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A bstract: The study w as conducted on a dump o f  furnace ashes originating from lignite com bu
stion. The objective  o f  the study was to determ ine the chem ical properties o f  anthropogenic  
soils under plantings o f  B etu la p en d u la  Roth., R obin ia  p seu d o a ca c ia  L., and P inus sy lve s tr is  
L. It w as found that the ash substrate has in su ffic ien t content o f  phosphorus, m edium  -  o f  
potassium  and defic ien t o f  nitrogen content. The trees grow ing on the studied objects w ere  
supplied w ith nutrients by the nutrient-rich forest litter. The so il material covering the ashes  
stabilized the ground and form ed favourable conditions for the developm ent o f  the root sy s
tems o f  the plant cover.

Słow a k lu czo w e : g leb y  industrioziem ne, pop ioły  elektrow niane, uziam ien ie , w ła śc iw o śc i che
m iczne, nasadzenia drzew.

K ey w o rd s : industrial so ils , pow er plant ash, texture, chem ical properties, tree plantings.

W STĘP

Rozwój przem ysłu w ydobyw czo-energetycznego bazującego na naturalnym  
surowcu, jakim  jest węgiel brunatny, przyczynia się do zniekształcania, a nawet 
dewastacji terenów będących w zasięgu oddziaływania górnictwa odkrywkowego. 
Dominują tam przekształcenia typu geomechanicznego, takie jak np. zwałowiska mas 
ziemnych skał nadkładu czy wyrobiska i składowiska powstających odpadów [Bender 
1995; Bender, Gilewska 2004].

Wieloletnie badania nad rekultywacją terenów zdegradowanych przez przemysł 
wydobywczy są znaczące i oryginalne, a rozwiązania proponowane przez twórców 
tej dziedziny wiedzy i jej zastosowań (Bender, Gilewska, Harabin, Strzyszcz i in.) są
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skuteczne, niekiedy nadzwyczaj proste i gospodarczo użyteczne. Prowadzenie takich 
przedsięwzięć powinno być zawsze oparte na szczegółowym rozpoznaniu właściwości 
rekultywowanych utworów. Przy zagospodarowywaniu obszarów pogórniczych należy 
zwracać uwagę na poprawę chemizmu i właściwości fizycznych tworzywa glebowego, 
które zapewnić ma prawidłowy wzrost i rozwój roślin uprawnych lub gatunków 
lasotwórczych w nowo tworzonych ekosystemach [Bender, Gilewska 2004].

Bardzo trudne do zagospodarowania są uciążliwe dla otoczenia składowiska 
odpadów paleniskowych. Deponowane tam popioły mają odczyn alkaliczny, duże 
zasolenie, niedobory azotu i fosforu, co utrudnia rozwój szaty roślinnej na tych 
obszarach. Ponadto są one podatne na erozję i rozprzestrzeniają się na znaczne 
odległości, a zaadsorbowane na ich powierzchni pierw iastki śladowe ulegając 
rozpuszczeniu mogą być szkodliwe dla środowiska [Bender 1995; Gilewska 2004; 
Maciak i in. 1974; Matusiewicz, Janowicz 1983]. Według Gilewskiej [2004] w 
rekultywacji składowisk popiołowych obok poprawy chemizmu istotny jest także dobór 
gatunków drzew i krzewów do tych specyficznych warunków siedliskowych, a 
powodzenie nasadzeń zależy od jakości i wieku sadzonek oraz terminu i techniki 
sadzenia.

Celem pracy było oznaczenie uziarnienia oraz właściwości chemicznych gleb 
antropogenicznych pod nasadzeniam i drzewiastym i na składow isku popiołów  
elektrownianych.

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono na obwałowaniu wyłączonego z eksploatacji składowiska 
odpadów elektrownianych „Lubień” w rejonie elektrowni Bełchatów. Tereny zajęte pod 
składowisko to głównie gleby leśne, bagna i nieużytki naturalnej niecki w obrębie Kotliny 
Szczercowskiej [Praca zbiorowa 1998]. Obwałowanie usypane metodą hydrauliczną z 
deponowanych tam popiołów i żużla składa się z kolejno po sobie następujących skarp 
i płaskich półek. Zostało ono wstępnie zrekultywowane przez nasadzenia różnych 
gatunków drzew i krzewów, między którymi wysiano gatunki traw. Obwałowanie 
porośnięte kilkunastoletnim, zwartym drzewostanem wkomponowało się w otaczający 
je, pagórkowaty, zalesiony krajobraz. Krótką charakterystykę tego obiektu na podstawie 
udostępnionych materiałów i badań własnych przedstawiono w pracy Strączyńska, 
Strączyński, Gazdowicz [2004]. W 1995 roku na rozległej płaskiej półce w górnej 
części obwałow ania założono doświadczenie poletkowe. Uformowano podłoże 
popiołowe, pokryto je zróżnicowanej (20 i 40 cm) miąższości warstwami materiału 
ziemistego i wprowadzono nasadzenia brzozy brodawkowatej (Betulci pendula Roth.), 
robinii akacjowej (.Robinia pseudoacacia L) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) -  
gatunków drzewostanu docelowej rekultywacji leśnej tego składowiska. Obiektami 
kontrolnymi były poletka z samym popiołem. Z obserwacji 10-letniego drzewostanu 
wynikało, że najkorzystniejsze warunki dla jego rozwoju wystąpiły na obiektach z 
popiołem pokrytym 40 cm warstwą ziemistą (obiekty II, IV, VI). Dlatego na tych 
obiektach i na poletkach kontrolnych (obiekty I, III, V) zlokalizowano profile, a z 
wydzielonych poziomów i warstw pobrano próbki do analiz. Pobrano także próbki z 
profilu glebowego bielicy zlokalizowanej na otaczającej obwałow anie wydmie 
piaszczystej porośniętej drzewostanem sosnowym (obiekt VII). Oznaczono w nich: 
uziarnienie metodą Boyucosa w modyfikacji Cassagrande'a i Prószyńskiego, a grupy 
granulometryczne według normy PN-R-04033; zawartość węgla organicznego techniką
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NDiR autoanalizatorem CS-MAT 5500, azot ogółem metodą Kjeldahla z użyciem 
mineralizatora Buchi, węglany metodą Scheiblera, rozpuszczalne formy fosforu i potasu 
metodą Egnera-Riehma, a magnezu według Schachtschabela, pH potencjometrycznie 
w lm ol KCl-dirf3. (odczyn określono według zakresów opracowanych dla gleb 
leśnych przez Puchalskiego i Prusinkiewicza, a zasobność według Janiszewskiego i 
Kowalkowskiego [cyt. za Kocjan 2000].

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Cechy morfologiczne badanych profilów były w dużym stopniu ukształtowane 
działalnością człowieka. Wydzielone warstwy popiołu (C1,C2) nie miały jednolitej barwy 
(2,5Y4/0; 2,5Y6/3; 7,5Y3/1; 2,5Y5/2 ), gdyż w ich obrębie często występowały 
równolegle ułożone wkładki niedopalonego węgla o zróżnicowanej ziarnistości. Materiał 
ziemisty wprowadzony na obiekty II, IV i VI wyróżniał się żółtą bądź brunatnożółtą 
barwą (10YR7/8; 10YR6/8) i podobnie jak warstwy popiołu był silnie przerośnięty 
korzeniami. Na powierzchni każdego obiektu wykształcił się około 3 cm miąższości 
poziom organiczny Olf, a brak epihumusu w próchnicy nadkładowej pozwala 
stwierdzić, że warunki panujące w tej części składowiska popiołów elektrownianych 
nie sprzyjają procesowi jej powstawania. Korzenie drzew płożyły się bezpośrednio pod 
poziomem organicznym. Szczególnie ekspansywna była sosna, której korzenie rozrastały 
się także pod poziomem organicznym na obiektach z brzozą i akacją, korzystając 
zapewne ze składników uwalniających się w procesie mineralizacji ściółki. Być może 
dlatego przetrwała ona w dobrej kondycji w tak nietypowym dla tego gatunku 
siedlisku.

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że w uziamieniu popiołów przeważa 
frakcja piasku (61-84% ) z największym udziałem (23-37% ) podfrakcji piasku 
drobnego o średnicy 0,25-0,1 mm. Jeśli występuje ił koloidalny, to jego ilość nie 
przekracza 2%. Zawartość frakcji pyłowej waha się w przedziale 16-39%. Skład 
granulometryczny tych utworów jest zróżnicowany: od piasków słabogliniastych 
poprzez piaski gliniaste do glin piaszczystych. W materiale ziemistym, którym pokryto 
obiekty z brzozą i robinią, występuje glina piaszczysta zawierająca 9% frakcji iłu 
koloidalnego, a pod sosną -  piasek słabogliniasty z 2% zawartością iłu. Popioły 
analizowane przez Matusiewicza i Janowicza [1983] także charakteryzowały się dużą 
zmiennością składu granulometrycznego.

Bielica, zlokalizowana na przylegającej do obwałowania wydmie, jest wytworzona 
z piasku zawierającego 96-98% frakcji o średnicy ziam 2-0,05 mm, w obrębie której 
przeważa piasek średni (0,5-0,25 mm) w ilości 52-61%).

Z zamieszczonych w tabelach 2 i 3 właściwości chemicznych badanych gleb 
antropogenicznych wynika, że zawartość węgla organicznego i azotu ogółem w 
poziomach powierzchniowych O lf na obiektach z samym popiołem jest wyraźnie 
mniejsza niż na poletkach pokrytych materiałem ziemistym i kształtuje się na podobnym 
poziomie jak w glebach siedlisk naturalnych [Dziadowiec 1990]. Największe ilości 
С org. (255 i 330 g-kg"1), a także azotu ogółem (10-14,4 g-kg“1) oznaczono w ściółce 
pod drzewostanem robinii akacjowej. Tam również stwierdzono największe różnice 
w zawartości tych składników między obiektem kontrolnym (III) i z materiałem 
ziem istym  (IV). Analizow ane param etry w poziomach organicznych gleb pod 
nasadzeniami brzozy i sosny kształtują się na zbliżonym poziomie i wahają w przedziale 
206-238 g-kg"1 С org. oraz 6,1-8,2 g'kg~1 N og. Można więc sądzić, że właśnie robinia



226 S. Strączyńskci, S. Strączyński

TABELA 1. Uziamienie badanych utworów 
TABLE1. Texture o f  investigated formations

Obiekt-
Object

Warstwa
Layer

Głębokość
Depth
[cm]

Zawartość [%] frakcji o śr. [mm] 
Content [%] o f fractions with dia [mm]

>2 2-0,05 0,25-0,1 0 ,05 -0 ,002 <0,002

Betulci pendula  Roth.

1 Cl 0 -20 4 65 30 33 2
C2 2 0 ^ 0 2 77 28 21 2

II W 0-4 0 0 75 30 15 9
Cl 40-60 0 63 26 37 2

Robinia pseudoacacia  L.

III C l 0 -20 3 84 37 16 0
C2 20-40 2 61 23 39 0

IV W 0-40 0 79 35 12 9
Cl 40-60 10 82 28 17 1

Pinus sylvestris L.

V Cl 0-20 0 81 34 19 0
C2 20-40 0 72 29 28 0

VI W 0-40 10 88 26 10 2
Cł 40-60 4 64 30 38 0

Bielica -- Podzol

0,5-0 ,25

VII Olf 7 -0 n.o. n.o. n.o. n.o n.o.
Ees 0 -1 0 2 98 61 2 0
Bfe 10-25 0 97 57 3 0
BfeC 2 5 -5 0 4 97 57 3 0
С <50 0 96 52 4 0

Cl -  C2 -  warstwa popiołu; ash layer; W -  warstwa materiału ziemistego; earth 
material layer; n .о. -  nie oznaczano; not analized

najbardziej zareagowała na wzbogacone gliną siedlisko. Stosunek węgla do azotu w 
poziomach organicznych pod nasadzeniami robinii wynosi od 23 do 25 i jest mniejszy 
niż pod drzewostanem brzozy i sosny, gdyż waha się on tam od 28 do 37.

Zawartość węgla organicznego w popiołach (warstwy Cl i C2) waha się w szerokim 
przedziale 13,3-69,1 g-kg'1 , co jest spowodowane zmienną ilością wkładek niespalonego 
węgla w deponowanych odpadach elektrownianych [Gilewska 2004; Strączyńska, 
Strączyński 2006]. Są to jednak związki węgla mało aktywne, występują w nich niewielkie 
ilości azotu ogółem (0,2-1,0 g-kg"1), co skutkuje bardzo wysokim stosunkiem węgla do 
azotu (49-93) na co również zwracała uwagę w swojej pracy Gilewska [2004].

Obecne w popiołach tlenki wapnia, magnezu i sodu przechodzą w pulpie popiołowej 
w wodorotlenki, które z bezwodnikiem kwasu węglowego tworzą formy węglanowe 
[Maciak i in. 1974]. Ich zawartość w popiołach występujących w badanych profilach 
jest bardzo zróżnicowana 23-130 g-kg'1. Szczególną uwagę zwraca obecność węgla
nów w poziomach organicznych (43-71 g-kg“1). Jest to związane z nawiewaniem
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TTABELA 2. W łaściwości chemiczne 
TABLE 2. Chemical properties

popiołów na powierzchnię badawczą i 
znalazło odbicie w kształtow aniu się 
odczynu w tych poziomach. Jest on tam 
na ogół słabo alkaliczny (pH 7,2-7,6).
Może to w pewien sposób oddziaływać 
na proces mineralizacji odkładającej się 
pod drzewami substancji organicznej, a 
jest to proces, od którego zależy poziom 
odżywiania się roślin w zespołach leśnych 
[Dziadowiec 1990].

Odczyn popiołów na obiekcie kontrol
nym pod brzozą i robinią jest alkaliczny 
(pH 8 ,1 -8 ,8 ), a pod 40 cm w arstw ą 
materiału ziemistego oraz we wszystkich 
warstwach na stanowisku pod sosną sła
bo alkaliczny (pH 7,3-8,0). W profilu 
bielicy (obiekt VII -  tab. 3) odczyn jest 
kw aśny w poziom ach eluw ialnych i 
wzbogacania oraz słabo kwaśny w skale 
macierzystej. Zasobność w fosfor w tej 
części profilu jest niedostateczna, w potas 
i magnez średnia w poziomie Bfe oraz 
niedostateczna w potas w poziomie Ees.

Analiza zawartości rozpuszczalnych 
form fosforu, potasu i magnezu w po
ziomach organicznych wykazała, że są one 
dobrze zasobne w te składniki. Największe 
ilości P stwierdzono w ściółce robinii (74,1-
104,2 mg-kg"1), К  na obiekcie V i II pod 
sosną i brzozą (434,1-517,1 mg-kg-1), a 
Mg w ściółce pod drzewami liściastymi 
(237,6-247,8 mg-kg"1) na obiekcie IV i I.
Natomiast popioły są niedostatecznie zasobne w fosfor (1,3-5,7 mg-kg"1), średnio zasobne 
w potas (24,9-73,0 mg-kg“1) oraz średnio bądź dobrze zasobne w magnez (57,0-106,2 
mg-kg'1). Również popioły badane przez Gilewską [2004] były średnio zasobne w potas 
i magnez, a wykazywały niedobory fosforu. Maciak i in. [1974] oraz Łączny [1983] podają, 
że fosfor występuje w popiołach w postaci trudno rozpuszczalnych i niedostępnych dla 
roślin połączeń z wapniem, a nawet z glinem i żelazem.

Materiał ziemisty wprowadzony na obiekty doświadczenia jest zasobny w magnez, 
średnio zasobny w potas oraz podobnie jak popioły niedostatecznie zasobny w fosfor. 
Można zatem stwierdzić, że rozwijający się drzewostan czerpie składniki pokarmowe 
z rozkładającej się ściółki, a także z materiału ziemistego pokrywającego popioły, którego 
zasadnicza funkcja to stabilizowanie osadu popiołowego i stwarzanie lepszych 
warunków do rozrastania się systemu korzeniowego drzew. Świadczyć o tym może 
dobra kondycja brzozy i robinii rosnącej na obiektach II, IV z 40 cm warstwą gliny 
piaszczystej oraz sosny na obiekcie VI z 40 cm warstwą piasku słabogliniastego. 
Drzewa na tych obiektach są proste i wyrównane oraz osiągają tam większe rozmiary 
(9-12 m), a zwarcie ich koron wynosi 60-70%. Na obiektach z samym popiołem

Obiekt
Object

Poziom
Warstwa
Horizon
Layer

С org. N og. C/N C a C 0 3

g • kg 1 g * k g '1

Betula pendula  Roth.

I Olf 206,2 6,3 33 65
Cl 44,4 0,9 49 113
C2 29,4 0,4 73 63

II Olf 238,2 7,1 33 62
W 0,8 0,4 2 0
Cl 54,1 0,8 67 46

Robinia pseudoacacia  L.

III Olf 255,5 10,0 25 56
C l 41 ,0 0,6 68 110
C2 69,1 1,0 69 130

IV Olf 330 14,4 23 58
W 1,7 0,2 8 0
C l 37,1 0,8 46 80

Pin us sylvestris L.

V Olf 226,9 6,1 37 71
Cl 53,0 0,9 59 52
C2 13,3 0,2 66 23

VI Olf 230,1 8,2 28 43
W 1,8 0,3 6 0
Cl 55.9 0,6 93 45

O lf -  poziom organiczny, organie horizon; C l -  C2 
-  warstwa popiołu; ash layer; W -  warstwa 
materiału ziemistego; earth material layer
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TABELA 3. Zawartość makro składników i pH 
TABLE 3. Content o f  macronutricn ts and pH

Obiekt
Object

Poziom
Warstwa
Horizon
Layer

P К Mg PHKC,

mg -kg 1

Betula pendula  Roth.

I Olf 41,8 368,5 247,8 7,6
Cl 3,1 65,6 73,8 8,2
C2 1,3 49,8 97,2 8,8 j

II Olf 46,2 517,1 217,8 j7,3
W 17,9 49,8 57,6 ;7,5
Cl 1,7 33,2 106,2 !!7,7

Robinia pseudoacac ia L.

III Olf 74,1 354,4 183,0 7,5
C l 3,0 24,9 57,0 8,1
C2 2,2 73,0 59,4 8,1

IV Olf 104,2 357,8 237,6 7,2
W 11,8 55,6 30,6 6,9
C l 2,2 39,8 85,8 8,0

Pin us sylvestris L.

V Olf 40,5 434,1 183,6 7,3
Cl 3,1 52,3 59,4 7,9
C2 3,1 37,4 61,8 8,0

VI Olf 43,6 287,2 170,4 7,2
W 20,0 60,6 58,2 7,2 1
Cl 5,7 44,0 69,6 7,3 j

Bielica - Podzol iI
VII Olf n.o. n.o. n.o.

1
n.o.

Ees 1,7 8,3 21,6 4,6
Bfe 12,6 39,8 47,4 4,9
BfeC n.o. n.o. n.o. 6,1 !
С . 0 . n.o. n.o. 6,3 j

O lf -  poziom organiczny, organie horizon; C l -  C2 -  
warstwa popiołu; ash layer; W -  warstwa materiału 
ziemistego; earth material layer; п..о.— nie oznaczano; 
not analized

drzewa są niższe, a stopień zwarcia 
koron tylko 30-50% w zależności od 
rodzaju drzew ostanu i zasobności 
s ied liska . D okonano także oceny 
system u korzen iow ego  robinii 
akacjowej. Na obiekcie IV korzeń rósł 
pionowo w dół przez warstwę gliny, 
a po dotarciu do popiołu rozrastał się 
na boki w obrębie tej warstwy. Na 
drobniejszych korzeniach wiązkowych 

; widoczne są niewielkie i liczne bro
dawki korzeniowe. System korzenio
wy robinii rosnącej na samym popiele 
rozwidlał się bezpośrednio pod po
wierzchnią, a korzenie boczne roz
rastają się symetrycznie. Brodawki są 
na nich liczne i duże oraz nieco zniek
ształcone. Korzeń palowy robinii po
chodzącej z pobliskiego lasu rósł pio
nowo w dół i miał ponad 50 cm dłu
gości, po czym stopniowo rozwidlał 
się na kilka drobniejszych. W górnej 
części korzenia zaobserwowano liczne 
i drobne brodawki. W podsumowaniu 
należy stw ierdzić, że na badanych 
obiektach robinia zatraca palowy typ 
korzenia na rzecz kilku grubych bocz
nych rozrastających się w poziomie, 
nie głębiej jak 50-60 cm na obiekcie z 
warstwą gliny i do 40 cm na stano
wisku z samym popiołem. Korzenie 
sosny są najbardziej rozrośnięte w 
pierwszej warstwie popiołu i penetrują 

! teren bezpośrednio pod poziom em  
1 organicznym na znacznych odległoś

ciach od drzewa. Na obiekcie VI roz
rastają się w warstwie piasku i w leżą
cej pod nim warstwie popiołu, głębiej 
nie wnikają.

WNIOSKI

1. Na rekultywowanej części składowiska odpadów paleniskowych wytworzyły się gleby 
antropogeniczne o niewykształconym profilu z częściowo rozłożonym poziomem 
próchnicy nadkładowej Olf. Składniki pokarmowe rosnącym tam drzewom zapew
nia zasobna w nie próchnica nadkładowa.
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2. Warunki siedliskowe panujące pod badanym drzewostanem nie sprzyjają procesowi 
gromadzenia produktów humifikacji.

3. Materiał ziemisty pokrywający popioły stabilizuje osad i stwarza dobre warunki dla 
rozrastania się systemu korzeniowego roślin, a popioły występujące w głębszych 
poziomach profilu gleb ograniczają jego rozwój.
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