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A bstract: Following opencast brown coal mining carried out in Konin region, mining objects appeared in 
farming and forest areas. They include external and internal dumping grounds as well as opencast workings 
considered as elements o f  degraded landscape. The soil cover found on dumping grounds is made up, to a 
considerable extent, from boulder clay o f  the central Polish glaciation and its properties favour cultivation 
o f  alfalfa rape and winter wheat which are introduced onto dumping grounds within the framework o f  
agricultural land reclamation. Natural and economical advantages resulting from agricultural crops and 
especially alfalfacultivation caused that farming landscape is now dominant on post-mining grounds. The 
primary form of land utilisation is arable lands and alfalfa makes up 79.3%  o f  the total cropping structure. 
Thanks to agricultural and forest land reclamation, both external and internal dumping grounds were 
skilfully integrated with the surrounding landscape and remain in harmony with it and, therefore, landsca
pe continuity was achieved.
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WSTĘP
Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego prowadzona od 65 lat przez KWB „Ko

nin” S.A. na obszarze Równiny Kleczewskiej, w południowo-wschodniej części Wyso
czyzny Gnieźnieńskiej [Krygowski, 1961] wywarła piętno na krajobrazie tego subregio
nu. W przestrzeni rolniczej i leśnej znalazły się obiekty górnicze: zwałowiska zewnętrzne, 
wewnętrzne czy wyrobiska. Ich liczba wynosi 22, w tym 8 zwałowisk zewnętrznych, 7 
zwałowisk wewnętrznych i 7 wyrobisk. Są to nowe, antropogeniczne, o bardzo zróżni
cowanej morfometrii [Gilewska 2008; Kasztelewicz 2010], elementy krajobrazu, utożsa
miane z krajobrazem zdewastowanym. Rolą rekultywacji, uznawanej za podstawową 
formę kształtowania krajobrazu i minimalizacji konfliktów przestrzennych, jest transfor
macja krajobrazu zdewastowanego w krajobraz rolniczy, leśny, rekreacyjny.
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Krajobraz jest pojęciem złożonym. Celem niniejszej pracy jest analiza dwóch czynni
ków (geokomponentów), które kształtują strukturę i funkcjonowanie krajobrazu rolni
czego. Są to właściwości gleb rozwijających się na zwałowiskach i pokrywa roślinna.

MATERIAŁ I METODY

Badania dotyczące właściwości pokrywy glebowej prowadzono na polu doświadczal
nym Zakładu Rekultywacji zlokalizowanym na zwałowisku wewnętrznym Pątnów. Ma
teriał nadkładowy zdeponowany 32 lata temu w wierzchniej warstwie zwałowiska, stał 
się materiałem macierzystym dla gleb. W badaniach uwzględniono dwa podstawowe sys
temy użytkowania osadów pogómiczych:
I system rzepakowo-zbożowy, polegający na przemiennej uprawie rzepaku i pszenicy
II system paszowo-zbożowy, w którym przez 4 lata uprawiana jest lucerna z kup

kówką pospolitą, przez 2 następne lata pszenica ozima.
W systemie I słoma i resztki roślinne są corocznie przyorywane. W systemie II ilość 

zabiegów agrotechnicznych jest ograniczona i znaczący dopływ substancji organicznej 
odbywa się w 4. roku po likwidacji uprawy lucerny. Przez następne 2 lata słoma, resztki 
roślinne i korzeniowe są przyorywane corocznie.

W obu systemach stosowane były trzy kombinacje nawożenia mineralnego -  0 NPK 
(bez nawożenia), 1 NPK, 2 NPK. Nawożenie mineralne na kombinacji 1 NPK dla rzepaku 
wynosi 305,2 kg • ha'1, pszenicy ozimej 243,9 kg • ha'1, lucerny 348,2 kg • ha'1. Kombi
nacja nawozowa 2 NPK, stosowana jedynie w badaniach, jest podwojeniem dawki nawo
zowej stosowanej na kombinacji 1 NPK.

Próbki do badań pobrane zostały z 25 cm warstwy wierzchniej (poziomu Ap). Ozna
czono w nich powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie metodami, zawartość węgla 
organicznego, azotu ogółem, przyswajalnych form fosforu i potasu. Obliczony został 
współczynnik korelacji pomiędzy właściwościami chemicznymi a kombinacjami nawo- 
żeniowymi i systemami użytkowania.

Strukturę użytkowania gruntów i strukturę zasiewów, omówiono na podstawie proto
kołów odbioru prac rekultywacyjnych, protokołów dotyczących oceny zagospodarowa
nia zrekultywowanego terenu oraz biznesplanów przygotowanych przez Zakład Rekulty
wacji dla użytkowników terenów pogómiczych. Dane te zostały zweryfikowane podczas 
wizji terenowej.Wykorzystano także ortofotomapy.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

Cechą pokrywy glebowej, znajdującej się na zwałowiskach, jest heterogenność, wy
nikająca z losowego zmieszania i rozlokowania w masie ziemnej skał nadkładu -  iłów 
poznańskich, glin zwałowych, zlodowaceń Warty i Wisły, piasków o różnym pochodze- 
niu.W litologicznie zróżnicowanym profilu glebowym przeważa glina zwałowa szara, 
zlodowacenia środkowo-polskiego, zasobna w węglan wapnia.Właściwości materiałów 
pogómiczych, a także gleb rozwijających się z tej skały zostały przedstawione w wielu 
publikacjach [Bender 1995, Bender 2000, Bender, Gilewska 2000, Gilewska, Otremba 
2001, Spychalski i in. 2008]. Jest to materiał macierzysty dla gleb znacznie korzystniejszy 
od utworów akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej, z których wytworzone zo
stały gleby na terenach przeznaczonych pod eksploatację. Dominował na nich krajobraz 
rolniczy i przeważały użytki rolnicze. W strukturze zasiewów było żyto, mieszanki zbożo
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we, ziemniaki. Brak było w niej miejsca dla gatunków o dużych wymaganiach glebowych: 
lucerny, pszenicy, rzepaku. Obecnie te rośliny, a przede wszystkim lucerna, uprawiane są 
na terenach pogómiczych KWB „Konin”.

Lucerna jest rośliną preferującą gleby o odczynie zasadowym, zasobne w wapń i 
potas, a więc predysponowaną do uprawy na terenach pogómiczych w rejonie Konina. 
Należy do roślin wieloletnich, dodatkowo wielokośnych, wydającą średnio 3-5 odrostów 
rocznie. Biomasa lucerny zawiera około 23% białka i może być użytkowana na zielonkę, 
siano, sianokiszonkę, susz, a także na nasiona. Czteroletnia lucerna, jak podaje Mazur 
[1981], potrafi związać rocznie około 160 kg N • ha'1 i pozostawia około 6600 kg • ha'1 
resztek roślinnych. Większość azotu po przyoraniu lucerny trafia do gleby. Jest to zna
czący dopływ substancji organicznej i deficytowego azotu, ważnych dla procesów gle- 
botwórczych. Ponadto silny, palowy system korzeniowy lucerny, głęboko przerasta gle
bę i powoduje rozkruszanie oraz rozluźnianie spoistych mas ziemnych, ułatwiając wy
mianę gazową i ruch wody.

Lucerna wprowadzona została na tereny pogómicze przez Bendera [1995], bezpo
średnio po wykonaniu rekultywacji technicznej, w ramach obudowy biologicznej. Obu
dowa biologiczna powierzchni stanowi zasadniczą część rekultywacji biologicznej, wy
konywanej na ogół przez sprawcę przekształceń -  kopalnię. Uprawa lucerny jest konty
nuowana w fazie zagospodarowania, stanowiącej dalszy etap rekultywacji i realizuje ją  
nabywca obszaru.

Paszowo-zbożowy system użytkowania osadów, w założeniach koncepcji gatunków 
docelowych [Bender, 1995], opracowany został dla gospodarstw z infrastrukturą gospo
darczą. Drugi system -  rzepakowo-zbożowy dla gospodarstw bez infrastruktury. Oba 
systemy użytkowania, jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, korzystnie wpły- 
wająna właściwości gleb. Największa akumulacja azotu i węgla nastąpiła jednak w war
stwie ornej gleby, reprezentującej paszowo-zbożowy system rekultywacji. Jest to szcze
gólnie zauważalne na poletkach bez nawożenia mineralnego (0 NPK). Większą zasobno
ścią w związki fosforu i potasu charakteryzuje się gleba objęta przemienną uprawą rzepa
ku i pszenicy. Różnice pomiędzy zawartością składników, kombinacjami nawozowymi i 
systemami użytkowania, są istotnie statystyczne. Z danych zamieszczonych w tabeli 1 
wynika również, jak ważną rolę w kształtowaniu właściwości gleb rozwijających się na 
zwałowiskach odgrywa nawożenie mineralne, w terminologii rekultywacyjnej nazywane 
naprawą chemizmu.

Dodatkową zaletą systemu paszo wo-zbożo wego jest zmniejszenie ilości orek i innych 
zabiegów uprawowych, a tym samym nakładów na uproduktywnienie zwałowisk pogór- 
niczych. Uzyskiwane plony (tab. 2) wyższe także w systemie paszowo-zbożowym, szcze
gólnie w odniesieniu do kombinacji 0 NPK, dodatkowo obniżają koszty rekultywacji.

System paszowo-zbożowy dominował i dominuje nadal, aczkolwiek z pewnymi mo
dyfikacjami w praktyce rekultywacyjnej. Uprawa lucerny jest wydłużana do 8-10 lat, a 
zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, w azot w szczególności, odbywa się głównie 
na drodze biologicznej. Powierzchnie obudowane lucerną zabezpieczone są przed erozją 
wodną, wietrzną oraz inwazją rokitnika i wierzby. Ten system użytkowania nazwany 
został przez Bendera konserwacją powierzchni.

Użytkowanie lucerny przez okres dłuższy niż 10 lat, co nie jest przypadkiem odosob
nionym, wpływa negatywnie na jej stan. Łan lucerny zostaje silnie przerzedzony i zaczy
na pojawiać się trzcinnik piaskowy oraz kępy krzewów. Takie powierzchnie sprawiają 
wrażenie porzuconych i bezpańskich. W powszechnym przekonaniu winna tego stanu 
jest kopalnia, a nie nabywca gruntów pogómiczych.
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TABELA 1. Wpływ systemu użytkowania na właściwości gleb rozwijających się na terenach 
pogómiczych
TABLE 1. Influence o f  utilization system o f  properties on soil developed post mining grounds

Zawartość
Content

Kombinacja
nawozowa
Fertilization
treatment

System -  System Średnia
Meanrzepakowo-zbożowy 

rape-cereal
paszo wo- zbożowy 
fodder-cereal

rzepak pszenica 
rape winter-wheat

lucerna
alfalła

pszenica 
winter-wheat

Corg 
[g ■ kg:1] 
Organie C

O N P K 4,7 5,6 6,1 6,6 5,7

1 NPK 6,8 i 7,2 7,7 ]8,3 7,4

2 NPK 7,9 '8,3 9,0 19,4 8,7

Średnia 6,4 j 7,0 7,6 8,1 7,3

NIRq.os dla: S -  0,33; N  -  0,26; S x N - 0,75;

N
ogółem
[g-k gr1]
TotalN

O N P K 0,43 :0,42 0,63 0,69 0,54

1 NPK 0,59 i 0,59 0,75 10,80 0,68

2 NPK 0,73 0,72 © 00 to p 00 00 0,79

Średnia 0,58 |0,58 0,73 10,79 0,67

NIR™  dla: S -  0,33; N  -  0,26; S x N - 0,75:

Stosunek
C N
Ratio
C N

O N P K 10,93 13,34 9,69 i 9,57 10,89

1 NPK 11,53 12,21 10,27 -10,38 11,10

2 NPK 10,83 11,53 9,27 110,69 10,66

Średnia 11,10 12,36 9,73 |10,22 10,89

NIRo.05 dla- S -  0,33; N  -  0,26; S x N  -  0,75;

P
[mg • k g 1]

O N P K 28,7 28,6 25,7 28,6 27,4

1 NPK 123,4 113,4 61,5 66,7 91,1
2 NPK 143,5 136,5 176.3J ! 1 81,0 109,4

Średnia 98,5 92,4 j 54,5 58,9 75,9

NIRn os dla: S -  0,33; N  -  0,26; S x N  -  0,75;

K
[mg • k g 1]

O NPK 68,9 177,2 65,6 68,0 69,7

1 NPK 118,7 127,0 87,9 92,1 106,2

2 NPK 182,6 1199,2 109,6 107,0 149,4

Średnia 122,8 134,5 87,9 i 88,8 108,7

N I R ^  dla: S -  0,33; N  -  0,26; S x N  -  0,75;

Na terenach pogómiczych KWB „Konin” rekultywacja biologiczna została zdomino
wana przez rekultywację rolniczą. Objętych jest nią według Kasztelewicza [2010] ok. 
3909 ha. Zalesionych zostało 2402 ha, a rekultywacja wodna, rekreacyjna specjalnie re
alizowana jest na 1356 ha. Rekultywacja rolnicza prowadzona jest na wszystkich zwało
wiskach KWB „Konin”, za wyjątkiem zwałowiska Pątnów-Jóźwin i Drzewce. Agroeko- 
systemy zajmują od 29,8 do 49,0% powierzchni zwałowisk. Największa powierzchnia 
objęta rekultywacją rolniczą znajduje się na zwałowisku Jóźwin i wynosi 1287 ha, nieco 
mniejsza na zwałowisku Kazimierz -  1063 ha.

Rekultywacja rolnicza jest preferowana przez kopalnię. Umożliwia ograniczenie kosz
tów ponoszonych na rekultywację i szybkie zbycie obciążonych wysokimi podatkami 
obszarów. Takich możliwości nie stwarza rekultywacja leśna ani rekreacyjna. Ostatnio
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TABELA 2. Średnie plony roślin uprawianych na glebach rozwijających się na terenach pogórniczych 
TABLE 2. Mean yielding o f  cultivate plant on the soil developed from post mining grounds

Systemy użytkowania 
Utilization system

Gatunek rośliny 
Plant species

Nawożenie
Fertilization

Średnie plony 
Mean yielding

Mg • ha'1 jedn. zbożowe 
units cereales

Rzepako wo- zbożowy Rzepak O NPK 0 0
Rape-cereal Rape 1 NPK 1,05 20,9

2 NPK 1,22 24,3

Pszenica O NPK 0,83 8,3
Winter wheat 1 NPK 3,53 35,3

2 NPK 4,12 41,2

Paszo wo- zbożowy Lucerna ONPK 8,6 43,0
Fodder-cereal ALfalfa 1 NPK 11,0 55,0

2 NPK 12,5 62,5

Pszenica O NPK 1,32 13,2
Winter wheat 1 NPK 3,13 31,3

2 NPK 4,07 40,7

po 5-6 latach od zaprzestania działalności przemysłowej przeprowadzana jest, nie mająca 
podstaw przyrodniczych, klasyfikacja bonitacyjna. Nadanie charakteru rolnego pewnym 
obszarom powoduje zmianę ich statusu z terenów różnych, obłożonych wysokim podat
kiem od nieruchomości, na grunty rolne i objęcie ich wielokrotnie niższym podatkiem 
rolnym.

Przestrzennie na zwałowiskach KWB „Konin”, z racji przewagi rolniczego kierunku 
rekultywacji dominuje krajobraz rolniczy. Główną formą użytkowania są użytki rolnicze, 
a wśród nich grunty orne. Około 10% powierzchni stanowią nieużytki, powstające w 
wyniku osiadania i zabagniania terenu czy porzucenia ziemi. Strukturę tego krajobrazu 
kształtują duże, o kształcie prostokątów lub kwadratów powierzchnie, rzadko poprzeci
nane drogami. Brak jest tradycyjnych miedz i zadrzewień śródpolnych. W wielu miej
scach występują oczka wodne -  niecki osiadania wypełnione wodą oraz okresowo, licz
ne wymokliska roślin. Na powierzchniach niektórych zwałowisk występują piętna tok
syczne, pozbawione szaty roślinnej.

W strukturze zasiewów dominuje lucerna uprawiana na zielonkę lub siano, spora
dycznie na nasiona. Duże i zwarte powierzchnie umożliwiają wykorzystanie pras rolują
cych i belowanie siana. Pole z belami siana czy lucerny są stałymi elementami krajobrazu 
rolniczego na zwałowiskach KWB „Konin”. Mały udział w strukturze zasiewów (tab. 3) 
maja zboża i są to głównie zboża ozime. Udział rzepaku w strukturze zasiewów wynosi 
6,9% i z uwagi na zawodność (wysokie koszty uprawy), systematycznie maleje. Upra
wiana jest również kukurydza, słonecznik, facelia i konopie.W strukturze zasiewów nie 
ma ziemniaków i mieszanek zbożowych. Uprawom towarzyszą chwasty, wśród których 
występuje rumian polny, mak polny, ostróżeczka polna. Zwałowiska są miejscem, jak 
podaje Kasztelewicz [2010] bytowania wielu gatunków zwierząt i ptaków
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TABELA 3. Struktura zasiewów 
TABLE 3. The disposition o f  crops

Gatunek rośliny 
Plant species

Powierzchnia użytków rolnych [ha] 
| Agricultural acreage

Udział [%] 
Percentage

Lucerna -  Alfalfa 12791 79,3
Pszenica ozima -  Winter wheat 1289 8,2
Jęczmień ozimy -  Barley 145 1,3
Rzepak ozimy -  Winter rape |243 8,9
Inne (kukurydza, słonecznik, facelia,konopie) 
Other (maize, sunflower, phacelia, hemp)

1152 4,3

PODSUMOWANIE

Właściwości pokrywy glebowej obecnej na zwałowiskach zewnętrznych i wewnętrz
nych umożliwiają realizację rekultywacji rolniczej i leśnej. Korzyści przyrodnicze i ekono
miczne wynikające z uprawy lucerny spowodowały, że na zwałowiskach wewnętrznych i 
zewnętrznych w regionie konińskim dominują użytki rolnicze i związany z ta formą użytko
wania ziemi krajobraz rolniczy. Poprzez rekultywację rolniczą, a także leśną opisane przez 
Gilewską [2010], Kasztelewicza [2010] zwałowiska zostały umiejętnie wpisane w otacza
jący krajobraz rolniczy i leśny. Uznawane są nawet za urozmaicenie przeważającej w regio
nie konińskim równinnej rzeźby terenu. Według Fagiewicz [2009] obszary poeksploatacyj
ne wzbogacają georóżnorodność środowiska i dokumentują jego przemiany.

Należy stwierdzić, że zwałowiskom nadano nowe funkcje i wartości, dlatego nie mogą 
być one postrzegane jedynie w kategoriach dewastacji i konfliktów przestrzennych. Ele
menty antropogeniczne, biotyczne i abiotyczne wzajemnie się przenikają, pozwalając osią
gnąć continuum krajobrazu.
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