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A bstract: The objective o f  the study was to determine the properties o f anthropogenic sites 
under cultures o f silver birch (Betula pendula Roth). The morphological features o f the profiles 
studied were characterized by distinct layering and varied coloration, degree o f compaction, 
different texture and alkaline reaction within the identified layers. The ashes and the sand applied 
on the experimental plots had very low or low levels o f content o f phosphorus and potassium, 
and a medium level o f magnesium content. The ashes forming the layers in the soil profiles were 
also characterized by a varied content o f organic carbon. Other characteristic features o f the 
profiles included low content o f total nitrogen and the wide range o f C:N ratio.
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WSTĘP

Gospodarcza działalność człowieka związana z eksploatacją i spalaniem węgla 
brunatnego przyczynia się do znacznych przekształceń środowiska przyrodniczego 
[Bender 1995]. W rejonie takim pojawiają się rozległe, silnie przeobrażone nieużytki 
często pozbawione szaty roślinnej. Występujące w otoczeniu terenów górniczych 
składowiska odpadów paleniskowych są szczególnie uciążliwe. Ich podatność na procesy 
erozyjne przyczynia się do migracji popiołów lotnych i znajdujących się w nich 
zanieczyszczeń na znaczne odległości. Przywracając tym obszarom wartości użytkowe 
stosuje się różnorakie zabiegi wyznaczające leśny lub rolniczy kierunek rekultywacji 
[Gilewska, Przybyła 2001; Gilewska 2004; Maciak i in. 1976].
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Celem pracy było określenie właściwości siedlisk antropogenicznych pod nasadze
niami brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth), jednego z gatunków stosowanego 
do rekultywacji leśnej składowiska popiołów elektrownianych.

MATERIAŁ I METODY

W obrębie składowiska odpadów paleniskowych ze spalania węgla brunatnego w 
Elektrowni Bełchatów uformowano podłoże popiołowe, na które wprowadzono zróżnicowanej 
miąższości warstwy piasku. Materiał piaszczysty stabilizował podłoże popiołowe oraz 
stwarzał lepsze warunki do ukorzeniania i rozwoju nasadzeń każdego z gatunków 
proponowanych drzewostanów.

Doświadczenia poletkowe z nasadzeniami robinii {Robinia pseudacacia), sosny 
zwyczajnej {Pinus silvestris) i brzozy brodawkowatej (Betula pendula) założono w 
1995 r. Obiektem kontrolnym dla każdego drzewostanu było poletko z samym popiołem. 
Po dziesięciu latach trwania eksperymentu przeprowadzono badania terenowe i z każdego 
obiektu (I -  popiół, II -  20 cm piasku i popiół, III -  40 cm piasku i popiół) pobrano próbki 
do analiz. W wydzielonych poziomach i warstwach profilów spod nasadzeń brzozy 
brodawkowatej oznaczono: uziamienie metodąBoyucosa w modyfikacji Casagrande'a, 
węgiel organiczny autoanalizatorem CS-MAT 5500, azot ogółem metodą Kjeldahla z 
użyciem mineralizatora Buchi, węglany metodą Scheiblera, łatwo rozpuszczalny fosfor i 
potas metodą Egnera-Riehma, a magnez według Schachtschabela, pH potencjometrycznie 
w 1 mol-dm-3 KC1 (odczyn i zasobność określano według zaleceń przyjętych dla gleb 
leśnych [Puchalski, Prusinkiewicz 1990; Janiszewski, Kowalkowski 1976].

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Cechy morfologiczne badanych profilów były w dużym stopniu kształtowane przez 
człowieka i zależały od sposobu składowania popiołów. Pod nasadzeniami brzozy 
brodawkowatej {Betula pendula) wykształcił się niewielkiej miąższości poziom 
organiczny Olf (2-3 cm), w skład którego wchodziły liście, resztki gałązek i roślinności 
podszytu oraz popiół nawiewany z czaszy składowiska. Pod poziomem organicznym 
występował popiół lub wprowadzony na poletka piasek. Na porównywanych obiektach 
profile charakteryzowały się wyraźnym warstwowaniem o zróżnicowanej barwie (2,5 Y 
4/1,2,5 Y 4 /2 ,2,5 Y 5/2,2,5 Y 6/1,2,5 Y 6/3 ,2,5 Y 7/2,10YR 6/8,10YR 7/8). Większość 
warstw wyróżniała się pulchnym lub zwięzłym układem z wkładkami niedopalonego 
węgla, co stwarzało w miarę dobre warunki do rozwoju systemu korzeniowego drzew 
i roślinności podszytu. W dolnej części profilów popiół był zbity, barwy jasnoszarej 
2,5 Y 7/2 i korzenie tam nie wnikały.

Skład granulometryczny popiołów był zróżnicowany: od piasków luźnych poprzez 
piaski słabogliniaste i gliniaste pylaste do utworów pyłowych zwykłych, w których 
zawartość iłu koloidalnego wahała się w przedziale 0-2%. Materiał piaszczysty 
wprowadzony na poletka miał uziamienie piasków gliniastych zawierających 8- 9% 
frakcji iłu koloidalnego (tab. 1). Na składowisku odpadów paleniskowych z Elektrowni 
Adamów analizowanych przez Gilewską [2004] popioły miały uziamienie piasków 
gliniastych, często pylastych z niewielką zawartością frakcji <0 ,002  mm.
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TABELA 1. Uziamienie badanych utworów -  TABLE 1. Texture o f investigated formations

Obiekt
Object

Warstwa
Layer

Miąższość
Depth
[cm]

Zawartość [%] frakcji [mm] 
Content [%] of fractions [mm]

>1 1-0,1 0,1-0,02 <0,02 <0,002

I Cl 0-10 12 50 33 17 2
C2 10-20 7 53 35 12 2
C3 20-40 0 72 24 4 0
C4 40-60 0 35 41 24 2

II W 0-20 2 70 15 15 8
Cl 20-40 И 58 34 8 1
C2 40-60 1 43 43 14 2
C3 60-80 0 25 56 19 0

III W 0-40 1 66 16 18 9
Cl 40-60 3 37 52 11 0
C2 60-80 0 36 41 23 0
C3 80-100 0 35 43 22 1

C1-C4 -  warstwa popiołu; ash layer; W -  warstwa piasku; sand layer

Występujące w popiołach tlenki i wodorotlenki metali w obecności bezwodnika 
kwasu węglowego tworzą węglany Podczas wiązania C 0 2 masa popiołowa twardnieje 
i pogarszają się jej właściwości fizyczne, co opisywała w swojej pracy Gilewska [2004].

We wszystkich warstwach popiołu oraz w poziomie organicznym stwierdzono obecność 
węglanów (46-112 g*kg_1), których ilość na ogół wzrastała w głąb profilu. Mogło to być 
spowodowane częściowym wymywaniem jonów wapnia oraz innych pierwiastków 
metalicznych przez wody opadowe do podłoża profilów i dlatego było ono zbite, a odczyn 
występujących wr nich popiołów bardziej alkaliczny (pH ~ 10) niż w warstwach C l, 
gdzie był on mniej alkaliczny (pH 7,7-7,8). Uwagę zwraca fakt, iż poziomy organiczne 
są także słabo alkaliczne, a to z powodu obecności w nich tlenków i wodorotlenków 
metali znajdujących się w popiołach nawiewanych ze składowiska. Być może infiltrujące 
wody opadowe przemieszczały z poziomów organicznych pierwiastki o charakterze 
zasadowym, które były sorbowane przez koloidy mineralne wprowadzonego na poletka 
piasku, co wyraziło się również słabo alkalicznym jego odczynem (tabele 2 i 3). 
Potwierdzają to badania Matusiewicza i Janowicza [1983], którzy stwierdzili, że roztwory 
wodne otrzymywane po wymywaniu popiołów mogą powodować zmiany odczynu 
środowiska glebowego. Na alkaliczność popiołów wynikającą z obecności węglanów 
aktywnych, ale też z dużego ich zasolenia zwracali uwagę Gilewska i Spychalski [2002], 
Maciak i in. [1974] oraz Strączyńska, Strączyński i Gazdowicz [2006].

Popioły tworzące warstwy w profilach porównywanych obiektów odznaczały się 
zróżnicowaną zawartością węgla organicznego (20,6-45,3 g kg-1 ). Wynikała ona z 
obecności wkładek niedopalonego węgla w deponowanych odpadach paleniskowych, 
co jest bardzo korzystne, gdyż wpływają one na zmniejszenie stopnia zagęszczenia 
popiołów, na co zwracano uwagę we wcześniejszych badaniach prowadzonych w tym 
rejonie przez Strączyńskąi Strączyńskiego [2004]. Gilewska [2004] natomiast podaje, 
że resztki niespalonego węgla wykazują silne zdolności pęcznienia, sprzyjające penetracji 
tlenu i wody w „skale popiołowej”. Z tego też powodu system korzeniowy roślin rozrasta
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TABELA 2. Właściwości chemiczne gleb industrioziemnych 
TABLE 2. Chemical properties o f industrial soils

Obiekt
Object

Poziom, warstwa 
Horizon, layer

CaC03 С org. N org. C/N

g * kg"1

I Olf 65 308,8 7,4 42
Cl 95 45,3 0,6 75
C2 70 42,6 0,9 47
C3 63 30,5 0,4 76
C4 111 23,0 0,3 77

II Olf n.o. n.o n.o n.o
W 0 0,6 0,1 6
Cl 59 31,2 0,5 62
C2 56 20,6 0,4 51
C3 97 29,8 0,5 60

III Olf 63 357,0 9,5 37
w 0 0,8 0,1 8
Cl 46 44,3 0,8 55
C2 91 42,9 0,7 61

i C3 112 27,6 0,1 28

O lf-  poziom organiczny; organic horizon; C1-C4 -  warstwa popiołu; 
ash layer; W -  warstwa piasku; sand layer; n.o. -  nie oznaczano; not analized

TABELA 3. Zawartość makro składnik ów i pH 
TABLE 3. Content o f macroelements and pH

Obiekt
Object

Poziom, warstwa 
Horizon, layer

pH w 
1 mol-dm-3 
KC1

P К Mg

g • kg"1

I Olf 7,5 0,029 0,370 0,249
Cl 7,8 0,003 ;; 0,066 0,082
C2 8,0 0,001 !! 0,050 0,098
C3 8,9 0,004 i 0.019 0,063
C4 10,8 0,002 0,037 0,086

II Olf П..О. n.o. n.o. n.o.
W 7,7 0,016 0,076 0,023
Cl 7,5 0,001 0,022 0,098
C2 9,6 n.o. n.o. ПО.

C3 10,0 n.o. no. n.o.

III Olf 7,3 0,046 0,519 0,219
W 7,6 0,018 0,046 0,058
Cl 7,8 0,002 0,010 0,097
C2 9,1 n.o. n.o. no.
C3 10,3 n.o. n.o.

L. .
n.o.

Olf -  poziom organiczny; organic horizon; C1-C4 -  warstwa popiołu; ash layer; 
W -  warstwa piasku; sand layer; no. -  nie oznaczano; not analized
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się głównie w tych bardziej rozluźnionych warstwach popiołu. Mimo znacznej ilości 
węgla organicznego zawartość azotu ogółem w popiołach jest niska (0,1-0,9 g-kg“1), a 
szeroki stosunek węgla do azotu (27-77) świadczy o bardzo słabym stopniu rozkładu 
materii organicznej znajdującej się w odpadach paleniskowych. Również Gilewska 
[2004] opisując właściwości odpadów paleniskowych podaje, że wyróżnia je mała 
zawartość związków azotu oraz szeroki stosunek C:N.

Badane popioły charakteryzują się niedostateczną zasobnością w łatwo rozpusz
czalne, dostępne dla roślin fosfor i potas, gdyż zawartość tych makroskładników waha 
się w przedziale 0,001-0,004 g • kg" 1 fosforu oraz 0,01-0,05 g • kg-1 potasu. Tylko na 
obiekcie I w warstwie leżącej bezpośrednio pod poziomem organicznym popioły 
wykazują średnią zasobność w potas 0,066 g ■ kg“1. Jest to zapewne spowodowane 
przemieszczaniem przez wody opadowe jonów K+ uwalnianych z rozkładających się 
liści brzozy. Ilość fosforu była niska, a potasu przyswajalnego średnia również w 
popiołach analizowanych przez Gilewską [2004]. Maciak i in [1974] podają, że małe 
ilości fosforu w odpadach paleniskowych spowodowane są tym, że ulega on prawie 
całkowicie uwstecznieniu przez znajdujące się w popiołach jony wapnia. Potas natomiast 
jest wymywany z odpadów paleniskowych podczas hydrotransportu, a także w wyniku 
infiltracji wody nadosadowej w podłoże składowiska bądź drenażu do rowów opasko
wych. Na wszystkich obiektach zasobność w magnez popiołów jest dobra, gdyż zawiera 
się w przedziale 0,063-0,098 g-kg“1. Ma to związek z budową geologiczną złóż 
bełchatowskich. Występujące w pokładach węgla brunatnego przewarstwienia kredy 
jeziornej sprawiają, że również odpady paleniskowe zawierają znaczne ilości wapnia i 
magnezu [Praca zbiorowa 1998].

Warunki panujące na składowisku nie sprzyjają procesowi humifikacji materii 
organicznej gromadzonej na powierzchni obiektów. Jej mineralizacja przyczynia się do 
wykształcenia poziomu próchnicy nadkładowej O lf, który wykazuje dobrą zasobność 
w azot, magnez oraz rozpuszczalny wg Egnera-Riehma fosfor i potas (tab. 3). W 
ubogim w te pierwiastki podłożu popiołowym jest to główne źródło składników 
pokarmowych dla występującej w doświadczeniu roślinności. Świadczyć o tym może 
dobra kondycja brzozy brodawkowatej, co zaobserwowano podczas badań terenowych. 
Niemniej jednak na obiektach z popiołem pokrytym 20 i 40 cm warstwą piasku drzewa 
charakteryzują się większym przyrostem i stopniem zwarcia koron niż na obiekcie z 
samym popiołem. Można zatem stwierdzić, że wprowadzony piasek stwarza w miarę 
korzystne warunki dla rozwoju drzewostanu brzozy brodawko watej, która wyróżnia 
się dużą tolerancją na odczyn siedliska i jako jeden z gatunków pionierskich jest 
przydatna do leśnej rekultywacji terenów pogómiczych i hałd popiołów elektrownianych.

WNIOSKI

1. Na obiektach uformowanych z odpadów paleniskowych wytworzyły się gleby 
antropogeniczne industrioziemne o słabo wykształconym profilu z wyraźnie za
znaczonym poziomem próchnicy nadkładowej Olf.
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2. Popioły występujące w profilach gleb charakteryzowały się warstwowaniem zróż
nicowanym pod względem uziamienia i zawartości węgla organicznego, alkalicz
nym odczynem oraz niską zasobnością w składniki odżywcze, natomiast ich pozio
my powierzchniowe odznaczały się dobrą zasobnością w azot oraz łatwo przy
swajalny fosfor, potas i magnez.

3. Wprowadzony na podłoża popiołowe piasek zapewnia korzystniejsze właściwości 
siedliska dla wzrostu i rozwoju drzewostanu.

4. Warunki panujące na składowisku odpadów paleniskowych nie sprzyjają proceso
wi humifikacji materii organicznej gromadzonej pod drzewostanem brzozy bro
dawkowatej.
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