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A b stra c t: The major aim o f  this research was to conduct a synthetic, final analysis o f  10-year- 
long pedology studies carried out on a 5000-ha area which cam e under the influence o f  drainage 
actions o f  D rzew ce lignite pit. On the basis o f  the analysis o f  geo log ica l, hydrologie, clim ate and 
so il co n d itio n s , there w as condu cted  the a ssessm en t o f  the ch an ges in the so il caused  by 
natural (g eo lo g ica l) conditions as w ell as by the anthropogenic ones, including the actions o f  
D rzew ce pit. A s a result o f  the conducted m onitoring o f  the changes in the level o f  ground  
water, the range o f  depression sink was indicated at the end o f  the year 2007. Within the range, 
zones o f  so ils  o f  d iverse  degree o f  m ining drainage degradation w ere defined. Rich factual 
evid en ce co llected  and its detailed analysis confirm ed the thesis about the necessity  o f  tw o- 
stage research, i.e. before the launch and after the end o f  m ining actions in order to differentiate 
betw een the natural s o i ls ’ degradation and anthropogenic degradation. It w as proved that the 
problem s o f  s o i ls ’ degradation and the natural environm ent ex ceed  the possib ilities o f  single  
sc ien ce d iscip lin e alone and therefore have to be addressed to interdisciplinary units. M ore
over, there w as indicated a strong need to standardize the m ethods o f  the assessm ent o f  the 
degradation caused by various factors, both natural and anthropogenic.
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WSTĘP

Wieloletnie badania i obserwacje gleb naturalnie i sztucznie odwadnianych, które 
poznański ośrodek gleboznawstwa prowadzi już od 1972 roku, w zróżnicowanych 
warunkach fizjograficznych Wielkopolski, a szczególnie w obszarach dużych przekształ
ceń geomechanicznych i hydrologicznych Konińskiego Zagłębia Węglowego, dały
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podstawy do przewidywania rozmiaru i kierunku zarówno ewolucyjnych, jak  i 
antropogenicznych zmian, w tym także degradacji produktywności gleb [Gajewski 
2005; Mocek 1978; Mocek i in. 1998, 2002; Owczarzak i in. 1998, 2000; Owczarzak, 
Mocek 2003; Rząsa i in. 1999]. Opracowane dla tych celów klasyfikacje wód glebowo- 
gruntowych, a przede wszystkim propozycje nowego podejścia do klasyfikacji typów 
gospodarki wodnej, pozwalają na obiektywną oceną stopnia degradacji gleb, wywołanej 
różnymi czynnikami i warunkami zarówno naturalnymi, jak i antropogenicznymi [Rząsa 
i in. 1999]. Niestety ocena przeobrażeń w środowisku glebowym wymaga specjalis
tycznych badań gleboznawczych, a w przypadku oddziaływania kopalnictwa odkryw
kowego różnych surowców, przynajm niej badań dwuetapow ych, to jest przed 
rozpoczęciem takiej działalności i po jej zakończeniu. Pomiędzy tymi dwoma etapami 
powinien być prowadzony ciągły i systematyczny monitoring głębokości zalegania wód 
gruntowych. Wtedy dopiero jest możliwe rozgraniczenie naturalnej degradacji od 
degradacji antropogenicznej, za którą w obecnych uwarunkowaniach społeczno- 
prawnych trzeba niekiedy ponosić wysokie koszty [Prawo geologiczne 1994].

Zasadniczym celem niniejszej pracy była syntetyczna, końcowa analiza 10-letnich 
specjalistycznych badań gleboznawczych prowadzonych na obszarach wokół odkrywki 
węgla brunatnego „Drzewce” KWB Konin. W tym miejscu również należy podkreślić, 
iż w całej dotychczasowej działalności KWB Konin tego rodzaju badania zostały 
przeprowadzone po raz pierwszy według sugerowanej metody badań dwuetapowych, 
z jednoczesnym monitorowaniem zmian w zaleganiu wód gruntowych w trakcie 
prowadzonych robót górniczych [Rząsa i in. 1999].

OBIEKT I METODYKA BADAŃ

Realizację badań gleboznawczych rozpoczęto w 1997 roku w przewidywanej strefie 
oddziaływania, wówczas jeszcze projektowanej odkrywki „Drzewce” i kontynuowano 
do roku 2007. Obiekt badań stanowiły tereny 17 wsi o łącznej powierzchni ponad 
3000 ha, a także kilku wsi o powierzchni około 2000 ha w obrębie Doliny Grójeckiej. 
W reprezentatywnych punktach na glebach ornych i użytkach zielonych wykonano 
105 profili i 180 wierceń glebowych oraz założono sieć 108 stałych punktów repero- 
wych do 4-5-krotnego w ciągu roku pomiaru zmian zalegania zwierciadła wody 
gruntowej. Sezonowe wahania wód gruntowych śledzono również w wytypowanych 
35 studniach gospodarskich.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano, metodami powszechnie znanymi i stosowanymi 
w gleboznawstwie [Mocek i in. 2000a], wszystkie analizy podstawowych właściwości 
fizycznych i chemicznych w próbkach pobranych z charakterystycznych poziomów 
diagnostycznych gleb. Szczególną uwagę zwrócono na analizę właściwości wodnych, takich 
jak: pojemność wodna, zdolności retencyjne, infiltracja i filtracja, które mają zasadnicze 
znaczenie w rozpatrywaniu problemu zarówno naturalnego, jak i kopalnianego odwodnienia.

Na podstawie map glcbowo-rolniczych w skali 1:5 000 oraz załączonych do nich 
aneksów, opracowanych przez klasyfikatorów w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, dokonano weryfikacji klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej. 
Przede wszystkim zwrócono uwagę na zmiany w głębokości zalegania wód gruntowych, 
uwilgotnieniu profilowym, oglcjcniu, a także na postępujące procesy naturalnej dcccsji 
materii organicznej, szczególnie w glebach hydro- i semihydrogenicznych.
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W okresach wegetacyjnych analizowano stan plonowania roślin na glebach ornych 
i użytkach zielonych. Na łąkach i pastwiskach wykonano kilkadziesiąt zdjęć fitosocjolo- 
gicznych, dzięki którym możliwa była occna zmian w składzie florystycznym runi na 
przestrzeni ostatnich 50 lat [Grynia, Kryszak 2000].

Szczegółowe wyniki badań terenowych i laboratoryjnych przedstawiano permanent
nie, ale fragmentarycznie w opracowaniach studialnych i ekspertyzowych [PTG 1999, 
2004, 2007] oraz w publikacjach naukowych [Gajewski 2005; Grynia, Kryszak 2000; 
Mocek i in. 2000; Owczarzak i in. 1998, 2000, 2003; Owczarzak, Mocek 2004]. W 
wymienionych opracowaniach i publikacjach zebrano obszerny materiał faktograficzny, 
a jego szczegółowe analizy i syntezy pozwoliły na obiektywną ocenę aktualnego stanu 
pokrywy glebowej i dokonujących się w niej zmian ewolucyjnych w ostatnich 
kilkudziesięciu latach. Zebrany materiał stanowi zatem doskonały punkt odniesienia do 
dalszych prac porównawczych odnośnie zmian, jakie zajdą w efekcie dużych rozmiarów 
przekształceń geomcchanicznych i hydrologicznych w wyniku rozpoczęcia robót gór
niczych odkrywki „Drzewce”. Bariera odwodnieniowa wokół Pola Bilczew tej odkrywki 
została uruchom iona w iosną 2003 roku, a rozpoczęcie zdejm owania nadkładu 
zapoczątkowano w sierpniu 2005 roku.

W YNIKI BA D A Ń  

Położenie i konfiguracja terenu

Obszar objęty badaniami położony jest w obrębie gminy Kramsk w powiecie Koło. 
Całkowity obszar badanych wsi i części Doliny Grójeckiej wynosi ponad 5000 ha. 
Otaczają one od strony północnej, zachodniej i południowej eksploatowaną odkrywkę 
„Drzewce” na odcinku wyznaczonym dla Pola Bilczew oraz Pól A i В (rys.l).

Ukształtowanie powierzchni badanego terenu i obszaiów sąsiednich jest w ogólności 
zróżnicowane. Występują tu dwa kontrastowo różne reliefy, a mianowicie obszary 
wyniesione, pagórkowate i urzeźbione oraz płaskie, równinne obniżenia należące do 
Pradoliny Warszawsko-Bcrlińskiej, do której od północy wchodzi rozległa płaskorów- 
ninna îynna (Dolina Grójecka z Kanałem Grójeckim) ze wschodnimi, licznymi odgałęzie
niami. Pod względem hipsometrycznym badany teren usytuowany jest w przedziale 
rzędnych 85,0-115,0 m n.p.m.

Rozległy, płaski i rozczłonkowany wyspami plejstoceńskimi „koniński odcinek” 
Pradoliny Warszawsko-Bcrlińskiej jest nachylony w kierunku zachodnim. Rozległa równina 
ma wyraźnie zaznaczony mezo-, a zwłaszcza m ikrorelief w formie talerzowych, 
spłaszczonych wypukłości nieprzekraczających zwykle wysokości 1-2 m. Występują tu 
różnego rodzaju rowy, rowki i płytkie nieregularne zagłębienia, obsadzone zwykle wierzbą, 
olszą topolą itp. Znajdujące się w pradolinie osady plejstoceńskie są wyniesione przeciętnie 
kilkanaście metrów ponad przeciętną wysokość pradoliny. Tworzą je nierozmyte przez 
wody pradoliny moreny czołowe zlodowacenia północnopolskiego. Stąd urzeźbienie terenu 
jest tu analogiczne, jak w strefie moren czołowych ostatniego glacjału.

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna i właściwości warstw wierzchnich oraz podłoża, na którym 
tworzy się pierwszy poziom wód glcbowo-gruntowych lub gruntowych, są kontrastowo 
różne w dwu typach ukształtowania terenu, tzn. pradolinowych i pagórkowatych 
wyniesień morenowych.
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Trzy pola odkrywki „Drzewce” (Bilczew, A, B) pod względem geologicznym 
występują na obszarze Synklinorium Mogileńsko-Łódzkim, graniczącym od północnego 
wschodu z Antyklinorium Pomorsko-Kujawskim. Złoże węgla brunatnego powstało w 
płytkim obniżeniu terenu wykształconym w mezozoicznym podłożu trzeciorzędu, we 
frakcji marglisto-wapiennej. Podłoże trzeciorzędowe, zbudowane z utworów kredo
wych, charakteryzuje się zróżnicowaną miąższością w zależności od jego ukształto
wania i działalności procesów erozyjnych w czwartorzędzie [Krygowski 1961].

Z gleboznawczego punktu widzenia najistotniejsze są właśnie utwory czwarto
rzędowe reprezentowane przez osady plejstoceńskie i holoceńskie. W rejonie objętym 
badaniami gleboznawczymi miąższość tych osadów jest bardzo zróżnicowana i wynosi 
od 2 do 50 m. Osady plejstoceńskie stanowią rozdzielone pokłady glin zwałowych 
zlodowacenia środkowopolskiego, podścielone często utworami fluwioglacjalnymi zlodo
wacenia południowopolskiego. Na pokładach glin zwałowych zlodowacenia północno- 
polskiego zalegają utwory fluwioglacjalne osiągające miąższość nawet do 40,0 m 
[Poltegor-Projekt 1996].

W obniżeniach terenowych, w dolinach cieków występują natomiast najmłodsze, 
holoceńskie osady czwartorzędowe. Są one reprezentowane przez utwory torfowe, 
murszowe i osady bagienne, które w ogólnym bilansie nadkładu stanowią zaledwie 0,3%.

Przedstawiona w ogólnym zarysie budowa geologiczna terenu wywarła decydujący 
wpływ na warunki hydrogeologiczne badanego obszaru, w którym występują trzy 
poziomy wodonośne: kredowy, trzeciorzędowy i czwartorzędowy. Między poszczegól
nymi poziomami istnieje kontakt hydrauliczny [Poltegor-Projekt 1996], co jest nieko
rzystne szczególnie z rolniczego punktu widzenia, gdyż zwiększa zasięg powstałego 
leja depresji. W tej sytuacji wyrobiska kopalniane mogą spowodować odwodnienie 
znacznych obszarów wokół odkrywki.

Hydrografia

Budowa geologiczna i warunki klimatyczne wpłynęły w przeszłości na ukształtowanie 
określonych warunków hydrograficznych. Projektowana odkrywka węgla brunat-nego 
„Drzewce” jest położona w dorzeczu rzeki Warty, w zlewniach głównie Kanału 
Grójeckiego (na zachodzie) i w małym stopniu rzeki Warcicy (na południu).

Wody powierzchniowe z badanego obszaru odprowadzane są pięcioma, zróżnicowa
nymi pod względem ilości prowadzonych wód ciągami rynnowych obniżeń. Największe 
ilości wody transportowane są dwoma głównymi ciekami, to jest Rowem Bilczewskim 
i Rowem Kramskim, które bezpośrednio łączą się z Kanałem Grójeckim. Znacznie 
mniejsze ilości wód powierzchniowych przemieszczają się w obniżeniu rynnowym w 
rejonie Jabłkowa oraz na linii Łuczywno -  Racięcice -  Lubstówek.

Przepływy w rowach mają charakter okresowy. Po nawalnych opadach oraz w 
okresach topnienia śniegu odpływ grawitacyjny jest utrudniony wysokimi stanami w 
Kanale Grójeckim i w rzece Warcicy. Stąd też znaczna część wód zalewa i wypełnia 
liczne obniżenia terenowe i doły potorfowe, powodując zabagnianie tych obszarów. 
Powierzchnia terenów okresowo podtapianych lub zalewanych wodami opadowymi i 
w związku z tym zabagnianych z licznymi oczkami wodnymi wynosi kilkaset hektarów. 
Stany silnego podtopienia znacznych obszarów występują nawet w latach o stosunkowo 
niekorzystnych warunkach pogodowych, jak np. w tzw. suchych latach 2003-2006.



Legenda. Lesend
i • Prognozowany lej depresji poziomu trzeciorzędówego 

po 1 roku eksploatacji systemu odwodnienia wgłębnego
- Prognozowany lej depresji poziomu trzeciorzędowego- 
po 6 latach eksploatacji systemu odwodnienia wgłębnego 
i po 4 latach eksploatacji górniczej

- Lej depresji poziomu trzeciorzędowego - kredowego 
w ostatnim roku eksploatacji górniczej

■ ■ ■ i  ■ - Lej depresji wód gruntowych na koniec 2007 roku

- Granice wsi objętych badaniami w trzech okresach (1, II, III) 

■ Odkrywki węgla brunatnego

• Powierzchnie gleb objęte odwodnieniem kopalnianym 
w zasięgu leja depresji na koniec 2007 roku

- Prognozowane powierzchnie gleb objęte odwodnieniem 
w trakcie przemieszczania się frontu robót górniczych

- Predicted depression range of tertiary horizon after 1 year 
of deep drainage system exploitation

- Predicted depression range of tertiary horizon after 6 year
of deep drainage system exploitation and after 4 years of mining 
exploitation

- Depression range of tertiary cretaceous horizon in the last year 
of mining exploitation

- Depression range of ground waters at the end of the year 2007 

Boundaries of the village under the 3 stages of research (I,II,III)

- Lignite pits

- Soils under the influence of mining drainage within the 
depression range in the end of the year 2007

- Predicted areas under the influence of drainage during the 
movement of mining works

RYSUNEK 1. Mapa zasięgów lejów depresji i stref odwodnieniowej degradacji gleb 
FIGURE 1. The influence o f depression ranges and soils’ drainage degradation zone
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Klimat

Warunki klimatyczne w rejonie Sompolna, Kleczewa, Koła i Turka były wielokrotnie 
przedmiotem szczegółowych analiz w e'w cześniej wykonywanych ekspertyzach, 
opiniach, a także publikacjach [Owczarzak, Mocek 2004; Kędziora 2008]. Z wielu 
czynników charakteryzujących warunki klimatyczne najistotniejsze z rolniczego punktu 
widzenia są opady atmosferyczne, gdyż one stanowią główne źródło wody glebowej
-  niezależnie od typu gospodarki wodnej. Wielkość i rozkład opadów w poszczególnych 
miesiącach czy latach oraz jego przestrzenne zróżnicowanie decydują o plonowaniu 
zarówno roślin uprawnych, jak i użytków zielonych.

Analizując materiały źródłowe zauważa się kilka następujących prawidłowości w 
rozkładzie opadów atmosferycznych w ostatnich czterdziestu latach:
-  średnia miesięczna suma opadów z wielolecia 1965-2006 (41 lat) kształtowała się na 

poziomie 511 mm,
-  w okresie wegetacyjnym (IV-IX) średnie sumy opadów osiągnęły wartość 297 mm, 

natomiast retencja pozimowa była względnie niska, na poziomie 214 mm,
-  w poszczególnych latach tego okresu istnieją natomiast dość wyraźne różnice w 

rozkładzie miesięcznych opadów atmosferycznych, które w szczególnych przypad
kach są krotnościami ilości opadów w tych samych miesiącach różnych lat (np. 232 
mm -  sierpień 2006 r. przy średniej z wielolecia 59,3 mm),

-  w ogólności jednak jest zachowana -  w wieloleciu 1965-2006 -  następująca prawidło
wość: największe średnie miesięczne sumy opadów przypadają na miesiące maj- 
wrzesień, a w tym przedziale czasowym na czerwiec-sierpień,

-  na podstawie danych ze stacji meteorologicznej w Kole lata 2003, 2004 i 2005 były 
dość suche, przy również niskiej średniej z okresu wegetacyjnego, natomiast 2006 
rok, pomimo wysokiej średniej sumy opadów -  567 mm, charakteryzował się szcze
gólnie niskimi opadami w okresie maj-lipiec (ilość opadów była od 0,5- do 4-krotnie 
niższa od przeciętnych ilości w wieloleciu).

Omówione wyżej prawidłowości w warunkach klimatycznych regionu konińskiego 
nie charakteryzują warunków ostatniej dekady lat. Jest to wynik zmian globalnych, 
które dają się także zauważyć w omawianym regionie [Kędziora 2008].

Niezależnie od jakiejkolwiek analizy warunków klimatycznych w badanym regionie, 
pamiętać zawsze należy o tym, że obszar byłego województwa konińskiego położony 
jest w strefie najbardziej niekorzystnej pod względem opadów atmosferycznych. Rejon 
Konina charakteryzuje się największym w Polsce ujemnym bilansem klimatycznym na 
poziomie około 120 mm opadu [Owczarzak, Mocek 2004].

Pokrywa glebowa i jej podatność na degradację wskutek odwodnienia

W rejonie odkrywki „Drzewce” spotyka się dużą mozaikę jednostek glebowych. 
Na obszarze objętym badaniami występują gleby należące do 4 działów -  autogeniczne, 
semihydrogeniczne, hydrogeniczne i napływowe -  oraz do 7 rzędów -  gleb bielico- 
ziemnych, brunatnoziemnych, czarnych ziem, zabagnianych, bagiennych, pobagiennych, 
aluwialnych [Systematyka gleb... 1989]. Wymienione gleby wykazują bardzo zróżni
cowaną podatność na wszelkie odwodnienie zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, 
w tym również melioracyjne. Wieloletnie badania i obserwacje prowadzone w różnych 
jednostkach taksonomicznych gleb (typy, podtypy, rodzaje i gatunki) pozwoliły na



TABELA 1. Szczegółowe kryteria ustalania stref degradacji [za Rząsą i in. 1999]
TABLE 1. Detailed principles o f  establishment o f  degradation zones [after Rząsa i in. 1999]
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ponad 300 (500) m od odkrywki 
over 300 (500) m from pit

odwodnienie melioracyjne 
amelioration drainage

III В (Ł,Ps) 2z
3z

Dz ! 
G

. -i

pg.n : gl 
P gl: gl

1 _ !

odwodnienie melioracyjne, degradacja 
runi łąkowej + 1500 zł/ha* 
amelioration drainage, sward degrada
tion (compcasation value -  1500 zl/ha)

HIC (R) 6,7
6
5

Bw ! 
;Dz j 
1 Dz !

1

p s . p l  
p s . p l  
pgl : gl

w sąsiedztwie użytków zielonych 
w obniżeniach
in neighbourhood o f  grasslands 
(in depressions)

0 -g  -w  - -> 0 - w 
10% degradacji 
10% degradation

4,5 ,6
8
(6)

Dz 
Dz, F 
(Bw)

pgl/pgm. gl 
pgl/pgm. gl 

j  (ps : pl)

przeważnie 300 (500) m od dkrywki łub 
na granicy z odkrywką 
up to 300 (500) m from pit or at pit 
boundary

10% degradacji 
10% degradation

IV 
O

w
czarzak, A. M

ocek, Z. K
aczm

arek, 
P. 

G
ajew

ski



TABELA 1 cd. -  TABLE 1. continued

1 \2 3 4 5 6

9
6

D z , F 
M

Pgl ' gl 
Pgl • pl(- gO 
ps ./: pl

w sąsiedztwie użytków zielonych 
w obniżeniach
in neighbourhood o f  grasslands 
(in depressions)

o - g - w — > o - w 
20% degradacji 
20% degradation

III D (LL,Ps) 2z Dz pgm/pgl. gl w rynnach po lodowcowych  
in glacial troughs

10% degradacji + 1500 zł/ha* 
10% degradation + 1500 zl/ha

3z Dz Pgl : gl 
Pgl • Pl

20% degradacji + 1500 zl/ha 
20% degradation + 1500 zl/ha

2z, 3z

2z

M iT  
Dz Pgl • Pl

30% degradacji + 1500 zlTia 
30% degradation + 1500 zl/ha

N ,W N M,T,
Etm

niezależnie od odległości 
irrespective o f  pit

a/ Rodzaj użytku -  Land use D
Dz
F
G
M
T
Etm

czarne ziemie -  P ha с o ze ms
czarne ziemie zdegradowane -  Phacozcms (degradated)
mady rzeczne -  F lu vis ols
gleby glejowe -  Glcysols
gleby murszowc -  Histosols
gleby torfowe -  Histosols
gleby torfowo-mułowe -  Histosols

R
L
Ps

|N  
! WN

grunty omc -  arable lands
łąki -  meadows
pastwiska -  pasture
nieużytki -  barren land
wody nieużytki -  marshes and wetlands

b/ Kompleksy przydatności rolniczej -  Land capability units d/ Rodzaje i gatunki gleb -  Texture

4
5
6 

17 
! 8 
! 9
! 2z 
!

żytni bardzo dobry -  very good rye
żytni dobry -  good rye
żytni słaby -  weak rye
żytni bardzo słaby -  very weak rye
zbożowo-pastewny mocny - cereal-fodder strong
zbożowo-pastewny słaby -  cereal-fodder weak
użytki zielone średnie -  medium grasslands
użytki zielone słabe -  weak grasslands

pLps
PßlPgm
gl

с/

piasek -  Sand
piaski gliniaste -  Loamy Sand 
gliny -  Loam

Oznaczenie zmiany składu granulo metrycznego -  change o f texture

- zmiana składu do głębokości 50 cm -  down to depth 50 cm
-  zmiana składu na głębokości 50-100  cm -  from 50-100  cm

! c> Typy i podtypy glcb -  Types and sub-types o f soils f7 Typy gospodarki wodnej -  Types o f w'atcr regime

: A [ arcnosolc i gleby płowe -  Arcnosols and Luvisols 
В ! gleby brunatne -  Cambisols

: Bvv j gleby bmnatne wyługowane -  Cambisols (rusty soils)

0  -g -w 
0  -w

gospodarka opadowo-gruntowo-wodna -  rain-ground water regime
gospodarka opadowo-wodna -  rani water regime
*1500 zl/ha -  koszt kultywacji runi łąkowej, costo fsw ard  cultivation
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wyodrębnienie odpowiednich stref i podstref gleb, które w istotny sposób różnią się 
typem gospodarki wodnej oraz podatnością czy możliwością ich odwodnienia, w tym 
również odwodnienia w wyniku działalności kopalnictwa odkrywkowego. W tabeli 1 
przedstawiono szczegółowe kryteria wydzielania tych stref i określania stopnia degradacji 
gleb, co łącznie z objaśnieniami dotyczącymi stosowanych symboli i skrótów, podsumo
wuje w prosty, przejrzysty sposób najistotniejsze pod względem merytorycznym i 
formalnym aspekty degradacji odwodnieniowej gleb w sąsiedztwie różnych odkrywek 
kopalnianych.

Zmiany w uwilgotnieniu profilu glebowego, w tym również obniżanie głębokości 
zalegania wód gruntowych mogą wynikać zarówno z przyczyn naturalnych, jak i 
celowych zabiegów melioracyjnych [Marcinek 1976; Okruszko 1991; Piaścik, Gotkie- 
wicz 1995, 2004; Piaścik, Wójciak 1998], a także w wyniku koniecznych, świadomych 
przedsięwzięć urbanistyczno-przemysłowych [Dębicki 2000; Rząsa i in. 1999]. Istota 
odwodnienia kopalnianego polega na szybkim i gwałtownym drenażu wód grawita
cyjnych, które mogą występować w profilu glebowym lub poza jego zasięgiem. Stąd 
też w rozważaniach nad wpływem kopalnianego odwodnienia na przyległe obszary należy 
wyraźnie rozróżniać odwodnienie terenu (nadkładu) od odwodnienia gleb. Temu celowi 
służy głównie m onitoring zalegania wód gruntowych przed założeniem bariery 
odwodnieniowej, w trakcie eksploatacji kopaliny oraz po jej zakończeniu, a więc 
zazwałowaniu wyrobisk. Pozwala on precyzyjnie określić typy gospodarki wodnej gleb, 
a przede wszystkim ich naturalną zmienność sezonową od trwałych zmian wywołanych 
odwodnieniem kopalnianym.

Prowadzony na terenie badań przez okres 10 lat w 108 punktach pomiarowych 
monitoring zmian głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych pozwolił na dokładne 
rozpoznanie zasięgu leja depresji wskutek kopalnianego odwodnienia (bariery odwodnie
niowej i wyrobiska) (rys.l). Pierwsze negatywne symptomy oddziaływania bariery 
odwodnieniowej wokół Pola Bilczew zauważono już pod koniec 2004 roku. Objawiało 
się to zanikiem lub wyraźnym obniżeniem zwierciadła wód w studniach gospodarskich 
i w niektórych punktach reperowych, w najniżej usytuowanych obszarach wsi Bilczew 
i Pąchów. Jednakże dopiero w kolejnym 3-letnim (2005-2007) okresie monitorowania 
nastąpiło gwałtowne, znaczne obszarowo odwodnienie terenów wokół powstałego pod 
koniec 2005 roku wyrobiska Pola Bilczew. Udokumentowany wynikami pomiarów (do 
końca 2007 roku) zasięg leja depresji, który ustalił się w odległości około 2 km od 
krawędzi wyrobiska, objął obszar ponad 2800 ha. Dla tego właśnie obszaru przepro
wadzono szczegółową analizę podatności na odwodnieniową degradację występujących 
tam gleb, analizując zmiany w typach ich gospodarki wodnej, a następnie wydzielono 
powierzchnie gleb podlegające i niepodlegające degradacji odwodnieniowej.

Wydzielenia poszczególnych rodzajów użytków, przybliżoną ich powierzchnię i 
podatność na degradację odwodnieniową w zasięgu oddziaływania bariery odwodnie
niowej oraz wyrobiska Pola Bilczew odkrywki Drzewce zaprezentowano w tabeli 2 i 
na rysunku 1.

Z danych tam zawartych wynika, że wydzielenia objęte numeracją od 3.1 do 3.5 
nie podlegają procesom degradacyjnym. Są to tereny zabudowane, rolne nieużytki, wody 
oraz wodne nieużytki i porolne zalesienia. Szczegółowej analizie poddano natomiast 
tereny zagospodarowane jako gleby orne (3.6) oraz użytki zielone (3.7). Gleby orne 
ze względu na ich usytuowanie w terenie (rzeźbie) podzielono na dwie kategorie, 
obejmujące odpowiednie typy wykazujące odmienne warunki powietrzno-wodne, zależne 
od głębokości zalegania wód gruntowych podczas ich tworzenia i wieloletniego
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użytkowania przed działalnością kopalni węgla brunatnego. Do kategorii oznaczonej
3.6.1 zaliczono gleby płowe i brunatne oraz rdzawe określane w przeszłości mianem 
gleb brunatnych wyługowanych. Są to wszystko jednostki glebowe wykształcone z 
późnoglacjalnych utworów mineralnych o zróżnicowanym uziamieniu w zasięgu profilu 
glebowego. Gleby płowe, oznaczone na mapach glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 
symbolem A oraz gleby brunatne -  В wykształciły się w większości przypadków z 
lekkich glin zwałowych. Zajmują one tereny nieznacznie wyniesione i należą do 
utworów mineralnych, wykazujących typ gospodarki opadowo-wodnej. Część gleb 
wyróżnionych na mapach w skali 1:5 000 jako gleby brunatne, faktycznie należeć 
powinna do gleb płow ych zerodow anych, w których na skutek „ogłow ienia” 
erozyjnego, część poziomów akumulacyjno-próchnicznych w wyniku uprawy zmiesza
na została z niżej zalegającym , dość płytkim poziomem eluwialnym , tworząc 
szarobrunatny poziom Ap podścielony poziomem iluwialnym. W glebach wspomnianych 
typów, tj. płowych i brunatnych w zasięgu profili glebowych nie występuje z natury 
ustabilizowane lustro wody gruntowej. Mogą one jedynie w okresie wczesnowiosennym 
(po śnieżnych zimach) wykazywać naglinową bądź śródglinową wolną wodę osączalną 
lub strefę lokalnego nasycenia wodą w piaskach gliniastych naglinowych i w żyłach 
spiaszczenia wśród glin. W tych glebach głównym źródłem wody niezbędnej do 
wzrostu i rozwoju roślin są opady atmosferyczne. Ich ilość, a przede wszystkim 
rozkład w okresie wegetacyjnym, w znacznym stopniu determinują wysokość plonów. 
Gleby te należą do II strefy podatności na odwodnienie (tab. 1). W tej kategorii 
wyróżniono także gleby rdzawe, wykształcone z utworów piaszczystych, które zajmują 
tereny najwyżej usytuowane. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie nie obserwowano 
występowania wody gruntowej w zasięgu profilu glebowego. Nie mogą więc być 
odwodnione i tym samym podlegać degradacji pod wpływem kopalnictwa odkryw
kowego. Gleby te należą do I strefy podatności na odwodnienie (tab. 1).

Na badanym obiekcie gleby płowe zostały zaliczone do 4. i 5. kompleksów 
przydatności rolniczej, czyli kompleksów żytnich bardzo dobrych i dobrych. Gleby 
brunatne, zajmujące mniejsze wydzielenia, ze względu na skład granulometryczny profilu 
zaliczono do kompleksu 3. pszennego wadliwego. Gleby rdzawe w większości należą 
do kompleksów żytnich słabych -  6. i bardzo słabych -  7.

Do drugiej kategorii (3.6.2) wśród gleb ornych zaliczono mady (F), czarne ziemie 
(D) i gleby murszowe (M). Zajmują one tereny niżej usytuowane od gleb poprzednio 
omówionych i tym samym w przeszłości ich dolne i środkowe strefy profilu były silniej 
uwilgotnione. Wykazywały one kilkadziesiąt lat temu typ gospodarki gruntowo-wodnej, 
która w drodze ewolucji -  jeszcze przed uruchomieniem odkrywki -  uległa pogorszeniu 
(obniżenie lustra wody), przechodząc w tzw. gospodarkę przemienną. W okresie 
wiosennym rośliny mogły korzystać tutaj zarówno z wód opadowych, jak i gruntowych, 
natomiast w okresie letnim jedynym źródłem wody „produkcyjnej” były opady atmo
sferyczne. Poziom wód gruntowych w sezonie wegetacyjnym uległ na tyle obniżeniu, 
że podsiąk kapilarny był zbyt mały, ażeby zabezpieczyć właściwe uwilgotnienie strefy 
korzenienia się roślin. Dalsze zauważalne obniżenie się wód gruntowych na skutek 
działalności kopalnictwa odkiywkowego, czego objawem było często „wysychanie” 
wody w studniach gospodarskich, nie spowodowało zatem spadku produktywności tych 
gleb. Tym samym gleby te nie uległy degradacji na skutek istniejącego wyrobiska Pola 
Bilczew odkrywki „Drzewce”.



TABELA 2. Strefy odwodnieniowej kopalnianej degradacji produktywności gleb w obrąbie oddziaływania bariery odwodnieniowej i wyrobiska 
odkrywki Drzewce
TABLE 2. Zones o f  pit drainage degradation o f  soil productivity within the limits o f  drainage barier's influence and the casting o f  Drzewce 
lignite pit

Poz.
Item

Wydzielenia,
Allotments

Powierzchnia,
Area

Podatność na degradacją odwodnieniową, 
Susceptibility to drainage degradation

V ha %

1. Powierzchnia leja depresji wód gruntowych 
The area o f the depression range o f ground water

2858 100,00 Maksymalny zasiąg widocznych zmian w zaleganiu poziomów wód 
gruntowych

2. Powierzchnie wyrobisk Pola Bilczew i Pola A - 
objąte lejem depresji
The area o f  the Pole Bilczew and Pole A pit

329 11,51 Grunty w obrąbie wyrobisk kopalnianych - 
nic podlegają badaniom gleboznawczym, 
soils are not subject to pedology research

3. Łączna powierzchnia użytków rolnych, leśnych i nieużytków 
(poz. 1-2) w tym:
Total area o f  arable lands, forest lands and barren lands 
(items 1-2), including

2529 88,49

j3.1. Tereny zabudowane -  Tz, 
1 Urban areai

25 0,87 Wydzielenia na mapach glebowo-roIniczych w skali 1:5 000 - 
nic podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

3.2. Rolne nieużytki (RN) i nieużytki (N), 
Arable barren lands (RN; and barren lands (N)

23 0,80 Obszary wyłączone z użytkowania rolniczego w przeszłości - 
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

3.3. Wody (W), Waters 7 0,24 Zbiorniki wodne trwałe w  przeszłości, obecnie mogą zanikać - 
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

3.4. Wody nieużytki (W N), Marshes and wetlands 167 5,84 W w iększości doły potorfowe, powstałe w przeszłości w  
wyniku rabunkowej gospodarki lub tereny podtapiane, czy 
trwale zalewane obniżenia terenowe -
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

3.5. Lasy (Ls), Forests 24 0,84 Wiąksze powierzchnie leśne i użytków rolniczych zalesiane w prze
szłości ze wzglądu na ich nieprzydatność do upraw rolniczych 
stanowiska zbyt suche, grunty VT i VI Rz klasy bonitacji - 
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation
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TABELA 2 cd -  TABLE 2 continued

3.6. Grunty orne (R), Arable lands

3.6.1. Na glebach typu: płowych (A), brunatnych B), 
rdzawych (Bw)
On the following types o f soil: Luvisols A), Cambisols (B), 
Cambisols (rusty soils) and Arenosols (Bw)

1045 36,55 Gleby o typie gospodarki opadowo-wodnej z lokalną wodą  
śródglinową na wiosnę, nie podlegają odwodnieniu 
kopalnianemu -
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

3.6 .2 . Na glebach typu: mad (F), czarnych ziem (D), 
murszowych (M)
On the following types o f  soil: Fluvisols (F), 
Phaeozems (D), Histosols (M)

286 10,01 Gleby o typie gospodarki gruntowo-wodnej w przeszłości, 
przechodzące w drodze ewolucji (naturalnie) w  gleby o gospodarce 
przemiennej, dalsze kopalniane obniżenie poziomu wody gruntowej 
nie powoduje spadku produktywności - 
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

3.7. Użytki zielone, Grasslands:
łąki (Ł) i pastwiska (Ps) na glebach typu:
mad (F), gleb glejowych (G),
M eadows and pastures on the following types o f  soil: 
Fluvisols (F), Gleysols (G)

953
w
tym:
180

33,34
6,30

Gleby o typie gospodarki gruntowo-wodnej w przeszłości, 
przechodzące w typ gospodarki przemiennej (gruntowej na wiosnę 
i jesienią oraz opadowej latem), degradacja ich poziomów 
próchnicznych zaszła już przed kopalnianym odwodnieniem 
nie podlegają degradacji, soils are not subject to degradation

murszowych (M) i torfowych (T) 
Histosols (M, T)

773 27,04 Gleby o typie gospodarki gruntowo-wodnej w przeszłości, 
wykazujące typ gospodarki przemiennej w ciągu całego roku 
już przed kopalnianym odwodnieniem, a obecnie przechodzące 
w wyniku tego odwodnienia w typ gospodarki opadowej - 
podlegają degradacji na poziomie 20% (gleby murszowe -  M) 
oraz na poziomie 30% (gleby torfowo-murszowe -  T), a także 
podlega degradacji szata roślinna (ruń łąkowa) 
the soils are subject to degradation to a degree o f  20% (M) 
and 30% (T), moreover the plant cover 
(m eadow undergrowth) is also subject to degradation

D
egradacja 

gleb 
w 

obszarze 
oddziaływania 

odkrywki 
węgla 

brunatnego... 
187
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Dotyczy to również wielu wydzieleń czarnych ziem, w większości zdegradowanych 
już kilkadziesiąt lat przed uruchomieniem omawianej odkrywki (mapy glebowo-rolnicze 
z lat siedemdziesiątych ub. wieku), zaliczanych do różnych kompleksów przydatności 
rolniczej w zależności od położenia w terenie. Czarne ziemie zajmujące tereny 
nieznacznie wyniesione należały do kompleksów pszennych dobrych -  2. lub żytnich 
bardzo dobrych -  4. i dobrych -  5. niekiedy słabych -  6. G leby tego typu 
zlokalizowane w niższych częściach terenu, a tym samym silniej uwilgotnione 
reprezentowały kompleksy zbożowo-pastewne mocne -  8. lub słabe -  9. Tym ostatnim 
często towarzyszyły mady (F) zaliczane również do kompleksów zbożowo-pastewnych. 
Stosunkowo płytkie gleby murszowate (niekiedy murszaste) zaliczone zostały do 
kompleksów żytnich słabych -  6. i bardzo słabych -  7. oraz zbożowo-pastewnych 
słabych -  9. Cechą decydującą o ich przynależności był bardzo lekki skład granulo- 
metryczny i małej miąższości poziomy stropowe o charakterze murszowatym (słabo 
związane kompleksy mineralno-organiczne).

Omawiane problemy przedstawiają się natomiast inaczej na terenach najniżej 
usytuowanych, które zagospodarowane były i są jako użytki zielone (łąki i pastwiska), 
tworząc wydzielenie 3.7 (tab. 2). Pod względem systematycznym gleby te należą do 
mad (F), gleb glejowych (G) oraz murszowych (M) bądź torfowych (T). W dwu 
ostatnich typach gleb w przeszłości występowały w środkowej i górnej części profilu 
zwierciadła wód gruntowych. Sprzyjało to silnej akumulacji materii organicznej w 
poziomach stropowych, szczególnie w przypadku gleb murszowych i torfowych, które 
tym samym nabrały charakteru utworów organicznych (ponad 20% materii organicznej). 
Naturalne pogorszenie się warunków wilgotnościowych tych gleb -  jeszcze przed 
uruchomieniem odkrywki (świadczą o tym wyniki badań z lat 1997-2004) -  zostały 
spotęgowane działalnością bariery odwodnieniowej odkrywki „Drzewce”, przyspieszając 
procesy mineralizacji (decesji) poziomów torfowych i murszowych, prowadząc tym 
samym do degradacji tych gleb (strefa III-D, tab. 1). Spowodowało to także zmiany w 
runi łąkowej, która uległa jakościowej zmianie. Niekorzystnych procesów nie zaob
serwowano natomiast w madach i glebach glejowych, w których naturalne obniżenie 
lustra wody gruntowej, przyspieszone działalnością kopalnictwa, zadziałało melioracyjnie, 
poprawiając stosunki powietrzno-wodne tych gleb. Nie można tutaj mówić zatem o 
degradacji gleb, lecz jedynie o konieczności zmiany jakościowej (na lepszą) szaty roślinnej 
(runi łąkowej). Stąd właścicielom tych gleb należy się jedynie dopłata na pokrycie kosztów 
regeneracji porostu, czyli kosztów kultywacji tych terenów. Wspomniane użytki zielone 
pokrywające gleby torfowe, murszowe oraz mady i gleby glejowe należą do kompleksów 
użytków zielonych średnich -  2z lub słabych i bardzo słabych -  3z. Część użytków 
zielonych średniej wartości (2z) w przyszłości może przejść do użytków słabych i bardzo 
słabych, jeśli wytworzyły się one z utworów torfowych.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych wieloletnich badań gleboznawczych, uzupełnionych 
obszerną analizą szaty roślinnej, warunków hydrogeologicznych, hydrograficznych i 
klimatycznych obiektu badań stwierdzono, iż obszar Doliny Grójeckiej i jej bocznych 
odgałęzień, w obrębie odkrywki węgla brunatnego „Drzewce”, podlegał systematycznym 
przeobrażeniom w wyniku powoli postępującego odwodnienia naturalnego (geolo
gicznego), które doprowadziło do degradacji gleb hydrogenicznych. Dotychczasowe 
zmiany w szeroko rozumianym środowisku glebowym tego obszaru są tak dalece
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zaawansowane, że działająca odkrywka „Drzewce” nie ma już większego wpływu na 
dalsze jego przeobrażenia w poziomach wierzchnich, ograniczając swoje negatywne 
oddziaływanie do głębszych warstw terenu, co minimalizuje lub całkowicie eliminuje 
wpływ na aktualne plonowanie roślin na glebach mineralnych. Jednakże odwodnienie 
kopalniane głębszego podłoża w dalszym ciągu wywiera istotny wpływ na degradację 
gleb organicznych, w tym porostu roślinnego.

Ochrona gleb powinna ujmować kompleksowo zarówno ekologiczne, jak i gospo
darcze następstwa wszystkich sposobów ich użytkowania na różnym szczeblu zarządza
nia zasobami środowiska. Problemy degradacji gleb i środowiska przyrodniczego często 
przekraczają możliwości pojedynczych dyscyplin naukowych i dlatego muszą być 
adresowane do zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na wielorakość funkcji 
(ekologiczne, socjotechniczne, kulturowe itp.), jaką przypisuje się współcześnie glebie, 
osiągnięcie porozumienia w wielu kwestiach dotyczących użytkowania i zagospoda
rowania gleb jest trudne z różnych względów, nie tylko przyrodniczych, ale przede 
wszystkim techniczno-prawnych, wskutek sprzeczności interesów przyrodników i 
różnych grup społecznych (właścicieli gruntów, użytkowników, różnych sektorów 
gospodarki itp.). Były to między innymi powody, dla których zagadnienia użytkowania 
i ochrony gleb nie znalazły się w traktacie z Maastricht.
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