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A bstract: Soil moisture and groundwater level were determined in constant measuring points in the 
Bełchatów brown coal open-cast mine in 1999-2001. The measurements were taken from April to N o
vember on arable grounds typical o f  the study area, above the groundwater level, the depth o f  which was 
also measured. The study aimed at determining the influence o f  the open-cast mine dehydration on the soil 
moisture and the groundwater level in the mine area. N o unidirectional changes in the moisture o f  the 
particular layers o f  the soil profile were observed. Based on the measurements, it was assumed that 
atmospheric conditions had crucial influence on the water management in the mine area, particularly the 
amount o f  precipitation and its distribution over the study period.
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WSTĘP
Wydobycie węgla brunatnego wymaga jego odwodnienia i odprowadzenia znacznych 

ilości wód kopalnianych. Odwodnienie złoża może wpływać na pogorszenie gospodarki 
wodnej w sąsiedztwie kopalni, a co za tym idzie powodować rolnicze straty, polegające 
między innymi na obniżce plonów roślin uprawnych [Chodak i in. 1995a, 1995b, Gilew
ska 2008, Mierosławska 1995, Stachowski 2004, Stolarska 2004, Włodek i in. 1999]. 
Zależeć to będzie jednak od głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej oraz 
od przebiegu pogody, a zwłaszcza ilości opadów [Kozaczyk, Przybyła 2004, Szafrański, 
Stachowski 2004]. W związku z tymi uwarunkowaniami nie można dokładnie przewi
dzieć stopnia oddziaływania odwodnień rejonu odkrywkowego na gleby orne znajdujące 
się w sąsiedztwie kopalni.

* Badania prow adzono w  latach 1999-2001 na z lecen ie  K W B Bełchatów .
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Głębokość odwodnienia na skutek pompowania wody wokół odkrywki KWB Bełcha
tów zwiększała się w miarę eksploatacji i wynosiła w 1975 roku -  11,2 m, w roku 1979 
-  109,8 m, a w 1984 roku już 193 m [Pilecki 1986]. Obecnie zagłębienie wyrobiska sięga 
ponad 290 metrów [PGE KWB Bełchatów 2011].

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu odwodnienia odkrywki węgla 
brunatnego na uwilgotnienie gleby i poziom występowania wód gruntowych w rejonie 
kopalni.

MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono w latach 1999-2001 na glebie płowej [PTG 1989], kompleksu 

zbożowo-pastewnego słabego -  9, w rejonie leja depresji odkrywkowej Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów w czterech punktach umieszczonych w kierunku południowo- 
zachodnim i zachodnim. Badane gleby wykazywały uziamienie piasku słabogliniastego 
[PTG 2009]. Punkt pomiarowy w miejscowości Suchowola znajdował się poza obsza
rem leja depresji, natomiast pozostałe trzy punkty (Chabielice 1, Chabielice 2 i Antoniow- 
ka) znajdowały się w jego obrębie [KWB Bełchatów 1999, 2000, 2001]. Pomiary prowa
dzono w aluminiowych rurach osłonowych (<)) 50 mm), sięgających do głębokości 200 
cm. Położenie zwierciadła wody gruntowej rejestrowano do poziomu 200 cm głębokości. 
Pomiary uwilgotnienia poszczególnych warstw gleby i poziomu zwierciadła wody grun
towej wykonywano w 1999 i 2001 roku co dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do 
listopada, natomiast w 2000 roku od czerwca do września w odstępach miesięcznych (3 
pomiary). Wilgotność gleby wyrażoną w procentach objętościowych mierzono metodą 
neutronową za pomocą sondy typ CPN-503DR, zawierającej izotop Am 241, na głęboko
ściach: 25, 65, 125 i 185 cm.

Opracowane statystycznie wyniki przedstawiono w formie równań regresji wielo
krotnej, wyznaczono trendy zmian uwilgotnienia oraz zależności uwilgotnień od wielko
ści opadów.

WYNIKI I DYSKUSJA
Przedstawione w tabeli 1 warunki pogodowe w latach 1999-2001 były bardzo zróżni

cowane [IMGW 1999, 2000, 2001]. Najwyższa średnia temperatura wystąpiła w 2000 
roku, a najcieplejszym miesiącem okazał się lipiec 1999 roku. Najniższą ilość opadów 
zanotowano w 1999 w lipcu i sierpniu. Wysoką ilość opadów odnotowano w drugim 
roku badań. Miesiącem o największej ilości opadów -  270 mm był lipiec w 2000 roku. 
Należy zaznaczyć, że w badanych latach rozkład opadów nie był równomierny.

W glebach trzech punktów pomiarowych (Chabielice 1, Chabielice 2 i Antoniówka) 
zwierciadło wody gruntowej występowało poza zasięgiem pomiarowym wynoszącym 
200 cm poniżej powierzchni terenu, natomiast w punkcie pomiarowym Suchowola w 
okresie badawczym wysokość zwierciadła wahała się od 40 do 130 cm.

Wilgotność gleb ornych w czterech badanych punktach wykazywała duże wahania 
(rys. 1, 2). Najwyższe uwilgotnienie we wszystkich poziomach w badanym okresie od
notowano w miejscowości Chabielice 1 i 2, w punktach położonych niedaleko od od
krywki (rys. 1). Pomimo dużych wahań wilgotności na głębokościach 125 i 185 cm dało 
się zauważyć lekko rosnący trend. Natomiast wyraźnie rosnący trend wystąpił na głębo
kości 25 i 65 cm. O takim wyniku zadecydowała mała ilość opadów w okresie pomiarów
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TABELA 1. Średnia miesięczna i roczna temperatura powietrza (T)[°C] w  Rogowcu oraz miesięczne 
i roczne sumy opadów (0)[mm] w  Sulmierzycach
TABLE 1. Monthly and yearly mean o f  air temperature [°C] in Rogowiec and month's and monthly and 
yearly sum o f  precipitation [mm] in Sulmierzyce

Rok
Year

Miesiąc
Month

Wartość
roczna
Yearly
valueI II III IV V VI v n v n i IX X XI XII

1999 T 0,7 -1,3 5,1 9,8 13,7 17,1 20,6 18,3 16,5 8.7 1,9 0,5 9,3

O 29 57 34 61 57 192 26 8 33 64 60 35 656

2000 T -1,4 2,5 3,8 12.3 15,8 18,2 16,8 18,8 12,4 12,8 7,4 2,1 10,1

O 43 36 99 28 76 23 270 58 58 14 68 56 829

2001 T -0,1 0,2 2,8 7,9 | 14,8 15,3 20,3 19,9 12,3 12,0 3,2 -2,2 8,9

O 29 32 60 96 52 87 118 35 112 13 40 35 709

1999- T -0,3 0,5 3,9 10,0 | 14,8 16,9 19,2 19,0 13,7 11,2 4,2 0,1 9,4
2001 O 33,7 41,7 64,3 61,7 61,7 100,7 138,0 33,7 67,7 30,3 56,0 42,0 731,3

RYSUNEK 1. Lokalizacja odkrywki i punktów pomiarowych 
FIGURE 1. The location o f  the outcrop and measuring points
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oś X - dni; axis X - days
oś Y - wilgotność (% obj.); axis Y - moisture (%  vol.)

RYSUNEK 2. Dynamika uwilgotnienia gleb w  punktach pomiarowych m iejscowości Chabielice 
FIGURE 2. Dynamics o f  soil moisture at the measurement points at Chabielice
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RYSUNEK 3. Dynamika uwilgotnienia gleb w  punktach pomiarowych m iejscowości Suchowola i Anto
niówka
FIGURE 3. Dynamics o f  soil moisture at the measurement points at Suchowola and Antoniówka
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w 2000 roku. Bardzo wysokie uwilgotnienie odnotowano w miejscowości Suchowola 
(rys. 2). Było to jednak związane z wysokim poziomem wody gruntowej. Należy zazna
czyć, że był to punkt znajdujący się najdalej od wyrobiska odkrywki.

Podobnąjak w Chabielicach tendencję w uwilgotnieniu gleby, zaobserwowano w miej
scowości Antoniówka, położonej w obrębie leja depresji (rys. 2). Na pierwszym poziomie 
pomiaru stwierdzono nieznacznie rosnący trend uwilgotnienia gleby. W dwóch następ
nych poziomach zaznaczyła się już tendencja spadkowa, natomiast na ostatnim -  wilgot
ność kształtowała się na stałym poziomie.

W omawianych punktach pomiarowych wystąpiły zróżnicowane tendencje w uwil
gotnieniu gleby. Przyczyną większej lub mniejszej wilgotności gleby na wszystkich po
ziomach były warunki meteorologiczne, a zwłaszcza ilość i rozkład opadów. Najmniejsze 
zróżnicowanie wilgotności wystąpiło w warstwach 125 i 185 cm, a więc na głęboko
ściach, gdzie bezpośredni wpływ warunków pogodowych ma zdecydowanie mniejsze 
znaczenie.

Chodak i in. [1995a, 1995b] oraz Włodek i in. [1999] uważają, że odwodnienie złóż 
kopalnianych powodowało zmiany w uwilgotnieniu pól uprawnych, prowadząc niekiedy 
nawet do zmiany kategorii użytkowania gruntów. Odmiennego zdania jest Mocek i in. 
[2002] uważając, że procesy wyraźnego obniżenia się zwierciadła wód gruntowych pod 
wpływem bariery odwodnieniowej odkrywek KWB Konin, nie pogorszyły stosunków 
wodnych gleb otaczających wyrobiska, a tym samym nie doprowadziły do ich degradacji 
i spadku plonowania.

Wójcik [1997] dodaje, że eksploatacja kopalin nie jest jedyną przyczyną naruszenia 
naturalnej dynamiki zwierciadła wód. Obniżenia stanów wód powierzchniowych i pod
ziemnych powodują także: wylesienia, intensyfikacja rolnictwa, regulacje rzek oraz me
lioracje. Przyczyn obniżania się poziomu wód gruntowych można dopatrywać się rów
nież w zmianach klimatycznych, a zwłaszcza we wzroście temperatury, prędkości wia
tru, zmniejszaniu się wilgotności względnej powietrza i wzroście sum opadów zimowych 
kosztem opadów letnich [Kędziora 2008].

Przedstawione na rysunku 3 zależności uwilgotnienia gleby od sumy opadów w sezo
nie wegetacyjnym stwarzają pewne możliwości w określeniu istotności niektórych czyn
ników. W punkcie pomiarowym Chabielice 1 stwierdzono wzrost uwilgotnienia w głęb
szych warstwach (65, 125, 185 cm), o czym świadczy kąt nachylenia krzywej. Tenden
cja spadkowa zaznaczyła się tylko w wierzchniej warstwie gleby (25 cm). W miejscowo
ści Suchowola, najdalej położonej od odkrywki, zróżnicowanie uwilgotnienia dwóch pierw
szych poziomów było dość znaczne. Małe możliwości retencyjne gleby nie dawały trwa
łego wzrostu uwilgotnienia wraz z opadami. Pomiary wykonywano do głębokości 65 cm, 
ze względu na wysoki poziom wody gruntowej. Gleba w punkcie Antoniówka, usytu
owana najbliżej odkrywki, mimo stosunkowo dobrej retencji (kąt pochylenia krzywych), 
miała gorsze uwilgotnienie na wszystkich poziomach pomiarowych w stosunku do punk
tu w Chabielicach 2, położonego dalej od odkrywki.

Jak zauważają w swoich badaniach Stąpel i Stąpel [1997], Szafrański i Stachowski 
[2004] oraz Kędziora [2008] zdolności retencyjne różnych gleb mają charakter złożony i 
są zależne od wielkości i rozkładu opadów. Również przedstawione w tej pracy wyniki 
wskazują na potrzebę uwzględnienia tych relacji w uwilgotnieniu warstw w profilu glebo
wym.
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oś X - suma opadów (mm); axis X - sum o f  precipitations (mm) 
oś Y - w ilgotność (% obj.); axis Y - moisture (% vol.)

RYSUNEK 4. Zależność uwilgotnienia gleby od opadów atmosferycznych w  punktach pomiarowych  
FIGURE 4. Dependence o f  soil moisture on atmospheric precipitations at the measurement points

WNIOSKI
1. Nie stwierdzono negatywnego wpływu oddziaływania odkrywki Kopalni Węgla Bru

natnego Bełchatów na zmiany w uwilgotnieniu gleb gruntów ornych bez względu na 
ich oddalenie od odkrywki.

2. Wahania wilgotności gleb w okresie badawczym zależały przede wszystkim od wiel
kości i rozkładu opadów atmosferycznych.

3. W celu określenia wpływu oddziaływania kopalnianego leja depresji na przyległe tere
ny użytkowane rolniczo niezbędne jest ciągłe monitorowanie, obejmujące uwilgot
nienie gleb w dłuższym przedziale czasowym.
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