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A b stra c t: This work concerns the chem ical com position  o f  so ils w hich develop  from postm i
ning grounds. The texture o f  analyzed soil according to Polish Soil Society  [PTG 2004] and new  
PTG 2008 , Polish standard P N -R -04033, FA O /U SD A  is diverse. A nalyzed sam ples acc. to Polish  
classification should be com prise in one textural group light loam but acc. to international to 
sandy loam . S ilicon  is the dom inant elem ent in the elem ental com position  o f  these so ils but 
sodium  has the low est share. In com parison to cultivated soils created from glacial till (loam ) 
deposits these so ils are characterized by nearly ten tim es higher content o f  calcium . The con
tent o f  alum inium , iron and potassium  is also higher. In com parison to elem ental com position o f  
so called gray loam  deposits (which occur over the coal deposits), the soils develop ing from the 
m ixed postm ining grounds contain higher amount o f  silicon  but low er am ount o f  alum inium , 
calcium , m agnesium , iron and potassium . The elem ental com position  o f  these analyzed so ils  
indicates that during the m ining works which took place there the loam  deposits got admixture 
o f  Quaternary sands. The presence o f  silt also cannot be excluded.

Słow a k lu czo w e : uziam ienie , skład chem iczny, gleby w ytw orzone z osadów  pogórniczych. 
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WSTĘP

W skład osadów pogórniczych Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego wchodzą 
wszystkie utwory występujące w nadkładzie złóż węgla -  trzeciorzędowe iły, mułki i 
piaski oraz czwartorzędowe szare gliny lodowcowe -  zlodowacenia środkowopolskiego, 
żółte -  zlodowacenia wisły, a także piaski. W masie ziemnej przeważa dominująca w 
nadkładzie szara glina zlodowacenia warty.
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Celem badań było poznanie składu uziamienia i chemicznego gleby rozwijającej się 
z materiału zwałowiska pogómiczego w toku realizowanej od prawie 30 lat -  zgodnie 
z koncepcją gatunków docelowych Bendera [1995] -  rekultywacji rolniczej.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono na polu doświadczalnym Katedry Gleboznawstwa i Rekul
tywacji zlokalizowanym na zwałowisku wewnętrznym „Pątnów”. Próbki glebowe 
pobrano z poziomu ornego jesienią 2005 roku, po zbiorze roślin, z osiemnastu poletek 
doświadczalnych reprezentujących trzy kombinacje nawozowe: 0 NPK, 1 NPK, 2 NPK. 
Skład granulometryczny oznaczono metodą Cassagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego 
i metodą sitową frakcje piasku. Analizę składu chemicznego przeprowadzono po 
mineralizacji gleby stosując tzw. trawienie w mieszaninie HF i HC104 [Mocek i in. 
2004]. W uzyskanym wyciągu oznaczono metodą ASA na aparacie Varian 220FS 
zawartość żelaza, magnezu i glinu. Zawartość K, Na i Ca oznaczono metodą ESA 
(emisyjnej spektrometrii atomowej). Oznaczone pierwiastki przeliczono na formy 
tlenowe, natomiast tlenek krzemu wyliczono z różnicy.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Obecność w masie glebowej utworów o różnym pochodzeniu i różnych właści
wościach nie spowodowała, jak wynika z danych zam ieszczonych w tabeli 1, 
zróżnicowania w składzie granulometrycznym. Wszystkie próbki glebowe charakteryzują 
się uziamieniem według PTG gliny lekkiej słabo spłaszczonej (tab. 1). Zawierają one od 
39 do 53% piasku. Zawartość frakcji pyłu kształtuje się od 17 do 32%, a części 
spławianych od 25-35%. Uziamienie badanych próbek glebowych klasyfikowane według 
nowego podziału PTG (2008), Polskiej Normy (PN-04033) oraz FAO/USDA było także 
mało zróżnicowane. Analizowane gleby według tych podziałów znalazły się natomiast w 
dwóch grupach granulometrycznych, a mianowicie w glinie lekkiej oraz glinie piaszczystej 
(SL-wg FAO) (tab. 2). Zawartość frakcji piasku mieściła się w przedziale 57-66%, pyłu 
-  22-29%) oraz iłu koloidalnego -  11-16%. W porównaniu z uziamieniem glin zwałowych 
podanych przez Rząsę i in. [1974], Wasilewskiego [1979], a także Ratajczaka i in. [1995] 
były one bardziej spłaszczone. Wasilewski [1979] podaje, że na 168 przebadanych próbek 
aż 139 wykazywało uziamienie glin średnich zawierających około 40%> części spławial- 
nych. Według wspomnianego autora było to wynikiem dominowania w nadkładzie gliny 
szarej zlodowacenia środkowopolskiego, która uziamieniem zbliżona jest do gliny średniej. 
Analizowane gleby są stosunkowo wyrównane pod względem granulometrii, zawierają 
jednak mniejszą ilość frakcji iłu koloidalnego i większą zawartość frakcji piasku. 
Ujednolicenie uziamienia nastąpiło już w trakcie robót górniczych związanych z 
urabianiem, transportowaniem i zwałowaniem mas ziemnych. Osady spoiste uzyskują 
domieszkę materiału sypkiego i odwrotnie. Dalsze ujednolicenie uziamienia spowodowały 
stosowane przez blisko trzydzieści lat zabiegi uprawowe. Na małe zróżnicowanie 
stosunkowo zwięzłego składu granulometrycznego osadów pogórniczych oraz wystę
pującą w nich niejednorodność mineralogiczną zwraca uwagę Wasilewski [1979]. Bender 
i Gilewska [1989] podają, że zwałowiska pogómicze o tożsamym składzie granulo
metrycznym mogą mieć zgoła odmienny skład mineralogiczny.
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TABELA 1. Skład granulometryczny gleb wytworzonych z osadów pogórniczych wg PTG 
TABLE 1. Texture o f  soil formed from postmining grounds PTG [Mocek i in. 2004]

Roślina
Plant

Dawka NPK  
Dose NPK

% frakcji o śr. [mm]
% o f  fraction with dia. [mm]

Grupa
granulometryczna 
Textural group

2,0-0 ,05 0,05-0 ,02 <0.002

piasek sand pył silt cz. spław. ił clay

Rzepak 2 52 20 28 13 gl sł. sp.
Oil seed 1 41 24 35 14 gl sł. sp.
rape 0 39 30 31 16 gl sł. sp. pyl

Pszenica 2 53 17 30 15 gl sł. sp.
Winter wheat 1 44 31 25 12 gl sł. sp. pyl

0 42 31 27 13 gl sł. sp. pyl

Żyto 2 50 24 26 11 gl sł. sp.
Winter rye 1 49 24 27 12 gl sł. sp.

0 53 22 25 11 gl sł. sp.

Rzepak 2 42 26 32 15 gl sł. sp. pyl
Oil seed rape 1 47 22 31 14 gl sł. sp.

0 48 20 32 14 gl sł. sp.

Pszenica 2 41 31 28 12 gl sł. sp. pyl
Winter wheat 1 42 31 27 12 gl sł. sp. pyl

0 47 25 28 12 gl sł. sp. pyl

Żyto 2 46 26 28 13 gl sł. sp. pyl
Winter rye 1 41 32 27 13 gl sł. sp. pyl

0 42 29 29 14 gl sł. sp. pyl

Skład chemiczny gleby, w świetle danych zamieszczonych w tabeli 3, był także mało 
zróżnicowany. W masie glebowej dominował tlenek krzemu. Jego ilość była dość 
wyrównana i wynosiła 831,0-878,9 g-kg"1. Drugim pierwiastkiem pod względem 
ilościowym był glin. Jego zawartość w przeliczeniu na tlenek glinu kształtowała się w 
przedziale od 47,43 do 67,46 g-kg“1. Na trzecim miejscu plasował się tlenek wapnia, którego 
zawartość wynosiła od 27,92 do 42,71 g-kg"1. Kolejne miejsce w składzie chemicznym 
zajmował tlenek żelaza (17,27-22,17g-kg_l). Ilość tlenku potasu wahała się w granicach 
14,0-19,1 g'kg-1, a tlenku magnezu 8,9-13,0 g-kg"1. Najmniejszy udział miał tlenek sodu 
(5,4-7,3 g-kg“1). Łączna zawartość trzech ważnych dla roślin składników -  wapnia, 
magnezu i potasu kształtowała się w zakresie od 50,8 do 74,8 g-kg"1. Podkreślić należy, 
że w analizowanej glebie największe zróżnicowanie występowało w obrębie zawartości 
tlenków glinu i wapnia. Szata roślinna i stosowane przez blisko trzydzieści lat zabiegi 
rekultywacyjne, obejmujące nawożenie mineralne i uprawę mechaniczną, zgodnie z 
oczekiwaniami, nie wpłynęły na skład chemiczny analizowanej gleby.

W składzie chemicznym gleb uprawnych wytworzonych z glin zwałowych, objętych 
jednak od ponad dziesięciu tysięcy lat procesami pedogenicznymi przeważał także krzem, 
jak podaje Komisarek [2000]. Jego ilość wyrażona w formie tlenku krzemu kształtowała 
się w przedziale 834,8-887,0 g-kg"1. Drugie miejsce w składzie chemicznym tych gleb 
zajmował tlenek glinu. Jego zawartość mieściła się w zakresie od 33,5 do 60,2 
g-kg"1. Ilość tlenków żelaza wynosiła od 12,7 do 17,8 g-kg"1 i plasowała je na trzecim 
miejscu. Zawartość tlenków potasu oscylowała w zakresie od 8,9 do 12,6 g-kg"1. Nieco
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TABELA 2. Skład granulo metryczny gleb wytworzonych z osadów pogórniczych 
wg P N -R -04033 , PTG (2008) i FAO/USDA
TABLE 2. Texture o f  soil formed from postmining grounds acc. P N -R -04033 and 
FAO/USDA

Roślina
Plant

Dawka
NPK
Dose
NPK

% frakcji o śr. [mm]
% o f  fraction with dia. [mm]

Grupa granulo metryczna 
Textural group

2,0-0,1 0 ,1 -0 ,0 2 <0.02 PN
04033

PTG
2008

FAO / 
U SD A

piasek
sand

pył silt ił clay

Rzepak 2 62 25 13 gl gl SL
Oil seed 1 57 29 14 gl gl SL
rape 0 60 24 16 gl gl SL

Pszenica 2 61 24 15 gl gl SL
Winter wheat 1 65 23 12 gl gl SL

0 65 22 13 gl gl SL

Żyto 2 66 23 11 gl gl SL
Winter rye 1 64 24 12 gl gl SL

0 66 23 11 gl gl SL

Rzepak 2 60 25 15 gl gl SL
Oil seed rape 1 60 26 14 gl gl SL

0 60 26 14 gl gl SL

Pszenica 2 63 25 12 gl gl SL
Winter wheat 1 63 25 12 gl gl SL

0 65 23 12 gl gl SL

Żyto 2 63 24 13 gl gl SL
Winter rye 1 64 23 13 gl gl SL

0 62 24 14 gl gl SL

gl -  glina lekka, SL -  sandy loam

mniej było tlenków magnezu (3,61-5,57g-kg_1). Najm niejszy udział w składzie 
chemicznym miał tlenek wapnia. Jego ilość wynosiła od 2,3 do 6,7 g-kg"1 i była blisko 
dziesięciokrotnie mniejsza niż w glebach rozwijających się z osadów pogórniczych. 
Łączna zaw artość wapnia, magnezu i potasu, w glebach analizowanych przez 
Komisarek [2000], wynosiła od 18,8 do 20,7 g-kg'1. W świetle tych danych gleba 
rozwijająca się z osadów pogórniczych była zasobniejsza w trzy ważne dla życia roślin 
pierwiastki: wapń, potas i magnez.

W glinach zwałowych szaiych, występujących w nadkładzie złóż węgla brunatnego (tab. 
4) dominuje tlenek krzemu [Ratajczak i in. 1995]. Jego ilość była jednak mniejsza w 
porównaniu z analizowanymi glebami i wahała się w granicach 654,0-739,8 g- kg"1. 
Drugie miejsce zajmował wapń, którego ilość w przeliczeniu na formę tlenkową wynosiła 
od 69,0 do 105,0 g-kg"1. Za wapniem plasował się glin (64,5-85,0 g kg"1). Na
kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio tlenki żelaza (21,0-29,0 g-kg”1) i magnezu 
(8,4-20,0 g-kg“1). Iły poznańskie natomiast zawierały od 590,9 do 689,6 g SiO?- kg"1 i do
206,1 g A1?0 3* k g '1. Zawartość żelaza w tej skale kształtowała się od 16,0 do 84,0 g-kg“1, 
wapnia od 10,3 do 56,3 g-kg“1, a magnezu średnio 2,7 g-kg“1.
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TABELA 3. Skład chemiczny gleby wytworzonej z osadów pogórniczych 
TABLE 3. Chemical composition o f  soil formed from postmining grounds

Roślina
Plant

Dawka N PK  
Dose N PK

S i0 2 A 1 A * 2o 3 MgO CaO K 20 N a20

g • kg 1

Rzepak 2 878,9 47,43 17,27 8,89 27 ,92 14,00 5,58
Oil seed 1 855,6 61,22 19,72 10,25 30 ,16 16,53 6,48
rape 0 848,0 62,16 20,59 11,87 35 ,74 16,18 5,46

Pszenica 2 853,4 52,91 19,13 10,36 40 ,75 17,27 6,19
Winter wheat 1 860,4 50,64 18,53 10,56 38,82 15,39 5,70

0 832,6 67,46 21,97 11,42 4 1 ,34 19,13 6,07

Żyto 2 857,4 51,77 19,26 10,08 38,16 17,19 6,17
Winter rye 1 853,0 57,25 19,66 11,90 37,21 15,59 5,43

0 859,0 55,17 19,10 10,40 35,58 14,99 5,81

Rzepak 2 831,0 67,08 22,17 13,00 42,71 17,34 6,74
Oil seed rape 1 843,3 60,65 20,83 11,57 40,29 16,62 6,73

0 842,9 62,16 21,33 12,70 38,44 16,84 5,66

Pszenica 2 844,8 59,90 20,96 11,67 40,50 16,49 5,73
Winter wheat 1 846,4 61,60 20,69 11,39 37,69 16,56 5,73

0 859,1 54,23 19,79 10,38 34,81 16,01 5,66

Żyto 2 844,2 62,73 20,07 12,00 36,70 16,96 7,35
Winter rye 1 850,2 57,25 19,17 11,44 38,82 17,08 6,05

0 856,4 56,89 19,20 11,03 35,28 15,90 5,31

min 831,0 47,43 17,27 8,89 27,92 14,00 5,43

max 878,9 67,46 22,17 13,00 42,71 19,13 7,35

Gleba rozwijająca się z osadów pogórniczych, zawierała w stosunku do glin 
zwałowych o około 150 g-kg_l więcej tlenków krzemu i o około 50 g*kg_1 mniej tlenku 
wapnia oraz 20 g-kg"1 mniej tlenku glinu. Zawartość tlenku żelaza była zbliżona. Te 
różnice wynikały z domieszki piasków czwartorzędowych znajdujących się nie tylko 
w nadkładzie złóż węgla, ale także w soczewach piaszczysto-żwirowych charakterys
tycznych dla glin zwałowych. Wykluczyć nie można także domieszki iłów poznańskich. 
Badania morfologiczne potwier
dziły niejednorodność litologiczną.
W masie ziemnej przeważała glina 
zwałowa szara z różną domieszką 
piasków czwartorzędowych z li
cznymi aczkolwiek niewielkimi 
wkładkami iłów poznańskich.

Skład chemiczny gleby rozwija
jącej się z osadów pogómiczych był 
wypadkową litologii skał nadkładu i 
technologii górniczej decydującej o 
wymieszaniu i rozmieszczeniu skał.

W wyniku stosowanych zabiegów 
rekultywacyjnych, a uprawowych w 
szczególności nastąpiła homogenizacja

TABELA 4. Skład chemiczny wybranych skał nadkładu ze 
złoża węgla brunatnego Pątnów II [Ratajczak i in. 1995] 
TABLE 4. Elemental composition o f  some overburden 
rock in deposit lignite Pątnów II [Ratajczak i in. 1995]

Składniki
Elements
[g-kg“']

Gliny -  Loams Iły -  Clays

Zakres
Range

Średnio
Mean

Zakres
Range

Średnio
Mean

SiO,
т ю ;
Л 1 Д
F e^ 03
CaO
MgO

6 5 4 ,0 -7 3 9 ,8  
3 ,0 -5 ,0  

64 ,5 -8 5 ,0
2 1 .0 -2 9 ,0
6 9 .0 -1 0 5 ,0  

8 ,4 -20 ,0

680,0
4,5

71,2
24,1
81,0
15,0

590,9-689,6
10.0-14,0
59.0-206,1
16.0-84,0  
10,3-56,3 
0,00-7,3

625,4
12,5

181,3
42.2
17.3 
2,7
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heterogenicznych mas ziemnych. Założeniem zabiegów uprawowych, była także intensyfikacja 
procesów wietrzeniowych. Ich przyśpieszenie było jednak tylko częściowo możliwe, 
ponieważ są one w dużej mierze uzależnione od czasu [Bender 1995].

WNIOSKI

1. Uziamienie gleb wytworzonych z osadów pogómiczych po długoletniej uprawie jest 
silnie homogenizowane i mieści się w obrębie jednej grupy granulometrycznej -  gliny 
lekkiej, nie odzwierciedla ich litologicznej niejednorodności.

2. Szata roślinna i stosowane przez trzydzieści lat zabiegi rekultywacyjne nie wpłynęły w 
sposób istotny na zmianę składu chemicznego powstających gleb.

3. Skład chemiczny gleb rozwijających się z osadów pogómiczych był wypadkową lito- 
logii skał nadkładu i technologii robót górniczych decydujących o wymieszaniu i roz
mieszczeniu poszczególnych skał nadkładu.
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