy uprawnej. Przy dużej zmienności glebowej obserwuje 
się znaczne zróżnicowanie wilgotności zarówno w układzie profilowym, jak i w 
poziomach omo-próchnicznych. Uwilgotnienie gleb, a przede wszystkim zmiany w 
zaleganiu wód gruntowych decydują o zaliczeniu gleby do określonego typu gospodarki 
wodnej [Rząsa i in. 1999]. W zależności od pory roku i usytuowania gleby w rzeźbie 
terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej na badanym obszarze wykazywał duże 
zróżnicowanie głębokości (tab. 3). W glebach mineralnych typu arenosoli, gleb rdzawych 
i brunatnych, a także w niektórych czarnych ziemiach nie odnotowano występowania 
wody gruntowej do głębokości 3,0 m. Ten fakt -  z wyjątkiem czarnych ziem -  nie 
budzi żadnych wątpliwości, gdyż gleby te z reguły są położone na wyniesieniach lub 
niewielkich skłonach terenowych i od dziesięcioleci wykazują typ gospodarki opadowo-

TABELA 3. Średnie głębokości zwierciadła wody gruntowej w 2004 roku 
TABLE 3. Average depths of ground water level in the year 2004

Nr profilu (P), 
wiercenia (W) 
Profile No. (P), 
auger hole (W)

Typ gleby* 
Type of soil *

Poziom wody 
gruntowej 
Ground water 
level [cm]

Nr profilu (P), 
wiercenia (W) 
Profile No. (P) 
auger hole (W)

Typ gleby* 
Type of soil *

Poziom wody 
gruntowej 
Ground water 
level [cm]

P-l M(Tn) <210 W -ll M 180
W-l M 250 W-12 M 110
P-2 M 170 W-13 Bw <300
W-2 M <300 W-14 Bw <300
P-3 M <300 W-l 5 A <300
W-3 M(Tn) <300 W-16 Bw <300
P-4 M <300 W-17 M <300
W-4 M <300 W-l 8 Dz 230
P-5 M(Tn) <300 W-19 M 220
W-5 M <300 W-20 Dz 180
P-6 M <300 W-21 Bw <300
W-6 M <300 W-22 Bw <300
P-7 M(Tn) 250 W-23 Dz 220
W-7 M <300 W-24 Bw <300
P-8 M(Tn) 140 W-25 Bw <300
W-8 M(Tn) 160 W-26 Dz 240
P-9 M(Tn) 110 W-27 Bw <300
W-9 M(Tn) 120 W-28 Dz <300
P-10 M(Tn) 170 W-29 Bw <300
W-10 M 200 W-30 Bw <300
P -ll M 110 W-31 Bw <300

*— oznaczenia typów gleby jak w tab. 1 -  marking of soü types as in the Table 1
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wodnej. Natomiast dużym zaskoczeniem jest względnie głębokie (1,2-2,0 m) lub nawet 
brak w profilu (do 3,0 m) zalegania wody gruntowej w obszarach rynnowych, w których 
występują gleby hydrogeniczne. Powstanie i rozwój tych gleb związane były bowiem 
w przeszłości z nadmiernym ich uwilgotnieniem lub nawet z okresową podmokłością. 
Tak głębokie występowanie wód gruntowych na badanym terenie świadczy o 
wcześniejszym, naturalnym odwodnieniu tych gleb.

W tabeli 4 przedstawiono zmienność uwilgotnienia w układzie profilowym zarówno 
w glebach hydrogenicznych (profile), jak i w glebach mineralnych (wybrane wiercenia). 
Na szczególną uwagę zasługują wartości wilgotności utworów murszowych i torfowych. 
W warunkach naturalnych, przy braku jakiegokolwiek odwodnienia, ich wilgotność 
bezwzględna jest znacznie większa od wartości podanych w tabeli 4. Dla przykładu, w 
Dolinie Grójeckiej -  łączącej badany teren z doliną Warty w rejonie Konina -  ilość 
wody w podobnych utworach torfowych przekracza w ogólności 460%wag., osiągając 
wartości nawet do 600%wag. [Mocek i in. 2003]. Wartości wilgotności podane w 
tabeli 4 są znacznie niższe (160-330 %wag.), co z reguły odpowiada poziomowi 
polowej pojemności wodnej tych gleb [Gajewski 2005].

W bilansie wodnym gleb mineralnych najważniejszą rolę grajądwa składniki równania 
bilansowego, tj. opad atmosferyczny i ewapotranspiracja. Trzeci składnik, tzw. retencja 
pozimowa może być dodatni lub ujemny, a więc będzie wpływać na zwiększenie lub 
zmniejszenie zapasów wody dostępnej dla roślin, szczególnie w okresie wiosennym. W 
glebach mineralnych wymienione składniki bilansu wodnego nie mają większego związku 
z zaleganiem wód gruntowych, gdyż poziom tych wód, w zdecydowanej większości 
przypadków, występuje poza profilem glebowym. Jego spłycenie lub pogłębienie nie 
ma zatem większego wpływu zarówno na wielkość retencji poziomów wierzchnich, 
jak również na ilość wody dostępnej dla roślin, która zależy głównie od wielkości i 
rozkładu opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku gleb hydrogenicznych. Tutaj 
wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej jest zjawiskiem naturalnym. Gleby te w 
procesie ewolucji powstały bowiem z gleb bagiennych, w których występowanie wody 
gruntowej tuż przy powierzchni, okresowo nawet na ich powierzchni było warunkiem 
procesu torfotwórczego. Minimalne obniżenie się poziomu wody gruntowej doprowadziło 
do przerwania procesów bagiennych, a zapoczątkowało procesy murszenia. Ich 
intensywność, a w konsekwencji miąższość wytworzonego poziomu murszowego, 
warunkowana była w przeszłości wielkością wahań w położeniu ustabilizowanego 
zwierciadła wody gruntowej. Przejęcie takich gleb w użytkowanie rolnicze jako użytki 
zielone wymagało obniżenia poziomu wody gruntowej do kilkudziesięciu centymetrów 
w celu umożliwienia prac technologicznych, a przede wszystkim wprowadzenia do 
szaty roślinnej pożądanych gatunków roślin (traw szlachetnych, roślin motylkowych). 
Z jednej strony zabiegi melioracyjne poprawiły stosunki powietrzno-wodne tych gleb, 
natomiast z drugiej strony spowodowały obniżenie poziomu wody gruntowej, przyspie
szając procesy murszenia i rozkładu masy torfowej. Niezależnie jednak od tych faktów, 
głębokość zalegania wody gruntowej w glebach hydrogenicznych jest składnikiem bilansu 
wodnego tak samo ważnym, jak opad atmosferyczny czy ewapotranspiracja. Względnie
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TABELA 4. Zmienność uwilgotnienia w układzie profitowym -  TABLE 4. The change in moisture in the profiles

Nr profilu 
wiercenia, 
Profile, 
auger hole 
No.

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Gtębok, 
próbek 
Depth of 
sampL 
[cm]

Skład 
granulo
me tr. 
Texture 
group

Wilgotn 
[% wag.] 
Moisture 
[%nVm]

Nr profilu 
wiercenia, 
Profile, 
auger hole 
No.

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębok. 
próbek 
Depth of 
sampL 
[cm]

Sklad
granu-
lometr.
Texture
group

Wilgot
ność
[% wag.] 
Moisture 
[%nVm]

P-l AOM 10-20 mursz 30,87 W-13 Ap 0-20 ps 3,52
d2g 140-145 P 10,62 c , 90-100 gl 7,43

P-2 AOM 10-25 mursz 53,10 W-15 Ap 0-20 ps 4,23
CG 170-180 P 23,18 Bt 70-80 gl 6,60

C, 110-120 gl 10,15

P-3 AOM 10-25 mursz 60,97 W-16 Ap 0-20 P 4,98
2̂gg 140-150 P 5,84 c , 60-70 P 4,25

C2 110-120 P 3,64

P-4 AOM 10-25 mursz 55,64 W-17 AOM 10-20 mursz 4,56
c 3 130-140 P 6,37 c , 70-80 P 3,82

c 2 100-120 P 3,13

P-5 Mt 20-30 mursz 160,07 W-20 Ap 0-20 ps 5,12
0„ 60-70 torf 162,68 c 2 60-70 P 4,62
ud2g 150-160 gP 13,79 c 3 130-140 P 6,24

P-6 M, 15-25 mursz 73,44 W-23 Ap 0-20 ps 7,50
c2g 130-140 gP 13,02 c , 80-90 P 5,32

I1C2 110-120 S> 13,48

P-7 M, 10-20 mursz 67,98 W-24 Ap 0-20 ps 4,76
OM 50-60 mursz 269,19 c , 60-70 gP 10,24

c 2 130-140 gl 14,70

P-8 M, 10-20 mursz 169,21 W-26 Ap 0-20 ps 6,32
50-60 torf 336,88 c , 70-80 P 4,38

D.œ 100-110 P 40,95 c 2 150-160 P 5,24

P-9 M1 10-20 mursz 152,34 W-28 Ap 0-20 ps 5,75
0, 50-60 torf 111,31 c , 60-70 P 4,56

c 2 140-150 P 5,76

P-10 AO 15-20 ps 56,76 W-30 Ap 0-20 gP 8,32
M, 50-60 mursz 178,56 Bb, 40-50 gl 11,12
Oc 120-130 torf 276,08 Си 110-120 gs 12,85

P-ll Ae 10-20 mursz 42,36
c , 90-100 P 25,21

płytkie zaleganie wody gruntowej umożliwia bowiem dodatkowo zaopatrzenie roślin w 
wodę łatwo dostępną, pochodzącą z posiąku kapilarnego, który jest możliwy nawet 
przy płytkim występowaniu piaszczystego podłoża.
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opad atmosferyczny (-500 mm) 
pre*cipitation(~500 mm)

typ gospodarki 
gruntowo-wodnej 

ground - water regime

typ gospodarki wodnej 
przemienny

water alternating regime

typ gospodarki 
opadowo-wodnej 

rain - water regime

RYSUNEK 1. Kierunek zmian typów gospodarki wodnej gleb w wyniku odwodnienia terenu w zależności 
od poziomu zwierciadła wody gruntowej
FIGURE 1, The direction of change of soil's regime type and the drainage process in hydrogenic soil 
depending on the ground water level location

Obecnie, w aktualnych uwarunkowaniach fizjograficznych, większość gleb hydroge- 
nicznych wykazuje jeszcze typ gospodarki gruntowo-wodnej. Coraz więcej jednak 
pojawia się obszarów, w których obserwuje się naturalne bądź sztuczne obniżenie 
poziomów wód gruntowych, zanikanie małych zbiorników wodnych [Choiński 1997], a 
tym samym zmianę typu gospodarki wodnej tych gleb z gospodarki gruntowej w 
przemienną, a nawet w gospodarkę opadowo-wodną.

Na rysunku 1 przedstawiono trzy ogólne, teoretyczne przypadki zalegania wody 
gruntowej w profilu gleby hydrogenicznej, które -  przy średnim z wielolecia opadzie 
atmosferycznym -  skomentowano w dalszej części dyskusji.

W typie gospodarki gruntowo-wodnej (przypadek I) zwierciadło wody gruntowej 
występuje bardzo płytko, okresowo nawet na powierzchni. Jego niewielkie, pionowe 
zmiany powodują powstanie z torfu (T), o słabym stopniu rozkładu (Rj), cienkiej warstwy 
murszu (M). Podłoże mineralne (D), przeważnie piaszczyste, jest ciągle wysycone 
wodą. Przy okresowym obniżeniu się zwierciadła wody gruntowej poniżej utworów 
organicznych (przypadek II) następuje stopniowa mineralizacja górnych poziomów 
pokładu torfowego (T) o średnim stopniu rozkładu (R^), powolne zwiększanie się 
miąższości poziomu murszowego (M), okresowe odwodnienie części podłoża mineral
nego (D). Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej w okresie letnim zalega poniżej
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RYSUNEK 2. Zmiany typów gospodarki wodnej gleb w dolinie Noteci w zasięgu leja depresji odkrywki 
Lubstów
FIGURE 2. The change of soils' regime types in the Noteć Valley in the range of depression sink in 
Lubstów pit

warstwy torfowej, natomiast od jesieni do wiosny może podnosić się o kilkadziesiąt 
centymetrów. Stąd też w profilu glebowym zaznaczają się poziomy mineralne Dj i 
D2G. Taki układ zmian stosunków wodnych w profilu glebowym tworzy typ gospodarki 
wodnej przemiennej. W tym przypadku, ze względu na wysoki jeszcze poziom 
zwierciadła wody gruntowej, rodzaj podłoża mineralnego nie ma większego znaczenia. 
Obecnie, przy panujących warunkach klimatycznych, ten typ gospodarki występuje na 
większości obszarów Niżu Środkowopolskiego, a także wokół aktualnie eksploato
wanych wyrobisk kopalnianych w Konińsko-Turkowskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. 
Przy dalszym, gwałtownym obniżaniu się wód gruntowych, np. w wyniku działalności 
odkrywki kopalnianej, zachodzi przypadek III, a więc szybkie przejście tych utworów 
do typu gospodarki opadowo-wodnej. Powoduje to dalszą, szybką mineralizację poziomu 
murszowego (M) oraz górnej warstwy poziomu torfowego T(M), o wyraźnie zaznacza-

TYPY GOSPO D A RK I - T Y P E S O F REGIM E

- gospodarka gruntowo-wodna (w przeszłości)
- ground - water regime in the past
- gospodarka opadowo- wodna (obecnie)
- rain- water regime currently
- gospodarka przemienna (w przeszłości)
- alternating regime in the past
- gospodarka opadowo- wodna (obecnie)
- rain- water regime currently
- gospodarka opadowo- wodna 

(w przeszłości i obecnie)
- rain- water regime in the past and currently
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TABELA 5. Zasięg krzywej depresji w utworach o różnej przepuszczalności w zależności od 
wysokości statycznego zwierciadła wody gruntowej -  H
TABLE 5. Range of depression curve in deposits of different permeability depending on the 
height of static ground water level -  H
Skały wg właściwości 
filtracyjnych 
Rocks depending on 
their filtration properties

H
[m]

klO
[m xs"1]*

Zasięg krzywej 
depresji 
Range of 
depression 
curve [m]

klO
[mxs-1]
**

Zasięg krzywej 
depresji wg 
Range of depression 
curve acc. to 
[m]

A * В ** Sichardta Kusakina

Piaski gruboziarniste 3 2x10-3 402 134 3,21xl0“3 510 192
Coarse-grain sands 5 671 288 850 364

10 1342 813 1700 1030
Piaski średnioziarniste 3 ЗхЮ*4 156 52 2,51x10^ 143 47
Medium-grain sands 5 259 111 237 102

10 520 315 478 288
Piaski drobnoziarniste 3 1,4x10^ 106 3576- 1,11x10^ 95 31
F ine-grain sands 5 177 215 158 68

10 355 376 192
Piaski pylaste 3 0,7x10^ 75 2554- 0,49x10^* 63 21
Silty sands 5 125 152 105 45

10 251 210 123
A* -  współczynnik filtracji obliczony, calculated filtration coefficient; B** -  współczynnik 
filtracji oznaczony metodą Blacka, filtration coefficient determined acc. to Black's method

jącym się dalszym stopniu rozkładu torfu (R3), a także początkowe oznaki rozkładu 
torfu (T, R2) nad podłożem mineralnym. Podłoże mineralne zostaje odwodnione, co 
sprzyja szybkiemu przenikaniu wód opadowych przez poziomy organiczne w piaszczyste 
podłoże, a ilość wody zgromadzonej w poziomach M i T sprowadzona jest do ich 
polowej pojemności retencyjnej. W tym typie gospodarki wodnej rodzaj podłoża 
mineralnego ma już pewne, istotne znaczenie, gdyż wyznacza ono długość drogi infiltracji 
do poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej. W przypadku występowania 
piasków głębokich straty wody opadowej będą zdecydowanie większe.

Przedstawiona wyżej charakterystyka typów gospodarki wodnej obiektu badań 
potwierdziła, iż w dolinie Noteci nastąpiło już wcześniej naturalne obniżenie poziomu 
wód gruntowych. Jego konsekwencją była stopniowa decesja materiału organicznego, 
co spowodowało na większości obszaru wytworzenie się poziomu murszowego o 
wyraźnej strukturze agregatowej. Natomiast zalegające pod nim utwory torfowe są 
już silnie zmurszałe lub w znacznym stopniu dobrze rozłożone. Na odcinku doliny Noteci, 
przebiegającym w niedalekiej odległości od odkrywki Lubstów, nastąpiło pogłębienie 
odwodnienia w wyniku działalności kopalnianej.

Na załączonej poglądowej mapie topograficznej (rys. 2) przedstawiono opisane wyżej 
typy gospodarki wodnej, przy czym starano się ująć je w hipotetycznej ewolucyjnej 
zmienności. Ta graficzna ilustracja zmienności typów gospodarki wodnej wskazuje, iż 
najbardziej drastyczne zmiany, a więc przejście gospodarki gruntowo-wodnej (ggw) w 
gospodarkę opadowo-wodną(gow) stwierdzono w najbliższym sąsiedztwie odkrywki



RYSUNEK 3. Strefy podatności gleb na degradację odwodnieniową w zasięgu leja depresji odkrywki Lubstów 
FIGURE 3. Zones of soil sustainability to drainage degradation in the range of depression sink in Lubstów pit
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Lubstów, w zasięgu obliczonego czwartorzędowego leja depresji (tab. 5). Uwzględniając 
szereg uwarunkowań budowy geologicznej terenu badań, zróżnicowaną miąższość serii 
czwarto- i trzeciorzędowych, odmienne ich uziamienie oraz fakt występowania 
przewarstwień utworami gruboziarnistymi, wyznaczono ostateczny, teoretycznie 
maksymalny zasięg leja depresji. Z kolei na rysunku 3 -  w obszarze leja depresji -  
wyznaczono strefy degradacji produktywności gleb warunkujące wysokość odszkodo
wań za kopalniane odwodnienie, według wcześniej opracowanych kryteriów [Rząsa i 
in. 2000].

WNIOSKI

1. Autogeniczne gleby mineralne wykazuj ące typ gospodarki opadowo-wodnej, użyt
kowane jako grunty orne, nie podlegały w przeszłości naturalnej degradacji i nie 
podlegają obecnie degradacji antropogenicznej na skutek działalności kopalnictwa 
odkrywkowego.

2. Czarne ziemie jako gleby semihydrogeniczne oraz gleby hydrogeniczne obszaru 
badań wykazywały w przeszłości typ gospodarki gruntowo-wodnej. W ostatnich 
dziesięcioleciach ulegały one stopniowemu naturalnemu odwodnieniu, które na
stępnie spotęgowane zostało czwartorzędowym lejem depresji, wywołanym ba
rierą odwodnieniową wokół odkrywek kopalnianych.

3. Rozgraniczenie odwodnieniowej degradacj i naturalnej od antropogenicznej wyma
ga szczegółowych, dwuetapowych badań gleboznawczych (przed i w trakcie wy
dobywania kopalin) pogłębionych kompleksową analizą warunków hydrogeolo
gicznych i klimatycznych badanych obszarów.
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