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Abstract: The content o f humus, total nitrogen, exchangeable cations and water properties were examined 
in soils o f reclaimed sand and gravel post-mine areas. The content o f humus ranged between 19.1-57.1 
Mg • ha-1 and total nitrogen between 0.7-1.6 Mg • ha"1 and did not depend on the time that passed since 
the reclamation was completed. Calcium prevailed among the exchangeable cations. The ratio o f calcium to 
magnesium (6.0-42.7) as well as divalent (Ca+Mg) to monovalent (K+Na) cations ratio varied and had a 
wider range than the optimum. The content o f exchangeable calcium, potassium and the sum o f base 
cations were positively correlated with the content o f silt and clay. The sandy texture o f the reclaimed 
soils resulted in the low values o f total water capacity, field water capacity and useful water retention 
(PRU and ERU) of the studied soils. Water properties depended mostly on the texture o f the anthropo
genic humus horizon.
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WSTĘP

Intensywna eksploatacja kruszyw naturalnych przez spółkę „Olsztyńskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych” na terenie Polski północnej przyczynia się do zwiększania 
powierzchni terenów pogómiczych i konieczności ich rekultywacji. Wydobycie piasku i 
żwiru metodą odkrywkową powoduje zniszczenie pokrywy glebowej, przekształcenie 
rzeźby terenu i zmiany stosunków wodnych. Tereny po eksploatacji kruszyw ze względu 
na piaszczysty charakter utworów są rekultywowane głównie w kierunku leśnym lub 
wodnym, rzadziej rolniczym. Jednym z podstawowych zadań rekultywacji zdegra
dowanych i zdewastowanych gleb jest ich odtworzenie i przywrócenie funkcji 
produkcyjnych lub przyrodniczych. Szczególnie trudna i długotrwała jest rekultywacja
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terenów po eksploatacji piasku i żwiru. Poeksploatacyjne grunty zbudowane z przesor
towanego piasku są bardzo ubogie w składniki pokarmowe i mają niekorzystne warunki 
wilgotnościowe. Dlatego, aby zwiększyć efektywność rekultywacji tych gruntów, należy 
rozprowadzić na ich powierzchni zdjęty wcześniej poziom próchniczny i zastosować 
nawożenie mineralne i organiczne [Gilewska, Otremba 2005; Pietrzykowski 2006]. W 
warunkach naturalnej sukcesji siedliska takie są zbiorowiskami muraw napiaskowych 
[Grzelak i in. 2008]

Celem pracy było zbadanie właściwości wodnych i zawartości kationów wymiennych 
w glebach ukształtowanych w wyniku zabiegów rekultywacyjnych na gruntach po 
eksploatacji piasku i żwiru ze szczególnym uwzględnieniem roli antropogenicznego 
poziomu próchnicznego. Istotnym elementem niniejszej pracy była również próba określenia 
wpływu procesów glebotwórczych na właściwości gleb w zależności od czasu zakończenia 
zabiegów rekultywacyjnych.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono na terenie zrekultywowanych wyrobisk po eksploatacji 
kruszyw naturalnych (piasku i żwiru) w miejscowości Sarnowo w województwie 
mazowieckim. Złoże stanowiły osady piaszczysto-żwirowe pochodzenia wodno- 
lodowcowego. W nadkładzie występowały gleby wytworzone z piasków gliniastych, z 
których przed eksploatacją zdjęto poziom próchniczny i złożono na pryzmach. W miarę 
kończenia eksploatacji poszczególne pola wykopów wypełniano odpadem popro
dukcyjnym, a na powierzchni rozprowadzono ze składowanych pryzm warstwę próchnicy 
o miąższości 18-22 cm. Następnie zastosowano węglan wapnia i nawozy mineralne pod 
wysiew łubinu żółtego w następujących dawkach: N -  50 kg-ha-1, P -  70 kg-ha"1, 
K -100  kg*ha_1. Prace rekultywacyjne zakończono przy oraniem łubinu jako nawóz zielony. 
Ustalono leśny kierunek rekultywacji (nasadzenia sosny), a tylko na części terenu rolniczy. 
Wytypowane profile glebowe wykonano na gruntach, które różniły się czasem, jaki 
upłynął od zakończenia rekultywacji (20 lat -  profil nr 1 i 2, 7 lat -  profil nr 3 i 4, 5 lat -  
profil nr 5). Profil nr 6 wykonano w trzecim roku po rekultywacji na zwałowisku 
nadpoziomowym piasku odpadowego, na którym nie rozprowadzono warstwy próchnicz- 
nej. Punktowo, do dołków wypełnionych gliną piaszczystą posadzono grochodrzew, 
wierzbę ostrolistną i rokitnik, a skarpy umocniono płotkami z faszyny.

Z poziomów wierzchnich (5-10 cm) i podpróchnicznych (30-45 cm) pobrano próbki 
gleby, w których oznaczono: skład granulometryczny metodąareometrycznąCasagrande^ 
w modyfikacji Prószyńskiego, odczyn w H20  i KC1 metodą potencjometryczną, węgiel 
organiczny metodą Tiurina, azot ogólny metodą Kjeldahla, gęstość fazy stałej utworów 
glebowych metodą piknometryczną, gęstość objętościową przy użyciu cylinderków o 
pojemności 100 cm3, porowatość ogólną z wyliczenia na podstawie gęstości fazy stałej i 
objętościowej. Zawartość zasadowych kationów wymiennych oznaczono po ekstrakcji 
gleby chlorkiem amonu (NH4C1) o stężeniu 0,5 mol-dnf3 i pH 8,2. Ca i Mg oznaczono 
metodą absorpcji atomowej za pomocą spektrometru SOLAAR 969 firmy Pye Unicam, 
K i Na oznaczono metodą emisji aparatem FLAPHO 4. Wodoru wymiennego nie określono 
ze względu na zawartość węglanu wapnia.

Właściwości retencyjne utworów glebowych określono metodą komór nisko- i 
wysokociśnieniowych [Zawadzki 1973]. Na podstawie oznaczonych wielkości potencjału 
wody glebowej przy wartości ciśnienia 98,1 hPa (pF 2,0), 490,5 hPa (pF 2,7), 981,0 hPa 
(pF 3,0) i 15 547,9 hPa (pF 4,2) obliczono objętość porów glebowych: makropory =
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(porowatość ogólna -  W b. przy pF 2,0), mikropory = W Qb. przy pF 4,2, potencjalną 
retencję użyteczną -  PRtf = (W przy pF 2,0 -  W . przy°pF 4,2), efektywną retencję 
użyteczną -  ERU = (W . przy pF 2,0 -  W przy pF 3,0), retencję drobnych kapilar -  
RDK = (W . przy pF 3,J0 -  W bj. przy pF 4^2), a następnie wyliczono zasoby wody w 
poziomie prochnicznym (Aan, Ap) oraz warstwie 0-50 cm.

WYNIKI I DYSKUSJA

Rekultywacja wyrobisk po eksploatacji wodnolodowcowych osadów piaszczysto- 
żwirowych prowadzona była na piaskach bezszkieletowych i bardzo słabo szkieletowych 
(profile 1 i 6) oraz piaskach słabo szkieletowych (profile 2-5), (tab. 1). Badane gleby 
zrekultywowane przed 20 i 7 laty (profile 1^1) w poziomie prochnicznym wykazywały 
uziamienie piasku słabo gliniastego i piasku gliniastego (tab. 1). Zawartość frakcji pyłowych 
(0,05-0,002 mm) w poziomach Aan i Ap tych gleb wahała się od 8% do 16%, a frakcji 
iłowych (<0,002 mm) oscylowała w zakresie 2-4%. W glebach zrekultywowanych przed 
5 laty (profil 5) poziom próchniczny wytworzony był z gliny piaszczystej, która zawierała 
18% frakcji pyłu i 8% frakcji iłu. Warstwy głębsze analizowanych gleb miały uziamienie 
piasku luźnego i piasku słabo gliniastego, a zawartość frakcji iłowych była niewielka i 
wahała się od 1% do 5%. Na zwałowisku piasku (odkrywka 6) grunty wykazywały 
uziamienie piasku luźnego o niewielkiej ilości frakcji pyłowych (4%) i iłowych (2%).

Miąższość poziomu próchnicznego ukształtowanego w wyniku zabiegów rekultywa
cyjnych wynosiła od 18 do 22 cm. Gleby zlokalizowane na hałdzie piasku (profil 6) nie 
miały wykształconego poziomu próchnicznego. Ukształtowane gleby ze zrekultywowanym 
poziomem prochnicznym określono jako gleby antropogeniczne o słabo wykształconym 
profilu (profile 1-5). Gleby z poziomem prochnicznym w stadium inicjalnym (profil 6) 
zaliczono do gleb antropogenicznych o niewykształconym profilu [Orzechowski i in. 
2008]. Według klasyfikacji zasobów glebowych świata [IUSS WORKING GROUP WRB.
2007] gleby te należałoby zaliczyć do Technosoli. Zawartość węgla w poziomie 
prochnicznym wahała się od 4,0 g-kg_1 do 10,5 g-kg_1 i najwyższa była w glebach pod 
20-letnim drzewostanem sosnowym (profil 1) oraz na gruntach ornych po 7-letnim 
użytkowaniu (profil 4), a najniższa w glebach zalesionych po 5 latach od zakończenia 
rekultywacji (profil 5) (rys. 1). Gleby w tym profilu charakteryzowały się także najniższą 
zawartością azotu ogólnego (0,26 g-kg"1). W pozostałych profilach zawartość azotu 
ogólnego była zbliżona i wynosiła 0,41-0,48 g-kg-1 (rys. 1). Stosunek C:N, który jest 
wskaźnikiem aktywności biologicznej, w badanych glebach wynosił od 15,4 do 21,9 i nie 
wykazywał zależności od czasu, jaki upłynął od zakończenia zabiegów rekultywacyjnych 
[Orzechowski i in. 2008]. Drab [2009] stwierdził, że gleby pod młodszymi uprawami 
sosny na zrekultywowanych gruntach zawierały więcej węgla i azotu niż pod uprawami 
starszymi. Na rysunku 2 przedstawiono zasoby węgla i azotu na obszarze 1 ha. Największą 
ilość próchnicy miały gleby użytkowane rolniczo (57,1 Mg-ha_1) i gleby zalesione po 20 
latach od zakończenia rekultywacji (52,1 Mg-ha-1). Według Siuty i in. [1985] gleby te 
kwalifikują się do bardzo dobrze zrekultywowanych. Najmniejsze zasoby próchnicy były 
w glebach po 5 latach od zakończenia rekultywacji (19,1 Mg-ha”1), co kwalifikuje je do 
bardzo słabo zrekultywowanych. Zasoby azotu w badanych glebach były niewielkie i 
kształtowały się od 0,7 Mg-ha'1 do 1,6 Mg-ha_1(iys. 2). Badania Wójcika i Krzaklewskiego
[2007] wykazały, że proces akumulacji węgla i azotu w gruntach rekultywowanych 
najwolniej przebiega w lekkich utworach piaszczystych.



TABELA 1. Skład granulo metryczny badanych gleb -  TABLE 1. Particle-size distribution of the investigated soil
Nr
prof.
Prof.
No

Poziom
Horizon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Procentowa zawartość frakcji o średnicy [mm]
Particie-size (diameter in mm) distribution (in percent)

Utwór glebowy** 
Soil texture

>2,0 2,0-
1,0

1,0-
0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,1

0,1-
0,05

2,0-
0,05

0,05-
0,02

0,02-
0,005

0,005-
0,002

0,05-
-0,002

< 0,002 PTG2008 USDA

* Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
1 Aan 5-10 4,4 8 16 30 26 2 82 7 5 4 16 2 Pg LS

Can 40-45 0 0 0 54 43 0 97 1 1 0 2 1 Pi S
Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
2 Aan 5-10 9,3 18 14 30 25 1 88 3 4 1 8 4 ps S

Can 40-45 0 0 2 52 42 0 96 2 0 1 3 1 Pi S
Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
3 Aan 5-10 8,6 15 19 35 16 4 89 4 4 0 8 3 ps S

Can 35-40 6,5 11 16 37 26 1 91 2 2 0 4 5 ps S
Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)

4 Ap 5-10 7,0 12 17 32 20 4 85 6 5 1 12 3.............. 'Pg LS
Can 35-40 8,0 18 18 17 33 4 90 3 2 1 6 4 ps S

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)

5 Aan 5-10 7,4 14 10 17 27 6 74 11 5 2 !18 8 gp SL
Can 30-35 3,2 7 22 35 28 3 95 2 1 0 J 3 2 pi S

Gleba antropogeniczna o niewykształconym profilu -  Technosols (Calcaric, Arenie)
6 (A) 5-10 2,8 9 37 28 17 3 94 1 3 0 4 2 pi s
* Systematyka gleb Polski [1989] -  according to WRB ;** pg -  piasek gliniasty -  loam sand; pi -  piasek luźny -  loose sand; 
ps -  piasek słabo gliniasty -  slightly loamy sand; S -  sand; LS -  loamy sand; SL -  sandy loam
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RYSUNEK 1. Zawartość węgla organicznego i azotu w poziomach próchnicznych badanych gleb, profile 1-5 
FIGURE 1. Content of organie carbon and total nitrogen in humus horizons in the studied soil profiles 1-5

RYSUNEK 2. Zasoby próchnicy i azotu w profilach badanych gleb 1-5 
FIGURE 2. Content o f humus and nitrogen in the studied soil profiles 1-5
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TABELA 2. Wartości pH i zawartość kationów wymiennych 
TABLE 2. Values o f  pH and content o f exchangeable cations
Nr Po Głębo Utwór pH Ca2f

s K< Na" s* Ca+Mg Ca
prof.
Prof.
No

ziom
Hori
zon

kość
Depth
[cm]

glebowy
Soil
texture

TEB K+Na Mg

h 2o KC1 cmol(+)*kg 1 gleby

* Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)

1 Aan 5-10 Pg 7,5 7,3 6,41 0,15 i0,07 0,17 6,80 27,3 42,7
!Can 40-45 Pl 8,6 8,0 3,99 0,23 |0,05 0,12 4,39 24,8 17,3

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)

2 Aan 5-10 ps 7,6 7,4 5,84 0,62 0,06 0,12 6,64 35,9 9,4
Can 40-45 Pl 8,3 7.8 4,07 0,35 0,04 0,13 4,59 26,0 11,6

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)

3 Aan 5-10 ps 7,8 7,3 4,69 0,30 0,06 0,09 5,14 33,3 15,6
Can 35-40 ps 8,5 7,9 5,04 0,24 0,05 0,14 5,47 27,8 21,0

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
4 Ap 5-10 Pg 7,9 7,3 6,99 0,28 0,10 0,10 7,47 36,3 25,0

Can 35-40 ps 8,3 7,9 6,18 0,43 0,06 0,08 6,61 47,2 14,4

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric. Arenie)

5 Aan 5-10 gP I7,7 7.3 8,53 0,49 0,09 0,09 9,02 50,1 17,4
Can 30-35 Pl 8,1 7,7 3,05 0,51 0,05 0,08 3,69 27,4 6,0

Gleba antropogeniczna o niewykształconym profilu -  Technosols (Calcaric, Arenie)
6 (A) 5-10 Pl 8,6 8,2 2,59 0,30 0,06 0,10 3,05 18,1 8,6
S* -  suma zasadowych kationów wymiennych -  TEB -  total exchangeable base

Wśród zasadowych kationów wymiennych w kompleksie sorpcyjnym badanych gleb 
przeważał wapń 2,59-8,53 cmol(+)-kg_1(tab. 2). Zawartość magnezu kształtowała się od 
0,15 cmol(+)*kg-1 do 0,62 cmol(+)*kg_1. Ilości potasu (0,04-0,10 cmol(+)-kg_1) i sodu 
(0,08-0,17 cmol(+)-kg_1) były minimalne. Stosunek wymiennego wapnia do magnezu w 
analizowanych glebach wynosił od 6,0 do 42,7, a sumy kationów dwuwartościowych 
(Ca+Mg) do kationów jedno wartościowych (K+Na) wahał się od 18,1 do 50,1. Stosunki 
pomiędzy badanymi kationami odbiegają znacznie od optymalnego układu [Fotyma i in. 
1987] i wskazują na dominującą rolę kationu Ca. Ilość wymiennego wapnia w poziomie 
próchnicznym była większa od 9,4- do 42,7-krotnie niż Mg2+ i od 69,9- do 97,3-krotnie 
niż K+. Suma kationów o charakterze zasadowym była wyraźnie większa w poziomach 
próchnicznych gleb wytworzonych z piasków słabo gliniastych i piasków gliniastych 
oraz glin piaszczystych niż w głębiej zalegających poziomach Can o uziamieniu piasku 
luźnego (profil 1, 2, 5).

Z uwagi na znaczną zawartość węglanu wapnia w badanych glebach (0,68-7,34%), 
[Orzechowski i in. 2008] nie oznaczono kwasowości, ponieważ w glebach węglanowych 
całkowita pojemność kompleksu sorpcyjnego zarówno potencjalna, jak i rzeczywista często 
są zbliżone do sumy kationów zasadowych [Bednarek i in. 2004]. Zawartość kationów 
wymiennych nie wykazywała statystycznie udowodnionych związków korelacyjnych z 
ilością próchnicy, co może wynikać z małej zawartości węgla w poziomie próchnicznym, 
częściowej rozpuszczalności węglanu wapnia i zróżnicowanego uziamienia. Zawartość 
wapnia, potasu oraz suma kationów zasadowych były natomiast istotnie dodatnio
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TABELA 3. Współczynniki korelacji między zawartością kationów wymiennych 
a zawartością frakcji granulo metrycznych
TABLE 3. Correlation coefficients between content o f  exchangeable cations and content 
o f fraction
Wyszczególnienie
Specification

Zawartość frakcji o średnicy -  Content o f  fraction in diameter [mm]
0,05-0 ,02 0,02-0 ,005 0,005-0 ,002 0 ,05-0 ,002 |<0,002

Ca2+ 0,870* 0,686* 0,628* 0,852* ! 0,721*
Mg2" 0,071 -0,033 -0,165 -0,008 I 0,398
K+ 0,793* 0,838* 0,423 0,814* | 0,504
N a f 0,002 0,061 0,527 0,139 -0 ,247
S 0,865* 0,678* 0,614* 0,844* j 0,739*
* poziom istotności a  =0,05, significance level at a  =0.05

skorelowane z zawartością frakcji pyłowych i ilastych (tab. 3). Rekultywowane grunty 
piaszczyste charakteryzują się małą pojemnością sorpcyjną, co potwierdzają badania 
Pietrzykowskiego [2006].

Badane gleby ze względu na piaszczysty charakter utworów rekultywowanych wyrobisk 
wykazywały małą całkowitą pojemność wodną oraz retencję wody użytecznej (tab. 4). 
Wielkość retencji przy wartości potencjału wody glebowej 98,1 hPa (pF 2,0) odpowia
dającej polowej pojemności wodnej (PPW) w warstwie 0-50 cm wahała się od 26,0 mm 
do 49,8 mm. Najmniejszą retencję odpowiadającą PPW stwierdzono w glebie o 
niewykształconym poziomie próchnicznym (profil 6). W badanych glebach największy 
udział w całkowitej pojemności wodnej miały makropory, w których woda glebowa 
zatrzymywana jest jedynie w krótkim okresie po opadach deszczu. W glebach 
antropogenicznych o słabo wykształconym poziomie próchnicznym (profile 1-5) w 
warstwie 0-50 cm, objętość makroporów 3^4-krotnie, a w glebach o niewykształconym 
poziomie A (profil 6) aż 6-krotnie przekraczała ilość wody zretencjonowanej w glebie w 
stanie polowej pojemności wodnej (pF 2,0). Pokrywa glebowa terenów pogómiczych 
wykazuje dużą zmienność w uziarnieniu, co powoduje zróżnicowanie zdolności 
retencyjnych rekultywowanych gleb [Stachowski i in. 2005; Szafrański, Stachowski 2000]. 
Zrekultywowane gleby w kopalni Sarnowo po eksploatacji piasku wykazywały 2-3-krotnie 
mniejszą retencję wodną przy polowej pojemności wodnej (PPW) niż wytworzone z 
gliny zwałowej szarej grunty pogómicze w warunkach Konińskiego Zagłębia Węgla 
Brunatnego [Szafrański, Stachowski 1998].

Zasoby wody użytecznej dla roślin (pF 2,0-4,2) odpowiadające potencjalnej retencji 
użytecznej (PRU) w warstwie 0-50 cm były niewielkie i wahały się od 19,0 mm w glebie 
antropogenicznej o niewykształconym poziomie próchnicznym (profil 6) do 32,1 mm w 
profilu 5, gdzie do rekultywacji wyrobiska wykorzystano glinę piaszczystą. Zawartość 
wody użytecznej w glebach rekultywowanych 20,7 i 5 lat temu była zbliżona i oscylowała 
od 26,2 mm do 32,1 mm. Ilości wody dostępnej dla roślin przy wartości potencjału 98,1 
hPa (pF 2,0), zasoby wody użytecznej (pF 2,0^ ł,2), jak też wody łatwo dostępnej dla 
roślin (pF 2,0-3,0) w badanych glebach nie zależały od długości czasu od zakończenia 
rekultywacji, ale od miąższości i uziamienia utworu glebowego zastosowanego w 
rekultywacji. Większe zdolności retencyjne wykazywały te gleby antropogeniczne, gdzie 
do rekultywacji zastosowano glinę piaszczystą i piasek gliniasty niż piasek słabo gliniasty. 
Potwierdzają to statystycznie istotne zależności korelacyjne między pojemnością wodną 
przy pF 2,0, pF 3,0 oraz objętością makro-, mezo- i mikroporów a zawartością frakcji
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TABELA 4. Wybrane właściwości wodne badanych gleb 
TABLE 4. Selected water proporties o f  the investigated soils
Nr
prof.
Prof.
N o

Po
ziom
Hori
zon

Głębo
kość
Depth
[cm]

Utwór
glebowy
Soil
texture

Polowa
pojemność
wodna
Field
water
capacity
pF 2,0

Makro-
pory
Macro-
pores

Mezopory -  Mesopores Mikropory
Micropores

Całkowita 
pojemność 
wodna 
Total water 
capacity

*PRU ERU RDK

mm

*Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
1 Aan 0-20 Pg 24,0 65,2 15,4 ! 8,2 7,2 8,6 89,2

Can 20-50 Pl 17,7 101,7 14,1 j  9,6 4,5 3,6 119,4
0-50 41,7 166,9 29,5 17,8 11,7 12,2 208,6

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
2 Aan 0-18 ps 16,7 58,0 11,2 1 7,6 3,6 5,6 74,7

Can 18-50 pl 19,5 105,6 15,3 ll 1,1 4,2 4,2 140,6
0-50 |36,2 163,6 26,5 18,7 7,8 9,8 215,3

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
3 Aan 0-22 ;ps 19,6 71,5 12,5 1 7,9 4,6 1 9,0 93,1

Can 22-50 Pl 21,8 92,1 13,7 8,4 5,3 | 8,1 113,9
0-50 41,4 163,6 26,2 16,3 9,9 |17,1 207,0

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
4 Ap 0-22 Pg 23,8 60,7 16,9 ! 9,9 7,0 9,2 86,9

Can 22-50 ps 23,2 1 82,3 14,0 1 8,7 5,3 9,2 105,5
0-50 47,0 143,0 30,9 18,6 12,4 18,5 192,4

Gleba antropogeniczna słabo wykształcona -  Technosols (Calcaric, Arenie)
5 Aan 0-18 gP |31,6 47,3 19,3 13,7 5,6 9,2 75,8

Can 18-50 Pl |l 8,2 104,0 12,8 ! 9,3 3,5 5,4 122,2
0-50 |49,8 151,3 32,1 23,0 9,1 14,6 198,0

Gleba antropogeniczna o niewykształconym profilu -  Technosols (Calcaric, Arenie)

6 |(A) 0-50 pi 26,0 162,0 19,0 14,5 4,5 7,0 |188,0
*PRU -  potencjalna retencja użyteczna -  potentially available water, ERU -  efektywna 
retencja użyteczna -  easily available water; RDK -  retencja drobnych kapilar -  small pores 
water capacity

pyłu i iłu (tab. 5). Głównym jednak czynnikiem wpływającym na gospodarkę wodną gleb 
terenów zrekultywowanych na obszarach pogómiczych, według Stachowskiego i in.
[2008] jest przede wszystkim rozkład i wielkość opadów atmosferycznych.

Przeprowadzone badania wykazały, że największą rolę w kształtowaniu trofizmu i 
właściwości wodnych gleb tworzących się na zrekultywowanych terenach po eksploatacji 
piasku i żwiru pełni ukształtowany wskutek zabiegów rekultywacyjnych antropogeniczny 
poziom próchniczny. Pomimo nawet niewielkiej procentowej zawartości węgla organicz
nego w poziomie A istotna jest jego miąższość. Ważną rolę odgrywa również uziamienie. 
Jak wykazały badania Wójcika i Krzaklewskiego [2007] naturalny proces akumulacji 
próchnicy w zrekultywowanych glebach zależy od składu granulometiycznego utworów 
glebowych. Gilewska i Otremba [2005] zaznaczają, że od intensywności zabiegów
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TABELA 5. Współczynniki korelacji między właściwościami wodnym a zawartością frakcji 
granulo me tryc znych
TABLE 5. Correlation coefficients between water properties and content o f  fraction
Wyszczególnienie [% obj.] 
Specification [% vol.]

Zawartość frakcji o średnicy 
Content o f  fraction in diameter [mm]
0,05-0 ,02 0,02-0 ,005 0,005-0 ,002 0,05-0 ,002 <0,002

pF 2,0 0,969* 0,829* 0,651* 0,960* 0,704*

pF 3,0 0,888* 0,859* 0,669* 0,929* 0,603*
Makropory; Macropores -0 ,7 6 0 * -0 ,5 5 8 -0 ,2 8 9 -0 ,6 7 3 * -0 ,6 9 8 *

Mezopory, Mesopores 0,974* 0,761* 0,664* 0,943* 0,672*

ERUa 0,913* 0,621* 0,494 0,825* 0,733*
RDK 0,853* 0,806* 0,776* 0,916* 0,433

Mikropory; Micropores 0,870* 0,853* 0,571 0,895* 0,684*

Porowatość ogólna 
Total porosity

0,606* 0,623* 0,656* 0,690* 0,276

*poziom istotności a =0,05, significance level at a =0.05; a objaśnienia jak w  tabeli 4, 
explanations as below Table 4

rekultywacyjnych zależny jest stopień rozwoju gleb. W tworzących się na gruntach 
pogómiczych glebach zasobność w składniki pokarmowe nie zależy od długości okresu 
od zakończenia rekultywacji, ale przede wszystkim od „naprawy chemizmu gruntu- 
skały” [Gilewska, Otremba 2006]. Badania Spychalskiego i Gilewskiej [2008] wykazały, 
że wieloletnie nawożenie mineralne wpływa na układ kationów i anionów w roztworze 
glebowym.

WNIOSKI

1. Gleby antropogeniczne, ukształtowane w wyniku rekultywacji gruntów po eksploata
cji piasku i żwiru, w poziomach próchnicznych (Aan, Ap) wykazywały uziamienie 
piasku słabo gliniastego, piasku gliniastego lub gliny piaszczystej, a w warstwach 
głębszych -  piasku luźnego i piasku słabo gliniastego.

2. Zasoby próchnicy wynosiły od 19,1 Mg*ha_1 do 57,1 Mg*ha_1, a azotu ogólnego od 
0,7 Mg*ha_1 do 1,6 Mg*ha_1 i nie zależały od czasu zakończenia zabiegów rekultywa
cyjnych.

3. W kompleksie sorpcyjnym badanych gleb dominował wapń. Stosunek tego kationu 
do wymiennego magnezu i potasu wykazywał duże wahania i na ogół odbiegał od 
optymalnego. Zawartość kationów wymiennych wykazywała dodatnią korelację z 
zawartością frakcji pyłowych i ilastych.

4. Wielkości całkowitej i polowej pojemności wodnej oraz retencji wody użytecznej 
(PRU i ERU) były małe i zależne głównie od uziamienia materiału macierzystego 
poziomu próchnicznego.
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