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A bstract: The paper presents the sorption properties o f  post-mining soils undergoing reclamation in the 
Łęknica locality (western Poland), compared to other physico-chem ical characters. Extremely unfavora
ble dump soil properties -  sandy texture, pH in IM KC1 3.2-3.6, and organic matter content o f  0.2-3.5%  
were observed. The mean values o f  EA, TEB, CEC and BS were: 6.7, 0.8, 7.5 cmol • kg'1, 10.4%, 
respectively. Following experimental fertilizing and a 3 -year field experiment, an increase in the acidity o f  
the surface horizons to 3.9-6.8 pH in IM KC1 and increase o f  the organic matter content to 1.0-4.9% were 
noted. The mean values o f  EA, TEB, CEC and BS were: 9.2, 3.1, 12.4 cmol • kg'1, 23.8%, respectively. 
After a 18-year experiment (25 years after basic reclamation), higher mean values o f  EA, TEB, CEC and 
BS were noted: 12.1,3.7, 15.9 cmol • kg'1, 23.5%, respectively. A  different influence o f  forest litter and the 
effect o f  applied reclamation liming were observed.
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WSTĘP

Najczęściej wskazywanymi warunkami uznania rekultywacji za skuteczną są: zabez
pieczenie antyerozyjne terenu rekultywowanego, zapoczątkowanie i utrzymanie proce
sów glebotwórczych oraz nadanie terenowi zamierzonej funkcjonalności. Wszystkie one 
wiążą się z utrzymaniem gruntu (gleby), jako skutecznie działającego bioreaktora. To z 
kolei wiąże się z zapewnieniem możliwie zbliżonych do optymalnych warunków zaopa
trzenia świata ożywionego, zasiedlającego dany teren w wodę i substancje odżywcze, a 
także wyeliminowaniem możliwości toksycznego oddziaływania różnorodnych pierwiast
ków, związków chemicznych i jonów [Schaaf 2001].
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Zagadnienie poprawy właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jest szcze
gólnie istotne wobec utworów piaszczystych. Według Schaafa [2001], istotnym czynni
kiem wzrostu pojemności sorpcyjnej tych utworów może być domieszka węgla brunat
nego, znajdująca się w gruntach pokopalnianych.

Charakterystyczną właściwością, negatywnie wpływającą na tworzenie stabilnych 
ekosystemów na opisywanych terenach pokopalnianych jest kwaśny odczyn zdepono
wanych na nich gruntów [Greinert i in. 2009]. Sytuacja ta jest tym bardziej wadliwa, że 
w toku rekultywacji gruntów używane były i są nadal liczne użyźniacze o odpadowej 
genezie. W warunkach silnego zakwaszenia notowano uwalnianie szeregu zanieczysz
czeń z koloidów glebowych do roztworu glebowego [Sheoran i in. 2010, Brown, Calas 
2011]. Poza odczynem, procesy desorpcji zależą od zastosowanych metod uprawy po
wierzchni gleby (gruntu), warunków klimatycznych, ilości i jakości koloidów, potencjału 
redox, aktywności mikrobiologicznej i wielu innych czynników [Alloway, Ayres 1999, 
Reeder i in. 2006, Sheoran i in. 2010].

Celem pracy było przedstawienie zmienności właściwości sorpcyjnych gruntów po
kopalnianych poddanych działaniom rekultywacyjnym, na przestrzeni 25 lat od ich prze
prowadzenia, a 18 od rozpoczęcia doświadczenia nawozowego.

MATERIAL I METODY

W pracy zaprezentowano właściwości sorpcyjne rekultywowanych gruntów pokopal
nianych zwałowiska zewnętrznego byłej kopalni węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów”, 
zlokalizowanej w okolicy Łęknicy. Badania wykonano przed założeniem polowego do
świadczenia nawozowego (1986 r.), w pierwszym okresie jego prowadzenia (1989 r.) oraz 
18 lat po założeniu (2004 r.). Doświadczenie objęło 10 wyodrębnionych poletek 35x8 m, 
na których zastosowano zróżnicowane nawożenie mineralne, zgodnie z ogólną koncepcją 
modelu rekultywacji PAN:

1 -  bez nawożenia
2 -  wapno magnezowe 8 kg • ha”1
3. -  N -  100, P O -  70 kg • ha'1
4. -  N -  100, K20  -  160 kg • h a 1
5. -  N -  100, P O -  70, K O -  160 kg • h a 1
6. -  N -  200, P2Os -  140, K O -  320 kg • h a 1
7. -  wapno magnezowe 8 Mg-ha"1, N -  100, P2Os -  70 kg • ha'1
8. -  wapno magnezowe 8 Mg-ha'1, N -  100, K^O -  160 kg • ha"1
9. -  wapno magnezowe 8 Mg-ha"1, N -  100, P2Os -  70, K<0 -  160 kg • ha"1
10.- wapno magnezowe 8 Mg-ha"1, N -  200, P2Os -  140, l o  -  320 kg • ha'1
Nasadzenie sosny zwyczajnej na opisywanej powierzchni wykonano w 2000 roku.
Przed rozpoczęciem zabiegów rekultywacyjnych próbki pobierano z warstw profilu

geologicznego. Po rekultywacji technicznej wykonano odkiywki, z których próbki po
brano z warstw: 0-25, 25-50, 50-75 i 75-100 cm. W czasie od bezpośrednio poprzedza
jącego rozpoczęcie doświadczenia nawozowego (1986) do roku 2004 na każdym poletku 
doświadczalnym, w ich centralnych częściach, wykonywano odkrywki. Próbki pobiera
no z różnicujących się poziomów glebowych oraz warstw gruntu zwałowiska.

Próbki gruntu, po przewiezieniu do laboratorium, suszono w temp. 35°C, po czym 
przesiewano przez sito o średnicy oczek 2 mm. Próbki ściółki leśnej przed przesianiem 
mielono, używając do tego celu Laboratoryjnej Kruszarki Szczękowej LKS-s ZPU „Tet- 
chem”. Każdą z próbek dokładnie wymieszano celem homogenizacji gruntu.
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Analizę laboratoryjną składu granulometrycznego wykonano zgodnie z PTG 2008; za
wartość materii organicznej wyznaczono przez określenie strat po prażeniu; pH oznaczono 
potencjometrycznie przy stosunku gleba: roztwór 1:2,5; S i Hh metodą Kappena [Mocek, 
Drzymała 2010]. Na podstawie wyznaczonych właściwości sorpcyjnych wyliczono: T 
jako sumę Hh i S oraz V jako procentowy udział S w T. Straty po prażeniu oznaczono w 
naważkach gruntu o masie 2-5 g, ważąc pozostałość po spalaniu w piecu muflowym w 
temp. 550°C. Zawartość węglanów w gruntach oznaczono metodą Scheiblera.

Wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując do tego celu oprogramowanie 
Statistica f. Windows 9.1 firmy StatSoft oraz funkcje statystyczne programu Excel 2007 
firmy Microsoft.

WYNIKI

Grunty zwałowiska zewnętrznego byłej kopalni węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów” 
charakteryzował lekki skład granulometryczny. Zdeponowane na nim grunty zawierały 
61-86% piasku (śr. 82%), 8-32% pyłu (śr. 12%) oraz 5-9% iłu (śr. 6%). Części mineralne
0 średnicy zastępczej poniżej 0,02 mm stanowiły 11-18% [Greinert i in. 2009]. Zgodnie z 
PTG 2008 klasyfikuje to większość z tych gruntów do grupy i podgrupy granulometrycz- 
nej piasku słabogliniastego. W depozycie hałd odnotowano także obecność piasków luź
nych, piasków gliniastych i w niewielkiej ilości glin piaszczystych.

Grunty te odznaczały się w czasie przed założeniem doświadczenia nawozowego niską 
zawartością materii organicznej -  0,2-3,5%, kwaśnym odczynem -  pH w IM KC1 3,2-3,6
1 3,4-4,0 w wodzie. W konsekwencji stwierdzono słabe właściwości sorpcyjne (tab. 1). 
Dla wszystkich materiałów pokopalnianych rejonu Łęknicy wyraźna jest stała tendencja 
silnego ich zakwaszania w wyniku intensywnego utleniania pirytu i markazytu, w które 
obfitują łęknickie grunty nadkładowe. Zawartość węglanów była niska, wahając się od 
zera do 0,84% s.m., średnio 0,39% s.m.

Po pierwszych latach prowadzenia doświadczenia nawozowego -  w latach 1987-1989 
-  stwierdzono postęp w zasiedleniu terenów rekultywowanych przez roślinność wyższą, 
głównie zielną. Zaobserwowano także bardziej intensywny wzrost rosnących na tym 
terenie drzew sosny zwyczajnej, aczkolwiek w pierwszych latach po znacznym wzboga
ceniu podłoża w składniki pokarmowe musiały one konkurować z roślinnością trawiastą. 
Wprowadzone dodatkowe wapnowanie w ilości 8 Mg • ha'1 spowodowało odnotowane w

TABELA 1. Straty po prażeniu, pH i właściwości sorpcyjne gruntów pokopalnianych z rejonu Łęknicy 
po niwelacji terenu, 1986
TABLE 1. Loss on ignition, pH and sorption properties o f  post-mining grounds in Łęknica locality after 
levelling o f  the terrain, 1986

Podstawowe statystyki 
Basic statistics

Mat. organ 
O.M.

pH Hh S 
(EA) |(TEB)

T
(CEC)

V
(BS)

[%] w H ,0 w K C l [cmol • kg'1] [%]

Minimum (min) 0,2 3,4 3,2 2,8 0,2 3,0 2,6

Maksimum (max.) 3,5 4,0 3,6 12,4 2,0 14,0 25,0

Średnia arytm (arythm. mean) 1,0 - - 6,7 0,8 7,5 10,4

Średnia geom. (geom. mean) 0,8 - - 6,4 0,6 7,2 8,2

Odch. stand, (std. dev.) 0,7 - - 2,1 0,6 2,3 7,1
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TABELA 2. Straty po prażeniu, pH i właściwości sorpcyjne gruntów pokopalnianych z rejonu Łęknicy 
toy  lata po rekultywacji (1989 r .)
TABLE 2. Loss on ignition, pH and sorption properties o f  post-mining grounds in Łęknica locality three 
years after reclamation (1989 yr)

Podstawowe statystyki 
Basic statistics

Mat. organ 
O.M.

pH Hh
(HA)

S
(TEB)

T
(CEC)

V
(BS)

[%] w ą o w K C l [cmol • kg"1] [%)]

Minimum (min.) 1,0 3,8 3,2 1,2 0,2 5,3 1,4

Maksimum (max.) 4,9 7,8 6,8 16,5 17,4 24,1 89,7

Średnia arytm - Arythm. mean 3,1 - - 9,2 3,1 12,4 23,8

Średnia geora -G eom  mean 2,9 - - 8,0 1,2 11,9 10,1

Odch. stand. - Std. dev. 1,1 - - 4,0 4,4 3,5 28,6

Średnia dla warstw pow. 
Mean value for the surface 
horizon

3,3

■ '

5,4 8,5 13,9 58,9

Średnia dla warstw podpow. 
Mean value for the 
subsurface horizon

3,1

‘

i
4,1 9,2 1,8 11,1

Średnia dla gruntu rodzimego 
Mmean value for the bedrock)

3.0 - - 11,8 0,4 12,2 3,6

roku 1989 zredukowanie zakwaszenia warstw powierzchniowych (0-10 cm) -  pH w H20  
wyniosło 5,2-7,8, a w IM KC1 3,9-6,8. Jednak niżej zalegające warstwy w profilach 
uległy powtórnemu zakwaszeniu -  warstwy 10-20 cm charakteryzowały się pH w H20  
4,1-7,0 i w IM KC1 3,5-6,0, a w warstwach hałd zalegających poniżej 20 cm pH w H20  
wynosiło 3,8-5,2, a w IM KC1 3,2-4,4 (tab. 2). Straty po prażeniu nie różnicowały 
warstw profili, wynosząc średnio dla 0-10 cm -  3,3%, 10-20 cm -  3,1% i dla niżej 
zalegających 3,0%. W wyniku zastosowanego nawożenia uległa redukcji kwasowość 
hydrolityczna w warstwach powierzchniowych i podpowierzchniowych, wzrosła suma 
kationów o charakterze zasadowym, a w warstwach powierzchniowych, także stopień 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym. Zaobserwowa
no, że już po 3 latach uzyskana korzystna zmiana właściwości gruntów zaczęła się od
wracać za sprawą wtórnego zakwaszenia.

18 lat po rozpoczęciu doświadczenia nawozowego, a w 25. roku od posadzenia drze
wek sosny zwyczajnej zatarły się różnice między kombinacjami nawozowymi. Na polet
kach niewapnowanych w roku 1986 uzyskano średnie wartości Hh, S, T i V odpowied
nio: 12,9, 3,7, 16,6 cmol • kg'1 i 21,7%. Na poletkach wapnowanych uzyskano wartości 
średnie Hh, S, T i V odpowiednio: 11,4, 3,8, 15,2 cmol • kg'1 i 25,3%. Zaobserwowano 
bardzo czytelne zróżnicowanie między właściwościami sorpcyjnymi poziomu ściółki le
śnej, poziomu mineralnego z formującą się materiąpróchniczną zalegającego poniżej oraz 
mineralnych warstw gruntu hałdy (tab. 3 i 4).

Zauważono zależność pomiędzy właściwościami sorpcyjnymi gruntów w 25. roku 
po zakończeniu pierwszych działań rekultywacyjnych (w 18. po założeniu rekultywacyj
nego doświadczenia nawozowego) a ich odczynem. Kwasowość hydrolityczna wykaza
ła zależność odwrotnie proporcjonalną do zmian pH. Współczynnik korelacji między tymi
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TABELA 3. Właściwości sorpcyjne i pH gruntu na poletkach niewapnowanych (wartości śr., 2004 r.) 
TABLE 3. Sorption properties and pH of grounds on the unlimed plots (mean values, 2004 yr)_____
Kombinacja nawozowa i poziom poboru 
Fertfers combination and sampling depth

Hh i 
(EA)

S (TEB) T
(CEC)

V
(BS)

Mat.
organ.
O.M.

pH

[cmol • kg-1] [%] wąo wKCl

0 ściółka - litter 26,8 12,2 39,0 31.3 12,2 4,8 4,1
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* grunt 8,2 4,6 12,8 35,9 2,0 5,3 4,6
mineralny - mineral ground 6,9 2,3 9,2 24,8 1,8 4,2-6,0 3,8-5,4
śr. z pola - av. ibr field 9,6 4,3 13,9 31,8 3,6 - -

NP ściółka - litter 21,2 8,0 29,2 27,4 30,2 4,9 4,2
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* 9,2 4,1 13,2 31,1 3,1 5,2 4,3
grunt mineralny -mineral ground 12,4 2,2 14,6 14,5 1,9 3,3-4,6 3,0-4,1
śr. z pola - av. for field 13,3 3,5 16,8 19,4 6,8 - -

NK ściółka -litter 23,6 9,1 32,7 27,8 29,9 4,0 3,5
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* 10,4 2,1 13,0 15,8 2,0 4,4 3,9
grunt mineralny -mineral ground 13,1 2,9 16,0 18,7 2,0 3,3-3,6 2,9-3,2
śr. z pola -av. ibr field 14,4 3,8 18,3 19,7 ! 6,7 - -

NPK ściółka - litter 22,0 9,6 31,6 30,4 24,9 4,8 4,0
wierzchni poz. min. -min s. horiz.* 9,6 4,4 14,0 31,4 \ 2,5 4,8 4,2
grunt mineralny - mineral ground 13,7 1,9 15,6 12,2 1,9 3,3-3,5 2,9-3,1
śr. z pola - av. tbr field 14,4 3,6 18,0 18,4 5,8 - -

2NPK ściółka - litter 30,0 8,6 38,6 22.3 43,1 4,5 3,8
wierzchni poz. min. -min. s. horiz.* 9,6 2,5 12,1 20,7 2,3 4,5 3,9
grunt mineralny - mineral ground 9,6 2,0 11,6 17,6 1,5 3,4-4,5 3,0-3,8
śr. z pola - av. for field 13,0 3,2 16,2 18,9 8,6 - -

* wierzchni poziom mineralny, wzbogacony w materię organiczną - mineral surface horizon, enriched in 
organic matter

TABELA 4. Wfeściwości sorpcyjne gruntu na poletkach wapnowanych, wartości śr., 2004 
TABLE 4. Sorption properties of grounds on the limed plots; mean values, 2004
Kombinacja nawozowa i poziom poboru 
Fertilizers combination and sampling depth

Hh
(EA)

S
(TEB)

T
(CEC)

V(BS) Mat
organ.-
O.M.

pH

[cmol - kg’1] [%] h2o KC1
0 ściółka - litter 14,4 4,6 19,0 24,2 43,7 4,6 4,2

wierzchni poz min. - min. s. horiz.* 8,4 3,4 11,8 28,8 0,9 6,8 6,0
grunt mineralny - mineral ground 13,0 2,7 15,7 17,3 0,7 3,5-4,4 3,0-3,9
śr. z pola - av. for field 12,5 3,1 15,6 20,4 7,9 - -

NP ściółka - litter 24,8 11,4 36,2 31,5 38,6 4,6 3,9
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* 5,2 4,0 9,2 43,5 1,7 6,3 6,0
grunt mineralny - mineral ground 8,7 2,6 11,3 22,8 1,2 3,7-5,2 3,4-4,6
śr. z pola - av. for field 10,8 4,3 15,1 27,7 7,5 - -

NK ściółka - litter 21,2 7,7 28,9 26,6 25,0 4,9 3,9
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* 6,8 3,4 10,2 33,3 0,8 5,7 5,0
grunt mineralny - mineral ground 10,7 2,3 13,0 17,7 0,9 3,6-5,0 3,4-4,5
śr. z pola - av. for field 11,8 3,4 15,2 21,8 4,9 - -

NPK ściółka - litter 23,6 9,3 32,9 28,3 27,0 4,8 4,1
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* 5,6 4,4 10,3 42,7 1,1 6,5 6,2
grunt mineralny - mineral ground 7,6 2,8 10,4 27,8 1,2 3,5-6,6 3,2-6,3
śr. z pola - av. for field 9,9 4,1 14,1 30,3 5,5 - -

2NPK ściółka - litter 28,6 9,6 38,2 25,1 35,2 4,8 4,0
wierzchni poz. min. - min. s. horiz.* 6,8 4,3 11,2 38,4 1,7 6,0 5,7
grunt mineralny - mineral ground 9,2 2,7 11,9 23,7 1,5 3,5-5,7 3,0-5,2
śr. z pola - av. for field 12,0 4,1 16,1 26,4 7,1 - -

* wierzchni poziom mineralny, wzbogacony w materię organiczną - mineral surface horizon, enriched in 
organic matter
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TABELA 5. Zależność pomiędzy właściwościami sorpcyjnymi, a pH gruntów pokopalnianych (2004 r.) 
TABLE 5. The relationship between sorption properties and pH o f  post-mining grounds (2004 yr)

Analizowany związek 
Analysed relationship

Współczynnikkorelacji r 
Correlation coefficient r

Równanie regresji 
Regression equation

Współczynnik determinacji D 
Determination coefficient D 
[%]

x -  p H -H 2 0 ;y -  Hh -0,74* y = 0,59x - 0,09 55

x - pH -H 20; y - S +0,52 y = -0,78x + 13,9 27

x - pH -H 20; y - T +0,19 y = -0 ,19x + 13,8 4

x - pH -H 20; y - V -0,72* y = -5 ,2 6 x +  102,0 53

* istotność na poziomie 95%, significance at 95%

wskaźnikami wyniósł -0,74, a wskaźnik determinacji 54,8%. Podobną zależność stwier
dzono między stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze za
sadowym ^) a pH. Współczynnik korelacji między tymi wskaźnikami wyniósł -0,72, a 
wskaźnik determinacji 52,7% (tab. 5).

DYSKUSJA
Tereny rekultywowane po wydobyciu węgla brunatnego są pokryte gruntem bezgle- 

bowym nadkładu nadwęglowego o różnych właściwościach. W Polsce są to plejstoceń- 
skie piaski, żwiry i gliny polodowcowe oraz mioceńskie i plioceńskie iły, mułki, osady 
piaszczysto-mułkowe, piaski drobnoziarniste, piaski i żwiry kwarcowe [Wróbel 1989]. 
Tworzą one zróżnicowane warunki wzrostu i rozwoju roślin, odznaczając się między 
innymi odmiennymi zdolnościami w odniesieniu do retencji wodnej i sorpcji kationów. 
Grunty łęknickie, o przewadze piasków słabo gliniastych, są pod tym względem bardzo 
słabym materiałem glebotwórczym. Dodatkową, negatywną właściwością tych substra
tów jest wysoka zawartość siarczków żelaza, które utleniając się drastycznie zakwaszają 
podłoże, co może zaznaczać się przez dziesięciolecia [Krzaklewski, Wójcik 2000]. Od
czyn analizowanych gruntów przed rekultywacyjnym wapnowaniem był silnie kwaśny -  
pH w IM KC1 wynosiło 3,2-3,6. Są to wyniki porównywalne z uzyskanymi przez Keplin 
i Hiittla [2001], Borken i in. [2002], Nietrzebę-Marcinonis i Mrówczyńską-Siadak [2004], 
Krzaklewskiego i in. [1997], Wójcika i Krzaklewskiego [2009].

Wyniki analiz próbek pobranych w roku 2004 wyraźnie wykazały zwiększenie kwa
sowości hydrolitycznej poziomu ściółki leśnej, co jest typowe dla siedlisk borowych, 
zwłaszcza w ostatnich dekadach [Porębska i in. 2008]. Zjawiskiem nietypowym dla sie
dlisk borowych jest natomiast obniżenie kwasowości hydrolitycznej w poziomach zale
gających bezpośrednio pod ściółką, zarówno w kombinacjach wapnowanych dawką 
8 Mg • ha'1, jak też pozbawionych tego nawożenia. Analizując odczyn tych poziomów 
można założyć, że jest to utrzymujący się jeszcze efekt zasadniczego wapnowania rekul
tywacyjnego w dawce 50 Mg • ha'1 zaaplikowanego w fazie rekultywacji podstawowej 
zamkniętego terenu pokopalnianego. Nie zaobserwowano następczego wpływu zróżni
cowanego nawożenia mineralnego na kształtowanie się kwasowości hydrolitycznej oraz 
pozostałych wskaźników właściwości sorpcyjnych: S, T i V. Wartość T jest najwyższa 
w poziomach ściółki, co jest efektem oczekiwanym i potwierdzanym w literaturze [Gast 
i in. 2001, Wójcik, Krzaklewski 2009]. Wartość V jest wyższa w większości poziomów 
zalegających bezpośrednio pod ściółką, co potwierdza sugestię dotyczącą wapnowania
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rekultywacyjnego zamieszczoną powyżej. Porębska i in. [2008] podają, jako typową dla 
siedlisk borowych porośniętych sosną zwyczajną wartość V 20-30%, a niekiedy nawet 
tylko ok. 10%. Nietrzeba-Marcinonis i Mrówczyńska-Siadak [2004] odnotowały taką 
tendencję na rekultywowanych powierzchniach z sukcesją borową, jako wskazującą na 
powolne ustrukturalnienie tworzącej się gleby przy małej jej odporności na degradację. 
Warte jest podkreślenia, że nawet na lepszych gatunkowo gruntach, jak gliny Turowskie, 
obserwowano efekt utrzymywania się wysokiej kwasowości hydrolitycznej warstw (po
ziomów) niżej położonych w profilach niż 10-20 cm p.p.t., nawet w 30-letnich zalesie- 
niach liściastych [Wójcik, Krzaklewski 2009]. Szymańska i in. [2007] wskazali na zmniej
szenie pojemności sorpcyjnej wobec kationów (T) w rezultacie stosowania jedynie na
wożenia NPK, w porównaniu z kombinacją doświadczalną CaNPK. Wyniki przedstawia
nego doświadczenia nie potwierdzają tej obserwacji, co może się wiązać z odmiennymi 
właściwościami gruntu i charakterem siedliskotwórczym nasadzenia.

WNIOSKI

1. Pokopalniane grunty rejonu Łęknicy charakteryzują się piaszczystym składem gra- 
nulometrycznym i niską zawartością pedogenicznego węgla organicznego.

2. Właściwości sorpcyjne gruntów rekultywowanych odznaczają się przewagą kwaso
wości hydrolitycznej w generalnie niskiej pojemności sorpcyjnej wobec kationów.

3. Zastosowanie wysokiej dawki wapna w trakcie rekultywacji technicznej daje widocz
ny efekt 25 lat po jej wprowadzeniu w warstwach podpowierzchniowych. Widoczny 
jest w nich wyższy stopień wysycenia kationami o charakterze zasadowym(V).

4. Zastosowane nawożenie mineralne, zgodne z wytycznymi modelu PAN, ma w wa
runkach gruntów łęknickich znaczenie czynnika startowego. Po 18 latach różnicują
ce znaczenie nawożenia mineralnego uległo zatarciu.

5. Istotny wpływ na kształtowanie się właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnia
nych ma proces formowania się poziomu ściółki leśnej na ich powierzchni. W przy
padku nasadzenia borowego powoduje to wyraźny wzrost kwasowości hydrolitycz
nej (Hh) i pojemności sorpcyjnej wobec kationów (T).
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