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Abstract: The paper presents an assessment of soil abundance of selected post-mining sites in Poland 
reclaimed for forestry. The soil abundance was estimated using the modified soil abundance index (Wtl) 
originally described by Prusinkiewicz and Kowalkowski [1964] (as Wt). The Wtl index was useful for 
abundance ranking and space variability of the post-mining soils. The highest abundance was noted on an 
external tailing in Bełchatów in loamy substrate of Quaternary age. A lower abundance occurred on a tailing 
in Smolnica in fertilized rocks of Carboniferous age and on an external tailing in Bełchatów in sands of 
Neogene age neutralized by bog lime. Slightly lower abundance was observed on a tailing in Smolnica in 
non-fertilized rocks of Carboniferous age and on an external tailing in Piaseczno in a mixture of Quaternary 
sands and Neogene clays. The lowest abundance estimated by the Wtl index occurred in a sand open-pit 
in Szczakowa in pure Quaternary sand and on part of the Piaseczno external tailing.
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WSTĘP
Powierzchnia terenów pogómiczych przekazywanych po rekultywacji do leśnego 

zagospodarowania w Polsce stanowi ponad 60% [Krzaklewski 2001]. Są to obszary 
zbudowane przeważnie nieselektywną metodą zwałowania z mieszaniny różnych utworów, 
np. piasków, glin, iłów, mułków. Ocena przydatności tych utworów do rekultywacji i 
tworzenia się gleb inicjalnych stanowi ważny problem w zagospodarowaniu terenów 
bezglebowych. Trafna diagnoza warunków siedliskowych decyduje o postępowaniu i 
efektach rekultywacji biologicznej oraz ich przyszłego zagospodarowania [Krzaklewski
1979]. Stąd podejmowano liczne próby oceny przydatności zwałowanych utworów do
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rekultywacji i Jakośc i” siedlisk na terenach pogómiczych [Greszta, Morawski 1972; 
Skawina, Trafas 1971; Krzaklewski 1979; Krzaklewski, Pietrzykowski 2007; Pietrzykowski 
i in. 2009].

Powstające gleby inicjalne stanowią podstawowy element tworzących się siedlisk. 
Określenie trofizmu gleb w postaci liczbowej daje możliwość diagnozy i obiektywnego 
porównywania gleb i siedlisk, w tym zarówno zmienności przestrzennej, jak i czasowej. 
Oczywiście, dyskusyjny jest dobór cech glebowych służących jako bezpośrednie mierniki 
trofizmu bądź wskaźniki „jakości’' gleb [Burger, Kelting 1999; Schoenholtz i in. 2000; 
Brożek 2001]. Ważną składową w ocenie trofizmu gleb jest ich zasobność w składniki 
pokarmowe. W rolnictwie dla określenia optymalnych zawartości składników pokar
mowych (zasobności) stosowane są „liczby graniczne’'. Liczby te, ustalone na podstawie 
zawartości składników pokarmowych dla roślin, zazwyczaj nie są miarodajne dla gleb 
leśnych, ponieważ roślinność leśna dzięki głębokim systemom korzeniowym korzysta ze 
składników nieosiągalnych dla roślin upraw polowych. Ponadto właściwości głębszych 
warstw glebowych są na ogół inne niż wierzchnich, a wieloletnie rośliny leśne w ciągu 
swego życia korzystająrównież z jonów uruchamianych stopniowo w procesie wietrzenia 
minerałów pierwotnych i mineralizacji materii organicznej. Często gleby piaszczyste, 
nieprzydatne dla rolnictwa, dzięki sprawnemu obiegowi pierwiastków zapewniają dobre 
warunki dla fitocenoz leśnych. Niska koncentracja składników pokarmowych w glebie 
leśnej może być rekompensowana intensywnością ich obiegu biologicznego. Dlatego w 
ocenie zasobności gleb leśnych uzasadnione jest stosowanie wskaźników opartych na 
zasobach składników w odpowiednich formach przeliczonych na jednostki objętościowe. 
Wynika to z faktu, że gęstość objętościowa jest silnie powiązana z innymi cechami 
fizycznymi gleb [Doran, Parkin 1996].

Przykładem oceny zasobności według powyższych założeń jest opracowany przez 
Prusinkiewicza i Kowalkowskiego [1964] wskaźnik zasobności gleby w składniki 
pokarmowe (Wt). Według tych autorów potencjalnie dostępne dla drzew są zasoby 
składników pokarmowych rozpuszczalne w 20% HC1 i zawarte w miąższości gleby do 
120 cm. Wzór na obliczenie wskaźnika zaproponowanego przez wymienionych autorów 
przyjął postać:

Wt = 0,25 ACaQ , BMgO [ C K2Q [ D P20 5 ^
CaO max MgO max K20  max P,05 max

gdzie:
Wt -  wskaźnik zasobności gleby w składniki pokarmowe P.,0 , K O, CaO i MgO rozpuszczalne w 20% 
HC1:
A, B, C, D -  zasoby w danej glebie, odpowiednio CaO, MgO, P?0 .. K20 , w t ha"'T20 cm-1: 
CaO max -  maksymalne zasoby każdego ze składników znalezione w Badanych glebach Białowieskiego 
Parku w t ha_1-120 cm-1.

Podany wskaźnik zastosowano po raz pierwszy w celu porównania gleb zespołów 
leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Obliczone wartości Wt mieściły się w zakresie 
od 0,1 do 0,9, przy czym m aksym alna w artość teoretycznie może wynosić 1,0 
[Prusinkiewicz, Kowalkowski 1964].
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Na podstawie powyższego wskaźnika W. Krzaklewski [1979] opracował wskaźnik 
zasobności gruntu w składniki pokarmowe. Autor oznaczył ten wskaźnik symbolem Wzg, 
stosując do jego obliczenia formułę podanąprzez Prusinkiewicza i Kowalkowskiego [ 1964].

Autor ten zastosował opracowany wskaźnik w warunkach zwałowiska Kopalni Węgla 
Brunatnego „Adamów” w Turku, zbudowanego głównie z czwartorzędowych piasków i 
glin zwałowych oraz starszych, neogeńskich iłów poznańskich. W warunkach badanego 
zwałowiska Krzaklewski [1979] stwierdził, że wskaźnik Wzg korelował dodatnio z 
produkcyjnością tworzących się siedlisk, określoną na podstawie przyrostów olszy oraz 
biomasy podbiału pospolitego.

Celem niniejszej pracy była ocena zasobności gleb tworzących się z różnych utworów 
na wybranych obszarach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa. W przeprowa
dzonej ocenie wykorzystano opracowany przez Prusinkiewicza i Kowalkowskiego [1964] 
wskaźnik zasobności gleb Wt, zmodyfikowany przez autora niniejszej pracy dla inicjalnych 
gleb na obszarach pogórniczych jako W tl.

w a =  0 2 s(  ACa(2+) , B MgC+> + c K(ł) D P N
Ca (2+) max Mg (2+) max K (+) max P max

gdzie:
Wtl -  wskaźnik zasobności gleby w składniki pokarmowe: P przyswajalny według metody Egnera- 
Riehma, K (+), Ca (2+) i Mg (2+) formy kationowe (wymienne) rozpuszczalne w IM CH3COONH4; 
A. B, C, D -  zasoby w danej glebie, odpowiednio Ca (2+), Mg (2+), P przyswajalny, K (+), w t- ha-1 *110 
cm'1; Ca (2+) max -  maksymalne zasoby każdego ze składników znalezione w badanych glebach 
pogórniczych w t- ha_1-l 10 cm-1.

METODYKA I OPIS OBIEKTÓW BADAŃ
Badania prowadzono na 4 zrekultywowanych i zalesionych sosną zwyczajną (Pinus 

syhestris L.) obiektach pogórniczych: wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego KWB 
„Bełchatów”; składowisku centralnym odpadów górnictwa węgla kamiennego „Smolnica”; 
spągu wyrobiska kopalni piasków podsadzkowych „Szczakowa” oraz wierzchowinie 
zwałowiska zewnętrznego nadkładu kopalni odkrywkowej siarki „Piaseczno”. W obrębie 
każdego z obiektów wybierano fragmenty zbudowane z utworów o korzystniejszym 
uziamieniu, z większą domieszką frakcji iłu i py hj (grupa 1) oraz fragmenty reprezentujące 
utwory potencjalnie nieurodzajne, o uziarnieniu piasków (grupa 2) (na obiektach 
„Piaseczno” i „Szczakowa”), bądź zawęglone piaski mioceńskie po neutralizacji (na 
zwałowisku „Bełchatów”). Na zwałowisku skał karbońskich „Smolnica” wybrano 
powierzchnie nawożone przed 30 laty NPK (grupa 1), w ramach doświadczenia IPIS 
PAN w Zabrzu [Harabin i in. 1980] oraz nienawożone (grupa 2). Ogólną charakterystykę 
obiektów pogórniczych i rodzaj utworów stanowiących skałę macierzystą dla tworzących 
się gleb zestawiono w tabeli 1. Odkrywki kontrolne reprezentujące „naturalne” gleby 
rdzawe bielicowe oraz bielicowe właściwe wykonano na 4 powierzchniach w lasach 
gospodarczych na siedliskach BMśw i LMśw w sąsiedztwie każdego z obiektów 
pogórniczych. Były to gleby o uziamieniu przeważnie piasków średnioziamistych. Miały
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TABELA 1. Charakterystyka powierzchni badawczych -  TABLE 1. Site characteristics

Charakterystyka
Characteristic

Zwałowisko 
zewnętrzne 
Bełchatów 
External slope heap 
Bełchatów

Zwałowisko 
Smo lnica 
Spoil heap 
Smo lnica

Wyrobisko
popiaskowe
Szczakowa
Sand mine
excavation
Szczakowa

Zwałowisko 
zewnętrzne 
Piaseczno 
External slope 
heap Piaseczno

Szerokość
geograficzna
Latitude

N 51 13.196 N 50 15.095 N 50 14.394 N 50 33.622

Długość
geograficzna
Longitude

E 19 25.569 E 18 31.284 E 19 25.140 E 21 34.185

Średnie roczne 
sumy opadów 
Mean annual 
precipitation [mm]

580 702 700 650

Średnie roczne 
temp. powietrza 
Mean annual 
temperature (°C)

7.6 7,7 8.0 7,0

Skała macierzysta 
(grupy utworów) 
Parent material 
(substrate groups)

Beł 1 -  mieszanina 
czwartorzędowych 
glin piaszczystych i 
utworów pylastych; 
Beł 2 -  mioceńskie 
piaski zawęglone i 
zasiarczone 
Beł 1 -  mixture of 
Quaternary loamy 
sands and silts;
Beł 2 -  carbonated 
and sulphurised 
sands of Miocene 
strata age

Skały karbońskie, 
piaskowce i łupki 
zawęglone:
Smol 1 -  nawożone, 
Smol 2 -  nie nawo
żone
Carboniferous 
rocks: sandstones 
and carbonaceous 
shales,
Smol 1 -  fertilized, 
Smol 2 -  non
fertilized

Szcz 1- czwarto
rzędowe piaski 
fluwioglacjalne 
z domieszką glin; 
Szcz 2 -  piaski 
czwartorzędowe 
Szcz 1 -  fluvio- 
glacial sands 
with loam;
Szcz 2 -  Quater
nary sands

Pias 1 -  miesza
nina iłów krako- 
wieckich neogeń - 
skich z piaskami 
czwartorzędo
wymi
Pias 2 -  piaski 
czwartorzędowe 
Pias 1 -  a mix
ture of Krako- 
wiec Beds 
formation clays of 
Neogene age and 
Quaternary sands; 
Pias 2 -  Quater
nary sands

one odczyn bardzo silnie kwaśny do kwaśnego, a sumę zasadowych kationów wymiennych 
-  SH od 0,1 do 4,4 cmol(+)-kg_1 i stopień wysycenia zasadami -  V od 2,9 do 74,7% 
[Pietrzykowski 2010].

Na powierzchniach wykonano łącznie 36 profili glebowych do głębokości 110 cm. 
Uzupełniająco na każdej powierzchni wykonano po 5 odwiertów (w układzie koperty) i 
pobrano próbki mieszane z głębokości: 0-8 (poziom AinCan -  inicjalny z cechami skały 
macierzystej zwałowanej antropogenicznie); 8-50 i 50-110 cm (poziom Can -  skały 
macierzystej zwałowanej antropogenicznie). W przypadku gleb „naturalnych” próbki 
pobrano z w yróżnionych poziom ów genetycznych. W laboratorium  oznaczono 
[Ostrowska i in. 1991]: skład granulometryczny (frakcje i grupy zgodnie z normą
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PN-R-04033), odczyn gleb (pH) w H^O i KC1, zawartość C aC 03 objętościowo w aparacie 
Scheiblera, przewodnictwo elektrolityczne właściwe (PEW), zawartość form wymien
nych: K+, Ca2% Mg2+ oznaczonych w wyciągu IM CH3COONH4 o pH 7,0 metodąAAS 
(wykorzystano wyniki z pracy Pietrzykowskiego [2010] i przyswajalnego fosforu (P) 
m etodą Egnera-Riehm a w wyciągu mleczanu wapnia (CH 3CHOHCOO)2Ca*5H2Ó 
zakwaszonym HC1 do pH 3,6 kolorymetrycznie metodą mólibdenianową; dla gleb 
zawierających węglany do ekstrakcji P zastosowano bufor mleczanu amonu w kwasie 
octowym o pH 3,7 (tzw. modyfikacja Domingo, opisana w pracy Lityńskiego i in. [1972]). 
Dla badanych gleb na obszarach pogórniczych wskaźnik zasobności w składniki 
pokarmowe (W tl) obliczono na podstawie zawartości kationów w formach wymiennych 
(Ca2f, Mg2r, K+) i przyswajalnego fosforu (P) w odróżnieniu od oryginalnego wskaźnika 
Wt opracowanego przez Prusinkiewicza i Kowalkowskiego [1964], w którym ci autorzy 
dla gleb Białowieskiego Parku Narodowego wykorzystali zawartości składników 
mineralnych w 20% HC1.

Uzyskane wyniki oceny zasobności gleb opracowano statystycznie wykorzystując 
program Statistica 8.1. [StatSoft Inc. 2008]. Testowano różnice wartości średnich Wtl 
pomiędzy porównywanymi 2 grupami utworów w obrębie danego obiektu testem t-Stu- 
denta dla zmiennych niezależnych ( p=0,05).

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Gleby na terenach pogórniczych zaliczono zgodnie z Klasyfikacją Gleb Leśnych Polski 

[2000] do gleb antropogenicznych urbanoziemnych o niewykształconym profilu (Urbic 
Anthrosol wg WRB [2006]), natomiast gleby naturalne do rdzawych bielicowych (Albie 
Arenosol wg WRB [2006]) i bielicowych właściwych (Haplic Podzol wg WRB [2006]). 
Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne inicjalnych gleb powstających na badanych 
obszarach pogórniczych przedstawiono w tabeli 2. Gleby wyróżnionych grup 1 i 2 w 
obrębie poszczególnych obiektów różniły się istotnie udziałem frakcji pyłu i iłu, pH i 
przewodnictwem  elektrolitycznym  właściwym (PEW ). Stosunkowo najm niejsze 
zróżnicowanie uziamienia gleb wystąpiło na zwałowisku skał karbońskich „Smolnica”. 
Ponadto gleby te charakteryzowały się znacznym udziałem szkieletu (70% objętościowo).

Wartość zmodyfikowanego wskaźnika W tl gleb na zwałowisku „Bełchatów”, na 
fragmentach zbudowanych z mieszaniny czwartorzędowych glin, glin piaszczystych i 
utworów pylastych wynosiła od 0,42 do 0,60, (średnio 0,53), natomiast dla gleb na 
piaskach neogeńskich po neutralizacji kredąjeziomą Wtl wynosił od 0,20 do 0,33 (średnio 
0,28) (rys. 1). Na zwałowisku „Sm olnica”, zbudowanym z łupków i piaskowców 
karbońskich W tl dla gleb na fragmentach nawożonych wynosił od 0,28 do 0,55 (średnio 
0,36), a na nienawożonych od 0,08 do 0,025 (średnio 0,17) (rys. 1). Gleby wyrobiska 
„Szczakowa” tworzące się z piasków czwartorzędowych z wkładkami gliniastymi (grupa 
1) charakteryzowały się wartością W tl od 0,11 do 0,15 (średnio 0,12), a gleby na piaskach 
(grupa 2) od 0,04 do 0,05 (średnio 0,04) (rys. 1). Na zwałowisku „Piaseczno” gleby 
tworzące się z piasków czwartorzędowych z wkładkami iłów krakowieckich (grupa 1) 
charakteryzowały się wartością wskaźnika Wtl od 0,11 do 0,28 (średnio 0,17), a na 
piaskach czwartorzędowych (grupa 2) od 0,05 do 0,06 (średnio 0,06) (rys. 1). Na badanych 
obszarach pogórniczych porównywane gleby, powstające z potencjalnie lepszych dla 
rekultywacji biologicznej utworów o korzystniejszym uziamieniu (grupa 1), wykazywały 
wyższą zasobność niż gleby tworzące się z utworów lżejszych, przy czym nie wszędzie 
różnice te były istotne statystycznie (tab. 3). Wartości średnie wskaźnika Wtl różnicowały



T A BEL A  2. W ybrane w ła śc iw o śc i inicjalnych gleb pogórniczych -  TABLE 2 . Som e characteristic o f  post-m ining soils

Cecha
Characteristic

Poziomy
Horizon

Bełchatów Smolnie a Szczakowa Piaseczno
1* 2 1 2 1 2 1 2

Zawartość pyhi/Silt content 
0,05-0,002 [%]

AinCan
Can

32 (11) 8(2) 36 (2) 37 (7) 8(3) 5(1) 11 (6) 4(2)

Zawartość iłu/Clay content 
< 0,002 [%]

3(3) 3(2) 24 (2) 21 (3) 4(1) 1 (1) 9(2) 4(1)

pH KC1 AinCan
Can

7.4 (02)
7.5 (0,1)

5,0 (1,7) 
4,7 (1,5)

3,4 (0,2) 
3,6 (0,4)

3,5 (0,6) 
3,1 (0,2)

4,2 (0,1) 
4,6 (0,2)

5,9 (2,1) 
6,2 (1,6)

5,6 (1,4) 
6,4 (0,8)

5,4 (1,6) 
6,3 (0,9)

PEW/EC -  Electrical 
Conductivity [mS-cm1]

AinCan
Can

126 (34) 
109 (16)

53 (33) 
89 (32)

75 (12) 
342 (84)

94 (62) 
290 (106)

15(3)
12(1,6)

35(3) 
19 (13)

96 (44) 
189 (146)

66 (59) 
98 (46)

Suma zasadowych kationów 
wymiennych -  SH 
Total exchangeable bases 
[cmol(+)kg_l]

AinCan
Can

27,4 (5,67) 
27,07(4,06)

4,05 (1,99) 
2,89 (1,67)

5,15 (1,79) 
13,34(9,40)

6,05 (5,37) 
3,78 (3,02)

2,60 (2,73) 
2,59 (0,94)

1,20(0,39)
0,62(0,17)

11,30(9,60) 
9,69 (6,97)

3,78 (3,76) 
2,15 (0,97)

Stopień wysycenia 
kationami zasadowymi 
Base saturation V%

AinCan
Can

97,86(0,42)
98,29(0,28)

68,81(20,31)
57,14(24,06)

28,37(13,12)
56,38(21,42)

28,22 (21,36) 
24,82 (21,96)

56,68(18,81)
71,74(13,95)

52,05(38,49) 
48,41 (12,24)

73,49(16,51) 
88,29 (6,56)

59,67(21,95) 
72,19 (13,10)

Fosfor (P) przyswajalny 
Available Phosphorus 
[mglOOg-1]

AinCan
Can

2,68 (1,62) 
1,55 (1,25)

1,93 (0,94) 
2,66 (1,62)

0,18 (0,16) 
0,21 (0,24)

0,30 (0,44) 
n.w.

0,12 (0,03) 
0,11 (0,07)

0,24(0,21)
0,10(0,05)

0,82 (0,83) 
0,43 (0,26)

0,17 (0,23) 
0,16 (0,11)

Gęstość objętościowa gleby 
Volumetric density of soil 
[gem 3]

AinCan
Can

1,64 (0,09) 
1,69 (0,06)

1,62 (0,34) 
1,71 (0,15)

1,00 (0,10) 
1,12 (0,08)

1,07 (0,26) 
1,04 (0,04)

1,54(0,12) 
1,58( 0,07)

1,63(0,16)
1,79(0,06)

1,41 (0,12) 
1,29 (0,11)

1,53 (0,07) 
1,62 (0,04)

Objaśnienia: * 1 , 2 -  grupa utworów (opis w tab.l); 32 (11) — średnia (SD); AinCan -  poziom inicjalny organiczno-mineralny z cechami skały 
macierzystej; Can -  poziom skały macierzystej utworzony w wyniku zwałowania; n.w. -  poniżej progu wykrywalności.
Explanations: * 1 , 2 -  substrates group (description in the Table 1); 32 (11) — mean (SD); AinCa — initial organic-mineral horizon with parental rock 
features; Can — parental rock horizon created as a result of dumping, n.w. -  below detection level
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istotnie (p=0,05) gleby wyróżnionych grup w obrębie zwałowiska „Bełchatów'’, tj. gleby 
na czwartorzędowych glinach z domieszką utworów pylastych (grupa 1) od gleb na 
kwaśnych neogeńskich piaskach po neutralizacji kredą jeziorną (grupa 2); następnie na 
zwałowisku „Piaseczno” gleby na piaskach z domieszką neogeńskich iłów krakowieckich 
(grupa 1) od gleb na piaskach czwartorzędowych (grupa 2) oraz na wyrobisku „Szcza
kowa” gleby na czwartorzędowych piaskach z domieszkąglin (grupa 1) od gleb na piaskach 
(grupa 2). Przyjęty wstępnie podział utworów na podstawie uziamienia (gatunku) i rodzaju 
(skały macierzystej) na dwie grupy w obrębie obiektów znalazł również odzwierciedlenie 
w zasobności gleb. Domieszka utworów o cięższym składzie granulometrycznym, często 
nierównomiernie przemieszanych na obiektach wyraźnie wpływała na zwiększenie zakresu 
zmienności wskaźnika zasobności W tl i przez to na większą mozaikowatość warunków 
siedliskowych. Z kolei w przypadku zwałowiska skał karbońskich „Smolnica” różnice 
wartości średnich Wtl dla gleb w wyróżnionych grupach na fragmentach nawożonych i

RYSUNEK 1. Wartości wskaźnika zasobności gleb (Wtl) dla grup utworów na obiektach pogórniczych: 
Beł 1, Smol 1 -  grupa utworów stanowiących skałę macierzystą gleb w obrębie obiektów pogórniczych; 
Beł -  zwałowisko zewnętrzne Bełchatów, Smol -  zwałowisko Smolnica, Pias -  zwałowisko Piaseczno, 
Szcz -  wyrobisko Szczakowa (opis w tab. 1), K -  gleby bielicoziemne ze stanowisk kontrolnych w lasach 
gospodarczych;
FIGURE 1. Values of aboundace soil index (W tl) for parent rock material group on post-mining objects: 
Beł 1, Smol 1 -  parent rock material group on post-mining object; Beł -  external slope Bełchatów, Smol 
spoil heap Smolnica, Pias -  external slope Piaseczno, Szcz -  excavation Szczakowa (description in the 
Table 1), K -  podzol soil from control plots in managed forest
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TABELA 3. Statystyczna istotność różnic wartości średnich wskaźnika zasobności gleb Wtl 
w porównywanych grupach utworów macierzystych gleb na obiektach pogórniczych 

(test t-Studenta)
TABLE 3. Statistical differences in mean values of abundance soil index Wtl in compared parent 
rock material groups on post-mining sites (t-Student test)
Obiekt pogórniczy 
Post-minig sites

Grupa utworów 
Parent rock 
materiał group

Śred
nia
Mean

SD t P Iloraz F 
Quo
tient F

p (wariancja) 
p (variation)

Zwałowisko zewnętrzne 
External slope 
Bełchatów

Beł 1 0,526 0,077 4,9599 0 , 00255 * 1,4277 0,7769

Beł 2 0,276 0,065

Zwałowisko centralne 
Central spoil heap 
Smolnica

Smol 1 0,356 0,130 2,3077 0,06046 2,0470 0,5713

Smol 2 0,173 0,091

Wyrobisko popiaskowe 
Sand mining excavation 
Szczakowa

Szcz 1 0,124 0,020 7,8101 0 , 00023 * 79,592 0,0047

Szcz 2 0,044 0,020

Zwałowisko zewnętrzne 
External slope 
Piaseczno

Pias 1 0,172 0,074 3,1360 0 , 02017 * 116,62 0,0027

Pias 2 0,056 0,007

Objaśnienia: 1, 2 -  grupy utworów (skal macierzystych); 0 , 00255 *  — zaznaczone wartości p 
wskazują, że różnice wartości średnich pomiędzy porównywanymi grupami utworów w obrębie 
obiektu są istotne (p=0,05);
Explanations: 1 , 2 -  substrate (parent rock material) groups; marked differences between 
compared substrates (parent material groups) on object are significant at p < 0.05

nienawożonych nie były istotne (p=0,05) (tab. 3). Wykonane przed 30 laty nawożenie 
mineralne wpłynęło na podwyższenie zasobności gleb, jednak występująca zmienność 
przestrzenna na fragmentach objętych badaniami była znaczna, co zniwelowało istotność 
różnic wartości średnich.

Obliczenie wartości w skaźnika W tl na podstawie wspólnego zbioru danych, 
obejmującego łącznie gleby na obszarach pogórniczych i naturalne gleby bielicoziemne 
pozwoliło na obiektywne porównanie gleb pod względem zasobności w makroskładniki. 
Gleby naturalne ze stanowisk kontrolnych charakteryzowały się znacznie niższą średnią 
zasobnością w porów naniu z w iększością przebadanych gleb pogórniczych. W 
porównywanym zbiorze danych (łącznie gleby pogórnicze i „naturalne’-) wartości 
maksymalne akumulacji poszczególnych makroskładników, uwzględniane w obliczeniach 
W tl, wystąpiły na zwałowisku „Bełchatów” (w przypadku wapnia wymiennego Ca2̂  na 
utworach gliniastych (grupa 1) i fosforu przyswajalnego P na piaskach neogeńskich z 
dom ieszką kredy jeziornej (grupa 2). Kreda jeziorna jest doskonałym naturalnym 
neutralizatorem zasobnym w fosfor. Maksymalne zasobności w wymienne formy Mg2+ i 
K+ wystąpiły w glebach tworzących się z łupków i piaskowców karbońskich na 
zwałowisku „Smolnica” na fragmentach nawożonych. Porównywane „naturalne” gleby 
bielicoziemne (w warstwie do 110 cm), były znacznie mniej zasobne w makroskładniki. 
W glebie bielicowej właściwej zlokalizowanej w sąsiedztwie zwałowiska „Bełchatów” 
wystąpiły nawet skrajnie niskie wartości Wtl wynoszące 0,001. Wiadome jest jednak, że 
zasobność w składniki pokarmowe nie jest jedyną składową żyzności gleb i w ocenie 
potencjalnych możliwości produkcyjnych powstających siedlisk leśnych na terenach
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pogórniczych może być stosowana pomocniczo. Na obiektach tych inne istotne elementy 
wpływające na żyzność, w tym bardzo ważna aktywność mikrobiologiczna dopiero się 
kształtują się i wymagają wciąż lepszego rozpoznania [Chodak i in. 2009].

PODSUMOWANIE
Zastosowanie wskaźnika W tl na obiektach pogórniczych pozwoliło uszeregować 

badane gleby pod względem zasobności w makroskładniki i ocenić ich przestrzenną 
zmienność. Szereg zasobności inicjalnych gleb na terenach badanych zwałowisk i wyrobisk 
układał się malejąco wg następującej kolejności: Beł l>Smol l>Beł2>Smol 2>Piasl> 
Szcz l>Pias 2>Szcz 2. Z powyższego wynika, że spośród porównywanych obiektów 
najwyższą zasobnością charakteryzowały się gleby powstające z czwartorzędowych 
utworów gliniastych na zwałowisku „Bełchatów”, następnie w kolejności malejącej: gleby 
na nawożonych fragmentach na zwałowisku zbudowanym ze skał karbonu „Smolnica”, 
gleby na starszych od czwartorzędu piaskach neogeńskich po neutralizacji na zwałowisku 
„B ełchatów ”, gleby na zw ałowisku „Sm olnica” na fragm entach nienaw ożonych 
zbudowanych ze skał karbonu. Zbliżoną do nich zasobność wykazywały gleby na 
zwałowisku „Piaseczno” tworzące się z utworów piaszczystych z dom ieszką iłów 
krakowieckich. Najniższą zasobnością ocenianą wskaźnikiem W tl, charakteryzowały 
się gleby na wyrobisku „Szczakowa” oraz na zwałowisku „Piaseczno” na fragmentach 
zbudowanych z piasków czwartorzędowych.

Zasobność badanych gleb inicjalnych powiązana była wyraźnie z uziamieniem, 
szczególnie udziałem części spławialnych. W przypadku większości badanych obiektów 
pogórniczych wstępny dobór wariantów potencjalnie lepszych i mniej urodzajnych, 
dokonany głównie przy uwzględnieniu uziamienia, potwierdzony został statystycznie 
istotnymi różnicami pomiędzy wartościami średnimi testowanego wskaźnika W tl. 
Powyższe stwierdzenie pozwoliłoby w zasadzie utworzyć szereg gleb ze względu na 
potencjalną zasobność gleb na podstawie ich uziamienia. Jednakże znaczny wpływ na 
podwyższenie zasobności gleb powstających na potencjalnie ubogich i kwaśnych piaskach 
neogeńskich na zwałowisku KWB „Bełchatów” wywarło zastosowanie kredy jeziornej. 
Z kolei w przypadku skał karbońskich po 30 latach od wykonania nawożenia mineralnego 
przewidywane wstępnie różnice ocenianej zasobności w wariantach doświadczenia nie 
były jednak istotne. To wskazuje, że na obszarach pogórniczych zabiegi rekultywacyjne 
(np. neutralizacja, nawożenie) wpływają w różnym stopniu modyfikująco na zasobność 
inicjalnych gleb.

Gleby bielicoziemne siedlisk leśnych na powierzchniach kontrolnych były znacznie 
mniej zasobne w makroskładniki w porównaniu z osadami pogórniczymi. Wiadomo jednak, 
że o żyzności gleb leśnych nie decyduje jedynie zasobność w składniki pokarmowe, a 
kompleks cech chemicznych, fizycznych i biologicznych, wpływających na sprawny 
obieg pierwiastków w układzie gleba-roślina. Gleby siedlisk „naturalnych”, nawet przy 
niskiej zasobności, są w stanie sprawnie wyżywić wzrastające na nich drzewostany. W 
przypadku stosunkowo zasobnych gleb pogórniczych zdolność zaspokajania potrzeb 
pokarmowych fitocenoz może być ograniczona przez inne właściwości gleb, takie jak 
stosunki powietrzno-wodne, wzajemne relacje składników pokarmowych i aktywność 
biologiczna. Dlatego zasobność gleb w składniki pokarmowe może być traktowana 
pomocniczo w ocenie trofizmu i warunków siedliskowych na obiektach pogórniczych.
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