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Abstract: The aim o f  this study was to estimate the spatial distribution o f  Histosols around the Konin 
“Jóźwin IIB” open cast mine. The studies covered the area o f  2086 ha o f  soils located mostly in small 
glacial valleys. At present, the investigated H istosols show deep transformation o f  organic matter. Dra
ining o f  wet soil and wetlands has resulted in the rapid mineralization o f  organic matter, the consolidation 
o f  organic deposits, and consequently also in the stratification o f  the soil profile into mucky horizons, as 
well as in the reduction o f  the thickness o f  organic material. The highest transformation o f  organic matter 
was observed in soils adjacent to the main pit.
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degradacja gleb
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WSTĘP
Glebami organicznymi określa się takie gleby, które zawierają ponad 20% materii or

ganicznej w warstwie miąższości 40 cm i większej oraz w warunkach naturalnych są 
nasycone wodą przez co najmniej 30 kumulatywnych dni w roku normalnym lub są 
sztucznie odwodnione. Obejmują one większość utworów wyróżnianych do tej pory, 
jako gleby: torfowe, mułowe, gytiowe i murszowe [Marcinek i in. 2008, PTG 2011].

W Polsce większość złóż torfowych, a więc i gleb organicznych, zostało sztucznie 
odwodnionych. Proces ten rozpoczął się w XVIII w. i trwał do lat 80. XX w. [Ilnicki 
2002]. Prace odwodnieniowe miały na celu pozyskanie nowych terenów i przystosowa
nie ich do produkcji rolniczej [Marcinek 1976]. Największe nasilenie tych prac wystąpiło 
na przełomie XIX i XX w. oraz w latach 1955-1970 i dotyczyły one przede wszystkim 
większych obszarów dolinowych. Natomiast małe, wąskie rynny glacjalne, wypełnione 
materiałami organicznymi były najczęściej odwadniane w celu pozyskania surowca na 
opał lub podłoża organiczne oraz wykorzystywane jako łąki smużne. Dlatego też, w ich 
krajobrazie można zaobserwować występowanie licznych zbiorników wodnych (potor-
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fi), w których rozpoczęła się sukcesja roślin dostosowana do panujących warunków 
hydrologiczno-wilgotnościowych i termicznych. Odwodnienie terenów przyległych do 
potorfi prowadzi z reguły do zmiany reliefu (lub wysokości bazy erozyjnej) i zahamowa
nia procesów hydrobioakumualcyjnych na torfowisku, a wyłonione spod wody materiały 
organiczne przechodzą głębokie zmiany warunków hydrotermicznych, które powodują 
gruntowne przeobrażenie pierwotnej materii organicznej oraz daleko idące zmiany proce
sów glebotwórczych. W takich układach, zmiana czynników i procesów glebotwór- 
czych, prowadzi do powstania nowych warunków dla sukcesji roślinnej, a w konse
kwencji -  do wytworzenia nowych gleb, dostosowanych do zaistniałych warunków hy
drotermicznych [Marcinek 1976; Marcinek, Komisarek 1989]. Upraszczając procesy prze
miany materii organicznej po odwodnieniu można stwierdzić, że odwodnienie złóż torfo
wych prowadzi do zmniejszenia hydrobioakumulacyjnej roli wód gruntowych oraz wzro
stu dominacji procesów mezohydrobioakumulacyjnych [Marcinek 1976].

Dlatego też, wszystkie utwory organiczne są niezwykle wrażliwe na zmianę warun
ków hydrotermicznych. Szczególnie dotyczy to obszarów o wzmożonej ingerencji czło
wieka w środowisko przyrodnicze, np. na skutek górnictwa odkrywkowego, które po
woduje przekształcenia geomechaniczne i hydrologiczne. Przekształcenia geomechanicz- 
ne niszczą całkowicie glebę, natomiast przekształcenia hydrologiczne -  stopniowo przy- 
spieszająnieodwracalnądegradację gleb organicznych, a w ostatnim stadium ich rozwoju 
powstają gleby mineralne: murszaste, czarne ziemie, itd.

Celem niniejszych badań było określenie przestrzennego zróżnicowania gleb organicz
nych, będących w zasięgu oddziaływania odkrywki „Jóźwin IIB” KWB Konin.

MATERIAŁY I METODY

Badania nad zróżnicowaniem pokrywy glebowej wokół odkrywki „Jóźwin IIB” KWB 
Konin przeprowadzono na obszarze około 350 km2 w latach 2008-2009. W niniejszej 
pracy prezentowane sąjedynie wyniki badań dotyczące gleb organicznych, występują
cych przede wszystkim w gminach: Kleczew, Ostrowite, Ślesin oraz w części gminy 
Wilczyn i Kazimierz Biskupi. Na obszarze badań dominuje wysoczyzna morenowa pła
ska, zbudowana przeważnie z glin zwałowych zlodowacenia bałtyckiego o deniwela
cjach wynoszących od 3 do 5 m [Krygowski 1961], która jest porozcinana rynnami 
glacjalnymi, formami małymi o przebiegu południkowym. W południowo-zachodniej i 
północno-wschodniej części badań znajdują się strefy pagórków czołowo-morenowych 
o drobnym rytmie. Na badanym terenie nie ma większych cieków wodnych, a jedynie 
w północno-zachodniej części widoczne jest skupisko licznych jezior rynnowych o 
przebiegu NE-SW.

Jest to obszar, na którym notuje się jedne z najniższych opadów w Wielkopolsce [Woś 
1994]. Na rysunku 1 przedstawiono dane klimatyczne i bilans wodny dla gleb charaktery
zujących się zawartością wody potencjalnie dostępnej na poziomie 100 mm dla tego ob
szaru. Do obliczenia bilansu wodnego zastosowano opad skorygowany.

Przestrzenne zróżnicowanie gleb organicznych na badanym terenie określono na pod
stawie map glebowo-rolniczych w skalach 1:25 000 i 1:100 000, zdjęć lotniczych oraz 
badań terenowych. Wykonano około 40 wierceń świdrem torfowym oraz 10 odkrywek. 
Wiercenia wykonywano najczęściej do głębokości występowania osadów podtorfowych 
(gytii) lub podłoża mineralnego. W trakcie badań terenowych określono: budowę gleb, 
stopień rozkładu i skład botaniczny zachowanych szczątków roślinnych. Analiza ta była



214 J  Komisarek, S. Matczak, M. Pawłowski

uzupełniana badaniami laboratoryjnymi. Klasyfikacji gleb dokonano według Systematyki 
gleb Polski, wersji pierwszej wydania piątego [Marcinek i in. 2008], a następnie dokona
no korekty w odniesieniu do wydania piątego [PTG 2011].

WYNIKI I DYSKUSJA

We wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego dominują gleby rzędów płowo- 
ziemnych i rdzawoziemnych [PTG 2011]. Gleby organiczne natomiast występują w 
dolinach małych cieków -  rynnach glacjalnych, formach małych, których szerokość 
wynosi od 30 do kilkuset metrów (200 m) lub w obrębie płaskich obniżeń terenowych 
o utrudnionym odpływie. Na badanym terenie gleby organiczne wytworzyły się z ni
skich torfów dolinowych, które często są zamulone zarówno namułami organicznymi, 
jak i czasami przeławicowane osadami mineralnymi, wleczonymi przez wody podczas 
zalewów. Warstwy osadów mineralnych nie są ciągłe, natomiast grubość pojedynczej 
warstewki wynosi najczęściej kilka, kilkanaście milimetrów. Ziarna mineralne wystę
pują również w formie rozproszonej. Dotyczy to przede wszystkim obszarów zlokali
zowanych wzdłuż przepływającego cieku, gdzie ziarna najgrubsze sedymentują naj
szybciej. Zamulone piaskiem złoża organiczne występująw rynnie Kaliska-Kopydłowo 
oraz Budzisław Kościelny-Jezioro Koziegłowy, choć w tej ostatniej w mniejszym stop
niu. Domieszki osadów mineralnych stwierdzono we wszystkich piętrach, o ile są one 
obecne w złożu. Najmniej zapiaszczone wydają się być złoża organiczne, występujące 
w północno-zachodniej części terenu badań, w rynnie pomiędzy jeziorami Salamonow- 
skim i Kosewskim.

Niestety większość gleb organicznych, występujących w obrębie badanych rynien, 
została zdegradowana na skutek eksploatacji surowca organicznego na cele opałowe i 
inne. Stąd też na tym obszarze obserwuje się występowanie licznych potorfi, które są 
w fazie hydrobioakumulacji, dostosowanej do występujących warunków hydrotermal- 
nych [Marcinek 1976]. Potorfia te sukcesywnie zarastają roślinnością nisko torfowi
skową, która dość szybko ulega rozkładowi oraz humifikacji, a także następuje proces 
gromadzenia się mułów. Ze względu na to, że na badanym obszarze poziom wód grun
towych w rynnach ulega znacznym wahaniom w zależności od pory roku i opadów, na 
obszarze zlewni spotyka sięmuły telmatyczne, czyli osady organiczne, powstające w 
warunkach okresowego zalewu. W czasie zimy i przedwiośnia woda często stagnuje 
na powierzchni gleby, a latem obniża się nawet do 1 metra p.p.t. i głębiej. Tak duże 
wahania wód związane są zarówno z dużymi niedoborami opadów w sezonie wegeta
cyjnym (rys. 1), jak również częściowym odwodnieniem powierzchniowym terenów 
przylegających do kopalni. W obrębie zalewów telmatycznych dominują rośliny z ro
dzajów salix i alnus.

Odwodnienie złóż organicznych dla celów eksploatacyjnych oraz występujące duże 
wahania zwierciadła wód gruntowych po eksploatacji surowca na terenach przyległych 
sprawiły, że w poziomach organicznych piętra wierzchniego oraz środkowego zaszły 
głębokie zmiany w przetwarzaniu materii organicznej i kształtowaniu nowych warunków 
dla rozwoju gleb. Przebiegające intensywnie procesy mineralizacji materii organicznej 
oraz humifikacji i kondensacji spolimeryzowanych kompleksów organicznych, a także 
procesy mrozowe doprowadziły do wytworzenia się poziomu murszowego o budowie 
M1-M2-M3 i strukturze ostrokrawędzistej w poziomie M2. Tam natomiast, gdzie poziom 
murszowy uległ silnemu przesuszeniu nastąpiła dodatkowo denaturacja koloidów orga-
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RYSUNEK 1. Dane klimatyczne i bilans wodny gleb dla stacji Słupca: U -  woda zużyta, D -  niedobory 
wodne, R -  uzupełnienie wody glebowej, S -  odpływ nadmiaru wody, Ps -  opady skorygowane, ETr -  
ewapotranspiracja rzeczywista
FIGURĘ 1. Climatic data for soil water balance for Słupca station: U -  utilization, D -  deficit, R -  
recharge, S -  surplus, Ps -  corrected precipitation, ETr -  evapotranspiration

nicznych i utrata zdolności retencyjnych, a także wytworzyła się struktura ziarnista [Mar
cinek 1976; Marcinek, Spychalski 1998]. Dotyczy to gleb organicznych bezpośrednio 
przylegających do wyrobisk, np. okolice Złotkowa.

Powierzchnia gleb organicznych, wokół odkrywki węgla brunatnego Jóźwin IIB KWB 
Konin wynosi około 2086 ha. Biorąc pod uwagę kompleksowość i heterogeniczność 
struktury pokryw glebowych w obrębie wydzielanych konturów, a także konieczność jej 
opisu, w trakcie niniejszych badań wydzielono jednostki kartograficzne w postaci asocja
cji i kompleksów podtypów gleb [Marcinek 2000]: A l) hemowo-murszowych i sapro- 
wo-murszowych, A2) limnowo-saprowo-murszowych oraz KI) saprowo-murszowych 
i murszowo-glejowych (rys. 2).

Asocjacja pierwsza (Al) zajmuje powierzchnię około 718 ha i odnosi się do gleb tor- 
fowo-murszowych średnio (R2) i mocno rozłożonych (R3). W glebach tych w piętrze 
wierzchnim (do 40 cm) oraz częściowo środkowym występuje dobrze rozwinięty po
ziom murszowy -  M [PTG 2011]. W wierzchnim poziomie murszowym występuje drob
na, mało trwała struktura ziarnista i gruzełkowa, natomiast w poziomie M2 tworzy się 
drobna i średnia, trwała struktura angulama z niewielkim udziałem struktury ziarnistej. 
Gleby tej asocjacji wykazują najczęściej budowę: M1-M2- M3- 0(a, e)~(C).
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Asocjacja druga (A2) zajmuje powierzchnię 444 ha i obejmuje gleby mułowo-torfowe. 
Są to gleby, w których torfy są mocno rozłożone (R3) i charakteryzują się obecnością w 
piętrze środkowym materiałów limnic [PTG 2011]. Gleby te wykazują najczęściej budo
wę: M l-M 2-(M 3)-Lc-Oa, ze strukturą angularną w poziomie M2.

Kompleks KI obejmuje gleby torfowo-murszowe i murszowo-glejowe o powierzchni 
924 ha. Materiały organiczne w glebach saprowo-murszowych są najczęściej mocno roz
łożone (R3), a w piętrze wierzchnim i częściowo środkowym wytworzył się poziom mur- 
szowy [PTG 2011]. Gleby murszowo-glejowe wykazują budowę: M1-M2-G. W poziomie 
murszowym miąższości < 40 cm dominuje średnia, mało trwała struktura ziarnista i gruzeł- 
kowa. Ze względu na skalę, w jakiej prowadzono badania oraz skalę mapy rozmieszczenia 
gleb organicznych na badanym terenie (rys. 2), nie można rozdzielić gleb kompleksu K I. Z 
tego też względu należy przypuszczać, że powierzchnia gleb organicznych na terenie bada-

RYSUNEK 2. Mapa zróżnicowania gleb organicznych wokół odkrywki ,.Jóźwin IIB” KWB Konin. 
A l -  asocjacje gleb organicznych hemowo-murszowych i sprowo-murszowych, A2 -  asocjacje gleb 
organicznych limnowo-saprowo-murszowych oraz KI -  kompleks gleb saprowo-murszowych i mur- 
szowo-glej owych
FIGURE 2. Map o f  spatial distribution o f  H istosols around the *\Jóźwin IIBV opencast mine o f  Konin. 
A l -  association o f  Hemic Haplosaprists and Typie Haplosaprists, A2 -  association o f  Limnic Haplo- 
saprists and Hemic Haplosaprists, K1 -  complex o f  Typic Haplosaprists and Histic Endoaquolls
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nym będzie o co najmniej 1/5 mniejsza. Ponadto, w wydaniu 5. Systematyki gleb Polski 
[PTG 2011] zwiększono miąższości materiałów organicznych do co najmniej 40 cm, na 
podstawie której daną glebę zalicza się do rzędu gleb organicznych.

Analizując zagadnienie zróżnicowania przestrzennego gleb wokół odkrywki węgla bru
natnego „Jóźwin IIB” KWB Konin, nie można określić jednoznacznego wpływu działal
ności kopalni na wszystkie analizowane gleby organiczne. Zmiana warunków hydroter- 
micznych i powietrznych w glebach organicznych prowadzi do przyspieszonej minerali
zacji materii organicznej, osiadania na skutek nacisku warstw odwodnionych, kurczenia 
się masy organicznej, silnej denaturacji koloidów organicznych i innych zmian fizyko
chemicznych i biochemicznych [Marcinek, Komisarek 1989; Marcinek, Spychalski 1998; 
Okruszko 1992]. Niekorzystnym zjawiskiem jest wytworzenie się drobnej struktury an- 
gularnej i ziarnistej o luźno ułożonych agregatach w poziomie M2, co skutecznie ograni
cza podsiąk kapilarny wód gruntowych i uzyskiwanie wysokich plonów. Większość wy
żej wspomnianych zmian w obrębie badanych gleb organicznych nastąpiła po odwodnie
niu złóż w celach eksploatacyjnych, przed rozpoczęciem działalności KWB Konin, a po
wstałe potorfia stanowią płytkie zbiorniki retencyjne, w obrębie których dominują proce
sy hydrobioakumulacyjne.

Uruchomienie odkrywek węgla brunatnego spowodowało istotne zmiany wokół nich 
w obiegu wody i bilansie materii organicznej [Mocek, Owczarzak 2003]. Największy 
wpływ kopalnia wywarła na gleby organiczne, które bezpośrednio przylegają do wyro
bisk, bowiem na skutek zaniku wody gruntowej występują w nich procesy przyspieszo
nego murszenia, kurczenia i mineralizacji materii organicznej, a w konsekwencji zmniej
szanie się miąższości materiałów organicznych, aż do zaniku złoża. Z powierzchni 1 ha 
odwodnionych gleb organicznych w ciągu roku może ulegć mineralizacji około 10 t ma
terii organicznej [Okruszko, Kozakiewicz 1973; Roguski, Bieńkiewicz 1965, za Marci
nek, Komisarek 1998]. Ponadto tworzy się w nich mało aktywna struktura ziarnista, 
ograniczająca chłonięcie i retencjonowanie wody [Marcinek, Spychalski 1998]. Nega
tywny wpływ oddziaływania górnictwa odkrywkowego na gleby organiczne, bezpośred
nio przylegające do wyrobisk obserwowali wcześniej Drzymała i Spychalski [2000], Mocek 
i Owczarzak [2003, 2004], Owczarzak i Mocek [2007], Rząsa i in. [2000]. Natomiast 
wpływ ten na gleby występujące poza kontaktem hydraulicznym wód gruntowych z 
warstwą odwadnianą przez kopalnię jest dość trudny do jednoznacznego ustalenia bez 
bardzo szczegółowych badań.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych nadań stwierdzono, że:
1. Wokół odkrywki „Jóźwin IIB” KWB Konin występuje około 2086 ha gleb organicz

nych, które w skali 1:100 000 można wyróżnić w postaci asocjacji i kompleksów: 
A l)  hemowo-murszowych i saprowo-murszowych, A2) limnowo-saprowo-murszo- 
wych oraz KI) saprowo-murszowych i murszowo-glejowych.

2. W badanych glebach obserwowane są silne procesy murszenia, na skutek których w 
piętrze wierzchnim i środkowych wytworzył się poziom murszowy ze strukturą 
najczęściej ziarnistą i angularną.

3. Największej degradacji uległy gleby organiczne przylegające bezpośrednio do wyro
bisk kopalnianych, na skutek zaniku wód gruntowych i intensyfikacji procesów  
murszenia.
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