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A b stra c t: M orphogenetic brown coal m ining activities in Konin and Turek region covers about 
15 thousand hectares. N ew  and durable forms o f  land arose -  external heap, internal heap and 
final open cast working. The order o f  hydrology net has changed. The new  lie o f  the land is 
characterized by high ch angeab ility  and also  high su scep tib ility  to g eo d yn am ics processes. 
The function o f  post m ining land also varies. The agriculture reclam ation is dominant and apart 
from that the forest, water and recreation reclamation takes place.

S ło w a  k lu c zo w e : górn ictw o  odk ryw kow e, d zia ła lność m orfogen etyczn a , tereny pogórn icze , 
rekultywacja.

K ey  w o rd s’, surface m ining, m orphogenetic activities, post lignite m ining areas, reclam ation.

WSTĘP

Złoża węgla brunatnego, eksploatowane przez odkrywki KWB „Adamów” i KWB 
„Konin”, są usytuowane w utworach mioceńskich. Tworzą one złoża soczewkowe o 
nieregularnych kształtach i powierzchni wynoszącej od kilku do kilkunastu, a także 
kilkudziesięciu km2. W pliocenie, w większości przypadków, przykryte zostały iłami. 
Decydujący wpływ na litologię złóż węgla wywarły występujące w plejstocenie zlodo
wacenia. Pokryły one powierzchnię kraju w większości glinami i piaskami zwałowymi 
oraz piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. Poszczególne zlodowacenia uznawane 
są za jeden z najważniejszych czynników morfogenetycznych, modelujących po
wierzchnię terenu, głównie poprzez niesiony materiał skalny i wody roztopowe. Za 
późniejszy czynnik morfogenetyczny uznać można również odkrywkową eksploatację 
kopalin, a głównie węgla brunatnego [Kozacki 1997]. Kształtuje ona ponownie rzeźbę 
powierzchni, powodując powstawanie, przeobrażanie, a także niszczenie starych form 
terenu, sieci hydrograficznej, pokrywy glebowej oraz roślinnej. Wydobycie 1 tony węgla 
brunatnego wymaga zajęcia od 0,24 m2 do 0,34 m2 terenu, zdjęcia, przemieszczenia 
i zdeponowania od 5 do 8 m3 nadkładu, a także wypompowania od 7 do 37 m3 wody.
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Skawina [1971] ten typ przekształceń środowiska zdefiniował jako przekształcenia 
geomechaniczne, a towarzyszące im zmiany stosunków wodnych jako przekształcenia 
hydrologiczne.

NOWA RZEŹBA POWIERZCHNI I JEJ CHARAKTERYSTYKA

Odkrywkową eksploatację węgla brunatnego w rejonie Konina przez KWB „Konin” 
rozpoczęto w połowie lat 40, a w rejonie Turka przez KWB „Adamów” w połowie lat 50 
ubiegłego wieku. Zainicjowany został proces wyłączania gleb z użytkowania rolniczego i 
leśnego, przebudowa rzeźby powierzchni, zmiana sieci hydrologicznej, komunikacyjnej i 
osiedlowej w obrębie 6 gmin w powiecie konińskim i 3 gmin w powiecie tureckim.

W latach 1943-2007 powstało 15 odkrywek węgla brunatnego o różnej wielkości 
i głębokości. Powierzchnie odkrywek wynoszą 180-2200 ha, a głębokość 35-70 m. 
Wydobyto z nich około 683 min Mg węgla brunatnego i zdjęto 3,8 mld m3 nadkładu. 
Eksploatację węgla zakończono już w 7 odkrywkach. Aktualnie KWB „Konin”, podobnie 
jak KWB „Adamów”, eksploatują węgiel z 3 odkrywek.

Nadkład złożony z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych zdejmowany 
jest koparkami z układem przenośników taśmowych, transportowany i deponowany 
na zwałowiskach zewnętrznych i wewnętrznych. Zwałowiska zewnętrzne budowane 
są poza obszarem złoża, a deponowany w nich m ateriał pochodzi z wykopów 
udostępniających te złoża. Są to formy nadpoziomowe, wypiętrzone na wysokość od 
8 do 70 m ponad otaczający teren (tab. 1). Ich powierzchnia, kubatura, a także 
architektura są silnie zróżnicowane. Są to bryły zbliżone do stożka ściętego. Charakte
ryzują się małym udziałem powierzchni płaskiej (wierzchowinowej) w stosunku do 
pow ierzchni zboczy. K szta łt ich je s t deform ow any rucham i mas ziem nych, 
obejmującymi osuwiska i obrywy, spłukiwaniem i wymywaniem materiału oraz jego 
płynięciem w dół zboczy. Przyczyną tych geodynamicznych procesów jest stromość 
skarp, a także heterogenność mas ziemnych i nie zawsze prawidłowo wykonana 
rekultyw acja biologiczna. Zwałow iska zewnętrzne pozostają w dysharmonii z

TABELA 1. Zwałowiska zewnętrzne i ich wykorzystanie 
TABLE 1. The external heaps and their way o f  management

Odkrywka 
Open cast

Zwałowisko
Heap

W ysokość
Size
[m]

Po w. 
Area 
[ha]

Wykorzystanie 
Way o f  management

Morzysław Glinka 8 -2 0 25 zabudowa mieszkalna -
housing estate

W schodnie 12 60 gleby orne - arable land
Niesłusz Niesłusz 20 43 gleby leśne - forest land
Gosławice Zachodnie 40 70 gleby leśne - forest land
Pątnów Pątnów-Jóźwin 70 340 gleby leśne - forest land
Kazimierz Kazimierz 4 5 -5 0 203 gleby orne - arable land
Lubstów Lubstów 3 5 -4 0 408 gleby orne/ gleby leśne -

arable/forest land
Adamów Adamów 40 318 gleby leśne - forest land
Bogdałów Bogdalów 40 95 gleby leśne - forest land
W ładysławów W ładysławów 26 35 gleby leśne - forest land

Razem -  Total 1597
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TABELA 2. Wyrobiska poeksploatacyjne i ich wykorzystanie 
TABLE 2. The final open cast working and way o f  their management

Odkrywka 
Open cast

Po w. 
Area 
[ha]

Głębok. 
maks. 
Depth 
max [m]

Pojemn. 
Capacity 
[tys. m3]

Wykorzystanie 
Way o f  management

Morzysław 2,5 15 20 zbiornik wodny - water reservoir
4,0 15 - składowisko odpadów - waste deposition

N iesłusz 18,5 27 148 zbiornik rekreacyjny - recreational water

Gosławice 320,0 2 5 -2 - składowisko popiołów - waste ashes

Pątnów 32,5 55 240 zbiornik wodny - water reservoir
57,7 zbiornik osadów - settling tank
332 ,0 50 składowisko popiołów - waste ashes
360,0 50 83500 zbiornik wodny - water reservoir

12,0 50 składowisko odpadów - waste deposition
18,0 50 składowisko odpadów komunalnych

Jóźwin 12,0 50 składowisko odpadów - waste deposition

Kazimierz Płd. 35,0 1,5-2 800 stawy rybne - fish ponds
65,0 2 ,5 -8 ,5 2100 zbiornik rekreacyjny - recreational water

Lubstów 346,0 75 -

Bogdałów 10,84 10 600 zbiornik wodny - water reservoir

Przykona 242,0 6 6500 zbiornik rekreacyjny - recreational water

Adamów 189,0 40 składowisko popiołów - waste ashes

Razem -  Total 2055 ,2

otaczającym krajobrazem, aczkolwiek stanowią urozmaicenie dominującej na tym terenie 
rzeźby płaskorówninnej. Łączna aktualnie powierzchnia zwałowisk zewnętrznych 
wynosi 1597 ha. Do form nadpoziomowych zaliczyć można również obiekt o powierz
chni około 7,5 ha, wznoszący się na około 20 m ponad otaczający teren, przeznaczony 
na stok narciarski.

Zwałowiska wewnętrzne powstają w wyniku deponowania zdejmowanego nakładu 
wewnątrz wyrobiska. Przemieszczany, a następnie deponowany materiał zmienia swą 
gęstość objętościową i porowatość.

Zwałowiska wewnętrzne -  z uwagi na stosowaną technologię robót górniczych -  były 
w początkowej fazie budowy wypiętrzane na wysokość 30-40 m ponad otaczający teren. 
Obecnie w obu kopalniach zwałowarki pracują na zwałowiskach wewnętrznych, a 
wierzchowiny tych zwałowisk kształtowane są metodą podsięsypną do poziomu 
otaczających terenów. Metoda ta, wprowadzona w latach siedemdziesiątych 20 wieku, 
wyeliminowała powstawanie terenów pogómiczych o znacznych, niemożliwych do usunięcia 
deniwelacjach. Ułatwiła ona prace górnicze i przyśpieszyła rekultywację biologiczną.

Powierzchnia zwałowisk wewnętrznych jest zróżnicowana i mieści się w granicach 
80 do 1290 ha. Łączna powierzchnia 11 zwałowisk wynosi obecnie około 5800 ha. 
Zwałowiska wewnętrzne, w przeciwieństwie do zwałowisk zewnętrznych, są umiejętnie 
wkomponowane w otaczający krajobraz, nie wywołują wrażenia form obcych i są
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szybko włączane, do użytkowania głównie rolniczego. Wierzchowiny zwałowisk 
wewnętrznych objęte są także procesami geodynamicznymi związanymi z zagęszczeniem 
i osiadaniem mas ziemnych. Chwastek i Żuławski [1983] podają, że 85% osiadań 
całkowitych zachodzi w pierwszych kilku latach od usypania zwałowiska. Długotrwałe 
osiadanie stanowi dalsze 15%. Wielkość osiadania kształtuje się w granicach od 0,8 do 
2,5% wysokości zwałowiska; wartości ekstremalne wynoszą nawet 13%. Czas osiadania 
wynosi 6-13 lat. Obserwacje, prowadzone na polu doświadczalnym, zlokalizowanym 
na zwałowisku wewnętrznym Pątnów wskazują, że pomimo upływu 30 lat zachodzi w 
dalszym ciągu deformacja powierzchni [Otremba 2003].

Dopełnieniem nowej rzeźby terenu są powierzchnie niezazwałowane -  wyrobiska 
poeksploatacyjne (końcowe), których jest 9 sztuk. Formy wklęsłe (wyrobiska) stanowią 
20-40% powierzchni odkrywki. Wyrobiska końcowe różnią się wielkością, głębokością, 
pojemnością i wykorzystaniem. Z reguły są to bezodpływowe, głębokie, wypełniane 
wodą zbiorniki przeznaczone na cele retencyjne, a także odpowiednio wypłycone -  
na cele rekreacyjne. Samoistne wypełnianie się wyrobisk trwa od kilku do kilkunastu 
lat [Michalski, Kasztelewicz 2007]. Dla skrócenia czasu ich wypełniania wykorzystuje 
się wody pochodzące z odwodnienia innych odkrywek. W trzech największych i 
najgłębszych aktualnie wyrobiskach składowane są -  w formie pulpy bądź suspensji
-  popioły elektrowniane. Część wyrobisk Gosławice i Adamów została już wypełniona 
popiołami do rzędnej terenu.

NOWY UKŁAD HYDROGRAFICZNY

Odwodnienie obszarów eksploatacji odbywa się obecnie systemem studni głębino
wych ujętych w bariery pomp. Ich głębokość dochodzi do 80 m. Pompy tłoczą na 
powierzchnię wody czyste, które rurociągami i kanałami są odprowadzane do odbie
ralników. Stanowią one 75% odprowadzanych wód kopalnianych. Kopalnia „Konin” 
pompuje około 140 m3 wody na minutę, 199 tys. m3 na dobę, a w skali roku około 
74 min m3 wody. Na każdą tonę wydobywanego węgla przypada około 7 m3 wody. 
KWB „Adamów” pompuje około 309 min m3 wody na dobę, rocznie około 60 min 
m3. Wskaźnik zawodnienia w KWB „Adamów” jest wyższy, jak podaje Kasztelewicz 
[2004], i wynosi 15,8 m3. Na stosunki wodne w rejonie KWB „Adamów” duży wpływ 
wywiera Warta i jej lewobrzeżne dopływy W odkrywce „Koźmin” eksploatującej złoża 
położone w odległości 0,8 do 2 km od Warty, ilość pompowanej wody na 1 tonę 
wydobywanego węgla wynosi 37 m3. Obie kopalnie w ciągu swej działalności 
dostarczyły do sieci hydrograficznej ponad 43 mld m3 wody zaliczanej do I i II klasy 
czystości.

Radykalne zmiany dotyczą układu wód powierzchniowych. Likwidacji uległo wiele 
małych cieków powierzchniowych i oczek wodnych. Osuszone zostały nawet 2 jeziora
-  Niesłuskie i Kurzeniec. Koryta rzeczne przełożone zostały poza granice objęte 
eksploatacją. Struga Biskupia była trzykrotnie przekładana i ostatecznie wydłużono jej 
koiyto o około 3 km. Drugi dopływ Warty -  Struga Kleczewska została skrócona o
1,2 km. Na trasie odtworzonego koryta rzeki Teleszyny powstał zbiornik Przykona. 
Przebudowie uległo także koiyto Kiełbaski i Strugi Janiszewskiej. W ramach systemów 
odwadniających, zbudowany został nowy układ rowów i kanałów.
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TABELA 3. Tereny objęte działalnością górniczą i zrekultywowane przez KWB "Konin" 
i KW B "Adamów" [Kasztelewicz i in. 2007]
TABLE 3. The areas under current mining operation and reclaimed by KWB "Konin" 
and KW B "Adamów" [Kasztelewicz et al. 2007]

Kopalnia
Mine

Nabyte 
tereny 
Acquired 
агсіь 1 ha]

Obszary zrekultywowane 
Reclaimed areas [ha]

Obszary objęte 
działalnością górniczą 
Areas under current 
mining operation [ha]ogółem

total
odkszt.
transformed

nieodkszt. 
no transformed

KW B "Konin" 
KW B "Adamów"

12 381 
5 685

7 304  
3 408

5 248  
2 199

2 056  
1 209

5 077  
2 277

Razem -  Total 1 066 10 712 7 447 3 265 7 354

Z układem sieci odwadniających złoża, związane są osadniki wód kopalnianych. 
Są to kom orow e zb iorn ik i p rzepływ ow e usy tuow ane na zw ałow iskach  bądź w 
wyrobiskach poszczególnych odkrywek. Odprowadzana jest do nich woda „brudna” 
charakteryzująca się podwyższonym ładunkiem zawiesin. W osadnikach woda stagnuje 
od 1 do 1,5 doby i po tym czasie, podobnie jak  wody czyste, kierowana jest do 
odbieralników.

W ciągu ponad sześćdziesięcioletniej działalności Kopalnie Węgla Brunatnego „Konin” 
i „A dam ów ” przejęły obszar 18066 ha [K asztelew icz 2007]. W ieloodkryw kow y i 
przestrzenny rozm iar odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego spowodował, że 
morfogenetyczną działalnością objęty został obszar wynoszący 14801 ha (tab. 3). W jego 
obrębie znajdują się tereny związane z aktualną działalnością wydobywczą -  7354 ha oraz 
tereny z nową pokrywą glebową -  7447 ha. Zrekultywowanych zostało 10712 ha.

CHARAKTERYSTYKA NOWEJ POKRYWY GLEBOWEJ

Lokowany na zwałowiskach zewnętrznych i wewnętrznych materiał ziemny jest 
konglom eratem  wszystkich skał występujących w nadkładzie eksploatowanych złóż 
węgla -  iłów plioceńskich, glin zwałowych zlodowaceń środkowopolskiego i wisły, 
piasków czwartorzędowych różnie uziarnionych, a nawet piasków i mułków m ioceń
skich zawierających piryt. Są to skały o różnych właściwościach. Ich zmieszanie, a 
także rozm ieszczenie  w m asie m ineralnej je s t przypadkow e. K onsekw encją  je s t 
m ozaikowatość tworzonej pokrywy glebowej. Przeważają powierzchnie, zbudowane 
z dominujących w nadkładzie glin zwałowych, głównie gliny zwałowej zlodowacenia 
środkowopolskiego bądź glin z dom ieszką piasków czwartorzędowych. Są one jednak 
poprzedzielane mniejszymi lub większymi płatami utworów piaszczystych lub ilastych 
(tab. 4). Na zwałowiskach zewnętrznych i wewnętrznych znajdują się również enklawy 
zbudowane z kwaśnych utworów mioceńskich, przez wiele lat niepokryte szatą roślinną. 
Ich obecność obniża wartość użytkow ą i estetyczną terenów pogórniczych.

H eterogenność materiału przejawia się w dużej zmienności przestrzennej cech i 
właściwości gleb (tab. 5). Skład granulometryczny oscyluje od piasków luźnych do 
iłów a odczyn od zasadowego do kwaśnego. Przypadkowe zmieszanie zasobnej w 
węglany wapnia gliny zwałowej szarej z bezwęglanowymi iłami poznańskimi, powoduje 
duże zróżnicowanie zawartości węglanów wapnia (V = 76,5%). Występująca substancja 
organiczna je s t reprezentow ana przez dom ieszkę w ęgla brunatnego, nieregularnie
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TABELA 4. Heterogeniczność poziomu powierzchniowego badanych powierzchni pogórniczych 
TABLE 4. The heterogeneity o f  surface horizon o f  investigated post lignite mining areas

Rodzaj materiału ziemnego 
Category o f  ground

Obszar Area Liczba
parcel
Parcels
No

W ielkość parceli 
Area o f  parcels [ha]

[ha] % min
min

maks
max

średnia
mean

Piaski luźne z domieszką glin
Loose sand+admixture o f  boulder clay

10,54 3,45 12 0,18 2,49 0,87

Gliny zwałowe z domieszką piasku 
Boulder clay + admixture o f  sand

108,54 36,02 36 0,69 10,07 3,01

Gliny zwałowe -  boulder clay 145,28 48,27 50 0,60 6,69 2,80

Iły poznańskie z domieszką piasku i glin 
Silt + admixture o f  clay and sand

36,92 12,25 21 0,19 5,60 1,75

Razem 3 0 1 , 2 8 100 ; i 19 j - - i

rozproszoną w masie ziemnej. Współczynnik zmienności (V) dla tej cechy wynosi 34%. 
O dużej zmienności substratu mineralnego w układzie profilowym i powierzchniowym 
obok Bendera i Gilewskiej [1989], a także Gilewskiej i Otremby [2002, 2007], informuje 
także Strzyszcz [1982].

Funkcje, które pełnią tereny pogómicze, są bardzo różne. Z reguły poddawane są 
rekultywacji rolniczej bądź leśnej, realizowanej zgodnie z koncepcją gatunków 
docelowych Bendera [1995]. Dominującym kierunkiem rekultywacji (około 5100 ha) 
jest rekultywacja rolnicza. Stan rekultywacji rolniczej można uznać za zadowalający. 
Ograniczeniem w prawidłowym użytkowaniu powstających gleb są jednak liczne 
zastoiska wodne wywołane osiadaniem powierzchni. Rekultywacji leśnej, obejmującej 
około 3 300 ha, poddawane są z reguły skarpy zwałowisk zewnętrznych, a także 
fragmenty wierzchowin zwałowisk wewnętrznych. Powierzchnie zalesione charakte
ryzują liczne halizny porośnięte trzcinnikiem piaskowym (Calamagrostis epigeios L.), 
a także gatunkami roślin o ograniczonej przydatności gospodarczej, tj. klonem jesio
nolistnym (Acer negundo L.) i jesionem pensylwańskim (Fraxinus pensylvanica Marsh). 
Na terenach pogórniczych zlokalizowane są również ogródki działkowe, składowiska 
odpadów, a nawet lotnisko.

PODSUMOWANIE

Morfogenetyczna działalność górnictwa węgla brunatnego w rejonie Konina i Turka 
zaznaczyła się na powierzchni około 15000 ha. Dalsze 3000 ha stanowią gleby 
nieodkształcone. Planowane jest objęcie odkrywkową eksploatacją węgla następnych 
3000 ha. Ukształtowana przez górnictwo nowa rzeźba powierzchni i nowa pokrywa 
glebowa, aczkolwiek niepozbawione wad, wpisane zostały na trwałe w środowisko. 
Zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne oraz wyrobiska pełnią określone funkcje przyrod
nicze, gospodarcze i społeczne.

Obecnie odstępuje się od tradycyjnych kierunków rekultywacji -  rolniczej i leśnej 
na rzecz rekultywacji rekreacyjnej i wodnej. Celem takiego rozwiązania jest przede 
wszystkim zaspokojenie najczęściej partykularnych potrzeb społeczeństw lokalnych.
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TABELA 5. Współczynniki zmienności -  V [%] wybranych parametrów obszarów pogómiczych 
TABLE 5. Coefficients o f  variation -  V [%] o f some properties in post lignite mining areas

Wyszczególnienie
Specification

Jednostka
Unit

Wartości liczbowe 
Numerical value

V [%]

min
min

maks
max

średnia
mean

średnia
mean

C a C 0 3 [g kg '] 0,0 109,0 70,0 76,5
Suma zasad [cm ol+)-kg '] 2,42 31,3 12,0 68,2
Total Exchange Bases (TEB) 
Pojemność sorpcyjna Sorption [cmol (+)-kg '] 2,17 36,3 15,0 62,4
capacity
P [mg • kg '] 0,0 21,4 10,03 62,0
Hh [cmol (+)-kg '] 0,0 5,0 2,5 59,0
N [g kg '] 0,06 0,66 0,28 40,0
С [ g k g 1] 1,0 16,0 7,0 31,4
C/N 5,4 41.0 20,0 43,0
К [mg • kg '] 33,2 279,9 124,15 34,0
Za w. frakcji o śr. 
Fraction in dia [mm] 

1-0,01 10 89 50,54 26,0
0,1-0 ,02 7 30 19,67 31,5
< 0,002 2 50 16,47 21,5
Porowatość og -Tot. porosity [% w] 34,0 58,0 45,0 20,5
pH w KCl 2,64 7,94 6,9 11,2
pH w H20 3,41 8,5 7,0 7,6
Gęstość objęt. - Bulk density [M g-m 3] 1,21 1,9 1,6 10,3
Gęstość właśc. - Spec, density [Mg n i 3] 2,33 2,95 1,8 6,8

V -  Współczynnik zmienności -  Coefficient o f  variation [%]; Hh -  kwasowość hydrolityczna 
-  Hydrolytic acidity [cmol (+) -kg ']

Pomimo znacznych osiągnięć w zakresie technologii robót górniczych, rekultywacji 
technicznej i biologicznej oraz zagospodarowania terenów pogórniczych, górnictwo 
odkrywkowe węgla brunatnego jest przede wszystkim postrzegane jako dewastator 
środowiska, a nie kreator jego nowych wartości i jakości.
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