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Badaj¹c wp³yw górnictwa siarkowego na �rodowi-
sko glebowe, najwiêcej zainteresowania po�wiêca siê
glebom znajduj¹cym siê na polach górniczych. Sto-
sunkowo rzadko zwraca siê uwagê na negatywne od-
dzia³ywanie na �rodowisko przyrodnicze procesów ma-
gazynowania, transportu i przetwórstwa siarki, dlate-
go te¿ istotna staje siê analiza w³a�ciwo�ci gleb na te-
renie sk³adowiska siarki. Metoda magazynowania ze-
stalonej siarki w wysokich pryzmach bez zadaszenia,
powoduje bezpo�redni kontakt siarki elementarnej z
gleb¹, penetracjê zwi¹zków siarki w g³¹b gruntu oraz
wywiewanie jej ze sk³adowiska.

Po zakoñczeniu eksploatacji zdegradowane tere-
ny kopalni �Grzybów� zosta³y poddane zabiegom
rekultywacji, której zakoñczenie zgodnie z decyzja-
mi administracyjnymi planowano na grudzieñ 2006
roku [Zardzewia³y 2006]. Rekultywacja gleb tego te-
renu nie przynios³a jednak zadowalaj¹cych efektów.
Nadal pozostaj¹ du¿e powierzchnie nieporo�niête
¿adn¹ ro�linno�ci¹, co �wiadczy o ca³kowitym znisz-
czeniu w nich ¿ycia biologicznego [So³ek-Podwika,
Ciarkowska 2006]. Niniejsze badania stanowi¹ kon-
tynuacjê wcze�niej prowadzonych przez autorów prac
badawczych [So³ek-Podwika, Niemyska-£ukaszuk,
Ciarkowska 2004, 2005] obejmuj¹cych problemy gleb

silnie przekszta³conych w wyniku eksploatacji z³ó¿
siarki.

Celem pracy by³o okre�lenie w³a�ciwo�ci gleb
wystêpuj¹cych w miejscu, gdzie w latach 60. i 70.
XX wieku magazynowano siarkê wydobyt¹ na tere-
nie Kopalni �Grzybów�.

MATERIA£ I METODY BADAÑ

Gleby do badañ pobrano w 2009 roku z 3 profilów,
wykonanych na obszarze sk³adowiska zlokalizowane-
go na terenie Kopalni Siarki �Grzybów�, gdzie w la-
tach 1966�1996 prowadzono eksploatacjê z³ó¿ metod¹
podziemnego wytopu. Wytypowany do badañ obszar
(gleba profilu 1 i 3) pokryty by³ jasnym, wrêcz bia-
³ym, czystym piaskiem kwarcowym. Martyn i wspó³-
pracownicy [2002] podaj¹, i¿ wystêpuj¹cy na terenie
kopalni siarki piasek, pozbawiony jest substancji or-
ganicznej i agregatów glebowych. P³aty ro�linno�ci pio-
nierskiej wystêpowa³y tylko na niewielkich powierzch-
niach, które pokryte by³y siewkami brzozy brodawko-
watej � gleba profilu 2. Materia³ do badañ laboratoryj-
nych pobrano z wszystkich poziomów, wydzielonych
na podstawie zaobserwowanego w czasie prac tereno-
wych zró¿nicowania morfologicznego.

W pobranym materiale glebowym oznaczono: sk³ad
granulometryczny metod¹ areometryczn¹ Casagran-
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de�a w modyfikacji Prószyñskiego, pH potencjome-
trycznie w H2O i 1 mol KCl·dm�3, kwasowo�æ hydro-
lityczn¹ w 1 mol·dm�3 CH3COONa metod¹ Kappena,
kwasowo�æ wymienn¹ w 1 mol·dm�3 KCl, zawarto�æ
wymiennego glinu metod¹ Soko³owa, CaCO3 metod¹
Scheiblera oraz siarki ogó³em i siarczanowej wed³ug
zmodyfikowanej metody Barsley�a-Lancastera. W uzy-
skanych przes¹czach pomiar zawarto�ci oznaczanych
form siarki przeprowadzono technik¹ ICP-AES z u¿y-
ciem aparatu IY 238 Ultrace.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonych oznaczeñ wybranych
w³a�ciwo�ci fizykochemicznych badanych gleb przed-
stawiono w tabeli 1. Analizowane gleby zaliczono do
utworów lekkich, o sk³adzie granulometrycznym pia-
sków o zmiennej zawarto�ci czê�ci sp³awianych (od 3
do 18%) i niekiedy podwy¿szonej zawarto�ci frakcji
py³u (od 26 do 32%). Charakteryzowa³y siê one bar-
dzo kwa�nym odczynem, pH w 1 mol·dm�3 KCl mie-
�ci³o siê w granicach od 2,35 do 4,60. Tylko 20%
poziomów badanych gleb mia³o odczyn obojêtny, (pH
6,78�7,04) który by³ determinowany obecno�ci¹
wêglanu wapnia (6,1�34,1%),  wprowadzonego do gle-
by w wyniku prac rekultywacyjnych � wapnowania.
Niskie warto�ci pH, z regu³y poni¿ej 3,0, zarówno w
poziomach powierzchniowych jak i  podpowierzchnio-
wych, a niekiedy nawet w obrêbie ca³ego profilu, mog¹
byæ przyczyn¹ zniszczenia ¿ycia biologicznego bada-

nych gleb. Podobnie niskie warto�ci pH w 1 mol·dm�3

KCl (poni¿ej 3,3 w miejscach ca³kowicie pozbawio-
nych szaty ro�linnej) na terenie kopalni siarki �Basz-
nia�, w pobli¿u sk³adowania siarki oznaczy³a Wy³u-
pek i in. [2006]. Przyjmuje siê, ¿e na obszarach prze-
mys³owych, jakimi s¹ tereny górnicze, w tym kopal-
nie siarki, obni¿enie poni¿ej 5,0 warto�ci pH gleb ozna-
czonego w 1 mol·dm�3 roztworze KCl jest wynikiem
obecno�ci w glebie silnych kwasów (H2SO4 � dzia³a-
j¹cego toksycznie na organizmy glebowe i ro�liny).

W analizowanych glebach kwasowo�æ hydroli-
tyczna wynosi³a od 9,0 do 204,2 mmol(+)·kg�1 gle-
by, osi¹gaj¹c najwy¿sze warto�ci w poziomach, w któ-
rych pH kszta³towa³o siê poni¿ej 3,0. W badanych
glebach oznaczono tak¿e zawarto�æ jonów Al3+, które-
go ilo�æ kszta³towa³a siê od 1,1 do 13,5 mmol(+)·kg�1.
Wed³ug Barana i Turskiego [1996] wy¿sza ni¿ 2,2
mmol(+)×kg�1 gleby zawarto�æ glinu ruchomego w
kompleksie sorpcyjnym, jest jednym z wska�ników
ich degradacji. Johnson [1984 za Motowick¹-Tere-
lak i Terelakiem 1998] podaje, ¿e wtórnym �ród³em
jonów Al3+ w glebach zanieczyszczonych siark¹,
mog¹ byæ kompleksowe zwi¹zki jonów SO4

2� z gli-
nem typu basalunit, a³unit czy jurbanit.

W badanym materiale glebowym zawarto�æ siar-
ki ogó³em kszta³towa³a siê w przedziale od 1,03 do
38,30 g·kg�1 gleby. W glebach lekkich zawarto�æ siar-
ki ogó³em powy¿ej 1 g·kg�1 uznawana jest za pod-
wy¿szon¹, wskutek antropopresji [Kabata-Pendias i
in. 1993]. Wysokiej zawarto�ci siarki ogó³em towa-

TABELA 1. Wybrane w³a�ciwo�ci fizykochemiczne gleb pobranych z miejsca sk³adowania siarki
TABLE 1. Selected physico-chemical properties of soils taken from the place where sulphur was stored
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Obja�nienia � Explanations: Kh � kwasowo�æ hydrolityczna/ hydrolitic acidity; Kw � kwasowo�æ wymienna/exchangeable acidity.
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rzyszy³a wysoka zawarto�æ siarki siarczanowej (od 0,98
do 4,89 g·kg�1). W badanym materiale glebowym
stwierdzono zró¿nicowany procentowy udzia³ zawar-
to�ci siarki siarczanowej w zawarto�ci siarki ogó³em,
który kszta³towa³ siê od 12,2 do 96,9%. Najwy¿sze
warto�ci (ok. 90%) stwierdzono w poziomach gleb, w
których oznaczono najni¿sze zawarto�ci siarki ogó³em
(> 2,3 g·kg�1). Wed³ug Siuty i Rejman-Czajkowskiej
[1980] siarka rodzima w �rodowisku glebowym ulega
utlenieniu do agresywnego kwasu siarkowego, który
jest przyczyn¹ silnego zakwaszenia gleb, którego kon-
sekwencj¹ jest nagromadzenie siarczanów. Proces po-
wstawania kwasu, w wyniku tlenowych przemian siar-
ki, jest procesem z³o¿onym  i zale¿y od zawarto�ci siar-
ki w glebie. Gdy w glebie jest du¿o siarki, to proces jej
utlenienia zostaje zahamowany w wyniku bardzo sil-
nego zakwaszenia i dezaktywacji bakterii siarkowych.
Z chwil¹ zneutralizowania kwasu wznawia siê proces
utleniania, a¿ do wyczerpania siarki.

W obrêbie profilów, najwy¿sze zawarto�ci ozna-
czonych form siarki stwierdzono w poziomach le¿¹-
cych na g³êboko�ci 20�50 i 60�110 cm. Charaktery-
stycznymi wska�nikami nagromadzenia siarki w pro-
filu glebowym by³y tak¿e cechy morfologiczne gleb
opisywanych profili � widoczne, czêsto w du¿ych ilo-
�ciach skupienia siarki i silny zapach siarkowodoru.
Nagromadzenie siarki w profilu mo¿na rozpatrywaæ
nie tylko w aspekcie degradacji gleb, ale tak¿e w za-
gro¿eniu innych elementów �rodowiska przyrodnicze-
go tego obszaru. W Tarnobrzeskim Zag³êbiu Siarko-
wym, w sk³ad którego wchodzi Kopalnia Siarki
�Grzybów�, w wyniku geomechanicznych przekszta³-
ceñ wytworzy³y siê nowe, specyficzne warunki hy-
drologiczne, których charakterystyczn¹ cech¹ jest
wysoki poziom wody gruntowej. Zaprezentowane
przez Hajdo i wspó³pracowników w 2007 roku wy-
niki badañ chemizmu wód, sp³ywaj¹cych z terenu
górniczego Kopalni Siarki �Grzybów�, które charak-
teryzuj¹ siê niskimi warto�ciami pH i wysok¹ mine-
ralizacj¹, wskazuj¹ na zwi¹zek jako�ci wód ze ska¿e-
niem gleb. Autorzy tych badañ podkre�laj¹, ¿e wie-
loletnie dzia³ania podejmowane w celu poprawy ja-
ko�ci wód, nadal nie s¹ w pe³ni skuteczne. W wyniku
przemian siarki obecnej w glebach, tworz¹cy siê kwas
siarkowy bêdzie powodowaæ dalsze obni¿anie pH
roztworu glebowego, co wed³ug badañ Martyna i Joñ-
cy [2006] mo¿e byæ przyczyn¹ zanieczyszczenia wód
podziemnych.

WNIOSKI

1. Wysokie zawarto�ci siarki ogó³em i siarczanowej,
oznaczone w glebach pobranych na obszarze by-
³ego sk³adowiska siarki na terenie Kopalni �Grzy-

bów�, s¹ wynikiem d³ugoletniej dzia³alno�ci gór-
niczej kopalni.

 2. Wiêksze nagromadzenie oznaczonych form siar-
ki w ni¿ej le¿¹cych poziomach badanych gleb,
wskazuje na migracjê tego pierwiastka w g³¹b pro-
filów, co stwarza tak¿e zagro¿enie dla wód grun-
towych.

3. Wysokie zawarto�ci zwi¹zków siarki i glinu wy-
miennego oraz kwa�ny odczyn gleby, wskazuj¹ na
potrzebê kontynuowania prac rekultywacyjnych
w miejscach, gdzie nie uda³o siê zrekultywowaæ
lub wrêcz odtworzyæ gleb.
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