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Abstract: The aim o f  the study was to estimate the changes in soil properties due to the construction o f  
gas transmission pipelines crossing the country. Soil bulk density did not increase. Cross-sections o f  the 
construction zone showed that the soil material has been mixed up and the layer rich in humus is found in 
the deeper layers. The results indicate that the underground gas system construction caused soil degrada
tion.
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WSTĘP

Instalacje wodne, kanalizacyjne i gazowe w trakcie inwestycji powodują przekształ
cenia geomechaniczne terenów rolniczych, zniszczenie profilu glebowego, zwłaszcza 
poziomu próchnicznego oraz naruszają naturalną strukturę gleby. Przez obszar Polski na 
długości 680 km przebiega równoleżnikowo gazociąg tranzytowy Jamał. Realizację in
westycji rozpoczęto w 1992 roku, a zakończono w 1999 roku. Trasa gazociągu przebie
ga na głębokości 120 cm, głównie przez tereny rolne (80% długości gazociągu). Inwe
stycja nie wpływa w sposób znaczący na użytkowanie gleb, co ma swoje odbicie w 
opracowaniach dotyczących ocen oddziaływania tych inwestycji liniowych na środowi
sko [Cyzman, Zatorska-Sadurska 1999]. Nieliczne dostępne opracowania kompleksowo 
charakteryzują środowisko przyrodnicze w pobliżu gazociągu tranzytowego [Roge-Wi
śniewska 2004]. Jednakże nawet po kilkunastu latach od zakończenia budowy na niektó
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rych odcinkach obserwuje się skutki przekształceń geomechanicznych oraz obniżenie 
produkcyjności gleb.

Głównym celem podjętych badań była ocena stanu gleb i rzeźby terenu, wybranych dzia
łek rolniczych na obszarze pasa montażowego gazociągu po zakończeniu jego budowy, w 
warunkach wieloletniego zaniechania rekultywacji i użytkowania rolniczego gruntów ornych.

MATERIAŁY I METODY

Ocenie poddano stan gleb ornych na obszarze kilku działek rolnych położonych w 
obrębie byłego pasa montażowego gazociągu. Obiekty badawcze położone są na Pojezie
rzu Dobrzyńskim [Kondracki 2002] na obszarze płaskiej wysoczyzny morenowej. Na 
tym terenie występują gleby zaliczane do gleb płowych typowych, wytworzonych z glin 
zwałowych. Od rozpoczęcia inwestycji w 1992 r. aż do 2010 r. fragmenty niektórych 
działek rolnych były wyłączone z rolniczego użytkowania ze względu na brak ugody 
między inwestorem i właścicielami tych działek. Stan gleb i powierzchni użytków rol
nych jaki występował w 2010 r., odzwierciedla typowy stan przekształceń geomecha
nicznych po zakończeniu prac budowlanych i ziemnych na trasie gazociągu, przed wy
konaniem rekultywacji terenu.

W kwietniu 2010 roku dokonano oględzin stanu gruntów i urządzeń melioracyjnych 
oraz pobrano próbki glebowe do badań laboratoryjnych. Przeprowadzono pomiary sytu- 
acyjno-wysokościowe w pasie gazociągu DN 1400 (po ok. 30 m od osi) techniką GPS. 
RTK z wykorzystaniem odbiornika Sokkia 2700 TSX (pomiar wykonał M. Sawicki). 
Wyznaczono gęstość objętościową gleb o nienaruszonej strukturze wg Kopeckiego oraz 
maksymalną pojemność wodną.

Po wysuszeniu próbek glebowych w temp. pokojowej i wydzieleniu części ziemistych 
((() < 2 mm) oznaczono skład granulometryczny, odczyn gleb w H20 , kwasowość hydro- 
lityczną gleby, zawartość Corg, sumę zasadowych kationów wymiennych, zawartość 
przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu wg Egnera-Riehma i Schachtchabela oraz 
zawartość przyswajalnych form pierwiastków śladowych w ekstrakcie DTPA wg Lind
say'a-Norvella.

Próbki pobrano w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu z 4 punktów, z trzech głębo
kości: 0-30 cm, 30-50 cm oraz 50-70 cm; dodatkowo pobrano do badań materiał glebo
wy składowany w formie pryzmy z poziomu powierzchniowego.

WYNIKI I DYSKUSJA
Działki objęte badaniami nie były poddane zabiegom rekultywacyjnym zaplanowanym 

w projekcie, a stan przekształceń geomechanicznych gleb i rzeźby terenu oraz infrastruk
tury melioracyjnej na obszarze wykonywanych prac ziemnych i montażowych gazociągu 
w 2010 r., odzwierciedla typowe dla tego typu inwestycji zmiany rzeźby terenu, budowy 
gleb oraz ich właściwości fizyczno-chemicznych po zakończeniu prac budowlanych. Do 
głównych prac, powodujących przekształcenia gleb i rzeźby terenu podczas budowy 
gazociągu należą: przemieszczenie mas ziemnych, składowanie materiału poziomu próch- 
nicznego na pryzmie, wykonanie wykopu liniowego oraz przejazdy ciężkich maszyn w 
trakcie realizacji robót ziemnych (rys. 1). Prace rekultywacyjne po zakończeniu inwesty
cji obejmowały niwelację terenu, odtworzenie poziomu próchnicznego gleb przez nasu
nięcie uprzednio zdjętej warstwy próchnicznej i wykonanie głęboszowania.
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RYSUNEK 1. Schemat pasa roboczego budowy gazociągu 
FIGURE 1. The gas pipeline construction scheme

Po zakończeniu budowy teren, przez który przebiegał pas montażowy gazociągu cha
rakteryzował się znacznymi lokalnymi deniwelacjami powierzchni (rys. 2, 3, 4).

Stwierdzono, że w osi gazociągu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu gazociągu 
doszło do przemieszczenia materiału glebowego z pierwotnego poziomu próchnicznego, 
który w postaci hałdy został zgromadzony na granicy pasa montażowego. W pasie przyle
głym do osi gazociągu (±30 m) wskutek wieloletniego braku rolniczego użytkowania na-

RYSUNEK 2. Plan sytuacyjno-wysokościowy fragmentu pasa montażowego po zakończeniu budowy 
gazociągu, przed rekultywacją -  stan w  2010 roku
FIGURE 2. Contour map o f  a fragment gas pipeline construction lane after completion o f  construction, 
before reclamation -  state in 2010
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RYSUNEK 3. Rzęd
ne terenu w przekro
ju poprzecznym D -  
D' pasa budowy ga
zociągu
FIG U R E 3. Land  
elevation in the cross 
section D -D ' o f  gas 
pipeline construction 
lane.

Odległość od osi gazociągu (m)

RYSUNEK 4. Rzęd
ne terenu w  przekro
ju poprzecznym  F -  
F' pasa budowy ga
zociągu
FIG U R E  4. Land  
elevation in the cross 
section F -F ' o f  gas 
pipeline construction 
lane.

Odległość od osi rurociągu (m)

stąpiła naturalna sukcesja roślinności. Stwierdzono występowanie chwastów, takich jak: 
perz właściwy (Agropyron repens), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) i babka lan
cetowata (Plantago lanceolata) oraz występowanie samosiewów drzew i krzewów.

Badania składu granulometrycznego próbek wykazały uziamienie gliny lekkiej, a za
wartość części ilastych (<}) < 2 jim) wahała się w przedziale 8-9%. Na badanym obszarze 
dominują gleby płowe, wytworzone z glin zwałowych zlodowacenia bałtyckiego o uziar- 
nieniu gliny piaszczystej. Wykonane przekroje i pomiar ukształtowania terenu wskazują, 
że obszar cechuje się dość znacznymi, lokalnymi deniwelacjami, które powstały w wyni
ku naruszenia gleby w obrębie pasa roboczego budowy gazociągu (rys. 2). Wykonane 
dwa przekroje poprzeczne pasa budowy w miejscu najmniejszych (przekrój D -D ') -  rys.
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3 oraz największych przekształceń powierzchni terenu (przekrój F -F )  -  rys. 4 wskazują 
na znaczące zmiany w ukształtowaniu powierzchni gleb (deniwelacja lokalna do 120 cm).

Wyznaczona dla próbek glebowych gęstość objętościowa była zróżnicowana i waha
ła się w zakresie 1,26-1,69 Mg • m'3 (gęstość objętościowa suchej masy, tab.l) Podobnie 
wzrost gęstości objętościowej gleby w wyniku zainstalowania podziemnych linii przesy
łowych stwierdzili inni autorzy [Culley i in. 1988].

Stwierdzono występowanie zagęszczenia materiału glebowego, co ma swoje odbicie 
w stosunkowo niskiej maksymalnej pojemności wodnej gleb (tab. 1). Zagęszczenie gleby 
zmniejsza ilość tlenu oraz sprzyja powstawaniu zastoisk wodnych [Stępniewski 1980; 
Lin 1999]. Zmiany ukształtowania terenu z występującymi zagłębieniami, co uwidacznia 
się w przekrojach poprzecznych (rys. 3 i 4), stanowić mogą miejsca stagnowania wody

TABELA 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne gleby 
TABLE 1. Selected physicochemical properties o f  soil

Próbka
Sample

Głębokość
pobrania
Depth
[cm]

Corg Próchnica
Humus

pH
h 2o

C aC 03
[%]

s | ti Po
[Mg • nr3]

MPW

[g*grl][ g - k g 1] [cmol(+) • kg’1]

A 0-30 3,0 5,2 7,65 5,32 n o . n o . 1,46 0,171

30-50 | 1,0 1,7 7,99 8,98 n o . n o .

50-70 13,5 23,3 7,24 1,84 32,4 32,9

C 0-30 1,1 1,9 7,47 - 12,8 13,3 1,60 0,141

30-50 4,5 7,8 5,33 - 8,1 8,8

50-70 | - - - - - -

D 0-30 3,5 6,0 7,93 - 10,9 11,2 1,26 0,209

30-50 0,1 0,7 8,05 1,75 21,1 21,4

50-70 0,8 1,4 8,09 5,89 49,3 49,5

F 0-30 2,1 3,6 7,14 - 12,1 13,0 1,69 0,120

30-50 8,5 14,7 7,44 1,93 16,1 16,7

50-70 2,7 4,7 6,29 - 10,5 12,4

W humus 
z pryzmy

12,4 21,4 6,37 - 6,6 8,4 -

TABELA 2. Zawartości przyswajalnych makro i mikroskładników w  glebie 
TABLE 2. Contents o f  macro and microelements in soil

Próbka Głębokość MakTOskładniki - Macroelements Mikroskładniki -  Microelements
Sample Depth

[cm]
P K I Mg Cu Zn Mn Fe

[mg • kg-r

A 0-30 69,0 41,5 51,0 0,58 0,59 2,06 32,16

C 0-30 52,0 54,0 68,0 0,78 0,80 2,76 62,44

D 0-30 - - n o . 0,57 0,60 2,06 32,20

F 0-30 25,0 49,0 1104,0 0,60 0,32 3,43 12,40
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opadowej i tworzenia się wymoklisk. Stagnująca woda powoduje lokalnie występowanie 
marmurkowatego oglejenia gleby na badanym obszarze.

Skład chemiczny próbek glebowych pobranych z różnych głębokości potwierdza prze
mieszanie materiału glebowego, co skutkuje niską zawartością próchnicy w poziomie po
wierzchniowym, który został przysypany glebą z warstwy podpowierzchniowej (tab. 1).

W wyniku niestarannego wykonania prac ziemnych cześć pierwotnego poziomu próch- 
nicznego została przemieszczona do głębokich warstw, co może utrudnić pełne odtwo
rzenie poziomu próchnicznego przez projektowany zakres prac rekultywacyjnych.

Zawartość makroskładników (P, K i Mg) i mikroskładników (Cu, Zn, Mn i Fe) w 
formach przyswajalnych w glebach pozostających w zasięgu realizacji inwestycji w gle
bach, nie odbiega od zasobności w te składniki gleb płowych tego obszaru, będących 
poza wpływem inwestycji (pas montażowy gazociągu) -  tabela 2.

WNIOSKI

1. Wyniki badań próbek i przeprowadzone pomiary wskazują, że analizowane gleby 
charakteryzują się różnym stopniem zmian, zarówno pod względem ukształtowania 
terenu, gęstości objętościowej, jak też zasobności w makroskładniki i mikroskładni- 
ki. Wykonane przekroje poprzeczne powierzchni w obrębie przebiegu gazociągu dają 
obraz zmian w ukształtowaniu terenu, z występującymi zagłębieniami, które stano
wią miejsca stagnowania wody opadowej i tworzenia wymoklisk.

2. Do najważniejszych, nieodwracalnych przeobrażeń środowiska glebowego należy 
zaliczyć wymieszanie materiału poziomów genetycznych gleby na trasie wykopu. W 
przypadku badanych gleb płowych wykształconych z glin zwałowych wymieszanie 
warstw w obrębie poziomów E, Bt i C spowodowało zniszczenie naturalnej budowy 
genetycznej gleby.

3. Nastąpiło relatywnie trwałe zubożenie warstwy powierzchniowej w próchnicę, jakie 
stwierdzono na badanych fragmentach działek oraz na innych, zrekultywowanych 
odcinkach trasy wykopu.

4. Wzdłuż pasa montażowego stwierdzono zróżnicowane zagęszczenie gleby. Nadmiernie 
zagęszczona gleba charakteryzowała się niską pojemnością wodną oraz oglejeniem, 
świadczącym o okresowym nadmiernym uwilgotnieniu.

5. Wyniki badań wskazują, że skutki instalowania gazociągu tranzytowego dla środowi
ska glebowego mają charakter relatywnie trwały, powodując lokalnie pogorszenie wła
ściwości chemicznych i fizycznych gleby, a w konsekwencji obniżenie jej żyzności.
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